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التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة م  

 

 
 عن تصدر مكمةحم أكادميية جملة هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية التنمية جملة

 املبنية جلادةا الدراسات نشر إىل اجمللة هذه هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي املعهد
 جمال يف اتالتخصص متعددة الدراسات تعزيز إىل هتدف كما  وامليدانية، النظرية األحباث على

 والتعليم البشرية التنمية يف رائدة جملة وتصبح املتخصصة للبحوث والتعليم واإلدارة البشرية التنمية
 التنمية جماالت ىف والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث نشر إىل كذلك  اجمللة هتدف العامل. يف

 اإلتصال، لومع األعمال، إدارة البشرية، املواد إدارة مثل يةالتخصص لألحباث والتعليم البشرية
 اإلعالم، علوم الصناعية، العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
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Abstract: 

 In this context, the study emphasizes the importance of these methods in the fight against 

terrorism through the following points: 

First, the family is the first and main stage in the prevention of terrorism and violent extremism. 

However, activating this role requires enhanced cooperation and coordination with official 

bodies and civil society organizations. 

Second: Education is an important element in the strategy aimed at combating terrorism, 

especially the preventive role. Education contributes to the promotion of moderation and 

moderation in societies. The competent authorities should activate the role of training and 

qualification of teachers to ensure the graduation of generations holed up against deviant and 

extremist ideas. If it is not enough to design curricula that promote moderation and moderation 

only, the teacher is the means by which pupils receive knowledge and knowledge, and does not 

hide the emotional impact of the teacher in his pupils. 

Thirdly, "strict" means alone are not enough to fight terrorism, especially since the battle with 

terrorism is originally an intellectual battle. Therefore, it is important to adopt "soft" strategies 

aimed at rehabilitating those convicted of terrorist crimes. These strategies have proven 

successful in many of the countries that have implemented them, As Saudi Arabia and Malaysia. 

 ملخص البحث 

خالل العقدين األخريين أدركت حكومات الدول، اليت تعاين من انتشاااااااااااار ارر ال والت أن الع   ، أ   

تبين االساااااااااامات   ا األم  ا والعاااااااااااكأيا وحد ا ي مكاحلدا ارر ال ال  دآ ي ا د من  ديدات  و  ر ، ل ل ،  

   الدين لصااااااي تعليل الوسااااا  ا واالعتدال حلقد ازداد الوعي أبمه ا إيالء اال تمام لعوامل أخأى حلاعلا تشااااامل تو  

ي اجملتمعاات دادالم من رااردتا  دوماااااااااااااااا  مصاااااااااااااادرام لار اال والت أنل  ا ا اال اا  عأن حاال اام، ي ك ري من الادول 

واجملتمعات، ابساااااو االوساااااا ل الل  اا هكاحلدا ارر ال والت أن الع    اليت ابتت تو  ا تمامام كبريام للدور الااعل 

والتعل و ي   ا الصاااددل تت اول     الدراساااا دور الوساااا ل ال اعما هكاحلدا ارر ال اا ي ئل  الوساااا ل  لألساااأ  
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المدويا والاكأيا، والتعل ول ي   ا الصاادد، حل   الدراسااا تااالء الىااوء علل  أديت كل من اهملكا العأد ا الاااعوديا 

رر اال والت أن الع    دومااااااااااااااا اا ت ب قاا عمل اا لاااعل اا  وماال ل  ي إعااد  ي  ال امكوم  ي ايىاااااااااااااااا  تتعل  اب

الوساااا ل ال اعما ي مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ل تب ت الدراساااا اه     الومااااي والتدل لي للكشااا  عن 

 دور الوسا ل ال اعما هكاحلدا ارر الل  

 

Keywords: Extremism,  The impact of education in the fight against terrorism, Means of 

combating terrorism. 

 الت أن، أثأ التعل و ي مكاحلدا ارر ال، وسا ل مكاحلدا ارر ال ل:  الكلمات املفتاحية

 متهيد

  اك اعتقاد شااااارت لام  مااد  أ    اك تقا عما د  ين كل من حقون ارناااااا  والدين مل األمن القوميل  ري أ   

ا كومات واجملتمعات ابتت أك أ وع ام دتكامل األدوار د      الع امااااااأ ال الثال حلقد ازداد الوعي أبمه ا تو     

دالم من راردت  دوماااااااا  مصااااااادرام لار ال والت أنل   ا الدين لصااااااااي تعليل الوسااااااا  ا واالعتدال ي اجملتمعات د

اال ا  عأن حال ام ي ك ري من الدول واجملتمعات ابساااااو االوساااااا ل الل  اا هكاحلدا ارر ال والت أن الع    اليت 

 ابتت تو  ا تمامام كبريام للدور الااعل لألسأ  والتعل و ي   ا الصددل  

أخأى تعلز من  اا ا الاادول اااا ي ئلاا  دأامل التااي  اال ال ااااااااااااااااي، وال امل وي بغي األخاا  ي االعتبااار وساااااااااااااااا اال  

االجتماع ا، وال قاحل ا، والمحل   ا، اليت  دن، ي هنايا اه ان، إىل إعاد  ي  ل امكوم  ي جأا و إر اد ا، ومن  

 ل  1مثَّ دجم و ي اجملتمل دوما و أسو ء ومؤ ل  ل ال أسأ و وجمتمعا و

 
1Huq, Aziz. (2016). The Uses of Religious Identity, Practice, and Dogma in 'Soft' and 'Hard' 

Counterterrorism. Public Law and Legal Theory Working Papers. University of Chicago Law Schoo. 

Retrieved on 29 May 2019 from: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_leg

al_theory 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
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العديد من الدول م ا ل خمتلاا ئات الصااالا ابلاااا اساااا االل  اا هكاحلدا ارر الل من د      الدول  وايد اتبعت 

كاااناات  ول اادا، واهملكااا اهتدااد  من أوا اال الاادول اليت تب اات  اا ا ال ورت من االساااااااااااااامات   اااتل ويشااااااااااااااماال ئلاا  

وايااد تب اات دعد الاادول  ل  2التاادخالت من ايباال اهعلم  واألخصااااااااااااااااا    االجتماااع  ، وخاادمااات  ااايااا ال ااال

 ارسالم ا اسمات   ات ال  اا مشاهبا من د   ا اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل  ل

ال ميكن راردا ارر ال عن  أي   ا ل أسباد  اجل ريال ل ل ، ي بغي ت ويأ اسمات   ا شاملا هكاحلدا ارر ال  

ارحباط وال يس ال آ يغ آ كل األعمال ارر اد ا، داعال ا من خالل دراساااااا الاأون اليت تؤدآ إىل الغىااااا ، و 

حلىااالم عن المك ل علل األحلأاد واه امات اليت تدعو ارر الل ألن  مل  ا ل الاأون االجتماع ا والااا اساا ا اليت 

تااااب  ال يس، ميكن أ  تقوآ موااي  ارر اد  ل وي اهقادل، حل   تااايو الاأون اليت تااااب  االسااات اء وارحباط 

غىاااااا ، يعلز عمل ا تغ يا ارر الل كما أ  ا أما  من ا قون األساااااااساااااا ا لاخأين من ايبل ا كومات اليت وال

تااتددم أج ل  أمن الدولا والقو  اهاأ ا رساكات ال قاد واهعار اا الاا اسا ا من شايهنا إ اعان ج ود مكاحلدا  

 ل3أن ي مج ل أحناء العاملارر ال، وجي   ا   مات قعات سوء اهعاملا والالو ال آ يولد الت 

وخالل حأل الدول علل الت ا مات ارر اد ا الداخل ا كانت   اك ثالثا خ ارات، أوالم: االسااااااااااتمأار ي  ارسااااااااااا 

 ال شاط ارر ايب مل اجلماعا أو الت ا و اهعين؛ اخل ار ال اين  و اهوت أو الا ن علل يد الدولال وأخريام، م ح

 
2Huq, Aziz. (2016). The Uses of Religious Identity, Practice, and Dogma in 'Soft' and 'Hard' 

Counterterrorism. Public Law and Legal Theory Working Papers. University of Chicago Law Schoo. 

Retrieved on 29 May 2019 from: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_leg

al_theory 
  جمال، بوأزدية. )2012(. االستراتيجيات المغربية لمكافحة اإلرهاب. رسالة دكتوراه، قسم الدراسات الدولي ة، كلية العلوم السياسية  3

الرابط:   الوصول  17  مارس  2019  على  تاريخ  الدولية.  -http://biblio.univوالعالقات 

alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2093&context=public_law_and_legal_theory
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12577/1/BOUAZDIA_DJAMEL.pdf
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ي والاالوكي، أآ الاامال للمت أحل  ابالاأاط ي اجملتمل ابعتبار و موا    ماا   دو   حلأماا للتغ ري األيديولوج

 ل4مواج ا العقوابت الشديد  اليت تاأ  ا الدولا عاد  ي م ل     ا االت

ال آ  ب  ي إي ال ا خالل حقبا ال مان  ات من القأ  اها ي،   dissociatiيعود اتريخ   ا ال  ل إىل ناام  

اااىت معدالت اجلأا و ارر اد ال اشتمل ال انمل علل الامال للا  اء للعمل خارج   1987حلبدلول العام  

د الا ن أث اء حلم  حكم و، واالنتقال إىل س ن أايل تق  دما حىت يتاىن هلو البدء ي و ل األسس   ا  كأميا دع 

ارحلأاجل الا  اء ال ين خىعوا هل ا ال انمل ع وا عن ال دم عن اجلأا و اليت شاركوا ي ارتكاهبا، واي عوا رواد  و 

 ل5مل اه امات ارر اد ا اليت كانوا يعملو  حل  ال أثبتت اخل ا جناحا كبريا ي خاد معدالت اجلأا و ارر اد ا

تتكو  من رورين،     اثلا س اسا ي ل  عل  ا اإعاد  اردماج االجتماعيا  ، س اسا  1982ايدمت إسبان ا ي عام  

األول يأتكل علل الدعو  إىل واي  الع  ، وال اين يقوم علل استمأار ا ملا علل ارر الل ابلتا ، حل   الا  اء 

   ل6ال ين مشل و امور األول ميك  و التقدم من خالل اماكو للدصول علل ارحلأاج اهبكأ 

وي دن نلرت الت أن إىل م ل اهليد من الع   اهت أنل حلىالم عن حل  االرتباط مل الت ا مات ارر اد ا من أجل 

خل  الاأون اهوات ا للدوارل وابلتا  حل   نلرت الت أن  و أدا  اسمات   ا م ما ي الكاال  د ارر الل ل ل ، 

 ل7اب س ما أن  حق  جناحات كبري  ي  س ا ومشال أحلأيق ا حلمن اه ر أ   د الت أدا ا تمامام كبريام ي أورو 

 

 
4Silke, Andrew. (2011). Disengagement or Deradicalization: A Look at Prison Programs for Jailed 

Terrorists. Combating Terrorism Centre, 4 (1), 18-21. Retrieved on 8 March 2019 from: 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2011/05/CTCSentinel-Vol4Iss16.pdf 
5Michael von Tangen Page, Prisons, Peace and Terrorism: Penal Policy in the Reduction of Political 

Violence in Northern Ireland, Italy and the Spanish Basque Country, 1968-97 (London: Palgrave 

Macmillan, 1998). 
6 Same refrence 
7Norzikri K. Mohd. (2017). Terrorist Deradicalisation Programme in Malaysia: A Case Study. Journal 

of Media and Information Warfare Vol. 10, 25-49. Retrieved on 10 March 2019 

from:https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/vol10chap2.pdf 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2011/05/CTCSentinel-Vol4Iss16.pdf
https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/vol10chap2.pdf
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 املبحث األول: وسائل مكافحة اإلرهاب الرتبوية والفكرية

يااتعأ    ا اهبد  الوساا ل المد ا والاكأيا هكاحلدا ارر ال من خالل م لب ، األول المد ا األساأيا، وال اين 

 الوسا ل التعل م ا ي مكاحلدا ارر الل

 األول الرتبية األسرية املطلب

تؤدآ األسأ دورام ح و م ي م ل ومكاحلدا الت أن الع   ل يبدأ   ا الدور من تشك ل اهوااي   ا  الالع   إىل 

العمل ك  ا حلاعلا ي خء اهواج ا من خالل حتديد دوادر الت أن الع   ، وم ل   ور   ا الت أن، والتدخل 

ء ر  ا   ي دأامل مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ، لك  و ل اوا ي دا أ   ي عمل ا الت أنل ومت ل األسأ شأكا

ا تمام الال ات اهاؤولا عن مكاحلدا ارر الل ل ل ، حل   العديد من التدد ت جي  و ع ا ي االعتبار ع د 

اهدا أ، وحتديد إشأاك األسأ ي     ال امل، من د      التدد ت معودا الع ور علل شأكاء حق ق  ، وإدار   

أحلىل حلأص للتدخلل س ما أن  ي دعد األح ا ، ميكن أ  يكو  أحلأاد األسأ  جلءما من اهشكلا، خامام ع دما 

 ل 8تكو  العالايا د  الوالدين وال ال  ري موجود  أو معبا 

 ل كما تلع  الشبكات واألسأ ، كق ا  لل قاحلا واهعتقد، ميكن أ  تلع  دورا رور  ي تشك ل اهوااي   ا  الالع 

االجتماع ا وجمموعات األايأا  دشكل عام دورما عم قما ي تا  ل أو تقويد عمل ات الع   ل الشبكات االجتماع ا 

ارجياد ا م ما ي تعليل القواعد اليت حتمي من الع  ل حلقد وجدت دعد األحباث أ  األسأ  أك أ أمه ا من األنوارت 

ي تشك ل وج ات ناأ حلأديا حول الالع  ل يبدو أ  التيثري األدوآ ل  أمه ا األخأى من الشبكات االجتماع ا  

 
8Global Counter Terrorism Forum. (2016). Initiative to Address the Life Cycle of Radicalization to 

Violence, The Role of Families in Preventing and Countering Violent Extremism: Strategic 

Recommendations and Programming Options. Access on 17 March 2019 from: 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-

PCVE.pdf 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-PCVE.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-The-Role-of-Familes-in-PCVE.pdf
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خامال ع دما يكو  للوالدين يثري أايل علل عمل ا م ل القأار اخلاما أب ااهلو، يكونو  أايل ايدر  علل ا مايا 

 ل  9من الت أن الع    

د والت بؤ اقدمات اه ل حنو الت أن وتشكل األم ات ي ايل  األسأ ، و البما ما تكو  ي و ل أحلىل للتددي

الع   ، والأد علل نقاط الىع  امتملا ي   ا الصددل لكن ي بغي االنتبا  إىل أن  ي ك ري من ا االت، حتاول 

األم تقدمي روا ت مىاد  ايد ت ر الع   من خالل إ ااء ال ادل ارنااين علل يثري ارر ال، أو تال ء الىوء 

الايتصاديال جي  إشأاك األم ات ي أداء   ا الدور من خالل، متل   اهعلومات هلن، والعمل علل عل   اهصاع  ا

متك   ن من أداء   ا الدور داخل اه لل واجملتمل ام ءل حلقد حتدد األم ات خما أ أوالد ن وم وهلو، لكن ايد ال 

 ل10تتوحلأ لدي ن األدوات أو الدعو ه ل األ اال من ارتكال جأميا

 العديد من ال قاحلات، يتصأن الأجل كقا د ر  اي لألسأ  واجملتمل ام ء، ل ل ، حل   تعاوهنو رجنال دور وي

األسأ  ي ا مايا من الت أن الع    ال يقل عن أمه ا دور األم ي ناس اهاتوىل ول س اآلابء واألم ات حلدا ، 

أيىا يشكلو  حل ال كور وارانث  و  أحلأاد األسأ   أيىام  الت أن دل  ا مايا من  قا مأكليا ي تشك ل ماا  و 

الع   ل وئل  من خالل تعليل اي و ثقاحل ا  ري ع  اا  مايا األسأ  من الت أن الع   ل كما جي  علل الال ات 

 
nfs almrj'e 

  alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh. (24 sbtmbr 2018). m'etmr alamm almthdh alrab'e 'eshr lmn'e 

aljrymh wal'edalh aljna'eyh. tarykh alwswl 22 fbrayr 2019 'ela alrabt: 

https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CO

NF234_PM1_a_V1806327.pdf 
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اهدتصا ابلتعاو  مل م امات اجملتمل اهدين العمل معام علل تعليل ال امل اليت تااعد ي دعو األم ات واآلابء 

 ل11لقدرات واه ارات، اا ي ئل  ك ا ا التوامل مل األ اال، رجنال دأامل ا مايا من الت أن الع    لب اء ا

وميكن أ  تؤدآ ال امل األسأيا دورما م مما ي الوايايا من الت أن الع   ، كما ميكن اللتلامات اللوج ، أو األد اء، 

عاما اهااعد  للوايايا من الت أن والع  ل وتشمل     أو كبار الان، أو أحلأاد األسأ  اآلخأين أ  تشكل الد 

االلتلامات العالايات ا م م ا د  أحلأاد األسأ  اليت من شيهنا أ  تتغل  علل األيديولوج ات اهت أحلا لبعد أحلأاد  

 األسأ ل وإئا مل تتمكن من ئل ، حل   األسأ  تكو  عأ ا للتاك  واحتمال ااأاط األد اء ي أعمال ع   وت أن 

 ل12ال  دد األسأ  حلدا ، دل اجملتمل ام ء ك ل  

وإعاد   التي  ل  إعاد   وأيىام ي  الع     الت أن  من  الوايايا  األسأ  ي  إىل دور  ت تب   ددأت  الدول  من  والعديد 

ااأ وا اردماجل س ما أ    ا الدور ال يقتصأ حلقء علل الوايايا، إئ ميكن لألسأ  أ  تااعد ي إعاد  أد ا  ا ال ين  

 ل13ي ت ا مات إر اد ا ومت أحلا، من خالل اهاامها ي دأامل إعاد  التي  ل والدمل اجملتمعي 

و البما ما تكو  العا الت اليت لدي ا أحلأاد مت أحل  ايل لا اهعأحلا ابألدوات الالزما ه ل الت أن أو التعامل مع  داخل 

عار، واللوم، وا كو اجملتمعي أو القبلي، والشعور ابخللآ، األسأ ، حلىالم عن  ع  مواج ا خ أ التعأ  للومو ابل 

والت ديد داقدا  الو ا  ، حلىالم عن اعتبار الدخول ي حوار خ ام أ أامل د  ما ي دعد ا االت، حل   اآلابء  و 

 
  nfs almrj'e.  

  rwnald stayl, wmark fryman. (2018). hdwd al'eqab: al'edalh alantqalyh walttrf al'enyf. m'ehd al'emlyat 

alantqalyh, jam'eh alamm almthdh. tarykh alwswl 17 mars 2019 'ela alrabt: 

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3298/LimitsofPunishmentFrameworkPaperARABIC.p

df 

  alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh. (24 sbtmbr 2018). m'etmr alamm almthdh alrab'e 'eshr lmn'e aljrymh 

wal'edalh aljna'eyh. tarykh alwswl 22 fbrayr 2019 'ela alrabt: 

https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CO

NF234_PM1_a_V1806327.pdf 

alywnysyf. (2019). hmlh alqda' 'ela al'enf. tarykh alwswl 15 mars 2019. 'ela alrabt: 

https://www.unicef.org/ar 

 

 

https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_PM1_a_V1806327.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_PM1_a_V1806327.pdf
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دا ما ملودين ابه ار  الوايت ناا  ل اوا  الع   ، لك  و ي  للت أن  اهبكأ   العالمات  يتعأن علل  ات أول من 

الالزما للتصدآ للقىا  الا اس ا وال اا ا واالجتماع ا واأليديولوج ا اهأتب ا حبالا الت أنل ل ل ، ي بغي علل 

اه امات العاملا ي   ا اجملال، أ  ت ا  دأامل وأنش ا لتلويد     األسأ ابهعأحلا واألدوات الالزما ه ل الت أن 

 اليت من د   ا:

 التعأي  دعالمات التد يأ من الت أن الع   ؛  ل1

 ختص ص دأامل رعايا تات دن اهأا ق  ح   أهنو أك أ عأ ا أليديولوج ا الع   اهت أن؛  ل2

 استددام التك ولوج ا، ال س ما الوسا ء االجتماع ا ي األنش ا وال امل؛  ل3

 د اء جمتمل نشء وم مأ من خالل ال قاش وا وار الب اءل ل4

ىما أ  تكو    اك اي وات  م ا لاابء لادالغ عن عالمات الت أن اهبكأ  للع  ، وإشأاك اخل اء كما جي  أي

ل 14القادرين علل التعامل مل الشبال الىدا  كتددري احمازآ ايبل أ  تصل ا الا اهع  ا مأحلا اهعاجلا األم  ا

  د األحلأادل ي دعد الب ئات االجتماع ا، وميكن تش  ل األسأ علل العمل مل الال ات ه ل الت أن الع    و 

حل   عدم ال قا ي الال ات الأمس ا يؤدآ ي أ ل  األح ا  إىل ت ب ء ج ود الوايايا القا ما علل األسأ ل س ما أ  

ال ب عا األم  ا ه ا ىا ارر ال  البام ما تا و ي التقل ل من استعداد األسأ لادالغ عن اهدا أ للال ات، أو 

اهااعد  ع دما يقل األ اال حتت يثري ماؤو  الت   د التادعا للت ا مات ارر اد ال ي دعد ا االت،   ل ل 

ايد ي اأ إىل التعاو  مل الال ات علل أهنا ايد تؤدآ إىل نتا ل عكا ا وخ ري ل ابلتا ، لكي تكو  مشاركا 

ليل ال قا د  العا الت واي اد  اجملتمل والال ات اهعلومات حلعالا، حلال جي  إساء  استددام     اهعلومات، وجي  تع

امل ال و در ارشار    ا إىل دور اي ادات اجملتمل املي ح   أ  لدي و حىور وأمه ا لدى الال ات اهدتصا، 
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كما ميكن الومول إىل جمموعا واسعا من األشداص من خالل هنل أك أ مشوال لدعو األحلأاد الىعااءل وال  ل 

 ل15ل  روادء مل اجل ات الااعلا واهؤساات االجتماع ا اا ي ئل  م امات اجملتمل اهدين الشامل يت 

متتل   ل ات حل  القويا  االجتماع ا  والشبكات  اهشمكا،  الق و  من  ايوآ  لدي ا رم د  اليت  واجملتمعات  واألسأ 

إىل اجملال العام ردود للغايال اهشكالتل ومل ئل ، حل ن  ي العديد من اجملتمعات، حل   ومول ال ااء واأل اال  

د اء عل  ، حل       العللا االجتماع ا تكو  داب  دعد الق ود ال قاحل ا، والعادات اجملتمع ا، األمأ حيد من تااعل 

    الائا مل الال ات، اا ي ئل  القانو  ومؤساات إناائ ، وابلتا ، يقلل من الاأص اهتاحا للعا الت، 

دل اهعلومات مل العا الت األخأى خارج اه للل يمت  عن ئل ، تقويد ج ود مكاحلدا وخاما األم ات، لتبا

الت أن والوايايا م  ل ل ل  ي بغي علل الال ات اهدتصا ابلتعاو  مل م امات اجملتمل اهدين أنتمتل اأونا أك  

ش  عن معلوما ول وابل اأ إىل ي ا أكا والوسا ل والاأص للومول إىل األسأ اليت هبا جم دين رتمل  دو  الك

 ب عت ا ا ااسا، ميكن للتدخالت علل ماتوى األسأ  أ  تعأ  اهشارك  عن  ري ايصد للد أ وايد تلع  دورام 

اخلارج،  التدخالت تدخل  ، تامشد من  تعت       الع   ل ح    الت أن  الت   د وتغ يا  تعليل عمل ات  ي 

واهشاركا د شاط ي   -جائد ا سأد التو   ل حتديد شأكاء رل   موثون هبو  و ديدا للق و امل ا، ايد تا و ي  

 ل16وابلتا  أك أ من أولويا  - تصم و ال انمل االستشارآ والت ا    

 
15   alamm almthdh, aljm'eyh al'eamh, mjls hqwq alensan, aldwrh (33). (21 ywlyw 2016). tqryr 'en afdl 

almmarsat waldrws almstkhlsh bshan alkyfyh alty tsahm hqwq alensan wt'ezyzha fy mn'e alttrf al'enyf 

wmkafhth. 
16   alwkalh alamrykyh lltnmyh aldwlyh, mktb almrah. (2009). aldlyl altdryby lmstshary almjtm'e: 

alt'eaml m'e al'enf alqa'em 'ela alnw'e alajtma'ey fy almdars wkyfyh tjnbh. tarykh alwswl 17 mars 2019 

'ela alrabt: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Arabic_Doorways_II_Counselor_Manual_5

08.pdf 

 akhrjhma albkhary wmslm fy shyhhma 'en abn 'emr.   
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 ا سب ، حل   المد ا األسأيا  ي اهأتكل ي الوايايا من ارر ال والت أن الع   ل حلاألسأ  تشكل الوحد  األساس 

اهكون  للم تملل حل ئا ما مت تأك ل اجل ود علل تعليل الوعي ادا أ ارر ال والت أن لدى اليت ت شئ األحلأاد  

األسأ ، حل   الك ري من الوايت، واجل د، واهال ميكن توحلري ل وارسالم و ل علل عات  األم واألل ماؤول ا ت شئا 

ْدِن ُعَمَأ يَاُقوُل: مسَِْعُت َرُسوَل اّللَِّ َملَّل اّللَّ َعَلْ ِ    األوالد والب ات ل كونوا أحلأادام ما   ومصلد ، َعْن َعْبِد اّللَِّ 

ُجُل رَارٍت ِي أَْ ِلِ  َوُ َو َمْاؤوٌل َوَسلََّو يَاُقوُل:)ُكلُُّكْو رَارٍت وَُكلُُّكْو َمْاؤول َعْن َرِع َِّتِ ، اِرَماُم رَارٍت َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّتِ ، َوالأَّ 

- ْن َرِع َِّتِ ،  ْلَمْأأَُ  رَاِعَ ٌا ِي دَاْ ِت َزْوِجَ ا َوَمْاؤولٌَا َعْن َرِع َِّتَ ا، َواخْلَاِدُم رَارٍت ِي َماِل َس ِ ِدِ  وَمْاؤوٌل عَ َعْن َرِع َِّتِ ، َوا

 ل17ارٍت َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّتِ (وَُكلُُّكْو رَ   - ايَاَل: َوَحِاْبُت َأْ  اَيْد ايَاَل: َوالأَُّجُل رَارٍت ِي َماِل أَدِ ِ  َوَمْاؤوٌل َعْن َرِع َِّت ِ 

ومل ئل ، حل   الت ور التك ولوجي، خالل العقدين األخريين، ايد عقد من م ما األسأ  ي تأد ا األد اء، حللو تعد 

األسأ  وحد ا تشأن علل     العمل ا، دل إ  مواايل التوامل االجتماعي، وشبكا ارنمنت أمبدت تا و ي 

ل ل ل ، حل   تأك األسأ  وحد ا ي اال  الرت هب   اهاؤول ا س ىع  من دور ا  ا     العمل ا دشكل مباشأ

اهت أحلا الحتوا  و   لل  ات  ال أي   مي د  دل  اه دأحلا،  واهعتقدات  للتيثأ ابألحلكار  والب ات عأ ا  األوالد  جيعل 

 وإ وا  و، وابلتا     د و لت ا   أج د و ي اجملتمعات اليت يع شو  حل  ال 

عل  ، حلمن األمه ا اكا  عمل شأاكا تشمل الال ات اهع  ا، ومؤساات اجملتمل املي، واألسأ، من أجل   د اء

التعاو  ي تعليل الوعي أبمه ا وسا ل التوامل االجتماعي وشبكا ارنمنت ي تعليل الوعي من خما أ ارر ال 

 وعي واهعأحلا د  الشبالل والت أن، وت ا و دأامل اجتماع ا، وثقاحل ا، وتأحل   ا لت  يأ ال
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 املطلب الثاين: الوسائل التعليمية يف مكافحة اإلرهاب 

خالل الا وات العشأ اها  ا حتول رور االسمات   ات الدول ا والو   ا هكاحلدا ارر ال من استددام تدادري 

ات   ات أرجعت األسبال أم  ا مشدد  هكاحلدا الت أن الع    وارر ال إىل هنل متعدد الق اعاتل     االسم 

اجل ريا للع   اهت أن وارر ال ي اهقام األول إىل الاقأ ونقص التعل و، وا  ت اه امات الدول ا إىل ز د  

اهااعدات التعل م ا كوس لا رهناء ارر ال والت أنل ومل ئل ، وجد دعد الباح   أ  االرتباط د  العامل  

لأدء د  الاقأ وارر ال ل س ل  يثري كبريل  ري أ  مواج ا الت أن الع    من  ع  ، وأشاروا أيىا إىل أ  ا

خالل التعل و  و ما وم جديد ناب ا ي اخل ال الدو  وايد مت  أيب  من خالل العديد من ال امل الو   ا والدول ا 

 ل18والا اسات

ل حل   19واج  العباد  وعمار  األر    وارر ال والت أن يا ما  ي تع  ل ا  ا  اليت تكو  من خالل أداء

الغايا من خل  البشأ إمنا  ي عباد  هللا سبدان  وتعاىل، كما ورد ي القأ   الكأمي ايول  تعاىل: )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ 

ْنَس ِإالَّ لِ َاْعُبُدوِ (  والاعي حل  ا ابرمالل ال ل والعباد  ددور ا تعد ارناا  خلالحلا هللا ي األر  دتعمري ا  20َواْرِ

 
18de Silva, Samantha. (2017). Role of Education in Prevention of Violent Extremism. Access 

on 17 March 2019 from: http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/120997-

WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf 

bazmwl, muhmdَ bn 'emr. (1426h). dwr altrbyh fy mkafhh alttrf walerhab. mhadrh qdmt dmn f'ealyat 

"mkhَ almkrmَh 'easmh althqafh aleslamyh lsnh 1426h". jam'eh am alqra, almmlkh al'erbyh als'ewdyh. 

s 17. 
19aldaryat: 56. 

hwd: 61 

khlyl, kmal 'ebdalmn'em muhmdَ. (2016). 'emarh alard wajb ensany. shbkh alalwkh, tarykh alwswl 

28/1/2019 'ela alrabt:https://www.alukah.net/sharia/0/108349/ 

alqrdawy, ywsf. (1996). dar alfrqan llnshr waltwzy'e. 'eman, alardn, s 17. 

aljmhwr, 'ebdalrhَmn. (1423h). alt'elym aleslamy fy alghrb ela ayn? ktab mjlh albyan 

Bhui, K., Sokratis, D. & Jones, E. (2012). Psychological Process and Pathways to Radicalization. 

Journal of Bioterrorism & Biodefense. S5:003. doi: 10.4172/2157-2526.S5-003, 1-5. Access on 17 

March 2019 from: https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-

to-radicalizationp-7236.html 

nfs almrj'e. 
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ل وايد أابنت اآل ت القأ ن ا، واألحادي  ال بويا 21ابرحلاادل ايال تعاىل: )ُ َو أَْنَشَيُكْو ِمَن اأْلَْرِ  َواْستَاْعَمأَُكْو حِل َ ا(

ئل ، ل وتتعدد مور ارعمار لألر ، ويشمل  22أ  عمار  األر  إمنا تشكل كلما حل   نال للعباد، والاأد، واجملتمل

 ل 23د ل كل ما من شين  ارمالل ي ح ا  األحلأاد واجملتمعات 

إ  ا صول علل التعل و الديين دشكل مد ح، وا صول عل   ي وايت مبكأ أمأ أساسي ه ل انتشار اريديولوج ات 

يتعل    اهت أحلال جي  أ  يصبح اهالمو ، الصغار والكبار علل حد سواء، أك أ ت ق اما حول الدين، خاما حل ما

اب أل والاالمل وحيتاج اهالمو  إىل حل و حدي  وس اايي لاميا  من ايبل علماء مؤ ل ل   ا يااعد ي د اء 

معأحلا سل مال وحال ام، يتو تدريس الدراسات ارسالم ا ي اه ازل، واهدارس، واهأاكل ارسالم ا، وأماكن العباد ، 

 235ما د و    2100ألمأيك ا، علل سب ل اه ال، يوجد حوا   وعلل ارنمنت ك ل ل ي الوال ت اهتدد  ا 

 ل  24مدرسا إسالم ا ددوام كامل 

ال يلال الشبال  و األك أ عأ ا لتبين أيديولوج ات دي  ا مت أحلا وعلل وج  اخلصوص من ال ين تماول أعمار و 

 اس والبد  عن معىن ي عامما ح   ياعو  للكش  عن  ويت و، ويت لعو  إىل تعليل ال قا ابل  25و  15د   

العال ال وابلتا ،   اك حاجا ملدا  الائا العمأيا ئات توج  عملي للغايا وتتم ل عاد م ابهدا أ   ح ا ول     

 ل25للكش  عن تصور     اجملموعا للت أن الديين ومشاركا اهوا  ا ي الدول الغأد ا اليت يع شو  حل  ا 

 
aljmhwr, 'ebdalrhَmn. (1423h). alt'elym aleslamy fy alghrb ela ayn? ktab mjlh albyan. 

 

 

 

25Bhui, K., Sokratis, D. & Jones, E. (2012). Psychological Process and Pathways to 

Radicalization . 

Journal of Bioterrorism & Biodefense. S5:003. doi: 10.4172/2157-2526.S5-003, 1-5. Access 

on 17 March 2019 from: https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-

and-pathways-to-radicalizationp-7236.html 

nfs almrj'e . 

https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-to-radicalizationp-7236.html
https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/psychological-process-and-pathways-to-radicalizationp-7236.html
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التدري  ئات الام ال  با حل مكن إنشاء جماالت  م ا روح ام للم اايشا وتعمل مل من خالل دعو م امات  عا 

التاا و وأدوات   ت ويأ  األ ما واهاتشارين والعمال الشبال واياد  اجملتمل رنشاء جمموعا أدوات للمااعد  ي 

ل تشري  أوريا للتصدآ للت أن الع   ، وئل  من خالل ت ويأ اه ا ل ومأاكل التعلو اه اسبال العديد من العوام

إىل أ  التعل و ارسالمي ي الغأل أ لب  معتدل، حلالقاد  والعلماء اهالمو  ي الغأل يدي و  دشد  ويأحلىو  مجل 

أشكال األعمال ارر اد ا واجلماعات اهالدا، اا ي ئل  ت ا و الدولا ارسالم ال من اهؤكد أ  الشبال ياتمعو  

 ل 26ويشا دو  ويدونو      األعمال أيىام 

أ ل  االسمات   ات هكاحلدا ارر ال ت  وآ علل تكلاا اهأاايبا ا كوم ا، ومجل اهعلومات االستدبارات ا، و ري ا 

الك ديا  الو   ا  حلاالسمات   ا ا كوما  ت دو م دل خمتلاامل  ددأت  أ    اك دوالم  القاأيال  ري  من ارجأاءات 

الم من م ل ت ور الت أنل ح   كانت ا كوما الك دياتتبىن هكاحلدا ارر ال  دن إىل واي  أآ   وم إر ايب دد

م ا ا  إىل  الك ديا  ا كوما  ا  ت  ل ل ،  استبااي ا  ول ات  ارر ال  هكاحلدا  تااعل ا  ودأامل  س اسات 

التدول لدى  ارر الل س ما أ  مأحلا  دوما  جانبا  اما ي مكاحلدا  التعل و  تأتكل علل  حلعالا  اسمات   ات 

يكو  ي مم و خ ء الشبال  البام   أ   التعل و جي   حل    ابلتا ،  الت أن،  أيديولوج ا  لتبين  تكو  عأ ا  ما 

مكاحلدا الت أنل وعلل وج  اخلصوص، المك ل علل تعل و األ اال من أجل ت ويأ الق و واه ارات األساس ا 

دت ا كوما الك ديا للالوك ات اليت من شيهنا أ  تىمن هلما ألمن االايتصادآ، واالجتماعي، والشدصيل وشد 

علل أ    ا ال  ل س تو ت ب ق  علل اهدى ال ويل من خالل م ا ا رتوى مج ل اه ا ل الدراس ا، حلىالم عن 

م    ا التدريس اليت تعلز التاكري ال قدآ والالوك األخالايي، كما يشمل أيىا تغ ريات  م  ا ي دأامل تدري  

 
27Wilner, A. S. & Dubouloz, C-J., 2011. Transformative radicalization: Applying learning 

theory to Islamist radicalization. Studies in conflict & terrorism, 34 (5), 418-438. 
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يلمس ال الل أمه ا ما تعلمو ، وتكو  لدي و القدر  علل ت ويأ حل و وي  ل اهعلم ل األ و من ئل ، جي  أ   

 ل27نقدآ للعامل 

إ  دور التعل و ي مواج ا الت أن الديين يشكل العمود الاقأآ ي   ا الصدد، س ما أ  العديد من الت ا مات 

ول حل و يتب و  حللااا التعل و اليت اهت أحلا الدور امورآ للتعل و ل ل ، تأكل علل التعل و كوس لا لتعليل أيديولوج ا 

تأسخ ال اأ  الاالبا للعامل اهت أن وتعمل علل المويل لأليديولوج ات اهت أحلا، م لما حلعلت حأكا  البا  من 

ابكاتا  هلا ي  التادعا  اهدارس  ارعالم 28خالل  وسا ل  تاتددم  اهت أحلا  اجلماعات  حل    أخأى،  انح ا  من  ل 

ال ال لت   د  والعا ا ال االجتماع ا  ال اا ا، والاكأيا،  اجلوان   المك ل علل  التعل و مل  ل ي مج ل ماتو ت 

ابر احلا إىل ئل ، يتو القىاء علل التعل و الغأيب ح  ما كا  ئل   ك ا ه ل تدريس اريديولوج ا  ري ارسالم ا، 

 ل29 ن  ري م ل اهل مات اهدرس ا اليت تش  ا دوكو حأام علل مدارس التعل و ا كومي ي 

ومن خالل     ال أن، يتو ت أن الشبال عن  أي  القو  ال اعما أل  الأوا ت ارر اد ا تصادن دشكل مباشأ 

أو  ري مباشأ، عوا   وأحلكار الشبالل علل   ا ال دو، ميكن أ  تواج  تدادري الدولا القاأيا والعدوان ا اليت 

م  ال ي   ا الصدد تقدر تكلاا مكاحلدا ارر ال د  واحد وتشمل االسمات   ات العاكأيا والتكت كات األ

ومخاا تأيل وانت دوالر أمأيكيل وعلل الأ و من الل د  اهلا لا ي التكلاا واجل ود اهب ولا هواج ا ارر ال حل   

ي ، أعداد الشبال ال آ ي دأط ي الت ا مات ارر اد ا متلايد دشكل مى أدل ووحلقام لاحصا  ات ي   ا الش

 
27Wilner, A. S. & Dubouloz, C-J., 2011. Transformative radicalization: Applying learning 

theory to Islamist radicalization. Studies in conflict & terrorism, 34 (5), 418-438. 
28Mirahmadi, H. et al., 2015. Empowering Pakistan’s civil society to counter global violent 

extremism. Washington: Center for Middle East Policy at Brookings. Access on 9 February 

2019 from: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/01/us-islamic-

world-forumpublications/ 
29IRIN News, 2012. Nigeria: School attendance down after Boko Haram attacks. IRIN News, 

20April. Access on 20 March 2019 from http://www.irinnews.org/report/95327/ 
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ل وابهقارنا مل تو    التعل و ي 2013و    2007% د  عامي  300حلقد زادت اهل مات ارر اد ا د ابا  

 ل30مكاحلدا ارر ال والت أن الع   ، حل ن  أايل تكلاا دك ري 

ا إ  دور التعل و استباايي ووايا ي ول س تااعالم مل اريديولوج ات اهت أحلال وابلتا ، حل   إمكاانت التعل و هواج 

الت أن الديين وتعليل  يعلز الق ما ارجياد ا دشكل عامل ابلتا ، من أجل مواج ا اريديولوج ا اهت أحلا الع  اا ي 

اهدى ال ويل، د أيقا وايا  ا وحلعالا من ح   التكلاا، جي  ال اأ ي التعل و حل ما يتصل ابسمات   ات ا أل علل 

لتعل و جي  أ  يعلز الا و ال قدآ للعامل وت ويأ اي و وم ارات اهوا  ا ارر ال و الت أن الع   ل   ا الشكل من ا

ا أجا واهأنال ي الواايل،   ا األمأ ال ي  ب  علل التعل و ارسالمي علل وج  اخلصوص، وال التعل و الديين دشكل 

ا أيديولوج ات مت أحلا؛ أل  عام، دل ي بغي أيىام أ  ي  ب  علل اجملتمعات العلمان ا اليت تتبىن م ا ل التعل و لدي 

ل ل ل ، حل ئا 31دور التعل و يكمن حل تمك  اهوا    من نقد كل التقال د الدي  ا اليت حتد من الكأاما ارناان ا

اهعتقدات واهمارسات  حل و واحمام  الشبال علل  أ  يااعد  الديين دشكل مد ح، ميكن  التعل و  متت م ا ا 

لإ  32ما إ  توحلري التعل و الديين اجل د اهاتوى حلقد يااعد ي م ل الت أن وارر ال واألعأان وال قاحلات اهدتلاال ك 

 

30Biglan, A., 2015. Where terrorism research goes wrong. New York Times, 6 March 2015. 

Access on 24 March 24, 2019 from: 

http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/where-terrorism-researchwent-

wrong.html?_r=0 
31Gagné, A., 2015b. Opinion: Secular societies must denounce radicalization. Montreal 

Gazette. 3February. Accessed 24 March 24, 2019 from:  

http://montrealgazette.com/news/world/opinion-secular-societies-must-

denounceradicalization. 
32Ioannis Kagioglidis. (2009). Religious Education and The Prevention of Islamic 

Radicalization: Albania, Britain, France and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
(Master Thesis). Naval Postgraduate School Monterey, California. P 11. 
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التعل و الديين ميكن أ  يلع  دورا  اما ي تعليل التاامح د  ال اس من خمتل  األد  ل وتام  ثقاحلا التاامح 

 ل33أ  ال اس يدركو  د انت الشعول األخأى ورؤيت و العاه ا 

 

 الثاين: جتربة اململكة العربية السعودية وماليزاي املبحث  

تب ت كل من اهملكا العأد ا الااااااااااااعوديا، ومال ل  هن ام مأانم هكاحلدا ارر الل وو اااااااااااعت اجل ات اهدتصاااااااااااا ي 

يثريام البلدين اساااااامات   ات، ودأامل لىااااااما  ت ب     ا ال  ل دااعل ال وعلل الأ و من أ  اهملكا كانت األك أ  

من عمل اات ارر اال والت أن الع    ابهقاارناا مل ماال ل ، إال أ  األج ل  اهع  اا اكااحلداا ارر اال ي البلادين 

ايد أدركت أ  االايتصااااار علل الوسااااا ل العاااااكأيا، واألم  ا، و و ما يعأن ابلوسااااا ل اخلشاااا ا، ال يكاي وحد  ي 

إىل نتا ل عكاااااااااااا ا، حلىاااااااااااالم عن التكلاا اهال ا العال ا للمكاحلدا  ا دِ  من ارر ال، والت أُّن الع   ، دل يؤدآ 

القا ما علل ال  ل العااااااااكأآ واألمين ابهقارنا مل ال  ل القا و علل اهعاجلا الوساااااااا ل الاكأيا، والمدويا، والتي  ل  

 ال ااي واالجتماعيل

 

 نياملطلب األول: جتربة اململكة العربية السعودية يف إعادة أتهيل املتطرف

واج ت اهملكا العأد ا الاعوديا سلالا من العمل ات ارر اد ا خالل العقدين اها   ، وأدركت أ  االسمات   ا 

األم  ا ي مواج ا الت أن وارر ال ال تكاي وحد ا، ل ل  تب ت اهملكا اسمات   ا اهواج ا الاكأيا عن  أي  

 
33OSCE/ ODIHR Conference On “The Role of Freedom of Religion and Belief in a Democratic 

Society: Searching for ways to Combat Terrorism and Extremism,” Baku, Azerbaijan, 10–11 
October 2002, found in Web site at: 
<http://www.osce.org/search/?a=1&limit=10&res=html&d=0&lsi=1&go- 2=Search...1...- 14k 
->, 61. 
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  ا ي مقادل االسمات   ا الصلبا ي التعامل مل ارر ال والت أنل التوع ا وا وار، و و ما عأن ابالسمات   ا الل

أعل ت الال ات اهع  ا أب  اهلدن من االسمات   ا الل  ا  و راردا األيديولوج ا واألحلكار اه دأحلا اليت يتو تب   ا 

سالمل ود ل ، ايأرت من ايبل اهت أحل  وارر اد  ل س ما أ      األحلكار تات د إىل تااريات خا ئا عن ار

اهملكا مواج ا ارر ال والت أن من خالل االسمات   ت  الل  ا والصلبا معام، إئ إ  اهعاجلا الاعالا للتعامل مل 

 ل34ارر ال والت أن تت ل  تبين االسمات   ت  معام 

مَّد بن انيف للمناصحة والرعاية   أوال: مركز األمري حمح

، أنشيت وزار  الداخل ا الاعوديا مأكل األمري ُرمَّد دن اني  للم امدا والأعايال وتتلدص لت ا   االسمات   ا الل  ا

رؤيا وحللااا اهأكل ي أ  يكو  را دام ي جمال اهعاجلا الاكأيا اليت تا و ي تعليل اه اوما األم  ا وحلقام لىوادء 

تت اد ي التي  ل الاكأآ لىدا  االحنأان الاكأآ الشأيعا ارسالم ا، واهبادئ ارناان ال كما إ  رسالا اهأكل  

من خالل إعداد وت ا   دأامل عمل ا من ايبل خمتص  ي   ا الشي ، وي ناس الوايت، اهاامها ي وايايا اجملتمل 

للائات  االجتماعي  والدمل  وال ااي  الاكأآ  التواز   حتق    إىل  اهأكل  وي دن  اه دأحلال  ابألحلكار  التيثأ  من 

 ل35ااهات دحل

 :36حدد اهأكل ثالثا جماالت لت ا   اسمات   ا العمل اليت تب ا ا، وتشمل     اجملاالت ما يلي 

 أوالم: اه امدا: و ي تشكل الأك ل  األساس ا اليت تات د إل  ا عمل ات التي  ل والأعايال

 
bwshyk, krystwfr. (2008). alastratyjyh als'ewdyh allynh fy mkafhh alerhab: alwqayh we'eadh altahyl 

walnqahh. m'essh karynghy llslam aldwly. washntn. tarykh alwswl 4/2/2018 'ela 

alrabt:https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_arabic.pdf 
35 mrkz muhmdَ bn nayf llmnashh walr'eayh. alt'eryf balmrkz. tarykh alwswl 25/1/2019 'ela 

alrabt:http://www.mncc.org.sa/wps/wcm/connect/4bf9ce13-01d3-406c-b837-2611af219644. 

pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDGxIH1&CVID=lqcMLHJ  

 nfs almrj'e alsabq . 

 37nfs almrj'e alsabq . 
37nfs almrj'e alsabq . 

https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_arabic.pdf
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مج  برا

 رياضية

 خدمات 

برامج  

 الخريجين 

 مأحلا إعاد  الدمل ي اجملتملل ن ام: التي  ل: وتشكل نق ا التدول من مأحلا ايىاء حلم  العقودا ي الا و  إىل  

  ل ام: الأعايا: وتأكل علل ال امل اليت تااعد الائات اهات دحلا ي االاأاط ي اجملتمل والع ش دشكل  ب عيل 
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اهوايوحل  ي جأا و تتعل  القاااااااااو التا  ياااااااااتعأ  ابلتاصاااااااا ل مأاحل اساااااااامات   ات ودأامل اهأكل لتي  ل ورعايا  

 ابلت أن وارر الل

 املرحلة األوىل: املناصحة

 ادن  ا   اهأحلاا إىل تصااااااااااااااد ح األحلكاار اه دأحلاا لادى اهاااااااااااااااتا اد، وئلا  من خالل تا  اد اا وحلقاام ود ااهناا وحل  

ل المك ل علل ال صااااااوص القأ ن ا واألحادي  ال َّبويا ميا حيق  الا و الوساااااا ي اهعتدلل وال تقتصااااااأ     اهأحلا عل

اهااااااااااتا د داخل الاااااااااا ن حلداااااااااا ، دل تااااااااااتمأ حىت دعد خأوج  من الاااااااااا نل وناأام الختالن ا االت د  

اهااتا دين، حل   ال امل ختتل  إىل حد ما من حالا إىل أخأى حاا  الاا ان الاكأآ والاالوك ات اه دأحلا لدى  

 ل 37اهاتا د 

 الربامج:

 :38التال اوتشمل ال امل اجملاالت 

 اه امدا العاما: وتشمل اما أات وال دوات العلم ا اليت يتو ت ا م ا ي م ا   خمتلاا من اهملكال

 اه امدا اخلاما: و ي عبار  عن جلاات حواريا مل دعد األسأ واألحلأادل

 ألحلكار اه دأحلالاه امدا االلكمون ا: وتشمل ال امل التوعويا والت ق ا ا ع  ارنمنت وتات دن تصد ح ا

 :39حتتوآ دأامل اه امدا علل دأامل عالج ا تشمل ما يلي

 اه امدا الاأديا: و ي ي الواايل جلاات حواريا حلكأيا تات دن اهاتا دين ي مأحلا التواي   داخل الا و ل

 
37nfs almrj'e alsabq . 
38nfs almrj'e alsabq . 
39nfs almrj'e alsabq . 
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اخل دوارات علم ا: و ي دورات عمل ا     ا يقدم ا خمتصااااااااو  من جلا  اه اماااااااادا تااااااااات دن اهاااااااااتا دين د

 الا و ل

تشاااكل     اهأحلا الأك ل  األسااااس للمأاحل التال ا سااا ما أهنا تأكل علل تصاااد ح األحلكار وحلقام للتعال و ارساااالم ا 

الوساا  ا، وتعمل علل إزالا األحلكار اه دأحلا اليت دعت  لار ال، حل ي د ل ، مأحلا مت  ديا لتلقي دأامل وأنشاا ا 

 اهأحل األخأىل

 تأهيلاملرحلة الثانية: ال

و ي اهأحلا ما ايبل الدمل الشاااااااااامل ي اجملتمل ح   تشااااااااامل دأامل خمتلاا عن مأحلا ما ايبل الدمل و ي اهأحلا  

 ل40العالج ا

 : الربامج

ويتو تقااادمي  ااا   ال امل ي د ئاااا خمتلااااا كل اااام عن د ئاااا الااااااااااااااا ن، وتقااادم  ااا   ال امل د أيقاااا  ااادن إىل دمل  

 ل41اهاتا دين تدرجي ام ي اجملتمل 

 أوالم: ال امل اهعأحل ا، وتشمل ما يلي:

 دأامل شأع ا ل1

 دأامل ناا ا ل2

 دأامل اجتماع ا ل3

 دأامل عالج ابلان التشك لي ل4

 
40
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  ن ام: ال امل التدريب ا )ت م ا القدرات واه ارات(

اجملتمعيل ويتو ت ا       ال امل  دن إىل تلويد اهاااااااتا دين ابه ارات والقدرات الالزما لتااااااا  ل عمل ا الدمل  

     ال امل داخل وخارج اهأكلل وتشمل ال امل التال ا:

 ال امل اه   ا ل1

 ل أساس ات ا اس  اآل  ل2

 أساس ات ال  ال ل3

 التاكري ارجيايب ل4

 تعلو اللغا ارجنل ليا ل5

 التعامل مل اآلخأين ل6

 إدار  ال ات ل7

شاااارك  ابه ارات، واهعارن الالزما رعاد  دجم و ي مأحلا التي  ل، اا حتوي  من دأامل شااااملا ومتكاملا، تلود اه

اجملتملل وابلتا ، ال يواج و  مشاكلا ي التعامل مل أحلأاد وحلئات اجملتمل اهدتلاا، حلىاالم عن متك   و من اه احلااا 

 ي سون العمل وكاالا أناا و وأسأ و دو  ا اجا إىل دعٍو من الدولا واه امات اجملتمع ا األخأىل

 ثا : الربامج الثقافيةاثل

ي دن   ا ال ورت من ال امل إىل تلويد اهااااااااااتا دين يأعات ت ق ا ا تاااااااااااعد ي إكاااااااااااهبو اهعارن واخل ات من  

 :42تعليل عمل ا الدمل اجملتمعيل وتتم ل     اجلأعات ي ال امل أدان 

 دأانمل  أديت ل1
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 اللقاء ال قاي ل2

 التوامل األسأآ ل3

 الل رات ل4

 الربامج الرايضية والرتفيهيةرابعا :  

و دن إىل إكااااال اهااااتا دين اه ارات الأ  ااا ا اليت تاااااعد و ي د اء جااااو مااادي معا ، وي ئات الوايت،  

 ل43تشغل أوايا و اا  و ما د ومديل حلىالم عن ال امل المحل   ا اليت تااعد علل تشك ل وجداين وئ ين متلن 

 خامسا : برامج اخلدمات

  ل اخلدمات اهااعد  أث اء دخوهلو إىل اهأكل، مأورام دام  دقا  و، وانت اءام دتدأج و م  لوتشمل مج

 املرحلة الثالثة: الرعاية

تبدأ     اهأحلا، و ي األخري ، دعد عمل ا إعاد  التي  ل، وتعىن دشاااكل ر  ااااي دعمل ا الدمل اجملتمعيل وتشااامل  

و  ا ا، واالجتماع ا، والدعو اهادآل وميكن تصااا    ال امل اهقدما  حلما من اخلدمات الصاااد ا، والتعل م ا، والت

 :44للماتا دين خالل     اهأحلا كما يلي

دأانمل الأعايا األساااااااااأيا، وي دن إىل إشاااااااااأاك أساااااااااأ اهااااااااااتا دين من خالل التعاو  مل اهأكل من أجل  ل1

الاكأيا والتواز  ال ااي ال آ اكتاب  خالل وجود   مااعد  اهاتا دين من العمل علل اماحلاا علل االستقاما 

ي اهأكلل كمت تتو متادعا اهاااااااااااتا د من خالل دأانمل التواماااااااااال األسااااااااااأآ، والل رات اهاتوحا، واهشاااااااااااركا ي 

 اه اسبات العاما، ودأامل ا ل والعمأ  اليت تشمل اهاتا دين وأسأ و اأاحلقا خمتص  من اهأكلل

 
43
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 ، وي ااادن إىل مااااااااااااااااااعاااد  اهاااااااااااااااتا ااادين من اهتدأج  ي  ااااوز العقباااات اليت  دأانمل رعااااياااا اخلأجي ل2

 االجتماع ا، وال اا ا، واالايتصاديا اليت ايد تواج  و أث اء عمل ا الدمل اجملتمعيل

دأانمل التك   واالنادمااج،  ي عباار  عن ز رات م ادان اا دورياا للدأجي  من أجال متاادعاا عمل اا اهادمل   ل3

 لوالتك   اجملتمعي

خالل الا وات اخلمس األوىل من ت ب       االسمات   ا أساأت عن العديد من ال تا ل ارجياد ا اليت تشمل ما 

 :45يلي

 خاد معدالت العود  إىل  ارسا ارجأام، وابلتا  اااىت معدالت إعاد  االعتقالل  ل1

    الدول، الوال ت اهتدد   لبت العديد من الدول من اهملكا الأ با ي ت ب   الت أدا، ومن د    ل2

 األمأيك ا، إندون ا ا، مال ل ، أوكأان ا، اجللا أ ومصأ واألرد  وال من وس غاحلور ل 

تأك ل ا علل معاجلا  اهت أحل  ي  إعاد  ي  ل ورعايا  الاعوديا ي  الأ  س ي جنال االسمات   ا  العامل  ويكمن 

 ل46 ول إىل الت أنالع امأ الكام ا اليت تاببت دشكل مباشأ ي اجل

تشكل     اهأحلا هنايا اه ان لل انمل،  ري أهنا تاتمأ حىت تىمن أ  اهشارك اهعين ايد دلغ ماتوى عاٍل من 

التواز  ال ااي والاكأآ اا يؤ ل  لالاأاط ي اجملتمل حلأدام سو م، ما ام ومصلدام، دل ويا و، من خالل الت أدا 

 مل من األحلكار اه دأحلا واهت أحلا اليت تدمأ األسأ واجملتمعاتل اليت مأ هبا، ي وايايا اجملت

 

 

 
46 mrkz muhmdَ bn nayf llmnashh walr'eayh. alt'eryf balmrkz. tarykh alwswl 25/1/2019 'ela 

alrabt:http://www.mncc.org.sa/wps/wcm/ 

connect/4bf9ce13-01d3-406c-b837-2611af219644. 

pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDGxIH1&CVID=lqcMLHJ 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 01-31\Vo: 6, No:1, 2020 

 

25 
 

 املطلب الثاين: التجربة املاليزية 

 أوال : التأسيس

ال آ يعت  ع صأام  امام ي االسمات   ا   Deradicalisationتب ت ا كوما اهال ليا اسمات   ا نلرت الت أن  

وي الع   ل  والت أن  ارر ال  هواج ا  الدي  ا اهال ليا  اهاا  و  داب   الأاديكال ا  هعاجلا مشكلا  ال انمل   دن 

ا تعاون ما وشامالم د  شأ ا مال ل   اخلا ئا، وإعاد  ي  ل ودمل اهت أحل  ي اجملتمل اهال لآل     اهبادر   ي ج دم

ال ل ، إدار  الا و  اهال ليا، اهلك ا و ري ا من اجل ات ا كوم ا ئات الصلا، اا ي ئل  إدار  ارسالم ا الت م ا م

القىا  ا  والال ا  واجلماعاا،  الا ا  اأ ل  هنل  علل  ال انمل  ويات د  والتعل ول  العا   التعل و  مؤساات  وزار  

ارسالم ا هواج ا التااريات اهت أحلا لاسالمل ي ح  يتو و ل اهعتقل  ي جمموعات مغري ، كما أهنو يتعأ و  

% داب  تأك ل  علل 97يت  أآ ي مواايل دع د  عن مأاكل االحت از وايد جنح ال انمل د ابا  جللاات اهشور  ال 

رحلا  ا امت لين وعا ال ول وي مأحلا ما دعد ارحلأاج عن ال ين مت ي  ل و، يتو تقدمي اهااعد  والدعو لىما  أ  

 ل47أن اهعتقل  اهاأج ع  و ميك  و االستمأار ي الع ش دو  اخلىورت للت 

والقمل  و واحد من التدادري اليت اخت  ا ا كوما اهال ليا ي ج ود ا الأام ا إىل التدلص من ارر ال خاما  د 

ارر ال القا و علل األيديولوج ا أو التشدد الديينل  ري أهنا أدركت أ  اسمات   ا نلرت الت أن  ي األسلول 

ت ي التدلي عن األنش ا ارر اد ا اليت تلد  الىأر ابألمن القوميل الاعال القا و علل إشأاك األحلأاد أو اجملموعا

الش وع    اهتمأدين  اهال ليا دأانجمام مشاهبام ل ل  خالل ا أل  د  ، 1970ل ي عام  48وايد  بقت ا كوما 

 
47A. Z. Hamidi, (2016). “Malaysia’s Policy On Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy,” 

Journal of Public Security and Safety, 6 (2). Retrieved on 10 March 2019 from: 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf 
48Comber, L. (2008). Malaya’s Secret Police 1945-60: The Role of the Special Branch in the Malayan 

Emergency. Singapore: ISEAS. 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf
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است دان   اعتمدت مال ل  س اسا اهشاركا للتعامل مل الت ديد من اهت أحل  ارسالم   و ري و، وئل  من خالل

ل ومي ح القانو  اهلغي سل ات لواي  وم ل 1960امت لين اوج  ايانو  األمن الداخلي ال آ مت إلغاؤ  اآل   

أآ إجأاء يتد  يىأ ابألمن اهال لآ، حلىالم عن توحلري مالح ات ااالحت از الوايا يا لتعليل األمن القوميل كما 

الت أن يتم ل عن سادقات  ح   يشمك ي ت ا    يامح القانو  إبعاد  ي  ل امت لينل  ري أ  دأ  انمل نلرت 

 ل49وارشأان عل   جمموعا من اجل ات ا كوم ا 

ال آ يت ل  ئل  الدول األعىاء لص ا ا دأانمل للتعامل   2178وحلقا لقأار جملس األمن التادل لألمو اهتدد  رايو  

مل عود  ارر ال األج يب اهقااتل ، حلا   مال لياا اياد أنشايت ماااايلا إزالتاا ا دأانمل لار اد  ل متت تأمجا ال انمل 

والاأنا ا ابر احلا إىل ال ادا دلغا اهاليول الممجا جلء من اجل د لتا  ل   إىل ثالث لغات و ي العأد ا وارجنل ليا

مشاركا ال انمل مل الدول األخأىل إعاد  التي  ل والتدلص من اهاا  و ع امأ م ما ي مال ل  مكاحلدا ارر ال 

ديكال ا داب  الدين اهاا  و واسمات   ا الت أن الع   ل ددأت مال ل  عد  دأامل نلرت الت أن هعاجلا مشكلا الأا

اخلا ئا، مل الغأ  امدد رعاد  التي  ل ودعد ئل  إعاد  دمل الأاديكال   ي اجملتملل     اهبادر   ي تعاون ا 

وج د كلي د  الشأ ا اهلك ا اهال ليا، و ري ا ئات الصلا وكاالت، اا ي ئل  وزار  الت م ا ارسالم ا مال ل ، 

  الا و ، وزار  المد ا والتعل و ومؤساات التعل و العا ل     تعتمد دأامل نلرت الت أن علل هنل اأ لي مال ل  إدار 

الا ا واجلماعاا، اختصاص إسالمي هواج ا التااريات اهت أحلا لاسالمل ي ح  يتو و ل اهعتقل  ي جمموعات 

 ل50 مواايل ا أاسا دع دا عن مأاكل االحت از مغري ، كما أهنو يتعأ و  للاأد جلاات اهشور  اليت  أآ ي

 
49A. Z. Hamidi, (2016). “Malaysia’s Policy On Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy,” 

Journal of Public Security and Safety, 6 (2). Retrieved on 10 March 2019 from: 

http://www.moha.gov.my/images/terkini/WORD.ARTIKEL-TPM-JURNAL-VOL.6-2016.pdf 
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 اثنيا : األهداف 

اهال لآ    و المك ل علل رعايا امت لين وعا ال ول ي معاو   deradicalisationجان   ام من ال انمل 

ال ول من ا االت، حل   اهعتقل   و الاا لو  ابخلبل ي العا لا، وس ؤثأ اعتقاهلو ابلتيك د علل سبل الع ش من عا 

خالل الشأ ا اهال ليا،  م ت ا كوما تل  اهااعد  امتدت إىل األسأ اهع  ا لتدا   أعبا  ال وايد ثبت أ  

  ا واحد من العوامل ا  ويا اليت سامهت ي جنال نلرت الت أن اهبادراتل إىل جان  ئل ، تشمل عوامل التداخل 

امت لين وأحلأاد أسأ ول ياتددم ال  ل اه ين واه    ا ي تقدمي األخأى اهشاركا الاعالا د  مو اي ال انمل و 

اهشور  الأاديكال   من أجل عكس إيديولوج ا و اخلا ئا، ويتو إجأاء     اجللاات من ايبل رجال الدين القادرين 

 واهدتار ل

 

 اثلثا : التقييم 

ما دعد إ الن سأال اهعتقل ، وئل  لىما  أ  يشكل التق  و اهأحلا األخري  من ال املل وتاتمأ     اهأحلا  

امت لين اهاأج ع  و يتو إمالح ا دشكل كاملل جلاات اهشاركا د   باط القى ا وامت لين الاادق  تعقد 

 ابستمأارل يتو تقدمي اهااعد  والدعو لىما  ئل  االستمأار ي الع ش دو  اخلىورت للت أنل

 

 خامتة 

الوسا ل ال اعما هكاحلدا ارر ال، واستعأ ت  أدا كل من اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل  ي ت اولت الدراسا  

تبين ما يعأن ابالسمات   ات الل  ا هكاحلدا ارر الل اهقارنا د  البلدين ي   ا الصدد تا أ أ  اهملكا العأد ا 

 ل ، ويعلى ئل  إىل اختالن ي  ب عا  ارسا الاعوديا ايد عانت من ارر ال والت أن الع    أك أ من مال
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التدين ي كال البلدين، حلاهملكا العأد ا الاعوديا تعاين من  ارسات مت أحلا من ايبل الش عا اه شأين ي دعد مد  

اجللء الشأايي من اهملكال وايد دخلت دعد اجملموعات من     ال ا اا ي مواج ات مالدا مل األج ل  األم  ا 

لكا حب   شكَّلوا خ أام علل األمن الو ين الاعودآ، د  ما الش عا ي مال ل ، مل ايلت و، حلال يشكلو   ديدام ي اهم

 أم  امل 

حلىالم عن ئل ، حل   اهملكا العأد ا الاعوديا ايد عانت من يثري جمموعات تكارييا اليت تكاأ ا اكو واجملتمل م ل 

و حكام اهملكا   ودعد الدول ارسالم ا األخأى اواال  الكاار علل اهالم ل د  ما ي ت ا و القاعد  ال آ ا َّ

مال ل ، ال يوجد م ل   ا ال ورت من الت أنل ابلتا ، حل مكن أ  الص إىل أ  مال ل  مل تش د عمل ات إر اد ا 

داخل ا، حل  َّ أ ل  ا وادث كبري  ابهقارنا مل اهملكا العأد ا الاعوديال ود  ما كانت العمل ات ارر اد ا ي اهملكا  

ارر اد ا اليت ش د ا مال ل ، علل ايلت ا، كانت من ايبل جمموعات خارج ا تىو مال لي ، مقل اجلماعا ارسالم ا 

 ي إندون ا ا، وجمموعا اأدو س انا اه تشأ  ي إايل و اماندي اوا ج ول الالب ل 

أيا ال  دآ وحد ا ي مواج ا ارر ال والت أن الع   ، كال البلدين أدرك أ  االسمات   ات األم  ا والعاك

 حلا َّ ت إىل تبين االسمات   ا ال اعما هعاجلا األسبال اجل ريا لار ال والت أن الع   ل 

 نتائج الدراسة

 ي   ا الا ان، حل   الدراسا تؤكد علل أمه ا     الوسا ل ي مكاحلدا ارر ال من خالل ال قاط التال ا:  

: تشكل األسأ  اهأحلا األوىل والأ  ا ا ي الوايايا من ارر ال والت أن الع   ل  ري أ  تاع ل   ا الدور ال  أو 

 يت ل  تعليل التعاو  والت ا   مل األج ل  الأمس ا، وم امات اجملتمل اهدينل 

ص الدور الوايا ي، حلالتعل و : التعل و ع صأ م و ي االسمات   ا اهلادحلا هكاحلدا ارر ال، وعلل وج  اخلصو اثنيا  

يا و ي تعليل الوس  ا واالعتدال ي اجملتمعاتل وي بغي علل ج ات االختصاص تاع ل دور التدري  والتي  ل 
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للمعلم  لىما  ختأيل أج ال متدص ا  د األحلكار اه دأحلا واهت أحلال إئا ال يكاي تصم و م ا ل تعلز الوس  ا 

س لا اليت يتلقل ع  ا التالم   العلو واهعأحلا، وال خيال التيثري الوجداين لدى واالعتدال حلدا ، حلاهعلو  و الو 

 اهعلو ي تالم   ل 

: الوسا ل االصارماا ال تكاي وحد ا ماردا ارر ال، س ما أ  اهعأكا مل ارر ال، ي األمل، معأكا حلكأيا، اثلثا  

هلادحلا إىل إعاد  ي  ل امكوم  ي جأا و إر اد ال وايد ل ل ، من األمه ا اكا  تبين االسمات   ات االل  اا ا

 أثبتت     االسمات   ات جناح ا ي العديد من الدول اليت  بقت ا، اا ي ئل  اهملكا العأد ا الاعوديا، ومال ل ل

 املراجع
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Abstract: 

 With the advent of digital technologies, production organizations can handle and 

transmit large amounts of information at marginal cost so in recent years, these technological 

developments, along with others such as globalization and high mistrust in the organizations, 

have led to unprecedented public expectations regarding transparency. In this study we explore 

the ways in which organizations work to resolve the tension between a growing standard for 

exchanging internal information with individuals and their inherent preferences in controlling 

information by developing the concept of transparency. The survey relied on the questionnaire 

as a tool for collecting information from the members of the 75 research sample of the decision-

makers working in the education of the (170) Babylon Governorate, and the study reached a set 

of conclusions based on the results of the study sample answers which Asight is guided by a set 

of recommendations that the Provincial Education Directorate can guide in its work, which 

enables it to provide proactive service for administrative reform in Iraq in general and Babylon 

province in particular . 

 ملخص البحث 

معاجلة ونقل كميات كبرية من املعلومات بتكلفة هامشية لذا  اإلنتاج مع ظهور التقنيات الرقمية، تستطيع منظمات 
يف السنوات األخرية، أدت هذه التطورات التكنولوجية جنبا إىل جنب مع غريها مثل العوملة وارتفاع عدم الثقة يف 

الطرق اليت املنظمات إىل توقعات عامة مل يسبق هلا مثيل فيما يتعلق ابلشفافية التنظيمية. نستكشف يف هذه الدراسة  
تعمل هبا املنظمات على حل التوتر بني معيار متنامي لتبادل املعلومات الداخلية مع األفراد وتفضيالهتم املتأصلة يف 
التحكم ابملعلومات من خالل تطوير مفهوم الشفافية. واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة جلمع املعلومات من 

( 170فرداً من أصحاب القرار العاملني يف تربية حمافظة اببل البالغ عددهم )   (75أفراد عينة البحث البالغ عددهم )
فرداً، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات بناًء على ما متخضت عنه إجاابت عينة الدراسة من نتائج 

هبا يف عملها اليت متكنها واليت أصيغت على ضوئها جمموعة من التوصيات اليت ميكن ملديرية تربية احملافظة االسرتشاد  
 داري يف العراق عموما وحمافظة اببل عينة الدراسة خاصًة. من تقدمي اخلدمة االستباقية لإلصالح اإل

 

Keywords: Digital information, organization structure, behavior, accountability, transparency. 
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 املعلومات الرقمية، هيكل املنظمة، السلوك، املساءلة، الشفافية.  الكلمات املفتاحية: 

 

 أوال: املقدمة 

وميكن للمواطنني األكثر ,  الرشيد من املقبول اآلن بشكل عام أن الشفافية يف احلكومة هي عنصر أساسي للحكم  
إطالعا أن يكونوا أكثر أمهية للدور الذي سيلعبونه يف احلوار مع حكوماهتم ومع بعضهم البعض, هذا ال يعين أن 
املواطنني حيق هلم معرفة كل شيء عن أعمال حكومتهم, ولكنه ال يشري فقط إىل أنه جيب أن تكون هناك تعريفات 

هو غري موجود يف اجملال العام، ولكن أيضا أنه جيب أن تكون هناك أسباب واضحة واضحة ملا هو موجود وما  
ومقنعة ألي معلومات سرية تربرها تكون هبا فائدة للمصلحة العامة, يقال أن الفساد يزدهر يف الظالم وعلى النقيض 

الفساد ميكن ( لذلك،  أي محلة ملكافحة  Pope,2005 من ذلك، فإن ضوء الشمس هو أفضل مطهر للفساد.)
نقل  مشروع  انشاء  مت  لذا  الرمسي,  العمل  داخل  الظالل  وعمق  مدى  لتقليل  اجلهود  مع  مفيد  بشكل  تبدأ  أن 

ستند مدخل املشروع هذا إىل جتارب بعض الوزارات واملشاريع اإلصالحية أ  الصالحيات من الوزارات اىل احملافظات,
(، بدأ املشروع يف مجيع 2013قرار من اجمللس الوزاري )هناية عام  إستنادا إىل    السويسرية واألملانية والربيطانية. و

 14الوزارات وملدة مخس سنوات خمططة, وتتمثل مسات املشروع احملددة واملنتقدة بشدة يف أن مجيع الوزارات الـ  
حات الرتشيد تشارك يف املشروع يف وقت واحد يف العراق، ويتم إجراء حتليالت تنظيمية يف كل منها، ويتم تطوير مقرت 

والتغيري يف إطار إسرتاتيجي شامل، وتلك املقرتحات ذات األولوية العالية هي نفذت بطريقة منسقة, وهناك مسة 
رئيسية أخرى )خمططة( للمشروع وهي أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز أقوى على النتائج والنواتج أكثر من الرتكيز 

املدخالت( فاألداء ومسؤولية األداء مها الكلمتان الرئيسيتان, ومع ذلك دارة مبجرد ختصيص املوارد )توجيه  على اإل
دارة. فإن أحد الشروط املسبقة اهلامة هو حتديد األهداف واألهداف من لدن السياسيني والرؤساء التنفيذيني يف اإل

وسوف حتتاج ،  2014)مل يكن من املمكن التوصل إىل هذه املهمة املعقدة والصعبة على أساس واسع حىت عام  
إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيقها جزئيا على األقل.( لذا سوف نناقش التحدايت املرتبطة بفوائد الشفافية 
اليت غالباً ما يتم إبداءها يف صنع القرار العام، وتقدمي إطار مقرتح لتقييم األهداف واملبادئ املرتبطة ابلشفافية، ومدى 

بدأ مناقشة الدراسة بتعريف ابملفهوم العام للشفافية   الشفافية،داري، مبا يف ذلك مبادئ  صالح اإلإرتباط الشفافية اإل
وكيف أن درجة الشفافية هي يف النهاية دالة لثالثة متغريات: )مالك املعلومات، املعلومات اليت جيب أن تكون 

أ الشفافية، وال سيما  نتناول أهداف  مث  املعلومات(.  التنظيمية والدميقراطية شفافة، ومن سيحصلون على  هدافها 
وتعزيز الكفاءة واألهداف املعرفية. ونالحظ   كيف أن الشفافية متحفظة، وتسعى إىل منع أسوأ النتائج حىت يف 

 التكلفة العرضية حلجز أفضلها.
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 اثنيا: منهجية الدراسة 

 مشكلة الدراسة -1

اصة وزارة الرتبية عينة الدراسة من املفهوم إىل التخصص يف املمارسة التقليدية لإلدارة العامة يف مجيع الوزارات وخ   
جراءات املوحدة وحفظ السجالت واحملاسبة والتوجيهات السياسية والعناصر  اإل  واجلدارة والتنسيق والتسلسل اهلرمي و

ابألهداف والربامج األخرى للسيطرة البريوقراطية تؤدي إىل املساءلة الفردية واجلماعية على حد سواء فيما يتعلق  
احلكومية هذا هو منوذج الشفافية واملساءلة، وهو شكل الذي نعرفه مجيعا, يف الواقع كل جزء من وكالة عامة أو 
منظمة خاصة جيب ان تعمل ضمن الشفافية التنظيمية، وتظل هي مسؤولة عن سياسات وإجراءات التنظيم داخل  

يف الدولة اىل   املسؤولني سة تتجلى من خالل التوجه الكبري من لدن كبار  إستناداً ملا تقدم فأن مشكلة الدرا  املنظمة.
، ولكن ةاإللكرتونيتقدمي خدمات نقل الصالحيات من الوزارات اىل احملافظات وتسويقها ابجتاه إستعمال املواقع  

 اهتمامه د إىل عدم  األمر حنو التسوق وهذا قد يعو   ابدئتوجه كبري من لدن املستهلك العراقي يف    د ال يوج ابملقابل  
وثقته هبا فضال عن صعوبة حتوله من متابع يف املنظمات احلكومية إىل متابع الكرتونيا. ويف ضوء ما سبق تتمحور 

 اآلتية:مشكلة الدراسة حول التساؤالت  

ما الدور الذي تؤديه خصائص الشفافية يف التأثري على سلوك املواطن العراقي يف قرار األصالح األداري  •
 . الن عنها الكرتونياملع

والصورة الذهنية يف املنظمة دوراً مهماً يف التأثري على سلوك املواطن   ةاإللكرتونيتصال  هل تؤدي وسائل اإل •
 األداري. العراقي حول قرار األصالح  

 أهداف الدراسة-2

تكنلوجيا   هتدف هذه الدراسة ملعرفة مدى أتثري الشفافية التنظيمية ودورها يف األصالح األداري من خالل  
 اآليت: املعلومات يف القطاعات احلكومية ومنها وزارة الرتبية وذلك من خالل  

 الشفافية؟بتطبيق    االحتادياحلكومي    ماإللتزاالتعرف على مستوى   •
 احملافظات؟داري ونقل الصالحيات اىل  احلكومي بتطبيق األصالح اإل  اإللتزامالتعرف على مستوى   •
 حتادية؟ داري يف احلكومة اإلمستوى األصالح اإل  استنباط •
 التعرف على مدى إستجابة العينة املبحوثة حول حماور الدراسة. •

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 33-57\Vo: 6, No:1, 2020 

 

37 
 

 أمهية الدراسة -3

 متغريات الدراسة )الشفافية واالصالح االداري وتكنلوجيا املعلومات(, تكتسب امهية الدراسة من خالل التعرف على  
ذلك جتلت أمهية الدراسة يف حمورين أوهلما: معريف مفاهيمي متثل يف تصدي الدراسة إىل إحدى املوضوعات املعاصرة و 

امات املعرفية يف حقل إدارة األعمال اليت ابتت مثار جدل فكري ونظري عميق إذ سعت الدراسة إىل أتطري اإلسه
تبين مسات  السعي إىل  الدراسة متمثل يف  العملي ألمهية  الثاين  احملور  أما  املعاصر,  املعريف  والنظرية يف هذا احلقل 
الشفافية اليت ميكن عدها وسيلة إلعادة تصميم وبناء جديد للسلوك البشرية يف خمتلف اجملاالت واملستوايت مبا يتوافق  

يف العراق اليت تواجه حتدايت إسرتاتيجية تنافسية كبرية، وإهنا مصدر التنافسية األهم مع أهداف وطبيعة املنظمات  
 يف تطوير وبناء البلد, لذا تكمن أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

هتمام ابملمارسة واخلربة من أجل الوصول وصنع النجاح والتفوق إن الشفافية تعطينا دليالً تدرجيياً لتعزيز اإل •
 سرتاتيجي. املهارات والتخطيط اإل  واكتسابمن ضمن تطوير التفكري اإلبداعي  بتطبيقها  

أمهية كبرية يف منظمات األعمال، إذ ميكن إستعماله يف إجياد القيمة للمنظمة وجعلها له  داري  األصالح اإل •
ستجابة إلتعمل يف احمليط العاملي، وميكنها من إستعمال التقنيات احلديثة لتحقيق رضا الزابئن من خالل ا

 داري يعد سالحاً بيد منظمات األعمال. لطلباهتم، وبذلك فإّن األصالح اإل
يف منظمات األعمال تعود إىل احلاجة إىل ترشيد استعمال تكنلوجيا   ةابلشفافيهتمام  إن من أهم مربرات اإل •

داري، وأخرياً النقص املعلومات وتطويرها يف املنظمات، واالستثمارات يف مبادرات ومشروعات األصالح اإل
 الواضح يف مقاييس ومؤشرات أداء العمل خصوصاً يف البيئة العراقية.

 فرضيات الدراسة-4
توجد عالقة ارتباط معنوية بني الشـــــــفافية وتكنلوجيا   (:H1باط: الفرضـــــــية الرئيســـــــية األوىل )عالقات االرت  ةفرضـــــــي

 املعلومات.
   (: تؤثر الشفافية معنواي يف تكنلوجيا املعلومات.2H)عالقات التأثري: الفرضية الرئيسية األوىل ة  فرضي   

 تطوير املقياس والتحقق من صحته-5
نوضـح ما يلي عملية تطوير العنصـر املسـتعملة لبناء مقياس الشـفافية. لذا نقوم بعد ذلك جخراج نتائج حتليل عامل   

ــفافية. وبعد ذلك، نقدم نتائج حتليل عامل التأكيد األصــــــــالح اإل داري الذي مت إجراؤه للتحقيق يف بنية عامل الشــــــ
(CFAالذي مت إجراؤه الختبار بنية عامل الرتتيب ال ) عايل للشـــــــــــفافية. مث يتم تقدمي النتائج اليت حتقق يف صـــــــــــحة

الشـــــفافية املتقاربة واملتميزة. وأخريًا، مت إختبار التكافؤ بني املختربين ملعرفة ما إذا كان كل بنعد من جوانب الشـــــفافية 
ــتعمل كل من املدخل  ــفافية، إســـ ــتنتاجيغري اثبت. من أجل تطوير مقياس للشـــ ــتقرائي االســـ ــر  لتوليد   واالســـ العناصـــ
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وبناًء على  الدراسة (. مت تطوير مواصفاتHinkin,1995لتقييم مدى إدراك الشفافية يف تكنلوجيا املعلومات )
مراجعة شــــــــاملة للبحوة الســــــــابقة يف جمال الشــــــــفافية، وبناًء على هذا عدت اربعة جماالت أولية مالئمة لتشــــــــكيل  

 مقياس الشفافية )املعىن، الدقة واإلفصاح والوضوح(.  
 

 النظري  اإلطاراثلثا: 
 مفهوم الشفافية التنظيمية -1

 تعد األهداف الشفافة مهمة ابلنسبة للموظف لفهم مدى إرتباط أهدافه وأداؤه أبهداف املوظفني اآلخرين, و       
داري، أو إعادة هيكلة املنظمة دون إستبدال عملها القدمي حبل ميكن ألي منظمة أن حتاول عمل اإلصالح اإل  ال

جديد أو نظام جديد, وجيب أن متتلك املنظمة إسرتاتيجية واضحة املعامل اليت ميكن تنفيذها مع املعلومات الذي 
ترعاه املنظمة وجيب تقسيم تلك االسرتاتيجية إىل أهداف فردية تدعم االسرتاتيجية الشاملة, ولتحقيق ذلك جيب 

امل اإل املعلومات، خاصة وأن عمليات  تكنولوجيا  نظمات واملوظفني والزابئن تصبح ذات طبيعة عاملية ستفادة من 
( لذا إن التواصل بني األهداف بشكل واضح داخل املنظمة هو خطوة يف إجتاه Gaines,2005 &Rossأكرب)

رتباط بينها يف املنظمة يف اإل  كفاءة القيادة من خالل شفافية املعلومات, وتتمثل الفائدة من األهداف الشفافة و
 املوظفني مباشرة، وليس بشكل حصري من خالل املدراء املباشرين, ومثة فائدة حمتملة أخرى من دفع التعاون بني

هذا هو دفع الكفاءة من خالل احلد من جهود العمل املتكررة اليت قد ال تكون معروفة, ومع ذلك فإن ما هو أقل 
  Bernshteyn,2007) )    شيوًعا يف املمارسة هو جعل مستوايت تعويضات املوظفني تكون بشكل شفاف

لذا أدت التطورات األخرية يف تكنولوجيا املعلومات إىل تضخيم الطلب على املنظمات لتصبح أكثر شفافية, وعلى 
الرغم من أن تبادل املعلومات يبدو منتشراً يف كل مكان من املنظمة، إال أن ما يشكل املشاركة الصحيحة يتضح أنه 

ملنظمة على إاتحة املعلومات لألفراد, وإن ظهور التوقعات العامة بشأن الشفافية عمل ا  ةلكيفيقضية حمل نزاع كبري  
التنظيمية يف كثري من األحيان مت ربطها ابلظواهر الكربى مثل العوملة، والتطور التكنولوجي، وعدم الثقة املتزايد يف 

ظمة بتنظيم املعلومات، فإهنا ( وعندما تقوم املن Heimstädt,2017املنظمات اليت كانت حمل ثقة يف السابق )
تتبادل املعلومات اليت يتم تعديلها لتالئم التوقعات اخلارجية حول شكلها وحمتواها, لذا الشفافية أهنا توضح كيف 

اإل حتول  أن  للمنظمات  اإلميكن  إدارة  مرجع  ضمن  تكتيكية  أداة  إىل  لفصلها  الدفاعية  العام سرتاتيجية  نطباع 
( تعزز الشفافية التنظيمية ثقة اجلمهور من خالل احلد من عدم Albu & Flyverbom, 2016للمنظمة.)

يفتقر  عندما  للمعلومات  تناظر  عدم  يوجد  إذ  اخلارجيني,  املصلحة  وأصحاب  املدراء  بني  املعلومات  يف  التماثل 
مؤسسات أصحاب املصلحة اخلارجيون إىل املعلومات ذات العالقة املفيدة يف حتليل وتقييم منظمة ما, وتستعمل  
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(, والتقارير املالية عرب Poon&Yu,2012القطاع اخلاص بشكل إسرتاتيجي تقارير الشركات عرب اإلنرتنت )
اإلنرتنت لتوفري معلومات عالية اجلودة للمستثمرين من أجل حتقيق مستوايت أعلى من الشفافية, وتتم اإلشارة إىل 

لرحبي على شكل كبري جسم )الكشف على الويب(, لذا تبني اآللية اليت حتقق الشفافية التنظيمية يف القطاع غري ا
األحباة السابقة أن املنظمات اليت تطبق مستوايت عالية من الكشف عن مواقع الويب تتمتع مبزااي بقاء كبرية مثل 

 Joseph&Lee,2013) زايدة الكشف عن املعلومات، وتعزيز مستوايت الثقة العامة، وحتسني قرار املاحنني.)
جتماعية والسياسية املعاصرة, ويتم تقييم الشفافية يف جماالت افية هي موضوع يتخلل العديد من اخلطاابت اإل والشف

دارة والعالقات العامة والسياسة والتمويل، وينظر إليها على أهنا ميزة إجيابية بشكل أساسي للعالقات ألن مثل اإل
جتماع سة الشفافية يف ختصصات مثل األنثروبولوجيا وعلم اإل الكشف عن املعلومات يسهل الثقة األفراد، لذا تتم درا

والقانون، والعلوم السياسية، والدراسات الثقافية, على الرغم من وجودها املتفشي يف كل من العمل العلمي واملمارسة 
، أو رمبا من األفضل استعارة( لذا نرى إن الشفافية هي ابلطبع  Flyverbom,2016  & Albu التنظيمية.)

ستعمال الرئيسي، ويتم إستعمال كلمة "شفاف" لإلشارة إىل خاصية مادية, ومن أجل أن تكون دها تشبيهاً يف اإلع
شفافة هي أن تكون لدى املنظمة القدرة على الرؤية دون تشويه ومن مث فإن املعلومات أو العملية ابلنسبة لبعض 

ملفهوم األكثر إجيابية للشفافية هو اجلهود املبذولة احلقائق تكون مفتوحة  ومتاحة للفحص والتدقيق, وقد يكون ا
ستعمال بسهولة بني األفراد. لذا بعد ما وضعنا التعاريف التمهيدية للشفافية، ميكننا اآلن جلعل املعلومات قابلة لإل

ساءلة(, أن ننتقل إىل أهداف الشفافية, ويف املقام األول من بينها، اخلطاب املعاصر، هو ما يوصف عادة جسم )امل
شفافية املنظمة للجمهور، تؤدي للمزيد من مسؤولية املنظمة الشفافة, ألن   إن شفافية املنظمة ملنظمة أخرى، أو 

كلمة )املساءلة( تكون كافية لتشمل أهداف املنظمة ابلتحكم فيها من لدن شخص مسؤول بداخل تلك املنظمة، 
 من ذلك بني الشفافية كنظام, وشفافية مثل )الدميقراطية أو لذا نريد أن نضع كلمة املساءلة جانباً وأن منيز بدالً 

املشاركة( والتمييز بينها تؤدي إىل أن ختدم الشفافية ذاهتا، ومث التمييز بني ما سوف أصفه بـ )الشفافية كمنظمة، 
 الشفافية كالدميقراطية، الشفافية كفاعلية( 

 أبعاد الشفافية -2

( كأمنوذج متعدد األبعاد يتكون من أربعة أبعاد أولية 1ميكن فهم النموذج املفاهيمي للشفافية املوضح يف الشكل )    
تكوينية )املعىن، الدقة، الكشف الذايت، والوضوح(، وثالثة عوامل أولية عاكسة )مبعىن الصواب والكمال والفهم(، 

(. يف هذه الدراسة، نتخذ خطوات   (Petter & Straub,2007وعامل من الدرجة الثانية )املعىن، الشفافية(  
تطوير   قياسأولية حنو  إعتماد  الثالة    و  التهيئة  التحكم يف عوامل  للشفافية من خالل  العاكسة  الثالثة  العوامل 

ا نطباعات حنو أصحاب املصلحة يعطوهناألساسية للشفافية. إن خمزون املنظمة من املعرفة الداخلية وجهدها إلدارة اإل
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بعض القوة )ولكن ليست هنائية( إلدارة تصورات أصحاب املصلحة، لذا متتلك املنظمات القدرة على التأثري يف 
تصورات الشفافية من خالل خمزوهنا التكتيكي للتالعب جبودة املعلومات، وكما بينا سابقا أن مفهوم الشفافية هي 

تشويه   أو  حتيز  أو  إخفاء  أو  عن  للكشف  تنظيمية  وميكن حماوالت  املصلحة.  أصحاب  مع  املشرتكة  املعلومات 
إستعماهلا لشرح التكتيكات اليت تطبقها املنظمات إلدارة الشفافية, إلضفاء الطابع الرمسي على احلدس من اآلليات 
اليت تسمح ابلتحميل من املنظمات، وعن طريق أليات إدارة املنظمات الكشفية أن تقلل من إفشاء املعلومات من 

حتفاظ ابألسرار داخل املنظمة من جهة، أو زايدة الكشف من خالل إستعمال أنظمة املعلومات املفتوحة، خالل اإل
حتفاظ ابألسرار املقبولة عن قصد من قبل املنظمة ألغراض امليزة التنافسية من انحية أخرى، من انحية أخرى, ويتم اإل

ة مثل )إخفاء معلومات األداء التنظيمي السلبية  تعد األسرار غري املسموعة وغري شرعية يف نظر أصحاب املصلح
وميكن أن تنتج عن احلاجة إىل احلفاظ على القدرة التنافسية    (Schnackenberg,2014) من محلة األسهم(  

عتبار السماح ابستعمال األسرار املعتمدة وغري املسموح هبا يف خضم األزمات التنظيمية الداخلية مع األخذ بعني اإل
تقليل الشفافية بشكل إسرتاتيجي من خالل عدم الكشف وميكن وضع األسرار يف مقابل إستعمال للمنظمات ب

املفتوحة  املصادر  إجراءات  جدماج  تدرجييا  تقوم  املنظمات  وإن  الكشف,  لزايدة  املفتوحة كطريقة  املعلومات  نظم 
ة الكشف عن املعلومات من كوسيلة ملشاركة املعلومات اخلاصة خالف ذلك مع أصحاب املصلحة, ومن أجل زايد

(، مثل وضع إشارات مرجعية 2.0خالل نظم املعلومات املفتوحة لتحقيق ذلك، وميكن إستعمال تقنيات الويب )
اجتماعية )أي قوائم للعناوين قابلة للعرض بشكل عام( لنقل األفكار واملعرفة من سياق إىل آخر, وابملثل يوفر موقع 

Wikis  كن ألي شخص تعديلها( فرًصا للمؤسسات لتعاون ومشاركة املعرفة مع أصحاب )أي مواقع الويب اليت مي
  (Sheppard,1996)املصلحة.)  
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 ( العالقات بني الشفافية وعوامل التأقلم واالنعكاس من الدرجة األوىل 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 
Sheppard, B., & Tuchinsky, M. 1996. Micro-OB and the network organization. In R. Kramer & T. Tyler (Eds.), 

Trust in Organizations: Frontiers of theory and research (pp. 140-165). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 تكنولوجيا املعلومات -3

األتصاالت وتقنيات التصوير أتثريات جذرية على مستعملي   لتكنولوجيا املعلومات التقارب بني تقنيات احلوسبة و   
وبياانت عمليات تكنولوجيا املعلومات هي) مجع تكنولوجيا املعلومات وعملهم وبيئات عملهم يف خمتلف مظاهره،  

املعلومات، خزن املواد اجملمعة، تراكم املعرفة، وتسهيل التواصل(,  يف السنوات السابقة  كان ينظر إىل تكنولوجيا 
املعلومات فقط كالعب داعم ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة مثال، كان التشغيل اآليل يقتصر على الوظائف 

بتكارات تكنولوجيا املعلومات, ونالحظ أن تكنولوجيا ية احلالية, لكن اآلراء تغريت مع ظهور وتنفيذ انجح إل التنظيم
املعلومات أتخذ اآلن أدوارًا كبرية يف عمليات األعمال، مما يؤدي إىل خلق إحتياجات جديدة، مما يؤدي إىل تطوير 

الكامل   التنفيذ  التغيريات منتج جديد، وقيادة إجراءات جديدة بعد  لتقنية املعلومات يف منظمة، قد تؤدي هذه 
 Chan,2015) الداخلية أيًضا إىل حتوالت أوسع يف املنتجات واألسواق واجملتمع ككل.)

 أبعاد تكنولوجيا املعلومات -4

ومات املعل  يعتمد إطاران املقرتح لتحليل أبعاد تكنولوجيا املعلومات على ثالثة أبعاد هي: )املبادرة وامليّسر من
و ستفادة من وجهات النظر املنطقية واملادية  ومتكني املعلومات(. وفيما يلي، سنشرح تفاصيل كل بعد، مع اإل

 عملنا.   املفاهيمية إلطار 

 

العوامل العاكسة     عوامل تكوينية             

 الشفافية 

 إدراك الكمال 

القابلية للفهم 
 املتصور 

 إدراك الصواب 

االسرار إفشاء   

 الوضوح 

 صحة املعلومة 
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املبادرة: تعمل كعامل للتغيري وقد تكون هناك عالقة سببية ويتم فرض متطلبات جديدة وجيب حلها جستعمال   - 1
وميكن التعامل معها كقرار مثال، قد يكون سبب إستعمال املسح الضوئي للكمبيوتر   تكنولوجيا املعلومات املوجودة 

أن التكنولوجيا اهلامة ختلق مشكلة أوالً، مث   (Chan &  Choi,1997هو قرار إستعمال تصوير الكمبيوتر )
املتاحة ومن مث،   حتلها يوضح هذا البيان أن العمليات اجلديدة قد تبدأ من خالل إستعمال تكنولوجيا املعلومات 

تصبح تقنية املعلومات منبثقة ألهنا تسمح لألشخاص ابلتعرف على حل قوي قبل البحث عن املشكلة اليت قد حتلها 
(Hammer & Champy,1993  فضال عن ذلك، قد تكون العمليات اجلديدة انمجة عن قرار إستعمل.)

 ولوجيا املعلومات هو منبذ التغيري.  تكنولوجيا املعلومات احلالية لذا ميكن القول أن توافر تكن

امليسرة: قد تكون تكنولوجيا املعلومات أيًضا ميّسرة وبعبارة أخرى، قد تكون تقنية املعلومات مبثابة شيء جيعل -2
العمل أو عبء العمل أسهل, ومن مث نالحظ أن هناك حاجة لتصميم بعض املنتجات اجلديدة للوفاء هبذه املتطلبات 
اجلديدة أو إلنشاء بعض العمليات اجلديدة إلجناز هذه الوظائف اجلديدة, هذه املنتجات قد ال تكون إخرتاعات 
جديدة وقد تكون يف الواقع أشكال من التكنولوجيا احلالية، معاد تعبئتها للحاجة اجلديدة والبيئة احلالية, وميكن أن 

تعمال تصوير الكمبيوتر، جيب تطوير نظام تصوير ليشمل ينظر إىل هذا على أنه قرار مثال، من أجل تسهيل إس
إستقبال الصور، وإدارة قواعد بياانت الصور, كما أن التنزيالت   عمليات إعداد الصور، التقاط الصور، نقل الصور، و 

ر ألن تصميم عملية جديدة قد يستلزم إنشاء منتج جديد, وتواف ر  بواسطة تكنولوجيا املعلومات تعمل أيًضا كميسّ 
تكنولوجيا املعلومات يف هذه احلالة مبثابة ميسرة وبعبارة أخرى، ميكن عد تكنولوجيا املعلومات جزًءا من املنتج نفسه 

 بفضل زايدة إلكرتون املنتجات، وكثرياً ما تستعمل للقيام أبشياء ال ميكن القيام هبا من قبل.

هتمام يف املنظمة، فإن التمكني هو الشيء من اإلالتمكني: هذا الدور لتكنولوجيا املعلومات يعطي أكرب قدر  -3
الذي يوفر القدرة أو املساعدة الضرورية إلجناز شيء ما من أجل تنفيذ العمليات الضرورية، جيب إتباع اإلجراءات 

ستفادة من هذه وتنفيذها. من وجهة نظر أخرى، سيتم إبتكار بعض املنتجات اجلديدة بعد قرار لذلك من أجل اإل
ات قد نطور بعض اإلجراءات اجلديدة لتعظيم املكاسب ولتحقيق األهداف املرجوة، وميكن تعريف هذه بتكار اإل

اإلجراءات أبهنا إجاابت على سؤال "كيف"، وهي خطوات جيب إتباعها لتحقيق عمليات انجحة عندما هتدف 
ثابة أداة مساعدة، لذا مت تصميم بتكار يف العمليات فإن تقنية املعلومات هي مبتكنولوجيا املعلومات إىل حتقيق اإل

وإنتاجية  ذكاًء  أكثر  بشكل  للعمل  متكني  أداة  عدها  ومت  احملددة  العملية  خطوات  لتسريع  املعلومات  تقنية 
(Kanter,1996 ،كما رأينا أن تكنولوجيا املعلومات تعمل كممكن يوفر قدرات سريعة يف املعاجلة والتحليل .)

 ملعلومات. والوصول املتوازي واحلصول على ا
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 أتثري تكنولوجيا املعلومات على املنظمات واإلدارة   -5  

حتليل أتثري تكنولوجيا املعلومات على خمتلف العناصر التنظيمية واإلدارية، هذه العناصر موحدة يف أهنا تتطلب   
إىل  للعب  أهنا مصممة  هو  اإللكرتونية  التذاكر  جاذبية  من  فقط كجزء  اإلنسان،  وجه  على  فاحصة  رغبة   نظرة 

املستهلك يف الكفاءة واخلدمة السريعة، وأتثري تطبيقات تكنولوجيا املعلومات على خمتلف اجملاالت التنظيمية واإلدارية  
تصال الداخلية واخلارجية )من حيث العالقة مع الزابئن(، وإعادة من خالل النظر يف جمالني رئيسيني هي: )عملية اإل

يا املعلومات هي عنصر حيوي يف حتويل املنظمة خالل هذه العملية لزايدة تقنية هندسة العمليات التجارية(. تكنولوج
ستجابة ملزااي إقتصادية مباشرة   ويسهل تبسيط العملية اإلدارية وميّكن من اإل  املعلومات من القدرة على التغيري و 

املعلومات وحت الطريقة ال مثيل هلا ملعاجلة  العمل، إن  املنظمة حتقيق الالمركزية يف نطاق  ليلها وإيصاهلا من داخل 
التيسري على حتسني األتصاالت  وخارجها ميكن من إكتشاف منط التغيري وسرعته وفهمه فضال عن ذلك، أاتح 

(. قد تصبح املنظمات   Winter & Taylor,1996خفض احلاجة إىل املدراء املتوسطني كقنوات لإلعالم )
عرتاف بتكنولوجيا املعلومات كعامل قوي للتغيري ، غالباً ما يتم اإلموزعة على العكس من املركزية فضال عن ذلك

قتصادي، ومع تسارع وترية التطور التكنولوجي، تنفجر املعرفة البشرية والتفاهم على حنو مماثل. يتم  جتماعي واإلاإل
ة إتصال أسرع وأكثر نشر املعلومات وتشريح االكتشافات اجلديدة يف بيئة اليوم مثلما جعلت تقنية املعلومات عملي

ودوًدا، فقد زادت من اعتمادان على مثل هذه األشكال من التواصل, وأن هناك حاجة إىل إنشاء بيئة عمل أكثر 
ستفادة من املناخ احلايل وحتقيق أقصى فائدة مرونة، موجهة حنو الفريق، وقائمة على األتصاالت يف هذا السياق لإل

تصاالت السلكية ا املعلومات، مثل قواعد البياانت املشرتكة، والشبكات، واإلللمنظمة ككل، لذا تطبيقات تكنولوجي
والالسلكية، قادرة على تلبية احلاجة إىل التنسيق الدائم يف جمال األعمال التجارية, وتعمل قواعد البياانت املشرتكة 

ون عن املعلومات ابإلضافة إىل على تسهيل عملية نشر املعلومات بشكل كبري مما يوفر بيئة عرب اإلنرتنت ملن يبحث
توحيد التنسيق الذي يتلقى مجيع هذه املعلومات يف حني أن قواعد البياانت املشرتكة تسهل توزيع املعلومات، فإن 
التنفيذ السريع لقرارات  الشبكات تساعد على مجع املعلومات ونشرها على حد سواء. كما أن الشبكات تسهل 

د من املنظمة عن طريق السماح بنقل هذه القرارات يف الوقت املناسب إىل مجيع العمل اليت تتم على مستوى واح
األطراف املتأثرة وحيدة مثل هذا التواصل بشكل أكثر شيوًعا من خالل االتصاالت، من خالل تطبيقات مثل 

وجية قد منحت الكثري الربيد الصويت أو الربيد اإللكرتوين أو الفيديو واملؤمترات عن بعد. فإن هذه التطورات التكنول
متزايدة من  لذا هناك درجة  وظائفهم  معينة من  املسؤولية يف جوانب  أو  متزايًدا ابلسيطرة  املوظفني إحساًسا  من 

ستقاللية لكثري من املوظفني، وتزداد مستوايت مهاراهتم من خالل التعرض للتقنيات اجلديدة. بشكل عام، مت اإل
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ات احلالية تعزز بيئة عمل أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على التكيف، وأكثر مرونة اقرتاح أن آليات تكنولوجيا املعلوم
 على مجيع املستوايت.   

 داري صالح اإلاإل-6

حتادية العراقية اىل احلكومات دخل حيز التنفيذ إجراء نقل صالحيات عدد من الوزارات اإل  2010يف الرابع من آب  
 15واملعدل بقانون رقم    2008لسنة    21املنتظمة أبقاليم، عمال بنصوص القانون رقم  احمللية يف احملافظات غري  

. والوزارات املعنية هبذا االجراء هي: املالية، والرتبية، والعمل والشؤون 2013لسنة  19والقانون رقم   2010لسنة  
ل العامة، والزراعة، كما أن هذه االجتماعية، والصحة، والشباب والرايضة، واألعمار واإلسكان، والبلدايت واألشغا

( 2015القوانني تشرح ابلتفصيل تنظيم عمل احلكومات احمللية وكيفية تشكيل هيئاهتا التنفيذية والتشريعية.)العرداوي,
داري  حتادية العراقية وتوىل مسؤوليات يف جماالت اإلصالح اإلمت إنشاء قسم خاص يف املستشارية اإل   2013يف عام  

يا املعلومات, كان هذا تغرياً كبرياً مقارنة جبهود اإلصالح السابقة, مل يكن من املقرر تنفيذ مشاريع من خالل تكنلوج
يعين  الوزارات, وهذا  التخطيط ملشروع واحد كبري ومعقد ومتكامل ومشرتك بني  مت  بل  الوزارات،  مستقلة داخل 

هتدف إىل نفس األهداف العامة وتغطي بشكل   تكامل جمموعة متنوعة من املشاريع الفرعية بناًء على نفس الطريقة،
السويسرية  واملشاريع اإلصالحية  الوزارات  بعض  املشروع هذا إىل جتارب  إستند مدخل  احملتوايت,  نفس  أساسي 

(، بدأ املشروع يف مجيع الوزارات وملدة 2013إستنادا إىل قرار من اجمللس الوزاري )هناية عام    واألملانية والربيطانية, و
تشارك يف املشروع   14نوات خمططة. وتتمثل مسات املشروع احملددة واملنتقدة بشدة يف أن مجيع الوزارات الـ  مخس س

لوقت واحد، ويتم إجراء حتليالت تنظيمية يف كل منها، ويتم تطوير مقرتحات الرتشيد والتغيري يف إطار إسرتاتيجي 
يقة منسقة وهناك مسة رئيسية أخرى )خمططة( للمشروع شامل، وتلك املقرتحات ذات األولوية العالية هي نفذت بطر 

دارة مبجرد ختصيص املوارد وهي أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز أقوى على النتائج والنواتج أكثر من الرتكيز على اإل
امة )توجيه املدخالت(: فلشفافية ومسؤولية األداء مها الكلمتان الرئيسيتان, ومع ذلك فإن أحد الشروط املسبقة اهل

دارة. )مل يكن من املمكن التوصل إىل هذه املهمة هو حتديد األهداف من لدن السياسيني والرؤساء التنفيذيني يف اإل
(، وسوف حتتاج إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيقها   2014املعقدة والصعبة على أساس واسع حىت عام  

 جزئيا على األقل.
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 داري صالح اإلأهداف مشروع اإل-6

  Hugl,2016) ت أهداف املشروع على النحو التايل:)كان

املهام   .1 تنظيم هياكل  اإلواإلدارةإعادة  تعديل  مثل  املهام  نواة  الرتكيز على  واملسؤوليات ، مع  ختصاصات 
 والتعاقد من إلغاء، واحلد من املهام وفرض املساءلة والشفافية

سنوات أبمهية حامسة تقييم املهام األساسية، وحتسني يف املائة يف غضون أربع    20زايدة اإلنتاجية بنسبة   .2
 الكفاءة والفعالية. 

 دارية مع تطوير نسب التكلفة واألداء واملؤشرات كأدوات إدارية.خفض تكاليف اإلجراءات اإل  .3
اإل .4 مهام  على  والرتكيز  التنفيذيني  املسؤولني  من كبار  التخلص  وابلتايل  للمهام   دارة،  القدرات  إجياد 

 ية.سرتاتيجاإل
 حتسني وظائف اخلدمات للمواطنني.  .5

جتاه األول إىل التكيف مع التحدايت واملتطلبات املتغرية، ونرى إن مشروع اإلصالح موجه حنو إجتاهني، يشري اإل 
يتعلق  فيما  القصري  الناجتة، والثاين يؤكد على استعادة املدى  التنمية  البعيد، ومفاهيم  واليت تعد ضرورية يف املدى 

ت والفعالية )عالج األعراض( ومع ذلك، فإن الرتكيز يف املقام األول على الشفافية والتوجه على املدى ابالقتصادا
 الطويل يف جماالت املوظفني واملالية.

 داريمبادئ مشروع األصالح اإل-7

 (Bundes kanzleramt, 1994) مت تطبيق املبادئ التالية:

 حماولة جادة لتحسني األداء اإلداري العام. حتادية أن املشروع إظهار احلكومة اإل  .1
 حتسني العالقات مع املواطنني )املواطن بوصفه زبون(.  .2
 تنفيذ اإلصالحات جنبا إىل جنب مع وليس ضد موظفي اخلدمة املدنية.    .3
 مشاركة موظفي اخلدمة املدنية.   .4
 خلق آتزرت ومناخ إصالح عام إجيايب على املدى الطويل.  .5
حتادية مسؤولة فقط عن أساليب ة الوزارية )إدارة املشروع يف املستشارية اإلستقاللياحلفاظ على اإل .6

 املشروع والتنظيم وحتليل النتائج والتنسيق(. 
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تنظيم املشروع وفقا ملبادئ إدارة املشروع فيما يتعلق ابلتخطيط والتوجيه ومراقبة األداء والوقت والتكاليف  .7
 بني املنظمات املشاركة.   وحتديد وختصيص االختصاصات واملسؤوليات فيما 

 رابعا: اجلانب التطبيقي )مناقشة النتائج وحتليلها( 

 وصف وتشخيص متغريات الدراسة والتحليل األويل للنتائج   -1

إسـتمارات األسـتبانة من خالل حتليل   أظهرهتايشـتمل هذا اجلانب على عرض البياانت واملعلومات وحتليلهما, واليت 
أراء عينة املبحوثني وإسـتجاابهتم من جمتمع الدراسـة املتمثل بوزارة الرتبية حول متغريات الدراسـة, إذ هندف إىل معرفة 

داري(, وقد إسـتعمل الباحث هلذا مسـتوى أبعاد الدراسـة املتمثلة بــــــــــــــــ )الشـفافية, تكنلوجيا املعلومات, األصـالح اإل
جابة ) أتفق متاما(  ( درجات لتمثل حقل اإل5( اخلماسي الذي يتوزع من أعلى وزن له )Likert)سلوب  أالغرض 

جــابــة )ال أتفق إطالقــاً( وبينهمــا ثالثــة أوزان  ( درجــة واحــدة لتمثــل حقــل اإل1إىل أوطــأ وزن لــه والــذي أعطي لــه )
( على التوايل, ويتم ذلك من خالل إســـــــــــتعمال  قال أتف  –حمايد    –جابة )أتفق ( لتمثل حقول اإل4-3-2اخرى )

حيصــل على وســط حســايب    حنراف املعياري, إذ إن كل بنعد اإل  ســتجابة والوســط احلســايب, واحلد األدىن واألعلى لإل
   ( فهو مرفوض.3إفرتاضي أقل من )

 وإستجاابهتم حتليل أراء عينة املبحوثني حول متغري الشفافية  -1
ســــــــــيتم يف هذه الفقرة عرض إســــــــــتجابة أراء عينة املبحوثني وحتليلها حول متغري الشــــــــــفافية على وفق نتائج التحليل  

( إىل النتائج  1ســتجاابت العينة، ويشــري اجلدول )حنراف املعياري إلابلربامج املناســبة، واملتعلقة ابلوســط احلســايب واإل
ــابية املوزونة النهائية املتعلقة بكل فقرة من فقر  ــاط احلســـــ ــفافية والذي يتضـــــــمن على النســـــــب املئوية واألوســـــ ات الشـــــ

 نسجام والتجانس يف إستجاابت عينة املبحوثني  واليت من خالهلا ميكن التعرف على مدى اإل واإلحنراف املعياري
  ( الوسط احلسايب واألحنراف املعياري ألبعاد الشفافية  1جدول )

األدىناحلد  الرتميز ت  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى 
 فقرات بعد املعن    

1 O1 1.00 5.00 3.00 4.41 .87 
2 O2 1.00 5.00 3.00 4.06 1.06 
3 O3 1.00 5.00 3.00 4.33 1.08 
4 O4 1.00 5.00 3.00 4.16 .95 
5 O5 1.00 5.00 3.00 4.13 1.11 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
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 فقرات بعد الدقة   
1 Em1 1.00 5.00 3.00 4.24 .93 
2 Em2 1.00 5.00 3.00 4.40 .95 
3 Em3 1.00 5.00 3.00 4.10 1.13 
4 Em4 1.00 5.00 3.00 4.20 1.02 
5  Em5 1.00 5.00 3.00 3.79 1.20 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعد الكشف الذات    

1 H1 1.00 5.00 3.00 4.35 .97 
2 H2 1.00 5.00 3.00 4.44 .80 
3 H3 1.00 5.00 3.00 4.15 1.02 
4 H4 1.00 5.00 3.00 4.40 1.04 
5  H5 1.00 5.00 3.00 4.27 .82 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعد احملتوى   

1 S1 1.00 5.00 3.00 4.24 1.02 
2 S2 1.00 5.00 3.00 4.29 .87 
3 S3 1.00 5.00 3.00 4.06 1.06 
4 S4 1.00 5.00 3.00 4.33 1.08 
5  S5 1.00 5.00 3.00 4.16 .95 

 SPSS.V.20.00,1ابالعتماد على نتائج  اعداد الباحثاملصدر: 
 ( الوصف اإلحصائي ألبعاد الشفافية  2جدول )

 ترتيب االبعاد  النسبة املئوية  االحنراف املعياري العام  الوسط احلسايب العام  االبعاد املستقلة  ت
 3 0.84 1.01 4.21 املعىن  1
 4 0.82 1.04 4.14 الدقة  2
 1 0.86 0.93 4.32 الكشف الذايت  3
 2 0.84 0.99 4.21 احملتوى 4
  0.84 0.99 4.22 امجايل الشفافية  5

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر: 
 أييت عرض ألهم النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول كل بعد من أبعاد الشفافية: وفيما
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( جن الوسط احلسايب 1عرض النتائج املتعلقة ابستجاابت افراد العينة حول بعد املعىن: ويتضح من اجلدول )   - أ
(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت )1.01قدره ) ( واألحنراف املعياري العام  4.21املوزون العام لبعد املعىن قد بلغ ) 

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
الدراسة هلا القدرة على خلق إتصاالت كفؤة مع اجلمهور مركزة على معرفة احتياجاته، ويتضح من اجلدول ابن الفقرة 

(O1 قد حصلت )   ( وقد حصلت4.41على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون هلا .)  بعض الفقرات
وهي نسبة   [4.33 -4.06]على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية واملوزونة هلا بني  

 جيدة. 
( جن الوسط احلسايب 1عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد الدقة: ويتضح من اجلدول )  -ب

(، 0.82( ونسبة مئوية بلغت )1.04( واألحنراف املعياري العام قدره ) 4.14املوزون العام لبعد الدقة قد بلغ )
( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )

بدراسة شخصية   هتتم  من الدراسة  ويتضح  توجهاهتم،  ملعرفة  عاطفتهم  وتثري  العاطفية  اجلمهور وحتديد خصائصه 
(. وقد حصلت 4.40( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )Em2اجلدول جن الفقرة )

 [4.24 – 3.79بني    هلابعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة  
 وهي نسبة جيدة. ]

( جن الوسط 2عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد الكشف الذايت: ويتضح من اجلدول )  -ة
( ونسبة مئوية 0.93( واألحنراف املعياري العام قدره )4.32احلسايب املوزون العام لبعد الكشف الذايت، قد بلغ )

( مما يدل على ان 3ايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )(، ومن مث فإن الوسط احلس0.86بلغت )
وزارة الرتبية عينة الدراسة لديها القدرة على إدارة املوظفني وتوظيفهم يف عمليات الشفافية، ويتضح من اجلدول جن 

لفقرات (. وقد حصلت بعض ا4.44( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون ) H2الفقرة ) 
 [4.40 – 4.15على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة جلميع الفقرات بني  

 وهي نسبة جيدة. ]
( جن الوسط احلسايب 2عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد احملتوى: يتضح من اجلدول )   -ج

(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت ) 0.99( واألحنراف املعياري العام قدره )4.21املوزون العام لبعد احملتوى قد بلغ )
( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )

( قد حصلت S4)تتميز ابملوثوقية وتسعى جاهدة اىل األنفتاح على اجلمهور، ويتضح من اجلدول جن الفقرة   الدراسة
بعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها  (. وقد حصلت4.33على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )

 وهي نسبة جيدة. ] [4.29 – 4.06إذ تراوحت قيم االوساط احلسابية املوزونة جلميع الفقرات بني  
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 وإستجاابهتم   حتليل أراء عينة املبحوثني حول تكنلوجيا املعلومات  -2
ــتجابة أراء عينة املبحوثني حول متغري تكنلوجيا املعلومات وحتليلها على وفق نتائج   ــيتم يف هذه الفقرة عرض إســــــ ســــــ

( إىل 3التحليل ابلربامج املناسـبة، واملتعلقة ابلوسـط احلسـايب واألحنراف املعياري ألسـتجاابت العينة، ويشـري اجلدول )
فقرة من فقرات متغري تكنلوجيــا املعلومــات، الــذي يتضــــــــــــــمن على النســـــــــــــــب املئويــة  النتــائج النهــائيــة املتعلقــة بكــل  

نســـــجام والتجانس يف واالوســـــاط احلســـــابية املوزونة واألحنراف املعياري، اليت من خالهلا ميكن التعرف على مدى اإل
 إستجاابت عينة املبحوثني.

    تكنلوجيا املعلومات( الوسط احلسايب واألحنراف املعياري ألبعاد  3جدول )  

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
  فقرات بعد املبادرة   

1 Sm1 1.00 5.00 3.00 4.36 1.00 
2 Sm2 1.00 5.00 3.00 4.02 1.10 
3 Sm3 1.00 5.00 3.00 4.43 .93 
4 Sm4 1.00 5.00 3.00 4.00 1.09 
5 Sm5 1.00 5.00 3.00 4.22 1.05 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
  فقرات بعد امليسرة   

1 Cs1 1.00 5.00 3.00 4.08 1.03 
2 Cs2 1.00 5.00 3.00 4.37 1.01 
3 Cs3 1.00 5.00 3.00 4.15 1.15 
4 Cs4 1.00 5.00 3.00 4.25 .90 
5 Cs5 1.00 5.00 3.00 3.76 1.21 

 االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  الوسط الفرضي احلد األقصى احلد األدىن الرتميز ت
 فقرات بعدالتمكني   
1 Z1 1.00 5.00 3.00 4.26 1.01 
2 Z2 1.00 5.00 3.00 4.33 .86 
3 Z3 1.00 5.00 3.00 4.25 1.04 
4 Z4 1.00 5.00 3.00 4.26 1.13 
5 Z5 1.00 5.00 3.00 4.39 .71 

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر: 
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 ( الوصف االحصائي تكنلوجيا املعلومات  4جدول )

 االبعاد املستقلة  ت
الوسط احلسايب  

 العام
االحنراف املعياري 

 ترتيب االبعاد  النسبة املئوية  العام

 2 0.84 1.03 4.20 املبادرة  1
 3 0.82 1.06 4.12 امليسرة  2
 1 0.85 0.95 4.29 التمكني  3

 . SPSS.V.20اعداد الباحث ابالعتماد على نتائج املصدر:  
 وفيما أييت عرض الهم النتائج املتعلقة ابستجاابت افراد العينة حول كل بعد من أبعاد تكنلوجيا املعلومات  

( جن الوسط احلسايب 3عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد املبادرة: ويتضح من اجلدول )   - أ
(، 0.84( ونسبة مئوية بلغت ) 1.03واألحنراف املعياري العام قدره )(  4.20املوزون العام لبعد املبادرة قد بلغ ) 

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فإن الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
تركيزها على   جتماعية اإلجيابية من خالل جتماعية وهلا أتثري على السلوكيات اإلالدراسة تركز على حل املشاكل اإل 

( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط Sm3الشرائح اجملتمعية املختلفة، ويتضح من اجلدول ابن الفقرة ) 
إذ تراوحت قيم األوساط 4.43احلسايب املوزون ) الفقرات على نسب أعلى من بعضها  (. وقد حصلت بعض 

 وهي نسبة جيدة. ]  [4.36 – 4.00احلسابية املوزونة بني 
( جن الوسط احلسايب 3النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد امليسرة: ويتضح من اجلدول )   عرض -ب

(، 0.82(، ونسبة مئوية بلغت ) 1.06( واألحنراف املعياري العام قدره )4.12املوزون العام لبعد امليسرة قد بلغ )
( مما يدل على ان وزارة الرتبية عينة 3الفرضي )   ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط

العادات اإل الدراسة تغيري  اإلتركز على  املشاكل  لبعض  احللول  السيئة وتضع  تدعيم جتماعية  عن  جتماعية فضالً 
( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب Cs2العالقة مع اجلمهور، ويتضح من اجلدول جن الفقرة )

(. وقد حصلت بعض الفقرات على نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية 4.37املوزون ) 
 وهي نسبة جيدة ]  [4.25 – 3.76املوزونة بني

( جن الوسط احلسايب 4عرض النتائج املتعلقة جستجاابت أفراد العينة حول بعد التمكني: ويتضح من اجلدول )   - ة
(، 0.85( ونسبة مئوية بلغت )0.95( واألحنراف املعياري العام قدره )4.29املوزون العام لبعد التمكني قد بلغ )

( مما يدل على إن وزارة الرتبية عينة 3ومن مث فان الوسط احلسايب املوزون العام ظهر أكرب من الوسط الفرضي )
اجلدول جن الفقرة الدراسة هتتم بتمكني املعلومات وتسعى جاهدة لوضع اليات للتكيف مع اجلمهور، ويتضح من  
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(Z5 ( قد حصلت على أعلى نسبة، إذ بلغ الوسط احلسايب املوزون )وقد حصلت بعض الفقرات على 4.39 .)
 وهي نسبة جيدة .    [4.33-4.25]نسب أعلى من بعضها إذ تراوحت قيم األوساط احلسابية املوزونة بني

 التحليل العاملي ملتغري الشفافية: -3
اتبع يتكون من أربع أبعاد فرعية )املعىن، الدقة، الكشف الذايت، احملتوى(، ومت إختبار التحليل   إن الشفافية كمتغري    

 .(2العاملي ملقياس الشفافية وكانت النتيجة حسب الشكل )

 
 ( التحليل العاملي ملتغري الشفافية 2شكل )

 AMOS v.20عتماد على خمرجات برانمج  املصدر: اإل
( ويالحظ إن مجيع فقرات الشفافية حققت S( احملتوى ) H(، الكشف الذايت ) EMالدقة ) (،  Oالرتميز )املعىن )

( وسيتم حذفها، EM5,S1,S3,S5% لألربع فقرات وهي )50نسب تشبع متميزة أي اهنا أكرب من نسبة  
يتم توضيحها يف اجلدول ) املقياس مي5وكذلك سوف  التأكيد على معامل ألفا كرونباخ ملعرفة هل هذا  تاز ( مع 

 ابلثبات أي لو مت تكرار مجع املعلومات من العينة نفسها أو قريبة منها يعطي نفس القيم أم ال؟ 
 الشفافية   ملتغري( نسب التشبع وقيم ألفا كرونباخ 5جدول )

التقديرات  الفقرات  املتغريات الفرعية 
Estimate  الفا كرونباخ  قبول ام رفض 

 املعىن 

O1 .735  مقبول 

0.83 

O2 .588  مقبول 

O3 .637  مقبول 

O4 .577  مقبول 

O5 .550  مقبول 

 0.72 مقبول  Em1 .743 الدقة 
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Em2 .709  مقبول 
Em3 .629  مقبول 

Em4 .569  مقبول 

Em5 .365 مرفوض 

 الكشف الذايت 

H1 .671  مقبول 

0.80 

H2 .802  مقبول 

H3 .667  مقبول 

H4 .678  مقبول 

H5 .586  مقبول 

 احملتوى

S1 .405  حذف 

0.70 

S2 .523  مقبول 

S3 .482 مرفوض 

S4 .594  مقبول 

S5 .158 مرفوض 

 0.84 الشفافية  Alphaمعامل 

 AMOS.20عتماد على خمرجات برانمج املصدر: إعداد الباحث ابإل
( إتضح إن فقرات مقياس الشفافية متناسقة من جهة حسب نسب التشبع أو التقديرات 5)وحسب نتائج اجلدول      

خرى إن نسب ألفا أ(، ومن جهة  EM5,S1,S3,S5% لألربع فقرات وهي )50اليت سجلت نسب أكرب من  
 % لذا هي مقبولة أي إن املقياس ميتاز ابلثبات. 68كرونباخ بلغت أكرب من  

 وجيا املعلومات: التحليل العاملي ملتغري تكنل   -4
فرعية )املبادرة، امليســـــــــــرة، التمكني(، ومت إختبار التحليل    أبعادإن تكنلوجيا املعلومات كمتغري اتبع يتكون من ثالثة  

ــادرة) الرتميز: )املبــ ــة من خالل  النتيجــ ــانــــت  ــات وكــ ــا املعلومــ ــاس تكنلوجيــ ــاملي ملقيــ ــرة)SMالعــ امليســــــــــــ  ،)CS ،)
ــبة  Zالتمكني) ــبع متميزة أي إهنا أكرب من نســــــ ( ويالحظ إن مجيع فقرات تكنلوجيا املعلومات حققت نســــــــب تشــــــ

( واليت ســــــيتم حذفها. وكذلك ســــــوف يتم توضــــــيحها يف SM4,CS1,CS3,L3% لألربع فقرات وهي )50
كرار مجع ( مع التــأكيــد على معــامــل ألفــا كرونبــاخ ملعرفــة هــل هــذا املقيــاس ميتــاز ابلثبــات أي لو مت ت6اجلــدول )

 املعلومات من العينة نفسها أو قريبة منها يعطي نفس القيم أم ال؟
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 ( نسب التشبع وقيم ألفا كرونباخ ملتغري تكنلوجيا املعلومات 6جدول )
 الفا كرونباخ  قبول ام رفض  Estimateالتقديرات  الفقرات  املتغريات الفرعية 

 املبادرة

Sm1 .500  مقبول 

0.84 
 

Sm2 .504  مقبول 
Sm3 .717  مقبول 
Sm4 .487 مرفوض 
Sm5 .588  مقبول 

 امليسرة 

Cs1 .435 مرفوض 

0.73 
Cs2 .533  مقبول 
Cs3 .199 مرفوض 
Cs4 .637  مقبول 
Cs5 .504  مقبول 

 التمكني 

Z1 .706  مقبول 

0.81 
Z2 .631  مقبول 
Z3 .652  مقبول 
Z4 .588  مقبول 
Z5 .610  مقبول 

 0.91 لألستبانة ككل  Alphaمعامل 
 AMOS.20إعداد الباحث ابألعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

و أن فقرات مقياس تكنلوجيا المعلومات متناسقة من جهة حسب نسب التشبع إ تضح إ( 6)وحسب نتائج الجدول      
خرى  إومن جهة  حذفها،( وسيتم SM4,CS1,CS3,L3ربع فقرات وهي )لأل% 50كبر من أالتي سجلت نسب  التقديرات،

 ن المقياس يمتاز بالثبات. إ % لذا هي مقبولة أي 68كبر من ألفا كرونباخ بلغت أن نسب إ

  
 جودة مالئمة مقياس الشفافية ( 3شكل )
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 مناقشة الفرضيات  خامسا:  

العام يف  للمعىن  وموجبة  معنوية  داللة  ذات  أتثري  وجود عالقة  اىل  الفرضية  هذه  أفادت  االوىل:  الفرعية  الفرضية 
مستوى املعنوية (، وعند مطابقة  0.21تكنلوجيا املعلومات. لذا بعد املعىن العام يؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة )

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة أصغر، وحسب 0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.000املتحققة ) 
 هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

. الفرضية الفرعية الثانية: أفادت هذه الفرضية إىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة للدقة يف تكنلوجيا 2
( 0.952(، وعند مطابقة مستوى املعنوية املتحققة ) 0.03علومات. لذا الدقة تؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة ) امل

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة كبرية، وحسب هذه النتائج ترفض 0.05مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 
 هذه الفرضية. 

الفرضية اىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة للكشف الذايت يف . الفرضية الفرعية الثالثة: أفادت هذه  3
(، وعند مطابقة مستوى املعنوية 0,30تكنلوجيا املعلومات، لذا الكشف الذايت يؤثر يف تكنلوجيا املعلومات بنسبة )

تحققة أصغر، وحسب ( جند إن مستوى املعنوية امل0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.000املتحققة ) 
 هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.

. الفرضية الفرعية الرابعة: أفادت هذه الفرضية اىل وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية وموجبة احملتوى يف تكنلوجيا 4
( بنسبة  املعلومات  تكنلوجيا  يف  يؤثر  احملتوى  لذا  املتحق0.13املعلومات،  املعنوية  مستوى  مطابقة  وعند  قة (، 

( جند إن مستوى املعنوية املتحققة أصغر، وحسب هذه 0.05( مع النسبة اليت إفرتضها الباحث وهي ) 0.037)
 النتائج تقبل هذه الفرضية.

 ستنتاجسادسا: اإل

للشفافية، فقد أفرزت هذه الدراسة حبثاً عن الشفافية من خالل مفاهيم    ونظراً للحاجة مناقشات أكثر تنظيماً و 
ربعة أبعاد وعرض املفاهيم إذا كانت الشفافية تنفهم على أهنا طريقة الكشف عن املعلومات أو كعملية احلضور إىل أ 

إجتماعية أم من خالل الشروط، إذا كانت متطلبات الشفافية تتضمن فقط اجلودة والكمية واملالءمة اليت مت تنزيلها 
التفاوض األكثر مشوالً؛ وأفرزت النتائج إذا كانت تصال والتفسري و من املعلومات املرسلة أو أيًضا من عمليات اإل

نتائج الشفافية يتم تقييمها من حيث الفعالية أو كمضاعفات مفاجئة. بناًء على هذه النتائج التجريبية، نقدم متييزًا 
فرتاضات بني عالمتني حتليليتني ومها ابلتحديد قابلية التحقق واألداء. يعتمد أسلوب التحقق األول على جمموعة من اإل
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ذات الطابع املعلومايت وجهة نظر الشفافية كمسألة الكشف عن املعلومات، والرتكيز على جودة وكمية املعلومات 
اليت تسمح للمرء مبراقبة العمل التنظيمي بشكل كامل، ووسيلة للحل. املشاكل التنظيمية واجملتمعية من خالل حتسني 

فرتاضات اليت هي عملية منظور الثاين، على األداء، جملموعة من اإل  فعالية وجودة جهود الشفافية. يعتمد املدخل 
الشفافية كعملية حتفز العمل األجتماعي. والرتكيز على النزاعات والتوترات واملفاوضات اليت ميكن أن تنشأ كنتيجة 

لق عواقب غري مقصودة اخلاصة ابألعمال اليت جتعل األشياء مرئية يف املنظمات وفهم أن تشريع الشفافية ي   للديناميكا 
ويؤدي إىل إدارة الرؤى يف اإلعدادات التنظيمية. لذا تعد مسامهة املراجعة يف اإلدارة القائمة والبحث التنظيمي ذات 
شقني على املستوى املفاهيمي، نقدم إستعراضاً لالفرتاضات األساسية املتعلقة ابلشفافية ونقدم إطاراً من مدخل 

على املستوى التحليلي، نقرتح أجندات حبثية جديدة وأسئلة حبثية لفحص الشفافية. لقد التحقق وقابلية األداء و 
أوضحنا قيمة التفكري يف الشفافية من حيث األداء، على وجه اخلصوص ألنه يساعدان على فهم قضااي السلطة 

مدخل التحقق اليت  نضباط والسرية والعواقب غري املقصودة للكشف عن املعلومات. وهذا يف تناقض واضح مع واإل
( املعلومات  وجودة  توفري  على  أكرب  بشكل  إن (Schnackenberg & Tomlinson,2014تركز   .

اهتمامنا ابألصناف والديناميكيات أمر مهم ألن الشفافية هي عملية إجتماعية وتنافس فيها األتصاالت وتكنلوجيا 
ت القوة واألشكال اجلديدة ولذلك، فإننا نشجع األحباة املعلومات، إذ تستعمل البياانت اجملمعة إلنتاج وتوليد عالقا 

املستقبلية على التحقيق يف كيفية أتثري العالقة املتبادلة بني الشفافية وتكنلوجيا املعلومات وذلك من أجل األصالح 
 جتماعية والتنظيمية.داري على العمليات اإلاإل

 سابعا: التوصيات 

 املعلومات وتنويعها وايصاهلا بسرعة الالزمة للجمهور. هتمام بتكنلوجيا  ضرورة اإل .1
 البد الرتكيز على املنفعة املتوقعة من الشفافية ومعرفة أراء اجلمهور.  .2
 دارة العليا للمنظمة. ضرورة إستعمال وسائل تروجيية قادرة على اقناع وجذب اجلمهور ابلتعاون مع اإل .3
للشفافي .4 املادي  التوزيع  الرتكيز على نشاطات  للموارد يف جمال جيب  مثاليا  يتطلب ختطيطا  الذي  االمر  ة 

 داري. األصالح اإل
 دارية العليا ابحلاجة لدراسة موضوع الشفافية ودعم متطلباته. اميان القيادة اإل .5
من املمكن تقليل املخاطر من خالل مساعدة اجلمهور احملتمل واحلايل على رؤية املعلومات عن طريق الدليل  .6

 املادي للمنظمة. 
جتماعية والنفسية واليت تؤثر يف عملية املمكن معرفة إحتياجات اجلماهري من خالل معرفة خلفياهتم اإل  من .7

 إختيار املعلومات اليت تالئم وكيفية إقامة عالقة قوية هلذه الوسيلة مع املنظمة. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 33-57\Vo: 6, No:1, 2020 

 

56 
 

 . للمواطننيالوقوف على مهارات وقدرات املدراء املتاحة وحاجاهتم واهدافهم وترسيخها     .8
 دورات بشكل دوري للموظفني حول الشفافية.فتح   .9

االعالانت   .10 نقل   اإلرشادية عمل  مت  قد  احملافظة  هذه  يف  إن  لبيان  دائمي  وبشكل  للمواطنني 
 الصالحية. 
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Abstract: 

 This research is considered as a contribution to the goal of identifying the employment 

of the family pattern in which the school student lives in the fourth intermediate year 

(adolescence) and who has the highest average and lowest overall rate, and to reach that was 

used how this student realizes the family pattern in which he lives, for this purpose the 

curriculum was relied on Clinical descriptive, and the research group consists of two cases 

represented by two students studying in the fourth year medium from the same first section 

obtaining the highest year and the other at the lowest year, and the two cases were taken 

intentionally from one of the averages of the state of Tizi-Ouzou, and to collect data, we used 

the interview For a half-directed clinic and a family awareness test, and by relying on the 

quantitative and qualitative analysis of the results of the research tools, we concluded that both 

cases realize a poorly employed family coordination, but not at the same level. At the highest 

general rate. 
 ملخص البحث 

هدفنا من خالل هذا البحث  التعرف على توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ املتمدرس يف السنة 
الرابعة متوسطة )مرحلة املراهقة(  واحلاصل أعلى معدل وأدىن معدل عام، وللوصول إىل ذلك مت االستعانة بكيفية 

هل فيه،  الذي يعيش  النسق األسري  التلميذ  العيادي، وجمموعة ادراك  الوصفي  املنهج  الغرض مت االعتماد على  ذا 
حالتني متثلها تلميذان يدرسان يف السنة الرابعة متوسطة من نفس القسم األويل متحصلة على   تتكون من البحث  

ة أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام، وأخذت  احلالتان بطريقة قصدية من أحد املتوسطات التابعة لوالي
وزو، وجلمع البياانت مت االستعانة ابملقابلة العيادية نصف املوجهة واختبار اإلدراك األسري، وابالعتماد على -تيزي

التحليل الكمي والكيفي لنتائج أدوات البحث مت التوصل إىل أن كال احلالتني تدرك النسق أسري سيء التوظيف 
ة الرابعة متوسط املتحصل على أدىن معدل عام يدرك نسقه لكن ليس بنفس املستوى، فالتلميذ املتمدرس يف السن

 األسري أكثر سوءا بكثري يف التوظيف مقارنة ابملتحصل على أعلى معدل عام. 
 
Keywords: Employing the family planning, the taught student 

 توظيف النسق األسري، التلميذ املتمدرسالكلمات املفتاحية:  
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 مقدمة: 

تعترب األسرة من أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية، فهي البيئة االجتماعية األوىل اليت يبدأ فيها الفرد يف تكوين 
ذاته، و هي أرضية فسيحة تتصارع فوقها مجيع املتغريات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وفيها تكون الرتبية األولية 

ة تكون إما صاحلة أو طاحلة، فهي اليت متهد لكل مرحلة عمرية جديدة ينتقل إليها اليت تكون شخصية الفرد القاعدي
الفردي أو االجتماعي، أو من  القيام ابألدوار اخلاصة هبا سواء على املستوى  اإلنسان، وذلك يكون من خالل 

 الناحية االقتصادية، والنفسية خباصة، إخل. 
إليها     الرابعة يعد جزء ال يتجزأ عنه، وتظهر أمهية األسرة أكثر عندما ننظر  السنة  كنسق، فاملراهق املتمدرس يف 

فالنسق األسري يستويف أمهيته من خالل الوظائف اليت يقوم هبا وهندسة العالقات اليت يضعها بني أفراده، ونسق 
قد ال يفلح التصورات اليت يشكله وردود أفعاله وفق التغريات واألحداث واألزمات اليت يشهدها، والنسق األسري  

يف حتقيق مهمته حنو عناصره )املراهق املتمدرس( فيصبح مصدر لعدم االستقرار هلا، وقد ينعكس ذلك بصورة مباشرة 
إن التالميذ أو غري مباشرة على استقراره النفسي واالجتماعي اليت تظهر يف صور متعددة كتدين املستوى الدراسي، 

هم ك  متوسط  الرابعة  السنة  يف  والنفسية  املتمدرسني  اجلسمية  وحاجاهتم  دوافعهم  هلم  اجملتمع،  أفراد  من  غريهم 
( . 42:  1973واالجتماعية اليت يسعون إىل إشباعها، ويتوقف مدى تكيفهم على درجة هذا اإلشباع )الشيباين،

ألسرة وهلذا فاألسرة الصحيحة أي األسرة الفاعلة يف وظيفتها هي األسرة اليت تشبع حاجات خمتلف أفرادها، عكس ا
 املعتلة التوظيف فهي اليت ال تشبع حاجات خمتلف أفرادها.

ومن هذا املنطلق، جاء هذا البحث إلبراز خصائص النسق األسري الذي يعيش فيه تلميذ السنة الرابعة متوسطة 
احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، وذلك من خالل كيفية إدراكه لنسقه األسري من خالل إجرائنا 

راسة حالة، على حالتني ميثلها تلميذان يدرسان يف السنة الرابعة متوسطة من نفس القسم األويل متحصلة على لد 
أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام، وأخذت احلالتان بطريقة قصدية من أحد املتوسطات التابعة لوالية 

نصف املوجهة واختبار اإلدراك األسري، وابالعتماد على   وزو، وجلمع البياانت مت االستعانة ابملقابلة العيادية-تيزي
 التحليل الكمي والكيفي لنتائج أدوات البحث مت التوصل  إىل جمموعة من النتائج . 
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 :اإلشكالية  -1
أظهرت  الدراسات احلديثة أمهية اجلوانب النفسية يف التحصيل، ولقد أثبتت هذه الدراسات أن الطلبة املتفوقني 

ازون ابلثقة ابلنفس والتكيف االجتماعي السوي مع اآلخرين، يف حني أظهرت نتائج بعض الدراسات أن دراسياً ميت
املتخلفني دراسياً يعانون بعض املشكالت النفسية كنقص يف التكيف االجتماعي وشعور ابحلرمان وإحساس عميق 

 . (1978:503بعدم الثقة ابلنفس وعدم الشعور ابألمن )الطحان، 
، ومن املفرتض أن تكون األسرة املالذ اآلمن ألسرة املؤسسة االجتماعية األوىل اليت حتقق هذه اإلشباعاتوتعترب ا

للفرد، واملمول الذي فيه تتم عملية التنشئة االجتماعية الصحيحة، واليت مبوجبها يكون الفرد ذخريته املعرفية، إال أننا 
سي واالجتماعي نتيجة عدم حتقيق األسرة حاجات أفرادها، يف كثري من األحيان تكون كمصدر لعدم التكيف النف

فينعكس ذلك سلبا على العالقات اليت تربط بينهم داخل النسق األسري الواحد وبينهم والعامل اخلارجي )اجملتمع( 
 الذي هو النسق العام، فيظهر ذلك يف عدة أشكال كاضطراب العالقة بني الوالدين، وبني الوالدين واألبناء، وبني 

األبناء فيما بينهم، أو قسوة معاملة الوالدين لألبناء والعقاب دون مربر، وشعورهم ابلنبذ واإلمهال، وعدم احرتام آراء  
والسخرية من ، إضافة تذبذب الوالدان يف معاملة أطفاهلم، والتفرقة بني االبناء يف املعاملة، وعدم توفري اجلو املناسب 

ذلك ينعكس سلبا على احلياة اليومية لألبناء كاجلانب الدراسي )التحصيل الدراسي( للمذاكرة يف البيت وغريها، كل  
املراهقة كتالميذ السنة الرابعة متوسط،  2006عبد هللا شراز،  ) كما نعلم فرتة (، خاصة إذا كانوا يعيشون مرحلة 

عما يعانيه املراهق من تغريات املراهقة تتميز حبالة عدم االستقرار على مستوايت عدة: اجتماعية ونفسية، فضال  
وبناء شخصيته  القرارات  اختاذ  احلرية يف  به إىل  تدفع  اليت  األسرية  التغريات  جسمية وجنسية، هذا ابإلضافة إىل 

  ، ( 2006)جمدي،    املستمرة، كضرورة لدخول العامل احمليط به من تلقاء نفسه 
ل يتضح أن  السابقة  الدراسات  التلميذ وحتصيله انطالقا مما سبق واستنادا إىل  ألسرة دور كبري يف حتديد مستقبل 

الدراسي، لكن حسب علمنا رغم وجود دراسات عدة حول األسرة والنتائج الدراسية إال أنه تبقى الدراسات اليت 
تتناول طبيعة توظيف النسق األسري عند التلميذ املتمدرس سواء احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، 

لة املراهقة )ملن يدرسون السنة الرابعة متوسط( ليست مستفيضة، هلذا اخرتان دراسة التلميذ املتمدرس خاصة يف مرح
داخل أسرته ابعتبارها كنسق، هلذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على طبيعة النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ 
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أدىن معدل عام وأدىن معدل عام من خالل كي احلاصل على  املنطلق مت طرح املتمدرس  له، من هذا  ادراكه  فية 
 التساؤلني التاليني: 

 كيف يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟ -

 كيف يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟ -

السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن هل خيتلف التلميذ املتمدرس يف   -
 معدل عام يف كيفية ادراكه لتوظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟  

 فرضيات البحث:   -2
 انطالقا من تساؤل البحث ميكن صياغة الفرضيات على الشكل التايل: 

 النسق األسري الذي يعيش فيه أنه جيد التوظيف. يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام   -

 يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام النسق األسري الذي يعيش فيه أنه سيء التوظيف.  -

خيتلف التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن معدل  -
 النسق األسري الذي يعيش فيه.   عام يف كيفية إدراكه لتوظيف 

 أسباب اختيار املوضوع:   -3

 إشباع فضولنا العلمي حول مشكلة االختالف الشاسع بني التالميذ يف نتائجهم الدراسية.  -

 وجود أفراد مقربني يف احمليط املعاش يشتكون من تدين مستوى التحصيل الدراسي عند أبنائهم.  -
البيئة األسرية وطريقة تعامل خاصة الوالدين مع عملية التعلم والتلميذ حبد ذاته، مالحظة االختالف الشاسع يف  

مع التطور السريع يف كل النواحي، خباصة الناحية التكنولوجية، ظهرت عدة طرق تساعد التلميذ يف تسهيل 
قت، واجلهد، خاصة عملية التعلم لديه ، لكن يبقى الوصول إىل حتقيقها لألبناء ليست ابليسري ألهنا تتطلب الو 

املال، هلذا جند ليس كل األسر تستطيع إدخال أبنائها إىل الروضة، والدراسة يف املدارس اخلصوصية، أو القيام 
الدروس اإلضافية، وتوفري األدوات الضرورية احلديثة كاإلعالم اآليل اخل، إضافة إىل االختالف يف كيفية التعامل 

ة املراهقة، فهناك من األولياء من ينتظر فقط كشف النقاط الذي من مع التلميذ املتمدرس خاصة يف مرحل
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خالله يهان أو يكرم التلميذ من أبويه خاصة، وهناك أولياء غري ذلك يرافقون أبنائهم طوال السنة الدراسية من 
 كل النواحي يف املنزل أو يف املدرسة هذا يعد من خصائص األنساق األسرية الصحية . 

 ة عن املوضوع من خالل جمموعة من املراجع ومصادر املعلومات حوله. توّفر فكرة مسبق  -

 أتكدان من توفر أفراد جمموعة البحث.  -

ندرة البحوث اليت تناولت موضوع التحصيل الدراسي اجليد والضعيف مع متغري مهم هو دينامية توظيف  -
 النسق األسري. 

 أمهية البحث:   -4
 تتمثل يف: األمهية النظرية:   -أ

على مشكلة من املشكالت األكثر شيوعا وتداوال عند التالميذ خباصة يف مرحلة املراهقة وهي الوقوف   -
 ضعف التحصيل الدراسي. 

القيام بواجب اإلسهام يف تطبيق منهج البحث العلمي على فئة التالميذ املتمدرسني، ابلتحديد تالميذ  -
احمللية حسب علمنا حول املوضوع وربطه مبتغري دينامية توظيف السنة الرابعة متوسط، خباصة أمام قلة الدراسات  

، بوصفه يضاف إىل األطر -النظرية النسقية-النسق األسري، ومن هنا يكتسي هذا البحث حداثته وأمهيته النظرية 
 النظرية ويفتح الباب أمام الباحثني ملزيد من البحوث والدراسات يف ضل قلة الدراسات يف هذا اجملال. 

 ية التطبيقية: األمه - ب
من خالل التعرف على مشكلة ضعف التحصيل الدراسي من كل جوانبه خاصة عند التلميذ املتمدرس يف السنة 
الرابعة متوسطة الذي مير مبرحلة عمرية حساسة وهي مرحلة املراهقة، ونوع دينامية توظيف النسق األسري الذي 

وجه نسقي، خباصة، وأن هذه املشكلة من بني املواضيع أو يعيش فيه ميكن إعداد برامج إرشادية وعالجية ذات ت
احلاالت اليت يكون فيها العالج النسقي فعاال، ألنه قد يكون تدين مستوى التحصيل الدراسي راجع إىل التوظيف 

 املعتل املوجود يف النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ. 
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 أهداف البحث:   -5

ال - املشكالت  من  مشكلة  على  التحصيل التعرف  وهي ضعف  املتمدرس  التلميذ  منها  يعاين  اليت  نفسية 
 الدراسي.

التعرف على كيفية إدراك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام واحلاصل على أدىن معدل عام  -
 دينامية توظيف النسق األسري الذي يعيشان فيه، وهل خيتلفان يف ذلك. 

التعرف على طبيعة التواصل داخل النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط  -
احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، ودور ذلك يف ظهور هذه املشكلة، ومدى رضا كل تلميذ 

 بنوع النسق األسري الذي يعيش فيه. 
 يا: حتديد مفاهيم ومصطلحات البحث اجرائ  -6

 هي جمموعة التغريات اليت يعرفها النسق األسري الذي يتكون من يف هذا البحثتعريف توظيف النسق األسري: •
أفراد، تربطه عالقة القرابة و التواصل، املكونني ألسر املتمدرسني ، وهذه التغريات هي نتيجة التواصل والتفاعل املستمر، 

التأثري وأتثر لألفراد فيما بينهم) داخل النسق األسري( و معا حمليط اخلارجي )تفاعل مع العامل اخلارجي(، ا  حيث يكوهن
وتظهر على شكل توظيف على مستوايت عدة: الصراعات، احللول، النهاايت، العالقات، احلدود، املعاملة السيئة، من 

السنة الرابعة متوسطة واحلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل   خالهلا يُدَرك النسق األسري من قبل التلميذ املتمدرس يف 
اختبار اإلدراك األسري   التوظيف، ويقيسها  أو سيئ  إما جيد  ( Family Apperception Test)عام، يكون 

 . 1999(  Wagne M. Sotilوزمالئه.)واين .م. سويتل"  للباحث "
مها التلمذاتن ل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام:  التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط املتحص  -6-2
املتحصلة على أدىن معدل عام، تدرسان يف السنة الرابعة متوسط من نفس   -ب -املتحصلة على أعلى معدل عام و   -أ–

 سنة.   14وزو، ومها يف سن املراهقة تبلغان نفس العمر وهو  - "حمند حممد القاهرة" التابعة لوالية تيزيالقسم، يف متوسطة  
هو املعدل السنوي الذي يتحصل عليه التلميذ يف آخر السنة الدراسية املتمدرس يف السنة   التحصيل الدراسي:  6-3

الرابعة متوسط، والذي يربهن على كفاءة استيعابه خالل السنة، وانتقاله أو إخفاقه مبين على حتصيله الدراسي، حيث 
الثانوي، أو يكون منخفض يؤدي به إىل إعادة السنة، وهذا ميكن أن يكون التحصيل عايل يؤهله على االن تقال إىل 

 التحصيل تتدخل فيه عوامل حىت يكون فاشل أو انجح، مثل: طبيعة توظيف النسق األسري املتواجد فيه. 
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هو تدين مستوى التحصيل الدراسي لدى املراهق املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط لظروف التأخر الدراسي:    6-4
 ة ابلتلميذ أو/و البيئة احمليطة به كاألسرة. خاص

هي مرحلة من مراحل النمو و هي املرحلة اليت مير هبا التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط البالغ املراهقة:    6-5
 سنة، واحلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، وهي فرتة حامسة، ملا تتسم به من تغريات، سواء  14من العمر  

للمراهق؛  تسمح  واليت  املعريف  أو  اجلسدي  أو  العالئقي،  أو  االجتماعي،  أو  االنفعايل،  أو  الفيزيولوجي،  اجلوانب:  يف 
اكتساب جمموعة من اخلصائص ذات الطابع النفسي واالقتصادي والوظيفي والثقايف الذي يسمح له ابالستقاللية من 

 أسرته األصلية. 
 للدراسة: اخللفية النظرية    -7
لقد تناول موضوع التحصيل الدراسي العديد من الباحثني وأعطوا تعاريف عديدة رغم  التحصيل الدراسي: 7-1

سيد خري أهنا ختتلف يف بعض النقاط إال أن الفكرة األساسية واحدة، جند من بني هذه التعاريف تعريف الباحث "
يهللا الذي  »هو  يلي:  الدراسي كما  التحصيل  عرف  لقد  يف "،  ابملدارس  احلالية،  التحصيلية  ابالختبارات  قاس 

االمتحاانت للشهادة االبتدائية يف هناية العام الدراسي، وهو ما يعرب عن اجملموع العام لدرجات التلميذ يف مجيع املواد 
 (. 56، ص1981الدراسية« )سيد،  

لي: »هي املعرفة عّرف التحصيل الدراسي كما ي  (ROBERT LAFFONT)أما الباحث "روبري الفون"  
( املدرسي«  والعمل  الوسط  مع  تكيفه  قصد  مدرسي،  برانمج  من خالل  الطفل  عليها   Robertاليت حيصل 

laffont, 1973, p915.) 

 أ/ مستوايت التحصيل الدراسي:        

 لقد توصل الباحثون يف املوضوع إىل تقسيم التحصيل الدراسي إىل مستويني مها: 
 قبل املدرسة: مستوى التحصيل ما    -1

" أن مستوى حتصيل ما قبل املدرسة هو كل حتصيل اكتسبه الطفل قبل السنة روبري الفونهيف هذا يرى الباحث "
األوىل من التعليم االبتدائي، وأن كل الذين حتصلوا على مستوى معني يستطيعون اكتساب عمل متثيلي يظهر بعد 

 . (Ibid.P9املدرسة ) تقييم مستواهم التحصيلي قبل دخوهلم إىل  
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هنا يكون الطفل عندما يدخل إىل املدرسة قد كان مزودا ابنطباعات عن بيئته األوىل، كاخلربات االنفعالية واإلدراكية 
اليت ّمر هبا واالجتاهات اليت تعلمها، لذا جند أطفال السنة األوىل خيتلفون فيما بينهم اختالفا كبريا، وجند بينهم فروق 

 Rollandرجييا ابلتقلص مبجرد دخوهلم إىل املدرسة وتعرضهم لنفس املؤثرات داخل املدرسة )شاسعة، تبدأ تد 
Vian, 1998, p8.) 

ولقد سامهت املدرسة التحضريية هي أيضا يف الرفع من املستوى التحصيلي للطفل وهذا ما أدى إىل خلق الثقة لدى 
ال، وأن هذه املدرسة التحضريية سامهت يف تكوين أولياء التالميذ، وذلك من خالل جناح هؤالء األطفال مستقب

شخصية الطفل، وحصول كل واحد على فرصة النجاح يف املدرسة العادية، وتراعي املدرسة التحضريية رغبة الطفل 
 (. Jaques Fijaklou, 1995, p94يف التعلم والرغبة لكل واحد منهم )

 مستوى التحصيل املدرسي: -2
" مستوى التحصيل املدرسي أنه كل ما اكتسبه التالميذ ابملقارنة مع الربانمج األساسي روبري الفونحيدد الباحث "

سنوات عندما يستوعب   7املخصص للمدرسة االبتدائية بعد عملية التقومي، مثال نقول عن التلميذ أنه يف مستوى  
 سنوات.7إىل   6كل املعلومات املقررة ضمن الربانمج املخصص للتالميذ العاديني من 

ومستوى التحصيل املدرسي للتلميذ ما يتوقف على مستوى العقلي، حالته النفسية واجلسمية، وكذلك مواظبته على 
درجة  ننسى  أن  بدون  املدرسة  يف  املستعملة  البيولوجية  والوسائل  التدريب  طرائق  على  ويتوقف كذلك  الدروس. 

 .(Pierre Pichot, 1954,p12) استيعاب واالحتفاظ املعريف ومدى قدرته على ذلك
 ب/ أنواع التحصيل الدراسي:  

قد حيقق الفرد يف اجملال الدراسي جناحا يف بعض املواد ورمبا كلها، كما قد حيالفه الفشل والتأخر الدراسي، وعلى 
 ميكن تقسيم التحصيل الدراسي إىل: هذا األساس  

 التحصيل الدراسي اجليد: -3-1
يصل إىل بلوغ مستوى   إّن التخوف والنجاح املدرسي متصل مباشرة ابلتحصيل الدراسي، واملقصود منه أن التلميذ

معنّي من التحصيل الذي تعمل املدرسة من أجله، فالتحصيل الدراسي اجلّيد يشري إىل فئة من التالميذ املتفوقني يف 
 مجيع املواد الدراسية ومن شروطه:
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يف دراسته لدافعية يف ارتفاع مستوى التحصيل   (PECAL)"  يرتكال: لقد توصل الباحث "الدافع وامليل -
 (. 105، ص1998وإحراز النجاح)العيسوي،    الدراسي،

: حيث أثبتت عدة دراسات أن رضا الدراسة عن املدرسة يؤدي إىل جناحه، ولقد دّلت الرضا عن الدراسة -
" على تالميذ املدرسة الثانوية إىل أن هناك عالقة بني الرضا سهام اخلطيبنتائج الدراسة اليت قامت هبا الباحثة "

 الدراسة والتحصيل الدراسي. عن النفس يف  
حيث وجدت أن التالميذ األكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر حتصيال من الطلبة األقل رضا عن دراستهم )لطيف، 

 (. 120، ص 1999
: مبعىن جيب أن يعرف التلميذ نتائجه من أجل استكمال نقاط ضعفه، وكذلك نقاط القوة التغذية الراجعة -

ه، وهنا يتداخل عامل الثواب والعقاب خاصة مع املتفوقني وهذا بقصد روح املنافسة للسعي واحملافظة على مستوا
البناءة بني الطلبة، إىل جانب ذلك الصحة النفسية واجلسمية، والظروف االقتصادية أو املادية، واليت تسمح للتلميذ 

 (. 48، ص1978بتوفري حاجاته ولوازمه املدرسية وتوفر اجلو املناسب للمراجعة )مجيل،  
إضافة إىل كل هذه الشروط جند أمهها إطالع املتعلم على نتائج حتصيله بصورة مستمرة، وإىل نوعية الرتبية األسرية 

 خاصة يف العملية التعليمية إضافة إىل مدى قدرته على االحتفاظ املعريف بشكل عام. 
 التحصيل الدراسي املتوسط: -3-2

 ليست جيدة وليست ضعيفة. وفيه تكون نتائج التالميذ متوسطة، أي  
 التحصيل الدراسي الضعيف )التخلف الدراسي أو التأخر الدراسي(:       -3-3

أبهنم هم أولئك الذين ال يستطيعون وهم يف منتصف السنة الدراسية أن يقدموا   (BERT)"  برت يعرفه الباحث "
 (. 85، ص 2004ابلعمل املطلوب يف الصف الذي يقع دوهنم مباشرة )طه عبد العظيم،  

عموما فالتحصيل الدراسي الضعيف هو عدم التمكن من الدراسة، وذلك راجع لعوامل كثرية ومتداخلة، من بني 
اليت تتدخل يف نوع التحصيل الدراسي جند االحتفاظ املعريف لدى التلميذ، وسنحاول التطرق إىل هذه   العوامل املهمة

 النقطة بشيء من التفصيل يف الفقرات املوالية. 
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وفيما خيص الدراسات املتعلقة ابلتحصيل الدراسي جندها كثري سواء عربيا أو اجنبيا، اال أن أغلبها تركز أكثر على 
هلا عالقة ابلتلميذ نفسه أو البيئة املدرسية، وقلة اهتماماهتا مبا يدور خارج نطاق هذا اجملال رغم أن ربطه مبتغريات  

 التلميذ يعترب نسق معقد يؤثر ويتأثر ابلعامل اخلارجي سواء اجملتمع أو األسرة، ومن بني نتائج هذه الدراسات جند : 
1970"ماكشي ولني"  دراسة  (Mackeachieet Lin  اليت فروق بني اجلنسني يف (  توصلت إىل وجود 

عادات االستذكار، كما جاءت العالقة معرباً عنها بقيمة معامل االرتباط بني درجات االمتحان النهائي وكل من 
وضحت أ(.  و Cowell et Entwistle, 1971( ) 0.05( دالة عند )0.29العادات واالجتاهات الدراسية )

 Allenة عادات االستذكار يف تباين درجات قلق االختبارات التحصيلية )  ( وزميله أمهيAllenدراسة "ألني" )
at al., 1972( "وتوصل "ومتر )Wittmaier إىل أن الطلبة أصحاب القلق املرتفع من االمتحاانت تكون )

 (. Wittmaier,1972درجات عاداهتم واجتاهاهتم الدراسية ذات مستوى منخفض )  

وتوصال ( "لباحث "وكوفWikoff)  ( دالة 0.26(، ) 0.01( دالة عند ) 0.19وزميله إىل ارتباطات قدرها )
 ، (Wikoffet Kafka, 1981( بني التحصيل الدراسي وعادات واجتاهات الدراسة على الرتتيب)0.01عند )

دالة) وغري  مما سبق  أكثر  منخفضة  االرتباطات  الدراسية -0.05،    0.16وجاءت  واالجتاهات  العادات  بني   )
( وزميله ظهر Wikoffويف دراسة "وكوف" )   ،(Goldfried et Dzurilla, 1973لدراسي)والتحصيل ا

أن التنبؤ ابلدرجة الكلية للتحصيل تتحسن إبضافة مقياس اإلحجام عن التأجيل، بينما يتحسن إبضافة تقبل التعليم 
( الطالبات  لدى  الرتبوي(  ت Wikoff and Cafka, 1981)التقبل  ما  تؤكد  النتائج  وهذه  إليه (،  وصل 

( قبل ذلك من وجود عالقة دالة بني عادات الدراسة والتحصيل الدراسي واالجتاهات حنو Corlett"كورليت" )
الدراسة لدى اجلنسني، وابلرغم من ذلك توجد فروق بني الذكور واإلانث يف العادات الدراسية واالجتاهات الدراسية 

(Corlett, 1974وهناك أدلة أخرى على ارتباط ال ،)  عادات واالجتاهات الدراسية كما يقيسها مقياس براون – 
هولزمان ابلتحصيل الدراسي، كما قيس مبقاييس أخرى للتحصيل غري املعدل العام، وكذا مع تقديرات الطلبة يف 

 ( خمتلفة  مقررات  يف  أو  واحد  عندما ، (Lin et Mckeachie, 1973مقرر  االحندار  حتليل  وابستخدام 
رعية للعادات الدراسية )جتنب التأجيل، طرق الدراسة( لتحسني التنبؤ ابلتحصيل الدراسي، استخدمت املقاييس الف

وجد أن معامالت االرتباط املتعدد مل يزد كثريا عن معامالت االرتباط بني التحصيل الدراسي وبني كل مقياس فرعي 
 ( العاملي يف حتليلWikoffet Kafka, 1981على حدة  التحليل  استخدم  وعندما  الدراسية   (،  املهارات 
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الفعالة على عينات من التعليم االبتدائي حىت اجلامعة كشف عن عوامل اختلفت تسمياهتا ولكنها تنطوي على 
 .  (Britron et Tesser, 1991)جتنب التأجيل وطرق الدراسة واستحسان املعلم وتقبل التعليم 

  العربية توصل جابر عبداحلميد جابر إىل الدراسات  التحصيل ويف  ما بني  دالة ومنخفضة إىل حد  ارتباطات 
براون  لدى  الفرعية  املقاييس  قطرية )جابر عبداحلميد وآخرون، ـ    الدراسي وكل من  عينة  لزمان، وذلك على  هو 

وتوصل لطفي فطيم إىل معامالت ارتباط مرتفعة نسبياً عن قيم جابر عبداحلميد وذلك على  عينة من   ، (1979
( 0.48وجاءت قيم معامالت االرتباط بني التحصيل الدراسي والعادات واالجتاهات الدراسية )  البحرين من اجلنسني

 (. 1989(  لدى الطالبات )لطفي،  0.39( و ) 0.49( لدى الطالب، ) 0.53و )

ويبدو من عرض الدراسات السابقة تفاوت النتائج ابختالف جنس الطلبة وابختالف املرحلة التعليمية واجملتمع، 
 ديث عن التحصيل الدراسي جير بنا األمر اىل التطرق اىل موضوع التأخر الدراسي.وعند احل 

وضع الباحثون العديد من التعاريف للتأخر الدراسي كل حسب توجهه واهتماماته من التأخر الدراسي:    7-2
 بينها: 

توى العادي تعريف "أبو مصطفى": "هو اخنفاض نسبة التحصيل بوضوح يف مادة أو مواد بعينها دون املس -
للتلميذ، اذا ما قورن بغريه من العاديني مثل عمره وذلك ألسباب متعددة بعضها يعود اىل التلميذ نفسه بظروفه 

 (. 123، ص1999اجلسمية والنفسية والعقلية والبعض اآلخر إىل البيئة االجتماعية واألسرية )أبو مصطفى، 
- ( "اجنرم"  يستطيعو Ingrameوعرفه  الذين ال  أهنم  الصف (على  منهم يف  املطلوبة  املستوايت  ن حتقيق 

 (. 450، ص2010الدراسي وهم متأخرون يف حتصيلهم األكادميي ابلقياس إىل العمر التحصيلي ألقراهنم )بطرس،  
يرجع التأخر الدراسي إىل جمموعة من العوامل املتداخلة املرتابطة يف كثري من األحيان،  أ/ أسباب التأخر الدراسي:

بب مساعدا لوجود سبب أو أسباب أخرى وقد يكون سبب أحد هذه العوامل أو أكثر، وتنحصر حيث يكون الس
 فيما يلي:

اليت تتمثل يف القدرة العقلية العامة املتمثلة يف الذكاء، وهو متغري مهم يف حتديد مكانة الفرد   عوامل عقلية:  ✓
ط بني التحصيل الدراسي واملستوى العايل ابلنسبة للتفوق أو التأخر، فقد أكدت الدراسات عن وجود معامل ارتبا
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للذكاء، فإن التنبؤ ابلتحصيل الدراسي صعب جدا لتداخل العديد من العوامل، فقد يكون الطفل فاتر احلماسة 
 (. 2006للدراسة وشارد الذهن بسبب املشاكل )الدمنهوري، عوض، 

إن الضعف الصحي العام وسوء التغذية يؤداين إىل الفتور الذهين والعجز عن   عوامل صحية جسمية: ✓
الرتكيز وهذا يؤثر على التحصيل اللغوي، كما أن بعض العاهات اجلسمية عند الطفل مثل ضعف البصر أو طوله أو 

طراابت يف قصره وضعف السمع وغريها يقلل من قدرته على بذل اجلهد يف الدراسة، قد يصاب الطفل ببعض االض
أجهزة الكالم أو أجهزة النطق مما يشكل عتبة أمام حتصيله الدراسي، أما األمراض األخرى كأمراض الدم )األنيميا( 

 وضعف النمو احلركي )إصاابت املخ والكساح وأمراض القلب( فهي تؤثر أيضا يف حتصيل الطفل )املرجع نفسه(. 
وتكون بيئة حمسنة مفرزة للبيئة البينية، فإذا كانت األجواء   فاملدرسة هي البيت الثاين للطفل عوامل مدرسية:   ✓

املعلمني  املعلمني و االدارة من جهة أو بني  الرتبوية سليمة كان اجلو اجيابيا، أما إذا سادت أجواء مضطربة بني 
سي فيعامل أنفسهم أو بني املعلمني نتيجة جهلهم العتماد الطرق السليمة وعدم اإلملام الكايف بعلم النفس املدر 

الطفل بعقلية تقليدية تذهب الثقة بني املعلم والتلميذ، وينشأ نتيجة ذلك اجتاهات سلبية حنو املعلم واملدرسة مما 
 يتسبب يف تدين التحصيل. 

وقد يلجأ بعض املعلمني الستخدام العقاب البدين مما يتسبب يف نفور التالميذ من املعلم واملدرسة وخوفهم، مما 
ن عن املدرسة أو يهربون هذا بدوره يؤدي إىل نتائج عكسية متاما، إذ يعد املعلم هو املتغري األكثر جيعلهم يتأخرو 

أتثريا يف حتصيل التالميذ واجتاهاهتم حنو العمل املدرسي، إذ أشار "أبو حطب "أنه حني يتوحد )يتقمص( التلميذ 
أكثر واقعية للتعلم، وابلتايل احلصول على   مع معلمه بدرجة عالية يكون أكثر استعدادا لتمثل قيمه، كما يصبح

 ( . 1993مستوى أعلى من التحصيل األكادميي )عبد الرحيم طلعت، 
إن املنهج املدرسي الذي يهتم مبيول ورغبات األطفال ويشبع حاجاهتم يسهم يف تقدمهم وبعكس ذلك يتسبب يف 

يف القضاء على التأخر الدراسي قلة عدد التالميذ   تدين التحصيل والتأخر الدراسي ومن العوامل املدرسية اليت تساهم
من الصفوف والتهوية واإلضاءة ، وجتانس التالميذ واملعلم املنتمي ملهنة احملب هلا واملثقف الذي ميتلك األساليب 

 املتنوعة املطلع على ما هو جديد، و االدارة الناجحة املتعاونة.
رقل األطفال األصحاء واألذكياء يف املدرسة مما يتفق مع توجد عدة عوامل انفعالية تععوامل انفعالية:   ✓

مستواهم، فالطفل املنطوي، احلساس القلب جيد صعوبة يف جماهبة املوقف واملشكالت اجلديدة، حيث يرجع قلق 
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األطفال أحياان إىل تعرضهم ألنواع من الصراعات واملشاكل األسرية أو صراعات نفسية بداخلهم، والتوتر والصراع 
عدوانية الالشعورية جتاه أحد الوالدين أو كليهما، حيث تظهر صورة عدوانية حنومها ختيب أماهلما فيه وحتدث هذه وال

الظاهرة عادة لدى بعض التالميذ الذين اعتادوا النجاح والتفوق فيه يف بعض األحيان مث يتوىل رسوهبم وفشلهم 
 (. 2012بصورة فيها ما يشبه اإلصرار )اخالص، 

إن عدم التوافق األسري واالضطراب املنزيل ينتج عنه العديد من املشكالت   ية واجتماعية: عوامل أسر  ✓
حيث تدخل االنطوائية اىل شخصية الطفل مما يتسبب يف عجزه عن التحصيل الدراسي بصورة صحيحة، فتعرض 

م عنه رد فعل الطفل للضغط لتلبية طموح الكبار من أجل التحصيل العايل و احلصور على درجات مرتفعة ينج
معاكس، حيث أن قدرات الطفل اليت جيهلها األهل قد تكون غري كافية لتحقيق طموحهم مما يعمل على إحباط 

 الطفل وتراجعه دراسيا. 
كما أن تكليف بعض األسر الفقرية ألبنائهم ابلعمل وقت الفراغ بقصد املساعدة إمنا يكن على حساب حتصيل 

الدراسي، كما أن نظرة الناس إىل الذكر وتفضيله على األنثى وما ينجم عن ذلك من الطالب وهذا يسبب التأخر  
إحباط وانطواء لدى البنات، وكذلك االختالط يف املدارس يؤداين إىل تسرب البنات وعدم االنتظام يف الدراسة، 

ام يف حتصيل وما ينجم عن ذلك من ضعف وأتخر دراسي، وجيب أن ننظر إىل العالقات االجتماعية كعنصر ه 
األطفال االجتماعية للمتفوقني دراسيا، والنشاطات القائمة فيما بينهم ختتلف عنها لدى املتأخرين دراسيا، حيث 
يوجد عالقة بني التأخر والعدوانية والتخريب، وهذا يؤكد أن املتفوقني دراسيا هم أكثر تكيفا مع اجملتمع من زمالئهم 

 (. 2003واملتأخرين دراسيا )الرتتري،  
يف العراق، وهي دراسة حبثت يف العوامل اليت تكمن وراء التأخر   2004ويف هذا الصدد جند دراسة إبراهيم وآخرون  

الدراسي والرسوب املدرسي، فأسفرت النتائج على أن املشكالت االجتماعية املتمثلة يف جماالت اللهو وعدم متابعة 
نفسية متثلت يف خوف التالميذ من االمتحاانت واستعمال القسوة األولياء حتصيل أبنائهم الدراسي، أما األسباب ال

من املعلمني، أما األسباب االقتصادية فتمثلت يف اضطرار بعض التالميذ للعمل ملعاونة أسرهم، وهناك أسباب أخرى 
(.يف نفس املوضوع جند دراسة إخالص 92- 24، ص  2009متعلقة ابملناهج الدراسية، و أسباب إدارية )كاظم،  

حول أسباب التأخر الدراسي، وتوصلت إىل أن العوامل املدرسية جاءت يف املرتبة األوىل مث   2012على حسني  
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وأخريا   النفسية  فالعوامل  العقلية  العوامل  مث  الثانية،  املرتبة  األسرية واالجتماعية يف  العوامل  اجلسمية تليها  العوامل 
 (. 2012)اخالص،  

 ب/ السمات العامة للمتأخرين: 
يظهر األطفال املتأخرون دراسيا تباينا يف منوهم اجلسمي مقارنة مع االعتياديني، فهم  سمات اجلسمية:  ال ✓

أقل طوال وأثقل وزان وأقل تناسقا كما، وحيتمل انتشار ضعف السمع وعيوب الكالم وسوء التغذية ومرض اللوزتني، 
 والغدد وعيوب اإلبصار أكثر من العاديني )يوسف دايب، د.ت(.

منها ضعف الذاكرة والتشتت، ويف الغالب مييل اىل األشغال اليدوية، فال طاقة له على السمات العقلية:   ✓
حل املشكالت العقلية أو املسائل اليت تتطلب تفكريا جمردا، وبطء التعلم، وأكثر ما مييزهم هو عدم القدرة على 

ركات العصبية، والربودة واحلقد واالكتئاب، وعدم الرغبة يف الرتكيز واالنتباه، والتفكري اجملرد، والربط بني األفكار واحل
مواجهة  عند  واالنسحاب  والالمباالة  واالنفعال  ابلكبت  يتميزون  فإهنم  ذلك  إىل  إضافة  االجتماعية،  املشاركة 

 (. 1986املشكالت واخنفاض مفهوم الذات )حممد عبد املؤمن،  
السلطة املدرسية ويتسمون ابالكتئاب والقلق ويسرتسلون فهم مييلون اىل العدوان على  السمات االنفعالية:   ✓

 يف أحالم اليقظة ويعانون من اضطراب انفعايل. 
وتشري األحباث إىل وجود عادات سلوكية منتشرة بني املتأخرين دراسيا نتيجة االضطراابت االنفعالية كالتبول الالإرادي 

و اجملتمع، وذلك نتيجة اإلحساس ابلفشل والشعور ابلنبذ وقضم األظافر، كما أهنم يتميزون ابالجتاهات السلبية حن
 من املدرسة، واملنزل واألقران مما يؤدي إىل عدم تقبل الذات مث اإلحباط واليأس )املرجع نفسه(.

يعترب الشعور ابلدونية واالنسحاب والشعور ابلعداء واإلعراض من أهم السمات   السمات االجتماعية: ✓
 (. 2009أخرين دراسيا )أمحد عبد اللطيف،  الشخصية واالجتماعية للمت

رغم اهتمام الباحثني الضيق حسب علمنا بعالقة األسرة ابلتحصيل الدراسي لألبناء لكن النسق األسري:    7-3
 يبقي غياب اتم لدراسة عالقة النسق األسري ابلتأخر الدراسي، هلذا جبدر هبا إعطاء نبذة نظرية عن النسق األسري. 

" يعين اجملموع أو الكل املنظم، وهو ما كان systemaكلمة "النسق" مشتقة من الكلمة اليواننية "  لغة: ✓
واإلعالم،   العربية  اللغة  )املنجد يف  من كل شيء  واحد  نظام  طريقة  القاموس   .(169، ص1986على  ويعرفه 

القوية، حبيث ال ميكن اعتبار أي العيادي للعالجات النسقية على أنه: "جمموعة من العناصر املتفاعلة واملعقدة و 
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عنصر من هذه العناصر منفصال؛ ألن هذا ال خيدم معىن التفاعالت، وميكن إحصاء جمموعات من األنساق داخل 
 نفس النسق؛ ألنه يرتكب دائما من األنساق التحتية". 

ا اتصال ، على أنه: "جمموعة أجزاء أو وحدات بينه 1999(Ilkinيعرفه الباحث "إلكني" ) اصطالحا: ✓
البعض، وقد تتكون هذه األجزاء من أعضاء كما هي احلال يف جسم  داخلي، وتؤثر هذه األجزاء على بعضها 

 .اإلنسان، أو من أفراد كما هي احلال يف اجملتمعات واألمم، وتتجمع هذه الوحدات وتتبادل التأثري من خالل التواصل
النسق على أنه: "نظام ينطوي على أفراد متفاعلني تتحدد (  .Talkot Bولقد عرف الباحث "اتلكوتبارسونز" )

عالقتهم بعواطفهم وأدوارهم، اليت تتبع من الرموز املشرتكة واملقررة ثقافيا يف إطار هذا النسق، وعلى حنو يغدو معه 
و التباين، مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء االجتماعي"، فالنسق يف أبسط معانيه يعين العالئقية أو االرتباط أ

 . ( 2004فحينما تؤثر جمموعة وحدات وظيفية بعضها يف بعض، فإنه ميكن القول إهنا تؤلف نسقا )داليا،  
ومن خالل هذه التعريفات، يتضح أن النسق هو جمموعة من العناصر املتفاعلة يف ديناميكية التواصل املستمر، وهذا 

 النسق يالحظ ككل خمتلف عن األجزاء املكونة له. 
ــقا من  ف النسقققق األسقققري: تعري ✓ ــاســـي هام لبقاء اجملتمع، ويشـــكل نسـ إّن النســـق األســـري هو نظام اجتماعي أسـ

األدوار االجتماعية املتصــــــلة، واملعايري املنظمة للعالقات بني الزوجني مع تنشــــــئة األبناء، وبناء العالقات القرابية، ويعّد النســــــق  
اجملتمع ككل، حيث تقوم األســرة كنســق بتوســيع وتعديل القواعد واإلجراءات،  األســري شــكال مصــغرا للنســق العام الذي هو  

 . لتنظيم سلوك أفرادها وفقا لتلك املعايري، لإلبقاء على النظام ذاته)نفس املرجع السابق( 
فنسق األسرة هو منظومة إنسانية تفاعلية بني أشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض، إذا هو جمموعة معينة من األشخاص  

 . تربطهم عالقات قائمة ومستمرة من خالل التواصل 
 نظرايت النسق األسري: ✓

 توجد ثالث نظرايت أساسية يف تفسري األسرة كنسق وتتمثل يف ما يلي: 
على يد الباحث"نوربريت وينر"    1948ظهرت هذه النظرية سنة  :  (La cybernétique)النظرية الس ِّربانية:   - 1

Norbert Wiener  وأصل الكلمة يوانينKubernétès     ،وتعين التحكم أو الضبط  تعين قائد طائرة أو مركب
احلية، ومن  اآليل يف علم القيادة عند وينر، هتدف اىل الدراسة العلمية لالتصال والضبط كما يطبق على اآلالت والكائنات 

 هذا املنطلق انقسمت إىل: 
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األوىل:    -أ ربانية  املرحلة مبصطلح :  (La première cybernétique)السٍِّّ هذه  االهتمام يف  كان 
التغذية الرجعية، فخالل احلرب العاملية الثانية اهتم الباحث "نوربريت وينر" مع أحد املهندسني مبشكلة فعالية رمي 

دأ له أمهية يف ذلك، وهو معروف من قبل بتسمية التغذية الرجعية، وابلتايل فعندما الدابابت، فوجدوا أن هناك مب 
نراقب فعال موجها هلدف ما، فإن دوران املعلومات جيب أن تشكل حلقة مغلقة ويف الوقت نفسه تقيم اآللة آاثر 

ذا املصطلح على عمل اجلهاز أفعاهلا وتصحح سلوكاهتا املستقبلية، ابستعمال أداءاهتا املاضية، ولقد طبق الباحث ه
العصيب، ربط مثال بني الداببة اليت تصبو إىل حتقيق اهلدف واليد اليت حتمل كأسا من املاء إىل الفم، وكلتا احلالتني 
متران من السياق نفسه، حيث تكون هناك معلومات عن الفعل متناولة لصدور األمر، وبعدها تعود كتغذية رجعية 

 يسمح له بتحقيق اهلدف.    يف شكل نسق، وهو بدوره 
، املوجهة من السبب حنو األثر ليست مثالية، ألن كل أثر linéaire Causalitéويف هذه احلالة السببية اخلطية  

الدائرية   السببية  يتضح مصطلح  السبب، وهنا   Causalité يؤثر بدوره على سببه، ابلتايل يصبح هو اآلخر 
Circulaireت، إذ تفقد مصطلحات السبب واألثر هدفها أمام االهتمام بتحليل أي السياق الدائري للتفاعال

نظام التفاعالت، وهذا يعين أن أفراد األسرة يعتربون عناصر متفاعلة يف حلقة دائرية، كل فرد يؤثر على اآلخرين 
ادية االجتاه ويتأثر هبم، وعليه ال ميكن اعتبار سلوك فرد ما هو سبب سلوك أفراد اآلخرين، وليس ألحد أية سلطة أح 

 على جمموع عناصر النسق. 
العالجية، يكون املالحظ موضوعا خارجيا ال يستطيع أن يؤثر يف الشيء الذي    العملية  يف هذه احلالة، خالل 

يالحظه، أو يغري منه شيئا، وابلتايل هذه النظرية تري أن األسرة نظام عالئقي له هيكل وتنظيم مكّوانن من مثلثات 
 األهداف والقواعد، مشّكالن عالقات دائرية متبادلة ومستمرة، وهذا ما جيعله يف تنظيم ذايت مستمر. تربطها األدوار و 

انية الثانية:    -ب  (La deuxième cybernétique)السربٍِّّ

مبا أن السربانية األوىل اهتمت ابلسياق الدائري للتفاعالت؛ فإن السربانية الثانية اهتمت بتعقد التفاعالت بني عدة 
ساق، تعترب املالحظ )املعاجل( يف العملية العالجية جزء من النسق الذي يالحظه، فاملالحظ وما يالحظه يكوانن ان

نسقا جديدا، ففي العملية العالجية يتدخل املعاجل النسقي يف نسق األسرة، حبيث حياول كل عنصر منهم أن يؤثر 
 (. Royaeul,2003يف اآلخر )
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لألنساق:    -2 العامة  انفي"النظرية  برياتل  فون  "لدويغ  الباحث  إىل  النظرية  هذه   Ludwigتعود 
VonBertalanffy  1901 -1972   الذي كان معلما يف علم النفس وابحثا البيولوجيا العامة، كان طموحه

ة أخرى تطوير مبادئ مزدوجا العمل على حتقيق ادماج كل العلوم الطبيعية واالجتماعية، هذا من انحية ومن انحي
موحدة من أجل وحدة العلم، وفكرته األساسية، أن الكل متثله األشياء اليت تتجمع وتكون أجزاء من الكل، لكن 
الكل ال ميثل أجزاءه، فالنسق جمموعة من العناصر املتفاعلة، وهذه التفاعالت تكون إما كبرية التأثري أو معقدة أو 

أنه مبا أن النسق احلي يتميز ابلتبادالت املستمرة للمعلومات مع حميطه، فإنه حيتوي االثنني معا، ويرى الباحث أيضا  
فكل نسق حيتوي على عدة برياتالنفي"  على خمارج ومداخل تساعده على هدم وبناء عناصره، وحسب الباحث "

(، والنسق الفرعي الثاين أنساق فرعية فالنسق العائلي يتكون من النسق الفرعي األويل )األسرة األصلية: جيل األجداد 
)األسرة الفرعية: اآلابء واألبناء(، وتوجد أنساق فرعية أخرى خاصة ابألسرة املمتدة )األعمام، اإلخوة من الرضاعة، 

 bertalanffy,1999األخوال، وغريها( )

 وضع برياتالنفي مبادئ للنسق وهي: 

عناصر منظمة ومتداخلة ومتبادلة فيما بينها : "هو جمموعة حمددة تتألف من  Le systèmeتعريف النسق    -1
واليت هتدف يف حميط معني إىل حتقيق غرض أو عدة أغراض، واضحة أو غري واضحة وذلك بتطوير أو إنتاج نشاط 
أو عدة أنشطة"، والنظرية النسقية ال هتتم مبحتوى االتصال بني العناصر حبد ذاته بل يتعدى األمر ذلك ابالهتمام 

 ل اإلنساين أي النظام الذي تسري وفقه األسرة. بعالقة التواص

إن كل نسق حيتوي على أنساق Milieu et sous – systèmes تعريف الوسط واألنساق الفرعية:  -2
أن Hall &Fagenكما يرى "هال وفاجن"    فرعية، وهو يف حد ذاته متضمن يف نسق أو أنساق أوسع منه.

املواضيع حبيث لو حدث أي تغيري يف مساهتا سيؤثر حتما على كل النسق وهذه النسق يف وسط معني هو جمموعة  
 السمات تتغري وفق سلوك النسق، وجند نوعني من األنساق تبعا لعالقته مع احمليط مها: 

اليت ال تقبل دخول وخروج معلومات من وإىل النسق،   :Les systèmes fermésاألنساق املنغلقة   (أ
 الكمياء.  ل: أنساق املعادالت يف الفزايء ووهي معزولة عن احمليط مث
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املنفتحة   ( ب تبادل   :systèmes ouverts األنساق  احمليط، يكون هناك  اليت يكون جماهلا مفتوح مع 
الطاقة واملعلومات بني الداخل واخلارج ابستمرار منها األنساق احلية اليت تتطور عرب الزمن من الوالدة حىت الوفاة 

 .  cycle vital اةواليت تعرف بدورة احلي
ابلتايل يتضح لنا وجود نسق تفاعلي مزدوج يف العائلة مع عناصر العائلة املمتدة أو اجلماعة واألنساق الثقافية، أي 

 أن العالقات أتخذ جمريني عمودي وأفقى فاملعاجل جيب أن يعلم يف أي مستوى ويف أي نسق فرعي سيتدخل. 
 وخصائص األنساق املتفتحة تتمثل يف: 

  Principe de totalité et non- sommativitéالكلية وعدم التجزئة:  مبدأ (أ
  الّنسق هو الكل الذي ال ميكن فصله عن عناصره، وهنا االنقسام ال يكون يف التفاعالت فقط بل يتعدى

 ذلك إيل االنقسام يف عناصر هذا النسق والذي حبد ذاته يتعارض مع مفهوم الّنسق. 
 ل نسقه األصلي، وال ميكن أخذ كل عضو من الّنسق منفردا عن العناصر كل عنصر من الّنسق حيلل داخ

 األخرى رغم أن ذلك العضو فقط هو الذي يظهر العرض. 
مبا أن التناول النسقي شامل ال يقتصر على نوع معني من   Isomorphismeمبدأ التماثل الشكلي   ( ب

التنظيم فإن أي موضوع متصل بواسطة عالقات ما مهما كانت ميكنه أن يشكل نسقا حبد ذاته، فهناك متاثل شكلي  
 أي تشابه يف الشكل: النسق العائلي، النسق االقتصادي، النسق العصيب....اخل. 

نساق املنفتحة أي العضوية كالعائلة ينطبق هذا املبدأ ففي األ  Equifinalitéمبدأ احملصلة الواحدة   ( ت
 الذي ينص على أن نفس اهلدف ميكن حتقيقه انطالقا من شروط أولية خمتلفة أو من مسارات خمتلفة. 

فأنواع التفاعالت العائلية وتطورها عرب دورة حياة العائلة هي احلامسة يف السريورة اليت تنتظم حول هدف معني، ويف 
جمال العالج العائلي وفقا هلذا املبدأ تعترب أمهية التاريخ العائلي نسبية لصاحل التفاعل احلايل، ويتحدد أيضا كيفية 
معاجلة املشكلة، فاألمر مل يعد يتعلق يف البحث يف سبب االضطراابت يف اتريخ العائلة بل بفهم سريها احلايل ابلتايل 

 البحث عن "كيف" بدل من "ملاذا".
 Principe D’autorégulationمبدأ التعديل الذايت )التوازن احليوي والتغيري(: ج(

 Changement, Etat stable)جند هذه اخلاصية يف األنساق املفتوحة هنا نتكلم عن التغري الثبات واالتزان  
et Homéostasie) النسق يعمل ، ألن النسق مييل اىل التحول واالستقرار والتفاعل بني هتني الوظيفتني جيعل
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أبدا ستاتيكي  يكون  النسق ال  توازن  ابلتايل  واحلياة  التغيري  إمكانية  له  مما يضمن  ومؤقت،  توازن غري مستقر  يف 
)اثبت(، وحىت وإن كان النسق منتظم يف حالة مستقرة فإنه خيضع ابستمرار الختالالت جتعله يتغري، ويتم تصحيح 

التغذية الرجعية: املوجبة والسالبة. فاملوجبة تعمل على زايدة العوامل هذه التغيريات املستمرة آليات )ميكانزمات(  
املشوشة لزعزعة استقرار النسق، وبفضل آليات األثر الرجعي االجيايب فإن النسق يتمكن من إجياد حالة مستقرة 

حليوي للنسق أخرى، وهذا هو سر تطور النسق، أما السالبة متيل للحفاظ على النسق يف حالة مستقرة فالتوازن ا
يكون بفضل التغذية الرجعية السالبة، ابلتايل يتطور النسق احلي إذا عملت هاتني الوظيفتني بطريقة تكيفية ال تطغى 

 إحدامها عن األخرى ألن األزمة تظهر عندما يغيب التوازن بينهما. 

 Causalité Circulaire ou circularitéد( مبدأ السببية الدائرية )الدورانية( 

إن يف النسق العالقة تكون دائرية، ابليت السببية تكون كذلك، حيث تتواىل األسباب واآلاثر حىت تعود اىل العنصر 
األول من هذه السلسلة عن طريق التغذية الرجعية، من أجل استدخال تغيري أو تدعيمه أو كفه، ويف حالة العالج 

جيه كشفه )اهتمامه( ابلرتكيز على التغذية الرجعية للعائلة كرد على املعلومات تشري الدورانية إىل قدرة املعاجل على تو 
 اليت يلتمسها يف العالقات ابلتايل الرتكيز على االختالف والتغيري يف هذه العالقات. 

 Information et rétroactionمبدأ االعالم والتغذية الرجعية    -ه

ويتم تصحيح هذه التغريات من خالل آليات التغذية الرجعية اإلجيابية   إن النسق خيضع دائما الختالالت جتعله يتغري،
والسلبية. وإن عدم القدرة على التنبؤ يف األنساق املفتوحة جيعل املالحظ غري متأكد من آاثر التغذية الرجعية مما 

 (. 1999يعقد التبادالت مع اخلارج، عكس األنساق املغلقة )كفايف،  

لة لتسهيل فهم الظواهر املعقدة كالبشر وعالقاهتم طموحاته ابلتايل ال ميكن اختزال الكائن ابلتايل النسق يعترب وسي
 احلي كنسق فقط أو ادراكه يف نسق جمرد من مغزى احلياة. 

 نظرية االتصال:-3

الالتينية   من  اشتق  االتصال  أوصل    communicarمصطلح  أو  وصل،  مبعىن   communiquerجذر 
 . communمبعىن مشرتك    communisلذي اشتق هو أيضا من ا  communierالتواصل مع، و
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مفهوم االتصال على أنه "عملية تبادل املعلومات أو اخلربات بني طرفني أو أكثر يف نطاق   سعيد حسن العزة وعرف  
 احمليط االجتماعي، وهو عملية اجتماعية ضرورية الستمرار احلياة ولنقل الرتاث واحلضارة من جيل إىل آخر". 

االتصال أو التواصل متعلقة خاصة ابألنساق املفتوحة اليت يكوهنا البشر، ألن التفاعالت اليت تربط بني   وعملية 
القابل   communicationsعناصر هذه األنساق عبارة عن اتصاالت   يف حني هذه األخرية تكون املظهر 

 القة. ل مرتبط ارتباطا وثيقا ابلعللمالحظة من العالقة، واليت تتحدد هبا، فاالتصا

 أشكال االتصال:-3-1

يوجد اتصال لفظي بواسطة الّلغة، وغري لفظي بواسطة لغة اجلسم )اإلشارات، اإلمياءات(، أي هناك اتصال مباشر 
 )وجها لوجه(، واتصال غري مباشر )الرتاث، التلفاز، املطبوعات، وغريها(. 

 عناصر عملية االتصال:-3-2

 لالتصال العناصر التالية:مرسل، الرسالة، مستقبل، وسيلة االتصال، التغذية الراجعة. جعلت جل النظرايت املختلفة  

 معيقات االتصال:-3-3

 عدم دقة املعلومات املرسلة.  −
 تعقد الّلغة والرموز أو اإلشارات وغموضها.  −
 خطأ التوقعات.  −
 وجود خلل يف أجهزة أو قنوات االتصال.  −
 (. 73، ص2000واملستقبل )العزة، غياب االحرتام املتبادل بني املرسل   −

( واتزالويك  بول  الباحث  حسب  لالتصال  اخلمس  عدم   Paul Watzlawic)البديهيات  استحالة 
 التواصل، فكل سلوك يعترب تواصال. 

 كل عملية تواصل تتضمن جانبني: .1
 .)الداللة )احملتوى 
  .)النظام )العالقة 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)57-100 Vo: 6, No:1, 2020 

 

80 
 

وراء   ما  األول ويسمى  يشمل على  الثاين  يتناقض إن  عندما  التواصل  االضطراب يف عملية  إذ حيدث  االتصال، 
 العالئقي ابحملتوى )الداللة(، أي الكيفية اليت نريد أن يفهم هبا حديثنا مثال )القيد املزدوج( لباتسون. 

 كل اتصال يضم شكلني:  .2
  :)وهي جمموعة اإلشارات االجتماعية والثقافية )اللغة(.   وسيط رقمي )لفظي 
  :)ويضم كل السلوكات اليت ميكن ترمجتها، كاإلمياءات، واحلركات، وغريها.  وسيط)غري لفظي 

الفرق؛ أي  .3 أو  التساوي  مبنية على  متماثلة، سواء كانت  أو  متكاملة  تواصل هي عملية  عملية  كل 
 أستاذ/تلميذ. االختالف، مثال العالقة ما بني أب/ابن، 

 . (Rougeul F., 2003, P22)طبيعة التواصل يتوقف على كيفية إدراك األحداث .4
اهتما أكثر ابالتصاالت والتبادالت ، إضافة إىل التنظيم  (Gregory Bateson"ساتريوابتسون" ) فالباحثان  

داخل  واالتصاالت  التبادالت  وقوانني  التبادلية،  العالئقية  الشبكة  على  يشددان  األسرية، حيث  األنساق  داخل 
فإن املعاجل النفسي   "ابتسون"الشبكة، كذلك ركزا على الضغوط املزدوجة واملتناقضة يف األنساق األسرية، وحسب  

 فه تغيري البنية التبادلية للنسق األسري، دون األخذ بعني االعتبار أمهية التحالفات اليت حتدث داخل النسق. هد 
تظهر يف احلياة الزوجية مشكالت متعددة، تعطي كدليل سوء التكيف، واليت ترتك آاثرا   النسق األسري املضطرب: 

 (.162، ص2001خمتلفة ابلنسبة للزوجني واألبناء )اخلطيب، 

ويف هذا النموذج تكون األسرة معرضة ألحداث عويصة، تسبب فيها اضطراب عالقة أفرادها، وخباصة الزوجني،   
إىل درجة التفكك، ويظهر القلق الذي من أسبابه العوامل االقتصادية، واالجتماعية، أو العالقات الزوجية اليت تدفع 

ر ابلعالقات واألطفال، ابلتايل إنقاص ثقة التواصل بني أفراد  إىل احلساسية والعدوانية يف السلوك، مما ينجر عنه الضر 
هذا  أن  إال  مميتة،  أو  متشددة  ممارسته  الوالدي، جبعل  اإلشراف  فعالية  من  يقلل  أن  ميكن  األسري، كما  النسق 

 (. 54، ص2005االضطراب قد يكون مؤقتا، وهنا إما أن يؤدي إىل االنفصال أو يبقى مستمرا )ميزاب،  

كل من الزوج والزوجة تغيري اآلخر ليتالءم مع سلوكياته، ال ينجح يف حاالت كثرية وإن جنحت إن حماولة   -
، 2000يف حاالت قليلة، فإن ذلك ال يكون ملصلحة النسق األسري، وال يستفيد أعضاؤه من ذلك)الكرمي،  

 (. 58ص
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السيطرة وهنا حتاول األم أن تفرض السيطرة واألب حياول أن يكون األقوى أكثر من الالزم يبدأ صراع  ، ابلتايل 
فتصعب معرفة من هو الرجل ومن هي املرأة، وبناء على ذلك، فالعالقة األسرية ستصاب ابالضطراب، ويتوّلد سلوك 

واألعراض اليت تظهر لدى عنصر ،  (193، ص1999الفوضى، وشدة النفور، والعداء بني أعضاء النسق )يتيم،  
كالت، اليت توجد بني أفراد هذا النسق األسري الواحد، وذلك دليل على داخل النسق ما هي إال تعبري عن املش

 (. 194، ص 2000اضطراب ذلك النسق )العناين، 

إن احلديث عن اضطراب النسق األسري يشري إىل عدم قدرة النسق يف التحكم الذايت، مبا يف ذلك عدم  -
والزوجية، القلق، وغريها(، وعدم القدرة على جتاوز التغريات القدرة على االستقرار:)الضعف، والصراعات األسرية  

والتكيف مع املتطلبات اجلديدة للسياق، هذا كله يدل على اضطراب ميكانيزمات رد الفعل السالبة واملوجبة )وضع 
 احللول السلبية للصراعات، غموض احلدود السائدة داخل هذا النسق، ووجود حتالفات بني بعض أفراد النسق ضد

األفراد اآلخرين من النسق نفسه، واملعاملة السيئة، وغريها( فالشذوذ يف جمال النسق األسري ليس قضية فردية، ولكن 
 .( Neuberger R. , 2006 , P42عبارة عن توتر السريورة العالئقية داخل هذا النسق)

 ومما جيعل النسق األسري أيضا يفقد توازنه احلاالت التالية: 

ما بغياب أو دخول عنصر جديد إىل النسق، كوالدة طفل جديد، فعلى األسرة إدراك ظهور عرض ما، إ  -
 . (Maurice B., 2003, P26العنصر اجلديد ضمن النسق ) 

( والتعديل Synchroniqueمعايشة النسق حالة عدم االتزان بسبب ما يسمى ابلتعديل املتزامن) -
عنصر داخل النسق ليكون قواي، والنتيجة غري املباشرة (، مثل حالة شرب اخلمر من  Diachroniqueالتطوري)

 هي اإلصابة أبمراض كالسرطان، والسلوك الناتج يعترب غري صحيح وغري مرجو، وهبذا النسق يعلن عن أزمة. 
 .( ميثله التغذية الرجعية املوجبةAnti-organisationغياب التنظيم الذايت )  -
األخرى، وإذا كان النسق ال يتقبل القواعد اجلديدة أو تعديلها، أتثر وأتثري قواعد النسق األسري ابلقواعد   -

 أو إبعاد قواعد موجودة، يؤدي ذلك إىل اهليجان وفقدان التوازن. 
-  ( املعريف  االتفاق  بني عقليات Conjonction Cognitifغياب  هناك صراع  يكون  (، حيث 

 ي عنصر من أفراد النسق أفكار اآلخر. خمتلفة ألجيال خمتلفة، يف النسق األسري الواحد، حبيث ال يتقبل أ
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القرار) اختاذ  االختيار، Conjonction décisionnelleصعوبة  وعائق يف  هناك صعوبة  تكون  (، حيث 
 (. Mony E. ,1994, P137وعدم قدرة تشخيص املشكل )

حتتويها، ونفهم   انطالقا مما سبق ذكره يتضح أن دراسة األسرة كنسق جتعل دراسة جيعلنا نفهم أكثر التعقيدات اليت 
 عالقتها ابألعراض اليت تظهر عند أفرادها كالتأخر الدراسي عند األبناء. 

 اإلجراءات املنهجية:   -8

نظرا لطبيعة موضوع البحث الذي يدرس بصورة منفردة حالتني تدرسان يف السنة الرابعة املنهج املتبع:    -8-1
التعرف متوسط أحدمها حاصلة على أعلى معدل عام   الواحد، وحماولة  القسم  والثانية على أدىن معدل عام من 

 مال املنهج الوصفي العيادي الذي يعتمد على دراسة حالة. عليهما بعمق، فقد مت استع

الختبار فرضيات البحث مت التوجه إىل أفراد جمموعة البحث   خصائص وطريقة اختيار جمموعة البحث:   -8-2
وأهم شروط اختيارها هو أن ،  يدرسان يف السنة الرابعة متوسط )يف مرحلة املراهقة(  بطريقة قصدية متثلها تلميذان 

أحدمها حتصلت على أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام من القسم الواحد، وصدفة كانت احلالة األوىل 
، وهذا بعد 2019-2018أنثى واحلالة الثانية ذكر، وذلك ابالستعانة بنتائجهما )كشف النقاط( الدراسية للعام 

 أتكدان من أهنما تعيشان يف وسط أسر مكتملة األفراد، حيث يوجد األب، األم، اإلخوة، إخل. 

 أدوات البحث:   -8-3

كما مت االعتماد على املقابلة العيادية املوجهة والنصف موجهة اليت تسمح املقابلة العيادية نصف املوجهة:   -أ
ابالختبار املطبق، وكانت على شكل حماور وهي: حمور خاص ابلبياانت ابحلصول على معلومات اليت ال ميكن اقتناؤها  

النسق احلايل،   الشخصية، حمور خاص بتاريخ النسق األسري، وحمور خاص طبيعة العالقات اليت تربط بني عناصر 
 وحمور خاص بطبيعة العالقات اليت تربط النسق مع العامل اخلارجي، ويف األخري خصصنا حمور للنظرة واآلفاق املستقبلية.

األسري:   - ب اإلدراك  الالتينيةاختبار  ابحلروف  األسري  اإلدراك  اختبار  والذي   (FAT)يرمز 
ـار اإلسقـاطي على يد كل من الباحثني: واين ، وقـد صمم هذا االخـتـــبFamilyApperception Testيعين

داان كاسرتو"   ماري،  سـويـتـل  هنري،  جوليان،سوزاأن.  ألكسندر  سويتل،   ,wagne M. Sotile).م. 
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AlexenderJulian, Susan E. Henry,Sothle Mary, Dana Castro) هذا صدر   ،
اإلجنليزية سنة   األوىل ابللغة  وترجم إىل 1988االختبار يف صورته  قبل  ،  من  الفرنسية  اللغة  النفس   علم  "مركز 

، ومت ترمجته إىل العربية، وكّيف يف اجملتمع اجلزائري على يد الباحث ميزاب انصر وفريقه يف 1999سنة    التطبيقي" 
اجلامعي   البحث  لرتقية  الوطنية  ابللجنة  خاص  حبث   CNEPRU(Comité Nationalمشروع 

Professional de larechercheuniversitaire) واستمد االختبار أسسه من مدرسة األنساق، اليت ،
تعّد سلوك الفرد داخل أسرته نتيجة لتفاعالت حتدث مع األفراد اآلخرين، فلكّل واحد منهم وظيفة حمددة داخل 

 (Wayne M. ,Sotil M. et all, 1999, P5).النسق األسري الذي يعيش فيه
على لوحة ملونة ابألبيض واألسود، وكراسة استعمال "اإلدراك األسري"  بار  يشمل اختوصف االختبار:   -

والعشرين) الـواحد  اللوحات  وتظهر  التنقيط،  أو  التفريغ  ورقة  و  جتمعات 21االختبار،  أو  وضعيات   )
(constellation) ،األسرية العمليات  على  إسقاطية  تداعيات  عالية  بصورة  تعكس  معتادة  أسرية  ونشاطات 

ود فعل انفعالية يف عالقة مع تفاعالت أسرية هلا خصوصياهتا، وعلى ذلك، وضع مؤلفو االختبار منوذجا وكذلك رد 
يهتم بوصف التفاعالت اجلارية بني أفراد األسرة يف كل لوحة على حدة، مع إعطاء كل لوحة امسا خاصة هبا هي: 

الغ تنظيم  الثياب، غرفة االستقبال،  العقوبة، متجر  ميدان العشاء، املسجل،  املطبخ،  السوق،  السالمل،  رفة، أعلى 
اللعب، اخلروج والتأخر من البيت، الواجبات، وقت النوم، لعب الكرة، اللعب، املفاتيح، التزيني، النزهة، املكتب، 

 املرآة، الوداع. 
(، 06ادسة )وانطالقا من نتائج جمموعة من البحوث اخلاصة هبذا االختبار، أثبتت إمكانية تطبيقه ابتداء من سن الس

 (. 11، ص2012كما أثبتت التجربة العيادية أنه ميكن تطبيقه أكثر على املراهقني والراشدين عن )انصر ميزاب،  
لكي جيمع بني إطار املمارسة العيادية، وبني التقييم "اإلدراك األسري"  وضع اختبار  اهلدف من االختبار:     -

والنفسية، أو إجياد برامج عالجية، لكن تبقى الوسائل القياسية املكَيفة الفردي واألسري يف جمال الصحة العقلية  
 لتقييم األنساق األسرية قليلة. 

االختبار:    - تطبيق  اختبار  خطوات  مترير)تطبيق(  طريقة  األسري"،إّن  التقنيات   "اإلدراك  تطبيق  طريقة  تشبه 
املعريف  اإلطار  أكثر على  تؤكد  التعليمة  أن  األخرى غري  الشروط اإلسقاطية  األسرة، ومن  املمركز حول  العاطفي   

 األساسية لتطبيق االختبار ما يلي:



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)57-100 Vo: 6, No:1, 2020 

 

84 
 

 جيب أن يكون مكان مترير االختبار أكثر إضاءة وسكوان، وبعيدا عن كل إاثرة.  -

 (. 21جيب أن تقدم كل اللوحات الــواحد والعشرين )  -

 ( دقيقة. 35ىل مخس وثالثني ) ( إ30تدوم مدة تطبيقه يف الشكل الكامل من االختبار ما بني ثالثني ) -

 تدون األجوبة كلمة بكلمة يف أوراق مستقلة.  -
لدي "  الستعمال هذا االختبار مع املراهقني أو الراشدين متت ترمجة التعليمة إىل اللغة العربية كالتايل: التعليمة:    -

جيري يف الصورة، وما جمموعة من الصور تضّم أسرا، سأظهرهم لك واحدة تلوى األخرى، يرجى منك وصف ما  
الذي أدى إىل ذلك، وفيم يفكر وحيث هؤالء األشخاص يف هذه الصورة، وكيف تنتهي القصة... استعمل خيالك، 
 وتذكر ابخلصوص أنه ال يوجد جواب صحيح وآخر خاطئ يف ما ستقوله، سأقوم بتدوين جوابك حىت ال أنساه". 

التنقيط من أجل بناء اإلجاابت حسب نظرايت النسق األسري، وضع مؤلفو االختبار نظاما من  تنقيط االختبار:    -
ويسمح هذا التنقيط بصياغة فرضيات حول توظيف النسق األسري، انطالقا من إجاابت فرد واحد يف األسرة، 

 وستسمح فئات التنقيط بتسجيل وفهم متنوع للعالقات والعمليات األسرية. 
 :التحليل الكيفي لربوتوكوالت هذا االختبار  -

إّن التحليل الكيفي لربوتوكوالت هذا االختبار يتم ابإلجابة على جمموعة من األسئلة ، حددت بثمانية أسئلة تتناول 
 :يف جمملها توظيف النسق األسري، و اليت تتجسد فيمايلي

 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" هل حمتوى بروتوكول -1
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟  -2
 أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟يف   -3
 ماهو النمط  الوظيفي الذي تتميز به أسرة املفحوص؟  -4
 ماهي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على  مستوى األسرة؟ -5
 ماهي الفرضيات اليت ميكن صياغتها عن املظهر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟  -6
 هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟هل   -7
 هل توجد يف الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟  -8
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مت االعتماد على طريقة حتليل املضمون الكمي والكيفي استنادا إىل مبادئ النظرية طريقة حتليل النتائج:    -8-4
 النسقية.

 البحث املطبقة علي احلالتني، وحتليلها مث مناقشتها.  يتم يف هذا العنصر نتائج أدواتالدراسة امليدانية:    -9

 عرض وحتليل نتائج احلالة األوىل:  -9-1

 تقدمي احلالة:  -
سنة،تدرس يف السنة الرابعة متوسط، حتصلت على املرتبة األوىل يف قسمها مبعدل 14مراهقة تبلغ من العمر   )أ(احلالة

، وهي يف كل مرة منذ بداية دخوهلا للدراسة أتيت يف املرتبة األوىل، وحتتل املرتبة األولىبني ثالثة أخوات،   9.76يقدر بـ  
د، وتقطن يف بيت يتسع للجميع، ومستواها االجتماعي واالقتصادي عائلة احلالة نووية تتكون من األب واألم واألوال

جيد، ألن األب )مقاول( واألم )معلمة( كالمها يعمالن، إضافة إىل مدخول اجلد ألن له تقاعد يف فرنسا، ويقسم 
 جامعية.  راتبه الشهري مع أبنائه الذكور يف كل مرة، واملستوى الدراسي هلما خمتلف فاألب له مستوى اثنوي واألم 

املوجهة:   - العيادية نصف  املقابلة  تبني أن اتريخ نتائج  املوجهة  العيادية نصف  املقابلة  نتائج  من خالل 
مل يعش أحداث كثرية أثرت كثريا على ديناميته سواء على املستوى الفردي   -أ–النسق األسري الذي تعيش فيه احلالة  

نطاق األسرة املمتدة لكن يبقى تقبل خروج الزوج من   أو اجلماعي، فمنذ بداية تشكيل هذه األسرة خرجت عن
النسق األصلي كان صعبا هذا راجع إىل االنصهار املوجود بني أفراد لنسق العائلي األصلي ورفضه للفردانية الفردية، 
انعكس ذلك يف عالقات الزوجني يف سنواته األوىل فقد كان يعيش عدة صراعات، لكن ما هو اجيايب أن الفرع 

جي األبوي شيئا فشيئا توصل إىل حتقيق االستقاللية، لكن هذا مل مينع احلالة معايشة بعض هذه األزمات، أما الزو 
عالقات عناصر النسق األسري الذي تعيش فيه احلالة يظهر تناسق بني عناصره فكل من األبوين يقوم بدوره داخل 

ابلة مع احلالة شعران أنه تشكلت بنية عائلية هلا النسق بشكل جيد،  وعالقة األخوات أيضا جيدة، فمن خالل املق 
منوذج خاص هبا حيافظ على بقائها فكل عنصر حيرتم حدود النسق وهناايت كل عنصر فيها إال يف حاالت اندرة، 
وتبني أن هناك إحساس ابالنتماء إىل النسق دون جتاهل االستقالل الذايت لكل عنصر يظهر ذلك يف مثال يف إعطاء 

الثانوي وتقبل فكرة دخوهلا إىل أشبال األمة، واحلالة يف كل مرة حرية اختي للتخصص الذي تدرسه يف  ار احلالة 
تتحدث عن مواقف الصراعات تظهر اجلانب االجيايب هلا مثال شجارات األب مع األم أو األم معها وأخواهتا تقول: 
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أخواهتا، أو تقول: "معليش ذزعاف، "ذنفعيو، ذنفعناغ" أي كل ذلك هو يف مصلحتها أو يف مصلحها ومصلحة  
خاس آكن....اثكيتس فاملتيو، ذمياوالنيو، اذيسما..." أي أن رغم تلك الصراعات الزوجية والعائلية تقول أن هذه 
العائلة هي عائلتها ومن فيها أبواها وأخواهتا، كل ذلك يعين أهنا ال تسمح فيهم، ويربط بني عناصر النسق عالقات 

تلك الصراعات هي مواقف عادية وعابرة. فرغم وجود هذا التناسق اجليد بني عناصر النسق لكن   عاطفية قوية، وأن
هذا ال ينفي غياب الصراعات داخله، وأثرها على احلالة وأفراد النسق ككل، فعالقة احلالة مع أمها مضطربة وتعتربها 

ندما استفسران أكثر توصلنا أن األم مل مصدر للضغط ابلنسبة للعائلة ككل سواء األب أو األخوات األخرايت، وع
تتقبل فكرة أهنا هلا أربعة بنات دون ذكر، فكانت قاسية مع بناهتا لدرجة أهنا حتملهن املسؤولية وتشعرهن ابلذنب 
أمام عدم إجناهبا للذكور، وحسب احلالة دائما الشجارات تدور حول هذا املوضوع، حسب احلالة دائما كل البنات 

ا لتخطي هذا النقص لكن دون جدوى، ابلتايل انعكس ذلك على احلالة النفسية للبنات خاصة احلالة حياولن إرضائه
اليت هي الكربى  واليت بفضلها يتطور وجيد النسق توازنه، ويتكيف مع األزمات واألحداث اجلديدة اليت يعيشها، 

تاج إليه، فهو تربطه عالقات جيدة مع أما فيما خيص عالقة النسق مع العامل اخلارجي فهو منفتح بقدر ما هو حم
اجلريان واألقارب، يتبادلون الزايرات يف املناسبات وغري املناسبات، وأيضا تعطى الفرصة لألطفال ابللعب مع اجلريان 
سواء ابلذهاب إليهم أو أيتون إليهم مع مراقبة مستمرة من قبل األولياء، إضافة إىل النزهات اليت تقوم هبا األسرة يف 

مرة، أما عن النظرة املستقبلية فاحلالة لديها طموحات كثرية سواء على مستوى حياهتا اخلاصة أو العائلية، على  كل
املستوى الشخصي أهم أهدافها هو النجاح يف دراستها وقبوهلا يف أشبال األمة، أما على املستوى العائلي متنيها أن 

لطريقة السيئة يف تعاملها معهن، لكن يف املقابل تراودها خماوف مينحهم هللا سبحانه وتعاىل أبخ، لكي تغري األم ا
وقلق أن جتعله مسيطر عليهن ويصبح حمل كل اهتماماهتا وجتاهل أخواته وهذا ما ال تتمنا، وحتلم يف أن تصبح عائلتها 

 أكثر استقرارا وبدون صراعات.

الـ   نتائج اختبار اإلدراك األسري: - البياانت )نتائج اللوحات  بعد تطبيق اختبار اإلدراك األسري وتفريغ 
( على ورقة التنقيط حتصلنا على النتائج الكمية اخلاصة جبوانب سوء التوظيف، واليت نستغلها يف التحليل الكيفي 21

 لالختبار الذي يعتمد على اإلجابة على األسئلة الثمانية اخلاصة ابالختبار. 
 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" ىربوتوكولهل حمتو    - 1
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بناء على برتوكول احلالة تظهر القصص اليت وضعتها فريدة واضحة هلا بداية وهناية، ومل تعارض احلالة عن التعبري على 
الربوتوكول   هذا  على  االعتماد  ابلتايل ميكن  إجابة غري عادية،  أية  نتلقى  ومل  االختبار  لوحات  الختبار لوحة من 

 فرضياتنا. 
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟  - 2

ابلنسبة للدليل   n=9من خالل شبكة الرتميز اخلاصة بربوتوكول احلالة تتضح جمموعة من الصراعات الظاهرة عددها  
 . N=22العام لسوء التوظيف الذي يساوي  

  يف أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟   - 3

ظهرت يف اللوحات رقم: n=8شبكة الرتميز دائما وّزعت الصراعات الظاهرة بني صراع أسري عددها  من خالل   
. ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع 18يف اللوحة رقم:    n=1، وصراع زواجي بـ  18،17،16،12،6،3،2،1

 آخر. 

 ماهو النمط الوظيفي الذي تتميز به أسرة املفحوص؟   - 4

موعة من الصراعات الظاهرة الزوجية واألسرية، فهي ليست جامدة بل حاولت توظيف مبا أن أسرة احلالة تعيش جم 
احللول وضبط النهاايت بطريقة عادة بطريقة اجيابية دون غياب السلبية ويظهر ذلك يف النقاط اليت سجلناها يف حمور 

إلجيابية اليت قدرت بـ ، مقابل احللول ا13،11للحلول السلبية يف اللوحات رقم:  n=2وضع احللول، حيث سجلنا
n  =5  ابإلضافة إىل النقاط اليت سجلناها يف حمور ضبط النهاايت فيما خيص ملناسب/مشارك بـ ،n=2   يف اللوحات

، فما هو مالحظ أنه رغم وجود سوء توظيف 12،2يف اللوحات رقم:    n=2ومناسب/ غري مشارك بـ   6،3رقم: 
م التوظيف اجليد املسجل يف الكثري من املواقف، سواء من انحية توظيف احللول والنهاايت إال أنه يبقى غري فعال أما

 احللول اإلجيابية أو التوظيف اإلجيايب للنهاايت. 

 ماهي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على مستوى األسرة؟   - 5

ة ابلنسق األسري الذي تعيش فيه احلالة تتميز عامة من خالل شبكة الرتميز يتضح أن نوعية العالقات الظاهرة اخلاص
ابالستقرار، لكن هذا مل مينع من ظهور بعض من حاالت الضغط ومصدره هو األم، حيث سجلنا يف حمور نوعية 
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رقم:    n=6العالقات   اللوحات  يف  ظهر  ضاغط  من 1،2،6،12،17،18ألم كعامل  نوع  أي  نسجل  ومل   ،
 التحالف. 

 ميكن صياغتها عن املظهر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟   ماهي الفرضيات اليت   - 6

رغم أن العالقات يف هذه األسرة عادة يسودها التفاهم واحلب واحلنان، التناسق والتكامل، والشعور ابلسعادة والرضا 
رها بني أفرادها، إال أهنا اترة ألخرى تعيش حاالت ضغط مصدره عادة األم، وما يصاحبه من نغمة انفعالية يغم

احلزن واالكتئاب، الغضب والعدوان، خوف والقلق، إضافة إىل الصراعات الظاهرة املسجلة املوزعة بني الصراعات 
األسرية والزوجية، ومل نسجل أية نقطة يف ضبط احلدود سواء فيما خيص االنصهار، وعدم االلتزام، وال لتحالف أب 

 أو أم مع الطفل. 

اخلارجي فإننا مل نسجل أية نقطة لنسق مغلق على العكس سجلنا نقاط يف لوحات أما عالقة النسق ابلعامل   
...وغريها، ابلتايل النسق الذي تعيش فيه احلالة 18،  15،  14،  10،  8عدة لنسق مفتوح مثال يف اللوحات رقم:  

املس النقاط  أكثر يف غياب  يظهر ذلك  النسق،  املساس حبدود  دون  لكن  اخلارجي  العامل  جلة آلخر منفتح على 
 متحالف، وآخر كعامل ضاغط، ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع أخر. 

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟  - 7
، إذن هناك مؤشرات تدل على n  =2مبا أننا سجلنا نقط يف حمور املعامالت السيئة اليت تتمثل يف سوء املعاملة بـ  

 عدم التكيف العام. 
 الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟ هل توجد يف    - 8

يتضح أن النسق الذي تعيش فيه عامة جيد التوظيف لكن هذا مل مينعنا من استنباط    - أ– من خالل بروتوكول احلالة  
ا رمب   - أ–مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة، أمهها طبيعة عالقة األم مع أفراد األسرة، خاصة مع احلالة  

ألهنا األكرب يف األسرة، ففي الوقت الذي تنتظر األم أن تلد ذكرا هو األول ولدت أنثى، فخيبة األمل هذه رمبا ما 
جعلها تفرغ أكثر الشحون عليها، وال رمبا هذا ما جعل احلالة تقوم بكل ما يف وسعها إلرضاء أمها لدرجة أهنا مل 

، ابلتايل الضغط الصادر من قبل األم اآلن أثر بشكل 10على    10تكن راضية يف نتائجها تريد احلصول على معدل  
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اجيايب على احلالة لكن مستقبال هناك خطر أن يصبح ذلك عامل فشل بناهتا يف حياهتن اليومية، ألهنا ال تقدر 
، واألخطر من ذلك أن احلالة مل تذق طعم الفشل ابلتايل قد يكون عليها من الصعب -أ –جمهودهن خاصة احلالة 

 وقوف مرة أخرى. ال

انطالقا من نتائج املقابلة العيادية نصف املوجهة ونتائج اختبار اإلدراك األسري أين يظهر تكامل بني الوسيلتني يف 
املتمدرسة يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل   -أ –التلميذة  مجع البياانت، فكالمها أوضحت لنا أن 
فيه أنه سيء التوظيف، ويظهر ذلك يف الصراعات األسرية والزوجية رغم قلتها عام تدرك النسق األسري الذي يعيش  

واليت تثريها دائما األم، وأمام كثرة احللول اإلجيابية استطاع النسق أن حيافظ على استمرار يته، وما جعل النسق سيء 
طاقة هلما كحراسة أختهن التوظيف هو سوء توظيف يف ضبط احلدود، ففي الكثري من األحيان حتمل بناهتا ما ال  

الصغرى عند ذهاهبا إىل العمل، عموما احلدود جندها تدور بني غري مناسب/مشارك، غري مناسب/غري مشارك، مما 
جعل األم كعامل ضاغط، ومصدر لسوء املعاملة، كالضرب والسب والشتم، ابلتايل هو مصدر الغضب والعداوة، 

 اخلوف والقلق. 
 نتائج احلالة الثانية:عرض وحتليل    -9-1

 تقدمي احلالة:  -
سنة،يدرس يف السنة الرابعة متوسط، واملتحصل على املرتبة األخرية يف قسمه مبعدل 14مراهقالبالغمنالعمر)احلالة)ب
، كان املستوى الدراسي للحالة يف املرحلة االبتدائية متوسط وعندما وصلت إىل املتوسطة تراجع إىل 3.80يقدر بـ  

فضعيف، وحيتل املرتبة ما قبل األخرية بني ثالثة أخوات، عائلة احلالة ممتدة تتكون من اجلدة، وعمني   حتت املتوسط 
– عازيني إضافة إىل ابنان لعمة احلالة تكفلت هبما اجلدة بعد موت األم، إضافة إىل أم وأب احلالة وأخواته، واملراهق 

فة واحدة فقط يرقد فيها كل من الزوجني وثالثة أبناء، و يقطن يف بيت ضيق يف العائلة املمتدة، فأسرته هلا غر   -ب
مستواها االجتماعي واالقتصادي ضعيف، ألن األب ضعيف الدخل واألم ماكثة يف البيت، وتكون هناك يف بعض 
  األحيان إعاانت ضعيفة من اجلدة رغم أن اجلانب املادي هلا جيد ألن هلا مرياث الزوج املتوىف ، له تقاعد يف اجلزائر

وفرنسا، إضافة إىل مساعدات ابنها وابنتها املتواجدان يف فرنسا، فرغم أهنم يسكنون يف بيت واحد إال أن املصاريف 
والطبخ كل من العائلة املمتدة واألسرة الفرعية منفصلتان،  واملستوى الدراسي ألولياء احلالة هو ضعيف فاألم مل تدخل 

 املدرسة واألب له مستوى ابتدائي.  
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 املقابلة العيادية نصف املوجهة: نتائج   -
عاىن كثريا على املستوى النسق العائلي الذي يعيش فيه، سواء    -ب –بعد إجراء املقابلة مع احلالة تبني أن املراهق  

على املستوى الفردي أو العائلي، فعلى املستوى العائلي حسب ما سرحت به احلالة ال مير يوم بدون شجارات داخل 
لعائلة املمتدة والعائلة الفرعية مثال بني ام احلالة وجدته أو بني أم احلالة وأعمامه العازبني، أو بني املنزل سواء بني ا

احلالة وأابن عمته، وغريها من الشجارات، إضافة إىل الشجارات يف العائلة الفرعية مثال بني احلالة وخاصة أخته 
، ابلتايل هذا النسق يعاين من صراعات عائلية خاصة، الكربى، واحلالة مع األم، األخت الكربى واليت أتت بعدها

املراهق   اليت أتمر واآلخرين   - ب–وفسر  املسيطر هي  أن أتخذ مكان  تريد  اجلدة  العالقات أبن  اضطراب هذه 
يطبقون، وأب احلالة ال يقوم مبسؤوليته حنو أرته خاصة من الناحية العاطفية فمثال ال يدافع عن زوجته، ال يبحث ما 

راسخة يف ذهنه بينت   -ب–ضل هلم، يفضل أبناء أخته أكثر من إبنه، فالكثري من املواقف اليت ذكرها املراهق  هو أف
نك يتساجاييقخام،...يغاسدالبالو   - ن–أنه يقوم أبشياء جيدة هلم وال يقوم ذلك مع ابنه مثال قالت احلالة: "يسفغ 

ملنزل، هو اشرتى له كرة وهو ال...وغريها، وشجارات نك خاط..."أي أن األب خيرج أحد ابن اخته وهو يرتكه يف ا
األعمام مع أمه عادة راجعة إىل حتالفهم مع أمهم، أما شجارات احللة من أمه راجعة إىل عدم حتمل األم ملسؤولياهتا 

ربى يف املنزل توجيه إخوته والتنظيف والطبخ يف الوقت احملدد والنهوض صباحا....وغريها، أما شجارات مع أخته الك
راجع إىل الغرية حول من الذي حيتل مكانه داخل األسرة، مبا أن األخت الكربى هي األوىل ترى كل الصالحيات 
هلا ولكن بع والدة هذا األخ الوحيد تراه خطر يهدد مكانتها داخل األسرة، فسبب ذلك هلا الضغط والقلق ظهر 

ؤسف حال ذلك دون تدخل الوالدين، ابلتايل نستخلص يف الشجارات املستمرة ولو ألتفه األسباب مع احلالة، وامل
أن هناك غياب اتم الحرتام النهاايت فكل يتصرف على هواه، والعالقات ليست متينة خاصة من الناحية العاطفية 
تبقى سلبية لدرجة  بينها، وإذا وجدت عالقات متينة  فيما  من جهة األب واحلالة واألخوات واحلالة، واألخوات 

ثال بني األم واألخت الكربى ومن حتتها، بني الزوج والزوجة، تبقى يف آخر املطاف حتالفات ضد احلالة، االنصهار، م
انفعايل وعنيف لكن ذلك يبقى انعكاس لطريقة تعمل األسرة معه، فال واحد حاول   - ب–فالكل يرى املراهق  

ب كانت النقطة السوداء يف حياة احلالة، فهمه، توجه إليه أوامر فقط وهتديدات سواء من قبل األعمام أو األب، فاأل
العقاب، لدرجة أنه يذوب كيس احلليب ويسقطه على  البحث عن املشكلة ويعاقبه أبشد  ألنه كان يضربه دون 
رجليه، الربط، الضرب ابحلزام حىت ترك اآلاثر، إيقاظه من النوم ابلضرب ويعاقبه بكتابة مجال لعدة مرات...وغريها، 
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كل مرة يعاقب يزداد انفعاله وغضبه، وصرح أنه ال يدرس نقمة ألبيه، وسيرتك الدراسة عاجال أم فكانت احلالة يف  
آجال، ويقوم بكل ما يغضبه داخل أو خارج املنزل، وما استخلصتاه قد تعود هذه املعاملة القاسية لألب إىل الضغط 

م ما جيعلنا نفهم غياب فردانية هذا األب الذي يعيشه مع عائلته األصلية، فهو يقوم فقط على ما ميلى عليه من األ
 وعدم قدرته على االستقاللية لالنصهار الذي يعيشه مع أسرته األصلية، فهو يف صراع بني متايز الذات واالنصهار. 

ابلتايل تظهر صورة العالقات بني عناصر النسق مشحونة ابلضغوط، حسب احلالة مصدرها خاصة األب واجلدة، 
افة إىل التحالفات بني أفراد النسق ضد أفراد أخرى، كتحالف األم مع البنت الكربى ضد واألخت الكربى، إض

احلالة، اجلدة والعم ضد أم احلالة، وغريها، أما من حيث االنفتاح النسق وانغالقه فهو مضطرب ألن من جهة جند 
ا كان نتيجة خاصة لعدم أداء الزوجني النسق مييل إىل االنفتاح الزائد وأمام تصدي احلالة أمامه يعود إىل توازنه، هذ 

بدورمها كما ينبغي، ابلتايل النسق الذي تعيش فيه احلالة يتفاعل من العامل اخلارجي سواء مع األقارب أو اجلريان أو 
 اجملتمع بطريقة مبالغ فيها، يظهر ذلك مثال يف أن احلالة خترج من املنزل من الصباح إىل املساء دون متابعة من األولياء 

البحث واالستفسار عن  اشتكى أحد لألب يضربه مباشرة دون  الليل وإذا  أواخر  ويف بعض األحيان تدخل يف 
بعد ذلك عدائيا يكسر كل شيء يف املنزل ألتفه األسباب وهذا عن غياب   -ب–املشكلة، ابلتايل يصبح املراهق

اب الصراحة أمام الوقائع كسرت األم لالبن األب، كل هذه األزمات أمام احللول السلبية اليت يلجأ إليه النسق كغي
أمام األب، سرت األم لألخوات أمام األخ، إضافة إىل ضعف التضافر العاطفي بني عناصر النسق انعكس على 
اجلانب الشخصي ألفراده، خاصة على احلالة بتوجهه إىل تعاطي الكحول والتدخني، وهي أعراض تعرب عن النقص 

 ه.العاطفي يف النسق واضطراب
لديه طموحات حمدودة أمام املشاكل العديدة اليت يعيشها، فهو يتمىن   -ب–وفيما خيص النظرة املستقبلية فاملراهق 

أن يكون هلم منزل خاص هبم، ويعمل ليغطي مصاريفه، ويتمىن التخلص من مشكلته مع أبيه،ومنحه الثقة ويتعامل 
مستحيال ألنه عاش صدمة املعاملة السيئة لدرجة أنه يتمىن له املوت، معه بلطف وحبنان لكن حسب قوله يبقى ذلك  

 وأن تتزوج أخته الكربى ليتخلص من خالفه معها. 

على نفس اخلطوات اليت اتبعناها يف حتليل اختبار اإلدراك األسري للحالة   نتائج اختبار اإلدراك األسري: -
 األوىل نتبعها مع احلالة الثانية. 

 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" هل حمتو ىربوتوكول  - 1
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 تظهر القصص اليت وضعها املراهق واضحة هلا بداية وهناية، ومل يعارض عن التعبري   -ب –من خالل برتوكول احلالة
على لوحة من لوحات االختبار، ومل يديل أبية إجابة غري عادية، ابلتايل ميكن االعتماد على هذا الربوتوكول الختبار 

 فرضياتنا. 
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟  - 2

والصراعات الضمنية، تتضح جمموعة من الصراعات الظاهرة    -ب–من خالل شبكة الرتميز اخلاصة بربوتوكول احلالة
 . N=51ابلنسبة للدليل العام لسوء التوظيف الذي يساوي   n =14عدد الصراعات الظاهرة عددها

  يف أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟  - 3

ظهرت يف اللوحات رقم: n=11من خالل شبكة الرتميز دائما وّزعت الصراعات الظاهرة بني صراع أسري عددها  
 n  =2، وسجلنا1،18،19يف اللوحات رقم:  n=3، وصراع زوجي بـ  1،2،3،4،6،9،11،12،16،17،18

، أما الصراعات الضمنية اليت ملسناها من خالل بروتوكول احلالة تبقى 5،17لصراع من نوع آخر يف اللوحات رقم  
 . 8،10،13،14،16،21كلها صراعات عائلية وذلك يف اللوحات رقم: 

 ي تتميز به أسرة املفحوص؟ ماهو النمط الوظيفي الذ  - 4

تعيش جمموعة من الصراعات الظاهرة الزوجية واألسرية، فهي يف دينامكية تتطلب حلول   - ب–مبا أن أسرة احلالة
للصراعات اليت تعيشها، ابلتايل حاولت توظيف احللول لكن عادة سلبية، ويظهر ذلك يف النقاط اليت سجلناها يف 

....، مقابل احللول اإلجيابية اليت 13،11لحلول السلبية يف اللوحات رقم:ل n =5حمور وضع احللول، حيث سجلنا
ابلتايل هي حلول ظاهرة، أما   - ب–، واحللول السلبية عادة خاصة ابلنسق الذي يعيش فيه املراهق  n  =4قدرت بـ  

الذي يعيش فيه احللول االجيابية هي حلول خاصة ابحلالة، تعرب عن عدم رضاه يف احللول اليت يستعني هبا النسق  
فهي حلول ضمنية، وقد تكون فعالة، ويف حمور ضبط النهاايت سجلنا عدة نقاط تعكس عدم احرتام عناصر النسق 
ففيما خيص  فأكثر،  أكثر  الصراعات مستمرة وتتأزم  يقوم بدوره كما جيب، هلذا كانت  فرد ال  للنهاايت أي كل 

ملناسب/ عكس  نقطة،  أية  نسجل  مل  سجلنا  سجلنا   ملناسب/مشارك  أين  مشارك  رقم:   n=4غري  اللوحات  يف 
لغري   n  =7، بينما سجلنا  1،3،12لغري مناسب /مشارك يف اللوحات رقم:    n  =3، وسجلنا  2،6،12،13
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رقم:   للوحات  يف  مشارك  التوافق  3،6،7،9،10،12،13مناسب/غري  لغياب  انعكاس  هو  رمبا  األكرب  وهي   ،
 واضطراب التواصل بني احلالة واألب . 

 هي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على مستواى ألسرة؟ما   - 5

انطالقا من شبكة ترميز احلالة الثانية دائما، يتضح أن نوعية العالقات الظاهرة اخلاصة ابلنسق األسري الذي تعيش 
ه جوانب عدة، حبيث سجلنا يف فيه تتميز ابالضطراب، يظهر ذلك يف حاالت الضغط اليت يعيشها النسق، مصدر 

، وسجلنا حتالف يف 1،2،3،5،7،9،11،16ألب كعامل ضاغط يف اللوحات رقم:    n=8حمور نوعية العالقات  
 يعرب عن حتالف األم مع البنت الكربى.   8،18،  1يف اللوحات رقم:   n =3 حمور ضبط احلدود بني أم/طفل بـ  

 ر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟ ماهي الفرضيات اليت ميكن صياغتها عن املظه  - 6

يظهر من خالل الربوتوكول اخلاص به يعاين من عالقات مضطربة تسودها   - ب –إن النسق الذي يعيش فيه املراهق  
احلقد والغرية والنفور العاطفي، وعالقاته مشحونة ابلضغوط، ابلتايل قد يكون هذا ما أدى به إىل غياب التواصل 

وغياب السعادة والرضا بني أفراده، وما يصاحبه من نغمة انفعالية يغمرها احلزن واالكتئاب، الفعال واالجيايب داخله،  
الغضب والعدوان، خوف والقلق، إضافة إىل الصراعات الظاهرة املسجلة املوزعة بني الصراعات األسرية والزوجية، 

 n  =4عدم االلتزام، حيث سجلنا    جند الصراعات الضمنية، زايدة إىل ما سجلناه يف ضبط احلدود سواء فيما خيص 
 . n  =3، وحتالف أم /الطفل بـ 1،6،9،13لعدم االلتزام يف اللوحات رقم: 

أما عالقة النسق ابلعامل اخلارجي فإننا مل نسجل أية نقطة لنسق مغلق، على العكس سجلنا نقاط يف لوحات  
، ابلتايل النسق الذي 18،  15،17،  14،  10،  8،  4،5، وذلك يف اللوحات رقم:n  =8عدة لنسق مفتوح بـ

تعيش فيه احلالة منفتح على العامل اخلارجي لكن دون املساس حبدود النسق، يظهر ذلك أكثر يف غياب النقاط 
 املسجلة آلخر متحالف، وآخر كعامل ضاغط، ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع أخر. 

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟  - 7
، إذن هناك مؤشرات تدل على n =4قاط يف حمور املعامالت السيئة اليت تتمثل يف سوء املعاملة بـ  مبا أننا سجلنا ن

 عدم التكيف العام. 
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 هل توجد يف الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟   - 8

التوظيف هذا ما مسح يظهر أن النسق األسري الذي يعيش فيه هذا املراهق سيء    - ب– من خالل بروتوكول احلالة  
لنا من استنباط مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة، أمهها أن ذلك يرجع إىل كثرة الصراعات األسرية 

الفرعي أب  النسق  احلالة وأخته - وأغلبها تدور بني  الفرعي األخوي أي بني  واحلالة والنسق  طفل أي بني األب 
أن أسرة احلالة هي أسرة ممتدة، وأمام هذه الصراعات تظهر استغالل الكربى، إضافة إىل صراعات من نوع آخر مبا  

احللول السلبية دون اإلجابة رمبا هذا ما جعل الصراعات تتكرر وتتطور داخل هذا النسق، وسوء توظيف النسق 
يظهر أيضا يف غياب ضبط النهاايت فيظهر غياب احرتام للنهاايت من طرف كل فكل يتصرف كما حيلو له والكل 
ميلي على اآلخر، رمبا هذا ما أثر على نوعية العالقات داخله فهي مشحونة بضغوط مصدرها خاصة األب واجلدة، 
ويظهر سوء توظيف هذا النسق أيضا يف عدم احرتام احلدود الذي يعود إىل ظهور يف بعض األحيان انصار كانصهار 

ولياء فكل ينقد اآلخر وميلى على الغري والكل يتصرف البنت الكربى مع األم، وعدم االلتزام سواء من األبناء أو األ 
يكون جماهلا مفتوح مع احمليط، يكون هناك تبادل الطاقة حسب هواه، قد يعود ذلك إىل انفتاح مفرط للنسق أي

هلذا جند يف نفس النسق أحد البنات متمسكة ابلدين شكال ومضموان   واملعلومات بني الداخل واخلارج ابستمرار،
تبايل بتاات هلا توجه غريب تلبس مثال كل ما هو عار، وما جعل هذا النسق سيئ التوظيف املعامالت السيئة   وأخرى ال 

اليت تظهر يف سوء املعاملة، ابخلصوص سوء معاملة  األب لالبن فكان ميارس معه كل أنواع العقاب، والتهديد إضافة 
سية للحالة مما أدى به إىل تناول املواد الروحية كالكحول إىل العنف اللفظي، كل ذلك أثر على احلالة اجلسدية والنف

الغضب  واالكتئاب،  احلزن  يغمره  هلذا  للنسق  والعاطفي  االنفعايل  اجلانب  على  أثر  ذلك  ابلتايل كل  والتدخني، 
 والعداوة، إضافة إىل اخلوف والقلق. 

يتضح أن   -ب –ألسري املطبق على احلالة  فمن خالل نتائج املقابلة العيادية نصف املوجهة ونتائج اختبار اإلدراك ا
املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام يدرك النسق األسري الذي يعيش فيه أنه سيء التوظيف من   هذا التلميذ

كل اجلوانب، حيث جند كثرة الصراعات خاصة العائلية وصراعات أخرى انجتة عن كون األسرة ممتدة، وغياب احللول 
لول السلبية، وعدم احرتام حدود النسق من قبل كل العناصر فال واحد يقوم بدوره كما جيب، اإلجيابية أمام كثرة احل

مما جعل الكل مصدر للضغط خاصة األب حنو احلالة، مما جعل ظهور حتالفات داخل النسق وعدم االلتزام بقواعده، 
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دة معامالت سيئة كالضرب والسب إىل جانب االنفتاح التام للنسق على العامل اخلارجي، كل ذلك أدى إىل ظهور ع 
 ، ابخلصوص من األب حنو االبن.   الشتم وغريها سواء بني اإلخوة أو بني األولياء واألبناء

 تفسري ومناقشة النتائج:  -10
 انطالقا من هاتني احلالتني ومن النتائج املتوصل إليها نتوصل إىل أن كالمها تدركان نسق أسري سيء التوظيف، 

لف التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن ابلتايل ال خيت
لكن ما هو مالحظ أن سوء توظيف يف   معدل عام يف كيفية إدراكه لتوظيف النسق األسري الذي يعيش فيه،  

النسق األول يتخطى   ، وهذا ما جعل-ب   -أقل من سوء توظيف النسق اخلاص ابحلالة -أ –النسق اخلاص ابحلالة  
وهو أحد مبادئ النسق ، األزمات والصراعات اليت يعيشها، ففي كل مرة يستعيد توازنه وهذا ما جعله يف استمرارية

، فهنا نتحدث عن التغري والثبات واالتزان، ألن النسق (الذي يسمى:مبدأ التعديل الذايت )التوازن احليوي والتغيري
واالستقرار، والتفاعل بني هتني الوظيفتني جيعل النسق يعمل يف توازن غري مستقر ومؤقت، مما يضمن مييل إىل التحول  

له إمكانية التغيري واحلياة، ابلتايل توازن النسق ال يكون أبدا ستاتيكي )اثبت(، وحىت وإن كان النسق منتظم يف حالة 
، ويتم تصحيح هذه التغيريات (Neuberger.R 2006) مستقرة فإنه خيضع ابستمرار الختالالت جتعله يتغري

املستمرة من خالل آليات )ميكانزمات( التغذية الرجعية: املوجبة والسالبة فاملوجبة تعمل على زايدة العوامل املشوشة 
لزعزعة استقرار النسق، وبفضل آليات األثر الرجعي االجيايب فإن النسق يتمكن من إجياد حالة مستقرة أخرى، وهذا 

تطور النسق، أما السالبة متيل للحفاظ على النسق يف حالة مستقرة فالتوازن احليوي للنسق يكون بفضل   هو سر
)الصديقي،   السالبة  الرجعية  بطريقة 2001التغذية  الوظيفتني  هاتني  إذا عملت  األسري  النسق  يتطور  ابلتايل   ،)

، عكس الثاين الذي يصعب لتوازن بينهماتكيفيه ال تطغى أحدامها عن األخرى، ألن األزمة تظهر عندما يغيب ا
ومما صعب ذلك   عليه ختطي الصراعات واألزمات اليت مير هبا، مما أعاقه على حتقيق التوازن الذي يهدد ابستمرار يته،

أن  الثقافية، أي  اجلماعة واألنساق  أو  املمتدة  العائلة  العائلة مع عناصر  تفاعلي مزدوج يف  عليه هو وجود نسق 
أت فرعي العالقات  نسق  أي  ويف  مستوى  أي  يف  يعلم  أن  جيب  فاملعاجل  وأفقي  عمودي  جمريني  خذ 

 (Bertalanffy.v 1993)سيتدخل
مبا أن مرحلة املراهقة تعترب مرحلة حامسة يف حياة الفرد ألهنا حافلة ابلتغريات على كل املستوايت، ابلتايل تعترب أزمة 

ذا مل يتفاعل معها النسق األسري ابلطريقة الصحيحة يؤدي ذلك حبد ذاهتا و أزمة للنسق الذي يعيش فيه الفرد، إ
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( توجد ثالثة أنواع من األنساق األسرية وهي: Minuchin Sوحسب "مينوشني" )إىل اضطراب النسق ككل،  
، العائلة املثالية، السليمة والطبيعية، وهي اليت تكون فيها احلدود بني األنساق الفرعية واضحة متاما، دقيقة ودائمة

واضحة ابلنسبة للجميع، وهذا من شأنه منع كل تدخل غري مربر )التدخل املفرط للوالدين يف حياة املراهق أو تدخل 
االتصاالت  تزايد  الصغري، كنتيجة  عاملها  لتطوير  نفسها  على  تنطوي  اليت  املتشابكة،  احملارم(،العائلة  حمرم كزان 

األفراد مباشرة مشاكل اآلخرين، كما تظهر احلدود غامضة   واالنشغاالت بني أفراد العائلة، وتصبح مشاكل بعض
أفراد   التوظيف اجلاذب عندما يكون  العالقات متشابكة، وعقدة، وغالبا ما تكون مبهمة، حسب مينيشني  ألن 

( العائلة Defrank-Lynch(، حسب دفرانك لينش )2008العائلة ينجذبون إىل مركزها)عالء الدين كفايف، 
لإلشباع، عائالت يف معاانة شديدة، )غري ملتزمة( أين تصبح احلدود صارمة للغاية واألعضاء   هي املصدر األكرب 

تقريبا مل يعد لديهم الشعور ابالنتماء إليها، فكل واحد يصنع حياته لنفسه دون الوفاء لألعضاء اآلخرين من النسق 
، (Albernhe,k et all 2008)العائلي، وحسب دفرانك لينش العامل اخلارجي هو املصدر األكرب لإلشباع

مييل إىل النوع املنفجر   -ب –مييل أكثر إىل النوع املثايل، أما النسق اخلاص ابحلالة    -أ– ابلتايل النسق اخلاص ابحلالة  
مفرط،  الذايت  واالستقالل  االنفكاك،  ميكانيزم  أكثر  يستعمل  صارمة،  جد  حدوده  خصائصه:  ومن  النابذ،  أو 

اف، وفقر يف االتصاالت، والتوترات البينشخصية ضعيفة ما يدل عدم االهتمام ابآلخر، واإلحساس ابالنتماء غري ك 
 .واالستجابة لألزمات بطيئة لينة وغري مستثمرة

فأنواع التفاعالت العائلية وتطورها عرب دورة حياة العائلة هي احلامسة يف السريورة اليت تنتظم حول هدف معني، ويف 
ذا املبدأ تعترب أمهية التاريخ العائلي نسبية لصاحل التفاعل احلايل، ويتحدد أيضا كيفية جمال العالج العائلي وفقا هل 

معاجلة املشكلة، فاألمر مل يعد يتعلق يف البحث يف سبب االضطراابت يف اتريخ العائلة بل بفهم سريها احلايل ابلتايل 
ائرية، وهو من بني املبادئ األساسية للنسق، يف النسق العالقة تكون د  البحث عن "كيف" بدل من "ملاذا"، ابلتايل

ابليت السببية تكون كذلك، حيث تتواىل األسباب واآلاثر حىت تعود إىل العنصر األول من هذه السلسلة عن طريق 
التغذية الرجعية، من أجل إدخال تغيري أو تدعيمه أو كفه، ويف حالة العالج تشري الدورانية إىل قدرة املعاجل على 

شفه )اهتمامه( ابلرتكيز على التغذية الرجعية للعائلة كرد على املعلومات اليت يلتمسها يف العالقات، ابلتايل توجيه ك
 الرتكيز على االختالف والتغيري يف هذه العالقات. 
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 خامتة: 

ومن خالل هذا البحث يظهر أن مشكلة التأخر الدراسي مشكلة عويصة مستمرة عرب الزمن ابلتايل القضاء عليها 
كليا من املستحيل، ألن أسباهبا وعواملها عديدة ومتشعبة، فيها ما هو متعلق ابجلانب الذايت للفرد، ومنها ما هو 
اجتماعي كاألسرة وهو موضوع اهتمامنا يف هذا البحث، وتوجد عوامل أخرى صحية ومدرسية، ودراسة األسرة حبد 

عة العالقات اليت تربط أفراد النسق الواحد، كاملستوى ذاهتا أتخذ عدة زوااي، فتوجد متغريات أخرى انهيك عن طبي
التعليمي لألبوين، املستوى االجتماعي لألسرة، طبيعة األسرة مثال النووية واملمتدة، عدد أفراد النسق، وغريها وهي 

للحد جوانب مهمة تستدعي الدراسة لفهم أسرة وتلميذ املتأخر دراسيا، ولكي حتدد طرق العالج والوقاية الناجعة  
 من هذه املشكلة. 

التالميذ بكيفية  املناسبة لتوعية أولياء  يتعلق ابألسرة جيب توفري برامج اإلرشاد  الدراسي فيما  التأخر  وللوقاية من 
التعامل بع بعضهم بعضا، ومع أبنائهم ابالعتماد مثال على اإلرشاد األسري، وذلك لغرض مساعدهتم على حتقيق 

 حسب قدراهتم مثال: النجاح يف دراستهم على  

 جتنب التوترات واخلالفات، والشجار بصورة عامة، خاصة أمام األطفال.  -

توفري املناخ األسري اجليد الذي يشعر معه الطفل ابألمن والطمأنينة واالنتماء، ومن مثة حيقق له النمو النفسي    -
 السليم. 

 املناسب لكل واحد منهم.  جتنب زايدة عدد األطفال، مما ميكنهم من توفري الرعاية، االهتمام  -

 توفري املناخ املناسب للطفل، كي يستذكر دروسه دون ضغط أو جهد، أو عناء كبري.  -

جتنب تعنيف الطفل ابستمرار، أو عقابه دون مربر، والعمل على تنمية ثقته بنفسه، وإكسابه مفهوما اجيابيا عن  -
 نفسه.

 على ترغيبه فيها، حبيث يذهب أليها خمتارا غري جمرب. عدم دفع الطفل إىل الدراسة أو املذاكرة عنوة، والعمل   -

 تقبل الطفل بصورة غري مشروطة، سواء تفوق دراسيا، أو مل يتفوق، ومراعاة قدراته وإمكاانته يف هذا الصدد.  -
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الثقة جتنب نقد الطفل كثريا، ومقارنته بغريه سواء من اخوانه، أو أبناء اجلريان، مما جينبه الشعور ابلفشل، وضعف   -
 ابلنفس. 

حرص الوالدين على التعليم، وااللتحاق بربامج حمو األمية إن أمكن ممن ال مستو دراسي له، واالطالع والقراءة،  -
 واالستماع إىل الربامج اإلرشادية بوسائل اإلعالم مما يبصرهم أبفضل أساليب التعامل مع أبنائهم.

ملتابع - املدرسة  العالقة مع  توطيد  الوالدين على  القوة حرص  التعرف على مواطن  الدراسي، ومن مثة  تقدمه  ة، 
 والضعف فيه، فيسهمون قدر استطاعتهم يف التعامل معها ابلطرق املناسبة.

 عدم تكليف الطفل أبعباء منزلية كثرية تشغله عن دراسته. -

 تنظيم وقت الطفل، حيث يتوزع بني إمتام الواجبات املنزلية، والرتفيه.  -

ى الطفل، وحماولة توفري القصص والكتب اليت مييل إليها وعدم الرتكيز على الكتب الدراسية تنمية عادة القراءة لد  -
 فقط.

توفري املكان الصحي املناسب للطفل كي يستذكر فيه دروسه، حبيث يبتعد عن الضوضاء، أو مصادر اإلاثرة  -
 وتشتيت االنتباه.

ملني مها النسق األسري والنسق الرتبوي، ابلتايل التوافق ويف األخري ميكن التوصل إىل أن التلميذ يعيش يف نسقني متكا
النفسي واالجتماعي لألفراد حمكوم مبدى توافق وتكامل هذين النسقني، اللذين ميكن اعتبارمها نسقني فرعيني للنسق 

ة الرتبوي، رغم أن استعمال مفهوم النسق يف جمال العلوم االجتماعي  - الكلي الذي ميكن تسميته النسق األسري 
 مازال حمتشما يف البلدان العربية مقارنة مع البلدان الغربية، خاصة يف اجملال العيادي انهيك يف اجملال الرتبوي.
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Abstract: 

The present study aimed to investigate the degree of compatibility between statistical 

significance and practical significance in educational master’s theses in Omani universities 

(Sultan Qaboos University, University of Nizwa, Dhofar University and Sohar University), 

during 1998-2018.The total population (1895) and a random sample of (628) master's Theses 

was selected, which is (33.14%) from all universities, and the researcher designed a tool to 

collect data for the statistical tests that were included in this study, which are t tests, analysis of 

variance tests, Pearson correlation coefficient and regression coefficient. 

The results concluded that there is a positive statistically significant relationship 

between the statistical significance the levels of practical significance, in all statistical tests. 

Also (26.5%) of the master’s theses decisions at Omani universities may be inaccurate and 

unreliable. The results of the study showed that the most Master's Thesis that examined the 

relationship between the variables at Omani universities have occurred in the first type of error 

(α), and the results indicated a weakness in the design used to calculate regression coefficients 

in master's theses at Sultan Qaboos University and Nizwa University. 

 

 ملخص البحث 

جستري الرتبوية لة اإلحصائية والدللة العملية يف رسائل املا هدفت الدراسة إىل حبث درجة التوافق بني الدل 
العمانية )جامعة السلطان قابوس، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة صحار(، منذ بداية تطبيق ابجلامعات  

عام   هناية  وحىت  فيها  املاجستري  ) 2018برامج  الدراسة  جمتمع  وبلغ  ومت 1895م،  ماجستري،  رسالة   )
وبلغ عددها )%33.14اختيار) للدراسة،  و 628( كعينة  اجلامعات،  من مجيع  ماجستري،  رسالة  الباحث (  قام 

اختبارات )ت(  الدراسة، وهي  تضمنتها هذه  اليت  اإلحصائية  اخلاصة ابلختبارات  البياانت  أداة؛ جلمع  بتصميم 
 عامل الحندار.أبنواعها الثالثة، واختبارات التباين أبنواعها الثالثة، ومعامل ارتباط بريسون، وم

ة، بني الدللة اإلحصائية وكل من مستوايت توصلت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية ذات دللة إحصائي
الدللة العملية، يف مجيع الختبارات اإلحصائية، فأغلب النتائج الدالة إحصائيا اقرتنت بدللة عملية متوسطة أو 

إحصا الدالة  غري  النتائج  أكثر  أن  أن كبرية، كما  إىل  النتائج  أشارت  صغرية، كذلك  عملية  بدللة  اقرتنت  ئيا 
القرارات اليت توصلت إليها نتائج رسائل املاجستري ابجلامعات العمانية قد تكون غري دقيقة، ول %( من  26.5)

وقعت يف ميكن العتماد عليها، كما أن أغلب الدراسات اليت حبثت العالقة بني املتغريات يف اجلامعات العمانية قد 
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قع صحيحة، ودلت النتائج على وجود ضعف وهو رفض الفرضية الصفرية وهي يف الوا(  αاخلطأ من النوع األول )
 يف التصميم املستخدم حلساب معامالت الحندار يف رسائل املاجستري جبامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى. 

 
Keywords: statistical significance, practical significance, master's theses, Omani universities, 

statistical tests. 

املفتاحية:  الختبارات   الكلمات  العمانية،  اجلامعات  املاجستريـ؛  رسائل  العملية،  الدللة  اإلحصائية؛  الدللة 
 اإلحصائية. 

 
 مقدمة: 

بر يف مكنوانت الكون وما حيتويه لقد أمر هللا تعاىل عباده يف آايت كثرية من القرآن الكرمي  ابلتفكر والتد 
}إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون{  24سبحانه، حيث قال جل وعال }أفال يتدبرون{ حممد من عجائب خلقه 

، والتفكر والتدبر يتطلب البحث والتقصي للوصول 101} قل انظروا ماذا يف السموات واألرض{ يونس  3الرعد 
خلطط واختاذ األساليب ا أن التفكر جيعل اإلنسان يستخدم عقله يف وضع اإىل النتائج وتفسري الظواهر املختلفة، كم 

املنظمة و املمنهجة لتطوير أسلوب حياته والتخطيط ملستقبله ومستقبل بين جنسه، أو ملواجهة ما قد يعرتيه من 
دعو إىل مشكالت يف شىت اجلوانب املعيشية، والتفكر واستخدام العقل مها أحد أقطاب البحث العلمي، الذي ي

 املختلفة اإلبداعي والناقد واملستقبلي و التنبؤي ، وغريها.   تقصى احلقائق واستخدام التفكري أبنواعه

وميثل البحث العلمي متطلبا مهما يف تطور اجملتمعات ووضع السرتاتيجيات التنموية يف خمتلف اجملالت 
ططها ا كان البحث العلمي من أهم أولوايهتا يف بناء خالجتماعية والقتصادية والسياسية، ول تقوم أي حضارة إل إذ

ورؤاها املستقبلية، كما أن من مؤشرات تطور الدول والشعوب مرهتن مبدى اهتمامها ابلبحث العلمي، من خالل 
 مراكزها البحثية املختلفة، ومقدار ما تنفقه على البحث العلمي.

التقدم العلمي والتقين والتكنولوجي من مثرات لف البحث العلمي، كما أن التطوير والتنمية يف خمت  ويُعد 
(، لذا جند أن 2005؛ اجلمايل وكاظم واحلجري،2011القطاعات يتناسب طرداي مع البحث العلمي )احملمد،  

الدول املتقدمة تعطي البحث العلمي الهتمام البالغ، وتنفق عليه بسخاء، حيث أوضح آخر تقرير ملنظمة التعاون 
وال عام   and Developmentoperation -Organization for Economic Coتنمية  القتصادي  يف  الصادر 

( مليون دولر، للبحث 464324.1م ما مقداره )2016، أن الولايت املتحدة األمريكية انفقت عام  2018
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الثانية بعد دولة  2.744العلمي، وهو ميثل ) املرتبة  الياابن يف  الحتالل عام %( من انجتها احمللي، كما جاءت 
%(، مببلغ قدره 3.141ي من الناتج احمللي، حيث بلغت نسبة النفاق  ) ، يف اإلنفاق على البحث العلم2016

 (. OECD,2018( مليون دولر )149494,5)

والبحث الرتبوي ميثل جزءا من البحث العلمي إل أنه يتميز عنه جبملة من اخلصائص والسمات جتعله أكثر 
ذه اخلصائص هو صعوبة تعميم  نتائج البحث لبحث العلمي يف خمتلف العلوم األخرى، ومن أهم ه عمقا وأمهية من ا

البحث  هو حمور  ووجدانه  وقيمه  وانفعالته  وسلوكياته  اإلنسان  لكون  نظرا  أخرى  إىل  حبثية  مشكلة  من  الرتبوي 
(، 2014حصائية )القوصي،األساسي يف البحث الرتبوي، مما يتطلب ضبط يف البحث، ومستوى عاٍل من الدقة اإل

ر الرتبوية يتطلب العديد من املتغريات غري املالحظة، واليت يصعب ضبطها أو التحكم كما أن البحث يف الظواه
 (. 2009فيها )الشايب،

( إىل قلة الثقة لدى متخذي القرار الرتبوي يف مصداقية نتائج الدراسات الرتبوية، مما 2008وأشار الثبييت)
وقلة تطبيق نتائجها يف امليدان الرتبوي، ومن خالل تتبع جوة بني كثرة الدراسات واألحباث العلمية أدى إىل وجود ف

األسباب اليت أدت إىل هذا األمر؛ جند أن الكثري من الباحثني ل يدركون املفاهيم الصحيحة لألساليب اإلحصائية 
أهنم (، حيث  2010سري نتائج هذه الدراسات)ابهي،اليت يستخدموهنا يف دراساهتم واليت يبنون عليها قراراهتم يف تف 

يكتفون بنتائج الدللة اإلحصائية فقط يف اختبار فرضياهتم البحثية، ول يدركون أن إجياد الدللة اإلحصائية ما هي 
إل خطوة أوىل يف حتليل النتائج، وتتبعها خطوات أخرى أكثر أمهية من الدللة اإلحصائية، وجيب أن ترتكز عليها 

 (. 2004،القرارات العليمة يف تفسري النتائج)سالمة

 : أسئلة الدراسة

 ابجلامعات املاجستري رسائل  يف اإلحصائية الدللة  نتائج  ابختالف العملية الدللة مؤشرات ختتلف هل -1
 العمانية؟

 ئليف رسا العملية الدللة ومؤشرات اإلحصائية الدللة من كلٍ  بني إحصائية دللة ذات عالقة توجد  هل -2
 العمانية؟ ابجلامعات املاجستري
حتديد نسب الختالف بني نتائج الدللة اإلحصائية ومؤشرات الدللة   هتدف هذه الدراسة إىل أهداف الدراسة:  

 العملية يف رسائل املاجستري ابجلامعات العمانية، والتعرف على قوة العالقة بينهما.
لى نتائج الدللة اإلحصائية فقط يف تفسري اجل خطورة العتماد عتع  تستمد الدراسة أمهيتها من كوهنا أمهية الدراسة:  

اإلحصائية  الختبارات  نتائج  تفسري  العملية يف  الدللة  الباحثني ملؤشرات  وأمهية معرفة  الرتبوية،  الدراسات  نتائج 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)100-130 Vo: 6, No:1, 2020 

105 
 

يف املتغريات التابعة، املستخدمة يف فحص الفرضيات يف الدراسات الرتبوية، ومعرفة مقدار أتثري املتغريات املستقلة  
 مقدار العالقة بني املتغريات. و 

اقتصرت هذه الدراسة على رسائل املاجستري الرتبوية اليت أجيزت من اجلامعات العمانية وهي حمددات الدراسة:  
)جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار، جامعة ظفار(، حىت هناية الفصل الدراسي الثاين من العام 

، T-Testستخدمت الختبارات اإلحصائية املعلمية اآلتية )اختبارات ت  ، واليت ا2018/ 2017دميي  األكا
 (.اختبارات حتليل التباين )األحادي، الثاين، املتعدد(، معامل ارتباط بريسون، معامل الحندار 

 االطار النظري والدراسات السابقة: 

فرضية الصفرية خاصة عندما تكون الدراسات السابقة على الرغم من أن الفرضية البديلة يعترب أهم من ال
تؤكد على وجود العالقة بني متغريات الدراسة أو وجود فروق بينها؛ إل أنه ل ميكن اختبارها بطريقة مباشرة، فعندما 

ث فإنه يتم اختبار الفرضية الصفرية للبحث وذلك يتم استخدام الختبارات اإلحصائية لغرض فحص فرضيات البح
هذه عالقة أو وجود فروق بني متغريات الدراسة، يكفي ن احلصول على دليل واحد فقط على األقل يؤكد وجود أل

إلثبات خطأ الفرضية الصفرية، فمثال الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف 
 يف الذكاء،  أما الفرضية البديلة فال ميكن يها ابحلصول على جمموعة من الذكور واإلانث خمتلفنيالذكاء ميكن نف

(، كما أن STAT502,2018، كما يف )Karl Popperدها بشكل قاطع كما يذكر ذلك الفيلسوف  أتكي
 ولو مت احلصول على جمرد وجود عالقة أو فروق ل حيدد قيم معينة، لذلك فيصعب اختبارها أو إثباهتا مباشرة حىت 

جود حالت مماثلة يف الذكاء أو وجود فروق بني متغريات الدراسة؛ ألنه حيتمل و   حالت عديدة تؤكد وجود عالقة
مل تشملهم الدراسة، لذلك فإن الفرضية الصفرية متثل السرتاتيجية الوحيدة لختاذ القرارات اإلحصائية املقبولة منطقيا 

 .(2014احل،  ؛ الدليمي وص2010)حسني، 

 (:  ,2018Lane,2013; STAT502ائية يف ما يلي)وتتمثل خطوات إجراء الختبارات اإلحص 

(، ففي دراسة أثر تطبيق اسرتاتيجية تدريسية يف 1H(، والفرضية البديلة )  0Hحتديد الفرضية الصفرية ) ●
وق ذات دللة إحصائية بني رفع مستوى التحصيل الدراسي، ميكن صياغة الفرضية الصفرية كالتايل: ل توجد فر 

الدراسي   التحصيل  التدريس،  متوسط  تعزي إىل طريقة  البديلة  µ1µ0: H=2للطلبة  الفرضية  H :1، و ستكون 
2µ≠1µ :أيضا يف دراسة عن العالقة بني الرضا الوظيفي واإلجناز يف العمل فيمكن صياغة الفرضية الصفرية كالتايل ،
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رضية البديلة تكون الف، و س  ρ: 0H=0إحصائية بني الرضا الوظيفي واإلجناز يف العمل، ل توجد عالقة ذات دللة  
0 . ≠ ρ: 1H 

(، 2012( )مدكور،  0.1(، والذي حيدده البعض أبن ل يزيد عن )αاختيار مستوى الدللة اإلحصائية ) ●
الدراسات اإلنسانية والنفسية والجتماعية ل يتجاوز إل أن املتعارف عليه أبن املستوى املقبول للدللة اإلحصائية يف  

)عباس،0.05) فقط  العينة 2013(  حجم  بنفس  عينات  وعلى  مماثلة  أخرى  دراسات  إجراء  عند  إن  أي   ،)
(، ومستوى الثقة يف احلصول على نفس 0.05دم، فإن تكرار عدم احلصول على نفس النتائج يساوي )املستخ

( أو 0.01(، وقد يتم حتديد مستوى الدللة اإلحصائية أيضا بـ)2014وصاحل،  %( )الدليمي  95النتائج ميثل )
(0.001 .) 

اجملتمع   parameterاملشاهبة ملعلمة    statisticجتميع البياانت من العينة، مث حساب إحصاء العينة   ●
 احملددة بواسطة الفرضية الصفرية. 

صول على إحصائية خمتلفة عن املعلمة ( وهي احتمال احلp valueحساب قيمة الحتمال )تسمى القيمة   ●
أقل   p value(، فإذا كانت قيمة  αقارنتها مع مستوى الدللة اإلحصائية )احملددة يف الفرضية الصفرية. مث يتم م

( فيتم رفض الفرضية الصفرية، لصاحل الفرضية p-value≤α) ،(αمن أو يساوي مستوى الدللة اإلحصائية )
لدللة أكرب من مستوى ا  p valueجة أبهنا "ذات دللة إحصائية"، أما إذا كانت قيمة  البديلة، ويتم قراءة النتي

(، فيتم التوصل إىل الفشل يف رفض الفرضية الصفرية، ويتم قراءة النتيجة أبهنا p-value>α) ،(α)   اإلحصائية
 "ليست ذات دللة إحصائية". 

 رفضها؟أيهما أصح القول بقبول الفرضية الصفرية أم الفشل يف  

عرب عن ذلك ابلقول بـ"قبول ختتلف آراء الباحثني حول عدم التمكن من رفض الفرضية الصفرية، فالبعض ي
"ا بـ  يعرب  اآلخر  والبعض  الصفرية"،  وغرابية)الفرضية  املنيزل  ويشري  الصفرية"،  الفرضية  رفض  يف  ، 2006لفشل 

ية، ألن القول بقبول الفرضية الصفرية يعين أنه ( إىل أن األصح هو التعبري ابلفشل يف رفض الفرضية الصفر 215ص
 يساوي متوسط اجملتمع، وهذا ما ل ميكن اجلزم به، وذلك لألسباب اآلتية:  مت التوصل إىل أن متوسط العينة

الفشل يف رفض الفرضية الصفرية يدل على الفشل يف احلصول على فروق ذات دللة إحصائية، لكن ل يعىن  ●
 يساوي متوسط اجملتمع. ذلك أن متوسط العينة  

مل تكن دقيقة بدرجة نستطيع من خالهلا التوصل   طريقة مجع البياانت أو أنواع األدوات البحثية املستخدمة  ●
 ف الفروق. إىل اكتشا
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 قد تكون العينة مت اختيارها بطريقة قصدية حبيث يتساوى متوسطها مع متوسط اجملتمع.  ●

 غريات دخيلة( أدت إىل عدم وجود فروق. دخول متغريات أخرى يف البحث أو الدراسة )مت  ●

النوع الثاين، ويفشل إىل الوقوع يف  اخلطأ من     -أي ابحث -ث  وعليه فاألسباب السابقة قد تؤدي ابلباح
 يف رفض الفرضية الصفرية، وهي يف الواقع خاطئة أي أن متوسط العينة ل يساوي متوسط اجملتمع.

 خطورة؟:   (أكثرβ( أم الثاين )αأي اخلطئني األول ) 

ة، ويرى املنيزل لواقع صحيح ( وهي يف ا0H( إىل رفض الفرضية الصفرية)αيدل اخلطأ من النوع األول ) 
(، وذكرا مثال β( أكثر خطورة من اخلطأ من النوع الثاين)α( إىل أن هذا اخلطأ من النوع األول ) 2006وغرابية)

ى أنه برئ وغري متهم، فإذا وقع القاضي يف اخلطأ لذلك وهو دراسة براءة شخص متهم، فالفرضية الصفرية تنص عل
للجرمية )رفض الفرضية الصفرية(، لكن يف الواقع املتهم برئ وغري أبنه مرتكب    ( وحكم عليه  αمن النوع األول)

مذنب، فهذا احلكم أكثر خطورة من التوصل إىل احلكم أبن الشخص برئ وغري متهم)أيد الفرضية الصفرية(، لكنه 
 (. βمر هو متهم،  وهو  اخلطأ من النوع الثاين)يف واقع األ 

الباحثني )عال العديد من  املنيزل وغرابية)Cohen,1962؛  2010م،  ويؤكد  ( يف 2006( ما ذكره 
(، وذلك ألن العتقاد بوجود فروق β( أكثر خطورة من اخلطأ من النوع الثاين)αمثاهلما السابق من أن اخلطأ ) 
 من الفشل يف التعرف على الفروق احلقيقية. وهي غري حقيقية أكثر خطرا  

( من 2018الكي،  طالقه، حيث يتفق الباحث مع ما ذكره )املإل أن الباحث ل يرى هبذا احلكم على إ
أن حتديد أي اخلطئني أكثر صعوبة وخطورة، يعتمد بدرجة كبرية  على نوع الدراسة وطبيعتها، فما ذكره البعض 

( صحيحا يف بعض الدراسات فقط، ويف دراسات Cohen,1962؛  2006ة،؛ املنيزل وغرابي 2010)عالم،  
(، فباإلضافة إىل املثال الذي α( أكثر خطورة من اخلطأ من النوع األول)βن النوع الثاين )أخرى جند أن اخلطأ م

املالكي) الثاين )2018ذكره  النوع  الوقوع يف اخلطأ من  أن  يبني  النβ( والذي  وع ( أكثر خطورة من اخلطأ من 
 (، ويضرب الباحث األمثلة اآلتية اليت تؤكد على ذلك.αاألول)

 املثال األول:

قبيل  ال  شعر الطريان  بوجود خلل يف حمرك طائرة معينة  الطائرات يف إحدى شركات  الفين لصيانة  طاقم 
القائلة بعدم و  الفرضية الصفرية  امليكانيكي  جود خلل يف إقالعها، فتم استدعاء خبري ميكانيكي، فافرتض اخلبري 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)100-130 Vo: 6, No:1, 2020 

108 
 

حق املسافرين إذا وقع اخلبري امليكانيكي يف احملرك، وأن احملرك سليم، فسوف ترتكب شركة الطريان كارثة إنسانية يف  
( وهو التوصل إىل أن حمرك الطائرة سليم، ول يوجد به عطل فين، لكن يف الواقع عكس βاخلطأ من النوع الثاين)

 ذلك. 

 املثال الثاين:

لة بعدم فات الناجتة من استخدام مادة كيميائية معينة، فيتم افرتاض الفرضية الصفرية القائدراسة ضرر املخل 
فإذا وقع الباحث القائم هبذه الدراسة يف   وجود ضرر يف التعامل مع املخلفات الناجتة من استخدام املادة الكيميائية،

 ( األول  النوع  من  معαاخلطأ  التعامل  يف  وجود ضرر  إىل  التوصل  وهو  املادة   (  استخدام  من  الناجتة  املخلفات 
امل التوصل إىل أن الكيميائية، ولكن يف واقع األمر أن هذه  إذا  خلفات ليست ضارة، فهذا اخلطأ أقل ضررا من 

استخدام هذه املادة الكيميائية غري ضارة، ويف الواقع هي ضارة وخطرية على اجملتمع، وهو ما   املخلفات الناجتة من
 (.βالنوع الثاين) يسمى ابخلطأ من  

 املثال الثالث:  

، هنا تشك يف أن هذا الرجل قد رضع من أم املرأةأراد شخص التزوج من امرأة، فذكرت إحدى جداته أب
فالفرضية الصفرية لدراسة هذه القضية تنص على أنه ل توجد عالقة رضاعة بني املرأة والرجل أي أن املرأة ليست 

( وهو احلكم أبن املرأة أخت الرجل من الرضاعة، αوقع اخلطأ من النوع األول)أخت الرجل من الرضاعة، فإذا  
( βوقوع يف اخلطأ من النوع الثاين)يقة خالف ذلك، فإن هذا احلكم أهون وأفضل وأخف خطرا من ال ولكن احلق

 وهو التوصل إىل أن املرأة ليست أخت الرجل من الرضاعة، والواقع يدل على أهنا أخته من الرضاعة. 

 املثال الرابع:

ن عالقة األرز ابإلصابة (  أجراها ابحثون يف جامعة سنغافورة ع2018كشفت دراسة )جريدة عمان،  
ز األبيض ل عالقة له بزايدة اإلصابة ابلنوع الثاين من مرض السكري، ابلسكري، فتوصلت النتائج إىل أن تناول األر 

(؛ فإهنم قد يسامهون بشكل كبري يف βيف اخلطأ من النوع الثاين )فلو افرتضنا أن الباحثون يف هذه الدراسة وقعوا  
األرز ومرض السكري مبعىن   ل يشعرون، أما لو توصلوا خطأ إىل وجود العالقة بني تناول انتشار هذا املرض، وهم  

ير األرز فقط، (، فتأثري ذلك يكون حمدودا ومرتبطا ابجلانب املادي لشركاء إنتاج وتصد αأهنم وقعوا يف اخلطأ األول ) 
دد أي اخلطئني اخلطأ من النوع وعلى هذا فإن الباحث يؤكد على أن جمال الدراسة ونوعها وطبيعتها هي من حت 

 ( أكثر صعوبة وخطورة.β( أم اخلطأ من النوع الثاين)αاألول)
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ظرية ولقد تعددت الدراسات اليت أجريت حول الدللت اإلحصائية والدللت العملية، فمنها ما كانت ن
 ;Hubbard & Armstrong,2006؛  2006؛ نصار،  2008؛ حسن،  2002كدراسات )اببطني،  

Little,2001 ومنها ما كانت تطبيقية حيث حبثت واقع استخدام مؤشرات الدللة العملية أبنواعها املختلفة ،)
يف الدراسات والرسائل والطروحات اجلامعية، والعالقة بني هذه املؤشرات والدللة اإلحصائية ودرجة التوافق بينهما،  

ريها من املتغريات، ومن ضمن هذه الدراسات شر، وغوأثر جمموعة من املتغريات عليهن، كحجم العينة، وسنة الن 
( اليت هدفت إىل حبث درجة التوافق بني نتيجة الدللة اإلحصائية والدللة العملية يف دراسات 2016دراسة القضاة) 

( رسالة ماجستري، وبلغت عدد اختبار ت 120املاجستري املنجزة بكلية الرتبية جبامعة مؤتة حيث قام بتحليل )
الدراسة ) مستقلعينتني بعينة  اليت مت حصرها  التباين األحادي  اختبارا إحصائيا، وخلصت 1433لتني، وحتليل   )

النتائج إىل أن درجة التوافق بني نتائج الدللة العملية ونتائج الدللة اإلحصائية كانت كبرية، حيث بلغت أكثر من 
(75 .)% 

 يف العملية الدللة قيم مؤشرات على  باينالت  نسجتا افرتاض  انتهاك ( إىل حبث أثر2016وهدفت خبارى)
( فردا لكل حالة حبثية )انتهاك جتانس التباين مع حترر 30التباين األحادي، وتكونت عينة الدراسة من )  حتليل

اختبار ف، انتهاك جتانس التباين مع حتفظ اختبار ف، عدم النتهاك(، وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج 
بني قيم مربع إيتا وقيم مربع أوميجا يف مجيع احلالت البحثية الثالث، كما أن قيم مربع إيتا وقيم فروق    أمهها: وجود

مربع أوميجا يف حالة حتفظ اختبار ف أكرب منها يف حالة التحرر، وأوصت الدراسة بضرورة فحص الفرتاضات 
 اخلاصة ابلختبارات املعلمية. 

واقع الدللة اإلحصائية والدللة العملية وقوة الختبار    تقصي ( إىل 2018كما هدفت دراسة املالكي) 
هـ، وتكونت عينة 1438  - هـ  1436اإلحصائي يف حبوث اجملالت الرتبوية ابجلامعات السعودية، خالل الفرتة من  

( اختبارا إحصائيا من اختبارات ت أبنواعها الثالثة، واختبار  1355( حبثا، اشتملت على ) 133الدراسة من )
التباين األحادي، وتوصلت النتائج إىل توافق نتائج الدللة اإلحصائية ومستوايت الدللة العملية، وبلغت نسبة حتليل  

( بينهما أكثر من  العملية كمؤشرات مكملة 80التفاق  الدللة  استخدام مؤشرات  الدراسة أبمهية  %( وأوصت 
 ائجها. ية نتللدللة اإلحصائية، يف البحوث والدراسات، للحكم على أمه

( دراستهم بعنوان واقع استخدام مؤشرات الدللة اإلحصائية 2019وأجرى الوهييب واحلدايب واخلروصي )
(، 2017-1993وحجم األثر يف رسائل املاجستري بكلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية خالل الفرتة )

( رسالة، 396%( من اجملتمع، والبالغ عدده )25.8)   بنسبة  ( رسالة ماجستري، 102وتكونت عينة الدراسة من )
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وتوصلت النتائج إىل أن مستوايت حجم األثر لكل من اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين ومعامل ارتباط 
بريسون اتفقت مع نتائج الدللة اإلحصائية، وكانت بينهما عالقة دالة إحصائيا، بينما كانت مستوايت حجم األثر 

 الحندار خمالفة لنتائج الدللة اإلحصائية، وبعالقة غري دالة إحصائيا.   عامالتمل

يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع رسائل املاجستري الرتبوية، اجملازة من اجلامعات العمانية، :  جمتمع الدراسة وعينتها
رامج املاجستري فيها تتاح بوهي: جامعة السلطان قابوس، جامعة نزوى، جامعة صحار، جامعة ظفار، منذ بداية اف

، وبلغت مجيع الرسائل اليت مثلت جمتمع 2017/2018وحىت هناية الفصل الدراسي الثاين من العام األكادميي  
( رسالة ماجستري، ابستخدام معادلة 628( رسالة ماجستري، مت اختيار منها بطريقة عشوائية عدد )1895الدراسة )

 وهي:   Israel(1992, p.4)ليت ذكرها  ا  Yamane(1967)حتديد حجم العينة للعامل  

n= 𝑁

1+𝑁∗𝑒2 
 املعادلة  (1)                                                                                     

 (. 0.05: مستوى الدللة، ومت اعتماد مستوى الدللة )e: حجم اجملتمع، N: حجم العينة،  nحيث: 

( يف دراسته، واليت تتكون من ثالثة 2020يب)احملتوى اليت أعدها الوهي  مت استخدام استمارة حتليل   أداة الدراسة:
بياانت  على  الثاين  القسم  واشتمل  الثالثة،  أبنواعها  )ت(  ابختبارات  اخلاصة  البياانت  األول  القسم  ميثل  أقسام 

ت اليت تبحث عن الث فيخص بياانت الختبارااختبارات التبيان )األحادي، والثنائي، واملتعدد(، بينما القسم الث
  املتغريات، وهي اختبارات معامل ارتباط بريسون ومعامل الحندار. العالقة بني

 نتائج الدراسة: 

 املاجستري رسائل يف اإلحصائية الدللة نتائج ابختالف العملية الدللة مؤشرات ختتلف هلنتائج السؤال األول:  
 العمانية؟  ابجلامعات

ملية لالختبارات اإلحصائية، ملعرفة تصنيف نتائج مؤشرات الدللة العلإلجابة على هذا السؤال فقد مت  
العمانية ككل، وابجلامعات  املاجستري ابجلامعات  وذلك جلميع رسائل  العملية،  الدللة  الفعلي ملستوايت  الواقع 

(، 2020)تصنيفها وفق املعيار الذي اقرتحه الوهييب  اخلاصة، وبكل جامعة من اجلامعات األربع على حدة، ومت 
حتديد نتيجة   - أيضا-ية كبرية، دللة عملية متوسطة، دللة عملية صغرية(، وكما مت  إىل مستوايهتا الثالثة )دللة عمل

بني  والختالف  التفاق  نسب  عرض  ومت  اإلحصائية،  الختبارات  جلميع  دال(  غري  )دال،  اإلحصائية  الدللة 
ا يفرتض أن يكون هلا حصائية، حيث إن النتائج غري الدالة إحصائيايت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإل مستو 
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( 6  -  1دللة عملية صغرية، أما النتائج الدللة إحصائيا فتكون دللتها العملية متوسطة أو كبرية، واجلداول )
 توضح هذه النتائج.

 نتائج اجلامعات العمانية ككل:  -أ

ائية لالختبارات ت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإلحص(: نسب التفاق والختالف بني مستواي1دول)اجل
 اإلحصائية برسائل املاجستري ابجلامعات العمانية ككل 

الختبار 
اإلحص 

 ائي 

 مستوايت الدللة العملية 
 اجملموع نتيجة الدللة اإلحصائية

 إحصائيا دالة   غري دالة إحصائيا 
 ة% النسب العدد  النسبة%  العدد  % النسبة العدد 

اختبارا
 ت ت 

 ( d<0.631صغرية)
 

290
5 

56.05
% 

953 18.39
% 

385
8 

74.44
d<1≥0.631متوسطة) %

.51 ) 
83 1.60

% 
699 13.49

% 
782 15.09

6 0.12 ( d ≥1.51كبرية) %
% 

537 10.36
% 

543 10.48
299 اجملموع %

4 
57.77

% 
218

9 
42.23

% 
518

3 
100 % 

اختبارا
ت 

حتليل 
 التباين 

 ( f<0.316صغرية)
 

290
6 

68.23
% 

751 17.63
% 

365
7 

85.86
.f<0≥0.316متوسطة) %

755 ) 
117 2.75

% 
339 7.96 % 456 10.71

26 0.61 ( f ≥0.755كبرية) %
% 

120 2.82
% 

146 3.43
304 اجملموع %

9 
71.59

% 
121

0 
28.41

% 
425

9 
100 % 

معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 ( 0.0962r>صغرية)
 

706 31.92
% 

110
4 

49.91
% 

181
0 

81.83
 ≥0.096ة)متوسط %

<0.3722r ) 
28 1.27

% 
262 11.84

% 
290 13.11

5 0.23 (  2r ≤0.372كبرية) %
% 

107 4.84
% 

112 5.06 
33.41 739 اجملموع

% 
147

3 
66.59

% 
221

2 
100 % 

معامل 
 الحندار 

 ( 0.1062F>صغرية)
 

49 18.01
% 

32 11.76
% 

81 29.77
 ≥0.106متوسطة) %

<0.5932F ) 
40 14.71

% 
72 26.47

% 
112 41.18

15 5.51 (  2F ≤0.593كبرية) %
% 

64 23.53
% 

79 29.04
38.24 104 اجملموع %

% 
168 61.76

% 
272 100 % 

 اإلحصائية*التظليل يشري إىل تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة  
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ية، برسائل (: توزيع الختبارات اإلحصائية على مستوايت الدللة العملية وفق دللتها اإلحصائ1شكل)

 املاجستري ابجلامعات العمانية ككل 

( أن أغلبية اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين يف رسائل املاجستري 1( والشكل) 1يوضح اجلدول)
العمانية مل تكن ذات دللة إحصائية، والعكس يف ذلك لختبارات معامل ارتباط بريسون واختبارات ابجلامعات  

غت نسب الختبارات غري الدللة إحصائيا لختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين معامل الحندار، حيث بل
ختبارات معامل الحندار الدالة سب اختبارات معامل ارتباط بريسون وا%( على التوايل، بينما ن%71.6،  57.7)

ثلثي الختبارات اإلحصائية أبنواعها املختلفة  60إحصائية جتاوزت ) كانت ذات دللة %(، كما أن أكثر من 
 عملية صغرية ابستثناء اختبارات معامل الحندار. 

اجلدول) يوضح  ) 1كما  من  أكثر  أن  التباين 74(  حتليل  واختبارات  )ت(  اختبارات  من  يف كل   )%
ختبارات معامل ارتباط بريسون كانت دللة العملية صغرية، بينما بلغت نسب الدللت العملية املتوسطة أو وا

%( منها متتعت 70%( على التوايل، أما اختبارات معامل الحندار فحوايل )18%،  14%،  25.5الكبرية هلا )
  بدللة عملية متوسطة أو كبرية.

%( من النتائج 79إلحصائية بنتائج الدللة العملية جند أن حوايل ) أما من حيث اتفاق نتائج الدللة ا 
واختبارات حتلي اختبارات )ت(  من  لكل  أن الدالة إحصائيا  العملية، حيث  نتائج دللتها  اتفقت مع  التباين  ل 

ري دالة إحصائيا وارتبطت بدللة %( من اختبارات حتليل التباين كانت غ68%( من اختبارات )ت( و ) 56)
%( من اختبارات حتليل التباين كانت ذات دللة 10.5%( من اختبارات )ت( و )24ية صغرية، كما أن )عمل

ليست ابلقليلة هلذين النوعني من إحصائية وارتبطت بدلل ة عملية متوسطة أو كبرية، يف حني أن هناك أعداداً 

0

50

100

150

200

250

300

ة 
ر
غي

ص

طة
س
تو

م

رة
بي
ك

رة
غي

ص

طة
س
تو

م

رة
بي
ك

رة
غي

ص

طة
س
تو

م

رة
بي
ك

رة
غي

ص

طة
س
تو

م

رة
بي
ك

اختبارات تحليل اختبارات ت
التباين

معامل ارتباط 
بيرسون

معامل االنحدار

مستويات الداللة العملية

غير دالة إحصائيا

دالة إحصائيا



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)100-130 Vo: 6, No:1, 2020 

113 
 

( اختبارا من 1042العملية، حيث جند )للة اإلحصائية مع مستوايت الدللة  الختبارات اختلفت فيها نتائج الد 
حصائية مع مستوايت %( من إمجايل اختبارات )ت( اختلفت نتائج دللتها اإل20اختبارات )ت( واليت متثل )

ختبارا ( ا89( اختبارا ذات دللة إحصائية، ارتبطت بدللة عملية صغرية، و)953الدللة العملية، حيث كان ) 
اقرت  التباين جند أن ليست ذات دللة إحصائية  اختبارات حتليل  أو كبرية، كذلك يف  نت بدللة عملية متوسطة 

( اختبارا 751دللتها اإلحصائية مع مستوايت الدللة العملية، فـ)%( اختلفت نتائج  21( اختباراً بنسبة )894)
أو كبرية لكنها غري تبارا كانت ذات دللة عملية متوسطة ( اخ143دالة إحصائيا لكن دللتها العملية صغرية، و) 

 دالة إحصائيا. 

حصائية عن دللتها وابلنسبة لختبارات معامل ارتباط بريسون فنجد أن أغلبها اختلفت نتائج دللتها اإل
إحصائية إل أن دللتها العملية صغرية،   %( منها على الرغم من أهنا ذات دللة 50العملية، حيث أن حوايل ) 

( الخ48.6بينما  إمجايل  من  إن %(  العملية، حيث  الدللة  نتائج  مع  اإلحصائية  الدللة  فيها  اتفقت  تبارات 
ودللت706) إحصائيا  دالة  غري  اختبارا كانت   )( وكذلك  العملية صغرية،  دللة 369ها  ذات  اختبارا كانت   )

إلحصائية لـ رات معامل الحندار اتفقت الدللة اإحصائية، ومتتعت بدللة عملية متوسطة أو كبرية، وأخريا اختبا
%( منها اختلفت نتائج دللتها اإلحصائية مع دللتها 32%( منها مع مستوايت دللتها العملية، بينما )68)
 ( اختبارا ليست ذات دللة إحصائية لكن دللتها العملية متوسطة أو كبرية.55لعملية، فوجد أن )ا
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 )نزوى، ظفار، صحار(: نتائج اجلامعات اخلاصة -ب

(: نسب التفاق والختالف بني مستوايت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإلحصائية لالختبارات 2اجلدول)
 صحار(   -ظفار  - ستري ابجلامعات اخلاصة )نزوى  اإلحصائية برسائل املاج

الختبار 
اإلحص 

 ائي 

 مستوايت الدللة العملية 
 اجملموع نتيجة الدللة اإلحصائية

 دالة إحصائيا  إحصائيا غري دالة  
 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  % النسبة العدد 

اختبارا
 ت ت 

 ( d<0.631صغرية)
 

166
2 

65.10
% 

431 16.88
% 

209
3 

81.98
d<1≥0.631متوسطة) %

.51 ) 
39 1.53

% 
267 10.46

% 
306 11.99

1 0.04 ( d ≥1.51كبرية) %
% 

153 5.99
% 

154 6.03
170 اجملموع %

2 
66.67

% 
851 33.33

% 
255

3 
100 % 

اختبارا
ت 

حتليل 
 التباين 

 ( f<0.316صغرية)
 

213
0 

73.96
% 

444 15.42
% 

257
4 

89.38
.f<0≥0.316متوسطة) %

755 ) 
91 3.16

% 
182 6.32

% 
273 9.48

10 0.35 ( f ≥0.755كبرية) %
% 

23 0.80
% 

33 1.15
223 اجملموع %

1 
77.47

% 
649 22.53

% 
288

0 
100 % 

معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 ( 0.0962r>صغرية)
 

560 31.09
% 

101
6 

56.41
% 

157
6 

87.50
 ≥0.096متوسطة) %

<0.3722r ) 
0 0% 129 7.16

% 
129 7.16

1 0.06 (  2r ≤0.372كبرية) %
% 

95 5.27
% 

96 5.33
31.15 561 اجملموع %

% 
124

0 
68.85

% 
180

1 
100 % 

معامل 
 الحندار 

 ( 0.1062F>صغرية)
 

46 23.47
% 

22 11.22
% 

68 34.69
 ≥0.106متوسطة) %

<0.5932F ) 
35 17.86

% 
42 21.43

% 
77 39.29

14 7.14 (  2F ≤0.593كبرية) %
% 

37 18.88
% 

51 26.02
48.47 95 اجملموع %

% 
101 51.53

% 
196 100 % 

 *التظليل يشري إىل تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة اإلحصائية



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)100-130 Vo: 6, No:1, 2020 

115 
 

 
توزيع الختبارات اإلحصائية على مستوايت الدللة العملية وفق دللتها اإلحصائية، برسائل (:  2شكل)

 صحار(   -ظفار  - املاجستري ابجلامعات اخلاصة )نزوى  

( عن نتائج اجلامعات العمانية ككل 2( والشكل)2دول)ات اخلاصة املوضحة ابجلل ختتلف نتائج اجلامع 
ابجلدول) ا1املذكورة  نسب  حيث  من  الدللة (  ومستويي  العملية،  الدللة  مستوايت  بني  والختالف  لتفاق 

لة اإلحصائية نجد أن نتائج الختبارات اإلحصائية ذات الدل اإلحصائية لالختبارات اإلحصائية برسائل املاجستري، ف
كرب لالختبارات و كبرية، ابستثناء نتائج معامل ارتباط بريسون فكانت النسبة األارتبطت بدللة عملية متوسطة أ

الدالة إحصائيا حتمل دللة عملية صغرية، وكذلك نتائج الختبارات اإلحصائية غري الدالة إحصائيا أغلبها اقرتن 
 بدللة عملية صغرية. 

 معة السلطان قابوس(: عة احلكومية )جانتائج اجلام  -جـ 

يي الدللة اإلحصائية لالختبارات (: نسب التفاق والختالف بني مستوايت الدللة العملية، ومستو 3اجلدول)
 اإلحصائية برسائل املاجستري جبامعة السلطان قابوس 
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اختبارات تحليلاختبارات ت
التباين

معامل ارتباط 
بيرسون

معامل االنحدار

مستويات الداللة اإلحصائية

غير دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

الختب 
ار  

اإلحص 
 ائي 

 مستوايت الدللة العملية 
 اجملموع نتيجة الدللة اإلحصائية

 دالة إحصائيا  غري دالة إحصائيا 
 النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  % النسبة العدد 

 ( d<0.631صغرية)
 

124
3 

47.26
% 

522 19.85
% 

176
5 

67.11
d<1≥0.631متوسطة) %

.51 ) 
44 1.67

% 
432 16.43

% 
476 18.10

% 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)100-130 Vo: 6, No:1, 2020 

116 
 

 
للة العملية وفق دللتها اإلحصائية، برسائل اإلحصائية على مستوايت الد(: توزيع الختبارات  3شكل)

 املاجستري جبامعة السلطان قابوس
( جند أن حوايل نصف اختبارات )ت( املستخدمة يف رسائل املاجستري 3( والشكل)3من خالل اجلدول) 

يل ذو دللة عملية صغرية، أما جبامعة السلطان قابوس كانت ذات دللة إحصائية، كما أن أكثر من ثلثيها بقل
%( 80ليست ذات دللة إحصائية، وأن حواىل )  -%(60بنسبة )–ثرها  ابلنسبة لختبارات حتليل التباين فكان أك
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اختبارات تحليلاختبارات ت
التباين

معامل ارتباط 
بيرسون

معامل االنحدار

مستويات الداللة العملية

غير دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

اختبارا
 ت ت 

5 0.19 ( d ≥1.51كبرية)
% 

384 14.60
% 

389 14.79
129 اجملموع %

2 
49.13

% 
133

8 
50.87

% 
263

0 
100 % 

اختبارا
ت 

حتليل 
 التباين 

 ( f<0.316صغرية)
 

776 56.27
% 

307 22.26
% 

108
3 

78.54
.f<0≥0.316متوسطة) %

755 ) 
26 1.89

% 
157 11.39

% 
183 13.27

16 1.16 ( f ≥0.755كبرية) %
% 

97 7.03
% 

113 8.19 % 
59.32 818 اجملموع

% 
561 40.68

% 
137

9 
100 % 

معامل 
رتباط  ا
 ريسون ب

 ( 0.0962r>صغرية)
 

146 35.52
% 

88 21.41
% 

234 56.93
 ≥0.096متوسطة) %

<0.3722r ) 
28 6.81

% 
133 32.36

% 
161 39.17

4 0.973 (  2r ≤0.372كبرية) %
% 

12 2.92
% 

16 3.89 
43.31 178 اجملموع

% 
233 56.69

% 
411 100 % 

معامل 
 الحندار 

 ( 0.1062F>صغرية)
 

3 3.94
% 

10 13.16
% 

13 17.11
 ≥0.106متوسطة) %

<0.5932F ) 
5 6.58

% 
30 39.47

% 
35 46.05

1 1.32 (  2F ≤0.593كبرية) %%
% 

27 35.53
% 

28 36.84
11.84 9 اجملموع %

% 
67 88.16

% 
76 100 % 
 *التظليل يشري إىل تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة اإلحصائية
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منها ذات دللة عملية صغرية، ومن املصادفات تطابق نسبة عدد اختبارات معامل ارتباط بريسون اليت هلا دللة 
ار %(، أما اختبارات معامل الحند 56ة عملية صغرية حيث بلغت النسبة حوايل )إحصائية مع تلك اليت هلا دلل 

فاختلفت نتائجها عن بقية الختبارات اإلحصائية حيث أن املعامالت اليت هلا دللة عملية صغرية متثل النسبة 
معامالت الحندار  %( من 90األقل مقارنة بتلك اليت دللتها العملية متوسطة أو كبرية،  كما أن ما يقارب من )

 هلا دللة إحصائية.    
اتف  إىل  النتائج  تشري  لالختبارات وأيضا  العملية  الدللة  نتائج  مع  اإلحصائية  الدللة  نتائج  أغلب  اق 

اإلحصائية املستخدمة يف رسائل املاجستري جبامعة السلطان قابوس ابستثناء اختبارات معامل الحندار، حيث إن 
ائج ذات الدللة العملية نتائج ذات الدللة العملية الصغرية ليس هلا دللة إحصائية، كما أن النتالنسبة األكرب من ال

املتوسطة والكبرية اليت ارتبطت بدللة إحصائية نسبتها أعلى من تلك اليت ليس هلا دللة إحصائية، أما نتائج الدللة 
لعملية حيث إن النسبة األعلى للمعامالت ذات الدللة اإلحصائية ملعامالت الحندار فاختلفت مع نتائج الدللة ا

 نت ذات دللة إحصائية. العملية الصغرية كا
كما تشري النتائج إىل أن نسبة اختالف نتائج الدللة اإلحصائية مع نتائج الدللة العملية ليست ابلقليلة 
حيث إن نسبة كل من اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين واختبارات معامل الرتباط الدالة إحصائيا وهلا 

 (. %20دللة عملية صغرية بلغت يف حدود )
 ى: نتائج جامعة نزو   -د

(: نسب التفاق والختالف بني مستوايت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإلحصائية لالختبارات 4اجلدول)
 اإلحصائية برسائل املاجستري جبامعة نزوى 

الختبار 
اإلحص 

 ائي 

 مستوايت الدللة العملية 
 اجملموع نتيجة الدللة اإلحصائية

 دالة إحصائيا  إحصائيا غري دالة  
العد % النسبة د العد 

 د
 النسبة%  العدد  النسبة% 

اختبارا
 ت ت 

 ( d<0.631صغرية)
 

118
5 

69.26
% 

30
4 

17.77
% 

148
9 

87.03
.d<1≥0.631متوسطة) %

51 ) 
19 1.11

% 
13
5 

7.89
% 

154 9.00
1 0.06 ( d ≥1.51كبرية) %

% 
67 3.92

% 
68 3.98

120 اجملموع %
5 

70.43
% 

50
6 

29.57
% 

171
1 

100 % 
اختبارا
ت 

حتليل 
 لتباين ا

 ( f<0.316صغرية)
 

148
7 

72.86
% 

36
0 

17.64
% 

184
7 

90.50
.f<0≥0.316متوسطة) %

755 ) 
64 3.14

% 
11
1 

5.44
% 

175 8.57
6 0.29 ( f ≥0.755كبرية) %

% 
13 0.64

% 
19 0.93

155 اجملموع %
7 

76.29
% 

48
4 

23.71 204
1 

100 % 
 ( 0.0962r>صغرية)

 
515 35.10

% 
95
1 

64.83
% 

146
6 

99.93
% 
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سائل اإلحصائية على مستوايت الدللة العملية وفق دللتها اإلحصائية، بر (: توزيع الختبارات  4شكل)

 املاجستري جبامعة نزوى 
( أن اكثر من ثلثي اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين املستخدمة يف 4( والشكل)4يوضح اجلدول)

ارات اليت أظهرت عدم رسائل املاجستري جبامعة نزوى ليست ذات دللة إحصائية، حيث بلغت نسب هذه الختب
وايل، وعكس هذه النتيجة جندها يف اختبارات معامل %( على الت76.29%،  70.43وجود دللة إحصائية )

( الثلثني  يقارب  ما  الدالة إحصائية  الختبارات  نسبة  بلغت  أن  بريسون، حيث  نتائج 64.90ارتباط  أما   ،)%
فها األول هلا دللة إحصائية ونصفها اآلخر ليست هلا اختبارات معامل الحندار فتقسمت النتائج إىل نصفني نص 

 .  دللة إحصائية
اجلدول) يوضح  ارتباط 4كما  معامل  واختبارات  التبيان  واختبارات حتليل  اختبارات )ت(  من  أن كل   )

املاجستري جبامعة نزوى كان أغلبها ذات دللة عملية صغرية، حيث بلغت نسبة  بريسون املستخدمة يف رسائل 
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معامل االنحدارونمعامل ارتباط بيرستبايناختبارات تحليل الاختبارات ت

مستويات الداللة العملية

غير دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 ≥0.096متوسطة)
<0.3722r ) 

0 0% 0 0% 0 0% 
0 0% 1 0.07 (  2r ≤0.372كبرية)

% 
1 0.07

35.10 515 اجملموع %
% 

95
2 

64.90
% 

146
7 

100 % 

معامل 
 الحندار 

 ( 0.1062F>صغرية)
 

44 23.78
% 

21 11.35
% 

65 35.13
 ≥0.106متوسطة) %

<0.5932F ) 
35 18.92

% 
39 21.08

% 
74 40.00

14 7.57 (  2F ≤0.593كبرية) %
% 

32 17.30
% 

46 24.87
50.27 93 اجملموع %

% 
92 49.73

% 
185 100 % 
 *التظليل يشري إىل تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة اإلحصائية
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ارات، بينما اختبارات معامل الحندار %( جلميع هذه الختب87بارات اليت دللتها العملية صغرية أكثر من ) الخت
 فالنسبة األكرب منها متتعت بدللة عملية متوسطة أو كبرية. 

واتفقت نتائج الدللة اإلحصائية مع نتائج الدللة العملية لالختبارات اإلحصائية املستخدمة يف رسائل   
ن النسبة األكرب من اختبارات )ت( جستري جبامعة نزوى، ابستثناء اختبارات معامل ارتباط بريسون، حيث إ املا

بدللة عملية صغرية،  اقرتنت  دللة إحصائية  هلا  ليس  اليت  الحندار  معامل  واختبارات  التباين  واختبارات حتليل 
أو كبري  اقرتنت بدللة عملية متوسطة  الدالة إحصائيا  فاختلفت والنتائج  ارتباط بريسون  اختبارات معامل  أما  ة، 

 ت اليت هلا دللة عملية صغرية كان أكثرها دال إحصائيا. نتائجها، فالختبارا
كما تشري النتائج إىل أن نسبة اختالف نتائج الدللة اإلحصائية مع نتائج الدللة العملية ليست ابلقليلة 

ت حتليل التباين الدالة إحصائيا وهلا دللة عملية صغرية بلغت يف حيث إن نسبة كل من اختبارات )ت( واختبارا
 %(. 17دود )ح
 نتائج جامعة ظفار:   -هـ 

(: نسب التفاق والختالف بني مستوايت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإلحصائية لالختبارات 5اجلدول)
 اإلحصائية برسائل املاجستري جبامعة ظفار 

الختبار 
اإلحص 

 ائي 

 مستوايت الدللة العملية 
 اجملموع نتيجة الدللة اإلحصائية

 دالة إحصائيا  ة إحصائيا غري دال
العد
 د

العد % النسبة
 د

العد النسبة% 
 د

 النسبة% 

اختبارا
 ت ت 

 ( d<0.631صغرية)
 

19
9 

51.03
% 

52 13.33
% 

25
1 

64.36
.d<1≥0.631متوسطة) %

51 ) 
16 4.10 % 70 17.95

% 
86 22.05

0 %. 53 13.59 ( d ≥1.51كبرية) %
% 

53 13.59
21 اجملموع %

5 
55.13

% 
17
5 

44.87
% 

39
0 

100 % 
اختبارا
ت 

حتليل 
 التباين 

 ( f<0.316صغرية)
 

40
4 

83.30
% 

41 8.45 % 44
5 

91.75
f<0.7≥0.316متوسطة) %

55 ) 
14 2.89 % 23 4.74 % 37 7.63 % 

 % 0 0% 3 0.62 % 3 0.62 ( f ≥0.755كبرية)
41 اجملموع

8 
86.19

% 
67 13.81

% 
48
5 

100 % 
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 ( 0.0962r>صغرية)
 

34 13.13
% 

50 19.31
% 

84 32.43
 ≥0.096متوسطة) %

<0.3722r ) 
0 0% 96 37.07

% 
96 37.07

0 0% 79 30.50 (  2r ≤0.372كبرية) %
% 

79 30.50
13.13 34 اجملموع %

% 
22
5 

86.87
% 

25
9 

100 % 
 ( 0.1062F>صغرية)

 
0 0% 0 0% 0 0% 
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توزيع الختبارات اإلحصائية على مستوايت الدللة العملية وفق دللتها اإلحصائية، برسائل (:  5شكل)

 معة ظفار املاجستري جبا 
( أن العدد األكثر من اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين املستخدمة 5( والشكل)5يوضح اجلدول)

بلغت نسب هذه الختبارات اليت أظهرت   يف رسائل املاجستري جبامعة ظفار ليست ذات دللة إحصائية، حيث
( إحصائية  دللة  وجود  حو 86.19%،  55.13عدم  أن  التوايل، كما  على  )ت( %(  اختبارات  ثلثي  ايل 

%( من اختبارات حتليل التباين ذات دللة عملية صغرية، أما ابلنسبة لختبارات 90%(، وأكثر من ) 64.4)
بقيها من اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين، حيث كانت معامل ارتباط بريسون فاختلفت نتائجها عن سا

ارتباط بريسون ذات دللة إحصائية، كما أن حوايل الثلثني من اختبارات معامل    - %( 86.8)–النسبة األكرب  
منها هلا دللة عملية متوسطة أو كبرية، وحيث إن اختبارات معامل الحندار كانت قليلة جدا يف رسائل املاجستري 

( معامالت فإن هذه املعامالت كانت كلها ذات دللة إحصائية، ودللة عملية 3جبامعة ظفار واليت بلغت عدد)
 متوسطة أو كبرية.  

وابلنسبة لتفاق نتائج الدللة اإلحصائية مع نتائج الدللة العملية لالختبارات اإلحصائية املستخدمة يف  
النتائج وجود هذا التفاق يف اختبارات )ت( واختبارات حتليل التباين، رسائل املاجستري جبامعة ظفار؛ فقد أظهرت  

ات اليت ليس هلا دللة إحصائية اقرتنت بدللة عملية صغرية، والنتائج الدالة حيث إن النسبة األكرب من الختبار 
ات معامل الحندار إحصائيا اقرتنت بدللة عملية متوسطة أو كبرية، أما اختبارات معامل ارتباط بريسون واختبار 
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معامل ارتباط التباين
معامل االنحداربيرسون

مستويات الداللة العملية

غير دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

معامل 
 الحندار 

 ≥0.106متوسطة)
<0.5932F ) 

0 0% 1 33.33
% 

1 33.33
0 0% 2 66.67 (  2F ≤0.593كبرية) %

% 
2 66.67

 % 100 3 % 100 3 %0 0 اجملموع %
 *التظليل يشري إىل تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة اإلحصائية
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ختلفت نتائج اختبارات %(، وا 100اليت هلا دللة إحصائية كلها اقرتنت بدللة عملية متوسطة أو كبرية بنسبة )
 معامل ارتباط بريسون اليت هلا دللة عملية صغرية حيث إن أكثر هذه الختبارات دالة إحصائيا. 

ارتباط بريسون واختبارات )ت( واختبارات %( من اختبارات معامل  8.5%( و )13%( و )19كما أن ) 
 أهنا اقرتنت بدللة عملية صغرية.  حتليل التباين على التوايل على الرغم من دللتها اإلحصائية إل

 نتائج جامعة صحار:   -و
(: نسب التفاق والختالف بني مستوايت الدللة العملية، ومستويي الدللة اإلحصائية لالختبارات 6اجلدول)

 ائية برسائل املاجستري جبامعة صحار اإلحص

 

الختبار 
اإلحص 

 ائي 
 مستوايت الدللة العملية 

 اجملموع ةنتيجة الدللة اإلحصائي
 دالة إحصائيا  غري دالة إحصائيا 

العد
 د

العد % النسبة
 د

العد النسبة% 
 د

 النسبة% 

اختبارا
 ت ت 

 ( d<0.631صغرية)
 

27
8 

61.50
% 

75 16.59
% 

35
3 

78.09
.d<1≥0.631متوسطة) %

51 ) 
4 0.88 % 62 13.72

% 
66 14.60 

 % 0 0% 33 7.30 % 33 7.30 ( d ≥1.51كبرية)
28 اجملموع

2 
62.39

% 
17
0 

37.61
% 

45
2 

100 % 
اختبارا
ت 

حتليل 
 التباين 

 ( f<0.316صغرية)
 

23
9 

67.51
% 

43 12.15
% 

28
2 

79.66
f<0.7≥0.316متوسطة) %

55 ) 
13 3.67 % 48 13.56

% 
61 17.23

 % 4 1.13 % 7 1.98 % 11 3.11 ( f ≥0.755كبرية) %
25 اجملموع

6 
72.32

% 
98 27.68

% 
35
4 

100 % 
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 ( 0.0962r>ة)صغري 
 

11 14.67
% 

15 20.00
% 

26 34.67
 ≥0.096متوسطة) %

<0.3722r ) 
0 0% 33 44.00

% 
33 44.00

1 1.33 % 15 20.00 (  2r ≤0.372كبرية) %
% 

16 21.33
16.00 12 اجملموع %

% 
63 84.00

% 
75 100 % 

معامل 
 الحندار 

 ( 0.1062F>صغرية)
 

2 25.00
% 

1 12.50
% 

3 37.50
 ≥0.106متوسطة) %

<0.5932F ) 
0 0% 2 25.00

% 
2 25.00

0 0% 3 37.50 (  2F ≤0.593كبرية) %
% 

3 37.50
25.00 2 اجملموع %

% 
6 75.00

% 
8 100 % 

 تكرار ونسب التفاق بني الدللة العملية والدللة اإلحصائية*التظليل يشري إىل  
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وفق دللتها اإلحصائية، برسائل (: توزيع الختبارات اإلحصائية على مستوايت الدللة العملية  6شكل)

 املاجستري جبامعة صحار 
واختبارات حتليل %( من نتائج اختبارات )ت(  60( جند أن أكثر من ) 6( والشكل)6من خالل اجلدول)

%( من نتائج هذين 80التباين برسائل املاجستري جبامعة صحار ليس هلا دللة إحصائية، كما أن ما يقارب من ) 
%( من اختبارات معامل ارتباط بريسون واختبارات 75لتها العملية صغرية، بينما أكثر من ) الختبارين كانت دل

 عت بنسب متقاربة على مستوايت الدللة العملية.معامل الحندار جاءت بدللة إحصائية، وتوز 
ختبارات واتفقت مجيع الختبارات اإلحصائية الدالة إحصائيا مع نتائج دللتها العملية، حيث إن أغلب ال

اإلحصائية اليت هلا دللة عملية متوسطة أو كبرية كانت هلا دللة إحصائية، كما ارتبطت نتائج الختبارات غري 
ئيا بدللة عملية صغرية ابستثناء نتائج اختبارات معامل ارتباط بريسون، حيث إن النسبة األكرب لتلك الدالة إحصا

 لة إحصائية. اليت دللتها العملية صغرية كانت هلا دل 
%( من كل من اختبارات 20( أن هناك نسباً متفاوتة ل تتجازو الـ)6كما توضح النتائج من اجلدول)

 لتباين ومعامل ارتباط بريسون كانت دالة إحصائيا لكن ارتبطت بدللة عملية صغرية. )ت( واختبارات حتليل ا
يف رسائل حصائية ومؤشرات الدللة العملية،  ويبدو من خالل نسب التفاق العالية بني مؤشرات الدللة اإل 

هناك مثة عالقات بني نتائج ؛ أن  املاجستري ابجلامعات العمانية ككل، وابجلامعات اخلاصة، وبكل جامعة على حدة
 حصائية ومؤشرات الدللة العملية. الدللة اإل 

الثاين:    الدللة ومؤشرات اإلحصائية ةالدلل  من كلٍ  بني إحصائية دللة ذات عالقة توجد  هلنتائج السؤال 
 العمانية؟  ابجلامعات املاجستري رسائل  يف العملية
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وللكشف عن العالقات يف كل اختبار من الختبارات اإلحصائية احملددة يف هذه الدراسة؛ قام الباحث 
انت مجيع ( ملعرفة الدللة العملية لختبار مربع كاي، وذلك لبياw، ومؤشر )   2Xابستخدام اختبار مربع كاي  

( يوضح نتائج 7ة على حدة، واجلدول) اجلامعات العمانية ككل، ولبياانت اجلامعات اخلاصة ، ولبياانت كل جامع
 هذا الختبار. 
الدللة اإلحصائية ومستوايت الدللة العملية يف   للعالقة بني   2Xاختبار مربع كاي  (: نتائج  7اجلدول)

 جلامعات العمانية برسائل املاجستري ابالختبارات اإلحصائية  

الختبار  اجلامعة 
 اإلحصائي 

 2Xقيمة  
 احملسوبة

درجات 
 احلرية 

مستوى 
 sigالدللة 

الدللة 
العملية 

W 

مستوى 
الدللة 
 العملية 

اجلامعات 
 العمانية ككل 

 متوسطة  0.608 0.000 2 1913.265 اختبارات ت
اختبارات  
 حتليل التباين

 متوسطة  0.431 0.000 2 792.121
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 صغرية  0.253 0.000 2 141.211
معامل 
 الحندار 

 متوسطة  0.330 0.000 2 29.688
اجلامعات 

اخلاصة )نزوى، 
 ظفار، صحار( 

 متوسطة  0.579 0.000 2 855.287 اختبارات ت
اختبارات  
 حتليل التباين

 متوسطة  0.367 0.000 2 387.823
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 صغرية  0.251 0.000 2 113.059
معامل 
 الحندار 

 متوسطة  0.314 0.000 2 19.314

جامعة السلطان 
 قابوس

 كبرية  0.610 0.000 2 979.55 اختبارات ت
اختبارات  
 حتليل التباين

 متوسطة  0.480 0.000 2 318.09
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 متوسطة  0.444 0.000 2 80.94
معامل 
 الحندار 

 ة صغري  0.218 0.165 2 3.61

 جامعة نزوى 
 متوسطة  0.521 0.000 2 464.691 اختبارات ت
اختبارات  
 حتليل التباين

 صغرية  0.307 0.000 2 191.777
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 صغرية  0.019 0.462 1 0.541
معامل 
 الحندار 

 صغرية  0.288 0.000 2 15.393

 جامعة ظفار 
 كبرية  0.662 0.000 2 170.692 اختبارات ت

بارات  اخت
 حتليل التباين

 متوسطة  0.452 0.000 2 99.270
معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 متوسطة  0.561 0.000 2 81.537
معامل 
 الحندار 

 قيم فقط   3ل ميكن إجياد العالقة لوجود  
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

 كبرية  0.638 0.000 2 184.271 اختبارات ت جامعة صحار 
اختبارات  
 حتليل التباين

 متوسطة  0.553 0.000 2 108.152
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معامل 
ارتباط  
 بريسون 

 متوسطة  0.527 0.000 2 20.806
معامل 
 الحندار 

 كبرية  0.745 0.108 2 4.444
 

الدللة اإلحصائية ومستوايت   لبحث العالقة بني  احملسوبة  2X( أن قيم مربع كاي  7يتبني من خالل اجلدول)
سواء على مستوى اجلامعات العمانية   برسائل املاجستريباين  الدللة العملية يف اختبارات )ت( واختبارات حتليل الت

ككل أو على مستوى اجلامعات اخلاصة معا، أو على مستوى كل جامعة على حدة، كانت ذات دللة إحصائية 
مما يدل على وجود عالقة بني مستوايت الدللة العملية ومستوايت الدللة  (،0.05عند مستوى دللة أقل من )

الدللة   لبحث العالقة بني  احملسوبة  2Xهلذه الختبارات اإلحصائية، ويستثىن من ذلك قيمة مربع كاي    اإلحصائية،
يف جامعة نزوى، و   برسائل املاجستري اإلحصائية ومستوايت الدللة العملية يف اختبارات معامل ارتباط بريسون  

ومستوايت الدللة العملية يف اختبارات معامل   الدللة اإلحصائية  لبحث العالقة بني   احملسوبة  2Xقيميت مربع كاي  
من  أقل  دللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذات  ليست  فإهنا  وصحار،  قابوس  السلطان  جامعيت  يف  الحندار 

 (، مما يؤكد على استقاللية الدللة اإلحصائية عن الدللة العملية يف هذه الختبارات.0.05)

 0.745( تراوحت قيمها بني )Wاملسحوبة ابستخدام مؤشر )  2Xكاي  لة العملية ملربع  كما أن قيم الدل
( يف الدللة العملية ملربع كاي لبحث العالقة بني W( )0.745(، حيث كانت أعلى قيمة للمؤشر )0.019  –

جبامعة صحار، يف   الدللة اإلحصائية ومستوايت الدللة العملية يف اختبارات معامل الحندار برسائل املاجستري
الدللة اإلحصائية ( يف الدللة العملية ملربع كاي لبحث العالقة بني  W( )0.0.19للمؤشر ) ني بلغت أقل قيمة  ح

( Wتعرب قيم املؤشر)ومستوايت الدللة العملية يف اختبارات معامل ارتباط بريسون برسائل املاجستري جبامعة نزوى، و 
اختبارات معامل الحندار جبامعة ية ومستوايت الدللة العملية يف  الدللة اإلحصائني  عن دللة عملية كبرية للعالقة ب

)ت( بكل من جامعة السلطان قابوس وجامعة ظفار وجامعة صحار، وتعرب عن دللة عملية   اختباراتصحار، و 
 رات معامل الحندار صغرية لختبارات معامل ارتباط بريسون ابجلامعات العمانية ككل واجلامعات اخلاصة، واختبا

( Wجبامعة السلطان قابوس، ومجيع الختبارات اإلحصائية جبامعة نزوى عدا اختبارات )ت(، وكما تعرب قيم املؤشر) 
وهذه النتائج تدعم النتائج السابقة اليت أوضحت وجود عن دللة عملية متوسطة يف بقية الختبارات اإلحصائية، 

 للة العملية، يف مجيع الختبارات اإلحصائية. ئية مع مستوايت الداتفاق بني مستوايت الدللة اإلحصا

Point Bi-مت استخدام معامل ارتباط بوينت ابيسريايل    ، 2X وللتأكيد على نتيجة اختبار مربع كاي 
serial Coefficient  الدللة ؛ إلجياد قوة العالقة بني املتغري المسي)الدللة اإلحصائية( واملتغري الكمي )قيم

 ( يوضح هذه النتائج.8الختبارات اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة، واجلدول)   العملية(، وذلك لكل
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إلجياد قوة العالقة  Point Bi-serial Coefficient(: نتائج معامل ارتباط بوينت ابيسريايل  8اجلدول)
 بني الدللة اإلحصائية وقيم الدللة العملية برسائل املاجستري ابجلامعات العمانية 

الختبار   ت اجلامعا
 اإلحصائي 

 معامل ارتباط 
Point Bi -serial 

Coefficient 

مستوى  
 sigالدللة

معامل  
التحديد  

2R 

مستوى الدللة  
العملية ملعامل  

 الرتباط 
اجلامعات العمانية  

 ككل

 صغرية  0.048 0.000 0.218 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 صغرية  0.042 0.000 0.206
معامل ارتباط  

 بريسون 
 متوسطة  0.227 0.000 0.476

معامل  
 الحندار

 صغرية  0.049 0.000 0.222

اجلامعات اخلاصة  
)نزوى، ظفار،  

 صحار( 

 صغرية  0.065 0.000 0.255 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 متوسطة  0.112 0.000 0.334
معامل ارتباط  

 بريسون 
 متوسطة  0.235 0.000 0.485

معامل  
 رالحندا

 صغرية  0.059 0.001 0.243

جامعة السلطان  
 قابوس 

 صغرية  0.036 0.000 0.189 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 صغرية  0.042 0.000 0.204
معامل ارتباط  

 بريسون 
 صغرية  0.177 0.000 0.421

معامل  
 الحندار

 صغرية  0.030 0.133 0.174

 جامعة نزوى 

 صغرية  0.053 0.000 0.231 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 صغرية  0.091 0.000 0.302
معامل ارتباط  

 بريسون 
 صغرية  0.000 0.462 0.019

معامل  
 الحندار

 صغرية  0.083 0.000 0.288

 جامعة ظفار 

 متوسطة  0.243 0.000 0.493 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 متوسطة  0.138 0.000 0.372
ط  معامل ارتبا 
 بريسون 

 متوسطة  0.182 0.000 0.427
معامل  
 الحندار

 قيم فقط  3ل ميكن إجياد معامل الرتباط لوجود 

 جامعة صحار 

 متوسطة  0.149 0.000 0.386 اختبارات ت 
اختبارات  
 حتليل التباين 

 متوسطة  0.205 0.000 0.453
معامل ارتباط  

 بريسون 
 متوسطة  0.110 0.004 0.331

معامل  
 رالحندا

 متوسطة  0.277 0.181 0.526
ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة أقل من ( على وجود عالقة إجيابية بني  8تؤكد النتائج ابجلدول)

 برسائل املاجستري (، وبني الدللة العملية ومستوايت الدللة اإلحصائية، يف مجيع الختبارات اإلحصائية  0.05)
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، أو على مستوى كل جامعة ااصة معككل أو على مستوى اجلامعات اخلسواء على مستوى اجلامعات العمانية  
على حدة، مما يشري إىل أن مستوايت الدللة اإلحصائية، ترتبط مبستوايت الدللة العملية، مبعىن أنه غالبا ما تقرتن 

يكون مع   -غالبا–اقرتاهنا  النتائج الدالة إحصائيا بدللة عملية متوسطة أو كبرية، كما أن النتائج غري الدالة إحصائيا  
 للة العملية الصغرية. الد 

 مناقشة النتائج: 

( إىل أن أغلب نتائج اختبارات حتليل التباين يف اجلامعات العمانية ككل ويف 8-1توضح النتائج ابجلداول)
لسلطان اجلامعات اخلاصة ويف كل جامعة على حدة كانت غري دالة إحصائيا، وكذلك اختبارات )ت( إل يف جامعة ا

عامل ارتباط بريسون واختبارات معامل الحندار فأكثر نتائجها هلا دللة إحصائية عند مستوى قابوس، أما اختبارات م
(، يف اجلامعات العمانية ككل ويف اجلامعات اخلاصة ويف كل جامعة على حدة، مما يشري إىل 0.05دللة أقل من )

متغري/متغريات اتبعة يف رسائل املاجستري   أثر متغري/متغريات مستقلة على أن أغلب املعاجلات التجريبية اليت تبحث عن  
يف اجلامعات العمانية ككل ويف اجلامعات اخلاصة ويف كل جامعة على حدة، فشلت يف رفض الفرضيات الصفرية 

جلامعات العمانية اليت مت افرتاضها يف تلك الدراسات، كما تشري هذه النتائج أيضا إىل عدم حتيز طلبة املاجستري يف ا
تائج الدالة إحصائيا فقط، ويعرضون نتائج دراساهتم كما هي عليه، وكما تظهر من خالل برامج التحليالت إىل نشر الن

 اإلحصائية. 

)الدرابيع، دراسات  نتائج  مع  النتائج  هذه  اجلودة،  2003واختلفت  احلداد،  2004؛  اليت 2006؛   )
( اليت توصلت 2005مع دراسة النجار)ائيا كانت هي األكثر، واتفقت  أشارت إىل أن نسبة الفرضيات الدالة إحص 

إىل أن الباحثني مل يوفقوا يف احلصول على نتائج ذات دللة إحصائية بنسبة كبرية، وبلغت نسبة النتائج الدالة إحصائيا 
أن الباحثني  (، اليت أشارت إىل2000مع دراسة إبراهيم)  - أيضا–%( فقط، كما اتفقت  36لختبار كاي تربيع )

تيجتني )الدالة وغري الدالة إحصائيا( ذات أمهية على املستوى العلمي فلم يتحيزوا لنشر الدراسات يعدُّون كال الن
 ذات الدللة اإلحصائية فقط. 

كما أن أغلب النتائج الدالة إحصائيا جلميع الختبارات اإلحصائية اقرتنت بدللة عملية متوسطة أو كبرية، 
ل التباين اليت ليست هلا دللة إحصائية اقرتنت بدللة عملية صغرية، اختبارات )ت( واختبارات حتلي  وأكثر نتائج

وذلك يف مجيع اجلامعات العمانية ويف اجلامعات اخلاصة ويف كل جامعة على حدة، مما يدل على وجود عالقة بني 
ألكرب من نتائج ارات اإلحصائية، أما النسبة امستوايت الدللة العملية ومستوايت الدللة اإلحصائية، هلذه الختب

اختبارات معامل الحندار اليت ليست هلا دللة إحصائية فاقرتنت بدللة عملية صغرية، وذلك يف مجيع اجلامعات 
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العمانية ويف اجلامعات اخلاصة ويف كل جامعة على حدة، ابستثناء جامعة السلطان قابوس، وابلنسبة لنتائج اختبارات 
دللة إحصائية اتفقت مع نتائج الدللة العملية الصغرية يف جامعة السلطان ارتباط بريسون اليت ليس هلا    معامل

 قابوس وجامعة صحار فقط، واختلفت يف الكل، ويف بقية اجلامعات. 

مستوايهتا بني الكبرية تراوحت  املسحوبة    2Xملربع كاي    - (Wمؤشر )   - كما أن قيم الدللة العملية  
وأسباب صغر مستوى ، ملختلف  والصغرية العمانية،  املاجستري ابجلامعات  اإلحصائية جبميع رسائل  الختبارات 

 ملربع كاي لبعض الختبارات اإلحصائية فإنه يعود لآليت: -( Wمؤشر )  –الدللة العملية  

العمانية وابجلامعات اخلاصة،   - ارتباط بريسون برسائل املاجستري ابجلامعات  امعة نزوى وجبابلنسبة ملعامل 
فسبب ذلك هو أن نسبة اقرتان النتائج ذات الدللة العملية الصغرية بدللة إحصائية أعلى من تلك اليت مل تكن 
ذات دللة إحصائية، مما ُيشكك يف مصداقية ودقة القرارات املبنية على نتائج أسئلة العالقات يف هذه اجلامعات، 

بني املتغريات يف اجلامعات العمانية قد وقعت يف اخلطأ من النوع ة  كما أن أغلب الدراسات اليت حبثت العالق
 وهو رفض الفرضية الصفرية وهي يف الواقع صحيحة. (  αاألول ) 

( فيها Wأما معامل الحندار يف كل من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى فسبب تدين قيمة مؤشر ) -
عملية متوسطة أو كبرية أكثر من تلك اليت اقرتنت بدللة ة  هو أن النتائج غري الدالة إحصائيا اليت تقرتن بدلل

عملية صغرية، مما يدلل على وجود ضعف يف التصميم املستخدم حلساب معامالت الحندار يف هذه الدراسات، 
( بنسبة كبرية، وهو الفشل يف رفض الفرضية الصفرية وهي يف احلقيقة β واحتمال وجود خطأ من النوع الثاين )بيتا

، مما يعين أنه على الرغم من وجود فروق ظاهرة بني املتغريات إل أن قوة الختبارات املستخدمة مل تستطع ئةخاط 
 كشفها. 

( يف اختبارات حتليل التباين برسائل املاجستري جبامعة نزوى هو أن النتائج Wتدين قيمة مؤشر ) بينما سبب   -
من إمجايل النتائج الدالة إحصائيا واليت ارتبطت بدللة عملية ر  الدالة إحصائيا واليت ارتبطت بدللة عملية صغرية أكث

 متوسطة أو كبرية. 
وتراوحت قوة العالقة الرتباطية بني الدللة اإلحصائية والدللة العملية جلميع الختبارات اإلحصائية بني 

( اختبارا، 3160عدد )  ودالصغرية واملتوسطة فقط، ومل توجد عالقة ارتباطية كبرية، وقد يكون سبب ذلك هو وج 
%( من إمجايل الختبارات اإلحصائية يف رسائل املاجستري ابجلامعات العمانية اختلفت 26.5واليت متثل نسبة )

( اختبارا كانت ذات دللة إحصائية لكن 2840نتائج دللتها اإلحصائية مع نتائج دللتها العملية، حيث إن ) 
انت ليس هلا دللة إحصائية وظهرت بدللة عملية متوسطة أو كبرية، وهذا ك  ( اختبارا320بدللة عملية صغرية، و) 
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أن ) العمانية قد تكون غري 26.5يعين  املاجستري ابجلامعات  نتائج رسائل  إليها  اليت توصلت  القرارات  %( من 
 صحيحة وغري دقيقة، ول ميكن الوثوق هبا.  

؛ البارقي، 2016؛ القضاة،  2018املالكي،  )  وبشكل عام اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من
حممود،  2012 الدرابيع،  2003؛  إبراهيم،  2003؛  حتليل 2000؛  واختبارات  )ت(  اختبارات  فيما خيص   )

التباين، واختبارات معامل ارتباط بريسون، أما نتائج اختبارات معامل الحندار يف هذه الدراسة فاختلفت مع نتائج 
اقرتان النتائج الدالة إحصائيا مع الدالة العملية الصغرية، كما اختلفت نتائج هذه   حت( اليت أوض 2012البارقي)

%( من الفرضيات الدالة إحصائيا 65( اليت توصلت إىل أن أكثر من ) 2006الدراسة مع نتائج دراسة احلداد)
 كانت ذات دللة عملية ضعيفة وصغرية. 

 توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:

ابلقليلة من القرارات اليت توصلت إليها نتائج رسائل املاجستري ابجلامعات العمانية   ست نظرا لوجود نسبة لي -1
قد تكون غري دقيقة، ول ميكن العتماد عليها؛ فإن الباحث يوصي أبمهية مراعاة الدقة يف اختيار الربامج 

اء مدة زمنية مناسبة عطواملعاجلات والتصاميم بشكل دقيق وخاصة املعاجلات التجريبية، وشبه التجريبية، وإ
 وكافية لتطبيق هذا النوع من املعاجلات. 

إجراء دراسة أثر بعض املتغريات الدميوغرافية كالنوع الجتماعي ونوع اجلامعة وسنة التخرج يف درجة التوافق   -2
 بني الدللة اإلحصائية والدللة العملية يف رسائل املاجستري ابجلامعات العمانية. 
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Abstract: 

 The Purpose of the study Knowledge of the sociometric profil - Rank status- For 

students, from where Degree of achievement And variable Self-esteem. 

In order to achieve this, an objective sample of 41 secondary school students was 

selected based on their achievement rates And the application of two data collection tools, such 

as the Cooper Smith Self-Assessment Scale and a Sociometric Test Form prepared by the 

researchers. 

 ملخص البحث 

التحصيل الدراسي حيث معدالت  للتالميذ من    )رتبة املكانة(  معرفة امللمح السوسيومرتي هدفت الدراسة إىل  
 ومتغري تقدير الذات 

تلميذا يف مرحلة التعليم الثانوى ابالعتماد على   41قصدية مكونة من  اختيار عينة  مت    وللوصول إىل ذلك
استمارة و ل"كوبر مسيث"  متمثلة يف مقياس تقدير الذات    أداتني جلمع البياانتاملعدالت التحصيلية هلم وتطبيق  

 .الباحثني سوسيومرتي من إعداد  اختبار

 
Keywords:  status sociometric, Self-Assessment, Academic achievement, sociometric test, 

Sociometric matrix 

املصفوفة  ، االختيار السوسيومرتي،املكانة االجتماعية، تقدير الذات، التحصيل الدراسي  :  الكلمات املفتاحية: 
 السوسيومرتية.

 مقدمة: 
قالب اجلماعة واجملتمع الذي يعيش فيه، إذ أنه ال ينمو اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه يتشكل وجوده يف  

يف عزلة عن اآلخرين ولكن من خالل التفاعل الذي حيدث بينه وبني احمليطني به سواء يف األسرة اليت تعترب النواة 
يت تؤثر يف األوىل أو يف املدرسة املؤسسة الثانية بعد األسرة واملسؤولة عن تنشئته اجتماعيا وهي من أهم املؤسسات ال 

حياة الفرد، كونه ميضي فيها مرحلة من عمره ويعيش فيها مراحل النمو من مرحلة الطفولة حىت مرحلة املراهقة اليت 
تعترب مرحلة جد مهمة يف حياة التلميذ واليت فيها يكون شخصيته، وتسهم املدرسة بطرقها اخلاصة واملختلفة يف تنمية 

إكسابه جمموعة من املعارف واخلربات حسب مراحل منوه اليت مير هبا، إضافة مهارات وقدرات التلميذ وإمكاانته و 
والشعور  واحلب،  الصداقة  إىل  واالجتماعية كاحلاجة  النفسية  التلميذ  إشباع حاجات  على  تعمل  فإهنا  ذلك  إىل 
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اعتبار   حاجات  إشباع  على  املدرسة  تعمل  أيضا  الزمالء،  مع  القسم  مجاعة  داخل  ابالنتماء  الذات واإلحساس 
كاالحرتام والتقدير بني التلميذ وزمالئه من خالل التفاعالت اليت حتدث بني مجاعة القسم، ومن خالل العالقات 

 العفوية اليت تكونت داخلها. 
وبذلك فجماعة القسم من أهم اجلماعات اليت تؤثر يف حياة التلميذ خاصة تلميذ املرحلة الثانوية املقبل على اجتياز 

التعليم الثانوي، فهو أثناء تعلمه يتواجد مع زمالئه وضمن مجاعة حمددة طول اليوم والعام الدراسي حتدث شهادة  
فيها يوميا جمموعة من التفاعالت االجتماعية العفوية واليت ترتاوح بني اإلجيابية والسلبية، كل عنصر فيها يؤثر ويتأثر 

وال ميكن فصلها وخاصة العالقات اليت تكونت فيها سواء كانت ابلعناصر األخرى كوهنا مجاعة متداخلة فيما بينها  
خمتلفة لكل تلميذ داخل تلك     (*)ضمنية أو ظاهرة، وبتواجد هذه العالقات والتفاعالت تتكون مكاانت اجتماعية

مبكانته   اجلماعة يف القسم واليت تؤثر على تقدير الذات الذي يتصوره ويضعه التلميذ على نفسه، والذي يتأثر ابلطبع 
 اليت حيتلها داخل مجاعة قسمه.

مفهوم القياس االجتماعي السوسيومرتي تناوله العديد من الباحثني خاصة   (*)"     Morinoفمنذ أن طور "مورينو  
 .(  9، ص  1990) ابمسة املنال،  يف اجملال الرتبوي

" على أنه:" جمموعة Zeller"زيلرحيث يالحظ أن املكانة املمنوحة للتلميذ تؤثر على تقديره لذاته الذي يعرفه  
املدركات اليت ميلكها الفرد عن قيمته الذاتية، وهذه املدركات تكون مرتبطة ومتأثرة مبدركات وردود أفعال أشخاص 

 آخرين هلم مكانة معينة لدى الفرد" . 
بعض واليت يكون هلا فالعالقات االجتماعية هي ذلك األسلوب اليت يتعامل به التالميذ ويتصرفون به اجتاه بعضهم ال

أتثري على تقدير التلميذ لذاته، فعندما يشعر أبن له مكانة مقبولة وأنه حمبوب داخل مجاعة قسمه فإن ذلك سيؤدي 
إىل زايدة تقديره لذاته وشعوره  أبمهيته من طرف زمالئه، وزايدة ثقته بنفسه والشعور ابلرضا عن الذات وقبوهلا، 

اضح وإجيايب على التحصيل الدراسي للتلميذ والذي له أمهية كبرية يف حياته ابعتباره وابلتايل سيكون هنا التأثري و 
الطريق والوسيلة اليت تساعده يف اختيار نوع الدراسة أو املهنة اليت حيبها وابلتايل حتديد الدور االجتماعي داخل 

 الدراسات السابقة، جند أهنا تناولتها من خالل: وللتحقق نظراي من نسق العالقة بني هذه املتغريات يف نطاق  ،  اجملتمع 
العالقة بني متغري املكانة االجتماعية ومتغري مفهوم الذات يف دراسة حيمود أمحد الذي توصل إىل النتيجة التالية:" -

لة ". أن التالميذ ذوي املكانة االجتماعية املقبولة أكثر تفهما للذات من التالميذ ذوي املكانة االجتماعية املعزو 
 .(292، ص  2009-2010)حيمود أمحد،  

العالقة بني متغري املكانة االجتماعية ومتغري التحصيل الدراسي يف دراسة "العريب فرحايت" وكانت نتيجتها : " أن -
التالميذ مرتفعي املكانة السوسيومرتية والتالميذ ذوي املكانة السوسيومرتية املنخفضة يف  هناك فروق جوهرية بني 
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السوسيومرتية".  حتصيل   املكانة  مرتفعي  التالميذ  لصاحل  وذلك  فرحايت،  الدراسي  ،  1997-1996)العريب 
 .(57ص

غري أن اخلط املنهجي الذي اعتمدان عليه يف التحقق من دراسة املتغريات ميدانيا يف حبثنا يتميز  بتناوله دراسة املكانة 
يتعلق األول مبعيار اجلد  والثاين مبعيار اللهو مع كل من   (**)يف معيارين  (*)االجتماعية بداللة امللمح السوسيومرتي

متغري  تقدير الذات و متغري التحصيل الدراسي، وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن أمهية  دراسة العالقة بني كل من 
جتياز امتحان شهادة املكانة االجتماعية و تقدير الذات والتحصيل الدراسي لتالميذ املرحلة الثانوية واملقبلني على ا

التعليم الثانوي وتكمن هذه العالقة يف بناء تقدير التالميذ لذواهتم والتحصيل الدراسي انطالقا من املكانة اليت حيتلوهنا 
 داخل مجاعة القسم. 

 ومما سبق ذكره ميكننا طرح التساؤالت التالية: 

 تالميذ من حيث معدالت التحصيل الدراسي؟هل يتباين امللمح السوسيومرتي او تتأثر املكانة االجتماعية لل-

هل توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ يف القسم تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار   -
 اجلد؟

 هل توجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اللهو؟  -

 ومن اجل معاجلة هذه التساؤالت منهجيا وميدانيا مت طرح الفروض التالية: 

الفرضية األوىل: يتباين امللمح السوسيومرتي للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث معدالت التحصيل 
 التحصيلي.

يذ يف القسم تتأثر أبسئلة  الفرضية الثانية: التوجد عالقة ارتباطية بني تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلم
 االختيار ملعيار اجلد. 

الفرضية الثالثة: توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة االجتماعية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار 
  ملعيار اللهو)الرتفيه(.

 وميكن ذكر أهم األهداف هذه الدراسة فيما يلي: 

 السوسيومرتية للتالميذ داخل مجاعة القسم. التعرف أكثر على املكانة   -
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 التعرف على العالقات االجتماعية داخل القسم ومدى أتثريها على التحصيل الدراسي للتلميذ. -
 معرفة العالقة بني تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية عند التالميذ.  -
 معرفة امللمح السوسيومرتي للتالميذ من حيث التحصيل الدراسي. -

على املنهج الوصفي التحليلي كونه يهدف إىل كشف العالقة بني املكانة االجتماعية للتلميذ يف مجاعة   واعتمدان
 قسمه وتقديره لذاته وحتصيله الدراسي والذي يتماشى وطبيعة املوضوع ومشكلة البحث. 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة.  .2
 . (.املكانة االجتماعية )يف معىن السوسيومرتية1.2

إن املكانة االجتماعية للفرد تتحدد من خالل املعايري االجتماعية للجماعة ومعتقداهتا، ابإلضافة إىل نظام 
العمل وما يرتبط به من أدوار اجتماعية خمتلفة انبعة من تصورات اجلماعة وتوقعاهتا، فاملكانة االجتماعية للفرد ليست 

على عدة عوامل ومؤشرات يف ظل ما يتوقع منه من أدوار إهنا   خاصية ذاتية فطرية له بل هي عطاء يقدم إليه بناء 
الرتبوي.    النظام  اجتماعي وتستخدم كوحدة يف حتليل  تفاعل  الداوود، زينب زيود،  وحدة  -2016)ابتسام 

 ( 179، ص  2017

ء...( يف تشري بعض التعريفات إىل أن مصطلح املكانة يدل على موقع الفرد كما يدركه هو مقارنة ابآلخرين )الزمال  
 (.  252)بشرى عبد احلسني، دون سنة، ص اجلوانب االقتصادية، العقلية، االجتماعية واالنفعالية  

وأن املوقع الذي يشغله فرد ما يف مجاعة أو مجاعة يف جمتمع، له بعدان أحدمها ميكننا أن نسميه أفقيا واآلخر عموداي، 
االتصاالت والتبادالت الواقعية أو جمرد العالقات املمكنة اليت يقيمها فرد مع ونقصد ابلبعد األفقي للمكانة شبكة  

 أفراد آخرين هلم موقع الفرد نفسه، أو مع أفراد آخرين يبحثون كما يبحث هو عن إقامة صالت معهم.

واه وأدىن، أما البعد العمودي فانه خاص ابالتصاالت والتبادالت اليت يعقدها مع األفراد من مستوى أعلى من مست
، ص  2016-2017) ابتسام الداوود، زينب زيود،  ويسعى هؤالء إىل أن يعقدوها معه كما يسعى هو أيضا.  

180  ) 

 هذا وتناول تعريف املكانة االجتماعية العديد من الباحثني وهي بشكل عام عند: 

 اجلماعة حنوه ". أمحد راجح:" موضع الفرد اخلاص يف مجاعته كما حتدده اجتاهات أعضاء  
اما حممد نبيل فقد عرفها على أهنا:" مكانة العضو االجتماعية بني أعضاء جمموعته اليت ينتمي إليها، وحتدد عن 
طريق درجة حيصل عليها العضو بعد إجراء االختبار السوسيومرتي، ويطلب من كل عضو أن خيتار أو ينبذ عددا 
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ختبار وكلما زادت اختيارات األعضاء املوجهني ألحد األعضاء من األفراد، وذلك على كل موقف من مواقف اال 
، ص 2005. )مجال الدين حممد أمحد احلنفي،زادت درجته السوسيومرتية وارتفعت مكانته االجتماعية والعكس

 (  11-12ص  
ائمة على احلب ويعرفها حممد فتحي يوسف يف اجملال الرتبوي:" أبهنا االختيارات اليت يتلقاها التلميذ من زمالئه الق

 والقبول أو القائمة على النبذ والنفور من خالل بعدين: 

مكانة التقبل وهي االختيارات االجيابية القائمة على احلب والقبول اليت يتلقاها من زمالئه يف مواقف النشاط مع -
 اجلماعة 

من زمالئه يف مواقف النشاط مع ومكانة النبذ وهي االختيارات السالبة القائمة على النبذ والنفور اليت يتلقاها  -
 (  13، ص 2005) مجال الدين حممد أمحد احلنفي،  اجلماعة.  

إذن املكانة االجتماعية هي موضع الفرد داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها، والذي يتشكل بطريقة عفوية غري رمسية   
 ويتحدد فيها إما الفرد النجم أو املعزول، أو املنبوذ أو املنعزل وتقاس عن طريق االختبار السوسيومرتي. 

 . االختبار السوسيومرتي )اخللفية النظرية(: 1.1.2

لقياس االجتماعي من حيث قياس للعالقات بني أعضاء اجلماعة الواحدة وبتحديد أمناط العالقات يعرف اب
 (.214، ص  2016)مأمون طربية،    بني مجاعة ومجاعة أخره وهتتم أبمناط التفاعل بني األفراد

ا وجد يف مناخ " وفرضياته يف أن اإلنسان يكون ذا فعالية إذMorenoوتعود هذه التقنية إىل ابتكارات "مورنيو  
 اجتماعي  عفوي ومالئم لرغباته ودوافعه.

السوسيومرتي االختبار  وقياس   (*)ويستعمل  مهنية...(  اجتماعية،  القسم،  )مجاعات  اجلماعات  دينامية  لرصد 
العالقات االجتماعية والوجدانية بني أفراد اجلماعة أو بني اجملموعات، وكذا قياس مستوى تكيف األفراد وانسجامهم  

القبول بني أعضاء داخل اجلماعة، وتقدير قوة تفاعالت اجلماعة، ورصد التجاذب والتنافر وعالقات احلياد والرفض و 
اجلماعة، وكشف األشخاص النجوم واملنبوذين داخل اجلماعة، وتستعمل ألغراض اختيار القادة أو تفويج التالميذ، 

 ( 322-321، ص ص2012)العريب فرحايت،  أو كشف اجلماعات الصغرية داخل اجلماعة الكبرية )غري مرئية(.  
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االختبار   األسئلة يف  طرح  عند  األساسية  أعضاء وامليزة  إىل  توجه  بسيطة،  مباشرة  أسئلة  تكون  ان  السوسيومرتي 
اجلماعة، وتصاغ أسئلته يف ضوء فروض الدراسة وأهداف البحث السوسيومرتي، ويوزعها على أفراد اجلماعة ويطلب 

 (.322، ص2012)العريب فرحايت،  من كل واحد منهم إبداء خياراته وتفضيله أو رفضه من بني زمالئه

 سئلة اليت تعتمد يف االستمارة السوسيومرتية: ومن امثلة األ

 سم عددا حمددا من أفراد جمموعتك تود أن تدرس )تعمل( معهم؟ من هو املفضل أوال، اثنيا، اثلثا.  .1

 ابلقرب ممن تريد أن جتلس يف الصف؟  .2

 مع من تريد اللعب أو السفر أو التنزه؟ .3

-218، ص ص2016)مأمون طربيه،ثر نفوذا وجاذبية  حدد أربعة أشخاص من مجاعتك تعتقد أهنم األك .4
217 .) 

" السوسيوغرام  يسمى  برسم  السوسيومرتي  االختبار  من  املستخلصة  البياانت  لبيان Sociogrammeحتلل   "
 اختيارات األفراد االجتماعية لبعضهم البعض كما هو موضح : 

 
 (39 ، ص   2018-2017املصدر:)حرزيل حسني،

 معلومات هامة عن بناء اجلماعة تتمثل يف:   (*)وتعطى قراءة وتفسري بياانت العالقات االجتماعية من السوسيوغرام  

التعرف على األفراد املرفوضني: وهم األفراد الذين حيصلون على أكرب عدد من اختيارات الرفض من أفراد اجلماعة  -
 وهم غري املتوافقني اجتماعيا مع اجلماعة. 
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على املنعزلني: وهم الذين يتميزون بعدم اختيارهم لآلخرين وعدم اختيار اآلخرين هلم أيضا، أي ال حيصلون التعرف  -
 (  64، ص  2013) صباح أمحد حممد النجار،    على اختيار أو رفض داخل اجلماعة 

ة الذين ميكن : أي أن الذين حيصلون على أكرب عدد من االختيارات، وهم القادStarsالتعرف على األفراد النجوم   -
 التأثري يف اجلماعة ع 

 التعرف على من ميكن ان يتبوؤون مسؤوليات يف اجلماعة.  -
 معرفة االختيارات املتبادلة والرفض املتبادل.  -
يرفضه - شخصا  الشخص  خيتار  متنافرين كأن  األفراد  أن  يوضح  والذي  املتبادلة:  غري  االختيارات  )حرزيل معرفة 

 (.40 ، ص  2018-2017حسني،
عبارة عن جدول ذو   وهي    la sociomatrice(*)تنقل هذه املعلومات والبياانت يف املصفوفة السوسيومرتيةمث  

السوسيومرتية،  االستمارة  على  التالميذ  إجاابت  بتفريغ كل  يسمح  )مستقبل(  وأفقي  )مرسل(  عمودي  مدخلني 
فقي جند رموز أمساء التالميذ، ويف املدخل وتتحول فيها األجوبة إىل رموز سوسيومرتية، وهلا مدخلني يف املدخل األ

 العمودي جند نفس رموز أمساء التالميذ مع نفس الرتتيب. 
 ( يوضح مثال ملصفوفة سوسيومرتية. 01جدول رقم)

 
 

االختيارات 
 املوزعة 

 االختيارات املستلمة 
 A B رمز التلميذ

A   ب                           أ 

 ج                             0

B                              0أ 

 ب                          ج 
 

 اذن من اجلدول يتضح ما يلي:
 جيب نقل كل أجوبة االستمارة على املصفوفة السوسيومرتية.-

 تقرأ املصفوفة دائما من اليمني إىل اليسار. -

 اختيارات السؤال األول من االستمارة السوسيومرتية ملعيار جدي. األرقام او احلروف أعلى اليمني من املربع متثل  -
 متثل اختيارات السؤال الثاين من االستمارة السوسيومرتية ملعيار جدي.  من املربع  أعلى اليسار 

 متثل اختيارات السؤال الثالث من االستمارة السوسيومرتية ملعيار اللهو.  من املربع   أسفل اليمني -
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 متثل اختيارات السؤال الرابع من االستمارة السوسيومرتية ملعيار اللهو.  من املربع أسفل اليسار  -
 يتم تصحيح االختيار السوسيومرتي كمايلي: -

 يعطى الرمز )أ( لالختيار األول )التلميذ املفضل األول(.  - 
 يعطى الرمز )ب( لالختيار الثاين )التلميذ املفضل الثاين(.  - 
 يعطى الرمز )ج( لالختيار الثالث )التلميذ املفضل الثالث(.  - 

 وللحصول على قيمة الرتبة السوسيومرتية نعطي وزن لكل اختيار حيث: 
 متنح ثالث نقاط ابلنسبة للرمز )أ(.  - 

 متنح نقطتني ابلنسبة للرمز )ب(. - 
 متنح نقطة واحدة ابلنسبة للرمز )ج(.  - 

 مث جنمع االختيارات اليت حيصل عليها التلميذ لنحصل على الرتبة )الدرجة( السوسيومرتية للتلميذ.
مت تطبيق االستمارة السوسيومرتية على تالميذ السنة الثالثة اثنوي، حيث تعريف االختبار السوسيومرتي اجرائيا:  -

فق مواقف يعيشها التالميذ مع بعضهم يف القسم او خارجه وقد وضعنا معيارين ميثالن طلب منهم اختيار زمالئهم و 
أهم املواقف اليت يعيشها التالميذ مع بعضهم البعض واملعايري اليت اخرتانها لبناء االستمارة السوسيومرتية جلماعة 

 القسم هي: 

 السوسيومرتية املستخدمة يف البحث (: يوضح كيفية توزيع أسئلة االستمارة  02جدول رقم )

 ماهية املعيار  عدد األسئلة   
 : اجملاورة يف الطاولة اثناء الدرس 1السؤال    

 : النشاط البيداغوجي2السؤال  
 معيار جدي   

 : قضاء فرتة الراحة 3السؤال  
 : امضاء الوقت اثناء الرحلة 4السؤال  

 معيار هلو)ترفيهي(  

 . تقدير الذات: 2.2
مشتق من الفعل "قدر" فيقال قدر فالن الشيء تقديرا، أي بني مقداره وجعله بقدره أو ساواه. التقدير لغة:    -

 ( 148 ، ص   2003) حسن شحاتة، زينب النجار،
 (  206 ، ص2007) عيسى مومين،    الذات هي النفس والشخص، وذات الصدور خفاايها. الذات لغة:    -



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)131-154\ Vo: 6, No:1, 2020 

 

140 
 

هو احلكم الشخصي للفرد عن قيمته الذاتية، واليت يتم التعبري عنها من خالل اجتاهات الفرد عن   اصطالحا:   -
الذات.   تقدير  مبستوى  متأثرة  تكون  للحياة  األساسية  العوامل  أن  ويبني  دهنون نفسه  بن  إبراهيم،  )ماحي 

 (.75، ص  2014سامية،
. )سلوى حممد نخفضا حينما نفقد السعادة أو مرتفعاكما يقصد به هو تقييمنا لذواتنا وميكن أن يكون التقييم م

 (   40، ص  2002عبد الباقي،
هي استجاابت التالميذ على مقياس تقدير الذات الذي قام إبعداد صورته األصلية "   تقدير الذات إجرائيا:  -

الفتاح موسى"، يطC-Smith  "1967كوبر مسيث   العربية " عبد  البيئة  بق على ، وقام برتمجته وتقنينه على 
 .دقائق  10سنة فما فوق وميكن تطبيقه فرداي أو مجاعيا ومدة التطبيق ال تتجاوز    16ألفراد من  ا

(  وجزء للبنود 8بند، جزء للبنود املوجبة وعددها)  25يهدف إىل قياس درجات تقدير الذات وهو مكون من  
 (. 17السالبة وعددها )  

 السالبة واملوجبة يف مقياس تقدير الذات. (: يوضح عدد العبارات  03جدول رقم)
 عددها  ارقام البنود البنود

- 12-11- 10-7-6-3-2 السالبة
13 -15-17-16 -18 -21 -
22 -23-24-25 . 

17 

 08 . 20- 19- 14-9-8-5-4-1 املوجبة 
 25 اجملموع

 وطريقة تصحيح املقياس تقوم على:
 العبارة السالبة. ( إذا أجاب املفحوص ب " ال تنطبق" على  1اعطاء الدرجة )-
 ( إذا أجاب املفحوص ب "تنطبق" على العبارة املوجبة. 1إعطاء الدرجة ) -

 . التحصيل الدراسي 3.2
. ) مرهف إجناز يف ميدان معني وخاصة يف اجملال الدراسي، كما يعين القدرة املكتسبة على أداء عمل دراسي  لغة :   -

 ( 94  6-، ص ص  2003كمال اجلاين،  
،  2010) بدر الدين بن تريدي،  وهو أخذ املعارف عن طريق التعلم سواء كانت هذه املعارف تصرحيية أو إجرائية.  

 (92ص  
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املعارف واملهارات املتحصل عليها واليت مت تطويرها خالل املواد الدراسية واليت عادة تدل   هو جمموعةاصطالحا :    -
،  2003) حسن شحاتة، زينب النجار،عليها درجات االختبار أو الدرجات اليت خيصصها املعلمون أو االثنني معا.  

 (89 ص  
إجرائيا:    - الدراسي  حيصل  التحصيل  الذي  املعدل  هو  الدراسي  الفروض التحصيل  أداء  بعد  التلميذ  عليه 

 من السنة الثالثة اثنوي.  2للفصل األول والثاين مقسوما على العدد  له  واالختبارات وتقومي املعلم 

هذا البحث يتضمن عدة مفاهيم ومصطلحات مفتاحية )املكانة االجتماعية، تقدير دينامية متغريات البحث:  .4.2
الذات، التحصيل الدراسي( وظفت يف نسق من املعاين والدالالت، وركبت كمتغريات شبكية يف صيغة مشكلة، 

غريات يف البحث ومن اجل اإلرصاء على أبعادها اإلجرائية املوجبة لقياسها أمبرييقيا، نوضح داللتها الدينامية كمت
                                          كما يلي:   

(: يبني 02شكل رقم )
 دينامية متغريات البحث. 

 .عينة الدراسة من الناحية السوسيومرتية: 3

مت احلصول على عينة الدراسة من جمتمع البحث املكون من تالميذ السنوات الدراسية الثالث مبتقن عزيزي 
الثانوي، وذلك لضمان موضوعية النتائج حيث مت -قاملة-عبد اجمليد  الثالثة من التعليم  ، ومت اختيار تالميذ السنة 

استبعاد تالميذ السنة األوىل لغياب عالقات الصداقة بينهم نتيجة انتقاهلم من مرحلة املتوسط إىل مرحلة الثانوي، أي 
من شروط تطبيق االختبار السوسيومرتي أبن يقضي أفراد اجلماعة حميط جديد وخوفا من حدة العالقات بينهم ألن  

مدة طويلة مع بعضهم البعض حىت ترتسخ جيدا مكانة كل تلميذ يف اجلماعة ويتعرف كل فرد على األفراد اآلخرين، 
اب، علوم كما مت استبعاد تالميذ السنة الثانية وذلك لتوجه التالميذ إىل العديد من الشعب األخرى كتقين رايضي آد

جتريبية، لغات أجنبية، تسيري واقتصاد، مما يستدعي األمر تكوين مجاعات أخرى ودخول وخروج عناصر جديدة، 
 وابلتايل تكوين شبكة عالقات جديدة والتعرف أكثر على بعضهم البعض. 

المكانة 
االجتماعية التحصيلتتقدير الذا

الدراسي

1 
2 
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السنة الثالثة يف من حيث املستوى التعليمي وتتكون تلميذ(  41وعليه فإنه مت اختيار عينة البحث بطريقة قصدية )
أقسام )قسم لغات أجنبية، قسمني تسيري واقتصاد، قسم آداب وفلسفة، وقسمني علوم جتريبية   7هذا املتقن من  

 والشكل املوايل يوضح  خصائص توزيع عينة البحث.   قسم تقين رايضي ( 

 ومن الناحية السوسيومرتية تتمتع عينة البحث ب: 
بعضهم   - مع  التالميذ  ) درس هؤالء  املاضية  الدراسية  السنة 2018- 2017السنة  من  والثاين  األول  والثالثني   )

( مما مسح هلم مبعرفة بعضهم البعض أكثر، وتكوين عالقات مرتابطة وصداقة 2019 - 2018الدراسية احلالية ) 
 فيما بينهم وابلتايل اتضحت مكانة كل تلميذ إىل زمالئه.

سنة وهذا ما جعل افراد عينة البحث   18سط العمر الزمين يف القسمني  تقارب أعمار أفراد العينة حيث يبلغ متو  -
 من نفس السن تقريبا. 

 يتواجد أفراد العينة يوميا يف األحياء القريبة من بعضها مما يسمح هلم اباللتقاء خارج أوقات الدراسة.  -
 النضج املعريف والعقلي من حيث فهم أفراد العينة لتعليمات االختبار.  -
ذه اخلصائص بشكل أكثر على حتديد املكانة االجتماعية للتالميذ داخل مجاعة القسم بشكل دقيق  ستساعدان ه  -

 والوصول إىل نتائج أكثر دقة.

 عرض وحتليل وتفسري نتائج فرضيات البحث.  .4  

السوسيومرتي يتباين امللمح  الختبار الفرضية األوىل ومنطوقها: ".عرض وحتليل نتائج الفرضية العامة األوىل: 1.4
 للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث التحصيل الدراسي".

اعتمدان يف حتليلنا على مؤشرين األول يتعلق ابمللمح السوسيومرتي للتعرف على التلميذ النجم من مجاعة قسمه    
ة كما هو موضح يف الذي يتحصل على اكرب عدد من االختيارات املوزعة، والثاين يعتمد على املعدالت التحصيلي

 . 04الشكل رقم
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 أ. تالميذ قسم من شعبة تسيري واقتصاد سنة اثلثة اثنوي 

 
 .سم تسيري واقتصادقيبني سوسيوغرام املكانة االجتماعية للتلميذ النجم  (:  03شكل رقم )

" والذي يتمركز عادة يف املوقع الوسطي للمرمى هو الذي احتل E( يتبني أن التلميذ "03من خالل الشكل رقم )
املرتبة السوسيومرتية األوىل، فقد استقبل أكرب عدد من األصوات املوزعة من طرف تالميذ القسم وحسب التحليل 

التحصيلية   النجم واألكثر شعبية يف مجاعة قسمه، وابلرجوع إىل املعدالت  التلميذ  أن   نرى  (*)السوسيومرتي هو 
" ضمن فئة املعدالت اجلّيدة ومع التالميذ الذين حتصلوا على معدالت يف القسم لكن ليس Eالتلميذ النجم رقم " 

 أفضل معدل حسب املخطط البياين املوضح أدانه: 

 
لقسم يبني خمطط بياين لتوزيع معدالت التالميذ من أضعف معدل إىل أعلى معدل على فئتني  ( :  04شكل رقم )

 تسيري واقتصاد.
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جيد[ 11-10]  ضعيف[ 9-5] 
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إذن يتضح من خالل السوسيوغرام واملخطط البياين لتوزيع املعدالت أن التلميذ النجم هو الذي حتصل على أكرب 
 عدد من االختيارات املوزعة. 

لكل تالميذ القسم وهي مرتبة تنازليا من أعلى   (*)وللتبيان أكثر نورد اجلدول التايل الذي ميثل الرتبة السوسيومرتية  
 رتبة إىل أدىن رتبة. 

 . يوضح نتائج رتبة االختبار السوسيومرتي لتالميذ قسم تسيري واقتصاد(:  04جدول رقم )

 الرتبة السوسيومرتية  التالميذ رموز   الرتبة السوسيومرتية  رموز التالميذ 

E 9.75 K 5.25 

C 9 D 4.75 

H 7.75 A 4.5 

F 7.5 I 3.5 

J 7.25 G 2.5 

M 7.25 L 2.25 

B 6.75  

من خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح أن الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ختتلف من تلميذ آلخر رغم تقارهبا لدى 
" ويبقى هو 9.75" لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعة قسمه بقيمة "Eالتلميذ "البعض، حيث نالحظ أن 

" بثاين أعلى رتبة داخل مجاعة صفه، أما الرتبة الثالثة Cالنجم واألكثر شعبية بني زمالئه، مث أييت بعده التلميذ "
 يومرتية. " مث يليه ابقي أفراد العينة بتباين طفيف بني رتبهم السوسHحيتلها التلميذ " 

" ىف مجاعة قسمه، الذي استحوذ على عدد من األصوات واالختيارات املوزعة من Eوميكن تفسري جنومية التلميذ " 
 د واللهو.اختيار يف معيار اجل22طرف زمالئه وصلت إىل  
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اجلماعة هي نفسها لسهولة اخنراطه واندماجه داخل اجلماعة، ومعرفته وصلته الوثيقة بزمالئه دون أن ننسى أن هذه  
مجاعة السنة الثانية اثنوي وابلتايل يكون امللمح السوسيومرتي للتالميذ أكثر رسوخا ووضوحا داخل اجلماعة اليت 
ينتمي إليها، فتكوين هذه العالقات الضمنية بني أفراد اجلماعة حيتاج إىل وقت لثبوهتا ومتايز العالقات واالرتباطات، 

الشخ بينهم  من  ويربز  هذه فيظهر  متيز  اليت  العفوية  فتلك  العصبة،  داخل  شعبية  لديه  الذي  واحملبوب  النجم  ص 
 العالقات ترسم لنا امللمح السوسيومرتي للتالميذ الذي قد يكون جنم أو منبوذ كما قد يكون معزول أو منعزل. 

ية فهو النجم واحملبوب " لديه خامس معدل جيد بني زمالئه يف القسم إال انه األكثر شعبEفبالرغم من أن التلميذ "
الذي ينجذب له زمالئه يف القسم، ويفسر ذلك إىل قوة شخصية التلميذ يف جذب اآلخرين له وكيفية التواصل 
والتفاعل معهم، حبيث جند أن"هومانز" حتدث عن التفاعل والنشاط والعاطفة اليت تتم بني أعضاء أي مجاعة تتوطد 

ىل أفراد مجاعته يكون بقدر اتفاق نشاطه وحاجاته مع أعضائها أي ابزدايد بينهم عالئق اجتماعية وأن ميل الفرد إ
األفراد  اخنراطه واندماجه مع  احتكاكنا وتفاعله معنا وسهولة  التفاعل وقد الحظنا ذلك من خالل  يزيد  التشابه 

 اآلخرين حىت إن كانوا غرابء والتقى هبم أول مرة. 

لسوسيومرتي جند أن التلميذ نفسه لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعته وابملقارنة مع رتبة التلميذ يف االختبار ا
" أبفراد مجاعته وقدرته على خلق جو من االنسجام Eوهذا إن دل على شيء إمنا يدل على مدى ترابط التلميذ " 

لهو وتلقيه اختيارات والتفاعل خاصة أثناء املراجعة اجلماعية، فهو الفرد املفضل لدى معظم زمالئه يف معيار اجلد وال
" فإن امللمح السوسيومرتي لكل عضو من  Morenoكمفضل أول واثين وحىت كمفضل اثلث، وحسب "مورينو 

اجتماعية حسب ردود  اليت يكوهنا اآلخرون عنه وجتعله حيتل مكانة  األفعال  بردود  اجلماعة يكون متأثرا  أعضاء 
تت إمنا  اجلماعة  داخل  تلميذ  مكانة كل  وأن  مقدار أفعاهلم،  ويتضمن  نظام خارجي،  حدد حسب "هومانز" وفق 

النشاط ونوع  التفاعل الذي يقع بني أعضاء اجلماعة، أما النظام الداخلي فهو السلوك االجتماعي الذي يعرب عن 
 يت تنشأ بني أفراد اجلماعة. العواطف ال 
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 ب. تالميذ قسم من شعبة علوم جتريبية سنة اثلثة اثنوي 

 
 يبني سوسيوغرام املكانة االجتماعية للتلميذ النجم لقسم العلوم التجريبية(:  05شكل رقم )

" والذي يتمركز عادة يف املوقع الوسطي للمرمى هو الذي احتل H( يتبني أن التلميذ "05من خالل الشكل رقم )
وحسب التحليل   املرتبة السوسيومرتية األوىل، فقد استقبل أكرب عدد من األصوات املوزعة من طرف تالميذ القسم

 السوسيومرتي هو التلميذ النجم واألكثر شعبية يف مجاعة قسمه.

" ضمن فئة املعدالت اجلّيدة ومع التالميذ الذين   Hوابلرجوع إىل املعدالت التحصيلية نرى أن التلميذ النجم "  
 حتصلوا على معدالت يف القسم لكن ليس أفضل معدل حسب املخطط البياين املوضح: 

 
لقسم   يبني خمطط بياين لتوزيع معدالت التالميذ من أضعف معدل إىل أعلى معدل على فئتني(:  06رقم )شكل  

 العلوم التجريبية.
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إذن يتضح من خال ل السوسيوغرام واملخطط البياين لتوزيع املعدالت أن التلميذ النجم هو الذي حتصل على أكرب 
 عدد من االختيارات املوزعة. 

اجلدول التايل الذي ميثل الرتبة السوسيومرتية لكل تالميذ القسم وهي مرتبة تنازليا من أعلى رتبة وللتبيان أكثر نورد  
 . إىل أدىن رتبة

 يوضح نتائج رتبة االختبار السوسيومرتي لقسم العلوم التجريبية.(:  05جدول رقم )

 الرتبة السوسيومرتية  التالميذ  الرتبة السوسيومرتية  التالميذ 

(*)L 12.75 U 5.5 

(**)H 12.5 P 5.25 

Q 10.75 Y 5 

N 10.25 Z 4.75 

G 10 R 4.5 

I 8 J 4.5 

D 7 AC 4 

X 6.5 AB 3 

E 6.25 A 2.75 

M 6 V 2.5 

B 5.75 W 2.25 

T 5.75 S 2 
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C 5.5 O 1.75 

K 5.5 F 0.75 

من خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح أن الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ختتلف من تلميذ آلخر رغم تقارهبا لدى 
" 12.75" لديه أعلى رتبة سوسيومرتية داخل مجاعة قسمه بقيمة "  Lبعض التالميذ، حيث نالحظ أن التلميذ "  

" Qه، أما الرتبة السوسيومرتية الثالثة كانت للتلميذ "" بثاين أعلى رتبة داخل مجاعة صفHمث أييت بعده التلميذ رقم " 
 وهكذا ابلنسبة لباقي  تالميذ القسم لكن بوجود  تباينات بني رتبهم السوسيومرتية. 

" بناء على عدد االختيارات املستلمة ومعناها أن التلميذ يستقبل أكرب عدد L " "Hوميكن تفسري جنومية التلميذ" 
ممكن من االختيارات لكن ليس يف الدرجة األوىل دائما أو ابألحرى موزعة على طيف االختيارات املستلمة من 

 . 3و2و1

ختيارات مستلمة قليلة وكذلك الرتبة السوسيومرتية داخل اجلماعة مبعىن أنه قد يوجد شخص جنم اثن يف اجلماعة اب
 لكن أغلبها يف الرتبة األوىل أو الثانية وعلى اعتبار أن الرتبة األوىل أتخذ أكرب درجة. 

" هو النجم داخل مجاعته فقد استقبل وحتصل على أكرب عدد من االختبارات Hوعلى هذا األساس فإن التلميذ " 
ابلرغم من أن لديه اتسع معدل جّيد يف القسم إال أنه   اختيار يف معيار اجلد واللهو  28من طرف زمالئه وقدرت بـ 

 التلميذ األكثر شعبية بني زمالئه يف القسم. 

الثاين داخل مجاعة قسمه ابلرغم من أخذه Lوابملقارنة مع الرتبة السوسيومرتية جند أن التلميذ رقم " " هو النجم 
 من حيث املعدالت.  11لرتتيب  

للتلميذ داخل اجلماعة من حيث التحصيل الدراسي، وهذا إن دل على شيء فإنه إذن تتباين املكانة السوسيومرتية 
 قد يكون هو نفسه ال يعلم ماهي.  يدل على أن لكل تلميذ مكانة عفوية ضمنية داخل مجاعته 

 اذن تتباين الرتبة السوسيومرتية للتالميذ ابملقارنة مع معدالهتم التحصيلية وعليه نستنتج حتقق هذه الفرضية.

الثانية  عر  الفرضية  نتائج  : " ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة ومفادهاض وحتليل 
 السوسيومرتية للتلميذ يف القسم تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اجلد ". 
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القسمني واجلدول وللتحقق من صحة هذه الفرضية اعتمدان على احتساب قيمة معامل بريسون لكل أفراد العينة يف  
 التايل يوضح النتائج: 

 يوضح نتائج معامل ارتباط بريسون بني درجات تقدير الذات ومعيار اجلد ألسئلة االختيار. (:  06جدول رقم )

 املتغريات 
عدد أفراد 

 العينة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

قيمة 
 "بريسون" 

 sigقيمة  
الداللة  

 اإلحصائية 

تقدير   درجات
 41 الذات

15.59 3.741 
 غري دال  0.0509 0.106

 4.29506 5.9512 معيار اجلد 

بني درجات تقدير الذات ومعيار اجلد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يتضح من خالل اجلدول أنه ال توجد
، ومن خالل قيمة بريسون تبني أبنه ال توجد عالقة ارتباطية حيث كانت قيمة بريسون تساوي" ألسئلة االختيار

 " وهي موجبة وضعيفة وغري دالة إحصائيا كما نالحظ التقارب الشديد بني قيميت االحنرافني املعياريني.   0.106

"، 3.741معياري قدره "  " وابحنراف15.59حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب لدرجات تقدير الذات تساوي "
 ". 4.29506" وابحنراف معياري قدره "5.9512بينما بلغت قيمة املتوسط احلسايب للمعيار اجلدي "

وميكن تفسري ذلك ايل ان التالميذ الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع ليس ابلضرورة تكون لديهم درجة مرتفعة من 
القسم، وهذا راجع عادة إىل أن التالميذ يعتربون أنفسهم هامني املكانة االجتماعية  يف معيار اجلد داخل مجاعة  

ويستحقون االحرتام والتقدير  واحلب والقبول، واألمن، فاحلاجات الضرورية لديهم عند إشباعها تزيد لديهم من 
ختاذ القرارات، تقديرهم لذواهتم، والقيمة الشخصية اليت يعطيها التلميذ على نفسه والقدرة على االعتماد على ذاته يف ا

كما يفسر ذلك إىل دور األسرة اليت تؤثر يف التلميذ من حيث رفع تقديره لذاته وزايدة النظرة االجيابية لنفسه خاصة 
يف هذه الفرتة اليت تعترب جد هامة وحساسة من الناحية النمائية ملرحلة املراهقة وما متتاز به من خصائص جسمية، 

 ومن الناحية التحصيلية إلقباهلم على اجتياز شهادة التعليم الثانوي.فيزيولوجية، نفسية وانفعالية 
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وميكن أن جند تالميذ لديهم تقدير ذات منخفض يقابله درجة عالية يف املكانة االجتماعية ملعيار اجلد وهذا راجع 
، ولديه قدرات إىل أنه مهم داخل مجاعته من طرف زمالئه وحب مشاركته يف مراجعة الدروس واجملاورة يف الطاولة

 وإمكانيات يف مساعدة اآلخرين وقد جند لديه مستوى جيد من املعارف واملهارات األكادميية وذو حتصيل جّيد. 

كما قد يفسر ذلك بشعوره بعدم األمان داخل مجاعته، وأنه غري متقبل من طرف اآلخرين مما يولد لديه نظرة سلبية 
بنفسه، إاّل أن مجا ثقته  عة قسمه تكن له كل االحرتام واحملبة وانه شخص ذو كفاءة عالية اجتاه نفسه ويضعف 

 ومبقدوره إعطاء املزيد من املعلومات املفيدة ابلنسبة هلم. 

السوسيومرتية  واملكانة  الذات  تقدير  بني درجات  ارتباطية  توجد عالقة  وال  الفرضية حمققة  أن  نستنتج  وكخالصة 
 جلد. للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار ا

الثالثة:   الفرضية  نتائج  وحتليل  واملكانة   ومفادها عرض  الذات  تقدير  درجات  بني  ارتباطية  عالقة  "توجد 
 السوسيومرتية للتلميذ تتأثر أبسئلة االختيار ملعيار اللهو". 

  وللتحقق من صحة هذه الفرضية اعتمدان على احتساب قيمة معامل بريسون واجلدول التايل يوضح النتائج

 يوضح نتائج معامل ارتباط بريسون بني درجات تقدير الذات ومعيار اللهو ألسئلة االختيار (:  07جدول رقم )

 املتغريات 
أفراد  عدد 

 العينة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

قيمة 
 "بريسون" 

 sigقيمة  
الداللة  

 اإلحصائية 

تقدير  درجات 
 41 الذات

15.59 3.741 
 غري دال  0.467 0.117

 3.05359 6.0244 معيار اللهو 

بني درجات تقدير الذات ومعيار اللهو عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يتضح من خالل اجلدول أنه ال توجد 
، ومن خالل قيمة بريسون تبني أبنه ال توجد عالقة ارتباطية حيث كانت قيمة بريسون تساوي " ألسئلة االختيار

 " وهي موجبة وضعيفة وغري دالة إحصائيا كما نالحظ التقارب الشديد بني قيميت االحنرافني املعياريني.   0.117
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"، 3.741ف معياري قدره "" وابحنرا15.59حيث كانت قيمة املتوسط احلسايب لدرجات تقدير الذات تساوي "
 " 3.05359" وابحنراف معياري قدره "6.0244بينما بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملعيار اللهو " 

وكخالصة نستنتج أن الفرضية حمققة أي ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية 
 للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار اللهو.

وميكن تفسري ذلك إىل أن التالميذ عندما يقيمون أنفسهم فإهنم ال يربطونه مبكانتهم االجتماعية ملعيار اللهو ابلرغم 
أن هذا املعيار تضمن قضاء وقت الراحة املدرسية وإمضاء فرتة الرحلة الرتفيهية إال أننا جندهم مل أيخذوا مكانتهم  

بط ذلك بعوامل أخرى مثل التلميذ نفسه الذي يكون ذو شخصية قوية لديه بعني االعتبار أثناء تقدير ذاهتم، بل يرت
 ثقة بنفسه وال يتأثر مبعاملة اآلخرين له خاصة أثناء تقييم ذاته.

وميكن أن جند تالميذ لديهم تقدير ذات منخفض يقابله درجة عالية يف املكانة االجتماعية ملعيار اللهو وهذا راجع 
الدعابة ولديه إمكانيات الرتفيه عن زمالئه فهو مهم داخل مجاعته من طرف زمالئه وحيبون   إىل أنه تلميذ يتمتع بروح 

مشاركته يف املواقف اليت تتضمن االسرتخاء والراحة، كما يفسر ذلك بشعوره بعدم األمان داخل مجاعته، وأن زمالئه 
 يسخرون منه وال حيبون جمالسته.

  خامتة:  .5

الذي يكشف عن مكانة التلميذ داخل   السوسيومرتي جمال خصب يف اجملاالت الرتبويةيعترب جمال القياس  
مجاعة قسمه ما إذا كان جنم أو مقبول، والذي ربطناه مبتغريات حبثية متثلت يف متغري تقدير الذات حيث يعترب من 

التلميذ خاصة يف مرحلة املر  اهقة اليت تشهد جمموعة من املفاهيم اهلامة يف البحوث النفسية الذي يرتك أثر على 
 التغريات اجلسمية واالنفعالية والنفسية.

ومتغري التحصيل الدراسي الذي نقصد به جمموعة من اخلربات واملكتسبات اليت يتعلمها التلميذ ضمن مجاعة صفه، 
 النتائج التالية : وعليه توصلنا إىل  Kوالذي له أمهية جبعل التلميذ يتعرف على قدراته وإمكانياته وزايدة ثقته بنفسه

 .يتباين امللمح السوسيومرتي للتالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي من حيث التحصيل الدراسي -
ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية للتلميذ يف القسم أبسئلة االختيار ملعيار  -

 اجلد.
 تقدير الذات واملكانة السوسيومرتية للتلميذ أبسئلة االختيار ملعيار اللهو.ال توجد عالقة ارتباطية بني درجات   -

 النتائج نقرتح مايلي: هذه  وعلى ضوء 
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الذات اإلجيايب لديه ورفع مستواه  - التلميذ االجتماعية وتنمية تقدير  تنفيذ برامج إرشادية من أجل حتسني مكانة 
 الدراسي.

 املعزولني داخل مجاعة قسمهم وإنشاء عالقات متماسكة فيما بينهم. العمل على إدماج التالميذ   -
 االستفادة من املكانة االجتماعية للتلميذ النجم يف خلق مناذج سلوكية إجيابية يف مجتاعته.  -

 
 

Footnote : 
1. (*) almkanh alajtma'eyh: t'erf kdlk balmkanh alswsywmtryh why fy allghh alajnbyh Statut Sociométrique   

2. (*) jakwb-lyfy- mwrynw Jacob Lévy Moreno  ( 1974-1892 ) : drs alflsfh waltb fy fyyna wmars altb alnfsy fy 

alnmsa thm alwlayat almthdh, wastqr fy 'eam 1927 wa'etbr an althlyl almt'emq ll'elaqat alshkhsyh yjb an 

ykshf tby'etha alhqyqyh wbaltaly t'ezyz al'efwyh walebda'e llfrd, waqtrh tqnyh llwswl ela hda alhdf whw 

alakhtbar alajtma'ey( alswsywmtry ). (Alain.b, Alain. T, 2008, p 14)   

3. (*):whw bdlalh alt'erf 'ela altlmyd alnjm mn jma'eh qsmh aldy ythsl 'ela akbr 'edd mn alakhtyarat almwz'eh 

aw akbr rtbh swsywmtryh. 

4. (**): alawl ysma alm'eyar aljdy : whw aldy yqas bas'elh ttrh hwl mwady'e dat ahmyh wfy astmartna ytdh 

alm'eyar aljdy mn khlal : 

5. als'eal alawl wmfadh: adkr asma' zmla'ek aldyn tfdl aljlws m'ehm fy altawlh athna' alhsh aldrasyh?  

6. wals'eal althany wmfadh: eda tlb mnk alastad alqyam b'eml jma'ey (mraj'eh aldrws, hl tmaryn, l'eb krh 

alqdm) adkr asma' zmla'ek aldyn tfdl msharkthm wal'eml m'ehm fy jma'eh wahdh? 

7. walthany ysma m'eyar allhw: whw aldy yqas bas'elh ttrh hwl mwady'e dat 'elaqh baltslyh waltrfyh wfy 

astmartna ytdh m'eyar allhw mn khlal: 

8. als'eal althalth wmfadh: adkr zmla'ek aldyn tfdl an tmdy m'ehm ftrh alrahh alsbahyh?  

9. wals'eal alrab'e wmfadh: nzmt almdrsh rhlh t'elymyh lzyarh mwq'e athry, adkr zmla'ek aldyn twd an tshbhm 

m'ek? 

10. (*) tstkhdm b'ed almraj'e 'ebarh "akhtbar swsywmtry" walb'ed alakhr"astmarh swsywmtryh" lkn 'ela mstwa 

allghh alajnbyh njd 'ebarh"Sociometric Test" 

11. (*)  alswsywghram aw albyan alajtma'ey aw altmthyl albyany ll'elaqat alajtma'eyh "swrh esh'ea'eyh llslat 

almtbadlh dakhl aljma'eh"( basmh almnla, 1990, s88). 

12. ysmh bthdyd wbqra'h shbkh al'elaqat ghyr alrsmyh fy aljma'eh whw bhda ykhtlf 'en almkhtt altnzymy 

organigramme aldy yrkz 'ela al'elaqat alrsmyh bghd alnzr 'en al'elaqat ghyr alrsmyh alty tqwm byn alafrad 

bhkm  tfa'elhm almstmr fy alby'eh, yhll thlyla kyfya  wyzhr tnzym al'elaqat al'eatfyh walajtma'eyh wysmh 

bthdyd almkanh alajtma'eyh lkl frd wbm'erfh mrakz alqyadh wmwaq'e altathyr waljadbyh waljma'eat 

almrkzyh walfr'eyh walhamshyh whmzat alwsl byn aljma'eat alfr'eyh  wnmadj alsra'e walsdaqh almtbadlh 

wghyr almtbadlh wnmadj al'ezlh walnbd. (Fernand.H, Demise.D.M,Charles.T, Fernand.N,1997, Page 285 ) 

13. (**): almsfwfh alswsywmtryh ttwz'e 'ela 'edh m'eayyr mn bynha: 

14. msfwfh bm'eyar wahd: why ttdmn ajwbh akhtyarat wnbd mn thlathh akhtyarat mn afrad almjmw'eh. (basmh 

almnla 1990, s51) 

15. msfwfh bm'eyaryn: why ttdmn mn alnahyh almnhjyh alakhtyar walnbd lkn wfq mhkyn: 

16. alawl yt'elq balakhtyar fy m'eyar jdy wm'eyar trfyhy hyth y'ebr 'en rghbh altlamyd fy aldrash m'e b'edhm 

alb'ed aw 'en mda twfr 'elaqat alsdaqh kharj awqat aldrash walthany yt'elq balnbd fy m'eyar jdy wm'eyar 

trfyhy hyth tt'elq b'edm rghbh altlamyd aldrash m'e b'ed afrad almjmw'eh aw fy mrafqh zmla'ehm fy rhlh 

trfyhyh (basmh almnla 1990, s206). 

17. whdh hy alty a'etmdna 'elyha fy bhthna m'e m'eyar aljd wallhw las'elh alakhtyar fqt. 

18. (*):alm'edl althsyly  lltlamyd hw bdlalh mjmw'e m'edl alfsl alawl walthany qsmh al'edd 2. 

19. (*)•mthal 'en kyfyh hsab alrtbh alswsywmtryh: 

20. altlmydK  : hsl fy mhk almjawrh fy altawlh 'ela akhtyar mn nw'e "j " walqymh alhsabyh llakhtyar j hy 1. 

21. ftkwn drjth alswsywmtryh 'ela hda almhk hy : 2 j = 1x2= 2  
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22. - whsl fy mhk al'eml aljma'ey 'ela3 akhtyarat mn nw'e "b" wakhtyaryn mn nw'e "j" walqymh alhsabyh 

llakhtyar b hy2.ftkwn drjth alswsywmtryh kaltaly : 3b+ 2j=(   2x3) + ( 1x2 )= 6+2= 8. whsl fy mhk qda' wqt 

alrahh 'ela akhtyaryn mn nw'e "b". ftkwn drjth alswsywmtryh2b= 2x2 = 4. 

23. whsl fy mhk emda' ftrh alrhlh 'ela akhtyaryn mn nw'e "b"wakhtyar mn nw'e "a" walqymh alhsabyh llakhtyar 

a hy3.ftkwn drjth alswsywmtryh : 3a+2b =1X3 + 2x2= 7. 

24. alrtbh (aldrjh) alswsywmtryh alklyh llfrd hy mtwst drjath 'ela mjmw'e as'elh alm'eyaryn:  

25. 7+4+8+2                                              

26. (*):altlmyd alnjm alawl mn hyth alrtbh alswsywmtryh. 

27. (**):altlmyd alnjm alawl mn hyth 'edd alakhtyarat. 

 

 . قائمة املراجع: 6
1-al'erby blqasm frhaty: albhth aljam'ey byn althryr waltsmym waltqnyat, dar asamh llnshr 

waltwzy'e, altb'eh alawla, 'eman, alardn.2012. 

2-al'erby frhaty, mn e'edad sayghy 'ea'eshh, mhyrh rym: almkanh alswsywmtryh lltlmyd dakhl 

jma'eh alqsm w'elaqtha balthsyl aldrasy, mdkrh mqdmh lnyl shhadh allysans fy 'elm alnfs 

altrbwy, ghyr mnshwrh, da'erh 'elm alnfs, jam'eh batnh, aljza'er. 1997- 1996. 

3-abtsam aldawwd, zynb zywd: waq'e almkanh alajtma'eyh llm'elm fy thqafh almjtm'e alswry 

mn wjhh nzr alm'elmyn anfshm, almjld 39, al'edd 69, swrya, 2017-2016. 

4-basmh almnla: qyas al'elaqat alajtma'eyh ( alswsywmtry ) wttbyqath fy almydan altrbwy wfy 

jma'eat al'eml, dar al'elm llmlayyn, altb'eh alawla, byrwt, lbnan, 1990. 

5-bdr aldyn bn trydy: qamws altrbyh alhdyth 'erby- anjlyzy- frnsy, mnshwrat almjls, 

aljza'er,2010. 

6-bshra 'ebd alhsyn: almkanh alajtma'eyh lda mdrsy jam'eh bghdad, mjlh al'elwm alnfsyh, mrkz 

aldrasat altrbwyh walabhath alnfsyh, al'edd 19. 

7-jmal aldyn mhmd ahmd alhnfy: almkanh alswsywmtryh llmrahqyn alsm w'elaqtha bb'ed 

almtghyrat alnfsyh – alajtma'eyh, rsalh mqdmh lnyl drjh almajstyr, ghyr mnshwrh, eshraf 

alastad fwqyh hsyn 'ebd alhmyd wn'emat 'ebd alkhalq, qsm alshh alnfsyh klyh altrbyh, jam'eh 

alzqazyq,2005. 

8-hsn shhath, zynb alnjar: m'ejm almstlhat altrbwyh walnfsyh, aldar almsryh allbnanyh, 

alqahrh, msr, 2003. 

9-hymwd ahmd: almkanh alajtma'eyh ltlmyd mrhlh alt'elym althanwy w'elaqtha bmfhwm aldat 

walatjahat nhw alnshat albdny alryady, rsalh dktwrah 'elwm fy nzryh wmnhjyh altrbyh albdnyh 

walryadyh, ghyr mnshwrh, eshraf alastad lwkya alhashmy, qsm altrbyh albdnyh walryadyh, 

klyh al'elwm alensanyh walajtma'eyh, jam'eh mntwry, qsntynh, aljza'er, 2009-2010  . 

10-hrzly hsyn: almkanh alswsywmtryh w'elaqtha baldka'at almt'eddh hsb mqarbh jardnyr lda 

tlamyd almrhlh althanwyh, atrwhh lnyl shhadh dktwrah fy 'elm alnfs, ghyr mnshwrh, eshraf 

alastad jabr nsr aldyn, tkhss 'elm alnfs alajtma'ey, qsm al'elwm alajtma'eyh, klyh al'elwm 

alensanyh walajtma'eyh, jam'eh mhmd khydr, bskrh aljza'er2017-2018. 

11- mahy ebrahym, bn dhnwn samyh: alsh'ewr balwhdh alnfsyh w'elaqtha btqdyr aldat lda tlab 

aljam'eh, mjlh al'elwm alensanyh walajtma'eyh, al'edd 16,aljza'er ,2014. 

12-mamwn trbyh: tqnyat albhth alkhash fy 'elm alnfs alajtma'ey, dar alnhdh al'erbyh,byrwt, 

lbnan,2016. 

13-mrhf kmal aljany:m'ejm 'elm alnfs waltrbyh, mjm'e allghh al'erbyh, alqahrh, msr2003. 

14-slwa mhmd 'ebd albaqy: mwdw'eat fy 'elm alnfs alajtma'ey, mrkz aleskndryh llktab,2002. 

15-'eysa mwmny: almnar qamws mdrsy lltlab 'erby- 'erby, dar al'elwm llnshr waltwzy'e, 

aljza'er,2007. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)131-154\ Vo: 6, No:1, 2020 

 

154 
 

16- sbah ahmd mhmd alnjar: al'elaqat alswsywmtryh fy aljma'eat alsghyrh, dar alhamd llnshr, 

altb'eh alawla, 'eman, alardn,2013. 

17-Alain Blanchet, Alain Trognon: La Psychologie des groupes, 2 édition, composé par nord 

compo multimédia, 7Rue de five 59650 Villeneuve-d'Ascq, paris, France ,2008. 

18-FernandHotyat, Denise Delepine-Messe, Fernand Nathan, Avec la collaboration de Charles 

Touyarot: Dictionnaire encyclopédagogie Moderne, editionLabor,France,1997. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

 ) JHDESR   التخصصية  لألبحاث والتعليم  البشرية  التنمية مجلة (
http:// jhdesr.siats.co.uk                              e-ISSN 2462-1730 

م2020،  1، العدد    6اجمللد    - Vo: 6, No: 1, 2020 
Page from 155 to 174 

 

 

PLURALISM, DIVERSITY AND COEXISTENCE IN BAHRAIN 

 

 التعدد والتنوع والتعايش يف البحرين
 

 

 

 البحرين  – حممد وليد حممد  
 طالب دكتوراه يف القانون العام والعلوم السياسية )جامعة حممد اخلامس سال( 

malmerbati@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

                            



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 155\174 Vo: 6, No:1, 2020 

 

156 
 

Received  20/9/2019   - Accepted 21/12/2019 - Available online 15/1/2020  

Abstract: 

 Since ancient times, Bahraini society has been distinguished by its cultural and social 

diversity, and that diversity reflects a strong social reality from which the elements of strength 

were drawn from behind this diversity, and a society prevailed of cohesion and intimacy 

between the various sects in light of the diversity of their religious beliefs, contrary to what 

some societies witness in internal conflicts and wars Eligibility and supremacy of the largest 

number over religious or ethnic minorities. 

Bahrain has drawn a number of internal practices at the governmental and private levels, 

which have been implemented on the ground, which has made it an affliction of developed 

countries in the field of social contract and coexistence in light of the existence of major 

differences within society. Belief and belief, in addition to the establishment of many 

institutions that support pluralism and pluralism in establishing peace and security there, have 

made this a unique model in the Arab world that can be emulated . 

 ملخص البحث 
منذ قدمي الزمان ميتاز اجملتمع البحريين بتنوعه الثقايف واالجتماعي، وهذا التنوع عكس واقعاً اجتماعياً قوايً 
استمد منه عناصر القوة من وراء هذا التنوع، وساد جمتمع من التسامح واأللفة بني خمتلف األطياف يف ظل وجود 
تنوع عقائدهم الدينية، على خالف ما تشهده بعض اجملتمعات من صراعات داخلية وحروب أهلية وسيادة العدد 

 األكرب على األقليات الدينية أو العرقية.
دداً من املمارسات الداخلية على الصعيد احلكومي واألهلي، واليت مت تنفيذها على وقد رمست البحرين ع 

أرض الواقع، ما جعلها يف مصاف الدول املتقدمة يف جمال العقد االجتماعي، والتعايش يف ظل وجود اختالفات 
الت  سامح والتعايش، وحرية كبرية داخل اجملتمع، وما دعم ذلك قيام الدولة إبنشاء قواعد قانونية ودستورية حتمي 

املعتقد، ابإلضافة إىل قيام العديد من املؤسسات اليت تدعم التسامح والتعددية إلرساء األمن والسالم فيها، وهذا ما 
 جعلها منوذجاً متميزاً يف الوطن العريب ميكن االحتذاء به. 

 

Keywords: Tolerance ،Coexistence ،Religious pluralism. 
 التسامح، التعايش، التعددية الدينية.  الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة: 
مملكة البحرين مهد حضارة طويلة متتد عرب التاريخ، اتسم شعبها ابلعيش يف ألفة وحمبة، جعلها اترخيها وموقعها 

الدايانت والثقافات املختلفة. ويف هذا   للتعايش بني معتنقي  اإلطار، ظلت مملكة اجلغرايف وتراثها اإلنساين ملتًق 
البحرين تؤكد دوماً قيم التسامح واحرتام كرامة اإلنسان. وتعد مملكة البحرين منذ القدم بوابة جلميع الزوار واملقيمني 
فيها مبختلف دايانهتم ومعتقداهتم، حبكم متتع حكامها وشعبها بروح التسامح والتعايش مع اآلخرين بسبب انفتاحهم 

ذ عقود طويلة، ابعتبار أن موقع البحرين اجلغرايف يف وسط اخلليج العريب، جعلها بوابة وتفاعلهم مع اآلخرين من
للتجارة بني الشرق والغرب، تتوافد إليها خمتلف اجلنسيات وتتعايش فيها بسالم وأمان، يف ظل عدم وجود العنصرية 

 والتمييز ضد أصحاب الدايانت األخرى واألعراق املختلفة. 
حرين منذ أتسيسها على احرتام حقوق اإلنسان وضمن ذلك دستورها وتشريعاهتا الداخلية، وقد دأبت مملكة الب

وكان من أهم أهدافها اخلارجية االنضمام لالتفاقيات الدولية املتضمنة لتلك احلقوق، فانضمت لالتفاقية الدولية 
داة دائماً يف املنابر الدولية واإلقليمية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وعملت على االلتزام أبحكامها واملنا

 مبنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللون. 
وهذا املقال يلقي الضوء على سياسة مملكة البحرين حكومة وشعباً اليت تنطلق من ثوابت راسخة، حترص من 

حرتام املتبادل والتفاهم، واحلوار والتعاون ونبذ كافة أشكال اإلرهاب خالهلا على تعزيز عالقاهتا على أساس من اال
والعنف والتطرف، سواًء على الصعيد اخلارجي أو احمللي، يف ظل وجود إشكاليات احلروب األهلية على أساس حرية 

طالقاً من القناعة االعتقاد والتفريق على أساس الدين يف بعض الدول األخرى، وعليه مت استخدام املنهج التارخيي ان
 أبمهية املصادر التارخيية يف التعايش بني اجملتمع الواحد منذ ما قبل استقالل البحرين.

واملعتقدات    األداين  األقليات أصحاب  واحرتام  السلمي  التعايش  البحرين لرتسيخ أسس  وتتوضح سياسة 
لتآخي والتعايش والوسطية اليت تربز عرب األخرى من خالل الوحدة واملواطنة واإلصالح والتسامح، لتكوين جمتمع ا

 ما يلي: 

 أوالً: اإلرث التارخيي 
أهل البحرين اترخيياً كان لديهم من االنفتاح الكبري لدرجة ترحيبهم برسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم، اليت 

لك البحرين آنذاك محلها العالء بن احلضرمي، عند دعوته أهل البحرين "بقسميه الربي والبحري" إىل اإلسالم، وم
املنذر بن ساوى، حيث رحبوا ابإلسالم، وأقبلوا على الدخول فيه سريعاً، فكانت رسالة رسول هللا )صلى هللا عليه 
وسلم(، خري دليل وأتكيداً على مكانة البحرين منذ آالف السنني وأمهيتها ملا نقله التاريخ عنها من وفرة خرياهتا 
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جود تراث اترخيي وحضاري عريق، ولكون اترخيها يستشهد به دائماً عند استحضار الطبيعية ومواردها املالية، وو 
الديين  االنفتاح  الدائم، يف حتقيق  التارخيي  تستلهم ذلك اإلرث وتستكمل منهجها  اليوم  الدول، والبحرين  اتريخ 

 (1) الكبري، والتعايش بني خمتلف الدايانت واملذاهب. 
مملكة قائمة على السالم والتسامح والتعايش السلمي واحرتام احلقوق واحلرايت وقد كانت البحرين وستظل  

السياسية واملدنية والثقافية واالجتماعية، ويف القلب منها حرية الفكر والعقيدة يف إطار من التنوع الثقايف والعرقي 
ض حمبة للسالم وتساحًما وقبواًل واحلضاري النابع من اترخيها العريق ومسات شعبها املتحضر، كأكثر شعوب هذه األر 

ابآلخر والتسامح وقبول اآلخر يف سياق االحرتام املتبادل، وهلذا ارتقت مملكة البحرين إىل مصاف الدول املتقدمة 
 يف احرتام الكرامة اإلنسانية.

اتريخ مشرف لذلك، فقد جاء احرتام التعددية الدينية والتعايش يف مملكة البحرين، لُيشكل تتوجًيا إلرث كبري و 
ودور رائد تتميز به منذ قيامها، دولة مدنية حديثة هبويتها العربية واإلسالمية يف عهد املؤسس أمحد الفاتح يف العام 

م، كما أنه يُعد إضافة مهمة لسلسلة املبادرات املتميزة جلاللة امللك املفدى، على الصعيد العاملي يف جمال 1783
 (2) واألداين. احلوار بني احلضارات والثقافات  

ومنذ صدر اإلسالم األول، كان أهل البحرين يتقامسون خريات هذه األرض الطيبة مع كل إنسان يفد إليهم 
للعيش يف دايرهم، واحتفاء برسالة اإلسالم اليت محلها العالء بن احلضري من النيب صلى هللا عليه وسلم، إىل ملكها 

للميالد(، دخل أهلها إىل اإلسالم، لكنهم فتحوا   628سابع )العام  املنذر بن ساوی التميمي يف القرن اهلجري ال
 أبواب بالدهم ألتباع كل الدايانت، وعلى ذات املنهج والثوابت. 

أرض الفردوس اليت عرفها السومريون، وحضارات توالت يف "دملون وأوال وأرادوس" وهي البحرين اليت ال يزال 
البعيد لآلن، وقد نقشت الكتاابت املسمارية القدمية اليت تعود إىل األلف إشعاعها احلضاري ميأل الكون منذ املاضي  

الثالث قبل امليالد، وفنون الرسم على جدران املعابد واملقابر واأللواح والقطع الفخارية، أن هذه األرض احتضنت 
تبادل أهلها املعارف   مستوطنات من املدن والقرى كثرت فيها املعابد املقدسة واملدافن، حيث نشأت حضارة متقدمة

مع حضارات عريقة بقيت حىت عصران احلاضر، معلنة أن مملكة البحرين، ظلت وستظل حتتضن بوفاء كل األداين 

 
1  -mna 'ely almtw'e, "alt'eaysh alslmy fy albhryn lys mfajah ll'ealm", jrydh alwtn alywmyh, mmlkh albhryn, tarykh 

alnshr alahd 22 aktwbr 2017m. 
2  -m'ealy alshykh khald bn ahmd bn mhmd al khlyfh, wzyr kharjyh mmlkh albhryn, "'eahl alblad almfda wt'ezyz 

alhwar byn alhdarat", mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, wzarh kharjyh mmlkh albhryn, al'edd alrab'e 'eshr (14), 

mars 2018m . 
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السماوية واملذاهب واملعتقدات، وتنشر السالم والتسامح الديين والتعايش والتعددية، ويتميز شعبها الكرمي بسمات 
 ( 3) لديين واألخوة اإلنسانية، لتصبح منوذجاً قل نظريه على خارطة العامل.كرمه وأخالقه وإميانه بقيم التنوع ا

ففي اجملتمع البحريين يرحب ابلكاثوليكية واألرثوذكسية واإلجنيلية يف نفس الوقت، وال غضاضة بوجود مواطنني 
اخلاصة هبم ويقع عام، ويتزين ابلرسومات    200من اهلندوس ميكنهم ممارسة العبادة يف معبد مضى على بنائه حنو  

ابلقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد املسلمني. إن روح املودة واحملبة هذه كانت وستبقى متجلية بني أبناء 
الشعب البحريين على اختالف شرائحهم، بفضل اترخيها العريق يف االنفتاح والتسامح وتقبل اآلخر واحرتامه، والرؤية 

ا وإمياهنم ابلرسالة السامية لألداين يف الدعوة إىل احملبة والسالم، ونبذ الفرقة الثاقبة للقيادة احلكيمة، ووعي شعبه
 (4) والكراهية العنصرية أو الدينية أو الطائفية.

إن مملكة البحرين وعلى مر العصور كانت ومازالت أرضاً خصبة للتعايش املتميز بني مجيع األداين ملا تقره 
، حيث يتمتع أتباع الدايانت املختلفة يف مملكة البحرين حبرية إقامة شعائرهم تشريعاهتا من احرتام حلقوق اإلنسان 

كنيسة وكنيساً لليهود، وعدد من دور العبادة ملعتقدات   14الدينية وبناء دور العبادة، إذ يوجد على أرض اململكة  
يتمتعون جبميع احلقوق اليت تكفلها هلم الدولة، مواطنني كا نوا أو وافدين، وهذا التعايش دينية أخرى، وهم مجيعاً 

 (5) الديين واملذهيب يزيد البحرينيني فخراً بثقافتهم التنوعية املنفتحة املنطلقة من قيم اإلسالم السامية.

 اثنياً: دعم احلرايت الدينية 
منذ عقود ومملكة البحرين، رائدة يف املنطقة من حيث التعددية الدينية والقبول الثقايف، حيث اتسمت برتابط  

، وهنا بعض (6) النسيج االجتماعي للمجتمع البحريين وتسعى ابستمرار إىل خلق جمتمع أكثر ثراًء وترحيًبا ابآلخر
 عناصر دعم التعددية والتسامح والتعايش:

 دة يف البحرين حنو التعدد الديين والتعايش  سياسات القا  -1
أثبتت مملكة البحرين فعلًيا عرب اترخيها العريق، ويف إطار النهج اإلصالحي جلاللة امللك املفدى، أن أخالقيات 
 التسامح السائدة يف املورواثت الثقافية لشعب البحرين، كانت وال تزال عاماًل رئيًسا يف تقدم واستدامة مسرية التنمية

الشاملة واالستقرار السياسي والرخاء االقتصادي والرقي الثقايف والفكري، وعنصرًا جوهراًي يف ترسيخ األمن واألمان 

 
3  -zhra' almrzwq, "khwatr mn ard alslam.. albhryn walensan mnd ghabr alazman", mjlh alnshrh aldblwmasyh, 

wzarh kharjyh mmlkh albhryn, al'edd (21), mars 2019m . 
4"  - mmlkh albhryn mnarh altsamh walt'eaysh byn aladyan walthqafat", mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, wzarh 

kharjyh mmlkh albhryn, al'edd alrab'e 'eshr (14), mars 2018m. 
5  -klmh sahb jlalh mlk mmlkh albhryn, aljlsh alafttahyh lhwar aladyan, mqr aljm'eyh al'eamh balamm almthdh, 

nywywrk, 26 nwfmbr 2008m . 
6 -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", shyfh alblad, mmlkh albhryn, 27 ywlyw 2018m . 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 155\174 Vo: 6, No:1, 2020 

 

160 
 

والسلم اجملتمعي، وأن هذا التنوع الديين واملذهيب والثقايف، هو مصدر ثراء هلذا الوطن الغايل، يف إطار متسك مجيع 
إطار من املساواة أمام القانون يف احلقوق والواجبات، وإدراكهم املشرتك أن أبنائه بقيم وثوابت املواطنة الصاحلة يف  

 (7) تكريس ثقافة احلوار والتعايش واحرتام اآلخر هي الركيزة الرئيسة يف استقرار اجملتمعات وتقدمها.
ه األسالف وتستمد مملكة البحرين قوهتا احلضارية من التنوع الثقايف الذي تعيشه منذ قرون، الذي أرسى دعائم

كما أشار إىل ذلك جاللة ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا جاللته إىل أن العامل سيكون أكثر أمناً 
وبعضهم  الناس  بني  وتكامل  وقوة  األفراد، ابعتبارها عنصر دعم  بني  التمايزات  يستوعب  تعلم كيف  إذا  وازدهاراً 

 عنصر ضعف وهوان.  البعض، وليس كما يراها شرذمة قليلون ابعتبارها
املؤمنني  جنب  إىل  جنباً  فيها  يعيش  حيث  والتسامح،  التعايش  يف  بنموذجها  التأكيد  البحرين  وجتدد 
ابلكاثوليكية واألرثوذكسية واإلجنيلية، وشعورهم ابلفخر أبن مواطنينا اهلندوس ميكنهم ممارسة العبادة يف معبد مضى 

صة هبم ويقع ابلقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد املسلمني، عام يتزين ابلرسومات اخلا  200على بنائه حنو  
مساجد  جبوار  بنيت  اليت  واملعابد  الكنائس  بناء  عرب  البحريين  التقليد  هذا  بدأوا  النبالء  البحرين  أن شعب  كما 

 (8) املسلمني.

 واحلضارات والثقافات من أبرزها: وتبىن جاللة ملك مملكة البحرين مبادرات عديدة لتعزيز احلوار بني األداين  

وختصيص كرسي    السلمي،  والتعايش  الدينية  احلرايت  لتعزيز  عاملية  وثيقة  وإطالق  دولية،  مؤمترات  تنظيم 
لدراسات احلوار والسالم والتعايش بني األداين يف جامعة إيطالية مرموقة، فضاًل عن مساندة جهود األمم املتحدة 

، فاستحق جاللته عن جدارة لقب (9) ودعم التنمية املستدامة ومتكني املرأة والشباب  ووكاالهتا يف خدمة اإلنسانية
وجوائز التعايش بني   2016، وجائزة منظمة اليونيدو لعام  (10) "ملك السالم" من جملة مرموقة وهي األهرام العريب

أمريكية ودولية، وغريها من األداين واحلضارات، و)اإلجناز مدى احلياة( و)صموئيل زومير( من منظمات ومؤسسات  
أوجه التكرمي العاملي، تقديرًا ألدوار وجهود جاللته الدؤوبة يف هذا اجملال اإلنساين الذي يعود ابلنفع واخلري على 

 البشرية كلها.

وحيق للمجتمع البحريين أن يفخر ويعتز بوجهه احلضاري املشرق يف التسامح والتعايش السلمي بني مجيع 
تالف مشارهبم الدينية والعرقية والثقافية، حيث يعيش املسلمون وبينهم مسيحيون ويهود وبوذيون مكوانته على اخ

 
7 -mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, al'edd alrab'e 'eshr (14), mrj'e sabq . 
8"  -almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", jrydh 

alwtn, mmlkh albhryn, 11 aktwbr 2017m . 
9 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
10" -alahram al'erby tkhtar almlk dmn akthr 30 shkhsyh 'erbyh m'ethrh", jrydh alayam, mmlkh albhryn, 29 dysmbr 

2017m . 
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وهندوس وهبائيون وهبرة وغريهم، يف جو من السالم واألمان يف صورة تساحميه مجيلة، وميارس كل منهم شعائره الدينية 
الع املعتقد، فرتى بال أية قيود أو تدخالت حكومية وفق ما يكفله الدستور وميثاق  الوطين من احرتام حلرية  مل 

املتبادل،  واالحرتام  الود  من  روحانية  أجواء  تسودها  جغرافية صغرية  مساحة  يف  واملعبد  والكنيسة  واملأمت  املسجد 
 (11) فاستحقت اململكة أن تكون وطًنا للتسامح ومنارة للتعايش بني األداين والثقافات. 

 اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان يف البحرين   - 2
 2001من املواطنني عام ) 98.4حرص جاللة امللك املفدى منذ تدشني ميثاق العمل الوطين )مبوافقة %  

وانطالق هنج جاللته اإلصالحي، على ترسيخ هذه القيم واملبادئ ضمن إطار عام من حرية الرأي والتعبري والفكر 
يخ الوسطية واالعتدال ونشر قيم السالم والعدالة والتعايش املشرتك. فتم النص على التسامح يف ميثاق واملعتقد، وترس

، مما انعكس على ازدهار أجواء احلرايت الدينية واملدنية 2002العمل الوطين ويف دستور مملكة البحرين املعدل لعام  
امل البحريين  تسامح واملسامل يف إطار من املساواة والعدالة واالحرتام والدميوقراطية والتعايش احلضاري داخل اجملتمع 

 املتبادل، والتمسك ابلوحدة الوطنية احلقيقية اليت مل متسها شوائب الفكر الضال والعقائد اهلدامة.
جتسد مملكة البحرين منوذًجا اترخيًيا فريًدا يف التسامح الديين واالعرتاف ابآلخر والتعايش السلمي واحلضاري 

خم النهج بني  رسخه  وما  وأخالقي،  وقيمي  اترخيي  موروث  من  متتلكه  مبا  والثقافات،  واألداين  اجلنسيات  تلف 
اإلصالحي الرائد لصاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى من إصالحات دستورية 

 (12) ق اإلنسان وحرايته وكرامته.وتشريعية عززت من قيم السالم واخلري والعدل واملساواة يف إطار احرتام حقو 
إن مملكة البحرين لديها سجل يف حماربة كافة أشكال التمييز العنصري، ويشهد اترخيها على مدى تسامح 
اجملتمع البحريين وترابط مجيع مكوانته على أسس من املساواة وسيادة القانون وعدم التمييز على أي أساس، كما أن 

رم األفعال املرتبطة ابزدراء األداين ومقدساهتا، ومكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري الدستور والقانون البحريين جي
والطائفي والعرقي، ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية، والنهج اإلصالحي جلاللة امللك املفدى ميثل داعماً أساسياً 

رية وسيادة القانون والعدالة الناجزة يف يف مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، حيث أرسى قواعد املساواة واحل
 ( 13)ميثاق العمل الوطين والدستور. 

 

 
11 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
12 -mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, al'edd alrab'e 'eshr, mrj'e sabq . 
13"  -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", jrydh akhbar alkhlyj, mmlkh albhryn, 21 mars 

2018m . 
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 سيادة املساواة:   -3
الدولية ملا بعد العام   مبدأ "املساواة وعدم التخلي عن أحد"، أحد ركائز أهداف التنمية املستدامة يف األجندة

م. لذا حترص مملكة البحرين دائماً يف على تعزيز قيمة التسامح الديين والتعايش السلمي ومكافحة مجيع 2015
 أشكال التمييز داخل اجملتمع البحريين وبني مجيع شرائح السكان. 

جلنسني، أو التمييز على أساس وتؤكد البحرين موقفها احلازم ضد مجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييز بني ا
العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غري ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى 

 اململكة جلميع أشكال العنف والكراهية مما جيعل الكل متساٍو حتت حكم القانون. 
ا لتحقيق  أمراً ضروراًي  يعد  اإلنسان  التزامها إن احرتام حقوق  البحرين  تؤكد مملكة  املستدامة، وعليه  لتنمية 

الوطين الذي أكد على سيادة  العمل  البحرين وميثاق  ابحرتام وتعزيز هذه احلقوق، كما نص عليه دستور مملكة 
 القانون ونزاهة القضاء واستقالليته كأساس للحكم والعدالة يف مملكة البحرين. 

ديث عن اجمللس األعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم ومتكني املرأة وتعزيز وعند احلديث عن املساواة، يتقدم احل
تكافؤ الفرص يف مجيع جوانب احلياة العملية واالجتماعية. ويعترب اجمللس األعلى للمرأة الداعم الرئيس للمرأة البحرينية 

 للوقوف ضد العنف والتمييز يف اجملتمع البحريين. 
األمانة العامة للتظلمات، وجلنة حقوق كافحة أشكال التمييز ومسبباته مثل  ومتتلك البحرين نظاماً متكاماًل مل

الداخلية، واملفتش العام املستقل بوزارة الداخلية، واملؤسسة السجناء واحملتجزين، ووحدة التحقيق اخلاصة يف وزارة  
ووزارة العمل رين للتنمية السياسية،  واللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، ومعهد البحالوطنية حلقوق اإلنسان،  

 والتنمية االجتماعية، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر.
وذلك يف  االجتار ابألشخاص،  مكافحة  العاملي يف  املستوى  على  ابرزاً  إجنازاً  البحرين  مملكة  وقد حققت 

ا بتصنيف  اخلاص  آنفاً،  إليه  املشار  األمريكية  اخلارجية  وزارة  االجتار تصنيف  مكافحة  يف  جناحاً  األكثر  لدول 
(، وهو ما Tier 1ابألشخاص كأول دولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تصنف ضمن الفئة األوىل ) 

يعكس مدى التزام اململكة ابملعايري الدولية ومشاركتها للمجتمع الدويل متاشياً مع التوجهات اهلادفة ملكافحة االجتار 
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ز ثقافة حقوق اإلنسان يف ظل احلرص الدائم على تطبيق القيم املبنية على مبادئ االحرتام واملساواة ابألشخاص وتعزي
 (14) والعدل.

 الدستور والتعددية والتعايش   - 4
لدى ملكة البحرين جتربتها املتميزة يف كفالة احلرايت الدينية وحرية ممارسة الشعائر واالحتفاالت العقائدية 
ملختلف االداين واملذاهب. يضمن دستور البحرين محاية حرية الفكر والدين أو املعتقد وقد سنت قوانني لتفعيل 

دنية والسياسية، ال توجد قيود يف القانون أو الدستور هذه احلماية، فهي طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل 
 (15) البحريين متنع األفراد من التحول إىل الدين أو الطائفة اليت خيتاروهنا.

وتؤمن مملكة البحرين أن العامل يف ظل ما ميوج به من صرعات دينية وطائفية دموية واعمال عنف وإرهاب، 
يبته السكانية الغنية واملتنوعة من أجل تكريس قيم السالم واحملبة والتسامح بني أحوج اىل تعميم النموذج البحريين برتك

( على: "حرية 22الشعوب واالمم واحلضارات، وضمان أمان وخري وسعادة البشرية. وقد نص الدستور يف مادته )
االجتماعات الدينية طبقاً الضمري مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر األداين واملواكب و 

 ( 16) للعادات املرعية يف البلد".
م، مبدأ املساواة وعدم التمييز أايً كانت األسس اليت يستند عليها 2002كّرس دستور مملكة البحرين لعام  

سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين، حيث نصت على أن: "الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 
اطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو املو 

 ( 17) الدين أو العقيدة".

( 16وحيظر قانون العمل البحريين مجيع أشكال التمييز يف بيئة العمل، حيث نصت الفقرة )ب( من املادة )
 ( 18) ويل الوظائف العامة وفقا لشروط اليت يقررها القانون".من الدستور على أن "املواطنون سواء يف ت

املادة ) القيام بشعائر األداين 22ويف  العبادة، وحرية  الدولة حرمة دور  الضمري مطلقة، وتكفل  (: "حرية 
 واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد".

( منه: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره ابلقول 23ويف املادة )
أو الكتابة أو غريمها، وذلك وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون، مع عدم املساس أبسس العقيدة اإلسالمية 

 
14 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
15" -alahram al'erby tkhtar almlk dmn akthr 30 shkhsyh 'erbyh m'ethrh", mrj'e sabq. 
16 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
17 -almadh (18) mn dstwr mmlkh albhryn 1971m . 
18" -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", mrj'e sabq . 
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لكرامة حقوق االنسان والتعددية الدينة والتعايش السلمي   ووحدة الشعب، ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية". وحلفظ
 ( 19)يف جمتمع البحرين، أحلق بدستور البحرين مذكرة تفسريية.

 اثلثاً: التشريعات الوطنية 
حلماية التعددية الدينية لألجيال القادمة سّنت مملكة البحرين، القانون الذي يضمن لكل شخص احلق يف 

، ومتت ترمجة املبادئ اإلنسانية ومحاية األفراد، يف التشريعات الوطنية، (20) وكذلك بناء بيوت العبادةالعبادة دون عوائق  
حيث جرم قانوين العقوابت ومحاية اجملتمع من مجيع األعمال اإلرهابية، التحريض على الطائفية والعنصرية ودعم 

وقضائية ض قانونية  إجراءات  اختاذ  ويتم  والتخريب،  العنف  والعنف أعمال  الطائفية  على  دعوات حتريضية  أي  د 
والكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية، مشرياً يف ذات الوقت إىل تدريب وأتهيل العاملني يف جمال تنفيذ القانون 
للتأكيد على حق اجلميع يف الوصول على قدم املساواة وبال متييز إىل أي مكان وإىل االستفادة من اخلدمات العامة 

ذلك كفالة حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة وتوفري احلماية الالزمة إذا تطلب وك
 األمر ذلك، واختاذ التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفرص أمام اجلميع يف اللجوء إىل القضاء. 

لقطاع األهلي على: "حيظر التمييز ( من قانون العمل يف ا39وفيما يتعلق ابلقطاع اخلاص فقد نصت املادة ) 
يف األجور جملرد اختالف اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وذكر مساعد وزير اخلارجية أن فلسفة 
التسامح  إىل  وتدعو  اإلنسانية،  واملبادئ  العريب واإلسالمي  والرتاث  الدستور  تنبثق من  اململكة  والتعليم يف  الرتبية 

 ( 21)مي مع اآلخر، ونبذ العنف والكراهية والتمييز.والتعايش السل
أصدرت مملكة البحرين عدداً من التشريعات اليت يتم تطبيقها يف القطاعني العام واخلاص، حيث حتظر املادة 

(:" التمييز يف األجور على أساس اجلنس 2012لسنة    36( من قانون العمل يف القطاع األهلي )قانون رقم  39)
)أ( تنص على اعتبار إهناء خدمة املوظف تعسفية إذا   41للغة أو الدين أو العقيدة. كما أن املادة  أو األصل أو ا

 ( 22) كان القرار مبنياً على جنس أو لون أو دين أو عقيدة أو احلالة االجتماعية أو املسؤوليات العائلية للموظف.
التشريعات الوطنية للبحرين، دون قيود سوى وفيما يتعلق حبرية التجمع والرأي والتعبري مكفولة يف الدستور و 

الضوابط املهنية واألخالقية املنصوص عليها يف الدستور والقانون واملواثيق الصحفية واإلعالمية احمللية والدولية واليت 
والنظام حتظر أي دعوات مثرية للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو املذهبية أو من شأهنا هتديد األمن القومي  

 
19 -alhy'eh alwtnyh lhqwq alensan, mmlkh albhryn, 'ela alrabt alelktrwny altaly: http://www.nihr.org.bh  
20  -almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", mrj'e 

sabq. 
21" -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", mrj'e sabq . 
22" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
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العام أو التعدي على حقوق اآلخرين ومسعتهم وكرامتهم أو خمالفة اآلداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق 
 (23) اإلنسان.

 قرار إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة:   -1
البحرين لسنة   الشرطة مبملكة  قرار إصدار مدونة سلوك رجال  اجملال حلرية    2012يعطي  املعتقد بشأن، 

واحرتام كرامة اإلنسان على اختالف دينه أو مذهبه أو طائفته دون التمييز بني اطياف اجملتمع ليعم التعايش السلمي، 
، وقامت حكومة البحرين، 2011حيث جاء القرار بعد أحداث االحتجاجات غري الشرعية يف مملكة البحرين عام  

ا اللجنة  تقرير وتوصيات  فرباير ومارس عام ابستدعاء خرباء إلعداد  احلقائق حول أحداث شهر  لتقصي  ملستقلة 
البحرين من 2012 الداخلية مبملكة  التابعني لوزارة  البحريين من جانب ورجال الشرطة  ، لرتشيد وتوجيه اجملتمع 

جانب آخر، لصياغة عقد اجتماعي جديد بني اجملتمع ورجال الشرطة لبناء جسور الثقة بينهم على اساس سيادة 
ون والنزاهة والشفافية والتسامح، وعدم التفرقة يف التعامل فيما بينهم على اساس الدين أو الطائفة أو العرق، القان

 واحرتام كرامة اإلنسان يف جمتمع متعدد االداين واألعراق. 
واألفكار    األداين  خمتلف  بني  السمح  والتعايش  للحرايت  وبلداً  واملؤسسات  القانون  بلد  البحرين  تبقى 

 ( 24) افات، وأهنا ستبقى للجميع، وأننا على ثقة من أن األايم املقبلة ستعكس الصورة احلقيقية لألوضاع يف البلد. والثق

 التسامح والتعددية إبنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي:   -2
سعي اىل التعايش بناء على رغبة البحرين يف محاية التعددية الدينية والتعايش السلمي بني خمتلف شعبها، وال

إبنشاء "مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي"، وجاءت   2018بني األداين على املستوى الدويل. مت يف عام  
مواد االمر امللكي حمققة للتعددية الدينية والتعايش، فقد أشارت املادة االوىل منه على أن يكون املركز على عالقة 

 سالمية واألوقاف من أجل حتقيق أهدافه.تنسيقية بوزير العدل والشئون اإل
وأوضحت املادة الثانية على أن املركز جيّسد يف رؤيته ورسالته وأهدافه املبادئ املستخَلصة من اتريخ وحضارة 
التعايش  مملكة البحرين عرب عصورها، واملتمثلة يف االنفتاح على مجيع احلضارات واألداين والثقافات، وتعزيز قيم 

 م. 2017سبتمرب    13سالم، مستلهماً يف ذلك إعالن البحرين الصادر يف  والتسامح وال
الثالثة )  لرؤيته 3وجاءت املادة  ( لتحدد مقر املركز يف مملكة البحرين، متتد أنشطته وفعالياته دولياً؛ حتقيقاً 

 ورسالته وأهدافه.
 

23" -albhryn fy jnyf: enjaz 139 'ela ard alwaq'e mn 175", jrydh alwtn, mmlkh albhryn, 21 sbtmbr 2017m . 

24 -aljrydh alrsmyh, mmlkh albhryn, al'edd 3041, 'edd alawl mn mars 2012m, s45 ela s55 . 
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 على النحو التايل:   ( من األمر امللكي وهي4وفيما يتعلق أبهداف املركز بينتها املادة الرابعة )
بيان منظومة القيم واملشرتَكات اجلامعة بني احلضارات والثقافات، والتعريف هبا، والعمل على إثراء مسرية   -

 التسامح والتعايش السلمي من خالهلا. 

ْلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك.  -  التوعية أبمهية تالقي احلضارات ومتازُِجها لتحقيق السِّ

ده املشرتَكات اجلامعة بني احلضارات.  - ْلم العاملي والعيش املشرتك بني البشر من خالل ما جتسِّ  تعزيز السِّ
إحداث حركة تنويرية من خالل التوعية أبمهية احلوار وااللتقاء على ما اتَّفقت عليه احلضارات والثقافات   -

 من مشرتَكات أخالقية وحقوقية.

 ذِّي للعنف والكراهية واإلرهاب.مكافحة الفكر املتطرف املغ  -

 إظهار إجيابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح يف حاضر اجملتمع البحريين وموروثه الثقايف.  -

وحرصاً على تطبيق التعددية الدينية يف مملكة البحرين وسنها يف التشريعات الوطنية، نص األمر امللكي يف 
ويراعى عند تشكيل اجمللس متثيل خمتلف اجلماعات الدينية والثقافية والِعْرقية،   مادته السادسة أن يكون للمركز جملس، 

ْلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك.   مبا يعربِّ عن التعايش يف اجملتمع وكذلك حتقيق السِّ

 ي: ( طرق لتحقيق أهداف املركز حنو التعددية والتعايش من خالل القيام مبا يل5وحددت املادة اخلامسة ) 

 إقامة املعارض والندوات واملؤمترات داخل وخارج مملكة البحرين. -

ْلم العاملي.   -  توظيف وسائل اإلعالم مبستوايهتا كافة لتعزيز ثقافة احلوار ودعم مسرية العيش اإلنساين والسِّ
يات املهتمة التنسيق والتعاون مع املراكز واملنظمات العاملية وسائر اجلمعيات واملؤسسات واجلهات والشخص  -

 حبوار احلضارات والثقافات. 
الرائدة يف جمال حوار   -  لألعمال واجلهود  لألشخاص واملنظمات تشجيعاً  تنظيم جائزة دولية مُتنح سنوايً 

 احلضارات والتعايش. 
اإلشراف بوجه عام على الفعاليات اليت تقوم هبا أو تشارك فيها اجلاليات األجنبية، داخل مملكة البحرين  - 

 ( 25)ارجها، واليت تدخل ضمن أهدافه.أو خ 

 
25  -aljrydh alrsmyh, mmlkh albhryn, amr mlky rqm (15) lsnh 2018, 'enwan "bensha' mrkz almlk hmd al'ealmy 

llt'eaysh alslmy", al'edd 3357, 15 mars 2018m . 
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 اثلثاً: جناح التعايش الثنائي بني السنة والشيعة منذ زمن
خبالف بعض الدول اليت تعاين من حرب طائفية بني السنة والشيعة. يشهد جمتمع البحرين منوذًجا للتعايش 
بني الطائفتني السنية والشيعية، بينما يشكل اخلالف بني الطائفتني يف دول اخرى، وقود حروب ونزاعات أهلية حىت 

. وتشكل الطائفتان السنة والشيعة، (26) لف نسمة أ  200يومنا هذا، حيث يبلغ تعداد سكان البحرين قرابة مليون و 
 غالبية السكان يف مقابل ابقي لدايانت خمتلفة، وتتقارب الرؤى جتاه القضااي احمليطة جيمع الطائفتني.

وعلى أرض الواقع أرض البحرين تضم مساجد السنة اليت جتاور من مآمت الشيعة، وكثري من أصحاب املذهب 
مساجد أهل السنة والعكس صحيح، بل إن منازهلم يف االحياء واملناطق العريقة مفتوحة   الشيعي يقيمون صلواهتم يف 

 على بعضها البعض. 
املساجد   عدد  الـ  2091ويبلغ  الشيعية  للطائفة  الدينية  واحلوزات  املآمت  عدد  ويتجاوز  ، 3000مسجدا، 

ايم شهر حمرم ولياليه حبرية اتمة، ابإلضافة إىل وأبناؤها ميارسون شعائرهم احلسينية املتمثلة يف إقامة مواكب العزاء يف أ
أن احلكومة البحرينية متنح إجازة سنوية يومي التاسع والعاشر من حمرم مشاركة منها يف ممارسة هذه الشعائر واحرتاما 

 (27) هلا.
وحرص املغفور له إبذن هللا تعاىل، مسو الشيخ سلمان بن محد بن عيسى بن علي آل خليفة، على تنفيذ 

عمال ومشاريع تصون احلرايت الدينية، واحرتام اخلصوصية املذهبية، وتطوير مؤسسات القضاء، وإدارات األوقاف، أ
وتستمر يف رعاية الشعائر الدينية واألوقاف السنية واجلعفرية، يف مملكة البحرين بشكل اثبت، وتواصال مع ما قام به 

مللك املفدى وضع التشريعات العصرية، والتدابري واإلجراءات  األمري الراحل الشيخ عيسى بن سلمان، ابدر جاللة ا
 القانونية، يف رعاية وصون حرية املعتقدات واملمارسات، وبناء دور العبادة، وتطوير عمل مؤسسات دولة القانون. 

للمذهب  أوقاف  إدارة  هبا  تتواجد  اليت  املنطقة  دول  بني  الوحيدة  البحرين هي  مملكة  تكاد  بنظرة حمايدة، 
عفري، وختصص يومي إجازة خالل أايم عاشوراء يف شهر حمرم، ومثل هذه األمور تفتقدها عديد من الدول، حىت اجل

 (28) تلك الدولة اليت تدعي التمسك برعاية املذهب الشيعي ال توفر ما تقدمه مملكة البحرين لشعبها العزيز.

 رابعاً: الدعم املؤسسي 

 
26" -skan albhryn", almwsw'eh alhrh wykybydya, 30 mayw 2019m . 
27 -slam alshma'e, "albhryn nsyj mn alt'eaysh fshlt eyran fy tmzyqh", jrydh al'erb, 20 aktwbr 2016m . 
28 -mhmd almhmyd, "wtn alwhdh walmwatnh waltsamh", jrydh akhbar alkhlyj, 2 abryl 2017m. 
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لتعزيز مناخ احلرية الدينية والفكرية، مبا يف ذلك االستجابة الفورية يف حال تتخذ احلكومة اخلطوات الالزمة  
 حصول انتهاكات من جانب بعض األفراد أو اجملموعات من شأهنا املساس حبق التمسك أبي دين.

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:  -1
إجراءات ملكافحة مجيع الدعوات إىل التمييز أو العنف أو تتخذ وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  

نشر خطاب الكراهية على أساس الدين أو املعتقد، فعلى سبيل املثال يف أعقاب هجمات )داعش( اإلرهابية يف 
، شارك وزير العدل 2015اململكة العربية السعودية والكويت، اليت استهدفت املساجد يف بعض املناطق يف عام  

مواجهة   والشؤون الوحدة يف  البحريين إلظهار  اجملتمع  واألوقاف يف صالة مشرتكة مع مجيع مكوانت  اإلسالمية 
 اإلرهاب الطائفي. 

وخيضع مجيع األئمة واخلطباء لألنظمة اليت حتظر الدعوة للتطرف والعنف، والطائفية ونشر الكراهية. وتنظم  
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية الذي يضم علماء من السنة   وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ابلتعاون مع

والشيعة، جمموعة من األنشطة لرفع الوعي ابحلرية الدينية والفكرية ومكافحة التطرف، وحترص على تنظيم دورات 
 م. 2009سنوية لألئمة والوعاظ لتنفيذ ذلك منذ العام  

لسياسة، وضمان عدم استخدام املنرب الديين يف وتتخذ اإلجراءات الضرورية لفرض معيار فصل الدين عن ا
الربامج السياسية أو الطائفية أو املتطرفة، حيث حيظر القانون البحريين استخدام املنرب الديين يف بث أجندات سياسية، 

، مت تعديل القانون لينص على أنه “ال جيوز ألي عضو اجلمع بني عضوية مجعية مع الوعظ الديين، 2016ويف عام  
 (29) اخلطب، أو التوجيه الروحي أو اخلطاب الديين".  أو

تتخذ وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف إجراءات ملكافحة مجيع الدعوات إىل التمييز أو العنف أو 
 (30) نشر خطاب الكراهية على أساس الدين أو املعتقد.

 املبنية على التعايش والتسامح: حكم قضائي حبل مجعية الوفاق بسبب عدم احرتام املواطنة  -2
م، حبل مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية، 2016يوليو    17حكمت احملكمة الكربى املدنية يف البحرين بتاريخ  

وذلك ملا قامت به اجلمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احرتام حكم القانون وأسس املواطنة املبنية على التعايش  

 
29" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
30" -jhwd albhryn fy t'ezyz alhryh aldynyh walqbwl althqafy", jrydh akhbar, mmlkh albhryn٢٧  , ywlyw٢٠١٨ m . 
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فري بيئة حاضنة لإلرهاب والتطرف والعنف، فضاًل عن استدعاء التدخالت اخلارجية والتسامح واحرتام اآلخر، وتو 
 (31) يف الشأن الوطين.

 ديوان اخلدمة املدنية واملساواة بني خمتلف دايانت الشعب يف تعينهم ابلوظائف احلكومية:   -3
 سوق العمل اخلاص أو العام، يستقبل ديوان اخلدمة املدنية املتخرجني من اجلامعات واملقبلني على االخنراط يف

ويكون التوظيف عشوائيا دون متييز على أساس الدين أو الطائفة، ولكن يتم النظر يف طلبات التخصصات يف الدوائر 
وتكون  والنسب،  املئوية  واملعدالت  الوظيفي  والكادر  املتوفر  العلمي  املؤهل  التوزيع على أساس  ويكون  احلكومية 

 فني من أصحاب الدرجات العليا. األفضلية يف توظيف املوظ
ومن جانب آخر تفخر البحرين مبواطنيها مبختلف دايانهتم سواء كانوا مسلمني أو يهود، حيث يستطيعون 
بكل حريه ارتداء )ايرمولك( والعبادة يف كنيسهم اخلاص، حيث إن اجلالية اليهودية تلعب دوراً نشطاً جداً على أعلى 

م، وهي أول دبلوماسي يهودي إىل 2008ذلك سفرية البحرين لدى واشنطن يف العام    املستوايت يف اجملتمع، مبا يف
الوالايت املتحدة من دولة عربية. لقد أرادت مملكة البحرين أن حتمي التعددية الدينية لألجيال القادمة، لذلك فقد 

 (32) ك بناء بيوت العبادة. كرست هذه احلماية يف القانون الذي يضمن لكل شخص احلق يف العبادة دون عوائق وكذل 

 

 

 وزارة الرتبية والتعليم: -4
اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم مناهج لضمان التعددية والتسامح الديين والتسامح بني املعتقدات والثقافات. 
وتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع اهتمامات املعتنقني لألداين غري االسالم وتضمن هلم القدرة على أداء شعائرهم 

ألتباع الدايانت األخرى لبناء دور العبادة وغريها من األنشطة وطقوسهم يف حرية كاملة، مبا يف ذلك إصدار تصاريح  
 . (33)املتعلقة مبعتقداهتم الدينية

أتيت جهود وزارة الرتبية والتعليم لبلورة سياسات مبتكرة للتعامل مع احتياجات اجملتمع البحريين يف جمال تنشئة 
لعاه املشروع اإلصالحي  توجيهات  الوطنية ضمن  قيم  املفدى، وما جاء يف دستور مملكة الطلبة وتعزيز  البالد  ل 

 
31  -ahmd 'ebd alhmyd, "alqda' ysdr hkmh: hl jm'eyh alwfaq wtsfyh amwalha", jrydh akhbar alkhlyj, mmlkh 

albhryn  ,١٨  ywlyw  ٢٠١٦ m . 
32"  - almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", mrj'e 

sabq. 
33" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
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البحرين، كما أتيت جهود الوزارة من خالل مناهج الرتبية للمواطنة ومشروع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
الذي يهدف إىل تكوين منوذج وطين للمدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان مبا تشمله من قيم الوالء واالنتماء، 

 ( 34) جانب العيش املشرتك والتسامح وتقبل اآلخر يف نفوس الطلبة، وذلك بتحويلها إىل ممارسات إجيابية لديهم.إىل 

 وزارة الداخلية:   -5
تواصل وزارة الداخلية اختاذ التدابري الالزمة ملساءلة من يتورط يف انتهاك احلرايت الدينية، والعمل على منع 

س الدين أو املعتقد، اختذت وزارة الداخلية إجراءات استباقية لزايدة وجود القوات أعمال العنف اليت ترتكب على أسا
املكلفة إبنفاذ القانون حول املساجد يف اجملتمعات الشيعية، وكذلك أماكن عبادة غري املسلمني ومت نشر الدورايت 

 ( 35) خالل اجللسات الدينية لضمان سالمة املصلني.
كما تقوم وزارة الداخلية مبملكة البحرين مبواجهة كافة قوى التطرف والتبعية ملرجعية سياسية دينية خارجية، 
سواء متثل ذلك يف اجلمعيات أو أفراد خيرجون على واجبات املواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم 

وكل مؤسسات الدولة، وشق اجملتمع طائفًيا سعًيا الستنساخ الطائفية السياسية، وترسيخ اخلروج على الدستور والقانون  
 (36) مناذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

 وزارة اإلعالم:   -6
م، 2015تبث وزارة اإلعالم وتنتج برامج لتعزيز احلرية الدينية والتسامح يف البحرين ويف ديسمرب من العام  

 ( 37) لصحافة، اليت ترفض أي طائفية أو تطرف أو كراهية يف قطاع الصحافة.افتتحت وزارة اإلعالم مدونة أخالقيات ا

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية:   -7
تتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع اهتمامات املعتنقني لألداين غري اإلسالم وتضمن هلم القدرة على أداء 
شعائرهم وطقوسهم يف حرية كاملة، مبا يف ذلك إصدار تصاريح ألتباع الدايانت األخرى لبناء دور العبادة وغريها 

كذلك حبرية ممارسة الشعائر الدينية، من خالل ما تقوم به من من األنشطة املتعلقة مبعتقداهتم الدينية. تقوم الوزارة  
 ( 38) املشرفة على الكنائس ودور العبادة لألقليات.

 
34"  -alt'eaysh fy 'eywn altlab, altrbyh llmwatnh  t'ezyz alwhdh alwtnyh wqym altsamh", jrydh alayam, mmlkh 

albhryn, 21 aktwbr 2017m . 
35" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
36"  -aldakhlyh: esqat aljnsyh albhrynyh 'en almd'ew 'eysa qasm", jrydh alayam, mmlkh albhryn٢١  , ywnyw٢٠١٦  m . 
37" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
38" -etlaq jm'eyh hdh hy albhryn rsmyana", shyfh alblad, mmlkh albhryn, 4 mayw 2017m . 
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متت املوافقة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبملكة البحرين على أتسيس مجعية “هذه هي البحرين” 
األمني العام الحتاد اجلاليات األجنبية يف البحرين حلضور م، ومت تعيني السيدة بيتسي ماتيسون  2017مايو    3بتاريخ  

إشهار مجعية “هذه هي البحرين”، واليت مت أتسيسها بعد سلسلة من الفعاليات الناجحة اليت أقامتها اجملموعة داخل 
 وخارج مملكة البحرين، وفكرة اجلمعية وهي محل رسالة حضارية سامية من شعب البحرين إىل مجيع أفراد شعوب 

 (39)العامل بكل ثقافاهتم ودايانهتم وطوائفهم.

 إطار احلملة الوطنية لللحمة الوطنية: 
"، تستهدف مل الشمل ومتتني اللحمة احلملة الوطنية اليت تقودها وزارة التنمية االجتماعية بعنوان "ِوحدة َوحدة

اجملتمعية وإحياء قيم التعايش بني أبناء خمتلف الطوائف الدينية يف البحرين، ويف إطار احلملة الوطنية للحمة الوطنية 
)وحدة وحدة( اليت تبنتها وزارة التنمية االجتماعية للتأكيد علي فكرة املواطنة والتعايش السلمي والتالحم بني أفراد  

 ( 40) شعب البحريين، وضمن مشروعات وبرامج احلملة املتعددة واملتواصلة.ال

 إنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي: 
م، لتؤكد البحرين أهنا مهد اترخيي 2018مارس    15مت إنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي يف  

اء يف املادة الثانية من األمر امللكي أن املركز جيسد يف للتعايش والسالم والوائم، ومنارة إشعاع حضاري حيث ج
رؤيته ورسالته وأهدافه املبادئ املستخلصة من اتريخ وحضارة مملكة البحرين عرب عصورها، واملتمثلة يف االنفتاح على 

ا إعالن  ذلك  مستلهما يف  والسالم،  والتسامح  التعايش  قيم  وتعزيز  والثقافات،  واألداين  احلضارات  لبحرين مجيع 
 م. 2017سبتمرب   13الصادر يف 

ويف املادة الرابعة من األمر امللكي ما يرسخ جهود مملكة البحرين يف إبراز منظومة القيم واملشرتكات اجلامعة   
بني احلضارات والثقافات، والتعريف هبا، والعمل على إثراء مسرية التسامح والتعايش السلمي من خالهلا، والتوعية 

احلضارات ومتازجها لتحقيق وتعزيز السلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك بني البشر من خالل ما أبمهية تالقي  
جتسده املشرتكات اجلامعة بني احلضارات، أضف إىل ذلك اجلانب املهمة يف دور املركز وهو إحداث حركة تنويرية 

ات والثقافات من مشرتكات أخالقية وحقوقية، من خالل التوعية أبمهية احلوار وااللتقاء على ما اتفقت عليه احلضار 

 
39

 ' -ebd allh al'elmy, "albhryn hadnh aljmy'e", jrydh al'erb allndnyh, 17 mayw 2017m . 
40"  -wzarh al'eml waltnmyh alajtma'eyh tdshn fylmaan wtnyaan bhrynyaan qsyraan b'enwan "syrh wtn" dmn hmlh 

whdh", almwq'e alrsmy llwzarh, 5 ywlyw 2013m. 'ela alrabt alelktrwny altaly: http://www.mlsd.gov.bh 
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ومكافحة الفكر املتطرف املغذي للعنف والكراهية واإلرهاب، وإظهار إجيابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح 
 (41) يف حاضر اجملتمع البحريين وموروثه الثقايف. 

ا املستوى  على  البحرين  مملكة  مكانة  ترسيخ  يساهم يف  املركز سوف  الستضافة وهذا  عاملي  لدويل كمركز 
املؤمترات واحملاضرات اهلادفة لتعزيز ثقافة السالم واالنفتاح والتعايش بني الثقافات املختلفة، ويتطلع املسؤولون أن 
يشكل املركز مصدر إهلام لباقي األمم والشعوب ملا متثله اململكة وشعبها من منوذج انجح جيسد احتضان مبادئ 

 (42)والتقارب اإلنساين، وسوف يقوم أبعضائه ابجمللس يف أداء رسالة املركز وأهدافه النبيلة.الصداقة واالحرتام  

 اخلامتة:
احلكومية  سياساهتا  من خالل  استطاعت  البحرين  مملكة  أن  إىل  نصل  وحتليله  عرضه  سبق  ما  على  بناء 

املنطقة العربية للتعددية الدينية والتعايش السلمي، وتشريعاهتا الوطنية وممارساهتا الشعبية أن تصبح منوذجاً رائداً يف  
حيث إهنا تقدم أفكاراً ومناذج جليلة يف التسامح والتعايش بني خمتلف األطياف يف اجملتمع البحريين ميكن االستفادة 

 منه ملنع الصراعات واحلروب األهلية. 
بشرية دون التفريق او عنصرية، حيث وتستثمر البحرين تنوعها الشعيب كمصدر من مصادر القوة الداخلية وال

الوطنية  اللحمة  الطبيعية والنفطية ابخلصوص، والرجوع اىل  املوارد  القليل من  أهنا بلد صغري املساحة جغرافيا وهبا 
 والتكاتف على خمتلف أطياف اجملتمع خللق نسيج داخلي قوي يبين بلداً متماسكاً يعتمد على املوارد البشرية والفكرية. 

هم مبكان وجود البيئة املناسبة ألي جمتمع خللق عناصر التعددية الدينية والتسامح والتعايش السلمي، ومن امل
واليت منها سن قوانني وتشريعات وطنية حتمي كرامة االنسان واليت من بينها حق حرية املعتقد بناء على أسس احرتام 

جملتمع مبختلف معتقداته، والنظر إىل العقل البشري، دين الدولة االم، وإجياد ممارسات حكومية تساوي بني أطياف ا
 ابإلضافة إىل إنشاء هيئات وطنية الحرتام حقوق وكرامة اإلنسان. 

 قائمة المراجع: 
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

 ً ضوابط النشر    يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلى أبحاثنا شكالً علميا

 ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمستجدات النشر المعرفي. العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (iats.co.ukpublisher@sعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث  -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،   -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

مقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  ال (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 كانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أر

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 ئيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نها

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في   -10

 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  •

 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،  •

باحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي ال

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  )  اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 

 ( دفعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3رجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. م

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد زالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــ (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. ) 

يمين. القاهرة: مكتبة  . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العث إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

المجلة المصرية للدراسات   (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  قراءات في كتابه حجة القراءات""منهج ابن زنجلة في توجيه ال (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية. تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى  -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما    -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث  -16  الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

تجنبه في حال  حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن 

 خذ بالمالحظات . لل  أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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