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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم المرسلين دمحم بن عبد هللا وعلى أله وصحبه أجمعين         
ياكم في   من مجلة أكاديمية شمال أوربا الذي نتمنى أن تكون سراجًا منيرًا  الثاني عددالأما بعد فها نحن نلتقي وا 

متطليعن للغد بنظرة مفعمة  ، لطلبة العلم في كل مكان ، ينهلون منها مايحتاجوا اليه من علم ومعرفة وثقافة
جلتها بالتفاؤل من اننا ماضون على الطريق الصحيح لتحقيق األهداف التي قامت عليها أكاديمية شمال أوربا وم
على العلمية المتمثلة في نشر المعرفة والمعلومة الحقيقية وتوفيرها لكل من يبحث عنها ، وحيث أنه من الصعب 

أي مجلة أن ترسم مالمحها وتحدد وجهتها منذ العدد األول إال إننا نحاول أن نقدم المؤشرات األساسية لطموحها 
لحرص الشديد على إستكمال شروط البحث العلمي ووجهتها في طريق الثقافة الطويل والصعب من خالل ا

                                                                السليم في ما ينشر فيها من بحوث ودراسات .
السالمة  شروطكمة جديدة تصر وتحرص على توافر ولعل ليس من التهويل القول أن إصدار مجلة علمية مح

والدقة في نتاجها من العدد األول هو دخول في مغامرة التخلو من المخاطر في زمن يشهد إنفجاًر وتراجع في 
كثير من المفاهيم والرؤى والقيم األخالقية للبحث العلمي ، إال أن الحرص والتأكيد على القيم العلمية السليمة 

اء وأصحاب القيم النبيلة في كل زمان ومكان ، وهكذا فقد والصحيحة رغم صعوبته كان وسيبقى أمل وهدف العلم
تم التأكيد على تحقيق شروط النشر المحددة في كل ماينشر مهما كانت ردود األفعال محافظين على رصيدنا 

وعلى هذه األسس الصحية تم تقييم مجلتنا من قبل  من الباحثين األصالء وطلبة العلم من مصادره الصحيحة ،   
ISSN 0039   – 7517 وكان ثمرة ذلك حصولها على  ، العلم والمعرفة في المملكة الدنماركية أصحاب  

  . ومكتبة جامعة كوبنهايكن ،المكتبة الملكية الدنماركية من الرقم التسلسلي للمعيار الدولي  
المجدين فليست الحكمة في جمع عدد كبير من الكتاب والناشرين ، إنما الحكمة في إستقطاب الباحثين 

، فقلة هم الذين ندين لهم بالفضل في مانعرف من علوم وقلة  وهذا ماتم فعالً  والحريصين مهما كان عددهم قليل
                               . .                                 من ندين لهم بفضل تنوير البشرية وهدايتها

                                                

 
 كلمة رئيس التحرير

 البروفسور الدكتور كاظم العادلي          



 
2 

 

 
 إعداد

 مهديحازم  م.د. أريج                       ي    أ.د. عالهن دمحم عل
 تربية الكرخ الثانيةوزارة التربية /              التربية   الجامعة المستنصرية كلية

   والتوجيه التربوي قسم االرشاد النفسي   
 

 مستخلص البحث 

 هدف البحث تعرف الحاجات االرشادية للمتقاعدين والفروق في تلك الحاجات على وفق متغيرات :

 إناث (  والتحصيل الدراسي للمتقاعد والدرجة المالية للمتقاعد .  –النوع )ذكور   
. وخضع للبحث عينة عشوائية من  7102وتحدد البحث بالمتقاعدين المدنيين في بغداد / الكرخ للعام 

متقاعدة . واستخدم في  27متقاعد و 84متقاعد من الذكور واالناث بواقع  011المتقاعدين  بلغ تعدادها 
هي   مجاالت على اربع فقرة موزعة  72البحث مقياس للحاجات االرشادية تم بناؤه لهذا الغرض تالف من 

 و ) الحاجات االجتماعية ( و ) الحاجات الصحية ( و ) الحاجات االقتصادية (     ) الحاجات النفسية ( 
اظهرت النتائج ان افراد العينة يعانون من الحاجات االرشادية  بمجاالتها االربعة  وان الحاجات النفسية 

ت االقتصادية يليها الحاجات الصحية ثم االجتماعية . ولم تاتي بالمرتبة االولى يليها الحاجات الحاجا
 تظهر فروق دالة احصائيا على وفق متغيرات النوع والشهادة والدرجة المالية . 

 واوصى البحث بجملة من التوصيات منها :
استحداث شعب للخدمة االجتماعية واالستشارات النفسية في دائرة التقاعد  العامة وتعيين أخصائيين  .0
جتماعيين من خريجي الخدمة االجتماعية واإلرشاد النفسي الذين تم إعدادهم مهنيًا للتعامل مـع ا

شـباع احتياجـاتهم النفسية  مشكالت المتقاعدين لتقديم الخدمات االستشارية لهم والدعم  المناسب لهم وا 
 . واالجتماعية
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ة والسياحية والخدمات المـساندة فـي منح  المتقاعدين امتيازات خاصة في المرافق والخدمات الترفيهي .7
يجاد التخفيضات المناسبة لهم لتشجيعهم على قضاء وقت الفراغ بطريقة مثمرة وا عطـائهم  المجتمع وا 

 .تميزًا عن غيرهم من الفئات العمرية
تهيئة الموظفين لمرحلة التقاعد من وقت مبكر من خالل إعداد برامج وخطط سابقة للتقاعد كـي يتلقى  .7

اعدون عن طريقها المشورة الالزمة للتكيف مع مرحلة الكبر والتقاعد، وعقد ورش عمـل عامة المتق
 . لألفراد القريبين من التقاعد العدادهم نفسيا واجتماعيا لمرحلة التقاعد

نشاء جمعيات وروابط لرعاية المتقاعدين و مراكز ابحاث  علمية تهتم باعداد بحوث ودراسات عن إ .8
 ام والمتقاعدين بشكل خاص .كبار السن بشكل ع

 كما اقترح البحث االتي : 
 عداد دراسة مشابهة عن حاجات المتقاعدين العسكريين إ  .0
 جراء دراسة مقارنة بين حاجات المتقاعدين المدنيين والعسكريين إ .7
 جراء دراسة حول حاجات المتقاعدين وعالقتها ببعض المتغيرات مثل االمن النفسي ومفهوم الذات .إ .7

 
Abstract:  

The objective of the research is to identify the guidance needs of pensioners and 

the differences in these needs according to the factors:  

The gender (male-female) and the academic level and financial status of the 

pensioner.  

The research is limited to the pensioners in Baghdad/ Karkh  for the year 2017. 

And the research sample was a random sample of pensioners of (100)  of males 

and females, (48) males and (52) females. And a measures of guidance need was 

used for this purpose that consists on (37) item distributed on (4) fields which are 

(psychological needs) and (social needs) and (health needs) and (economical 

needs).  

The results showed that the members of the sample are suffering from the 

guidance needs in all its four fields And that the psychological needs are in the 

first degree and the  economic needs are in the second degree and then the health 

needs and after that the social needs. And didn't show statistical differences 

regarding the gender and academic level and financial status.  

The research recommended several recommendations:  

1. Establishing departments for the social service and psychological 

consultancy in the retirement and social insurance dept.  and hiring social 

specialists who graduated from the social service and psychological 

guidance colleges who are trained professionally to deal with pensioners 
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issues in order to provide the consultancy service and the proper support 

for them and provide for their psychological and social needs.  

2. Granting the pensioners special privileges in the entertainment and tourists 

facilities and the secondary services in society and granting them the 

proper discounts to encourage them to spend their free time in a productive 

way and granting them privileges that distinguished them from the other 

age categories.  

3. Preparing them for the retirement in an early time by preparing programs 

and plans prior to retirement in order to use them to grant the pensioners 

the needed consultancy to adapt with the age level and retirement, and 

starting workshops for the people close to the pensioners to prepare them 

psychologically and socially for the retirement period.  

4. Establishing organizations to take care of the pensioners and scientific 

research centers that will conduct researches and studies About the elderly 

in general and the pensioners especially.  

The research also recommended the following:  

1. Making another study about the needs of the retired military men.  

2. Making a comparative study between the needs of civilian and military 

men pensioners.  

3. Making a study about the pensioners needs and its relation with some 

factors such as: psychological security and the self concept.  

 

  esearchRof the  Problem هميته     أمشكلة البحث و 
لتجنبهم شبح البطالة في الوقت الذي تبذل فيه الحكومات الجهد المضني لتوفير فرص عمل لشبابها    
هدد معظم المجتمعات في اآلونة األخيرة بفعل األزمات االقتصادية والمالية المتالحقة، قد يبدو ي الذي

كسباحة عكس التيار، اال ان ما  لمتقاعدين ومن يبلغون سن المعاش الخوض في غمار احوال وحاجات ا
في  كد تزايد أعداد المتقاعدين اذ ستبلغ نسبتهميحتم فتح ودراسة هذا الملف المؤشرات اإلحصائية التي تؤ 

% من السكان، ومع تلك النسبة العالية تبدو مجتمعاتنا مهددة 72م نحو 7172في العام منطقتنا العربية 
بكثير من الظواهر بل واألمراض المجتمعية والصحية ، إذا بقي مستقبل المتقاعدين مرهونا بالمقاهي أو 

 .ئدةبجلسات قتل الوقت بال فا

مجموعة المعتقدات واآلراء التي ب المتمثلةمشكلة الى االنتشار الواسع لألفكار المناطة عنها ,وتتعاظم ال
تصف افراد هذه المرحلة بالعجز واالعتمادية والمرض والخوف والسلبية والحساسية والجمود وضعف الذاكرة 
والتدهور في العمليات االدراكية والتي تعتبر مسؤولة عن تغير سلوك كبار السن وبالتالي فان المشكالت 

قلية وانخفاض الروح المعنوية تتفاقم بشكل كبير مما يمثل عبئا هائال المرتبطة بفقدان القدرات الجسدية والع
على المجتمعات التي تسعى الى تحسين نوعية حياة كبار السن ويعتبر البعض التقاعد من اهم المشكالت 
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التي تواجه كبار السن ال نه غالبا ما يؤدي الى تراجع دخل الفرد الى الثلث تقريبا , ويتزامن ذلك مع 
 .ارات الواقعة في الحالة الصحية والكفاءة الذاتية وشبكة العالقات االجتماعية الخس
 بعض المشكالت االقتصادية واالجتماعية والنفسية للمتقاعدين ومن بينها:وهناك  
انخفاض مستوى الدخل الذي يحد من الفرص المتاحة للفرد في الحصول على الرعاية الصحية المالئمة  -0

ناسب من الغداء . وعليه أن يجاهد من اجل العيش بأقل حد يمكن أن يكفي مطالب أو تناول النوع الم
 الحياة االساسية.

يؤدي التقاعد إلى الحرمان من مخصصات مكانة العمل وامتيازاتها ,سواء المادية او األدبية وبالتالي  -7
 يشعر الفرد بفقدان األمن االقتصادي .

ن التقاعد فقدان االمن االجتماعي والتوافق االجتماعي ومن المشكالت االجتماعية ايضا الناجمة ع -7
 واألسري واالستقرار العائلي.

 فقدان المكانة االقتصادية في البناء التنظيمي للمجتمع . -8
أن فقدان المسن للدور والمكانة السابقة نتيجة التقاعد عن العمل يؤدي بانخفاض المكانة االجتماعية  -2

 (00-01: 7111)حسن,فهمي,للمسن .
اال ان التقاعد الذي يعده البعض نهاية الحياة، قد يكون عند البعض اآلخر بداية حياة جديدة، وفرصة 
الكتشاف الذات، والجلوس مع النفس وتقييم إمكاناتها، بعد سنوات طويلة من العمل ومعاركة الحياة ، 

العمل تعيقه عنها، يتفرغ فيها الشخص إلى حياته الخاصة ، وممارسة أوجه الحياة التي كانت زحمة 
فادة اآلخرين من واقع تجربته الطويلة،  فتتكشف فيه مهارات جديدة قد يتفرغ لها، كالميل للكتابة وا 
ووضع خبراته بين يدي األجيال القادمة، أو تقديم هذه الخبرات عن طريق المحاضرات واالستشارات، 

ه عن النفس واكتشاف آفاق جديدة في أو الميل إلى مجاالت الخدمات التطوعية المجتمعية، أو الترفي
كل هذه الوجوه من العمل التي  .الحياة والثقافات واألمم والشعوب، عن طريق السفر واالطالع والقراءة

أعطته إياها فرصة التقاعد، قد يمارسها الشخص المتقاعد عن حب ورغبة، دون أن يجد من يلزمه بها، 
االجتماعي والثفافي غير متقيد بقوانين العمل ولوائحه، مع إتاحة فهو يختار ما يناسبه من أوجه النشاط 

قدر كبير من الحرية له، وعدم االرتباط، لهذا عليه أن يتأقلم مع وضعه الجديد، ويتعايش معه، وال 
تاحة المجال  ينظر له على أنه قرار لتنحيته عن العمل لعيب فيه، بل إنها سنة الحياة في التجديد، وا 

ادمة للعمل واالبتكار، دون أن ينقص ذلك من خبرات الكبار الذين قطعوا أشواطًا طويلة في لألجيال الق
العمل، وبنيت على أكتافهم المؤسسات، ليأخذ الموظف المتقاعد دورًا جديدًا في الحياة، يتناسب مع 

لته في الحياة قدراته وخبراته التي ال بد أن ينفع بها اآلخرين بشتى الطرق والوسائل، ويواصل أداء رسا
وهناك تجارب عالمية عكست الوجه المشرق للتفاعد ولعل التجربة . بشكل جديد، ومن موقع جديد
عكست اليابان اهتمامها بتلك الشريحة المهمة ببرنامج اجتماعي  اليابانية خير مثال على ذلك اذ

اء كانت ذات صلة بتلك اقتصادي يعتمد إضافتهم إلى المعادلة التنموية الشاملة في مواقع متنوعة سو 
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التي قضوا فيها فترة عملهم أو غير ذات صلة، وذلك بإعادة تعيينهم كمستشارين في مؤسسات الحكومة 
والمجتمع المدني والجمعيات األهلية مع تغيير طفيف بمواعيد دوامهم يتماشى مع المرحلة العمرية، 

 ..بجانب شمولهم بمظلة األمان االجتماعي واالقتصادي
االستراتيجية مألت على كبار السن باليابان أوقاتهم حتى أصبحوا أكثر شعوب األرض حياة، ولم تلك 

تعد الشيخوخة فيها مأساة وال حالة يأس, بل هي بداية حياة جديدة. وذلك على الرغم من أنها تحقق 
شرين سنة نسبة سنة(, ما يعني انها تعدت خالل ع 02رقمًا قياسيًا عالميًا في عدد كبار السن )ما فوق 

اصبحت نسبة  7102وفي عام  % 2.4من عدد الشيوخ فيها ووصلت اليوم الى نسبة   0.1%
سنة, وهذا أمر حتمي في هذه البالد التي  02واحد من أصل أربعة يبلغ من العمر أكثر من المسنين 

ع الياباني مع للرجال(. ويتكيف المجتم 24سنة للنساء و 42تملك أعلى نسبة في العالم لطول العمر )
وقد أدرك القطاع التجاري االستهالكي في .الشيخوخة ويعتبرها أمرًا واقعًا يتقبله ويعيش معه بانسجام

اليابان أهمية تأمين الخدمات المتنوعة لهذه الفئة الجديدة من المستهلكين التي تملك الوقت والمال 
بليون  84.0ير اليابانية, أي حوالى )يسيطر المتقاعدون على القسم األكبر من أسهم مؤسسات التوف

يورو( وال تتوانى في االنفاق في السفر والرحالت وشراء المالبس والطعام الصحي للمحافظة على 
 (010, 7101ايفليندوريل, )الرشاقة والحيوية.

 وهناك تجارب ايجابية عديدة للتعامل مع المتقاعدين ومنها :

  خبير ألماني  2111المانية مقرها مدينة بون ، تضم أكثر من هيئة الخبراء المسنين : وهي هيئة
 . من المتقاعدين ، في جميع القطاعات ، ويعمل الخبراء مجانًا في هذه الهيئة ذات الصالح العام

   م ، وأول 0101جامعة المتقاعدين : تقع في مدينة ) كاكوجاد ( في اليابان ، وقد أنشئت في عام
تجاوز سن الستين عاما ، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات ،   ن الشخص قدشروط االنتساب لها أن يكو 

ومحاضرات في علم النفس ، واتجاهات  –الدراسات العلمية  –يتضمن منهاجها الثقافة العامة 
  .االقتصاد الياباني ، والفارق بين الفكر الغربي والفلسفة اليابانية القديمة والحديثة

تضمن فالحة البساتين ، وطرق تربية األسماك ، والطيور ، وصناعة األواني أما البرنامج العملي ، في
الفخارية ، والكثير من الحرف اليدوية اآلخرى . كما يتضمن منهاج الدراسة في هذه الجامعة زيارة كافة 

 عن طريق المراسلة والدراسة  المواقع والمعالم االثرية في اليابان، ويمكن االلتحاق في هذه الجامعة
 . الكاملة مجانية

  : وهو برنامج تنظمه جمعية المتقاعدين األمريكية، حيث أن المتقاعدين   تنظيم األرشيف الوطني
عن توثيق تاريخ الواليات   أكثر دراية وخبرة في مثل هذا العمل ، وشكلت فرق متكاملة تبنتها الجمعية

قتصاديا ، وثقافيا ، وسياسيا .وقد انطلق في مختلف جوانب الحياة ، اجتماعيا ، وا  المتحدة األمريكية
 م0121تنفيذ هذه الحملة منذ عام 
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   م ، وتعمل هذه الجمعية على 0101جمعية المتطوعين المتقاعدين األمريكية: وقد أنشئت في عام
مساعدة األشخاص من سن الخامسة والخمسين وأكثر على إيجاد فرص عمل لخدمة المجتمع المحلي 

اتهم المهنية . ويعمل األعضاء كل حسب طاقته واهتمامه ميوله , وتتراوح ساعات واالستفادة من خبر 
اسبوعيًا . وهم نشيطون في مجاالت عديدة منها   العمل لديهم من بضع ساعات إلى أربعون ساعة

التعليم والتدريب ومساعدة كبار السن في التخطيط ألمورهم المالية . كما يعمل البعض 
، والمكتبات ، وحمالت البيئة ، واإلغاثة ،  المستشفياتدين ومتطوعين في كمرشدين ومساع  منهم
، وغيرها من الخدمات .كما يقدم أعضاء الجمعية خدمات استشارية للشباب في مجال إقامة  والطوارئ 

 (..(Robert ,1992 ,103-106 مشروعات جديدة ، وال يملكون الخبرة الكافية لذلك
   يقوم هذا البرنامج الذي أنشأته الخدمة الوطنية التعاونية للكبار بالواليات برنامج المرافق الكبير : و

المتحدة األمريكية ، على خلق مجموعات صغيرة ممن بلغوا سن الستين عاما فما فوق ، هدفها بناء 
عالقات صداقة إنسانية للمسنين المقعدين ومساعدتهم على إنجاز بعض األعمال المنزلية ، وتوفير 

ت لنقلهم ومرافقتهم للمستشفيات لتلقي العالج ، وزيارتهم المستمرة ، والخروج معهم قدر المواصال
 المستطاع ، أو تنظيم األنشطة الترفيهية بهدف التخفيف من شعور هؤالء المسنين بالوحدة

 ت(-ربيني,لطفي:دلش)ا.

الخدمي أكثر منه التنموي ؛ أما التجارب العربية في هذا المجال تبدو على استحياء ويسيطر عليها المنظور 
كالجمعية العامة للمسنين في جمهورية مصر العربية، وجمعية رابطة األجيال في تونس، وجمعية 
المتقاعدين في المغرب، وجمعية المتقاعدون في المملكة العربية السعودية، وكلها جمعيات خيرية في 

وتصدر بعضها دوريات وصحف متخصصة في  اساسها تقوم بالعديد من البرامج ولها لقاءات سنوية ثابتة
شؤون التقاعد. إضافة الى الجمعيات الخاصة بالشيخوخة وكبار السن، وهي منتشرة في معظم البالد العربية 
 .إن لم يكن جميعها ، بحيث تختص بتقديم الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية والترويحية للمسنين

دية تتنوع  ما بين الحاجات العضوية التي ترتبط بالنواحي الجسمية ان لكبار السن ورعايتهم حاجات ارشا
للمسن , وحاجات معنوية ترتبط بنواحي نفسية ,اذهم بحاجة متزايدة الى الحب والعشرة والرفقة والرغبة في 

اي عمل كرغبة شخصية , إضافية الى احتياجاتهم  لمن يسمعهم ويفهمهم  عندما يشعرون بان  انجاز
شاعرهم مهملة او مرفوضة بسبب كبر سنهم , وتعد ضرورة الشعور بالكرامة واحترام الذات من افكارهم وم

اهم احتياجاتهم ,ذلك  ان االفتقار المفاجئ للقيمة واالهمية تشكل امام كبار السن موقفا من السأم والتوتر 
 لحالة الصحية والنفسية,الذي يؤثر في كيفية معايشة المسن لمشاكله, بل ويرتبط ارتباطا وثيقا بتدهور ا

يضاف الى ذلك احتياجهم  لتجنب االعتماد على االخرين ,وان يكونوا منتجين , والى تجنب الوقت غير 
المثمر ورعاية المسنين هي تقديم مجموعة من الخدمات تهدف الى تحسين  صور الحياة, وتعد الشمولية 

الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية والتربوية ها  نمة فوالتكاملية هي السمة الغالبة على تلك الرعاي
واالقتصادية بصورها المختلفة, وهي رسالة تضطلع بها العديد من التخصصات وتقدم هذه المساعدة من 
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خالل الترتيبات الرسمية وغير الرسمية .بعد تحديد احتياجاتهم االرشادية ,ويعد المتقاعدون )نموذجا( مهما 
جه لهم الدراسة والبحث لتحديد احتياجاتهم االرشادية ومن هنا تنبثق بغي ان تو الذين ين من كبار السن

مشكلة البحث بتحديد )االحتياجات االرشادية للمتقاعدين ( والتي تلمست الباحثتان أهمية تناولها بالدراسة 
 والبحث . ويمكن تلمس االهمية النظرية والتطبيقية من خالل االتي : 

 :النظريةاالهمية 
رهم ذخيرة معرفية وذاكرة تاريخية. وان رعايتهم من باب الوفاء لكبار السن ورعايتهم واالهتمام بهم باعتباان 

اجتماعيا ودينيا ونفسيا كونهم بحاجة للدعم الصحي والدعم النفسي واالحساس بالوحدة اتجاه العالقات 
رفد المكتبة العلمية بنتائج علمية نظرية وبالتالي فان اي دراسة يمكن ان ت. االجتماعية والفراغ الذي يعانونه
 ستمثل اضافة نظرية مهمة . 

 االهمية التطبيقية:
 اتنطلق من اهمية كبار السن والمتقاعدين على الخصوص باعتبارهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع له

االنسانية ان قضية كبار السن قضية عالمية , وهي من القضايا خدمة المجتمع . فيفضل كبيرا 
واالجتماعية متعددة الجوانب واالوجه التي فرضت نفسها في وقتنا الراهن على جميع المجتمعات على 

 .اختالف درجة تقدمها ورقيها فهي قضية تزداد اهميتها مع مرور الزمن ,
ءتهم وقد اهتمت منظمة االمم المتحدة بحاجات ومشكالت كبار السن ودعت الى االستفادة ,من خبراتهم وكفا

في الوقت الذي تزداد فيه اعدادهم عاما بعد عام ,ويتجلى ذلك في قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 
على الحكومة القيام  بوضع خمسة مبادئعاما دوليا لكبار السن والذي يقضي 0111بإعالن عام  82/2
المشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة : االستقاللية و السن وهي في برامجها الوطنية لرعاية كبار بتطبيقها
.  United Nations,2000   

 :بحث اهداف ال
 :تعرف اآلتي يهدف البحث الحالي 

 نيلمتقاعدلالحاجات االرشادية  -0
 الفروق في الحاجات االرشادية ذات الداللة االحصائية على وفق المتغيرات االتية  -7
 )ثانوية, جامعية اولية, شهادة عليا(: شهادة المتقاعد ب.  : ذكور ,اناث( نوع)ال . أ
 رابعة( -ثانية( )ثالثة-درجته الوظيفية:) اولى . ج

 Research limitsحدود البحث :

 7102يتحدد البحث بالمتقاعدين المدنيين في مدينة بغداد / جانب الكرخ/ خالل العام 
 erminologyT تحديد المصطلحات:

 Needالحاجة
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يثير الكائن الحي داخليًا مما يجعله يعمل على تنظيم مجاله بهدف القيام يرى "ما سلو" بأن الحاجة هي ما 
  Maslow ,1970,33ا لتحقيق مثيرات أو أهداف معينة بنشاط م

في حين يعرفها زهران بأنها "افتقار إلى شيء ضروري أونوع من النقص والعوز المقترن بالتوتر، الذي يزول 
 (71.  0141زهران .  متى أشبعت هذه الحاجة وزال النقص ".

 Counseling need الحاجةاالرشادية
بانها رغبة الفرد في التعبير عن مشكالته بأسلوب ايجابي منظم بقصد Wren, C.G  0144رين  و يعرف 

ألنه لم يكتشفها في نفسه اشباع حاجاته النفسية والعضوية التي لم يتهيأ له اشباعها من تلقاء نفسه, اما 
شباع يستطيع اشباعها بمفرده في كلتا الحالتين فانه يحتاج الى خدمات ارشادية منظمة إل اوانه اكتشفها ولم

 حاجاته والتخلص من مشكالته.
 lder personsOكبار السن 

عاما, وترتب على ذلك تغير في ادواره  الذي يتجاوز الستينويعرف المسن اجتماعيا هو الشخص 
 (72,7112:وكذلك تغير في االتجاهات)عبد اللطيف وصعودااالجتماعية هبوطا 

 :  Retiredالمتقاعد
 وهو الشخص الذي غادر مركزه الوظيفي نتيجة بلوغه السن القانوني لمغادرة العمل . • 
َيَتَقاَضى وهو اسم فاعل من تقاعد , ُمَوظٌَّف ُمَتَقاِعٌد : َصاَر ِفي ِسنِ  التََّقاُعِد ، َأْي ُأِحيَل َعَلى اْلَمَعاِش لِ • 

                                                                                                                     (078ص  0141)العيسوي: . فِي الَوِظيَفِة الُعُموِميَّةِ  َمْبَلغًا ِمَن اْلَماِل َحَسَب ُسلَِّمِه اإِلَداِري ِ 
 

 :االطار النظري للبحث
 حاجات المتقاعدين :

تعد الحاجات المحرك االقوى اثرا في حياة االنسان . فقد اكدت الدراسات على ان الهدف االساسي   
للسلوك البشري هو اشباع الحاجات, ولذا فإن هناك من يرى بأن درجة التقدم االنساني تتعين بالقدرة على 

 الحركة لسد الحاجة.
وتعرف الحاجة بأنها رغبة عند الكائن الحي سواء عرفها وفهمها صاحبها او لم يعرفها ,وهي مركب او 

. والموقف الذي يثير هذا المركب يكون سيكولوجيا واجتماعيا ,هذا التوتر تصور فرضي لتوتر فسيولوجي 
انه قد ال يكون داخال في  قد يكون منبعثا اما من داخل الكائن الحي او من خارجه . وهو حقيقي بالرغم من

نطاق شعور الشخص. وقد ال يربط الشخص بين مشكلة يشعر بها وحاجة اساسية عنده, فمثال قد تكون 
مشكلته انه يكره عمله لكنه ال يستطيع ان يرى العالقة بين هذه الكراهية وبين حاجاته الن يكون مقبوال 

اعيةلما كان عمله في نظره مما من الوجهة االجتم ومرموقا في المجتمع . مع انه لو كان اكثر اطمئنانا
 ط من شأنه على هذا الوجه . يح
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كذلك قد يكون الشخص في ازمة مالية بسبب انفاقه الكثير من ماله على زمالئه, وهذه المشكلة تكون نتيجة 
 لحاجته الن يكون مقبوال من اصدقائه, وهي حاجة لم يستطيع اشباعها بطرق اخرى . 

ويمكن ان نعدها عرضا من اعراض حاجة لم  تمثل التعبير الخارجي او النتيجة الخارجية للحاجة.فالمشكلة 
تشبع . فاذا تناولنا هذه المشكلة تناوال مباشرا ولم نذهب الى ما وراءها من حاجة كانت النتائج سطحية 

 (   782ص 7118الشيخ )   وغير مفيدة.
ولذلك فأن معرفة الحاجات االساسية لألفراد امر هام وضروري في مرحلة تتضمن خسارة العمل بالتقاعد, 

من خالل العمل  مما يؤدي بالمتقاعد الى وبالتالي الفشل في اشباع الحاجات االساسية التي كانت تشبع  
فلكي يتحقق التكيف الجيد البد االنعزال نسبيا عن االخرين واضطراب في التكيف مع الشكل الجديد للحياة. 

يسيروا تبعا لتوقعات االخرين في حدود إطار  ان يكون االفراد قادرين على اشباع حاجاتهم الشخصية  وان
 الحياة المتاح لهم .

واالقتصادية وبتقييمات  يتأثر كل من االمن النفسي ومفهوم الذات بالعوامل االسرية واالجتماعية اذ 
ملتهم , وكذلك بالمواقف والخبرات .وتعني الطمأنينة االنفعالية او االمن النفسي االخرين واساليب معا

بالنسبة للمتقاعد ان يشعر بالحب والتقبل من االخرين , وانه يحتل مكانه هامة بينهم, فالفرد الذي لم يشبع 
مشكالتها وصعوبتها ان يواجه الحياة بحاجته الى االمن  والذي ال يشعر باالستقرار والطمأنينة ال يستطيع 

مواجهه الشخص االمن انفعاليا ,ألنه ال يستجيب الى الموقف الخارجي فقط بقدر ما تتدخل في استجابته 
مخاوفه ,ومناحي قلقه, وانواع الصراع التي يعاني منها. ان حاجة الفرد الى االمن واالنتماء والمحبة حاجات 

افق الفرد , كما ان االساليب التي تعبر عن االهمال او اساسية في مرحلة التقاعد ويعد مطلبا اساسيا لتو 
ن الذي يؤدي بدوره الى اشكال مختلفة من االضطراب مالرفض تعد مصادرا اساسية للقلق والشعور بعدم األ

 النفسي. 
واحدا من االساليب التي حظيت باهتمام واسع من قبل ( Social Supportويعد اسلوب الدعم االجتماعي )

 في ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية بعامة ,وميدان علم النفس االرشادي بخاصة .العلماء 
فقد قام العديد من العلماء بمحاولة االستفادة من شبكة العالقات االجتماعية للفرد في تحسين عالقاته 
من  وتحسين شروط الصحة النفسية لديه والتخفيف من التوتر والقلق واالكتئاب والمخاوف وغيرها

فنوعية البيئة االجتماعية للفرد تؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد في ,  االضطرابات التي يمكن ان تنتابه
 , حيث ان توافر عالقات اجتماعية دافئة او ودية احد اهم عناصر يوجههاالتعامل مع المشكالت التي 

تعرضه ألية مشكلة من المشكالت عند البيئة االجتماعية التي يمكن ان توفر دعما ومساندة قوية للفرد 
الحياتية المختلفة . ويعتبر كثير من العلماء الدعم االجتماعي مصدرا هاما من مصادر االمن  التي قد 

يشعر بأن  يحتاجها الفرد من عالمه الذي يعيش فيه عندما يشعر ان هناك ما يهدد كيانه وامنه . وعندما
وانه يحتاج معها الى مدد وعون من خارج ذاته.لذا فإنه يلجأ الى الشبكة االجتماعية  طاقته قد استنفذت 
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به على اختالف مصادرها من اسرة واصدقاء واقارب وجيران لطلب العون في سبيل الوصول الى  المحيطة
 لى حالة االتزان واالمن المطلوب .حل مشكالته , والوصول ا

م معونه ومشورة ومساندة من فرد ألخر ومن جماعة الفرد ,تساعده هذه فالدعم عملية انسانية تتضمن  تقدي
 المعلومات والمدعمات على مواجهه مشكلته , والمحاولة الحد منها , والتخفيف من اثارها .

ولعل الفرد في مرحلة التقاعد هو احوج ما يكون الى العالقات االجتماعية التي توفر له المساعدة , الفعلية 
واحساس بالمواساة والطمأنينة , واالرتباط مع مجموعة اجتماعية ذات تقرير بالنسبة له ية ,من حب ورعا

 تمنحه القدرة على تقدير ذاته والثقة بها .
غالبا ما يؤدي االعداد النفسي واالقتصادي للتغيرات المحتومة التي يحدثها فضال عن االعداد النفسي اذ 

تعزيز في النظرة االيجابية الى الذات , والتمتع بالقدرة على تجاوز التقاعد وكبر السن الى تكيف مناسب, و 
 المشكالت الخاصة بهذه المرحلة ووضع اهداف واقعية تنطلق من حقيقة قدرات الفرد واهتماماته.
خبرة  صادمة اما االفراد الذين لم يعدوا انفسهم لتقبل هذه النهاية فغالبا ما يجدون التكيف لتلك التغيرات 

ر عليهم الشعور بإنكار ما يحدث والرغبة في المحافظة على وضعهم السابق . وال يكون االنكار ويسيط
دائما شعوريا بل قد يكون ال شعوريا ونتيجة لهذا االنكار يأتي ترك العمل كأزمة تتحول الى رحلة عذاب 

 ومعاناة . 
كأن يكون هناك ولذلك يجب العمل على التغلب لما يسمى بأزمة التقاعد وذلك بالتمهيد العلمي والنفسي لها 

برامج ومحاضرات إلعداد العاملين لتقبل فكرة االحالة واالستعداد لها كذلك العمل على تقليل ايام العمل 
ل على تقليل ايام العمل االسبوعية , واالستعداد لها كذلك العماالسبوعية تدريجيا حتى تنتهي باإلحالة

تدريجيا حتى تنتهي باإلحالة الكلية.فهذا التفرغ التدريجي سوف يساعد الفرد على تكوين ميول طويلة المدى 
. وتكون اهتمامات خارج دائرة العمل الرسمي .وهذه االهتمامات الشخصية وتلك المناشط الحرة تساعد 

 وما يرافقه من تغيرات ي مع التقاعد الموظف على التكيف االنفعالي والشخص
 ذلك بطرق عدة منها:ويمكن ان يتحق 

 توعية الجماهير عامة بأساليب التعامل الجيد مع االفراد في هذه المرحلة  -
 تشجيع التوسع في إنشاء االندية واماكن الترويح المناسبة -
ويتفهمون حاجاتهم ومشكالتهم اعداد وتأهيل اخصائيين يعملون لخدمة االفراد في هذه المرحلة  -

 ويساعدهم في التغلب عليها .
التعامل معها بشكل عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة التغيرات الجسمية والنفسية واالجتماعية وكيفية  -

 عقالني مفيد.
لتبادل اآلراء واالفكار ,واستعراض المشكالت التي تواجه االعضاء  الوسط المناسبتعد الجماعة  و   
خال مناسبا الكتساب خبرات جديدة , وتبني مداخل واهداف متطورة وحينما يتفاعل االفراد الذين يواجهون ومد

نظرهم المتباينة تمكنهم من اعادة تقييم ابعاد والمجتمع , وتعديل بعض خبرات وضغوط متقاربة فإن وجهات 
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لتجديد الصداقات القديمة وبناء قيمهم بما يتوافق مع تطورات الحياة. فالحياة الجماعية توفر الفرصة 
صداقات جديدة وتساعد االفراد على تنمية شخصياتهم وتحقيق االغراض المشتركة للجماعة ككل بحيث 
تعمل على اشباع االحتياجات لدى االعضاء واتاحة الفرصة لهم لحمل المسؤولية والقيادة التي شعروا 

ة االجتماعية اهدافها يجب العمل على تجانس الجماعة بفقدها عند االحالة على التقاعد .ولكي تحقق الخدم
 التعليمية, الهوايات . من حيث السن , الحالة االجتماعية ,االقتصادية,

 ويمكن اجمال االهداف التي يمكن ان تعمل الجماعة على تحقيقها بما يلي:
 إشباع االحتياجات العاطفية لدى االعضاء -0
 إتاحة الفرصة لتكوين عالقات اجتماعية -7
 خلق الفرص لتحمل المسؤولية والقيادة  -7
 تبادل الرأي والمشورة -8
 شغل وقت الفراغ بطريقة مفيدة -2
 االستمتاع بالخدمات الترويحية واالنشطة بشكل جماعي . -0
مبدا ان التنمية االنسانية تبدا عند بداية الحياة, وتستمر حتى نهايتها وال تنتهي  بإحالة لتزام بيجب اال و 

اننا دائما بحاجة الى اهداف نرسمها, ونسعى الى تحقيقها مهما اذ  .د عند بلوغه سن الستينالفرد الى التقاع
كانت المرحلة العمرية التي نعيشها ما دمنا قادرين على ذلك ,فالتعلم نوع من الحياة .والعمل هو طريق 

 يعني العمل على زيادةالسعادة .وهو الحياة نفسها .ولذلك فإن تبني فكرة العمل التنموي مع المتقاعدين 
االداء االجتماعي لهذه الفئة مع مساعدتهم على التخلص من مشكالتهم وهمومهم واالستفادة من خبراتهم 
ومعلوماتهم في القيام بواجبات ومهام جديدة يتم من خاللها استثمار اوقات فراغهم ورفد االجيال والمجتمعات 

 بخبراتهم .
لمعلومات والطاقات لإلفراد في هذه السن يساهم في تحقيق درجة مناسبة ان العمل على استثارة الخبرات وا

من فهم الذات وتقديرها  وكذلك فهم االخرين والتفاعل معهم كما ان ذلك يتضمن تحرير الفرد من مشاعر 
. وتدعيم المظاهر السلوكية االيجابية وبالتالي المساهمة في تكوين السلبية التي تعوق اداءه االجتماعي 

 المتقاعدون يجب ان يتكيفون لها هناك مراحل يمر بهاو فهوم صحي للذات لديه .م
 Pre-retirementمرحلة ما قبل التقاعد -0
يصبح المرء واعيا إلى ان عمليه ان يتقاعد في المستقبل القريب , وأن التكيف ضروري  وتبدا عندما - أ

إلى التوقف عن العمل والتقاعد . بغرض تحقيق حالة من التحول الناجح واالنتقال من القوى العاملة 
وقد يقابل هذه المرحلة بنوع من االتجاهات السالبة عندما يكون موقع التقاعد واضحا بما تتضمنه من 

الالزمة لحصوله على دخل عوامل محيطة بالفرد ومؤثرة في كيانه .او ال يكون قد استوفى المتطلبات 
ما قبل التقاعد يمكن ان تكون مفيدة في التخفيف من  كاف عند تقاعده ان البرامج التي تتناول مرحلة

 حدة القلق لدى االشخاص المقبلين على الدخول في مرحلة التقاعد .
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هذه المرحلة البعيدة وفيها يتم إدراك التقاعد باعتباره حدثا سوف يحدث بعد مدة معقولة في المستقبل , - ب
هنته, وعادة ما يكون اإلعداد لعملية التقاعد ن يترك االنسان عمله ومالمرحلة يمكن أن تبدأ حتى قبال

في هذه المرحلة مسألة غير خاضعة ألي شكل من أشكال التنظيم . وبالطبع فإن االتجاهات السالبة او 
وجهات النظر السائدة حول التقاعد بين الزمالء الموجبة نحو التقاعد تتوقف في جزء منها على 

 واالصدقاء واالقارب .
 Honeymoon Phaseمرحلة السعادة  -7

وغالبا ما تكون متميزة بإحساس من حسن -وهذه المرحل تتلو مباشرة الحدث الخاص بالتقاعد فعال
الحال وهي عادة ما تكون مرحلة مليئة بما يشغل اإلنسان حيث يمارس خاللها نشاطات عديدة وهوايات 

ن كان ذلك يتوقف على عوامل مثل المصادر المالية ونمط الح ياة والظروف الصحية مختلفة. وا 
 ئلي وغير ذلك والموقف العا

 Disenchantment Phaseمرحلة زوال الوهم  -7
عندما تنتهي المرحلة السابقة تبدأ إشباعات الحياة في البطء فيشعر بعض المتقاعدين بأنهم قد خذلوا وينتاب 

تدهور الحالة الصحية مشاعر االكتئاب , ويتوقف عمق هذه المشاعر على عوامل عدة مثل البعض االخر 
,أو عدم التعود على مثل هذا النمط من الحياة . وقد يفقد البعض البهجة التي كان يتصورها في ممارسة 

 نشاطات وهوايات معينة.
 The Reorientation Phaseمرحلة إعادة التبصر -8

القائمة في الحياة , نظرة اكثر واقعية للبدائل  وفيها تعمل خبرة المرء باعتباره شخصا متقاعدا على قيام
والعمل على استطالع مصادر جديدة للنشاط . فقد يميل البعض الى االلتحاق بعمل او اداء مهام معينة إما 

 على اساس تطوعي ومقابل اجر معين.
  The Stability Phaseمرحلة االستقرار -2

نما قيام معايير رتيبة لواليعني االستقرار هنا عدم وجود حالة من التغير مواجهة التغيير. واالشخاص , وا 
الحياة بأسلوب منظم  الذين يدخلون في هذه المرحلة يكون قد استقرت لديهم معايير تسمح لهم بمواجهة

مريح بشكل او بأخر . فهم يعرفون ما هو مطلوب منهم ويعرفون ما ينبغي عليهم عمله, ويعرفون نواحي 
 قوتهم وجوانب الضعف فيهم .

  The Termination Phase مرحلة النهاية -0
ض دور االنسان عادة ما يعوقه المر  مرحلة من مراحله فإنومع ان الموت قد ينهي حالة التقاعد في أي 

والعجز وغير ذلك من تغيرات تصاحب التقدم في السن .فإنه يتحول من دوره كإنسان متقاعد الى دور 
قدانه القدرة الجسمية والتلقائية ,وهما عامالن المرض والعجز  ويحدث هذا التحول في دور اإلنسان بسبب ف
 (82-7111:88اساسيان في اضطالع المرء بدوره كإنسان متقاعد .)حسن, فهمي ,

 مشكالت المتقاعدون 
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 هناك عدة مشكالت تنشأ عن التقاعد أشار إليها ستانلي باركر:
يب الحياة , وعزل المتقاعدين كأسلوب مستحب من اسال وبين ان الحياة الفراغ ال يعترف بها وقتالفراغ : -0

عن كثير من شبكات االتصال الموجودة في المجتمع بمجرد فقدهم لوظائفهم او مواقع عملهم. ويؤكد 
بذلك على أن المجتمع بهذه الطريقة يشجع بل ويجبر الكبار على أن يصبحون اشخاصا غير متورطين 

 .عظم الكائنات البشرية باالنحدار في عمليات حل المشكالت , االمر الذي يؤدي بالضرورة في م
التقاعد يقع وقعا سيئا على بعض االفراد , وكثيرا ما ينشأ عنه بعض المشكالت النفسية ومشكالت  -7

 التوافق والهوية.
جبار الكثير من االصحاء على التقاعد . بينما هم ال يرغبونه . ففكرة التقاعد بوصفها مرحلة مرغوبة إ -7

في حياة بعض االفراد ال يمكن اعتبارها قاعدة خيرة وطيبة ومرغوبة اما اذا كان االمر غير ذلك فإن 
رضه االكثر شبابا وقوة على التقاعد االجباري ال يمكن اعتباره خيرا يهدف للصالح العام .وانما حرمان يف
 االكبر سنا واالقل قوة كوسيلة للتخلص منهم وابعادهم عن المسار . 

متزايدة إلشباع حاجة هؤالء الذين يفضلون العمل على التقاعد ,فقد ادى التقدم الصحي  هناك صعوبات -8
ار السن الحالي الذي يعتبر احد انجازاته الى مشكلة تتعلق بكيفية اشباع حاجة كبفي القرن 

)المتقاعدون( للنشاط ,االمر الذي ينطوي على القيام بعمل من أي نوع والذي يستلزم تقدم خدمات 
مازالوا يرغبون في العمل على غرار  ناستشارية متخصصةفي هذا المجال لكبار السن المتقاعدون الذي

 ما يحدث في الواليات المتحدة االمريكية.
المتقاعدون ( والذي تغذيه تعميمات نمطية شائعة تتعلق بقدراتهم التحيز بدون اساس ضد كبار السن ) -2

)او 02الجسمية ووظائفهم العقلية وحاجاتهم وقدراتهم المادية, ومن بينها أن السن السليم للتقاعد هو 
عاما (, وان دخل المعاش يمكن التخفيض منه نظرا الن كبار السن تقل مطالبهم المعيشية وأنه من 01

 التقاعد هو نهاية الحياة . حب الكبار من سوق العمل إلفساح المجال للشباب ,وأنالعدل أن ينس
نظرا ألن التقاعد ظاهرة حديثة نسبيا , ونظرا إلى تنوع تكوين مجتمع المتقاعدين من حيث السن والحالة  -0

م ألنفسهم ,أي ان ,فإن ذلك يثير مشكالت تتعلق بكيفية تصوره الصحية والنفسية والمظهر العام
 (17-10 :0144حة,)سالمة,ممدال يكون واثقا تمام الوثوق بما يتوقعه من نفسه. الشخص المتقاعد

لكومينج  Disengagement Theory:   نظرية التحلل من االرتباط اوفض االشتباك مع الحياة
 .0100وهنري 

"ان التحلل من االرتباطات عملية حتمية وعامة يتم فيها تحلل او فسخ معظم العالقات التي تقوم بين 
شخص ما وبين اعضاء المجتمع االخرين, اما تلك العالقات التي تظل قائمة  فإنها تتغير في نوعيتها" 

صاال متبادال في الروابط بين وتتوقع  النظرية ان دنو االجل وتوقع انتهاء الحياة وتدهور القدرات يحدث انف
الفرد واالخرين في مجتمعه. ووفقا لهذه النظرية فإن التقاعد عند سن معينة يعد تحديدا من قبل المجتمع 
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للوقت الذي يتوقع من االفراد فيه ان يحللوا من معظم روابطهم بالمجتمع ويرى باركر ان النظرية بهذا 
اجات المجتمع طالما ان اصحابها يؤكدون ان تحديد سن معينة المفهوم تدعوا الى ضرورة تطويع الفرد لح

 (18: 0144)سالمة,للتقاعد حتى ولو لم تكن مناسبة كفيل بإحداث التحلل من الروابط 
وهذه النظرية تنظر الى الجانب السلبي من المسن, وفي ذلك يقول كيمنج  ان االنسحاب عملية طبيعية 

انخفاض معدل التفاعل مع االفراد حيث ينتقل المسن من االهتمام يقبلها الفرد وهي تتسم بالحساسية و 
باألخرين الى االهتمام بالذات ,ومن الحركة والنشاط الى الحرجة حيث ان الفرد ,وحين تكتمل عمليات 
الشيخوخة فإن التوازن الذي كان يوجد في منتصف العمر بين الفرد ومجتمعه يذهب ليحل محله توازن 

 (130-2000:129)عبد اللطيف, فة وتغير انماط العالقاتيتميز ببعد المسا
 Theory of Adjustmentنظرية التوافق 

 ان عملية التوافق تقوم على عنصرين اساسيين :
 Internal Compromiseالمعايشة الذاتية  - أ
 Interpersonal Negotiationالتفاوض والتفاهم بين االشخاص  - ب

والمعايشة الذاتية تعني اعادة النظر في معايير اتخاذ القرار , اما التفاوض بين االشخاص فينظر إليه 
كعملية يتم فيها مناقشة الفرد ألهدافه وطموحاته مع االخرين ممن يتعامل معهم ويمكن ان يترتب عليها 

واشار الى ان مدرج عنصرين واوضح  ) أتشيلي( أن هناك عالقة قوية بين هذين التغيير الفرد ألهدافه 
االهداف الشخصية يتسم بالتغيير من مرحلة عمرية ألخرى ويتطلب ذلك من المتقاعد ان يتكيف مع االدوار 

 الجديدة ويأخذ التغيير في مدرج االهداف الشخصية : 
 رين االول : أن يكون التدريج فيكون الفرد أكثر شعورا بالرضا والنجاح وااللتزام والتفاعل مع االخ

الثاني: أن يترتب على التدرج حدوث يصبح التقاعد أمرا صعبا بالنسبة لهم كما يعتبر االشخاص الماديون 
 الوظيفة شيئا هاما لتحقيق اهدافهم المادية . 

واوضح أتشيلي أن التقاعد لدى العديد من االشخاص المتقاعدين يتضمن إعادة تنظيمهم لمدرج االهداف 
لمعايير اتخاذ  ن هما التسوية الداخلية حيث إعادة النظر والمراجعة الداخليةالشخصية في ضوء عمليتي

 .القرار ومناقشة الفرد ألهدافه وطموحاته مع االخرين وعملية المقارنة بين اهداف الفرد واهداف اآلخرين
 (047-040: 0110)عثمان واخرون, 
 :ومنها بعدالتقاعد النفسية المشاكل في الوقوع من للحد العالجية االقتراحات بعضويورد بعض الباجثين 

طريقة التقاعد المرحلي: حيث تقلل من ساعات وايام العمل قبل عامين من التقاعد وتهيئته نفسيا لدخول  -0
 هذه المرحلة.

نشر ثقافة مرحلة التقاعد بتوضيح أن التقاعد ليس نهاية الحياة وفتح جمعيات خاصة بإعانة الفرد نفسيا -7
 واستغالله في بعض المهارات واالعمال التي من الممكن ان يقوم بها. عند هذه الفترة
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العمل على تكريم هؤالء المتقاعدين يوم خروجهم وعدم نسيانهم واستشارتهم عند الحاجة او تكليفهم -7
بأمور ربما خارج مكان العمل ولكن له عالقة به كجمع المعلومات وأشياء اخرى حتى يشعر انه الزال له 

 مجال عمله.دور في 
فاالهتمام بالمتقاعدين امر تفرضه ظروف المجتمع وسعيه للتنمية , فعلينا االهتمام بكل المتقاعدين مهما 
كانت نوعية عملهم حتى يعمل شبابنا اليوم بجد واجتهاد ويتذكر ان المجتمع لن ينساهم في كبرهم فيزيد 

 (0144)مرسي,المرشدي:اهتمامه بعمله وتقديره لمجتمعه.
 دراسات السابقة:
وهدفت تعرف الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالتخطيط من اجل التقاعد واظهرت  (0117دراسة فيالني)

المخططين وغير المخططين هذه الدراسة ان هناك تشابها كبيرا فيما يتعلق بالصفات الشخصية بين 
  .للتقاعد

ودور عد وعالقتها برضا المتقاعد عن حياته , بعنوان : المشكالت الناتجة عن التقا (0117دراسة خيري )
الخدمة االجتماعية في مواجهتها , وهدفت هذه الدراسة تحديد المشكالت الناتجة عن التقاعد وعالقتها برضا 

 المتقاعد عن حياته ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها .
ماسة لدى كبار السن وجود حاجة ( Adair and Mowsesian,1993دراسة ادر وماو سيسيان )

المتقاعدين الى البرامج االرشادية التي تساعدهم على تعلم السلوكيات واالساليب والستراتيجيات الخاصة 
وقتالفراغ  بالتوافق مع هذه المتغيرات الجديدة التي طرأت على حياتهم نتيجة التقاعد وانخفاض الدخل وتزايد

 لديهم .
رامج الجماعية أظهرت اثارا ايجابية فردية ومؤسسية على بينت ان الب Ridings (2008:)دراسة 

االشخاص المسنين والمحيطين بهم, اوضحت ان الرعاية المثالية للمسنين يمكن تحقيقها من خالل تطبيق 
 البرامج الجماعية ممثلة  بشكل كامل الحتياجاتهم والتي تشمل جميع جوانب حياتهم .

 
 :ومنهجيته اجراءات البحث 

 البحث  : اوال منهج
القاء ف الىوالذي يهد (  descriptive survey researchاعتمد البحث المنهج الوصفي المسحي ) 

   واهر وخصائصها وعالقاتها دون احداث تغيرات وتعديالت في البناء االساسي للمتغيراتالضوء على الظ
 (   707, 0142فان دالين  )

 مع البحث : تثانيا مج
من المتقاعدين المدنيين في بغداد الكرخ ولم يلسنى للباحثتين الحصول على احصائية دقيقة او رقم ويتالف 

 من اي جهة اخرى دقيق العدادهم من دائرة التقاعد  او 
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 ثالثا عينة البحث : 
( متقاعد ومتقاعدة  نورزعوا على وفق النوع والشهادة والدرجة  011عينة عشوائية من )  شمل البحث 

 ( ادناه  0المالية كما هو موضح في الجدول ) 
 

 ( تفاصيل عينة البحث  0جدول ) 
  الشهادة المتغيرات

 المجموع
  الدرجة المالية 

االولى  عليا  جامعية  ثانوية المجموع
 والثانية 

الثالثة 
 والرابعة 

 84 2 80 84 00 72 2 الذكور 
 27 7 81 27 04 77 07 االناث
 011 01 11 011 78 82 01 المجموع

 رابعا : اداة البحث :
 اعتمد البحث مقياسا خاصا للحاجات االرشادية تم بناؤه على وفق الخطوات االتية : 

   رينو تم تحديد مفهوم الحاجات ارشادية على وفق تعريف CG 1988 WrenG بانها رغبة الفرد
 في التعبير عن مشكالته بأسلوب ايجابي منظم بقصد اشباع حاجاته النفسية والعضوية التي لم
يتهيأ له اشباعها من تلقاء نفسه, اما ألنه لم يكتشفها في نفسه اوانه اكتشفها ولم يستطيع اشباعها 

ادية منظمة إلشباع حاجاته والتخلص من بمفرده في كلتا الحالتين فانه يحتاج الى خدمات ارش
 مشكالته.

  االطالع على بعض الدراسات واالدبيات التي تناولت الحاجات االرشادية لكبار السن 
  تم التوصل الى عدد من العبارات المعبرة عن حاجات ارشادية 
 ن حدة تم صياغة العبارات بشكل فقرات اختبارية وامام كل فقرة خمسة بدائل لألجابة معبرة ع

وكم يلي ) ملحة جدا , ملحة , ملحة الى حد ما , غير ملحة ,  الحاجة من وجهة نظر المجيبين 
.موزعة على ( على التوالي 0-7-7-8-2على وفق البدائل ) ال تمثل حاجة ( وحددت القيم 

) مجال الحاجات النفسية ( و ) مجال الحاجات االجتماعية ( و ) مجال اربعة مجاالت  هي 
 ات الصحية ( و ) مجال الحاجات االقتصادية ( الحاج

  عرض المقياس بشكله االولي على لجنة من الخبراء المحكمين من التخصصين بعلم النفس
واالرشاد النفسي وعلم االجتماع . وطلب منهم بيان مدى صالحية الفقرات في قياس الحاجات 

 االرشادية للمتقاعدين وصالحية تصنيفها ضمن المجاالت . 
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  من عدد 11وتبين ان جميع الفقرات صالحة من وجهة نظر المحكمين اذ تم اعتماد موافقة %
( خبيرا  اذ تبلغ قيمة مربع كاي المقابلة لهذه النسبة دالة احصائيا .  01 عددهم ) الخبراء البالغ 

 (  7وكما هو موضح في الجدول ) 
 

 ات االرشادية ( اراء الخبراء المحكمين بفقرات مقياس الحاج 2جدول ) 
مجال 
 الحاجات

عدد  الفقرات 
 الموافقين 

عدد 
 غير 
 الموافقين 

نسبة 
 الموافقين

قيمة 
مربع 
 كاي 

 ,0,7,7,8,2,0,2,4,1,01,0,07 النفسية
07,08 

01  
1 

--- 
0 

011%  
11%  

01 
0.8 

02,00,02.04.01.71.70.77 االجتماعية
.77.78.72.70 

01 
1 

--- 
0 

011% 
11% 

01 
0.8 

 01 %011 --- 01 72,74,71,71,70 الصحية
 01 %011 ---- 01 70,72, 77,77,78,72 االقتصادية

  للفقرات  :التحليل االحصائي 
يهدف التحليل االحصائي الى قياس القدرة التميزية لفقرات المقياس فضال عن التحقق عن صدق الفقرات 

 وقد تم اجراء التحليل االحصائي لفقرات المقياس كما يلي : 
حيث تم نرتيب قياس القدرة التميزية لفقرات المقياس باستخدام اسلوب المجموعتين المتطرفتين  -0

استمارة من ذوي الدرجات العليا  72الكلي ة تنازليا وسحب استمارات افراد العينة على وفق الدرجة 
جات كل فقرة من لعينتين مستقلتين لدر  tاستمارة من ذوي الدرجات الدنيا . وتم حساب قيم   72و

المحسوبة دالة احصائيا عند مستوى  tفقرات المقياس , وظهر ان جميع الفقرات مميزة اذ كانت قيم 
 (.7)وكما هو موضح في الجدول  1.12داللة 

 لعينتين مستقلتين لقياس تمييز فقرات مقياس الحاجات االرشادية  t اختبار  7جدول 
مستوى 

 0...الداللة 
t df الفقرات المجموعة العليا نياالمجموعة الد 

االنحراف 
 المعياري 

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري 

  الوسط الحسابي

 1 4.92 277. 4.64 490. 48 2.488 دالة
 2 4.92 277. 4.56 507. 48 3.118 دالة
 3 4.92 277. 4.44 583. 48 3.718 دالة
 4 4.88 332. 4.20 707. 48 4.353 دالة
 0 4.80 408. 4.04 935. 48 3.726 دالة
 6 4.76 436. 4.12 666. 44 4.021 دالة
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 7 4.72 458. 3.84 746. 48 5.025 دالة
 4 4.72 458. 3.72 737. 48 5.761 دالة
 9 4.72 458. 3.60 577. 48 7.597 دالة
 .1 4.72 458. 3.64 638. 48 6.877 دالة
 11 4.56 507. 3.56 583. 48 6.473 دالة
 12 4.56 507. 3.40 764. 48 6.328 دالة
 13 4.52 510. 3.24 663. 48 7.649 دالة
 14 4.56 507. 3.24 663. 48 7.907 دالة
 10 4.80 408. 4.24 436. 48 4.688 دالة
 16 4.84 374. 4.20 408. 48 5.779 دالة
 17 4.68 476. 4.12 440. 48 4.320 دالة
 14 4.68 476. 4.08 493. 48 4.376 دالة
 19 4.64 490 3.92 572. 48 4.782 دالة
 .2 4.52 510. 3.88 600. 48 4.064 دالة
 21 4.48 510. 3.76 597. 48 4.584 دالة
 22 4.44 507. 3.60 577. 48 5.468 دالة
 23 4.40 500. 3.40 500. 48 7.071 دالة
 24 4.36 490. 3.32 748. 48 5.814 دالة
 20 4.28 542 3.20 764. 48 5.767 دالة
 26 4.12 833. 2.96 1.060 48 4.303 دالة
 27 4.92 277. 4.04 790. 48 5.259 دالة
 24 4.88 332. 3.84 746. 48 6.369 دالة
 29 4.84 3.56 374. 583. 48 9.238 دالة
 .3 4.84 374. 3.40 577. 48 10.465 دالة
 31 4.84 374. 3.36 700. 48 9.323 دالة
 32 4.88 332. 3.92 702. 48 6.180 دالة
 33 4.88 332. 3.68 690. 48 7.833 دالة
 34 4.88 332. 3.64 569. 48 9.418 دالة
 30 4.88 332. 3.52 586. 48 10.100 دالة
 36 4.84 374. 3.32 557. 48 11.329 دالة
 37 4.52 1.122 3.32 557. 48 4.789 دالة

 

 صدق الفقرات :.1
للتحقق من صدق الفقرات , تم حساب معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة 

. واظهرت النتائج ان معامالت االرتباط جميعا دالة احصائيا عند مستوى داللة الكلية للمقياس 
. كما تم حساب عالقة درجات الفقرات بدرجة المجال الذي  8وكما موضح في الجدول   1.12
وكذلك تم حساب مصفوفة  2ي له وكانت معمالت االرتباط دالة احصائيا ايضا , جدول تنتم

 .( 0)مالت االرتباط دالة جدول ارتباطات المجاالت مع بعضها البعض وكانت النتيجة ان معا
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 معامالت ارتباط درجات فقرات مقياس الحاجات بالدرجات الكلية 4جدول 
 االرتباط معامل الفقرة معامل االرتباط الفقرة
0 .316** 71 .566** 
7 .357** 70 .609** 
7 .415** 77 .637** 
8 .511** 77 .691** 
2 .490** 78 .644** 
0 .492** 72 .591** 
2 .633** 70 .464** 
4 .678** 72 .504** 
1 .723** 74 .587** 
01 .699** 71 .677** 
00 .695** 71 .691** 
07 .671** 70 .617** 
07 .695** 77 .539** 
08 .628** 77 .656** 
02 .485** 78 .682** 
00 .529** 72 .715** 
02 .475** 70 .715** 
04 .488** 72 .454** 
01 .573** //// ///// 

 عالقة درجات الفقرات بمجاالتها 0جدول 

 الحاجات النفسية الحاجات االجتماعية الحاجات الصحية الحاجات االقتصادية
 الفقرة  معامل االرتباط الفقرة  االرتباط معامل الفقرة  معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط

.921** 74 .806** 01 .880** 01 .649** 0 

.956** 71 .801** 71 .833** 00 .675** 7 

.946** 71 .825** 70 .825** 07 .700** 7 

.888** 70 .863** 77 .779** 07 .764** 8 

.853** 77 .834** 77 .694** 08 .731** 2 

.922** 77 .816** 78 .707** 02 .830** 0 

.949** 78 .755** 72 .762** 00 .867** 2 

.941** 72 .656** 70 .802** 02 .885** 4 

.917** 72 .864** 72 .811** 04 .883** 1 

.774** 72       
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 البعضمعامل ارتباط المجاالت مع بعضها  6جدول 
 الحاجات االقتصادية الصحية االجتماعية النفسية

 النفسية  **266. **393. *244. ----------
 االجتماعية  **438. **295. -------- *244.
 الصحية **512. ------- **295. **393.
 االقتصادية --------- **512. **438. **266.

 1.00تبلغ  1.12عند مستوى داللة  14حرية  *القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون بدرجة
 : Scale validity. صدق المقياس  3

( وقد 070, 7112,ته في قياس ما وضع من اجل قياسه ) مجيديدل صدق المقياس على صالحي
 لحالي من خالل المؤشرات اآلتية :تم التحقق من صدق المقياس ا

وقد تم التحقق من توافره من خالل عرض فقرات المقياس   face validityالصدق الظاهري   . أ
 على الخبراء المحكمين كما تم عرضه سابقا .

   structure validityالصدق البنائي  . ب
وقد تم التحقق من توافره من خالل مؤشرات القدرة التمييزية  للفقرات وعالقة الفقرات بالدرجة الكلية 

 0, 2, 8, 7عضها البعض وكما تم عرضه في الجداول وبدرجة المجال وعالقة المجاالت مع ب
 Scale Reliability    ياس قثبات الم .4
المقياس الثابت هو المقياس الذي يحافظ على استقرار الدرجات عند اعادة التطبيق . وتدل قيمة       

ثبات المقياس على تكميم نسبة التغيير والتذبذب بالدرجات . وقد تم حساب ثبات المقياس من خالل 
   يمة معامل الثباتحساب درجة االتساق الداخلي باستخدام معامل الفا لكرومباخ واظهرت النتائج ان ق

وبذلك اصبح المقياس جاهز للتطبيق وهو يتالف  .( وهو معامل ثبات عال ويمكن الوثوق به  1.18) 
 . 72وادنى درجة  042فقرة وتبلغ اعلى درجة يمكن الحصول عليها  72من 

 خامسا الوسائل االحصائية :
 استخدم في البحث الحالي الوسائل االحصائية التالية  سواء في بناء االداة او في تحليل النتائج 

 Meanالوسط الحسابي  .0
  Standard deviationاالنحراف المعياري  .7
  t test for one sample لعينة واحدة  tاختبار  .7
  t  test for two independent samplesلعينتين مستقلتين  tاختبار  .8
 One way ANOVA تحليل التباين االحادي  .2
  Pearson Correlation coefficientمعامل ارتباط بيرسون  .0
 Chi squareمربع كاي  .2
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 نتائج البحث :
 اوال الحاجات التي يعانيها المتقاعدون :

دالة اظهرت النتائج ان المتقاعدين يعانون من الحاجات االرشادية المحددة بمقياس البحث الحالي بدرجة 
( بانحراف معياري مقداره   157.81احصائيا اذ بلغ متوسط الدرجات الكلية الفراد العينة عن اداة البحث )

. في حين توزعت متوسط الدرجات واالنحرافات  042و  002( وتراوحت درجاتهم بين  14.128)
 لتالي ا 2المعيارية على وفق مجال الحاجات كما هو موضح بالجدول 

 متوسط درجات افراد العينة عن مقياس الحاجات على وفق مجاالتها  7جدول 
 الحاجات الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  اعلى درجة  ادنى درجة 

 النفسية 60.18 6.804 70 44
 االجتماعية  50.64 5.913 60 36
 الصحية 21.32 3.152 25 15
 االقتصادية  25.67 3.840 30 18
 الحاجات جميعا 157.81 14.128 185 119

 
لعينة   tمعنوية االوساط الحسابية مقارنة باالوساط النظرية للمقياس تم تطبيق اختبار وبهدف التحقق من 

احصائيا بمعنى آخر فان افراد العينة يعانون من الحاجات دالة جميعا tواحدة واظهرت النتائج ان قيم
 يوضح ذلك .  4مجاالتها والجدول  االرشادية بشكل عام او حسب

 
 

 لعينة واحدة  للتحقق من معنوية االوساط الحسابية للدرجة الكلية وللمجاالت  tقيم   4جدول 
الحاجات 
 االرشادية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي

الداللة  توى مس tقيمة 
1.12 

 دالة 26.721 87 6.804 60.18 النفسية
 دالة 24.760 70 5.913 50.64 االجتماعية
 دالة 20.049 02 3.152 21.32 الصحية
 دالة 19.972 04 3.840 25.67 االقتصادية
 دالة 33.132 000 14.128 157.81 الحاجات جميعا

 الفروق في الحاجات االرشادية لدى المتقاعدين ثانيا: 
 اناث ( -على وفق متغير النوع )ذكور الفروق  . أ
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اناث تم تطبيق  -للتعرف على الفروق في الحاجات االرشادية لدى المتقاعدين على وفق متغير النوع ذكور 
لعينتين مستقلتين واظهرت النتائج ان الفروق غير دالة احصائيا سواء بالنسبة الى الحاجات  tاختبار 

 يوضح ذلك .  (1 )االرشادية بشكل تام ام حسب مجاالتها االربعة والجدول
 لعينتين مستفلتين للتحقق من معنوية الفروق في الحاجات االرشادية على وفق متغير النوع tاختبار 

 لالمجا النوع العدد الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  t مستوى الداللة

 922. غير دالة
 ذكور 84 60.83 6.631

 الحاجات النفسية
 اناث 27 59.58 6.969

 غير دالة
.448 

الحاجات  ذكور 84 50.92 5.573
 اناث 27 50.38 6.253 االجتماعية 

 غير دالة
.339 

الحاجات  ذكور 84 21.21 3.024
 اناث 27 21.42 3.292 الصحية 

 غير دالة
.355 

االحاجات  ذكور 84 25.81 3.700
 اناث 27 25.54 3.997 االقتصادية 

 غير دالة
.651 

 ذكور 84 158.77 12.550
 الدرجة الكلية 

 اناث 27 156.92 15.513
 وكما هو واضح فان الفروق بين الذكور واالناث غير معنوية اي ان الذكور واالناث متشابهين في حاجاتهم 

 الفروق في الحاجات على وفق متغير  شهادة المتقاعد  . ب
توزعت شهادات افراد العينة بين ثالث مستويات هي الثانوية والجامعية والعليا , والختبار معنوية 
الفروق بين متوسط الحاجات االرشادية لدى افراد العينة على وفق شهاداتهم تم استخدام تحليل 

.  واظهرت النتائج ان الفروق ليست بذي داللة احصائية  One way ONOVA التباين االحادي 
 (01 )والجدولاي ان افراد العينة رغم اختالف شهاداتهم اال انهم متشابهون في حاجاتهم االرشادية 

 يوضح ذلك 
 تحليل التباين االحادي للحاجات االرشادية للمتقاعدين على وفق متغير شهادة المتقاعد 01جدول 

متوسط  درجة الحرية F مستوى الدالالة
 المربعات

  مجموع المربعات

 025. دالة غير
 بين المجموعات 10.236 5.118 2
 داخل المجموعات 19751.154 203.620 97
 الكلي 19761.390  99

 الفروق في الحاجات االرشادية لدى افراد العينة على وفق متغير الدرجة المالية للمتقاعد ت.
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للتحقق من معنوية الفروق بين حاجات افراد العينة على وفق متغير الدرجة المالية فقد تم توزيعهم الى 
, وبهدف التحقق مستويين االول ضم الدرجة االولى والثانية والمستوى الثاني ضم الدرجتين الثالثة والرابعة 

نتائج غياب الفروق المعنوية اذا كانت لعينتين مستقلتين واظهرت ال tمن معنوية الفروق تم تطبيق اختبار 
بمعنى ان المتقاعدين  1.12عند مستوى داللة  0.14المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية البالغة  tقيمة 

 يوضح ذلك .  (00 )متشابهين قي حدة جاجاتهم االرشادية  والجدول
 لعينتين مستقلتين للتحقق من معنوية الفروق بين حاجات المتقاعدين على وفق متغير الدرجة المالية tاختبار  11جدول 

درجة  t مستوى الداللة 
 الحرية

االنحراف  الخطأ المعياري 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 الدرجة المالية  العدد

 غير دالة 
0.026 98 

 االولى والثانية  90 157.82 14.227 1.500
 الثالثة والرابعة  10 157.70 13.929 4.405

 ثالثا ترتيب الحاجات االرشادية على وفق درجة حدتها 
 ترتيب مجاالت الحاجات على وفق درجة حدتها  . أ

حيث جاء بالمرتبة  07ترتبت مجاالت الحاجات االرشادية على وفق درجة حدتها كما في الجدول 
 الصحية واخيرا الحاجات االجتماعية االولى الحاجات النفسية يليه الحاجات االقتصادية ثم 

 ترتيب مجال الحاجات االرشادية لدى المتقاعدين على وفق درجة حدتها  07جدول 
 المرتبة  جة الحدة در  مجال الحاجات 
 االولى 8.714 النفسية
 الثانية 8.724 االقتصادية 
 الثالثة 8.708 الصحية
 الرابعة 8.77 االجتماعية

 
 ترتيب الحاجات على وفق درجة حدتها  . ب

مع ان الحاجات جميعا كانت حادة بداللة الدرجات الكلية اال ان قياس درجة حدة كل حاجة على 
للتعرف على حاجات المتقاعدين ولذا فقد تم حساب درة حدة كل فقرة من فقرات حدة يعد امرا مهما 

 ادناه 07المقياس وترتبت كما هو موضح في الجدول 
 ترتيب الحاجات االرشادية للمتقاعدين على وفق درجة حدتها 07جدول 

 الفقرة درجة حدتها المرتبة  الفقرة درجة حدتها المرتبة الفقرة درجة حدتها المرتبة 
72 4.14 1 07 4.40 01 0 4.74 0 
70 4.14 70 08 4.37 77 7 4.71 7 
72 4.13 01 02 4.35 74 7 4.66 7 
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74 4.11 77 00 4.34 78 8 4.61 02 
71 4.07 00 02 4.30 71 2 4.60 00 
71 4.06 72 04 4.29 2 0 4.54 8 
70 4.03 77 01 4.28 72 2 4.54 02 
77 4.02 07 71 4.26 71 4 4.50 04 
77 3.95 78 70 4.23 4 1 4.43 2 
78 3.93 07 77 4.20 70 01 4.42 77 
72 3.89 08 77 4.19 70 00 4.41 72 
70 3.84 72 78 4.16 71 07 4.40 0 
72 3.57 70       

للمتقاعدين حادة اي انها تعبر ان جميع فقرات المقياس المعبرة عن حاجات ارشادية ويتضح من الجدول 
 اعدين .قتحاجات يعانيها المعن 

 
 

 : االستنتاجات 
 على وفق ماتم التوصل اليه من نتائج يمكن استنتاج االتي :

 يعاني المتقاعدين المدنيين من العديد من الحاجات االرشادية . .0
من حيث درجة حدتها , يليها الحاجات االقتصادية  ثم تحتل الحاجات النفسية المرتبة االولى  .7

 الصحية  واخيرا الحاجات االجتماعية .الحاجات 
 تتشابه حاجات المتقاعدين في حدتها باختالف تحصيلهم الدراسي ودرجاتهم المالية ونوعهم .  .7

 
 

 التوصيات 
 استنادا لما تقدم يوصي البحث باالتي : 

أخصائيين استحداث شعب للخدمة االجتماعية واالستشارات النفسية في دائرة التقاعد  العامة وتعيين  -0
اجتماعيين من خريجي الخدمة االجتماعية واإلرشاد النفسي الذين تم إعدادهم مهنيًا للتعامل مـع 
شـباع احتياجـاتهم النفسية  مشكالت المتقاعدين لتقديم الخدمات االستشارية لهم والدعم  المناسب لهم وا 

 . واالجتماعية
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ت الترفيهية والسياحية والخدمات المـساندة فـي منح  المتقاعدين امتيازات خاصة في المرافق والخدما -7
يجاد التخفيضات المناسبة لهم لتشجيعهم على قضاء وقت الفراغ بطريقة مثمرة وا عطـائهم  المجتمع وا 

 .تميزًا عن غيرهم من الفئات العمرية
تلقى تهيئة الموظفين لمرحلة التقاعد من وقت مبكر من خالل إعداد برامج وخطط سابقة للتقاعد كـي ي -7

المتقاعدون عن طريقها المشورة الالزمة للتكيف مع مرحلة الكبر والتقاعد، وعقد ورش عمـل عامة 
 . لألفراد القريبين من التقاعد العدادهم نفسيا واجتماعيا لمرحلة التقاعد

انشاء جمعيات وروابط لرعاية المتقاعدين و مراكز ابحاث  علمية تهتم باعداد بحوث ودراسات عن  -8
 السن بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص .كبار 
 إنشاء مراكز للمتقاعدين متنوعة في  أنشطتها وأن يكون تصميمها مناسبا لحالتهم  الصحية  -2
إتاحة فرص العمل أمام المتقاعدين األصحاء ممن يرغبون في االستمرار في مجاالت العمل المختلفـة  -0

يجاد مركز معلومات عـن خبرات من خالل تخصيص بعض األنظمة واألعمال التي تتفق  وقدراتهم، وا 
 . المتقاعدين لالستفادة منها

استمرار التواصل بين المتقاعدين و الجهات التي كانوا يعملون معها لضمان االستفادة من خبراتهم  -2
 واشعارهم بانهم اليزالون قادرين على العطاء واالنتاج .

 
 
 
  

 المقترحات 

 لمتقاعدين العسكريين اعداد دراسة مشابهة عن حاجات ا -0
 اجراء دراسة مقارنة بين حاجات المتقاعدين المدنيين والعسكريين  -7
 اجراء دراسة حول حاجات المتقاعدين وعالقتها ببعض المتغيرات مثل االمن النفسي ومفهوم الذات . -7
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 7ملحق 
 النهائيةمقياس الحاجات االرشادية بصيغته 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقياس الحاجات االرشادية للمتقاعدين )كبار السن ( بصيغته النهائية

تروم الباحثتان اجراء دراسة حول الحاجات االرشادية للمتقاعدين , وللتعرف على اهم تلك الحاجات فقد    
تم اعداد االداة المقدمة لحضراتكم . ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية  االطالع على فقرات االداة 

ا بان التعريف المعتمد في البحث وبيان مدى صالحيتها في التعبير عن الحاجات النفسية للمتقاعدين   علم
رغبة الفرد في التعبير عن مشكالته بأسلوب  ( Wren, C.G( 8811للحاجة االرشادية هوتعريف رين ) 

إيجابي منظم بقصد اشباع حاجاته النفسية واالجتماعية والعضوية التي لم يتهيأ له إشباعها من تلقاء نفسه 
أو أنه اكتشفها ولم يستطع إشباعها بمفرده في كلتا الحالتين فأنه يحتاج الى خدمات إرشادية منظمة ال 

وقد تم تصنيف الحاجات الى اربعة انواع هي الحاجات النفسية مشكالته شباع حاجاته والتخلص من 
 والحاجات االجتماعية والحاجات الصحية والحاجات االقتصادية  وان بدائل االجابة هي :

  حاجة : 
 ه. ال تمثل حاجة لي   د. غير ملحة     ج. ملحة الى حد ما ب. ملحة   أ. ملحة جدا 

 
 

 ولكم جزيل الشكر واالحترام                                
 

 

 

 

ملحة  الفقرات ت
 اجد

  ملحة الى ملحة
 ما حد

غير 
 ملحة

ال تمثل 
 حاجة لي
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 أعداد

 األماميالدكتور عباس ناجي 

  قسم علم النفس / كلية األداب ـ أكاديمية شمال أوربا ـ الدنمارك

 المقدمة
 التي تحدد هندسته التكوينية وديمومته جتماعية (، الوراثة التكوينية ، البيئة األنسان بكل المتغيرات ) العادات ألا

بتفاوت  ولكن بنفسه يكون شخصيتهنسان بكل تأكيد فاإل   نسانية على كل شئ ،بحياته األ فهو كائن يسمو
وتمايز معتمدًا على مفهومه الذاتي وخبراته ، فأسلوب الحياة وتغيراتها تولد ضغوطًا تتطلب منا تكيفًا يتناسب مع 

ذلك التغير زادت المخاطر وازدادت ضغوط هذه الحياة من مختلف جوانبها ، فمنا من  دادز إذلك التغير فكلما 
من التوافق والتكيف معها ليوفر له متناسيًا االالم والمتاعب باحثًا عن حالة  بخبرته ومعرفته يساير هذه الضغوط
تزان واالختالل في الة من عدم اإلمعها فتتولد لديه حصعوبة التكيف والتوافق  ، ومنا من يجد حياة متوازنة سوية

التغيرات الجسمية والفسيولوجية تحدث نتيجة يرمن فكث على الناحية البيولوجية ، السلوك من خالل تأثيراتها
الضغوط وتأثيراتها النفسية  هذه من خاللالتي يعيشها الفرد في عالم دائم التغيير ، و مباشرة للضغوط النفسية 
تفسيرًا بيولوجيًا ، إذ أن الشخص يقع تحت تأثيرات حياتيه  (الضغوط)ها، يمكننا تفسير والفسيولوجية واالجتماعية 

حالة من الدفاع ضد الضغوط من أجل التكيف والتوافق  وأعراض االستجابة لها فسيولوجية وهنا يبدي الشخص
تلك المعاناة النفسية ، أو يمكن أن تكون تأثيراتها بيولوجية وأعراض االستجابة  معها وأحتوائها ليخفف عن نفسه 
                                              لها نفسي يطرأ على سلوك الفرد.

Introduction 

Human beings in all variables (habits, genetics, formative, social environment), 

which defines its formative geometry and its permanence is an object that transcends 

its human life on everything , man is certainly his own personality but with a 

difference and differentiation based on his self-concept and experience the way of life 

and changes create pressures that require adaptation adapted to that change the more 

that change increased the risk and increased pressure of this life in various aspects , 
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we are those who keep these pressures with his experience and knowledge forgetting 

pain and trouble, seeking a state of compatibility and adaptation to provide him with 

a balanced life together , and those who find it difficult to adapt and compatibility 

with it generates a state of imbalance and imbalance in behavior through its effects on 

the biological side , thus affecting the physiology of organs to generate different 

cases of disease and varying severity , many physical and physiological changes 

occur as a direct result of the psychological stress experienced by the individual in a 

world of constant change , and through these stresses and their psychological, 

physiological and social effects, we can interpret (pressures) biological explanation , 

As the person falls under the effects of his life and symptoms of response to the 

physiological and here the person shows a state of defense against the pressures for 

adjustment, compatibility and containment to relieve himself that psychological 

suffering , or can have biological effects and symptoms of self-response to the 

behavior of the individual.                                                                                        

 
 الفصل األول

 : تهاوأهمي دراسةال مشكلة
نسان يمكننا من معرفة حقيقة هذا الكائن الحي وأسرار تأثره بما يدور من حوله إلهتمامنا بالجانب البيولوجي لإ إن 

والسمات بيولوجي يحدد تلك المعالم  ــــسلوكي من تغيرات مختلفة لترتسم له صورة من مختلف جوانبها في إطار 
 ما يجري فيه من تفاعالت يمكن أن يتمثل بجهازه العصبي و  للفرد ساس البيولوجيألالشخصية لذلك الفرد. فا

نشطة ألسؤولة عن مختلف أنواع السلوك واداخل الخلية العصبية والتي تعتبر الوحدة البنائية للنظام العصبي والم
، والتي تؤثر بشكل فعال في كيمياء جسم االنسان وبالتالي في سلوكه ونفسيته من خالل ما يسمى باالفرازات 

 ساس البيولوجي الوظيفي ) الفسلجي(ألتشكل ا مختلفة ن ما يجري من تفاعالتإ رمونية ونسبتها في الدم .   اله
الخارجي ومن ثم تفسيرها وبرمجتها  همحيط تمام عملية إيصال المعلومات منإللنشاط النفسي لالنسان من خالل 

إذ  ويتأثر باالخر،للفرد أحدهما يؤثر  لسلوكيوتخزينها أو استخدامها أنيًا .           فالجانبين البيولوجي وا
                               ) المتغيرات البيولوجية والمتغيرات النفسية ( .        بين االثنين ترابط هناك 

 كاملة يحتم علينا معرفة اولكن من منطلق وأساس بيولوجي وهذ النسانالسلوكي لللجانب  دراستي هنا تكون 
خص منها المرتبطة بالجوانب النفسية ألنسان وباإلوظائف أجزاء جسم اعة بناء وعمل ودراسة مستفيظة لطبي

العامل النفسي لها ومعرفة ما يحدث  دراسة للجانب البيولوجي بفعل )سلوك ، أداء، أفكار، مشاعر( ، أو تكون 
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ك فهناك حالتين للذ   من تغير وخلل في الجانب الفسلجي ) الوظيفي( لخاليا االجهزة المتأثرة بهذا الفعل .
باالخر ، وفي كال الحالتين هي دراسة  له فعلهرات فسيولوجية كالهما ومتغيسلوكية متعاكستين هي متغيرات 

                                                                                                              هتم الباحث في دراسته هذه على مايلي إ النسان ، وعلى هذا االساس ن نفسي ومادي لمتغيري عمل
                                                                                                                في تحديد ماهية سلوك الفرد  دوره وتوضيح دراسة الجهاز العصبي .1
                    .تصرفاتالسلوك و الة للدماغ ومن خاللها تحديد دراسة أنواع الموجات الكهربائي .2
           . ختالل في كيمياء الجسمإلراء امراض التي تعتري الفرد من جألفي حدوث بعض ا ودورهافرازات الهرمونية أل.ا3

                                                                                             :                                                     دراسةأهداف ال
 مجموعة من العوامل والتي من خاللها يمكن التعرف على فسلجة الجهاز العصبي معرفةالى  دراسةهدف الت
                                                                                                             :                            ومن هذه االهداف هي فيه ، العوامل الخارجيةدور و 
                                                                                 . دراسة المؤشرات الفسيولوجية الناتجة بفعل عامل خارجي1

مثاًل تهديد يحدث  ضغط نفسي ، مل مؤثر خارجي كأن يكون نسان بفعل عإلسلجية على جسم ات فتظهر تغيرا
                             .                                وغيرها حالة من الخوف والقلق ينتج عنه أثر فسلجي كزيادة في دقات القلب وتغير في ضغط الدم

                                               المثير الخارجي دورن عدراسة العمليات العصبية الناتجة  .2
كيميائي من  ــــنتقال الفعل بشكل كهربائي ـا  إستقبال مثير خارجي وكيفية عمل و فهي دراسة ما يحدث من جراء 

                                                                                                                .خلية الخرى من خالل الوصالت العصبية فيما بينها
                                                                                                               . دراسة الجانب العضوي 3

التلف  من خاللأو  فرازات الهرمونية إلي كيمياء المخ ، االختالل في افة االختالف الذي يحدث دراسب وتتمثل
 أثيرله ت والذي الحاصل في بعض أجزائه ) قد تحدث هذه الحالة في مرحلة الحمل أي في مرحلة النمو الجنيني(

                                                                                             . على سلوك الفرد
                                           ضطرابات الهرمونية .إلت المرضية التي تحدث من جراء ا.الحاال4

                                                                                           : دراسةحدود ال
البيولوجية وكيمياء النفسية و  دراسةلتي تلقي الضوء على متغيرات البالمنطلقات النظرية ا ةالحالي دراسةتحدد الت

                                                                                     . جسم االنسان
                                                                                          : دراسةمصطلحات ال

 Behaviorالسلوك .1
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مشكالت ، حركي ذهني متناسق يعبر عن طريقة الفرد للوصول الى غاياته المختلفة ) عالقات ، حل نشاط 
 ( 2112متطلبات ( . ) الحريري ، األمامي ـ 

 عدس يعرفهف
 (1992اء كانت ملحوظة أو غير ملحوظة.) عدس ـ والنشاطات التي تصدر عن الفرد سو  جميع األفعال

 ويعرفه عربيات
  ( 2112هو عبارة عن مجموعة من األستجابات التي يقوم بها الفرد إتجاه موقف يواجهه .) عربيات ـ 

       الباحث  : ويعرفه 
شباع رغباته .                                                                                                   نوع من النشاط الجسمي والعقلي والنفسي يقوم به الفرد لتحقيق أهدافه وا 

                                                                                              Personlity  . الشخصية :2
               يعرفها عبد الخالق                                                                         

مجموعة من الوظائف والسمات أو بات والدوام لهي عبارة عن التنظيم الدينامي داخل الفرد وله قدر كبير من الث
                                                         (1923 افعية والجسمية .)عبد الخالق نفعالية والمعرفية والدألجهزة االدراكية والنزعوية واألا

                                                                                     : أما جريفيت فيعرفها
ماعية والتي تظهر جتألالتوافق مع البيئة االناتجة عن عملية ة من الصفات التي يتصف بها الفرد هي مجموع

(                                                              1922اعي الرف وامل المكونة لتلك البيئة .)على شكل أساليب سلوكية معينة للتعامل مع الع
                                                                                      :أما ريموند كاتل فيرى 

ـ  2111.) عثمان أن الشخصية هي كل ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الفرد عندما يوضع في موقف معين 
219)                                                                                                          

                                  ويعرفها الباحث :                                                                  
ات والسلوكيات الناتجة من فعل المؤثرات الخارجية والتي تحدد للشخص حقيقة وجوده وتعامله هي مجموعة الصف

   . مع ما يدور من حوله
                                                                          Physiological psychology  .علم النفس الفسيولوجي :3

                                                عبد الخالق                                                يعرفه
                                                                                                                                                                                                                                      (  3ـ 1921عبد الخالق  عمليات الفسلجية والسلوك . )دراسة العالقة بين ال هو
                                                                                           فيعرفهكامل  أما
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زة محددة من جسم االنسان دراسة السلوك االنساني من مدخل فسيولوجي على مستوى وظائف أجزاء أو أجه بأنه
                                                                                (11ـ 1994كامل  )  .

                                                                                                 ويعرفه الباحث  
                                         . على االنسان هودراسة التأثير المتبادل للمتغيرات النفسية والمتغيرات البيولوجية
 الفصل الثاني

                                                                                                              ري ـــــــــــار النظــــــــــــــاالط
تزان( عند أل، ولكن قد تتغير هذه الحالة )اتمثل حالة األتزان كملألبكافة وظائفه بالشكل االفرد  جسم قيام حالة

تأثير أخر) له  أو بمثير نفسي يؤدي الى حالة من الفزع أو التعب واالرهاق (سلبيله تأثير ) تأثره بمثير نفسي
إفراز مادة االدرنالين التي بدورها تسبب إزدياد في  الحالتين يزداد ، وفي كالحاالت من الفرح  الى يؤدي (إيجابي

) نتيجًة الزيادة في نسبة  دقات القلب مسببة بذلك إرتفاعًا في ضغط الدم وزيادة في قابلية الدم على التخثر
يظهر تأثيرًا واضحًا على كفاءة القلب في ضخ الدم لمختلف أجزاء الجسم إذ  )األدرنالين( وهذا بدوره السكر(

تندفع كمية منه بأتجاه عضالت الوجه واالطراف وكذلك للدماغ المتوسط على حساب بقية أعضاء الجسم 
مراحل متصلة هي :                                                                                 )ميكنزمات( بثالث المثيراتيواجه هذه  هنا فجسم االنسان ،االخرى 

                                   .مرحلة االنذار : وتتمثل هذه المرحلة من خالل تحريك قدرات الجسم من أجل التصدي لهذا المثير .                                    1
رهاق من خالل تعبئة كافة قدرات الجسم .                             2                                      .مرحلة المقاومة :هي مقاومة ما يظهره المؤثر النفسي من تعب وا 
تصيب أجزاء  أمراض شكل اق(علىالنفسي)المسبب للتعب واالرهظهور تأثير المؤثر  مرحلة .مرحلة التكيف:3

                                                                             ( 2112صفاء ـ ) مختلفة في جسم االنسان.
 ومنها  ها )االمراض(هناك مجموعة من الدالئل والمظاهر التي تساعد على ظهور و 
 . الجسموجود خلل عضوي في وظيفة عضو من أعضاء .1
 وجود بعض العوامل ) االنفعالية ( المساعدة  .2
                                 .حالة وطبيعة المرض من حيث تناوبه من حالة السكون والنشاط.                3
                            التاريخ العائلي له دور مهم في ظهور بعض االمراض وسرعة االصابة بها .        . 4
                                   .التفاوت في وجوداالمراض بين الذكور واالناث .                              1
                                 .التناوب في هذه االمراض من حيث الشفاء والظهور لمرض أخر.             1

يمكن أن تصيب بعض االشخاص الذين يتميزون بمجموعة من الصفات والتي ه االمراض وبشكل عام فأن هذ
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هذه من شأنها أن تساعد في ظهورها، ومنها سمة الشخصية ، االستعداد وسرعة التأثربالمثيرات النفسية المسببة ل

           .أعاله مخططن توضيح ذلك من خالل الويمك   ( 212ـ  2119)العبيدي . االنواع من االمراض دون غيرها

 )الباحث(                                               1المخطط ـ                                     

Emotions   :االنفعاالت
ة على الشخص لتحدث له للمثيرات الخارجية بنوعيها السلبية) المحزنة(  وااليجابية )المفرحة( تأثيرات إنفعالي

            نفعاالت تتكون من ثالث جوانب هي :                                                  إلهذه ا ، وجميعثارة في سلوكه وتحركاته إلمن احالة 
 إذ يمكن أن يصف هذه اال من قبل الشخص المنفعل ذاته ، يمكن تحديد هذا الجانب  ال. الجانب الشعوري :أ
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خر.                                                              آلنفعال إذ يختلف من إنفعال إلبيعته ، ويعتمد هذا على طبيعة الفظي يوضح فيه ط الحالة بشكل
الضحك ، البكاء ، .الجانب الخارجي : هي ما يطرأ على الشخص من تغيرات مثل الحركات ، االلفاظ، ب

                                                                                       .                                                        الصراخ .....وغيرها
 في ضغط الدم ، النشاط الكهربائي . الجانب الفسيولوجي : تغيرات داخلية تطرأ على الشخص المنفعل كتغيرج

   ي الدماغ ، زيادة معدل التنفس ، زيادة دقات القلب ، إفرازات الغدد الصماء...وغيرها .                                            في العضالت أو ف
                                     يمكن أن نوجزها بما يلي :                                             وبشكل عام فأن مجمل هذه التغيرات التي تظهر على الشخص المنفعل

التغيرات الكهربائية أثناء يق جلد الشخص المنفعل يمكن تحديد عن طر التغيرات السايكوجلفانية للجلد:.1
ن درجة وقد لوحظ أ لغرض     ) السايكوجيلفانوميتر(،يتم ذلك بواسطة أجهزة خاصة لهذا او االنفعاالت ، 

جلد نفعال حتى وأن كانت بسيطة يمكن قرأتها بواسطة هذا الجهاز على شكل تغيرات كهربائية تطرأ على إلا
                                                                                            .                                       الشخص المنفعل

نفعال يحدث تغير في ضغط الدم وتوزيعه بين سطح الجسم وداخله بسبب إل: أثناء ا غط الدمتغير في ض .2
                                                         الزيادة في ضربات القلب ، وتظهر هذه الحالة كأحمرار الوجه والرقبة عند الغضب وشحوب الوجه عند الخوف .                            

                                 أثناء تعرض الشخص لحالة إنفعالية .   تتغير سرعة التنفس وعمقه دائماً  .التنفس :3
فتحة بؤبؤ العين : لوحظ أن فتحة بؤبؤ العين تتسع في لحظات الغضب واالضطرابات االنفعالية بينما  .4

                                                               .                                                              تضيق هذه الفتحة أثناء الهدوء
            في فم الشخص المنفعل نتيجة نقص اللعاب أو تغير في تركيبه .                                                                      جفافإفراز اللعاب : حدوث حالة  .1
 وقوف الشعر : وقوف شعر الجلد يعتبر من التغيرات التي تصاحب حالة االضطرابات االنفعالية للشخص ، .1
عند الحيوانات عندما تشعر بحالة من الخوف .                                                                       وتظهر هذه الحالة بوضوح 
. حركة المعدة واالمعاء : لالنفعاالت القوية تأثيرات على حركة المعدة واالمعاء من خالل ما تسببه من غثيان 2

يساعد في جعل جدران المعدة واالمعاء في حالة من التوتر وقد  أستمرارهامعوية )االسهال( للشخص ، و ونزالت 
                                                                                    .تحدث حاالت من التقرح فيها 

ي الجسم .                                                                     التشنجات العضلية : من أهم أعراض االضطرابات االنفعالية هي حالة التوتر العضلي والرعشة ف.2
. تركيب الدم : يصاحب االنفعال زيادة في نشاط إفراز الغدد الصماء لهرموناتها في الدم ) زيادة في إفراز مادة 9

 (                                                                             219ـ  211:  1921عبد الخالق )      . االدرنالين ( مما يسبب تغير)زيادة( نسبة السكر في الدم
 Endocrine glands الغدد الصماء :
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وهي عبارة عن مجموعة من الخاليا المتخصصة التي تقوم بأرسال إفرازاتها الى مجرى الدم مباشرة ، ومن أهم 
                                                                              هذه الغدد هي :

 Pituitary glandeنخامية : .الغدة ال1
أ. الكورتيكوتروبين    أهمها ومن الهرموناتقع في قاعدة المخ تفرز مجموعة من ي عبارة عن غدة صغيرة ته

ACTH                                                    . هرمون يحفز الغدة الكظرية الفراز الكورتيزول الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم                
الطبيعي   الضروري للنمو والنضج يحفز إنتاج هرمون الثايروكسين والذي بدوره TSHب.الهرمون المحفزللدرقية 

وهما مسؤالن عن تكوين البويضات عند االناث ، ونمو  LH وهرمون  FSHز للحويصالت ج.الهرمون المحف
                                                  الحيامن واطالق التستوستيرون عند الرجال .            

                                             .   يسبب نمو العظام و االنسجة في مراحل النمو االولى)الطفولة (  GHهرمون .د
                                   هـ .هرمون البروالكتين يحفز الثدي النتاج الحليب .                                 

    من خالل الكليتين .     يتحكم في مقدار الماء المفقود من الجسم ADHو. الهرمون المضاد الدرار البول 
ي خلل في الغدة النخامية يؤدي الى خلل في بعض هذه الهرمونات والتي تظهر من خالل القصور في أوان 

 ( 91ـ  21: 1994)كامل وظائفها .
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                                                                                              gland Thyroidالدرقية :   . الغدة2
                             تقع هذه الغدة في المنطقة االمامية من الرقبة وأمام القصبة الهوائية وتتكون من فصين.   

والذي بدوره  يفتها أفراز هرمون الثيروكسين والذي يتكون من إتحاد اليود بأحد االحماض االمينية ـ تيروسين وظ
أنسجة الجسم ، وكذلك زيادة في إستهالك االوكسجين في  يؤدي الى زيادة في تركيب البروتين في جميع

                                       االنسجة ) الكبد ، القلب ، العضالت الهيكلية (

 

                       فالزيادة في هذا الهرمون تؤدي الى :                                              
سهال وكثرة التبول، إلصان الوزن ، زيادة في الشهية ،ادقات القلب ، نق )زيادة في درجة الحرارة ، ضغط الدم ،

رق ، تقل كفاءة المبايض أللتأثير في النمو وعدم الراحة وانفعال والتوتر، اإلجحوض العينين ، حالة الهيجان ،ا
         ظافر ، لمعان الجلد( .            ألشعر ، قوة االعند النساء ، العجز الجنسي عند الرجال ، خفة 

                        نقص الهرمون يؤدي الى :                                                                     
  رية ، زيادةجهاد ، إضطراب الدورة الشهإلل التنفس وضربات القلب ، سرعة ا) االم المفاصل ، نقص في معد

                                       ( 13: 1999الطويل)   ،  (22: 1994)كاملوترهل في الجسم والميل الى النعاس (  في الوزن 
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 Parathyroid gland: .الغدة الجاردرقية3

 الدرقيةملم وتكون مالصقة في موقعها للغدة  1ربعة فصوص صغيرة اليتجاوز قطرها أمن تتكون  
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                                          تفرز هرمون الباراثيرويد الذي بدوره ينظم نسبة الكالسيوم في الدم .            
              ي الدم هي :                          فوهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في تنظيم الكالسيوم 

                         .هرمون الغدة الجاردرقية ) هرمون الباراثيرويد (.                                   1
                        .                                                                             D . فيتامين 2
                                                                                    . هرمون الكالستيونين .    3
                                         سباب المؤدية لزيادة نسبة الكالسيوم في الدم هي :                               ألا
                                                                . زيادة نشاط الغدة الجاردرقية .                  1
، مرض ساركويدوزيز ، تناول أدوية مدررة (.                                                                              D) زيادة فيتامين   زيادة أمتصاص الكالسيوم في الدم .2
                     قلة الحركة(.   ،Mylomaسرطان الثدي ، سرطان الدم الميلوما  ) زيادة تحلل العظام .3
                                سرطان الثدي( .إفراز هرمونات مشابهة لهرمون الغدة الجاردرقية )سرطان الرئة ،4
                            سباب المؤدية لنقص نسبة الكالسيوم في الدم هي :                                    ألا
                                  .خمول الغدة الجاردرقية بسبب إستئصالها أو إستئصال الغدة الدرقية .           1
الى فقدان البروتينات  التغذية ، تليف الكبد ، االلتهابات المؤدية  .نقص في معدل البروتينات في الدم )سوء2

                                         مثل الحروق ، التهاب البنكرياس (                              
                    .                                                                     D.نقص فيتامين 3

                                               فزيادة نسبة الكالسيوم في الدم )بسبب الزيادة في هرمون الغدة الجاردرقية (  تسبب أضرارًا ومنها هي :                             
                                                 . زيادة أدرار البول .                                          1
                              .حدوث تكلسات داخل الكلى والمجاري البولية .                                       2
                           . التعب وسرعة النسيان .                                                               3
                          . االكتئاب وضعف في النوم .                                                           4
       . التحسس السريع والعصبية البسط االمور .                                                      1
                               لبنكرياس الحاد والمزمن .                                    قرحة المعدة والتهاب ا .1

                                                    أما نقص نشاط الغدة الجاردرقية )نقص الكالسيوم ( فتسبب أضرارَا منها :          
                                                                                    . التنمل في الوجه واليدين .        1
                               . تقلصات وتشنجات عضلية .                                                     2
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                                                                      (22ـ  21: 1994(، ) كامل  121: 1921)عبد الخالق   . االكتئاب والدوخة . 3
                                                                                    Adrenal gland  :. الغدة الكظرية 4

تقع هذه الغدد فوق الكليتين، كل غدة تتكون من جزئين هما القشرة والنخاع ويختلف هذين الجزئين من حيث 
                                         الوظيفة والتركيب ، فالقشرة تفرز ثالثة أنواع من الهرمونات   

واالكتئاب والفصام وأحيانًا يحدث هالوس  ه يؤدي الى ظهور أعراض الهلوسة.هرمون الكورتيزول ، الزيادة من1
                                                   سمعية أو بصرية .                                            

.هرمون الكورتيزون ، له دور في تنظيم عمليات التحويل الغذائي الى مواد سكرية  ، ونقصه يسبب أمراض 2
                                                  في الذاكرة ، خمول ، إكتئاب .                 أديسون وضعف

                                          .هرمون االلدوستيرون ، ينظم نسبة الماء واالمالح في الجسم والزيادة منه تولد مرض كون .                                          3
هرمون االندروجين ، هو شبيه بالهرمونات الجنسية ، فالزيادة منه تظهر صفات الرجولةعند النساء مثل .4

تضخم الصوت ، ظهور اللحية ، أما عند االطفال فتظهر صفات الذكور بشكل مبكر )النضج الجنسي( في سن 
ما نقصه فيؤدي الى إختفاء الدافع الجنسي الرابعة أو الخامسة  كما ويؤدي الى ظهور السلوك الجنسي الشاذ ، أ

والحاالت االنفعالية  للذكور.   أما النخاع فيفرز هرمون االدرنالين والذي من خالله يمكن للفرد مواجهة الخطر
رتفاع في  والزيادة منه أو من هرمون النورأدرنالين تظهر أعراض القلق النفسي الشديد مع زيادة في دقات القلب وا 

     ( 31ـ  31:  1999( ، ) عوض  21ـ  22: 1994كامل زيادة في نسبة السكر في الدم. )ضغط الدم و 
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                                                                                             Pancreatic gland  .الغدة البنكرياسية :5
معاء الدقيقة وتحتوي على نوعين من ألالدقيقة تصب عصارتها في امعاء ألهي غدة هضمية تقع بين المعدة وا

                                    الخاليا هي                                                         
                                                                 glucagonأ.خاليا الفا تقوم بأفراز هرمون كلوكاجون 

ب. خاليا بيتا تقوم بأفراز هرمون االنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم ، وأن إنخفاض نسبته في الدم 
ستثارة ، إلبالجوع الشديد ، التعب، سرعة ا تؤدي الى إرتفاع نسبة السكر في الدم ، وهذا يؤدي الى الشعور

  يموت . قد الوعي في غيبوبته أو قدالشعور بالغشاوة وقد يف الشعور بالقلق ، فقدان السيطرة على نفسه مع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( 34:  1999( ، ) عوض  92ـ  91:  1994)كامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثفصل لا

 النقاط التالية : ودراسة  على يجب التعرف أهداف البحث من تحقيقلول
                                                            العصبي ومفهوم العمليات العصبيةهاز .الجأوالا 

من حولها االنسان ومدى تأثرها بما يدور  منا معرفة تامة لوظائف أعضاء جسم لوك االنساني يتطلبالس لتفسير
كذلك المختصة ) الجهاز العصبي(، و ما يجري من عمليات فسيولوجية داخل االجهزة و  رات خارجية مختلفة ،تغي

ل عن تنظيم و لمسؤ أن اف ، من جراء ذلك التي تطرأ عليه الكيميائية والتغيرات معرفة كاملة لفسلجة الدماغ وأجزائه
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ل بكل من تصاإهو على ية، و نفعاالت العصبإليعتبر مركز التعبيرعن اثالموس إذ الهيبو  هو الجهاز العصبي
للتكيف مع المنبهات  بالتعليمات  نفعال( وقشرة المخ التي تزوده بأستمرارإلحساس باإلمركز ا المخ الحشوي )
وهذه الدائرة  توجد دائرة عصبية مستمرة بين الثالثة )قشرة المخ ـ الهيبوثالموس ـ المخ الحشوي( اً الخارجية ، إذ

الثالثة هي )السيروتونين ، تعمل بسيل من الشحنات الكهربائية والكيميائية ، والموصالت بين هذه االجزاء 
أي خلل يحصل فيها  ان كولين الموجودة في قشرة المخ ، ف النورأدرنالين،الدوبامين( باالضافة الى مادة االستيل

  (42ـ  2111.) االمامي  مراض النفسية والعقليةألسباب الرئيسية لمعظم األمن ايعتبر سبب 
                                                                                  Nervous system :   العصبي . الجهاز

.                                                                                 لدراسة تفاصيل الجهاز العصبي يجب معرفة الوحدة البنائية له اال وهي الخلية العصبية
 Nerve cell : الخلية العصبية

عها تبعًا ا نو ألها و اشكأفي  ةبليون خلية مختلف 111أكثر من  سان صغيرة جدًا وعددهاعند االنالعصبية  الخلية 
نطقة ملوظيفتها  ، وتتصل الخاليا العصبية بعضها بالبعض االخر عن طريق الوصالت العصبية والتي تمثل 

ائية الخاصة والمسؤولة وتكون ذات طابع غير نسيجي تحدث فيها التفاعالت الكيمي االتصال بين هذه الخاليا
                                            المعلومات من خلية عصبية الخرى.يعازات العصبية و إلعن نقل ا

                                        االجزاء التالية من  تتكون  بشكل عام الخلية العصبية أجزاء الخلية العصبية :
مداد بالطاقة .                                                                                     إلاة التي تقوم بوظائف التغذية وا.جسم الخلية العصبية الذي يحتوي على النو 1
والتي تتصل بالخاليا االخرى عن طريق الوصلة العصبية .                                                               . مجموعة الزوائد الطرفية التي تعرف بالشجيرات2
.  المحور وهو زائد طرفي طويل تمر من خالله االستثارة وينتهي بنهايات عصبية التي بدورها تمثل نقطة 3

                                                                                طريق الوصلة العصبية . إتصال لنقل االستثارة العصبية الى خلية أخرى عن 
الخلية العصبية وظيفته حماية المحور من  ر.الغالف الدهني )المليني( وهو عبارة عن نسيج دهني يحيط بمحو 4

                                                   تداخل الشحنات الكهربائية للخاليا العصبية االخرى .    
ل و والخاليا العصبية بشكل عام خاليا غير قابلة للتجدد النها خاليا ال تنقسم بسبب عدم وجود السنتروسوم المسؤ 

عن عملية االنقسام ، اال أن قسمًا منها وباالخص الخاليا العصبية الموجودة باالطراف وجد أن لها القدرة على 
% من مجموع 11ل ما نسبته تمث )الخاليا العصبية(زق بفعل حادث معين ، إذ أنهاإذا تعرضت للتم جددالت

% هي خاليا غروية وظيفتها عملية عزل بين الخاليا العصبية لتوفر مسافات 91هاز العصبي والباقي جخاليا ال
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العصبية وكذلك لها وظيفة تكوين االغلفة معينة فيما بينها لتمنع التداخل بين االشارات الكهربائية للخاليا 
                                         كما في الشكل أدناه    ( 1992الميلينية .) الزيات 

                     

                أنواع الخاليا العصبية :                                                                  
                   هي :                                               هناك ثالث انواع من الخاليا العصبية

ستثارة من أعضاء الحس الى المخ إلهذا النوع من الخاليا بأيصال ا يقومخاليا عصبية وحيدة القطب :  .1
، والمحور فيها يتفرع الى ومنه الى المحوروالحبل الشوكي بأتجاه خاص يبدأ من الشجيرات الى جسم الخلية 

                                                            . فرعين ، وعادة ما تنتشر هذه الخاليا في العقد الشوكية الموجودة في الحبل الشوكي
يمثل الشجيرات واالخر  خاليا يكون فيها جسم الخلية يخرج منه تفرعين أحدهما : .خاليا عصبية ثنائية القطب2

.                                                                                                يمثل المحور وينتشر هذا النوع من الخاليا في شبكة العين
العديد من التفرعات : إذ يكون فيها جسم الخلية متعدد االضالع ويخرج منه . خاليا عصبية متعددة االقطاب 3

                 الشجيرية كما ويخرج منه محور الخلية وهذا النوع أكثر إنتشارًا في الدماغ والحبل الشوكي.
                                                                                   فسيولوجية الخاليا العصبية :

داخل الخلية العصبية لمعرفة فسلجة الخلية العصبية وميكانزمات وظائفها يجب معرفة طبيعة السوائل الموجودة 
والسوائل المحيطة بها ، فعمل الخلية العصبية يعتمد على طبيعة االختالف في تركيب هذه السوائل )السائل 

الجزيئات التي تحتويها هذه السوائل من عدمها من الخارجي والسائل الداخلي( فهذا االختالف يحدد مقدرة بعض 
على طبيعة العمليات الكيميائية  المرور خالل االغشية الخلوية )غشاء نصف نافذ( ، ويعتمد عمل الخلية أيضاً 

التي تحدث في الغشاء الخلوي والذي من خالله يتم نقل االيونات عبر جدار الخلية بأتجاه محدد ، فمثاًل عند 
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وأيونات  موجبة وناتالى أي تتحلل  Kclأو كلوريد البوتاسيوم  Naclمثل كلوريد الصوديوم  الكتروليتية ة مادةإذاب
 .سالبة 

NaCl Na+ ( الموجب(أيون الصوديوم     +   Cl- (أيون الكلوريد السالب) 

KCl K+ ( الموجبأيون البوتاسيوم  )     +   Cl- (أيون الكلوريد السالب) 

                       حسب مبدئين هما                           بشكل عشوائي حركة بنوعيها تتحركااليونات 
تتجاذب ، فعند  والمختلفةأن الشحنات المتشابهة تتنافر ولذلك تتحرك بعضها عن البعض  المبدء االول :.1

تواجد أيونات متشابهة الشحنة في مكان ما من السائل الخلوي أو ما بين الخاليا فأنها تبتعد بعضها عن البعض 
       االخر لترتبط بايونات ذات شحنات مختلفة  لتحصل حالة التعادل ) اي عدم وجود تيار كهربائي(.                  

تساوي التراكيز على جانبي الغشاء الخلوي ويتضح هذا من خالل إنتقال االيونات . المبدء الثاني : وهو ظاهرة 2
من المناطق االكثر تركيزًا الى المناطق االقل تركيزًا حتى تحصل حالة االتزان بين طرفي الجدار الخلوي ) توجد 

، والشكل الموجبة ( تسمح بمرور كل من أيونات الصوديوم وايونات البوتاسيومفي الجدار الخلوي ثقوب محددة 
 أدناه يوضح ذلك .

 

                           كيف تتم عملية نقل االيعازات العصبي من خلية الخرى ؟                      
مستقرة كما بينت ذلك في أعاله ، حالة التعادل  كيميائيها الطبيعية تكون بحالة كهربائي ـ الخلية في حالت

                                                         .                      واالتزان )أي عدم وجود تيار كهربائي( 
                 يوضح حالة االستقطاب للخلية والشكل أدناه
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برسالة مرسلة من خلية عصبية أخرى تنتهي حالة االستقرار التي كانت فيها وتبدأ لكن في حالة أستثارتها  
 لاليونات الموجبة ) ايونات الصوديوم( )للخلية المستثارة( يسمح مرحلة جديدة اال وهي أن الجدار الخلوي 

تركيز الخلية ، فبهذه الحالة يتغير مليون أيون بالثانية  111بالدخول عبر الجدار الخلوي بمعدل يصل الى 
العصبية الداخلي   من الحالة السالبة في وضعها الطبيعي الى الحالة الموجبة بفعل دخول هذا السيل من 

، فبذلك تتحرك االيونات الموجبة باتجاه الخلية التالية أي تقوم بنقل االيعاز عبر المحور  االيونات الموجبة اليها
ثم بعد ذلك تعود الى حالتها الطبيعية ) اي الشحنة  ( الجهد العالي لخلية العصبية التالية ) بسبب فرق بأتجاه ا

 يصل االيعاز العصبي الى منطقة التشابك العصبي . سالبة ( بعد أنداخل الخلية تصبح 
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أما في منطقة التشابك العصبي )الوصالت العصبية ( والتي هي عبارة عن منطقة التقاء خلية عصبية مرسلة 
طرافها وعن أز مادة كيميائية ناقلة من نهاية مستقبلة لتلك الشحنة ، فالخلية المرسلة تقوم بافرالشحنة مع خلية 

الى الخلية )المجاورة( الخلية المستقبلة عبر شجيراتها الفرعية طريقها ) المادة الكيميائية ( تنقل رسالة عصبية 
)داخل الخلية الواحدة( بينما يكون انتقال ودفعها نحو المحور ، فالمعلومات تنقل على شكل دفعات كهربائية 

، ويكتمل االتصال العصبي بين الخليتين العصبيتين في زمن  المعلومات من خلية الى أخرى بشكل كيميائي
  .من الثانية  1.1111اليزيد عن 

         
                            :    يعازات العصبية يمكن أن يكون على مرحلتين هماويتضح من ذلك أن نقل اإل

ئية من وتتمثل بالنقل العصبي داخل الخلية نفسها ويتم بطريقة كهربا :.المرحلة االولى )الطريقة الكهربائية (1

يونات الصوديوم الموجبة ( النافذة الى داخل الخلية العصبية لتغير بة )أيونات الموجخالل الزيادة في تركيز األ

( الى الشحنة الموجبة في حالة اإلستثارة وبذلك يتم نقل ستقرار)حالة اإل تها من الشحنة السالبة شحن

خص في منطقة محور الخلية بأتجاه منطقة التشابك العصبي مع أللخلية وبايعازالعصبي كهربائياً داخل ااإل
                                                                                       عصبية المجاورة الثانية .الخلية ال

.المرحلة الثانية )الطريقة الكيميائية (: عند وصول المعلومات الى منطقة التشابك العصبي بين الخلية االولى 2
والثانية ، يصدر من الخلية العصبية االولى مادة كيميائية ناقلة يتم بواسطتها إستثارة الخلية العصبية الثانية 

ستقبل هذه الخلية المعلومات المتأتية من الخلية االولى فتندفع المعلومات بنفس الطريقة التي تمت )المستقبلة( فت
خرى يتم آللعصبية من خلية يعازات اإل، فنقل الخلية الثالثة يعاز العصبي لإلوهكذا ينتقل افي المرحلة االولى ، 



 

49 

يتم على  يعاز العصبي إذاً إلفنقل ا نوع ، 11ن ئية والتي هي أكثر مبواسطة أنواع من الناقالت العصبية الكيميا
    ل طاقة كهروكيميائية .)الباحث(شك

 

تحليلها وتشفيرها و  ستثارة من المحيط الخارجي أو الداخليإلإستقبال ا عن لو المسؤ  هو العصبي الجهازف 
ستجابة لتلك إدود كميكانزمات عصبية تمثل حالة ر وارسالها بعد ان يقوم بفك هذه الشفرة وتفسيرها على شكل 

بنوعين  المعلوماتيتم توصيل هذه  إذ ،االنسان  ستجابات تمثل النشاط العام لذلكإلومجموع هذه ا ستثارة ،إلا
                                                                                              من االعصاب: 

                                                                                       ستثارة من المستقبالت الى الجهاز العصبي المركزي إلصاب حسية لنقل اأ. أع
وبشكل عام يقسم الجهاز    ستثارة من الجهاز المركزي الى العضالت والغدد.إل. أعصاب حركية لنقل ا ب

                                                             العصبي المركزي الى قسمين هما :                   
                                                             الجهاز العصبي المركزي   والجهاز العصبي المحيطي

ويتكون من )الدماغ والحبل الشوكي( يمثالن أهم االجزاء في تفسير المعلومات  لعصبي المركزي :أوالا. الجهاز ا
              المعرفية وسلوكيات االنسان المختلفة .
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                          :                                                              الحبل الشوكي. 1

هو عبارة عن حزمة من االعصاب الممتدة من أسفل الدماغ الى داخل قناة العمود الفقري حتى أسفل الجذع وله 
                                                  وظيفتين هما                                             

                          جزاء الجسم الى الدماغ بنوعين من الخاليا العصبية .               أأ.نقل المعلومات من 
                                                                    خاليا مستقبلة تنقل المعلومات من  .(1)
                                  الحواسجهاز العصبي المركزي(          )الجهاز العصبي المحيطي(       الحبل الشوكي        ال   الدماغ  )

ستجابة والحركة من                                                    إل. خاليا مستجيبة تقوم بنقل ا(2)
          المركزي  الجهاز العصبي                      أعضاء الجسم                     الجهاز العصبي المحيطي

 النقل المباشر دون تدخل الدماغ مثل االفعال التي تتطلب إستجابة سريعة.ب. 
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                        ويقسم الى ثالثة أقسام هي                                                   .الدماغ :2
ويتكون من القشرة الدماغية بما تحتويه من النصفين الكرويين ، النظام الحشوي ، الثالموس،  :.الدماغ االماميأا 

                                                                       . وس، الجسم الجاسيالهايبوثالم
     هي طبقة تغطي المخ رمادية اللون من الخارج وبيضاء من الداخل يتراوح سمكها من :القشرة الدماغية.(1)
مم كثيرة االخاديد والتالفيف وتنقسم الى أربعة فصوص هما فصان كرويان في الجهة اليمنى  وفصان  3ــــ1

 كرويان في الجهة اليسرى من الدماغ

 

                     الجسم الجاسي :                                                                        .ب
سم يحتوي على أكثر من  1 ـ  4يسر،طوله من بيض اللون  يربط بين نصفي الدماغ االيمن واالأهوأشبه بجدار 

، وبينت الدراسات التي أجريت  بين نصفي الدماغ مليون خلية عصبية ، يقوم بتنظيم العلومات وتبادلها 211
على مرضى الصرع أن قطع هذا الجسم يقلل من التشنجات والنوبات التي يعاني منها مرضى الصرع ولكن في 

نفس الوقت تقل كفاءة شطري الدماغ في تبادل المعلومات مما يؤدي الى حالة من الخلل في بعض جوانب 
 هنا يدرك االشياء لكن يعجز عن تسميتها. واللغة ، فأن المريض االدراك
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                                                                          ) المهاد أو سرير الدماغ( .الثالموس:ج
يقع هذا الجزء في مركز الدماغ كما في الشكل أعاله ، يحتفظ بالمعلومات الحسية كما ويعتبر رابط مهم بين 

                       كثير من المعلومات التي تدخل الى نصفي الدماغ ، وله دور مهم في ضبط إستجابات النوم واليقظة .                                    
                              المهاد (                                                       تحت يبوثالموس: ).الهاد

ل عن  تنظيم عمليات كل من االكل والشرب و تحت قاعدة الدماغ االمامي أسفل الثالموس ، مسؤ  يقع هذه الجزء
                                      س،النوم ، تنظيم عمل الغدد الصماء، توازن الجسم.، تنظيم درجة حرارة الجسم ، المزاج ، الدفاع عن النف

 ويتكون من   . النظام الحشوي :ه

                                                                                                   

                                  لها دور في تحديد حالة الغضب ، العدوانية .                 ( Amygdala) .اللوزة(1) 
                                         له دور في عملية التذكر . ( Hippocamus)   . قرن أمون (2)
                                        الغضب والخوف . له دور في تحديد حالة ( Septum.الغشاء الفاصل ) (3)
فراز هرمون ا  فرازات الغدد الصماء و إالدماغ االمامي ولها سيطرة على  سفلأغدة  تقع .الغدة النخامية : (4)
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                                                                                                            النمو.
لدماغ الخلفي ، له دور في تنظيم يمثل هذا الجزء حلقة الوصل بين الدماغ االمامي وا : .الدماغ االوسط ب

 ظة ، تنظيم ضربات القلب والتنفس ، كما في الشكلالتحكم بحركة العينين ، ضبط الشعور والوعي ، النوم واليق

 

                                                                       يمثل الجزء الخلفي من الدماغ ويتكون من االجزاء التالية  :  . الدماغ الخلفيج
، له دور في التحكم  . النخاع المستطيل: يقع في الجزء الخلفي من الدماغ عند منطقة دخول الحبل الشوكي(1)

                           م ، عملية البلع، نقل المعلومات بين شقي المخ في الدماغ .                                                 عملية الهضالتنفس ، نشاط القلب ، بعملية 
.القنطرة ) الجسر(: مجموعة من االلياف العصبية على شكل جسر يمرر المعلومات بين نصفي الدماغ (2)

      مخيخ ، يلعب دور مهم في ضبط العمليات الشعورية، النوم ، التوتر .                                                               وبين القشرة الدماغية وال
جسم على شكل نصفي كرة كل منهما يرتبط بالجزء المعاكس من الجسم ،يقوم بالمحافظة على :  .المخيخ(3)

ن الداخلية ، تنسيق الحركات االرادية وتسهيل عمل العضالت ، تنظيم توازن الجسم من خالل معلومات االذ
 ( 11ـ  41: 1923،)الدر( 13ـ  9: 1921، ) عبد الخالق  ( 21ـ  41: 1994كامل )عمل الغدد الصماء . 

                                                                      الموجات الكهربائية للدماغ أنواع دراسة. 2
العصبي من تغيرات بفعل  معرفة ما يحدث داخل الجهازالعالقة بالمتغيرات النفسية ، ف ووظائفة لنشاط المخ

ل تسجيل النشاط من خال وذلك هناك عدة طرق يتم بواسطتها معرفة تلك العالقة،نشطة والتأثيرات النفسية ألا
   .ستثارة والكفإلزمية عمليتين فسيولوجيتين هما االعصبية يرتبط بميكانالكهربائي للخاليا  ، فالنشاط الكهربائي له

ستقطاب للغشاء الخلوي تبعًا لميكانزمات التبادل االيوني إلعصبية تعتمد على حالة استثارة للخلية الإلفعملية ا
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العصبية وفي نفس بفعل أثر جهد الفعل ، إذ تبدأ أيونات الصوديوم الموجبة بالتحرك الى داخل محور الخلية 
الوقت تتحرك أيونات البوتاسيوم الموجبة بالخروج ولكن بسرعة أقل ، من هذا فأن عملية االستثارة تكون سريعة 
وبذلك ينقل االيعاز العصبي عبر محور الخلية بأتجاه )الوصلة العصبية( الخلية الثانية ، وبفعل أثر الوسائط 

، وبتكرار هذه  )الكف( ات الصوديوم الموجبة الى داخل الخليةالكيميائية يحدث العكس أي يقل دخول أيون
وما  للخاليا العصبية ، العملية المتسلسلة من النشاط الكهربائي التلقائي يمكن تسجيل صورة لذبذبات كهربائية

سريع  يدل على حدوث ، فعندما يكون التردد هي اال تسجيل لفرق الجهد الكهربائي البيولوجي بين نقطتين 
ل على إنتشار عملية الكف الفسيولوجية ، ولتوضيح يد بطيء،أما عندما يكون التردد  البيولوجية لية االستثارةعم

        ذلك يمكن مالحظة الجدول أدناه.

 مرحلة الظهور            مقدار الذبذبة نوع التردد ت

 عند البالغين المصابين بأورام المخ. .1 ذبذبة / ثا 5ـ  3  ∆ دلتا  .1

 االطفال حديثي الوالدة حتى سن عامين.. 2

 عند البالغين في حالة النوم العميق..3

 سنوات . 5ـ  2.في مخ االفراد من 1 / ثا ذبذبة 7ـ  θ 4 ثيتا .2

 .عند البالغين المظطربين نفسياً وباالخص المحبطين.2

 .عندما يكون الفرد في حالة هدوء نفسي.1 ذبذبة/ثا13.5ـ  α 8  الفا .3

 استرخاء وعيناه مغلقتان..عندما يكون الفرد في حالة 2

 .عند البالغين اثناء التفكير العميق.1 ذبذبة/ثا 35ـ β 14 بيتا .4

 .يرتبط بنشاط المخ الحسي ـ الحركي.2

 )الباحث(     ـ يوضح أنواع الترددات في المخ وعالقتها بالمتغيرات النفسية ( 2)جدول ـ

النفسية والنشاط الكهربائي لمخ الفرد  عالقة ترابطية وثيقة بين المتغيرات تؤكد وجودبحاث الحديثة ألفجميع ا
، ومن هذه االبحاث أبحاث اوريا التي إعتمدت دراسة العالقة بين  الذي يتم تسجيله من على فروة الرأس

ومات( ، فمن ضطرابات الحاصلة في المخ )الذاكرة وتشغيل المعلإلئص النفسية والشخصية لالفراد واالخصا
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خالل هذه االساليب والنتائج  التي ظهرت ، وبالمقارنة بينها وبين ما يحدث عند االخرين من حاالت ) نفسية 
    مرتبطة بحالة فسيولوجية ( يمكن التنبؤ بحالتهم المرضية والصحية.

                    

للنشاط الحالة االنفعالية للفرد والترددات المسجلة السريعة منها والبطيئة  رأذ توجد عالقة إرتباطية بين تغيي
                               للنشاط الكهربائي للمخ هي:                                    على هذا ومن أهم الدالئل النفسية ،الكهربائي للمخ

ير أثناء عمليات التفك (14ـ33)HZبيتا   βلمخ مثل تردد في النشاط الكهربائي ل ةالسريع اتظهر التردد.ت1
ستثارة .                   وحل المشكالت المختلفة وهذا يد                                                                    ل على أن االنسان في حالة يقظة وا 

، إذ يعتبر من أحد الدالئل الفسيولوجية  (8ـ 13.5)α  HZتردد ألفا  يظهر واالنتباه حالة التركيزفي  .2
                                        .                                 في مؤخرة القشرة الدماغية للذكاء، ويظهر

ـ 111: 1923)الدر     .)أي عدم نشاط ذلك الجزء من القشرة الدماغية(ددات البطيئة ترتبط بحالة الكف.التر 3
                                                                                    ( 44: 1999،)الطويل (41ـ  22:  1994كامل  ) ،(  114
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                                      .                                       االنسان جسم كيمياء في ختاللاإل .3
صعدة وباالخص في مجال الطب له دور مهم وفعال في معرفة ألالتكنولوجي في كافة الميادين واالتقدم العلمي و 

ات إفرازات سوائل المخ أو بعض كيمياء المخ والجهاز العصبي بشكل عام ولالنسان بشكل خاص ، فدراسة عين
تطرأ عليها من أو تحليل الدم ساعد في معرفة حاالتها وما هي التغيرات التي  (المطلوب دراستها )عضاءألا

على سبيل المثال أن تركيز هرمون و ،  جراء ما يتعرض اليه الفرد من تغيرات وضغوط من محيطه الخارجي
 فين عنداالدرنالين يزداد في الدم في حاالت الغضب  ، وأن المخ يفرز مادة كيميائية مخدرة تشبه مادة المور 

البسط االسباب لتحدث لديه حالة من التوتر  إستثارة الفرد سرعة وتبين أيضًا أن حالة شعور الفرد بااللم ،
وبينت الدراسات أن تحليل االحماض النووية  نقص عنصر الكالسيوم في الدم ،النفسي والعصبي ترجع الى 

رة ، كما ويمكن تحديد السلوك وبعض الخصائص المرتبطة بتخزين المعلومات في المخ لها عالقة بتحديد الذاك
                                                              ( 42:  1994) كامل .  دورها في ذلكتفرزه الغدد الصماء من هرمونات و  الشخصية للفرد من خالل ما

                                                                                 Nervous tension  العصبي : أ. التوتر
والتي ندركها على  الكائنات الحية وباالخص االنسان في تفاعل مستمر مع البيئة بأحداثها المتغيرة والمختلفة
، أما المختلف منه فأنه شكل سيل من االشارات البصرية والسمعية والملموسة ....الخ فبعضها ما يكون متكرر 

يحدث تغير في شكل االشارات المرسلة الى الحواس ومنها الى الجهاز العصبي ، فالجسم والمخ هنا كالهما 
جديدة حتى وأن كانت بسيطة ، فمثاًل سماع صوت المنبه يثير لدينا ما يسمى  يعرفان أن هذه المتغيرات

ويكتسب معقدة يكون رد الفعل لها سريع يتمثل بأستدارة العينين بأتجاه الفعل ،  باالستجابة فهي عملية عضوية
سمعنا حدة فورية فيكون رد الفعل إستخدام عضالتنا الشعوريًا لتوجيه االعضاء الحسية نحو ذلك الفعل )المنبه( 

في أصابع االطراف  ويزداد نشاطنا العضلي وتحدث أيضًا تغيرات في أشكال الموجات المخية ، يرافقها برودة
بسبب تقلص الشرايين واالوردة فيها ، تعرق في باطن اليدين ، إندفاع الدم الى الراس ، زيادة في دقات القلب 

، بهذا الفعل وردود الفعل يكون قد ثبتنا في أدمغتنا جهازأ الستثارة هذه الحالة  ،إذ أن الخاليا  وعمق في التنفس
لومات عن كل حالة أو كل فعل من ناحية شدته ، ويمومته ، نوعيته ، فعندما تقوم بتخزين مع العصبية في المخ

نتلقى منبهات جديدة )فعل جديد ( فأن الخاليا العصبية في المخ تقوم بعمل مقارنة بين ما مخزون فيها من 
لديها  الخارجي وبين المنبهات القادمة اليها ، فأذا كانت التتطابق مع ما مخزون  عصبية في اللحاء نماذج

فتحدث االستجابة التي ذكرناها سابقًا أما أذا حدث التطابق فان اللحاء الخارجي للمخ يرسل إشارة الى جهاز 
                                         ( 11ـ  49:  1991التنشيط ليبقى الحال على ما هو عليه . ) الحفار 
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                                                                              Nervous anxietyب. القلق العصبي :  
كثرة المثيرات النفسية )التغيرات النفسية ( على الشخص قد تؤدي به الى حالة من القلق العصبي وبالتالي زيادة 

ة بيولوجية لفعل مؤثر في تدفق االدرنالين الى الدم ويصاحبها برودة االطراف  فهذه التغيرات تمثل إستجاب
لتلقي معلومات ومثيرات  خارجي وفي نفس الوقت هي من االليات التي تساعد على التكيف وزيادة قابلية التحمل

تمثل مرحلة عصبية )تعتمد على الجهاز العصبي( أما المرحلة الثانية هي ، فالذي يحصل هو عندما أكثر
)معلومات جديدة ، أفكار ، مفاهيم ....( وبعدها تفرز الغدد يستجيب الجهاز العصبي للمثير الخارجي  هرمونية

الصماء كميات صغيرة من االدرنالين والنور أدرنالين وهذه بدورها تقوم بتحرير جزء من الطاقة المخزونة )في 
) تعتمد على ما تفرزه الغدد الصماء( ، أما ما تفرزه الغدة العضالت والغدد العرقية ( ، فمرحلة االستجابة 

مادة محفزة للغدتين الكظريتين)فوق الكليتين( النتاج مواد   ACTHمن مواد عديدة ومن أهمها  النخامية 
والتي بدورها تزيد من عملية التمثيل داخل جسم الكائن   cortico steroidesكيميائية تسمى كورتيكوسترويدات

 (حالة التلوث التي تحصل في مناطق الجروحوتولد مواد مضادة لاللتهابات لتقاوم )الحي، وترفع من ضغط الدم 
                                                                                    ( 13ـ  11:  1991 ) الحفار     .

                                                                                البيولوجي لالرهاق:لجانب ج.ا
أن كل من القلق والتوتر ، التوقعات السعيدة ، الرغبة في تغير إسلوب الحياة وضغوط الحياة بمختلف أنواعها ، 

)المؤثر الخارجي( فهو ما يطلق عليه رد الفعل جميعها تثير لدينا حالة من ردود أفعال للتكيف مع ذلك الفعل 
الحديثة ان الحيوانات قد تصاب باالزمة القلبية ثم الموت إذا  التكيفي أو االرهاق .            بينت الدراسات

تعرضت الى حاالت من التوتر العصبي أو االجهاد النفسي ، وفي دراسات حديثة في الدنمارك أظهرت أن 
% من حاالت أمراض الروماتيزم وشلل العمود الفقري تعود الى االرهاق النفسي والتوتر الحاد لالعصاب ، 11

يهتم بدراسة الظواهر النفسية الجسمية وذلك بتوضيح العالقة المتبادلة بين االزمات ديث اليوم أخذ والطب الح
النفسية من جهة وأالم المفاصل ، أوجاع العمود الفقري وغيرها من جهة أخرى ، ولكن كيف تحدث أالم 

                                                         المفاصل وما هو تأثير العامل النفسي في ذلك ؟
نظرية المناعة الطبيعية توضح ذلك ، أن جسم الكائن الحي في حالته الطبيعية يفرز مقدار معين من البروتينات 

لخاليا الجسم وتضر بعمل أنسجته ومن ضمنها االنسجة المكونة الغشية السامة التي تقوم بعملية الهدم 
الوقت يقوم الجسم بأفراز مادة مضادة تقاوم عمل البروتينات السامة المفاصل وأوتار العضالت ، وفي نفس 

فأن المادة المضادة تلغي عمل البروتينات السامة مولدة  والحد من تأثيرها ، فأذا كان مزاج االنسان طبيعياً 
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Antigene لمادة التي تزيد من مناعة الجسم ، أما في حالة المزاج المتعكر فأن المادة السامة تتغلب على ا
البروفسور  دراسة المضادة فتترسب المواد السامة في أغشية المفاصل مسببة بذلك االلتهابات .      ويؤكد ذلك

التي بينت عند فحصه مريض مصاب بشلل في يده ولسانه أنه غير مصاب بمرض عضوي ،  نماركي كليفناالد
منها ، كما وبينت دراسته أن أمراض لكن سبب إصابته يرجع الى الصراعات النفسية الحادة التي يعاني 

نفسهم ومع االخرين أالنهم يعيشون صراعًا دائمًا مع  الروماتيزم تصيب االشخاص االذكياء أكثر من غيرهم ،
بسبب شدة حساسيتهم لجميع مظاهر الحياة االجتماعية ) الظلم ، التعسف، الفوضى، االجرام ......( وبين 

ات النفسية متداخلة ال يمكن الفصل بينهما ويظهر هذا واضحًا في أمراض والصرعأيضأ أن االمراض العضوية 
( ،  11ـ  11: 1991الذبحة الصدرية ، قرحة المعدة ، تضخم االمعاء الغليظة ، التهاب القولون .  )الحفار 

                                                                             ( 242ـ  244: 1994)كامل 
                                                             في االضطرابات البيولوجية : دورهاد. الضغوط النفسية و 

مراض ، ألمن ا االنسان مسببة بذلك العديدكبير على مجمل العمليات البيولوجية لدى  دورللضغوط النفسية 
                                               ومن هذه التأثيرات هي                                              

تحدث زيادة في ضغط الدم وزيادة في نسبة السكر في الدم وبذلك يكون . الزيادة في إفراز مادة االدرنالين 1
                                                            الصدرية .                   الفرد عرضة لتجلط الدم والذبحة 

الذي ينشط القشرة الكظرية له تأثير أقوى من تأثير هرمون االدرنالين ،  A.C.T.H. إفراز هرمون الكورتيزول 2
ية بينما تستمد بقة للخاليا العصإذ يقلل من استهالك العضالت للسكر وبذلك يوفر كمية كافية من السكر كطا

العضالت طاقتها من االحماض الدهنية ، يزيد من مصادر الطاقة للجسم بتحويل بعض االحماض االمينية الى 
يحدث له مرض   ، النه قدأثناء االستثارة أو المواجهة عدم تناول االطعمةسكر الكلوكوز وبذلك ينصح الشخص 

                السكر المؤقت وقد يتحول الى مرض السكر الدائم وباالخص لالشخاص الذين يحملون االستعداد الوراثي لذلك .                            
                                      .إفراز هرمون الكورتيزول يقلل من المناعة  وبذلك يكون الجسم عرضة لالمراض. 3
.توقف مركز الجوع في الهيبوثالموس يؤدي الى تقليل الشهية للطعام ، تعطيل معظم عمليات الهضم ، إفراز 4

                                                        هرمون مضاد لالدرار وبذلك تقل عملية التبول .                  
للبن( يعمالن على عدم تنشيط  مركز الجنس في امدر )الهرمون ورتيزول والبروالكتين .هرمون الك1

                          الهايبوثالموس وبذلك نالحظ  توقف الدورة الشهرية عند االناث وعدم الرغبة الجنسية عند الذكور .                                
  ( 1992) عبد القوي 
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 إعداد

 االستاذ الدكتور  : علي عزالدين الخطيب 

 جامعة واسط 

 كلية التربية االساسية 

 

       

  الملخص :

مة فأصبحت تمثل والسلوكيات التي مارستها هذه األ ان التراث العربي يمثل مجموعة من القيم  
ليفتح نافذة تطل على تلك الثقافة ، اال انه تجاوز  ثقافتها ، فجاء الشعر العربي تحديدا  شكال من أشكال 

له دالالته الخاصة ، دور الناقل أو المرايا الناسخة التي تحاكي الواقع والثقافة ، الى دور جديد إيجابي 
مورة داخل بناه الشعرية هداف دراستنا للنص التراثي هو البحث عن قيمه الجمالية المطلذا فإن من أبرز أ 

لوضوح التي دبية ، فعلى الرغم من سيماء ادة الوصول اليها وفق قوانينها األلم تستطع العين التراثية الناق
نساني انعكست على بنية لغوية تفاعلية مع الحدث األ نها ارتكزت علىميزت لغة تلك النصوص إال إ

حث عن دينامية تلك القصيدة ولغتها هو هدف بحد حركة االلفاظ وطبيعة التشكيل الشعري ، ولعل الب
ذاته كونه يمثل ترسيخا لواقع الشعر العربي وامكانياته العالية ، وقد وقع اختيارنا لدراسة قصيدة الشاعر 

قصيدته الدالية الشهيرة التي وجدت في بنيتها ميزة جعلتها تخرج الى حد ما  االموي المقنع الكندي وتحديدا  
ليدية رغم دورانها في فضاء الوضوح والمباشرة ، وهذه الميزة ارتبطت بتجاوزها شيئا من عن البنى التق

الممارسات البنائية القديمة كالمقدمات المعروفة والتحوالت الموضوعاتية لتبقى مركزة في موضوعتها 
ك الثقافي هم ، هو دينامية لغتها الشعرية التي عكست الحراعن ذلك وهو األ وتجربتها الخاصة ، فضال  
 الشعري في القصيدة .  \وجدلية الموقف االنساني 

 التراثي النص دينامية
 أنموذجا الكندي المقنع دالية
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شهر بين قصائده كلها ، تمثل المنظور االدبي والثقافي  لمقنع الكندي الدالية هذه وهي األإن قصيدة ا     
للذات العربية التي مثل الكرم والضيافة الوجه االبرز لها  ، فهي تحاول ابراز قيمة االخالق االصيلة التي 

ربت عليها الطبيعة االنسانية العربية التي جبلت على اكرام الضيف وبذل ما يمكن وما ال يمكن من ت
اجله حتى يالم على اسرافه في ذلك مما يجعله يكابد االلم ويتجرع الهوان ، لذا نجد ان هناك ظاهرة 

على االسراف في البذل معينة قد الزمت هذا النمط من الموضوعات تمثلت بظاهرة اللوم أوالعتاب ، اللوم 
،في مقابل ذلك كانت هناك مقاومة من قبل الذات تدافع عن منهجها ورؤيتها تجاه موضوعة الكرم وان 
امتزجت تلك المقاومة بنوع من الشعور باأللم ، اال ان االمر االبرز هو ان ديوان الشعر العربي القديم قد 

ه الظواهر االنسانية حاضرة بقوة فيه بدءا من الجاهلية احتفظ بتلك المجادالت في متونه العديدة فكانت هذ
 مرورا باإلسالم وما تالهما من العصور االدبية المختلفة ، 

  

  

  Abstract 

The Arab heritage represents a set of values and behaviors that this nation 

practiced, to became a form of Its culture forms, that the Arab poetry came 

specifically to open a view that overlooking that culture, but it transcended the 

role of transporter or the copier mirrors that imitates reality and culture, taking a 

new positive turn which has Its own indications. So the most prominent aims of 

our study of the heritage text is the inquiry for its beautiful values that are 

hidden within its poetic structure that the heritage critical eye was not able to 

catch .according to Its literary laws ,that despite of the of the features of clarity 

that characterized the language of these texts It was however based on an 

interactive linguistic structure with human event ,reflected on the movement of 

words and the nature composition ,the inquiry of the dynamic of that poem and 

its language may represent an aim by itself, that it represents a refutation of the 

Arab poetic reality , and Its high abilities ,and we have chosen to study the 

poem of the Umayyad poet (AL-Mukanaa AL-Kindi) and specifically his 

famous poem with rhyme ending voice /d/ (AL-Dalia) that found in Its structure 

a feature that ,despite of It belong to the space of clarity and direct style ,and 

this feature appears by Its getting rid some of ancient primitive practices ,such 

as the traditional introductions ,and thematic multiplicity to focus on Its themes 
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and Its own experience ,as well as the dynamic of Its poetic language which 

reflected the culture mobility and the dialectical poetic attitude of the poem .      

                                                                       

     The poem of (Dalia)by (AL-Mukanaa AL-Kindi)which is the most famous 

one among all his poems represents the literary and cultural view of the Arab 

personality ,that the generosity and hospitality reflect Its prominent face .It is 

trying to highlight the values of the original morality ,that the Arabic nature 

humanity breeding on, which was built on the dignity of guest sacrificing as 

well by what can be and what cannot be for his risk to the extent that he is 

blamed for his extravagance which makes him suffer pain that reach to 

humiliation ,so we can notice that there is a certain phenomenon  that 

accompanied by blame and reproach  ,the blame of the extravagance in face of 

that there was a resistance was mixed by a kind of pain feeling ,but the 

prominent thing is that the old Arab poetic archive retained these dialectical in 

Its several continents ,that these human phenomenon were strongly founded 

starting from pre-Islamic epoch passing through Islamic age and the different 

followed literary epochs .                                                                                        
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 الدراسة :

لعل الخوض في غمار القصيدة العربية التراثية أشبه بالمغامرة ، لكنها مغامرة ممتعة حتما ،     
قبلها ، وهذه االهداف كفيلة بمنح الدارس سالح الرغبة كونها تسعى وراء أهداف تحاول ، دوما ،تجاوز ما 

فضال عن حالة المتعة المتحققة من ممارسة النقد لهذه القصائد التي مضى عليها قرونا من الزمان وال 
نزال نتحسس فيها نبض الحياة العربية  بكل تفاصيلها وتجاربها وتناقضاتها وازدواجية فكرها ، فضال عن 

 نسانية التي سادت فيها، لذا يمكننا القول عن تلك القصائد التراثية انها مرايا الذاكرة .العادات والقيم اال

ال يمكن أن أعد عملية استذكار هذه النصوص التراثية هدفا بحد ذاته ، بل أن استدعاءها على      
وبعدها  طاولة النقد والدراسة هو من أجل تقديمها من جديد بشكل آخر إلثبات حيويتها وديمومتها

االنساني المتغلغل في أثناء حروفها وكلماتها وبنائها الشعري ، ليطلع القارئ المعاصر على تلك الحيوات 
المتعددة لكن بطريقة أخرى قائمة على قنوان  تواصلية أخرى وفق رؤى نقدية ذات طابع حداثي ، فإذا 

ل لتلك التجارب وحافظ لها وطريق كانت مقولة الشعر ديوان العرب قد تعني فيما تعنيه ان الشعر ناق
لتوصيلها الى االجيال الالحقة ،  فان دراستنا سوف تمارس طريقا اكثر وعورة واكثر جماال حينما ترسخ 

 تلك الحقائق وتلك التجارب الغنية عبر نافذة أدبية أخرى هي التحليل النقدي لتلك النصوص التراثية .

ية أمة بشكل عام هو مجموعة من القيم والسلوكيات التي ان التراث العربي بشكل خاص وتراث أ    
مارستها تلك االمم فأصبحت تمثل شكال من أشكال ثقافتها ، وجاء الشعر تحديدا تمييزا من فروع االدب 
االخرى ليفتح نافذة تطل على تلك الثقافة ، اال انه تجاوز دور الناقل أو المرايا الناسخة التي تحاكي 

، الى دور جديد إيجابي له دالالته الخاصة ، الى مرايا فاعلة يصف الدكتور جابر الواقع والثقافة 
عصفور دورها في عملية الكشف والتحليل بأنها ترتبط بالنشاط العقلي لإلنسان في تعرفه على نفسه وعلى 

ة ـ مع هذا العالم من حوله ، وهي ترمز الى البعد المعرفي في التجارب االنسانية ، وبقدر ما تتحول المرآ 
الفهم والكالم لعصفور ، لتقترن بالوعي ، فان وجودها المادي بوصفها عاكسا يعكس صورتنا سوف 
يساعدنا على ان نرى انفسنا كما يمكننا ان نرى صورتنا على صفحتها فيتسع وعينا بأنفسنا  وعندها 

  (1)سنتجاوز الوعي المنغلق الى وعي آخر اكثر اتساعا وانفتاحا على الغير .

فهذه الرؤية التي يقدمها عصفور هنا هي زاوية نظر مغايرة واتجاه مغاير لدراسة تلك القيم المعنوية       
 الثقافة عبر زاوية نظر أدبية نقدية تحديدا . \
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من هنا يبدو هدف الدراسة واضحا ، وتبدو الرغبة في خوض المغامرة منطقية تماما في ظل هذا     
قديم ذلك التاريخ  عبر آليات التحليل النقدي وليس بالشرح والتفسير ، لذا سيكون القرار الذي اخترناه بت

النص هو المرآة التي سننطلق منها لتحقيق أهداف البحث ، وهو الكشف عن قيمة النص العربي التراثي 
ل سيركز جماليا ، وهنا ايضا نجد اننا نقدم رؤية تكاملية الى حد ما او انها تسعى الى ذلك ، الن التحلي

على الشعر وهو ايضا يمثل أبرز أنماط الثقافة التراثية العربية ، لكنه يبقى مع ذلك كما يرى احد الباحثين 
ليس النتاج الوحيد لهذه الثقافة ، ويقصد الشعر ، ولكنه كان نتاجها االول ، وانه كان التعبير االكثر داللة 

الة عبقريتها ، لذا دعا الى االقتناع جيدا باعتبار حتى في حاالت اقصائه وهو ايضا االكثر تمثيال ألص
  (2)الشعر العربي وعلى الدوام مستودع هذه الثقافة وتاريخها.

ان القصيدة العربية التراثية هي قصيدة أحكمتها االعراف الذوقية قبل االعراف الفنية وهذا أمر مفروغ    
فعالي الحماسي للذات العربية الذي تحول الى منه ، فأغلب قوانين شعريتها انطلقت من ذلك الفكر االن

قوانين أدبية ومفاهيم لم يتجرأ أي شاعر ان يتجاوزها ، وان حدث ذلك سيالقي ما لقيه ابو تمام من نقد 
وتعريض ، هذا يجعلنا نفهم تماما اضطراب الرؤية في كتب الطبقات وآلية توزيع الشعراء على منصات 

فهوم الطبقة ، كما نجده عند االصمعي وابن سالم على وجه التفوق االبداعي ضمن ما عرف بم
الخصوص كونهما مثال حركة التأسيس االولى لمفهوم التقييم للشعراء التراثيين وانزالهم منازلهم االبداعية 
وتحديدا ابن سالم الذي حاول ان يقدم رؤية متكاملة للشعراء بحيث تمكنه رؤيته النقدية من استيعاب 

منهم ، او أن ال يفلت من تصنيفه احد الى حد ما ، وهذه الرغبة جعلته يتخبط في تلك  العدد االكبر
، ومع  (3)المعايير التي خرجت عن إطارها الموضوعي في احيان كثيرة الى معايير ذوقية ال ترابط بينها .

خيرا عند المرزوقي المحاوالت المتعددة للنقاد العرب يستقر مفهوم الشعر وتستقر قوانين الشعرية العربية أ
في كتابه الحماسة ونظريته لعمود الشعر التي جاءت توافقية بشكل كبير ، ليكون الشاعر قادرا بعد ذلك 

 (4)ان يقيم نفسه بنفسه حينما يعرض شعره على قوانينها ليجد نفسه شاعرا ام انه خارج عن الملة .

لها الشعراء جاءت من خالل رؤى جزئية ان تلك المعايير التي تحولت بعد ذلك الى سلطة يخضع      
في الغالب عالجت القصيدة من مواقع معينة وليست نظرة كلية متكاملة للقصيدة ، اذ ان هؤالء النقاد 
العرب اعتمدوا في دراستهم وشروحهم وتفسيراتهم وتحليالتهم أحيانا ، على البيت الشعري الواحد او على 

ي اصبحت أحكاما نقدية على قصائد متكاملة وتامة ، بل قيموا من عدد من االبيات ليسنوا قوانينهم الت
خاللها أدبا كامال ، ومن خالل هذه النظرة التجزيئية للقصيدة تبرز مجموعة من االشكاليات حتما ، 
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فاالقتصار على عدد محدود من االبيات ) ال يرجع فقط الى االستحالة الملموسة التي يجد فيها الناقد 
وء الى عدد كبير من االستشهادات بل يرجع االمر الى اختيار نظري ، فاللغوي ثم الناقد نفسه عند اللج

يبحثان عن نموذجية ويسعيان الى البحث عن ابيات شعرية تبلغ درجة االتقان بحيث تقدم بوصفها 
ن ان ، وعليك اال  (5)انجازات نهائية انهما يقدمان بهذا حجة على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية (

تقيس ان جميع ما أولف وكتب وانتقل الينا هو عبارة عن قراءات اعتمدت التجزئة لبنية القصيدة كدراسة 
بيت او عدد من االبيات من القصيدة الواحدة ومن ثم تقديم احكام مانعة جامعة تمثل دستور الشعرية 

لقصيدة التراثية بغياب وحدتها العربية التراثية ، وأرجح ان النظرة أو الحكم النقدي الذي رميت به ا
العضوية قد هيأت له وجود هذه النظرة التجزيئية لبنية القصيدة ، وهذه أهم االشكاليات التي يمكن ان 
تواجه أي قارئ معاصر للقصيدة التراثية ان استسلم لتلك الرؤى التي ال تخلو من القصور وهذا ليس عيبا 

افادت منها الدراسات المعاصرة كثيرا اال انها ظلت غير قادرة  فيها قدرما هو يمثل رؤى تشكلت في زمانها
على المسك بتالبيب النص المعاصر الجديد الذي ينزع الى تكسير الثوابت الصنمية والرضوخ لسلطانها 
 وايجاد سلطة جديدة تنبع من داخل الذات المبدعة التي تكون هي المسؤولة اوال واخيرا عن انتاج النص .

ابرز اهداف دراستنا للنص التراثي هو البحث عن قيم جمالية مطمورة داخل بناه الشعرية لم لعل من     
تستطع العين التراثية الناقدة الوصول اليها وفق قوانينها االدبية ، فعلى الرغم من سيماء الوضوح التي 

انعكست على  ميزت لغة تلك النصوص اال انها ارتكزت على بنية لغوية تفاعلية مع الحدث االنساني
حركة االلفاظ وطبيعة التشكيل الشعري ، ولعل البحث عن دينامية تلك القصيدة ولغتها هو هدف بحد 
ذاته كونه يمثل ترسيخا لواقع الشعر العربي وامكانياته العالية وان هذه القصيدة القديمة ما تزال عينا 

وقد وقع اختيارنا لدراسة قصيدة الشاعر متدفقة بالماء واالبداع حتى بعد ان قضت السنين ومرت عليها ، 
االموي المقنع الكندي وتحديدا قصيدته الدالية الشهيرة التي وجدت في بنيتها ميزة جعلتها تخرج الى حد ما 
عن البنى التقليدية رغم دورانها في فضاء الوضوح والمباشرة ، وهذه الميزة ارتبطت بتجاوزها شيئا من 

كالمقدمات المعروفة والتحوالت الموضوعاتية لتبقى مركزة في موضوعتها  الممارسات البنائية القديمة
 وتجربتها الخاصة .
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 قصيدة المقنع الكندي الدالية  : 

نمـــا                 ديوني  في  أشياء  تكسبهم    حمدا  ين قومــي  وا   يعاتــبني  في  الد 
 ألم  ير  قومــي  كيــف أوسر مــرة                   وأعسر  حتى  تبلغ  العسرة الجهدا 

 فما  زادنــي  اإلقتار  مـنهم   تقربــا                  وال زادني  فضل  الغنى  منهم  بعدا 
 لها ســدا  أسٌد به  ما  قــد  أخلـــوا  وضيــعوا                  ثغور حقوق  مــا  أطاقوا  

 وفي جفنة ما يغلــق الباب  دونـــها                   مكــللٍة  لــحما     مــدَفـقٍة     ثـــردا 
 وفي فـــرس  نهــد  عتيــق  جعلتـه                  حجابــا  لبيتي   ثـم  اخدمتـه  عبــدا 

ن الذي  بيني  وبيــن  بنــي أبـي                   وبي  ن  بني  عمـي   لمختلف   جـــدا وا 
ن هــم                   دعونـي الـى   نصـــر  أتيتـهم شــدا  أراهم الـى نصـري  بطـاء وا 

ن يهدموا مجدي   بنيت لهم مجدا    فإن  يأكلوا لحمـي وفــرت لحومهم                    وا 
 وان ضيعوا غيبي حفظت غــيوبهم                    وان هم هوو  غيي هويت لهم رشدا 
 وليسوا الى نصري سراعا وان هم                    دعوني الى   نصر    أتيتـهم   شــدا 

 وان زجروا طيرا بنـحس  تمــر بي                    زجرت لهم طــيرا تمر بـــهم ســعدا 
 طوا غورا ألمــر يسؤنــي                      طلعت    لـهم ما يســرهم    نجـــدا وان هـبـ

 فإن قدحوا لي  نار زنــد   يشينـني                     قدحت لهم في نــار مكرمــة زنــــدا 
 لرشــدا وان بادهوني  بالــعداوة   لم أكــن                      أبادهــهم اال بمــا ينــعت  ا

 وان قطعوا  مني االواصــر ضـــلة                      وصلت لـهم مني المحبة  و الــودا
 وال احمـل  الحــقد القــديم علــيهم                      وليس كريم القوم من يحمل الحقدا 

 زيرونني اللحدا فذلك دأبــي في  الحيــاة  ودأبــهم                      سجيس الليالي او ي
 لهم جل مالي  ان تتابع لي غنــــى                      وان قل  مالي  لم  اكلفــهم  رفــدا 
 وانـي لعبــد الضيف مــادام   نازال                       وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 
 على أن قومي ما ترى عين ناظــر                      كشيبهم شيبا  وال مردهم  مــردا 
 (6)بفضـل  وأحالم وجــود و ســؤدد                       وقومي ربيــع الزمــان اذا شــدا .. 
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ا فهو شاعر إن قصيدة المقنع الكندي الدالية هذه وهي االشهر بين قصائده كلها ، على قلة عدده     
تمثل المنظور االدبي والثقافي  للذات العربية التي مثل الكرم والضيافة  (7)مقل كما تجمع المصادر .

الوجه االبرز لها  ، فقصيدة الكندي هذه تحاول ابراز قيمة االخالق االصيلة التي تربت عليها الطبيعة 
وما ال يمكن من اجله حتى يالم على  االنسانية العربية التي جبلت على اكرام الضيف وبذل ما يمكن

اسرافه في ذلك مما يجعله يكابد االلم ويتجرع الهوان ، يقول المرحوم الدكتور نوري حمود القيسي عن 
قصيدته هذه وعن عدد من قصائده االخرى : )ان صيحاته الشعرية التي تحدث فيها عن )) صاحب 

)اهل البخل (( و ))الشيب الثقيل(( و ))الجود الذي السوء (( و ))دار الهوان(( و))صالح االعمال(( ،و
يعطى من القليل(( ترمز الى قوة التأثير النفسي الذي تتركه هذه الصيحات في أعماقه لتتحول الى 
مقطعات تتسرب من خاللها حاالته الحادة ومشاعره الدافقة .. وهي تتبلور في إطار قصيدته الدالية التي 

شهاد ونموذجا من نماذج الشعر التعبيري عن دواخل االنسان وهو يحس بقيت صوتا من اصوات االست
لذا نجد ان هناك ظاهرة معينة قد الزمت هذا النمط من   (8)بالمرارة ويتجرع غصص التنكر (

الموضوعات تمثلت بظاهرة اللوم أوالعتاب ، اللوم على االسراف في البذل ،في مقابل ذلك كانت هناك 
تدافع عن منهجها ورؤيتها تجاه موضوعة الكرم وان امتزجت تلك المقاومة بنوع من مقاومة من قبل الذات 

الشعور باأللم ، اال ان االمر االبرز هو ان ديوان الشعر العربي القديم قد احتفظ بتلك المجادالت في 
م وما تالهما متونه العديدة فكانت هذه الظواهر االنسانية حاضرة بقوة فيه بدءا من الجاهلية مرورا باإلسال

من العصور االدبية المختلفة ، وليست قصيدة حاتم الطائي الدالية ايضا ببعيدة عن قصيدة الكندي هذه 
ان لم تكن هي مصدرها وأنه قد تأثر الكندي بها كثيرا  وان اختلف العاذل بينهما ، يقول حاتم الطائي في 

 داليته :

 وقــد غـــاب  عيــوق  الثريا  فـــعردا              وعاذلــة هبــت بـليــل تلومنــي             
 تلوم  إلعطائــي  المـــال   ذلــة                    اذا ضــــن بالمــال البخيــل  وصــردا      
 تقول : اال أمسـك عليــك فإنــني                    أرى المـال  عــند الممســكين مــعبدا       
 ومــالي ان مالــك وافـــر                    وكل امــرئ جــار  علـى  مــا تـعودا ذريني      
 أعـاذل ال  آلــوك  اال  خــليقتــي                    فال  تـجعلي فوقــي  لســانك  مــبردا      
 ن   يتبدداذريني يكن مالي لعرضـي جنــة                     يقي  المال عرضي   قبل ا      
 أريني جـوادا  مات هزال لعــلني                     أرى مـا  تريـن او  بخيــال    مـخلدا       
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 واال فكفي بعض لومـك واجـعلي                    الــى رأي مـن تلحيــن رأيك   مسـندا       
 القرى أقرى السديف المسرهداالم تتعلمي اني اذا الضيف نابني                    وغز       
 ..   (9)أسود ســادات العشــيرة عارفـا                     ومن دون قومـي في الشدائد مـذودا ..      

فالشبه بينهما كبير جدا من حيث الفكرة االساس وهي العتاب واللوم  وتقديم وجه السلوك االنساني       
العربي المتمثل بالكرم ، كذلك تشكلت القصيدتان على البحر الشعري نفسه وهو البحر الطويل وايضا 

 بين النصين وتشخيص التشابه على القافية الدالية المشبعة باأللف نفسها ، ونحن هنا لسنا ازاء المقارنة

بينهما ، فليس هذا من هم دراستنا ، بل هي اشارة لتأكيد حضور هذه الموضوعة في الشعر العربي 

   خاص والحياة العربية بشكل عام . كونها عالمة ثقافية وادبية مهمة في الشعر العربي بشكل 

  الدراسة التحليلية ...

ان موضوعة العتاب التي تقدمها قصيدة الكندي التي نحن بصددها تحققت عبر بنية جدالية ارتكزت      
اآلخر الجمعي ( أو ان شئنا  \من خالل  ثنائية تكوينية جوهرية بدت متقاطعة تمثلت بـ ) األنا الفردي 

 القوم ( .  \اسميناها ) الشاعر 

البنيوي الذي يعمل على توجيه حركة القصيدة وتشكيلها  هذه الثنائية نجدها تمثل المحركان      

الشعري الداخلي الذي يتوالد بصورة دينامية إلنتاج الداللة الكلية للنص ) العتاب ( ومن ثم الوصول الى 

الداللة العامة وهي ابراز سمات الكمال للسلوك االنساني لألنا في ضوء عالقتها باآلخر الجمعي 

 لعرف االجتماعي العربي القبلي .ومحيطه داخل منظومة ا

الباث وبين االخر القوم نجدها تنعكس على \ان الحركة الديالكتيكية المتقاطعة المتجاذبة بين األنا      
سلوك اللغة وحركة االلفاظ داخل القصيدة على مستوى جميع االبيات ،اذ نجد حضورا نصيا واضحا لهذه 

امال تحركت فيه بالطول والعرض فال نسمع غير صوتها وال نقرأ األنا جعلت القصيدة تبدو متنا شعريا ك
غير تفسيراتها وتبريراتها في مقابل ال نجد لآلخر غير صورة متأسسة عبر رؤية هذه االنا فبدا اآلخر 
مجرد هامش في النص ، ما يعني ان الكرم والضيافة واالسراف بهما مثال متنا ثقافيا أدبيا شعريا بالنسبة 

لعربي، في حين يمثل العكس من ذلك كمحاولة االنتقاص من هذا السلوك االيجابي او ما شابه للمتلقي ا
ذلك من تقليل من أهميتهما مجرد هامش غير قادر على اقناع اآلخر مهما كانت التبريرات والمسوغات 

  . نيلذلك ، ألن هذه هي ثقافة االنسان العربي واخالقياته التي تربى عليها فمثلت وعيه االنسا
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دالليا ، مما يعني ان الكرم والضيافة مثلتا ،كنتيجة  \من هنا نجد االنا تحتل متن القصيدة بنائيا      
حتمية منطقية، متن القصيدة، وبتأويل ذلك يمكن القول انهما مثلتا المتن الثقافي واالخالقي للذات العربية 

يدة بعد ان هيمنت عليه سلطة االنا ، او ان القوم الى موقع الهامش في القص \، في حين انسحب االخر 
شئنا نقول انسحب البخل واالقتار الى الهامش ، وهو كذلك بتأويل هذا الهامش حينما نجد ان الذات 
العربية قد مثل الكرم فيها العمود الفقري داخل منظومتها االخالقية ،وما هو خارج هذه المنظومة البد ان 

ل ما تقدم يمكننا إعادة صياغة تلك الثنائية وفقا لبنية القصيدة لنكون ازاء يستقر في الهامش ،لذا فمن خال
الشاعر داخل القصيدة الذي هيمن صوته فيها بشكل  \الهامش ، فالمتن هو حركة الباث \ثنائية : المتن 

القوم الذي ظل مجرد هامش او صدى لصوت وحركة األنا  \مطلق، والهامش هو صوت االخر الجمعي 
ة ، وهذه الثنائية نجدها تتغلغل في جميع ابيات ومفاصل القصيدة بحيث تبدو أشبه بالحوار الداخلي الفاعل

على حد توصيف الدكتور دمحم مفتاح ، ويريد به اآلليات التي يتناسل بها النص ويتوالد حتى يصير كيانا 
 ثل جوهر دينامية النص الشعري .  ، فهذه االليات وهذا التناسل والتوالد هو الذي يم (11)تاما قائما بذاته .

الذي قد يتبادر الى ذهن المتلقي االن ربما !! ،ان القيم السلوكية التي تتشكل منها فيما بعد  السؤال    
النظم القيمية ألية امة يحققها في الغالب ،السلوك الجمعي وليس الفردي ! فكيف اذا مثل سلوك األنا 

من خالل هيمنة سلوكه هذا على متن القصيدة كلها في مقابل تهميش  الفردي هنا مفهوما لقيم أمة كاملة
المفهوم الجمعي الذي وقف بالضد من ذلك بالدعوة الى نبذ االسراف مع كونه يمثل ضميرا جمعيا ؟ 
فالذي يفترض ان يكون المعارض لسلوك الكرم فرديا واالجماع عليه كليا ال ان يقف القوم في مقابل الفرد 

لكندي لجأ الى ذلك من أجل ابراز و تأشير موقف االنا التي تجاوزت فردانيتها الى رؤية ؟ ارجح ان ا
جمعية نهضت بمهمة التمثيل لقيم األمة في حين أصبح المنظور الجمعي متمثال بالقوم منظورا هامشيا 

 جزئيا موقعيا  ال يمكن إعمامه على المجتمع ليكون قيمتها االنسانية.

 الهامش ... \جدلية المتن   

لو دخلنا الى عالم النص مرة اخرى ووقفنا عنده من جديد سنجد ان هيمنة االنا تبدو مطلقة على      
مستوى جميع االبيات في القصيدة منذ عتبتها حتى خاتمتها ، فهي البنية النصية الوحيدة التي قدمتها 

القوم اال عبر سلوك األنا  \عال لآلخراللغة مفترشة متن القصيدة برمتها ، في المقابل لم نجد حضورا فا
نفسها ، أي عبر رؤية األنا وتقييمها لذا بدا مجرد هامش شعري ..ان هذه الهيمنة المطلقة  جعلت األنا 
قادرة على توزيع تجربتها االنسانية نصيا على أبيات القصيدة بحرية كبيرة انعكست على بنائها االسلوبي 
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اعدية لبنية اللغة الشعرية وهذا ما يمكن رصده على مستوى البناء الكلي ، فكنا ازاء حركة )دينامية( تص
للقصيدة الذي بدا ذا طابع حكائي سردي نهضت فيه األنا بمهمة السرد لألحداث والمواقف المختلفة ، اال 

عة انه سرد لم يكن بوتيرة نصية واحدة بل تنوع حسب المواقف واالنفعاالت النفسية، لذا بدت القصيدة متنو 
القوم وال اقول المختلفة بل هي مواقف  \البنى انسياقا مع تجربة األنا وتحوالتها ضمن جدالها مع اآلخر

 تنوعت من حيث طبيعة المواقف التي اختارتها األنا لتدعيم حجتها ضمن موضوعة الكرم واالسراف .
ها بنى غير منفصلة اطالقا عليه يمكننا تأشير مجموعة من البنى أو المتون في هذه القصيدة اال ان    

بل متسلسلة متوالدة تؤدي الواحدة الى االخرى على شكل متوالية بنيوية وهذا يؤكد طبيعتها البنائية 
المتالحمة الموحدة وليست على فكرة بيت القصيد التي وصفت بها القصائد التراثية ، وهذه البنى التي 

 : سأطلق عليها المتون الشعرية هي على النحو اآلتي
 6الى  1المتن االول : متن األنا ... األبيات من      
 . 7المتن الثاني : متن االختالف والتحول )المفصل( ... البيت رقم      
 . 21الى   8اآلخر . األبيات من  \المتن الثالث : جدل األنا      
 . 23الى  22المتن الرابع : هامش اآلخر . األبيات      
اآلخر في محاولة  \لمتون الشعرية استطاعت ان تقدم لنا عملية التجاذب بين األنا ان جميع هذه ا    

إلبراز قيمة األنا وسلوكها في مقابل اآلخر ومحاولة التقليل من شأنه ، لذا سنجد ان القصيدة وعلى 
ا مقارنة مستوى جميع تلك المتون تقدم لنا عددا من الثنائيات المحورية مثلت قيمة السلوك االنساني لألن

النقص ( ، اذ سنجد سمات الكمال ترتبط بمواقف األنا  \باآلخر وهي ثنائية مقترحة :          ) الكمال 
 ، في حين سنجد ان سمات النقص ارتبطت بالقوم .

 . 6ــ  1المتن الشعري االول : متن األنا ...االبيات من     
 يوني  في  أشياء  تكسبهم   حمدا يعاتبني في الدين  قومي  وانما               د    
 ألم ير قومي كيف  أؤسر   مرة               وأعسر حتى تبلغ  العسرة  الجهدا     
 فما زادني االقتار  منهم   تقربا               وال زادني فضل الغنى منهم    بعدا     
 اطاقوا لها   سدا  أسد به   ما قد أخلوا  وضيعوا                ثغور حقوق ما      
 وفي جفنة ما يغلق الباب دونها               مكللة    لحما     مدفـــقة     ثردا     
 وفي فرس  نهد عتيق  جعلته                 حجابا   لبيتي   ثم   اخدمه  عبــدا     
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هي الوحيدة فيها  على الرغم من كون صوت االنا هو الصوت االوحد في القصيدة وان أنا الشاعر    
وأن القصيدة قد تبدو متنا واحدا وفقا لذلك ، اال اننا صنفنا بنية القصيدة حسب حركة هذه األنا وتحوالت 
تجربتها النفسية واستعراضها إلشكاليتها، لذا وصفت االبيات الستة األول بـ)متن األنا( ألن األنا مارست 

مية التشخيص من دون الخوض في التفصيالت الجزئية فيها بثا خاصا إلشكاليتها مع اآلخر اتسم بعمو 
مبرزا موقفها االنساني من قيمة الكرم والضيافة التي وضعت هذه األنا او الذات العربية  ووضعت قبيلتها 
التي تنتمي اليها موضعا بارزا  ، كما انها ، اي هذه األنا بدت تلمح الى األسباب التي ادت الى حدوث 

ن ، ولو طالعنا الثنائية الضدية في النص سنتمكن من تأشير حدود التقاطع تلك عبر التقاطع في الموقفي
 النقص ( بالشكل االتي :  \الثنائية المقترحة ) الكمال 

لحما \أسد  \تقربا \فضل الغنى \أؤسر  \اشياء)صفة ايجابية حسب السياق الشعري ( \الكمال : الحمد 
 وثردا 

 جفنة  \اخلوا وضيعوا  \بعدا  \االقتار \أعسر \الدين  \النقص : العتاب
كما هو واضح ان جميع الصفات والسلوكيات االيجابية ) الكمال ( نجدها مرتبطة باألنا حصرا في      

 القوم .   \حين ان الصفات السلبية ) النقص ( ارتبطت باآلخر 
ل الى المتن الشعري لالنا وأيضا الى متن القصيدة ، ان البيت االول هو بال شك عتبة الدخو     

فالتجربة الكلية  في القصيدة تتشكل وتنمو ديناميا على ايقاع حركة هذه األنا داخل القصيدة ، فالكلمة 
المفتتح المتمثلة بالفعل )يعاتبني( نجدها تمثل خط شروع لحركة االنا وتجربتها في القصيدة ، وهي هنا 

أو الحكي  ، لتقديم الحدث المرتبط بها ،إذ يقدم لنا هذا الفعل طرفي الصراع واضعا تمارس فعل السرد 
 اياهما وجها لوجه من اولى لحظات القصيدة  :  

 األنا           يعاتبني              اآلخر       
صيالت التي المتلقي في القصيدة ليكون شاهدا وحكما بينهما عبر مجموع التف\بل انه يزج الجمهور     

 يذكرها ضمن خالفه مع قومه التي ستتوضح أكثر في المتون الالحقة .
لعل البيت االول يمكن عده االكثر اكتنازا بالمحمول الداللي ، بل عليه يقع حمل النص لما فيه من      

 االخر : \اشارات لهذه االشكالية بين االنا 
 القوم : سلبي )عتاب( . \يعاتبني في الدين            موقف اآلخر      
 القوم : إيجابي ) حمدا ( \اكسبهم حمدا                 موقف األنا من اآلخر     
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على ان هذا البيت االول ربما ال يكتمل دالليا اال بالبيت االخير من المتن الثالث من القصيدة الذي      
 يمثل اجابة حاسمة لهذا النزاع :

 دام نازال      وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا  واني لعبد الضيف ما     
هنا تقدم االنا قيمة عربية انسانية خالصة متمثلة بـ )الشيمة ( التي تمثل عالمة لفظية على سلوك     

انساني نادر وخاص جاء عبر فعل ال يتناسب شكال من حيث العلو والرفعة الشكلية الرتباطه بـ )العبد ( 
خرى مرتبطة بثقافة االنسان العربي ،اذ تتحول العبودية هنا للضيف الى قيمة لكنه يتحقق من طريق ا

 انسانية عليا ، وسنأتي على هذا المتن الحقا .
ان هذا المتن يمنح المتلقي انطباعا أوليا بإيجابية االنا وموقفها تجاه القوم عبر سلوكها الذي اختارته     

االقتار ( لكنها كسبت  \العسرة  \تطيقه من خالل ) الدين وهو الكرم والضيافة ولو كلفها ذلك ما ال 
 اكسبهم حمدا  \ضيعوا  \اسد ما اخلوا : احترام ذاتها ومنحت القوم رفعة وعلوا

كما نجد ان كلمة ) اشياء ( تصبح عالمة لفظية لكل صفة ايجابية عبر الالتحديد في داللتها مما     
االيجابية لمتن االنا في النص فضال عن منح المتلقي انطباعا مضاعفا بإيجابية  \يوسع المساحة النصية 

طريقة اكسابهم هذا الحمد موقفها من االخر ، لكن يبقى مع ذلك البيت االول ال يقدم تصورا حاسما عن 
 )اشياء( لتكون االبيات الالحقة والمتون الالحقة هي التي تنهض بهذه المهمة .

كذلك يمكن تأشير الحركة النفسية لألنا في هذا المتن الشعري االول من القصيدة التي بدت  ذات     
له سيما المتن الثالث، وهذا درجة توتر معين مال الى حد كبير  نحو االتزان مقارنة بالمتون الالحقة 

االتزان في حركة االنا انعكس على طبيعة البنية اللغوية لهذا المتن الذي مال فيه االيقاع الحركي العام 
لألبيات الى البطء اثناء النطق او القراءة والسبب في ذلك يعود لرغبة االنا في تفسير وشرح وابراز موقفها 

ل اساليب مارستها اللغة في هذا المتن ، منها ما تمثل بالميل الى كسر العام تجاه االخر وهذا بدا من خال
 نسق البناء التقليدي للجملة مما أدى الى تشكيل جمل داخل الجمل النسقية التقليدية ذاتها :

يعاتبني قومي        جملة نسقية تقليدية ..فعل + فاعل ..   يعاتبني )في الدين ( قومي      كسر     
 .النسق 
ديوني تكسبهم حمدا        جملة نسقية        انما ديوني) في اشياء( تكسبهم حمدا       كسر     

 النسق .
 فهذا الكسر وتعشيق الجمل الرئيسة بجمل اعتراضية منح اللغة طابعها البطيء   .     
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، اذ نجد نسبة حضور ايضا نجد التفاوت بينا جليا بين نسبة حضور االفعال واالسماء في هذا المتن    
االسماء تصل الى الضعف تقريبا من نسبة حضور االفعال مما يؤشر ويعكس ميل األنا الى االستقرار 

 والثبات النسبيين. 
ايضا يمكن أن نؤشر البعد العالماتي للغة في هذا المتن من خالل قراءة المحمول الداللي لصورة    

عالمة على شيء ما ، إذ نجد قلة في عدد االلفاظ داخل االلفاظ داخل نسيجها الذي يمكن ان يكون 
ابيات هذا المتن من جهة وطوال في البنية الصرفية لها تقريبا من جهة أخرى ، وقد أثر ذلك على طريقة 
النطق محققا بعدا صوتيا من جهة وتأشيرا لطبيعة الدرجة النفسية داخل ذات الشاعر من جهة أخرى ، اذ 

 دد االلفاظ يمكن القول بوجود توتر معين بدرجة عالية في ذات الشاعر  :كلما نجد زيادة في ع
 . 7المتن الشعري الثاني  : متن االختالف .. البيت رقم      
 وان الذي بيني وبين بني  أبي             وبين بني  عمي  لمختلف  جدا       
ن أهم المفاصل فيها ، اذ يمثل بنية يمكن عد هذا البيت حجر الزاوية في القصيدة او هو من بي     

رابطة او قناة توصيل بين المتن السابق والالحق ، اذ تحدث في هذا البيت تحديدا نقلة مهمة في حركة 
القصيدة وداللتها وشدة توترها تمثل موقفا جديدا لالنا من االخر ، فنقف على درجات نفسية جديدة 

لسابق وهذا االختالف يؤشره البيت الشعري نفسه من خالل تختلف عن التي أشرناها في المتن الشعري ا
 عبارة : ) مختلف جدا ( :

االخر \بين بني عمي\ان الذي بيني ) االنا الفردي (      )مختلف جدا (        بين بني أبي     
 الجمعي ) القوم (

او قبيلة واحدة تضاف اليهم  عمي مع العلم انهم واقعا ينتمون الى قوم واحد \ان هذا التفصيل : ابي      
بني عمي ( من شأن كل هذا ان  \اللفظة الجمعية )بني( التي اسندت اليها التفاصيل السابقة ) بني أبي 

القوم وهي زيادة بالمقابل تشتغل طرديا مع صالبة وحمكة االنا  \يوسع المساحة العددية الكمية للمخالف 
خدمة الضيف ،فالشاعر هنا اراد توسيع هوة االختالف مع في موقفها الداعي الى الكرم واالسراف في 

قبيلته بهذا التفصيل ، فضال عن التمييز بـ ) جدا ( التي اضفت سعة اخرى على االختالف ، كما 
 \اليخفى على المتلقي البعد االيقاعي الذي تشكل من خالل تكرار اصوات بعينها السيما صوتي ) الباء 

بني ( يضاف اليها قصر االلفاظ وازدياد عدد المقاطع اللفظية داخل السطر  \النون ( في الفاظ ) بين 
مقطعا وهذا ولد انتقاال مستمرا من مقطع آلخر مما حقق بعدا  14الشعري ،اذ بلغ عدد هذه المقاطع 

 التوتر .    \ايقاعيا داخليا مؤشرا بالوقت نفسه عن زيادة على مستوى الحركة النفسية الداخلية 
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 هامش االخر . \ن الشعري الثالث ..متن االنا المت    
 .. 19الى  7جواب الشرط . االبيات من  \ثنائية الشرط      

 أراهم الى نصــري بطــاء وان هــم                  دعوني الـــى نصر  أتيــتهم  شــــدا 
ن يهدموا مجدي بنيت لهم  مجــدا    فإن يأكلوا لحـمي  وفرت  لحومــهم                  وا 
 وان ضيــعوا غيبي حفـظت غيوبهم                   وان هم هووا غيي هويت لهم رشدا 
 وليسوا الى نصري  سراعا وان هم                  دعونـي  الــى نصـــر  أتيتهم  شـــدا 
 وان زجروا طيــرا بنحــس تمر بـي                   زجرت  لهم طيرا  تمر بهم   سعـــدا 

 وان هبـطوا غــورا ألمـــر يســؤني                   طلعت لــهم  مــا  يســرهم   نجـــــدا 
 زنـــدا  فإن قدحـــوا لي نار  زند  يشــينني                   قدحــت لــهم في نـار  مكرمة

 وان بادهونــي  بالعــداوة لم أكــــن                   أبادهـــم اال  بمــا ينـــعت   الرشـــدا 
 وان قطــعوا مني االواصــر  ضــلة                   وصلت لهم  مني المحـــبة والــــودا

 يم القوم  من يحمــل الحقدا وال احمـــل الحقــد القديـــم عليهـم                    وليس كر 
 فذلك دأبــي فــي الحيــاة ودأبـــهم                    سجيس الليالي  او يزيرونـي اللـــحدا 

 لهم جل مالي ان تــتابع لـي  غــنى                   وان قل   مالــي لــم    اكلفهم  رفــدا 
 وما شيمة لـــي  غيرها  تشبه العبدا           واني لعــبد الضــيف مــادام  نازال          

يمكن القول ان هذا المتن هو البنية االبرز في القصيدة ، فهو يحتضن طرفي الصراع بشكل مباشر      
اذ تقف االنا وجها لوجه مع االخر القوم عبر سرد تفاصيل دقيقة تمثل وجه االشكالية بينهما ليبرز من 

ه الموقف الذي يمثل الهوية العربية االصيلة من خالل االنتصار الى الكرم خالل ذلك موقف االنا بوصف
والضيافة وهما الوجه االكثر اشراقا في تاريخ امة العرب وهي اساس هيبتهم وتفاخرهم ، من هنا وصفنا 

 االخر ( . \هذا المتن بـ ..) متن االنا 
م شكال جديدا للحدث يختلف توتره عن في هذا المتن الشعري نقف على بنية لغوية جديدة تقد       

القوم  \المتنين السابقين ،مع استمرار سلطة االنا وحضورها المهيمن للنص في مقابل هامشية االخر 
 الذي ما يزال يقدم من منظور االنا نفسها ، ويمكن تأشير طبيعة البنية الشعرية لهذا المتن بما يأتي :

القوم وهذه  \واجهة مباشرة بين االنا الفردي واالخر الجمعي اوال : في هذا المتن نصل الى م      
المواجهة جعلت االبيات تخوض في سرود تفصيلية أو صور تفصيلية ، وقد بدأنا نجد سرد المواقف 
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الصدر والعجز بعد ان كان على مستوى البيت او البيتين في المتن االول ، اذ  \داخل اشطر االبيات 
عورا معينا لالنا تجاه االخر وتوترا جديدا بدرجة اعلى في القصيدة مليء باأللم نجد سردا متواصال أشر ش

جواب الشرط ( ، اذ هيمنت هذه البنية  \عبر استخدام آلية لسانية تركيبية مهمة هي ثنائية ) الشرط 
رط التركيبية على االبيات الشعرية لهذا المتن على مستوى الصدور واالعجاز ، وقد استطاع اسلوب الش
 ان يؤشر صور التعارض والتناقض بين الموقفين مبرزا المالمح الكمالية االيجابية في شخصية االنا :

 البناء ) االنا (   \الهدم ) القوم (                جواب الشرط \الشرط         فعل الشرط     
 لحومهم  ان             يأكلوا لحمي                                   وفرت    
 إن             يهدموا مجدي                                 بنيت لهم مجدا      
 ان             ضيعوا غيبي                                 حفظت غيوبهم                                                 
 هويت لهم رشدا              ان            هووا غيي                           
 ان            زجروا طيرا بنحس تمر بي                 زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا    
 ان            هبطوا غورا ألمر يسؤني                    طلعت لهم ما يسرهم نجدا    
 حت لهم في نار مكرمة زندا إن            قدحوا لي نار زند يشينني                    قد   
  ان            بادهوني بالعداوة                              لم أبادههم اال بما ينعت الرشدا   
 ان            قطعوا مني االواصر ضلة                   وصلت لهم مني المحبة و الودا   
كما هو واضح من الجدول اعاله ان افعال الشرط جاءت كلها ذات طابع سلبي تشتغل على هدم أو  

القوم ،  \تعطيل القيم االنسانية التي يحارب من أجلها الشاعر ، وهي جميعها صادرة من منظور جمعي 
السلوك في حين نجد ان جواب الشرط لتلك االفعال جاء ذا طابع ايجابي اشتغل بصورة عكسية على 

 السابق عبر عملية بناء وتشييد تلك القيم التي هدمها او أراد تعطيلها الطرف االخر .
ثانيا : ان توزيع الشرط وجوابه بهذه الطريقة على مستوى االشطر الشعرية لألبيات منح النص طابعا  

كون متابعا للبيت ايقاعيا خاصا بالتأكيد سيكون عامل جذب للمتلقي الذي سيتناغم مع هذه التفاصيل وسي
 التالي وهكذا الستمرار االثر الصوتي ألدوات الشرط من صدر الى عجر ومن بيت الى بيت اخر .

ثالثا : زيادة عدد االلفاظ داخل البيت الشعري في هذا المتن قياسا بأعدادها في ابيات المتن االول ،زيادة   
 بقة ) حركة تصاعدية ( .اوحت بوجود حركة نفسية داخلية جديدة أعلى وأشد من السا
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رابعا : زيادة نسبة حضور االفعال في الجمل الشعرية لهذه االبيات  قياسا بحضورها في المتن االول  
 وهذا يؤشر االنتقال من حالة الثبات واالتزان الى حالة من االنفعال معادلة للتوتر داخل االنا .

ابط ضمن عملية الحوار فاستطاع ان يقوم بعملية خامسا :كما نجد هيمنة لواو العطف الذي ادى دور الر  
ربط وشد البناء والحدث كما انه استطاع ان يصور االرتباط النفسي الموحد داخل االنا ، وأيضا ،دالليا 
تمكن من نقل  احساسات االنا بالعتاب من االخر فضال عن تشكيله فضاء ايقاعيا داخليا داخل ابيات 

 المتن  .
 ستقبل على بنية المتن الثالث هذا من خالل هيمنة الفعل المضارع داخل النص :سادسا : هيمنة الم 

 يهدموا  \ضيعوا  \يأكلوا    
حتى االفعال التي تمثل بناء ماضويا فهي اشتغلت دالليا على نقض الماضي واستدعاء المستقبل حسب 

 سياقاتها الشعرية :
 قطعوا .. \بادهوني  \قدحوا  \هبطوا  \زجروا \هووا     

هنا تكمن المفارقة ، فالشاعر ربط سلوك قومه السلبي بالمستقبل غير المتحقق اي المحتمل تحققه       
ان تحقق ذلك اال انه واقعا لم يتحقق وهذا ما أشرته اداة الشرط االحتمالية كون فعل الشرط احتماليا وليس 

ومه ان جاز وصفنا لها فلم يشأ يقطعها او متحققا بمعنى ان الشاعر اراد ان يحتفظ بخطوط الرجعة مع ق
يتمحل عليهم الكذب ، لكنه اراد ان يميز موقفه االيجابي منهم ، فالشرط جعل السلوك السلبي مرتبطا 
بفعل القوم لكنه يظل احتماليا بمعنى انه قادر على تصحيح هذا الفعل فحتى في الفقه ان ) ان ( 

حدوثه وبهذا فرفع السلب عن القوم يكون ممكنا وهذا تمهيد الشرطية ال تعني حدوث الفعل بل احتمال 
للغاية االخرى التي من اجلها استخدم الشاعر الشرط ، هذا اوال  ،وثانيا وهو ما اشرنا اليه آنفا ،ان يمهد 
رضائهم في خاتمة قصيدته التي سيتحول فيها فعال لموضوعة المديح ، اذ يقوم بمدح قبيلته  لمديحهم وا 

 هم بما وصفهم وابرز نفسه منهم في المتون السابقة كما سنرى في المتن الرابع االخير .بعد ان وصف
 سابعا : البيت االخير في هذا المتن يمثل مفارقة وهو الضربة الشعرية في القصيدة :   

 واني لعبد الضيف مادام نازال     وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا       
يا نقصا بالنسبة لشخصية ) السيد ( التي تمثل داللة ) اكتمال ( قياسا بالعبد ، فلفظ العبد تمثل دالل     

اال ان البيت االخير في المتن حقق مفارقة داللية على مستوى الثنائية اذ بدت مقلوبة تماما فاصبح 
بر حالة االكتمال مرتبطا بصورة العبد نفسها ، بل ان االكتمال او الكمال في صورة الذات لم يتحقق اال ع
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 \النقص التي تمثلت بالعبد ، وهذا االنتقال الداللي او التحول هو شكل من اشكال الميدان االخالقي 
الثقافي المحيط باالنا واالخر المتمثل بـداللة ) الشيمة ( وعليه يكون هذا البيت جوابا شافيا  \المعرفي 

 ومسوغا لعتبة القصيدة :
الدين قومي          اني لعبد الضيف مادام نازال :صدر البيت صدر البيت االول : يعاتبني في    

 االخير
 الكرم  \عجر البيت االول : اشياء تكسبهم حمدا                ما شيمة لي غيرها .... الشيمة   
 لتكون الشيمة والكرم جوابا وموقفا لعتاب القوم عليه .  

 خاتمة  :المتن الشعري الرابع : هامش االخر : ال        
 على أن قومي ما ترى عين ناظر        كشيبهم شيبا وال مردهم مردا      
 بفضل واحالم وجود وسؤدد              وقومي ربيع الزمان اذا شدا       
هنا اقول ان الشاعر كان ذكيا في استخداماته اللغوية في المتون السابقة ، اذ تعود الذات الشاعرة      

القوم ،  \االندماج في المجموع ديدة ايجابية لها بطريقة عكسية عما سبق من خالل لعبة إلضفاء صورة ج
وهي عودة موفقة تكاملية مع بنية القصيدة واهدافها التي سعت الى تحقيقها وهي اثبات احقية موقفها 

لوقوف خارج وتغليبها على قومها بعد ان اثبتت الذات قيمتها على مستوى الفردانية وسوغت فردانيتها با
االخر الجمعي لتتمايز منه ثم انسياقا مع القيم العروبية المألوفة وعدم الخروج بعيدا عن نسقها الجمعي 
العام ، فهي تبدأ بتقديم صور عربية تكشف قيمة القوم وفضلهم وكرمهم لنقف على بنية وصفية بالكامل 

 تنتهي بها القصيدة ...
ربيع  \سؤدد  \جود \احالم  \فضل  \مردهم مردا  \شيبهم شيبا  \قومي      ما ترى عين ناظر      

 الزمان الخ 
نجد في البيتين االخيرين بنية تقليدية تختفي فيها كل البنيات االسلوبية السابقة التي اشرناها في      

الطبقات السابقة ليختفي التوتر واالنفعال وهو مؤشر على مغادرة االنا منطقة التوتر والدخول في منطقة 
 هادئة تستكمل بها الدفاع عن ذاتها .

 الهوامش ...

 .  27ــ  26( ينظر : المرايا المتجاورة ،دراسة في نقد طه حسين ،جابر عصفور ، 1

 .  5( ينظر: الشعرية العربية ،جمال الدين بن شيخ ، 2
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( يمكن مراجعة توزيع الشعراء على الطبقات والمعايير التي اعتمدها ابن سالم في هذا التوزيع ،ينظر على سبيل 3 

 . 56ــ  55اء ، المثال  : طبقات فحول الشعر

 . 8( الشعرية العربية  ، 4

 . 205 د. نوري حمودي القيسي، ،شعراء أُمويون ( 5

 .199( ينظر ، المصدر نفسه ،6

 ( المكان نفسه .7

 . 231ــ  230ــ  229( ديوان شعر حاتم الطائي واخباره ، 8

 .   94( ينظر : دينامية النص ، د. دمحم مفتاح ، 9

 فهرست المصادر ... 

 1985 ،1ط بيروت، الكتب، عالم القيسي، حمودي نوري. د ، أُمويون شعراء  

 دمحم الولي دمحم ، حنون مبارك ،ترجمة للنشر توبقال ، دار شيخ بن الدين ،جمال  العربية الشعرية ، 
 . 1996اوراغ ،

 الكلبي دمحم بن هشام ،رواية الطائي مدرك بن يحيى ، صنعه واخباره الطائي حاتم شعر ديوان   ،
 . بمصر السعودية ، المؤسسة المدني جمال ، مطبعة سليمان عادل .د وتحقيق دراسة

 1987، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  1النص )تنظير وانجاز ( ، د.دمحم مفتاح ،ط دينامية .   

  السفر طبقات فحول الشعراء ، دمحم بن سالم الجمحي ، قراءة وشرح ، ابو فهد محمود دمحم شاكر ،
 االول ، مطبعة المدني .

  المرايا المتجاورة ،دراسة في نقد طه حسين ،جابر عصفور ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد
،1990 . 

  

 



 

80 

 موظفي نظر وجهة من الجزائرية الصناعية المنظمات في التسويقي األداء مؤشرات تقييم
 بعنابة والصلب الحديد إلنتاج الحجار سيدار مرّكب حالة دراسة: والوسطى العليا اإلدارتين

 
 

 إعداد
 

 بوزرب الدين خير الدكتور                           خوالد أبوبكر الدكتور
 الجزائر –عنابة باجي مختار كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 
 

 لخصالم
 إلى باإلضافة ،توضيح واقع مؤشرات األداء التسويقي في المنظمات الصناعية الجزائرية إلى هذه الدراسة تهدف

بيان تقييم مديري وموظفي هذه المنظمات لمختلف مؤشرات األداء التسويقي، ولتحقيق األهداف السابقة الذكر 
أجرى الباحث دراسة وصفية تحليلية عبر دراسة حالة واحدة من أعرق وأضخم المنظمات الصناعية المحلية وهو 

( 62حيث قام الباحث بتصميم أداة استبانة متكونة من ) ،ار عنابة إلنتاج الحديد والصلبالحجار سيد مرّكب
الحصة السوقية، الكفاءة والفعالية، رضا الزبون،  :فقرة تغطي خمسة مؤشرات أساسية لقياس األداء التسويقي هي

لعليا ا ( موظفا من موظفي اإلدارتين45مكونة من ) والربحية، وقد تم توزيع االستبانة السابقة الذكر على عينة
اسية مفادها وجود مستويات نتيجة أس إلى، وقد توصلت هذه الدراسة في األخير محل الدراسة مرّكبالب لوسطىوا

سيدار الحجار عنابة ناتجة عن اإلدراك التام  مرّكبلمختلف مؤشرات األداء التسويقي بعالية ة إيجابيتقييم 
 كتوجه تنافسي حديث.  للموظفين المبحوثين ألهمية تطوير مختلف مؤشرات األداء التسويقي

  مفتاحيةالكلمات ال 
 .سيدار الحجار عنابة مرّكب – منظمات الصناعيةال – مؤشراتال – داء التسويقياأل
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Abstract 

This research aims to clarify the reality of marketing performance indicators applied 

by Algerian industrial organizations, In addition to clarifying the evaluation of 

managers and employees of this various indicators. To achieve the above objectives 

the researcher conducted an analytical descriptive study through a case of study of the 

oldest and the bigger Algerian industrial organization, it’s the Complex of SIDER El 

Hadjar Annaba for iron and steel industry. The researcher formed a questionnaire tool 

consisted of (26) items covering the following marketing performance indicators: 

market share, efficiency, effectiveness, customer satisfaction, and profitability, This 

questionnaire has been distributed to a sample of (54) employees working in the head 

and middle management in the complex of SIDER El Hadjar. At the end the study 

concluded that there is a high positive evaluation of head and middle managers about 

the different marketing performance indicators in the complex in question, as a result 

of the full awareness of the importance of developing the different previous 

indicators as a modern competitive approach.          

Key Words 

Marketing performance – Indicators – Industrial organizations – The Complex Of 

SIDER El Hadjar Annaba. 

 
 المقدمة

لقد كان للتطور العلمي والفني واإلداري في كافة المجاالت أثر كبير على قدرة المنظمات وكفاءتها في إشباع 
والقدرات  اإلنسانية، فقد أصبح التسويق يمثل جانبا رئيسيا في التوفيق بين حاجات المجتمعات اإلنسانيةالحاجات 
، ونتج عن هذا األمر تعقد (99، 7991رون، )الحاج وآختلك الحاجات  إشباعبغية  للمنظمات اإلنتاجية

وخاصة في ظل الظروف المحلية والعالمية التي يعيشها عالم  ،الوظيفة التسويقية وتشعب جوانبها وعالقاتها
 بمختلف عناصرها في المنظمة. واإللمامام لهذه الوظيفة م، حيث أصبح من الضروري الفهم التاألعمال اليو 

 ،اليوم تعمل في ظل محيط يتسم بالمنافسة الحادة وظروف بيئية غير مستقرة ولما كانت منظمات األعمال
تحسين كفاءة و ، السوقيةنها من توسيع حصصها تحقيق التميز التنافسي الذي يمكّ  إلىنجدها تسعى جاهدة 

تي من تحسين معدالت ربحيتها، كل ذلك يأو تحقيق رضا زبائنها وكسب والئهم، و وفعالية أداء أنشطتها ومهامها، 
 ال الذي يعد بمثابة الشريان الرئيسي الذي يغذي المنظمة.خالل األداء التسويقي الفعّ 

 الدراسة : مشكلةأوال
اليوم في ظل محيط شديد التعقيد بفعل مختلف خصوصا والعربية بوجه عام تنشط المنظمات الصناعية الجزائرية 

العولمة االقتصادية على هذه المنظمات، فالتطور التكنولوجي والتقني ظاهرة التحديات الجديدة التي فرضتها 
بفعل ولوج عدة شركات أجنبية  حدة المنافسة في السوق الجزائرية وازدياد، اإلنتاجالهائل في أساليب ووسائل 

تالت نمو ظاهرة االندماجات والتكو أذواق الزبائن وتفضيالتهم، والتغير المستمر في هذه السوق،  إلىضخمة 
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هذه الرائدة عالميا، ...، وغيرها من العوامل، دفع مديري  اإلستراتيجية بين المنظمات والمؤسساتوالتحالفات 
ضرورة البحث عن سبل وآليات جديدة تستطيع من خاللها  إلىالمنظمات الصناعية ومتخذي القرارات فيها 

الحديثة المتاحة أمام هذه  ستراتيجياتبل واإلمن أبرز الس الصمود والبقاء في ظل هذه األوضاع الصعبة، ولعلّ 
 المنظمات هي العمل بشكل مستدام نحو تحسين أداء أنشطتها التسويقية وتطويره.

ما سبق ذكره تأتي هذه الدراسة في محاولة لقياس وتقييم مختلف مؤشرات األداء التسويقي كل وتأسيسا على 
 وهوخصوصا والعربية عموما المعمول بها على مستوى واحدة من أعرق وأضخم المنظمات الصناعية الجزائرية 

 .سيدار الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب مرّكب
 فرضيات الدراسة :ثانيا

وذلك كما  ،ئيسية وأربع فرضيات فرعيةتم تحديد فرضية ر  ،على مشكلتها واإلجابةبموضوع الدراسة  لإلحاطة
 :يلي

سيدار  داء التسويقي المعمول بها في مرّكبلمؤشرات األ إيجابييوجد مستوى تقييم  :الفرضية الرئيسية للدراسة
 .الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى

 التالية: الفرعيةعبر التحقق من الفرضيات  السابقةتحقق من الفرضية الرئيسية وسيتم ال
سيدار  في مرّكب لمؤشر الحصة السوقية المعمول به إيجابييم يوجد مستوى تقي: األولىالفرعية الفرضية 

 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب
سيدار  اءة والفعالية المعمول به في مرّكبالكف ي لمؤشر  إيجابييوجد مستوى تقييم : الفرضية الفرعية الثانية

 .والوسطىمن وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا  الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب
ر سيدار الحجا شر رضا الزبون المعمول به في مرّكبلمؤ  إيجابييوجد مستوى تقييم  :الفرضية الفرعية الثالثة

 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطىعنابة إلنتاج الحديد والصلب 
حجار عنابة سيدار ال مرّكبلمؤشر الربحية المعمول به في  إيجابييوجد مستوى تقييم : الفرضية الفرعية الرابعة
 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطىإلنتاج الحديد والصلب 

 : أهمية الدراسةثالثا
 :ستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط التاليةت
إن القطاع الذي تناولته هذه الدراسة وهو القطاع الصناعي يعد من القطاعات الهامة في جميع دول العالم بما  -

فيهااا الجزائاار وغيرهااا ماان الاادول العربيااة، األماار الااذي يسااتلزم تكثيااف إجااراء األبحاااث والدراسااات التااي تساااهم فااي 
 تطوير هذا القطاع.

 ر ماان المواضاايع الكالساايكية فااي أدبياااتإن موضااوع األداء التسااويقي ومختلااف مؤشااراته وبااالرغم ماان أنااه يعتباا -
اساات واألبحااث المحلياة والعربياة التاي اهتمات باه ونادرتها، ولهاذا التسويق، إال أننا نالحظ بشكل الفات نقاا الدر 

ثرائها.  تأتي هذه الدراسة في محاولة الستكمال جهود البحوث القليلة الموجودة وا 
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ما تساهم به هذه الدراسة في إثراء المكتبة الوطنية والعربية عبر إطارها النظاري، ومان معلوماات وبياناات ذات  -
 رها الميداني.طبيعة كمية عبر إطا

بغيااة  ،مااا تحدثااه هااذه الدراسااة ماان أثاار يساااهم فااي لفاات انتباااه الباااحثين والمتخصصااين ألهميااة هااذا الموضااوع -
جراء المزيد من األبحاث والدراسات   فيه.المستقبلية االجتهاد وا 

 : أهداف الدراسةرابعا
 :األهداف التالية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة

 مفهوم األداء التسويقي ومختلف المؤشرات المستخدمة في قياسه وتقييمه.حليل وتوضيح ت -
 إبراز األهمية البالغة التي يكتسبها األداء التسويقي بالنسبة للمنظمات الصناعية المحلية والعربية. -
 ويقي.تحديد واقع التفكير الذي يتبناه موظفو إدارات المنظمات الصناعية تجاه مختلف مؤشرات األداء التس -
في تعزيز مؤشرات األداء التسويقي في  اإلسهاموالتوصيات الهامة التي من شأنها  تقديم بعض المقترحات -

 .والعربية المنظمات الصناعية الجزائرية
 

 ومميزات الدراسة الحالية عنها بقةالدراسات السا :المبحث األول
 

 أوال: الدراسات السابقة
بحاث والدراسات عدد معتبر من األ إلىتمكن الباحث من التوصل  نترنتاإل واستخدام شبكةعبر المسح المكتبي 

أن جل تلك الدراسات قد تناولته كمتغير تابع لعدة متغيرات  إالتناولت موضوع األداء التسويقي، السابقة التي 
التسويقية والتنافسية، االتصال والترويج، التسويق  ستراتيجيات، اإلواإلستراتيجيةأخرى كالتوجهات السوقية 

، التجارة االلكترونية، اإلستراتيجيةبالعالقات، إدارة عالقات الزبائن،  االبتكار التسويقي، نظم المعلومات، اليقظة 
، ...، وغيرها من القضايا األخرى، أما فيما يخا األبحاث والدراسات السابقة التي تخصصت األخضرالتسويق 

 إلى، وقد تمكن الباحث من التوصل األداء التسويقي فتبقى محدودة ونادرة جداوقياس بالذات في موضوع تقييم 
 :ها بشيء من التفصيل فيما يليز نوج ،عدد منها

 (O’Sullivan, 2007)دراسة  -7
، وبذلك فقد سعت هذه االيرلنديةعالجت هذه الدراسة مشكلة ضعف األداء التسويقي في منظمات األعمال 

مقارنة بمنظمات األعمال االنجليزية  االيرلنديةقياس األداء التسويقي لمجموعة من منظمات األعمال  إلىالدراسة 
، وقد االيرلندية( من مسوقي الشركات 602دراسة استقصائية على ) الباحثواالسبانية، وبذلك فقد أجرى 

ئج أبرزها هيمنة المقاييس المالية على مؤشرات األداء التسويقي عدة نتا إلىتوصلت هذه الدراسة في األخير 
المبحوثة، وأن ممارسات قياس األداء التسويقي في المنظمات  االيرلنديةالمعمول بها في منظمات األعمال 

سبانيا.  االيرلندية تبدو أقل تطورا من ممارسات القياس المعمول بها في المنظمات العاملة في انجلترا وا 
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 (Gao, 2010)دراسة  -2
هدفت هذه الدراسة عموما إلى توضيح طبيعة عملية قياس األداء التسويقي في منظمات األعمال وتقديم إطار 
عمل يضمن إنجاح هذه العملية، ولتحقيق الهدف السابق ذكره جاءت هذه الدراسة ضمن قالب نظري تحليلي قام 

األطر النظرية والدراسات السابقة لألداء التسويقي، توضيح  :الباحث من خالله بمناقشة عدة نقاط، أبرزها
لة للدراسات مختلف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في قياس األداء التسويقي ومختلف مؤشراته، مراجعة مفّص 

السابقة المرتبطة باألداء التسويقي، تقديم نموذج متكامل لقياس األداء التسويقي في منظمات األعمال، وأخيرا 
 استخالا بعض االستنتاجات واقتراح بعض االتجاهات لبحوث مستقبلية.

 (Hetefi and Boroumand, 2012)دراسة  -3
سعت هذه الدراسة إلى تشخيا مقاييس األداء التسويقي المعمول بها في القطاع المصرفي اإليراني، ومعرفة 

( مديرا من 54دراستهما على عينة مكونة من )ق الباحثان أهم مقياس من بينها، ولتحقيق الهدف السابق ذكره طبّ 
مدراء المصارف العاملة في دولة إيران، وقد أظهرت نتائج الدراسة في األخير أن أهم مؤشر من مؤشرات قياس 
األداء التسويقي في المصارف اإليرانية المبحوثة هو مؤشر إدارة عالقات الزبائن، والذي يمكن قياسه ميدانيا من 

  ات فرعية أخرى أبرزها معدالت رضا العمالء وانخفاض شكاوى العمالء.خالل عدة مؤشر 
 (Sychrova, 2013)دراسة  -4

حاولت هذه الدراسة تقييم وقياس مدى فعالية أنشطة التسويق وعالقتها بحجم منظمة األعمال، ولتحقيق الهدف 
( من مديري 444عشوائية مكونة من )السابق الذكر أجرت الباحثة دراسة وصفية تحليلية عبر سبر آراء عينة 

كية مختلفة، وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي في األخير عدم وجود عالقة ارتباط بين قياس يشركات تش
فعالية األنشطة التسويقية وحجم الشركات التشيكية المبحوثة، باإلضافة إلى عدم وجود تبعية بين اختيار 

 ألنشطة التسويقية وحجم الشركات.المقاييس المستخدمة لقياس فعالية ا
 (Mone et al, 2013)دراسة  -5

ا البحث طبيعة وكيفية إدارة األداء التسويقي في منظمات األعمال، ولذلك جاء هذإظهار حاولت هذه الدراسة 
عبر  ،مختلف األدبيات المتعلقة بإدارة األداء التسويقي ضمن قالب وصفي نظري ناقش من خالله الباحثون 

مقاييس األداء التسويقي ومؤشراته، بطاقات األداء المتوازنة ولوحات القيادة  :عدة عناصر أبرزها تحليل
المستخدمة في قياس األداء التسويقي، أنظمة إدارة األداء التسويقي، تحديد وتحليل مجاالت األداء التسويقي، كل 

دارة األداء التسو نهجا متكامال لقياس مالنقاط السابقة الذكر من شأنها أن توفر  يقي بمنظمات األعمال وفقا وا 
  .للباحثين

 (Bacali and Sava, 2013)دراسة  -6
هدفت هذه الدراسة أساسا إلى توضيح أهمية مؤشرات األداء التسويقي بالنسبة لمنظمات األعمال العاملة في 

( من مدراء أفضل 441مكونة من )دولة رومانيا، ولتحقيق الهدف السابق الذكر قامت الباحثتان بسبر آراء عينة 
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الحصة السوقية المطلقة، الحصة  :( حول ستة مؤشرات أساسية هي6040منظمات األعمال الرومانية لعام )
السوقية النسبية، الرضا النسبي للزبائن، الجودة المتوقعة، معدل اختراق السوق، والعالمة التجارية، وقد أظهرت 
النتائج في األخير أن أغلب المنظمات المبحوثة تطبق مؤشر الرضا النسبي للزبائن بشكل أكبر من المؤشرات 

 (.%21.4)األخرى بنسبة اتفاق قدرها 
 (Ndu and Innocent, 2014)دراسة  -1

عالجت هذه الدراسة مشكلة ضعف مساهمة المنظمات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
( من نسيج المنظمات الصناعية النيجيرية، وقد أرجع %00ريا بالرغم من أنها تشكل ما نسبته )يفي دولة نيج
ضعف اعتماد مبادئ وتقنيات إدارة األداء التسويقي في هذه المنظمات، ولذلك أجرى الباحثان  إلىالباحثان ذلك 

والمحاسبية في  دراسة ميدانية حاوال من خاللها تقييم معدل ومستوى استخدام المؤشرات والمقاييس التسويقية
يق بين أقسام التسويق ونظام المنظمات الصناعية النيجيرية، وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف االرتباط والتنس

المؤشرات التسويقية الحديثة في تقييم أداء هذه  إتباعضعف  إلىباإلضافة األعمال الكلي للمنظمات المبحوثة، 
 المنظمات.

 (Beuks and Wyk, 2016)دراسة  -8
تشخيا ممارسات قياس األداء التسويقي المعمول بها في مجموعة  إلىبشكل أساسي هدفت هذه الدراسة 

(Hatfied Volskswagen Group)  الوعي  :وذلك بالتركيز على العناصر التاليةالعاملة بدولة جنوب إفريقا
بأهمية قياس األداء التسويقي، مدى الرضا عن قياس األداء التسويقي الحالي، مؤشرات قياس األداء التسويقي 
المعمول بها في المجموعة المبحوثة، وأطرها الزمنية، وأهميتها في رؤية اإلدارة، والتحديات التي تواجهها، 

( مديرا من مدراء أقسام المجموعة 66مكونة من )عينة  آراءولتحقيق مساعي الدراسة قام الباحثان بسبر 
المبحوثة، وقد أظهرت النتائج في األخير وجود مستوى من عدم التأكد لدى المديرين من أساليب القياس الالزمة 
لتحديد قيمة أداء جهودهم التسويقية، كما أظهرت النتائج أيضا تركيز المجموعة المبحوثة على استخدام المقاييس 

 على حساب المقاييس غير المالية.المالية 
 : مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثانيا

 :مجاالت أساسية هي ي عدة نقاط يمكن إبرازها ضمن أربعف تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
، انجلترا، اسبانيايرلندا، أوروبية )ا ابقة على منظماتأجريت جل الدراسات الس :من حيث بيئة التطبيق -7

فريقية )نيجيريا (، ...، وغيرها من الدراسات افريقيا، جنوب التشيك، رومانيا، ...، وغيرها(، وآسيوية )إيران(، وا 
 وهي الجزائر.بتطبيقها في دولة عربية مغاربية  ، في حين تنفرد هذه الدراسةفي عدة بلدان أخرى  األخرى 

طبقت مختلف الدراسات السابقة على قطاعات اقتصادية  :اسةمن حيث القطاع الذي تنتمي إليه الدر  -2
، قطاع إنتاج السيارات، ...، لصغيرة والمتوسطة، القطاع التسويقيمختلفة كالقطاع المصرفي، قطاع المنظمات ا
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وغيرها من القطاعات األخرى، فيما ركزت الدراسة الحالية على القطاع الصناعي وبالضبط قطاع إنتاج الحديد 
 ب.والصل

كما يتضح أن كثير من الدراسات السابقة قد تم تطبيقها في منظمات صغيرة ومتوسطة أو منظمات أخرى 
، فيما تم تطبيق الدراسة الحالية على شركة عمالقة تعد أضخم ةمحدود وقدرات تجارية أو صناعية ذات مجال

فريقيا أيضا وهي   سيدار الحجار عنابة. مرّكبكيان صناعي في الوطن العربي وا 
البحثية للدراسات السابقة بين قياس مدى تطبيق مقاييس  االتجاهاتتنوعت  :من حيث أهداف الدراسة -3

، فيما هدفت الدراسة وطرق إدارتها وتحديد المؤشر األنسب ومؤشرات األداء التسويقي في منظمات مختلفة
 يا والوسطى لمؤشرات األداء التسويقي.التعرف على تقييم موظفي اإلدارتين العل إلىالحالية 

لقياس األداء التسويقي ركزت كثير من الدراسات السابقة على المؤشرات  :من حيث أداة الدراسة ومحتواها -4
ذات الطبيعة المالية )الحصة السوقية، المبيعات، والربحية، ...، وغيرها( وأهملت بقية المؤشرات ذات الطبيعة 

ف المؤشرات لى مختلبائن، الكفاءة، والفعالية، ...، وغيرها(، فيما ركزت الدراسة الحالية عغير المالية )رضا الز 
 .السابقة الذكر المالية وغير المالية

 
 إلطار النظري للدراسةا :المبحث الثاني

 
 األداء التسويقيمفهوم  أوال:
زة من األداء التسويقي في بيئة األعمال بغية تحقيق متطلبات تحقيق مستويات متميّ  إلىسعى مختلف المنظمات ت

حتمية أفرزتها متغيرات البيئة التنافسية، لذلك يعتبر  ضرورةالبقاء واالستقرار، حيث أصبح التميز في األداء 
 األعمال، وعلى الرغم من كثرة األبحاث والدراسات لمنظماتمفهوم األداء التسويقي مفهوما جوهريا بالنسبة 

عدة  إلىد له، ويعود ذلك مفهوم موحّ  إلىإال أنها لم تتوصل  التسويقي،السابقة التي تناولت موضوع األداء 
دمة في قياس األداء عموما، أسباب أبرزها عدم اتفاق مختلف الكتاب والباحثين على المعايير والمؤشرات المستخ

 التسويقي على وجه الخصوا. واألداء
مفهوم األداء التسويقي فقد وردت عدة تعريفات اقترحها عدد من الكتاب والباحثين المتخصصين في  إلىوبالعودة 

دارةمجالي التسويق   :، ومن بين أبرز هذه التعريفات نذكراألعمال وا 
"درجة نجاح المنظمة في  :أنه علىاألداء التسويقي  (Amber and Kokkinaki, 1997)عرف كل من  -

ه ريف آخر لألداء التسويقي حيث عرفو نفس الباحثين بصياغة تع تتحدد بواسطة المنتج"، كما قامتي وال ،السوق 
 (Amber et al, 2004, 20)"مستوى تحقيق المنظمة ألهدافها الموضوعة في الخطة التسويقية".  :بأنه
 األداء التسويقي بشكل مختصر على (Henard and Szymanski, 2001, 367)كما عرف كل من  -
 "نتائج األنشطة التسويقية المتوقع أن تقابل األهداف الموضوعة". :أنه
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"مدى تحقيق المنظمة ألهدافها  :األداء التسويقي على أنه (33، 2992)عبد الواحد، من جهتها عرفت  -
الكلية ومن ضمنها األهداف التسويقية، وذلك عن طريق مقارنة المؤشرات الفعلية المتحققة مع المؤشرات 

 المستهدفة لفترة سابقة".
قدرة المنظمة على فهم ووصف واثبات " :أنهفقد عرف األداء التسويقي على  (Hayward, 2006, 07)أما  -

 تسويقية المبذولة ودورها في نجاح أعمال المنظمة".ال للجهوداألداء 
"تلك المخرجات أو  :األداء التسويقي بأنه (296 ،2991)الغرباوي وآخرون، ومن جهة أخرى عرف كل من  -

 تحقيقها خالل فترة زمنية معينة". إلىفي المنظمة  التسويق وظيفةالنتائج التسويقية التي تسعى 
 :األداء التسويقي بشكل أكثر دقة على أنه (O’Sullivan and Abela, 2007, 26)كما عرف كل من  -

 ستراتيجياتعبر المواءمة بين مخرجات األنشطة واإل التسويقية،"عملية وصف وتحليل كفاءة وفعالية العملية 
 ".ستراتيجياتالتسويقية للمنظمة وبين األهداف المتوخاة من تلك األنشطة واإل

من تعريفات تمكن الباحث من صياغة تعريفه الخاا لمفهوم األداء التسويقي  عرضهما سبق  على كال وتأسيسا
حاجات  إشباعالمتخذة التي تزيد من قدرة المنظمة على  واإلجراءاتكافة األنشطة " :إلىحيث يرى أنه يشير 

زبائنها ونيل رضاهم، وذلك من خالل تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تضمن تحسين األداء 
 ستراتيجياتعبر المواءمة بين مخرجات األنشطة التسويقية ومختلف الخطط واألهداف واإل ،التسويقي للمنظمة

 التسويقية الموضوعة من طرف قسم إدارة التسويق بالمنظمة".
 مؤشرات قياس األداء التسويقي :ثانيا

إال عن طريق متابعة  قحقا ال يتال في ظل البيئة التي تعمل فيها وهذتسعى المنظمات اليوم للعمل بشكل فعّ 
وتصحيح وتقويم  ،ةيجابية والسلبية فيه عبر دعم وتثمين الجوانب اإليجابياألداء التسويقي وتحديد الجوانب اإل

ن عملية القياس تكون معقد ة عادة ألنها الجوانب السلبية في األداء التسويقي، وهذا يتطلب القياس المستمر له، وا 
عدم اتفاق الباحثين  إلىإضافة  ،في تباين تفسير مفهوم األداء التسويقي وتعدد أبعاده تواجه عدة تحديات متمثلة

، 2974)كافي، يمكن أن تشرح جميع جوانب األداء التسويقي للمنظمة. والكتاب على معايير ثابتة ومحددة 
796) 

وكنتيجة لما سبق ذكره تعددت وتنوعت مؤشرات قياس األداء التسويقي حيث اختلف الباحثون والكتاب في 
 االلتزام بالجودة، القدرة على التعامل مع :أن هذه العوامل تشمل (598، 7998)النجار، تحديدها، حيث يرى 

رضا الزبون، الحصة  :فيرى بأنها تشمل (Kotler)الزبائن، وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية للتسويق، أما 
)طالب وعلوان، ، ويرى كل من (275، 2994)كوتلر، السوقية، االحتفاظ بالزبون، جودة المنتج والخدمة 

رضا الزبون، المسؤولية االجتماعية، الحصة السوقية، والربحية، في  :أن هذه المؤشرات تشمل (76، 2996
على أن مؤشرات قياس األداء التسويقي  (Neely, 2007, 23)و (Ambler et al, 2004)حين يتفق كل من 

 .واإلبداعالحصة السوقية، رضا الزبائن ووالئهم، نمو المبيعات، االبتكار المالية،  المقاييس :تشمل
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جميعا ضمن ست مجموعات أساسية وفقا لما يوضحه كل  رات السابقة الذكر إال أنها تندرجفت المؤشومهما اختل
 :فيما يلي( O’sullivan and Abela, 2007)من 

على أنها مقاييس محاسبية يعبر عنها بمبالغ نقدية على عكس المقاييس  إليهاوينظر  :المقاييس المالية -7
 األخرى، ومن أمثلتها حجم المبيعات، ومعدالت الربحية.

 مثل الحصة السوقية، واألسعار، والميزانيات الترويجية. :مقاييس خاصة بالمنافسة -2
 الجدد. الزبائن الزبائن الحاليين، وكسبمثل والء  :مقاييس خاصة بسلوك المستهلك -3
 مثل االعتراف بالعالمة التجارية، ونية الشراء. :مقاييس خاصة بالوسطاء -4
 الوسطاء، ونوعية الخدمة. وربحيةمثل مستوى التوزيع،  :مقاييس خاصة بالبيع المباشر -5
 مثل عدد المنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة، والعوائد الناتجة عنها. :واإلبداعمقاييس خاصة باالبتكار  -6

فقد تم صب اهتمام دراستنا هذه  ،وألنه من الصعب جدا اإلحاطة بجميع مؤشرات قياس وتقييم األداء التسويقي
 :على خمس مؤشرات أساسية نوردها بشرح مختصر فيما يلي

 Farris and)النسبة المئوية لمبيعات المنظمة مقارنة مع مبيعات السوق الكلية.  :الحصة السوقية -أ

Bendle, 2010, 32) 

 (Farrell, 1957, 255)النجاح في تحقيق أقصى المخرجات من مدخالت محدودة.  :الكفاءة -ب
 (475، 2992مصطفى، ). المنظمة من خالل حسن أداء األنشطةالقدرة على تحقيق أهداف  :الفعالية -ت
حكم على جودة المنتج أو الخدمة الناتج عن المقارنة بين توقعات الزبون للمنتج أو الخدمة ال :رضا الزبون  -ث

 (Zeithaml et al, 1993). واألداء الفعلي
زمنية ما تحصل عليه المنظمات من خالل بيعها للمنتجات والسلع والخدمات خالل فترة  :لربحيةالحصة ا -ج

 (65، 2995الهندي، ). معينة
 األداء التسويقي بالنسبة للمنظماتمية ثالثا: أه

لقد تعاظمت أهمية التسويق خالل السنوات الماضية وما زالت تتعاظم حتى اليوم وذلك لعدة أسباب جوهرية 
والخدمات، والرغبة في فتح أسواق جديدة،  اإلنتاجأبرزها التطور التكنولوجي المذهل والمستمر، وتطور عمليات 

وتغير مفاهيم التسويق واألداء التسويقي، ولهذه األسباب وغيرها تم االهتمام بالنشاط التسويقي بشكل أسهم بدوره 
                                  (319، 2991)الغرباوي وآخرون، في أن تتعاظم أهمية القائمين على التسويق 

نظرا لكون  التسويق،يثبت نجاح أو فشل عملية الذي رجال التسويق حقيقة هو المعيار هتمام بذ أصبح االإ
االهتمام بكيفية تحسين وتطوير أداء رجال التسويق في هذه  إلىالفارق في هذا النجاح أو الفشل عائد 

 تقدم المنظمات.القدرة على مواجهة المشكالت وبقاء واستمرار و  ، األمر الذي من شأنه إعطاءالمنظمات
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في كونه يرتبط بشكل مباشر بتحقيق  فإن أهمية األداء التسويقي تبرز (Stoner et al, 1996, 557)ووفقا لا 
يق أهداف المنظمة والمتمثلة بزيادة الحصة السوقية واألرباح المحققة، إذ يرتبط األداء التسويقي للمنظمة بتحق

 اقتصادية وقانونية وأخالقية.أسس  لعدةا أهداف المجتمع والتي تتحدد تبع
 األداءأن اعتناق المفهوم التسويقي سوف يحسن من  (Jobber and Fahy, 2003, 14)كذلك يرى كل من 

نما يمثل قوة، والدليل على قوته هو  الكلي للمنظمة وكذلك أدائها المالي، كون التسويق ليس مجرد مفهوم عابر وا 
 األثر الذي يترتب على مؤشرات المنظمة األساسية مثل الربحية والحصة السوقية.

الثة أبعاد أن أهمية األداء التسويقي تظهر من خالل ث إلى (28-21، 2979الدوسري، )من جهته يشير 
 :أساسية هي

 المتمثل بالمضامين والدالالت المعرفية سواًء كانت بشكل مباشر أو ضمني. :البعد النظري  -7
 عن طريق استعمال الدراسات والبحوث وتوظيفها. :البعد التجريبي -2
 عن طريق تطبيق األساليب المتعلقة بتقويم نتائج األداء التسويقي. :البعد اإلداري  -3

ها أو فشلها، كما يشكل نجاح المنظمات في قراراتها وخطط مهم لبيان نشاطومما تقدم يتضح أن األداء التسويقي 
فاألداء هو الحقيقة الوحيدة ، الةوفعّ  هدفا من أهدافها عن طريق استخدامها للموارد بمختلف أنواعها بأساليب كفؤة

 (794، 2974)كافي، دارة المنظمة وتفوقها. للتعرف على مدى ج مقياسلدى المنظمة لكونه يمثل أهم 
 

 الطريقة واإلجراءات :المبحث الثالث
 

 الحصول على المعلومات ومصادرالدراسة أوال: منهج 
تم االعتماد بشكل أساسي على  ،على مشكلة الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات الموضوعة اإلجابةبغية 

الذي يعد أنسب منهج لمعالجة الظواهر االجتماعية عموما واالقتصادية اإلدارية على  ،المنهج الوصفي التحليلي
وجه الخصوا. أما فيما يخا مصادر الحصول على المعلومات فقد تم االعتماد على مختلف األبحاث 

الكتب  :لتوالتي شم ،والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع األداء التسويقي في اإلطار النظري لهذه الدراسة
، ...، وغيرها من المصادر األخرى التي تم تجميعها عبر والدوريات والمؤلفات، الرسائل والمذكرات، المجالت

، أما فيما يخا اإلطار الميداني فقد تم االعتماد بشكل أساسي على أداة نترنتالمسح المكتبي وعبر شبكة اإل
بعض البيانات والمعلومات  إلى باإلضافةدراسات السابقة استبانة طورها الباحث بناًء على مختلف األبحاث وال

 المتحصل عليها من المنظمة المبحوثة ومن موقعها اإللكتروني.
 واألساليب اإلحصائية المستخدمة ثانيا: أداة الدراسة

، والصلبسيدار الحجار عنابة إلنتاج الحديد  مرّكببغية تقييم مختلف مؤشرات األداء التسويقي المعمول بها في 
الثالثي،  (Likert)قام الباحث بتصميم استبانة بناًء على مختلف األدبيات السابقة وذلك وفقا لمقياس ليكرت 
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درجة  إلى(، الرتبة الثانية تشير 4درجة عدم الموافقة ) إلىالرتبة األولى تشير  :المشكل من ثالث رتب هي
 (.1ة )درجة الموافق إلى(، الرتبة الثالثة تشير 6المحايدة )

 :هما ،وقد تشكلت االستبانة التي صممها الباحث من جزأين
شمل مختلف البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة )الجنس، السن، المؤهل العلمي،  :الجزء األول -7

 المنصب اإلداري، والخبرة(.
( فقرة 64المبحوث وعددها ) مرّكبالشمل مختلف الفقرات الخاصة بتقييم األداء التسويقي في  :الجزء الثاني -2

 موزعة على المؤشرات الخمس لألداء التسويقي.
ختصاا مين من ذوي االاألساتذة المحكّ وللتحقق من صدق أداة الدراسة فقد تم عرضها على مجموعة من 

ها ومقدار مالئمت ةمدى وضوح وترابط فقرات االستبان ، لمعرفة آرائهم عنعنابة والطارف وسكيكدة بجامعات
ماال بجل توجيهاتهم شكال األخذ إجو  ةوء اقتراحاتهم تم تعديل االستبان، وعلى ضاس مؤشرات األداء التسويقيلقي

 وجوهرا.
لوصف  النسب المئويةو ولتحليل نتائج االستبانة فقد تم االعتماد على المؤشرات اإلحصائية التالية: التكرارات 

ودرجات التقييم وذلك  نسب االتفاقو المتوسطات الحسابية و ، مجموعة البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
 احتساب المتوسط الحسابيتم ليه والختبار الفرضيات فقد وع، لتحليل نتائج التقييم واختبار فرضيات الدراسة

 (،6وسط الحسابي الفرضي البالغ )متحدا ومقارنته بال لكل فرضية على درجة التقييمنسبة االتفاق و و  مرّجحال
 والذي تم التوصل إليه من خالل المعادلة التالية: 

  .6= 1 /1+6+4أي  ،المتوسط الحسابي الفرضي = مجموع األوزان/ عددها
ذا كانت  مرّجحفتكون النتيجة قبول الفرضية إذا كان المتوسط الحسابي ال أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي، وا 

 :درجات التقييم فقد تم تحديدها بناًء على المعادلة التاليةأما فيما يخا ، النتيجة العكس فيتم رفض الفرضية
 .0.20=  1(/ 4-1القيمة الدنيا(/ عدد المستويات، أي ) –طول الفئة = )القيمة العليا 

(، 4.20-4مستوى التقييم الضعيف ) :أساسية من درجات التقييم وهيوبذلك تكون هناك ثالث مستويات 
 (.1-2.35مستوى التقييم الجيد )و (، 6.15-1.68مستوى التقييم المتوسط )

 الدراسةوعينة : مجتمع ثالثا
من جميع موظفي  هو جميع مفردات الدراسة، ويتكون مجتمع هذه الدراسة (Population)مجتمع الدراسة 

، وقد تم استهداف هذه جار إلنتاج الحديد والصلب بعنابةسيدار الح مرّكبالعليا والوسطى العاملين ب اإلدارتين
كفاءتها العلمية والميدانية في هذا المجال، وفيما يلي  إلى باإلضافةالفئة بالذات العتبارها األدرى بموضوع بحثنا 

 :سيدار الحجار مرّكبنقدم نبذة موجزة عن 
 Complexe Sidérurgique SIDER El)الحديد والصلب بعنابة  إلنتاجسيدار الحجار  مرّكبيعد  -

HADJAR)  ( هكتار في 000تقدر با ) إجماليةأكبر انجاز اقتصادي حققته الجزائر، حيث يتربع على مساحة
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ذ السائل، ( مليون طن من الفوال6بلدية سيدي عمار بوالية عنابة )شرق الجزائر(، بطاقة إنتاج نظرية تبلغ )
( دج. 64120100050االجتماعي با ) رأسماله( عامل، كما يقدر 5200عدد عماله حاليا )تعداد ويبلغ 

(www.imetal.dzConsulté le 11/07/2017 ) 
 :أثناء تطوره بسبعة مراحل أساسية نوجزها فيما يلي مرّكبالوقد مر 

( تحت اسم الشركة العنابية 4240سنة ) مرّكبالإبان االحتالل الفرنسي للجزائر تم تأسيس  :ة األولىالمرحل -7
 .(SBS)للحديد والصلب 

الشركة الوطنية للحديد  إلى( تم تحويله 4225أيلول/ سبتمبر  01ابتداًء من تاريخ ) :المرحلة الثانية -2
 مسؤولين جزائريين بمساعدة أجانب. إلى، ووكل تسييره (SNS)والصلب 

وأصبح تابعا للمؤسسة الوطنية للحديد  مرّكبالهيكلة  إعادةفي بداية التسعينيات تمت  :المرحلة الثالثة -3
 .(SIDER)والصلب التي تعرف باسم 

( في 6004تشرين األول/ أكتوبر  40ابتداًء من تاريخ ) نتيجة عدة مشاكل دخل المرّكب :المرحلة الرابعة -4
 .(ISPAT-ANNABA)يعرف باسم  مرّكبالوأصبح  (LNM)شراكة مع المجمع الهندي 

 إلى مرّكبال( تم تغيير اسم 6004كانون الثاني/ ديسمبر  04ابتداًء من تاريخ ) :المرحلة الخامسة -5
(Mittal Steel Annaba)  وتقنياته. معلوماتهوأنظمة  مرّكبالكما تم تحديث وعصرنة 
سنة  (Group ArcelorMittal)تابعا لمجموعة الفوالذ األوروبية  مرّكبالأصبح  :المرحلة السادسة -6
ع كة مع المجمّ اوتم فسخ عقد الشر  (ArcelorMittal Annaba) إلى مرّكبال(، وبذلك تم تغيير اسم 6000)

 .مرّكباللفشله في إدارة  (LNM)الهندي 
كة مع ا( وفسخ عقد الشر 6044في حزيران/ جوان ) مرّكبال إغالقلعدة مشاكل تم  :المرحلة السابعة -1

بالكامل  مرّكبال(، واسترجعت الدولة الجزائرية رأسمال Group ArcelorMittalمجموعة الفوالذ األوروبية )
سيدار الحجار(،  مرّكبويحمل اسم ) (IMETAL)ع العمومي فرعا من فروع المجمّ  مرّكبالوبذلك أصبح 

 (.6040مجددا ابتداًء من شهر نيسان/ أفريل ) اإلنتاجفي  انطلققد  مرّكبالجدير بالذكر أن 
، حيث قام (Convinience Sample)فيما يخا عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة العينة الميسرة أما 

العليا والوسطى بالتركيز على موظفي قسم  الباحث بتوزيع االستبانة على ما استطاع من موظفي اإلدارتين
( استبانة اتضح 40( موظفا، وقد تمكن الباحث من استرجاع )00المبحوث، وقد بلغ عددهم ) مرّكبالالتسويق ب

انة ألغراض التحليل ب( است45( منها غير مكتملة وبذلك تم استبعادها، ليتم اعتماد ما مجموعه )05أن )
 اإلحصائي.

 الدراسة: حدود رابعا
 :تحددت هذه الدراسة بالحدود التالية

http://www.imetal.dz/
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ات ام فيها الباحث بتوزيع االستبانتتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة في الفترة التي ق الحدود الزمنية: -7
 (.6040أيار/ ماي  41غاية ) إلى( 6040آذار/ مارس  60واستردادها وتحليلها، وهي الفترة الممتدة من )

قع ببلدية سيدي االحديد والصلب الو  إلنتاجسيدار الحجار  مرّكببهذه الدراسة  إجراءتم  ة: الحدود المكاني -2
 .(شرق الجزائر)عمار بوالية عنابة 

العليا والوسطى  اإلدارتين( موظفا من موظفي 45) شملت هذه الدراسة عينة مكونة من الحدود البشرية: -3
 سيدار الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب. مرّكبب

 اإلطار الميداني للدراسة :المبحث الرابع
 شخصية والوظيفية لعينة الدراسة: وصف البيانات الأوال

أسئلة حول البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة، والتي نوضح نتائجها  ةلقد تضمنت االستبانة خمس
 :( التالية04(، )05(، )01(، )06(، )04بالتفصيل في األشكال )

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس97الشكل رقم )

 
 اإللكترونية.من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية والحاسبة  :المصدر

بنسبة  ذكورالمبحوثين هم من فئة ال أفراد العينةحظ أن أغلب ( أعاله نال04تأسيسا على نتائج الشكل )
تشغل  اإلناثولكن رغم التفوق العددي لفئة الذكور إال أن فئة ، إلناث( لفئة ا%50.05)( مقابل 42.62%)

 اكتساح المرأة لسوق الشغل الجزائرية. إلىالمبحوث ويرجع ذلك باألساس  مرّكبالحيزا معتبرا في إدارة 
 (: توزيع أفراد العينة حسب السن92الشكل رقم )

 
 .والحاسبة اإللكترونية باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية ثإعداد الباح المصدر :

 ذكر

 أنثى

 سنة 30أقل من 

 سنة 31-40

 سنة 41-50

 سنة 50أكبر من 
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 40-54) إلى الفئة العمرية العينة تنتميأعلى نسبة من أفراد أن يتضح أعاله  (06أسيسا على نتائج الشكل )ت
األكثر الفئة العمرية ) ثم حلت، (%40.44)بنسبة  سنة( 50-14) تليها الفئة العمرية، (%40.54)سنة( بنسبة 

( سنة 10أقل من ) وأخيرا جاءت الفئة العمرية الشابة، (%45.04)بنسبة في المرتبة الثالثة ( سنة 40من 
اشتراط الخبرة الطويلة في العمل لبلوغ المناصب اإلدارية العليا  إلىالسابقة  النتائجوتشير (، %2.62)بنسبة 

 المبحوث. مرّكبالب
 العلمي المؤهل  (: توزيع أفراد العينة حسب93الشكل رقم )

 
 .والحاسبة اإللكترونيةعلى نتائج الدراسة اإلحصائية  باالعتماد من إعداد الباحث المصدر :
، (%04.50) ذات مستوى تعليمي جامعي بنسبة ( أعاله أن أكبر نسبة من أفراد العينة01) تظهر نتائج الشكل

+ ، في حين تحصل حملة الشهادات الثانوية (%44.44)الدراسات العليا فقد حلوا ثانيا بنسبة شهادات أما حملة 
 مرّكبحرا  إلىالذكر  شير النتائج السابقة%(، وت0.50)بنسبة واألخيرة على المرتبة الثالثة دبلوم مهني 

 سيدار الحجار على توظيف أفراد ذوي مستوى تعليمي عالي في مجال اإلدارة.
 منصب اإلداري (: توزيع أفراد العينة حسب ال94الشكل رقم )

 

 .باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية والحاسبة اإللكترونية من إعداد الباحث المصدر :

 دراسات عليا

 جامعي

 دبلوم مهني+ثانوي

 موظف في اإلدارة العليا

 موظف في اإلدارة الوسطى
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بنسبة  ب أفراد العينة المبحوثة هم من فئة موظفي اإلدارة الوسطىأن أغل إلى( أعاله 05)الشكل  تشير نتائج
طبيعة التنظيم اإلداري المعمول به  إلىويعود ذلك ، لفئة موظفي اإلدارة العليا (%42.20مقابل )(، 01.11%)

 سيدار الحجار. مرّكبفي 
 خبرةتوزيع أفراد العينة حسب ال (:95الشكل رقم )

 
 .والحاسبة اإللكترونية على نتائج الدراسة اإلحصائية باالعتماد من إعداد الباحث المصدر:

أفراد العينة المبحوثة هم من ذوي الخبرة العالية التي تفوق العشر أعاله أن أغلب ( 04)الشكل تظهر نتائج 
 بنسبةسنوات(  40-2(، تليها نسبة الموظفين ذوي الخبرة المتوسطة بين )%00.00سنوات بنسبة )

وهذا ما يدل على  سنوات(، 4-4(، مع تسجيل غياب وجود أي موظف من ذوي الخبرة القليلة )من 66.11%)
توظيف  إغالق مجال إلى باإلضافةعلى توظيف الكفاءات ذات الخبرة الطويلة في مجال اإلدارة  مرّكبحرا ال

 في السنوات األخيرة.جدد ل عما
 سيدار الحجار واختبار الفرضيات الفرعية للدراسة مرّكبج تقييم مؤشرات األداء التسويقي في نتائ : تحليلثانيا

العليا والوسطى لمؤشرات األداء  تقييم موظفي اإلدارتينالتالية  (05(، )01(، )06(، )04تظهر الجداول )
 وذلك كما يلي: ،المبحوث مرّكبالتسويقي المحققة من طرف ال
 سيدار الحجار مرّكبالحصة السوقية لدى  مؤشر تقييم(: 97الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  مؤشر الحصة السوقية
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

درجة 
 التقييم

 جيدة 00 6.25 .إلى المحافظة على حصته السوقية المتميزة مرّكبيسعى ال 2
 جيدة 00.11 6.26 .باستمرار على توسيع حصته السوقية مرّكبيعمل ال 0
مبيعاته مع مبيعات المنظمات المنافسة بوصفها مؤشرا لقياس  مرّكبيقارن ال 0

 الحصة السوقية.
 جيدة 04.11 6.55

 جيدة 01.11 6.40 باألداء الجيد ألنشطته التسويقية كوسيلة لتوسيع حصته السوقية. مرّكبيلتزم ال 2
 جيدة 00 6.50 كل اإلمكانيات المادية والبشرية لتوسيع حصته السوقية. مرّكباليسخر  40
 جيدة 06 6.52 باستمرار على تحقيق حجم مبيعات أعلى من منافسيه مرّكبيعمل ال 44

 جيدة 83566 2557 المجموع

 سنوات 6-10

 سنوات 10أكبر من 
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 .والحاسبة االلكترونية باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية من إعداد الباحث المصدر:
سيدار الحجار من وجهة  مرّكبمؤشر الحصة السوقية بشكل جيد لدى ( أعاله توافر 04ول )تظهر نتائج الجد

ة أعلى من مرّجحنظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات حسابية 
المبحوث على  مرّكبمؤشر الحصة السوقية في ال(، وبذلك فقد تحصل 6المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

( وبدرجة تقييم جيدة، وهذا ما يدل %01.22( بنسبة اتفاق عالية قدرها )6.44بلغ ) مرّجحمتوسط حسابي عام 
مكانياته المبحوث نحو توسيع حصته السوقية بكل طاقاته مرّكبعلى سعي ال ما يثبت صحة الفرضية  ذاك، و وا 

 الفرعية األولى.
 سيدار الحجار مرّكبالكفاءة والفعالية لدى  ي مؤشر  تقييم(: 92الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  مؤشر الكفاءة والفعالية
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

درجة 
 التقييم

على اتخاذ القرارات المناسبة من أجل زيادة كفاءة األنشطة  مرّكبيعمل ال 46
 التسويقية.

 جيدة 02.11 6.10

 جيدة 01.11 6.40 في العمليات التسويقية تقلل من الهذر في المواد المستخدمة. مرّكبكفاءة ال 41
 جيدة 05.11 6.41 يساهم في زيادة أرباحه.في أداء أنشطته التسويقية  مرّكبإن تحقيق كفاءة ال 45
 جيدة 04.22 6.60 .على تحقيق التوازن بين الكفاءة والفعالية في أدائه التسويقي مرّكبيعمل ال 44
 جيدة 04.11 6.55 .مرّكبيساهم االهتمام بالزبون في تحسين كفاءة وفعالية ال 42

 جيدة 89566 2542 المجموع
 .والحاسبة االلكترونية اإلحصائيةمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة  المصدر:
سيدار الحجار من وجهة  مرّكببشكل جيد لدى  مؤشر الكفاءة والفعالية( أعاله توافر 06ول )تظهر نتائج الجد

ة أعلى من مرّجحنظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات حسابية 
المبحوث على  مرّكبفي ال ؤشر الكفاءة والفعاليةوبذلك فقد تحصل م(، 6المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )

( وبدرجة تقييم جيدة، وهذا ما يدل %00.22( بنسبة اتفاق عالية قدرها )6.56بلغ ) مرّجحمتوسط حسابي عام 
وأهداف  مرّكبعلى تحسين كفاءة وفاعلية مختلف أنشطته وعملياته بما يخدم أهداف ال مرّكبحرا ال على
 .ثانيةيثبت صحة الفرضية الفرعية ال ما ذاك، و وأصحاب المصالح في آن واحد زبائنه

 سيدار الحجار مرّكبلدى  مؤشر رضا الزبون  تقييم(: 93الجدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  رضا الزبون مؤشر 
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

درجة 
 التقييم

 جيدة 02 6.10 أذواق ومتطلبات زبائنه عند تصميم منتجاته وخدماته. مرّكبراعي الي 40
 جيدة 02.11 6.10 بشكاوى الزبائن واالستجابة لها. مرّكبهتم الي 40
 جيدة 00.22 6.11 بإعادة المنتجات المتضررة وتعويض الزبائن بمنتجات بدال منها. مرّكبيقبل ال 42
 جيدة 02.11 6.62 .يعمل على تحسين صورته الذهنية بأن زيادة والء الزبائن مرّكبؤمن الي 60
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 جيدة 01.11 6.40 .بشكل واضح إلى تحقيق والء الزبائن مرّكبيسعى ال 64
 جيدة 19 2531 المجموع

 .والحاسبة االلكترونية من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
سيدار الحجار من وجهة نظر  مرّكببشكل جيد لدى  مؤشر رضا الزبون ( أعاله توافر 01ول )الجدتظهر نتائج 

ة أعلى من المتوسط مرّجحموظفي إدارتيه العليا والوسطى، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات حسابية 
لى متوسط حسابي المبحوث ع مرّكبفي ال بذلك فقد تحصل مؤشر رضا الزبون (، و 6الحسابي الفرضي البالغ )

نحو  سعيأن ال( وبدرجة تقييم جيدة، وهذا ما يدل على %02( بنسبة اتفاق عالية قدرها )6.10بلغ ) مرّجحعام 
تحسينها  إلىالمبحوث  مرّكبتحقيق رضا الزبون يعد مؤشرا هاما من مؤشرات األداء التسويقي التي يسعى ال

 الثة.ر، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثباستمرا
 سيدار الحجار مرّكبلدى  الربحية مؤشر تقييم(: 94الجدول )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  ربحيةمؤشر ال
 الحسابي

نسبة 
 %االتفاق

درجة 
 التقييم

 جيدة 00 6.50 زيادة أرباحه من خالل األداء الجيد ألنشطته التسويقية. إلى مرّكبيسعى ال 66
 جيدة 04.11 6.55 على عدة معايير حديثة لقياس ربحيته. مرّكبيعتمد ال 61
 جيدة 04.11 6.55 .مرّكبعد التميز عن المنافسين المصدر األساسي لتحسين ربحية الي 65
بشكل واضح على تحسين كفاءة عملياته وتقليل الهذر في الموارد  مرّكبيعمل ال 64

 كوسيلة أساسية لتحسين األرباح.
 جيدة 00.22 6.56

سعاده يساهم في زيادة أرباحه. يؤمن المرّكب 62  جيدة 02.11 6.10 بأن تحقيق رضا الزبون وا 
 جيدة 89533 2547 المجموع

 .والحاسبة االلكترونية من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية المصدر:
سيدار الحجار من وجهة نظر  مرّكببشكل جيد لدى  مؤشر الربحية( أعاله توافر 05ول )تظهر نتائج الجد

ة أعلى من المتوسط مرّجحموظفي إدارتيه العليا والوسطى، حيث تحصلت جميع فقراته على متوسطات حسابية 
المبحوث على متوسط حسابي عام  مرّكبفي ال بذلك فقد تحصل مؤشر الربحية(، و 6الحسابي الفرضي البالغ )

 مرّكبسعي ال ( وبدرجة تقييم جيدة، وهذا ما يدل على%00.11رها )( بنسبة اتفاق عالية قد6.54بلغ ) مرّجح
يثبت صحة الفرضية  ما ذاك، و المبحوث نحو تحسين ربحيته من خالل األداء الجيد لمختلف أنشطته التسويقية

 .رابعةالفرعية ال
 : اختبار الفرضية الرئيسية للدراسةثالثا

العام ونسبة االتفاق  مرّجحابي الفسيتم احتساب المتوسط الحس ،بغية التحقق من صحة الفرضية الرئيسية للدراسة
، سيدار الحجار مرّكبلدى  معمول بهامجتمعة وال مؤشرات األداء التسويقيلكافة العامة  درجة التقييمو العامة 

 :( أدناه04وذلك وفقا لما يوضحه الجدول )
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 اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة(: 95الجدول )

المتوسط الحسابي  البيان
 العام

المتوسط 
 الحسابي الفرضي

نسبة االتفاق 
 العامة %

درجة التقييم 
 العامة

نتيجة الفرضية 
 الرئيسية

 قبول ةجيد 04 6 6.51 مؤشرات األداء التسويقي
 .والحاسبة اإللكترونية باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية من إعداد الباحث المصدر:

حصة السوقية، الكفاءة والفعالية، )ال مؤشرات األداء التسويقيأن جميع  إلى( أعاله 04الجدول )وتشير نتائج 
( 6.51) مرّجح، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام السيدار الحجار مرّكب( متوافرة لدى رضا الزبون، الربحية

درجة تقييم %( وب04قدرها )ة عالي(، كل ذلك بنسبة اتفاق 6وهو أعلى من المتوسط الحسابي الفرضي البالغ )
داء لمؤشرات األ إيجابييوجد مستوى تقييم ": صحة الفرضية الرئيسية للدراسة القائلة إلى، وهذا يشير عامة جيدة

سيدار الحجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب من وجهة نظر موظفي إدارتيه  التسويقي المعمول بها في مرّكب
 ."العليا والوسطى

 النتائج والتوصيات :المبحث الخامس
 أوال: نتائج الدراسة

العليا والوسطى وتقييمهم  توضيح مدركات موظفي اإلدارتين إلىسعينا من خالل هذه الدراسة بشكل أساسي لقد 
كنموذج  عنابة إلنتاج الحديد والصلب سيدار الحجار مرّكبلمؤشرات األداء التسويقي المعمول بها على مستوى 

 النتائج التالية: إلىعن المنظمات الصناعية الجزائرية والعربية، وعبر اإلطار الميداني لهذه الدراسة تم التوصل 
حجار عنابة إلنتاج الحديد سيدار ال بكّ الحصة السوقية المعمول به في مر لمؤشر  إيجابييوجد مستوى تقييم  -

 .والوسطىمن وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والصلب 

سيدار الحجار عنابة إلنتاج الحديد  بكّ اءة والفعالية المعمول به في مر الكف ي لمؤشر  إيجابييوجد مستوى تقييم  -
 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى والصلب

ر عنابة إلنتاج الحديد سيدار الحجا بكّ شر رضا الزبون المعمول به في مر لمؤ  إيجابييوجد مستوى تقييم  -
 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطىوالصلب 

حجار عنابة إلنتاج الحديد والصلب سيدار ال لمؤشر الربحية المعمول به في مرّكب إيجابييوجد مستوى تقييم  -
 .من وجهة نظر موظفي إدارتيه العليا والوسطى

لجميع  إيجابينتيجة أساسية مفادها وجود تقييم  إلىتم التوصل  الذكروتأسيسا على مختلف النتائج السابقة 
سيدار الحجار إلنتاج الحديد والصلب بعنابة، وذلك  مرّكبمؤشرات األداء التسويقي المعمول بها على مستوى 

رات فة مؤشوفقا آلراء عينة موظفي إدارتيه العليا والوسطى، والناتج أساسا عن اقتناعهم التام بضرورة تحسين كا
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ببقاء واستمرار هذا  المحدقةهم في ظل تزايد التهديدات مرّكباألداء التسويقي لضمان تعزيز القدرة التنافسية ل
 .مرّكبال

سيدار الحجار يعاني من عدة مشاكل واختالالت نذكر  مرّكبة المسجلة يبقى يجابيولكن بالرغم من النتائج اإل
 :منها
 عبر مختلف حقبات تطوره. مرّكبومخططات إدارة وتسيير هذا ال إستراتيجياتفشل مختلف  -
نتاجه مرّكبعدم جدوى عقود الشراكة األجنبية التي تم إمضاؤها بهدف تطوير ال -  .وا 
 ومختلف هياكله. مرّكباألعطاب التقنية المتكررة التي يشهدها الفرن العالي بال -
 .مرّكبتدني اإلنتاج وتقليا الحصة السوقية لل إلىذي أدى من حين آلخر األمر ال مرّكبالمتكرر لل اإلغالق -
 وتسريح عدد كبير منهم مقابل دفع عالوات ضخمة جدا. مرّكبالمتكررة لعمال ال اإلضرابات -

ومن الحكومة الجزائرية خاصة بعد استرجاع الدولة له بعد  مرّكبمن إدارة ال كل تلك المشاكل وغيرها تستدعي
ب وتطويره واالرتقاء بقدراته ركّ مورة البحث عن سبل وآليات جديدة بغية تأهيل الضر  ،ود الشراكةقفسخ ع
 واستعادة حصته السوقية المحلية والدولية. اإلنتاجية

 توصيات الدراسة :ثانيا
صياغة مجموعة من التوصيات  إليها فقد تمكن الباحث في األخير منعلى ضوء مختلف النتائج المتوصل 

المبحوث وفي غيره من المنظمات  مرّكبالتي من شأنها تحسين مؤشرات األداء التسويقي في ال والمقترحات
 :الصناعية الجزائرية، والتي نوردها فيما يلي

النظر في  إعادةضرورة تفعيل وظيفة التسويق عموما في المنظمات الصناعية الجزائرية والعربية، وذلك عبر  -
يها ويساهم في ر من وظيفة التسويق فشكل الذي يطوّ بال ،في هذه المنظمات حالياالهياكل التنظيمية المعمول بها 

 تحقيق أهدافها.
ينبغي على المنظمات الصناعية المحلية والعربية إعادة تقييم أعمالها وأنشطتها التسويقية وا عادة تصميم نماذج  -

زبون، جودة المنتج أو الخدمة، تحسين جديدة تحدد األولويات التنافسية لهذه المنظمات سواء كانت تفضيل ال
 الصورة الذهنية، تعظيم الحصا السوقية واألرباح، ....، وغيرها.

 ،بدراسات جادة ومتعمقة لمختلف مؤشرات األداء التسويقيضرورة قيام المنظمات الصناعية الوطنية والعربية  -
مكانياتها بما ينسجم ،ومحاولة اعتماد تلك المؤشرات والعمل على تحسينها وتطويرها قدر المستطاع كذلك و  وا 

 الوضع التنافسي القائم.
مديري وموظفي المنظمات الصناعية للمزيد من الدورات التدريبية وبرامج التكوين المكثفة  إخضاعضرورة  -

 فيها سبل تعزيز األداء التسويقي. والمتعلقة بكافة المواضيع التسويقية بما
وبناء مكانة ذهنية  ،ضرورة اتجاه المنظمات الصناعية الجزائرية والعربية نحو توطيد عالقاتها مع زبائنها -

 متميزة لمنتجاتها في السوق المحلية والدولية.
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ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث األخرى المتعلقة بموضوع األداء التسويقي بالتطبيق على عدة  -
، القطاع االتصاالتقطاعات أخرى كالقطاع المصرفي والمالي، القطاع السياحي والفندقي، قطاع مؤسسات 

 الوطني والعربي.الزراعي، ...، وغيرها من القطاعات األخرى الجوهرية بالنسبة لالقتصاد 
 قائمة المراجع

 قائمة المراجع العربية :أوال
، من المنتج إلى المستهلك :التسويق، 6(، ط4220الحاج طارق، ربابعة علي، دمحم الباشا، الخليلي منذر، ) -

 دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
التسويقي لدى شركات التأمين الكويتية أثر إستراتيجية النمو على األداء (، 6040الدوسري ناصر شافي، ) -

، مذكرة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال، كلية دراسة ميدانية :ودور التوجه السوقي كمتغير وسيط
 األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

عية، اإلسكندرية، ، الدار الجامالتسويق المعاصر(، 6000الغرباوي عالء، عبد العظيم دمحم، شقير إيمان، ) -
 مصر.

 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر.إدارة منظومات التسويق العربي والدولي(، 4220النجار فريد، ) -
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 6، طالفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات(، 6004الهندي منير إبراهيم، ) -

 مصر.
(، أثر اإلستراتيجية التسويقية الفاعلة في تحقيق األداء 6002) طالب عالء فرحان، علوان حسن جبر، -

 (، آذار/ مارس.44(، العدد )01، جامعة كربالء، العراق، المجلد )، المجلة العراقية للعلوم اإلداريةالتسويقي
اء التدقيق التسويقي ألنشطة البرامج التسويقية وأثره في تحسين األد(، 6006عبد الواحد نسيبة أحمد، ) -

 ، مذكرة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة صالح الدين، العراق.التسويقي
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 4، طفلسفة التسويق األخضر(، 6045كافي دمحم يوسف، ) -

 األردن.
، مكتبة جرير، 4هللا، ط بابكر فيصل عبد :ترجمة، كوتلر يتحدث عن التسويق(، 6005كوتلر فيليب، ) -

 .عمان، األردن
، مصرية، القاهرة ، المكتبة االنجلو4، طالمهاراتاألصول و  :إدارة البشر(، 6006مصطفى أحمد سيد، ) -

 مصر.
 
 
 
 



 

100 

 قائمة المراجع األجنبية :ثانيا
- Ambler Tim, Kokkinaki Flora, (1997), Measures of marketing sucess, Journal of 

Marketing, Vol(13), No(07). 

- Ambler Tim, Kokkinaki Flora, Puntoni Stefano, (2004), Assessing marketing 

performance : reasons for metrics selection, Journal of Marketing Management, 

Vol(20), No(3-4). 

- Bacali Lawra, Sava Adriana Mirela, Assessement of the importance of market 

performance indicators for the fims from the national top of Romania, Actual 

Problems of economics, Vol(01), No(139). 

- Beukes Chris, Wyk Gerhard Van, (2016), An investigation of the marketing 

performance measurement practices in Hatfield Volkswagen Group, African Journal 

of Business Management, Vol(10), No(06). 

- Farrell M J,  (1957), The Measurement of productive Efficiency, Journal of the  

Royal statistical Society, Vol(120), No(03). 

- Farris Paul W, Bendle Neil T, Pfeifer Phillip, Reibstien David J, (2010), Marketing 

metrics : the definitive guide to measuring marketing performance, 2
nd

 Ed, Pearson 

Education, INC, New Jersey, USA. 

- Gao Yuhui, (2010), Measuring marketing performance : a review and framework, 

the Marketing Review, Vol(10), No(01). 

- Hatefi Abbas, Boroumand Pouria Ghasemi, (2012), Marketing performance 

measerument in the case of bank sector in Iran, World Review Business Reaserch, 

Vol(02), No(03). 

- Hayward Neil, (2006), Marketing performance management : tracking and 

improving marketing effectiveness, SAS Institute INC, Paris, France. 

- Henard David H, Szymansky David M, (2001), Why some new products are more 

successful than others, Journal of Marketing Reaserch, Vol(38), No(03). 

- Jobber David, Fahy Jhon, (2003), Foundations of marketing, Mcgraw-Hill, London, 

UK. 

- Mone Sorina Diana, Pop Marius D, Racolta Paina Nicoleta Dorina, (2013), 

The « What » and « How » of marketing performance management, Management and 

Marketing Challenges for the Knowledge Society, Vol(08), No(01). 

- Ndu Oko A, Innocent Kalu N, (2014), Marketing performance measurement 

management : study of selected small and medium scale business in Nigeria, 

Advances in Social Sciences Reaserch Journal, Vol(01), No(04). 

- Neely Andy, (2007), Business performance measurement : unifying theory and 

intigrating practice, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

- O’Sullivan Don, (2007), The measurement of marketing performance in Irish firms, 

Irish Marketing Review, Vol(19), No(1-2). 

- O’Sullivan Don, Abela Andrew V, (2007), Marketing performance measurement 

ability and firm performance, Journal of Marketing, Vol(71), No(02). 



 

101 

- Stoner James A F, Freeman Edward R, Gilbert Daniel R, (1995), Management, 6th 

Ed, Prentice-Hall, New Delhi, India. 

- Sychrova Lucie, (2013), Measuring the effectiveness of marketing activities use in 

relation to company size, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae 

Mendeliannae Brunensis, Vol(LXI), No(02). 

- www.imetal.dz, consulté le 11/07/2017. 

- Zeithaml Valarie, Bellenger Danny N, Johnston Wesley J, (1996), the behavioural 

consequences of service quality, Journal of Marketing, Vol (60), April. 

http://www.imetal.dz/


 
102 

 

السلوك الغذائي وعالقته بالبدانة الفراد الجالية 
 العراقية المقيمين في الدنمارك

 
 إعداد

 الدكتور مصدق ابوطالب دمحم سعيد/ ممثل أكاديمية شمال أوربا في السويد

 مقدمة :

إن التطور الحاصل في الحياة اليخلو من سلبيات قد رافقت هذا التطور, االزدهار االقتصادي    
الحياة وزيادة دخل الفرد المعاشي ، هذه العوامل ساعدت الفرد على القدرة الشرائية ومنها وانتعاش 

شراء الغذاء وتناول ما لذ وطاب من الطعام بحرية كبيرة ، فظهور مطاعم االكالت السريعة في 
العصر الحديث وماتقدمه من اكالت ذات سعرات حرارية عالية وفي نفس الوقت ذات قيمة غذائية 

رة ، وهذه االكالت السريعة تحوي على دهون عالية مع مشروبات غازية ذات سكر عالي ،  وقد فقي
اعتمدت هذا المطاعم على نشر الدعايات لالكالت لجذب الفرد وترغيبة في تناول هذه االكالت 
ذات المذاق الطيب وصعوبة مقاومة اغراءها مما تسبب في النهاية الى زيادة الوزن ، وكذلك ان 

ن وسائط النقل وتوفرها وقدرة الفرد على شراء سيارة  خاصة به جعلت الفرد  يميل الى الراحة تحس
والكسل والخمول في الحركة واالعتماد على النقل في الحركة وقلت ممارسة النشاط الرياضي 
والمشي ، كل هذه العوامل المذكوره سابقا ساعدت على زيادة وزن الفرد وانتشارها على مستوى 

الم وتحولها الى مايسمى بالسمنة واصبحت من امراض العصر الحديث وان خطورة السمنة تعود الع
الى العوارض التي ترافقها ومنها امراض القلب ، وداء السكري، والضغط ، والفشل الكلوي، 
وامراض المفاصل و غيرها من االمراض السارية )غير المعدية (، سلط  البحث الضوء على 

قية المقيمة في الدنمارك  والبحث عن مدى تاثر الجالية بالتغيرات في االنماط السلوكية الجالية العرا
 الغذائية ومدى العالقة بين السلوك الغذائي و انتشار البدانة بين افراد الجالية . 
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Abstract 

The development of life is not without the disadvantages have accompanied 

this development, economic prosperity and the recovery of life and increase 

the income of the individual living, These factors helped the individual to the 

purchasing power, including the purchase of food and eat the food of the 

great food freely, The emergence of fast food restaurants in the modern era 

and the introduction of foods with high calories and at the same time of poor 

nutritional value, And these fast foods contain high fat with high-sugar soft 

drinks, And adopted these restaurants on the publication of advertisements for 

the dishes to attract the individual and the absence of eating these foods with 

good taste and the difficulty of resisting temptation, which eventually led to 

weight gain, As well as the improvement of modes of transport and 

availability and the ability of the individual to buy a car of his own made the 

individual tends to rest and laziness and inactivity in the movement and rely 

on transport in the movement and said exercise and sports and walking, All 

these factors previously helped to increase the weight of the individual and its 

spread in the world and turned into the so-called obesity and became a disease 

of the modern era and the seriousness of obesity due to the symptoms that 

accompany them, including heart disease, Diabetes, pressure, kidney failure, 

arthritis and other communicable diseases (non-communicable diseases, The 

research highlighted the Iraqi community residing in Denmark and the search 

for the impact of the community on changes in behavioral patterns of food 

and the relationship between food behavior and the prevalence of obesity 

among members of the community, And the prevalence of obesity among 

members of the Iraqi community.                                                                                                                                                                                                                                                           

 االطار العام للبحث  -لفصل االول  ا

اصبحت البدانة وباءا عالميا وذلك لعالقته في زيادة انتشار االمراض غير السارية, ويؤكد الخبراء   
بان السبب في ارتفاع وانتشار البدانة في العالم يعود الى عوامل متعددة ومنها التغير السريع في نمط 

وكيات المستقرة, من خالل الحصول على الطعام غير الصحي الحياة في انحاء العالم وظهور السل
بسهولة والميل الى الخمول البدني. ان البدانة قد تسببت بوفاة الكثير من الناس, وبمعدل حوالي ثالث 
ماليين شخص في العالم يتعرضون الى الموت بسبب مضاعفات البدانة, والمتمثلة باالمراض المزمنة, 
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السكري, وضغط الدم وكذلك البدانة لها دور سلبي على االقتصاد والتنمية, مثل امراض القلب, وداء
فالبدانة  تعمل على تخفيض انتاج العمل, والدخل, مع زيادة النفقات الصحية. فتشير التقارير العالمية 

مليار   368الى تكاليف عالج االمراض المزمنة مثل مرض القلب واالوعية الدموية قد بلغت حوالي 
مليار دوالر وقابلة 022حوالي  0202, وبلغت تكاليف عالج مرض السكري  لعام 0202لعام  دوالر

وهناك الكثير من العوامل التي تؤدي الى ظهور البدانة, منها ما يتعلق بنوعية ،  للزيادة في المستقبل
ات غذائية الغذاء فالنمط الغذائي خالل السنين االخيرة قد اخذ بالتغير السريع, من خالل دخول عاد

جديدة ومن هذه العادات, تناول االكالت ذات السعرات الحرارية العالية ظهر في الدول الغربية وبقية 
الدول في انحاء العالم مايسمى باالكالت السريعة والغنية بالسعرات الحرارية العالية والقيمة الغذائية 

لسبب االخر يتعلق بالنشاط البدني, في القليلة, ولها دور كبير في المساهمه في انتشار البدانة. وا
السنين االخيرة انتشرت وسائط النقل المريحة, وكذلك الجلوس لوقت طويل لمشاهدة التلفزيون واستخدام 
الكمبيوتر, مما سبب الميول الى الخمول والكسل وعدم ممارسة النشاط البدني. وكذلك تشترك الوراثة 

ن العادات الغذاية غير الصحية , نذكر هنا:تغذية الطفل في ظهور البدانة, وكذلك هناك الكثير م
بوجبات وتشمل المشروبات والحلويات واالطعمة المقلية , فتصبح جزءًا من حياته واليمكن التخلي 
عنها بسهولة عند الوصول الى مرحلة الشباب , وكذلك العامل النفسي له دور في االقبال على الطعام 

( لذلك نجد ان منظمة الصحة العالمية قد 0200فسية وقلق.)راجح, في حالة التعرض الى ضغوط ن
اقرت بان البدانة اصبحت مشكلة كبيرة في عالمنا اليوم وتم اطالق تسمية وباء على البدانة بسبب 
االنتشار السريع مع تزايد االمراض المزمنة المرافقة لها وتم االعتراف بالتسمية) وباء( من قبل منظمة 

صنفت الجمعية الطبية االمريكية  0208ميالدية, وبعدها وفي عام  0991ية في عام الصحة العالم
مليار  0,0البدانة كمرض. وذكرت مجلة النسيت ان عدد البالغين والذين يعانون من السمنة بلغ 

. واشارت االحصائيات على ان 0932الف شخص في عام  301مقارنة مع  0208شخص في عام 
نتشار البدانة في جميع انحاء دول العالم ومن ضمنها الدول العربية, ونذكر هناك صعودا في نسبة ا

في الدول االوربية نالحظ هناك تزايد في معدل انتشار  0222-0992هنا على سبيل المثال وما بين 
 0229٪ لدى النساء. وفي احصائية 83-02٪ لدى الرجال و 01-02البدانة، فمعدالت البدانة 

% للنساء اما الرجال وبنسبة 9.08تتصدر قائمة االعلى في انتشار البدانة بنسبة  اثبتت ان بريطانيا
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%  فكانت من نصيب مالطا ،  اما الدول العربية فقد حصل فيها انتشار البدانة بشكل ينذر 1.07
بان  0202بالخطر خالل العقود الثالثة الماضية، وقد جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية.لعام 

% من 00% من الذكور, و82هي االعلى في معدل انتشار البدانة في المنطقة العربية بنسبة الكويت 
في تقرير منظمة الصحة العالمية  03, بينما نجد ان العراق وقع في التسلسل 00اإلناث فوق سن 

ومن اهداف البحث     (Badran,and Laher, 1122)%. 09% واالناث 3وكانت نسبة الذكور 
كشف الحقائق العلمية حول مدى انتشار البدانة بين افراد الجالية العراقية في الدنمارك الوصول الى 

ومعرفة مستوى السلوك الغذائي لديهم,  وكذلك العالقة مابين السلوك الغذائي والبدانة ويذكر ان 
 الباحث لم يتمكن من الحصول على ارقام واحصائيات دقيقة تخص االجانب المقييمين في الدنمارك

 وتحديدا افراد الجالية العراقية في الدنمارك بخصوص انتشار البدانة.

  :البحث   مشكلة

ان عالمنا اليوم  يعاني من انتشار البدانة  والسلوك الغذائي غير الصحي وبشكل كبير, فكل  
هناك تصاعدًا متزايدًا في انتشار البدانة وعملت دول العالم على وضع  االحصائيات تشير الى ان

خطط وبرامج لمكافحة هذا المرض وكذلك دعم البحوث والدراسات التي تساهم في الحد من انتشار 
البدانة, فان الباحث وجد هناك اهمال كبير للجالية العراقية في الدنمارك, وكذلك قلة البحوث والدراسات 

رى لم نجد هناك دراسات وبحوث تهتم في معالجة مشكلة البدانة وكذلك معرفة ماهو دور او باالح
السلوك الغذائي للجالية في انتشار البدانة  فالصورة غير واضحة عن وضع الجالية العراقية في 
 الدنمارك  فمحور مشكلة البحث هو كشف واقع السلوك الغذائي وعالقته بالبدانة للجالية العراقية في

 الدنمارك. 

 :البحث هدافأ

ويهدف البحث الى  االجابة على التساؤالت المطروحة في البحث والوصول الى نتائج وحقائق    
 وفيما يلي التساؤالت :

 واقع السلوك الغذائي السائد بين افراد الجالية العراقية في الدنمارك.  -0

 نون من البدانة .هل افراد الجالية العراقية المقيمين في الدنمارك يعا -0

 معنوية الفروق الفردية عن مقياس السلوك الغذائي على وفق متغير النوع ) الذكر واالنثى(. -8

  معنوية الفروق الفردية عن مقياس السلوك الغذائي وفق متغير االعمار.  -7

http://almothaqaf.com/index.php/health/81869.html
http://almothaqaf.com/index.php/health/81869.html
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 معنوية  الفروق الفردية عن مقياس البدانة وفق متغير النوع ) ذكور , اناث(. -0

 قة بين الطول والوزن على اساس العمر.  العال -6

 العالقة بين السلوك الغذائي والسمنة الفراد الجالية العراقية. -1

سوف تقتصر عينة البحث على أفراد الجالية العراقية المقيمين في الدنمارك كعينة   :البحث حدود
 سنة. 12سنة الى  07للبحث من الذكور واالناث ممن تتراوح اعمارهم بين 

هي عبارة عن زيادة في كمية الدهون في الجسم عن المعدل البدانة:    - البحث مصطلحات
الطبيعي وكلما كانت كمية الدهون أكبر كان الشخص أكثر سمنة، أما زيادة الوزن فعادة يطلق على 

األشخاص الذين لديهم زيادة بسيطة في الدهون وتعتبر الدرجة األولى للسمنة أي بداية السمنة. 
 ( 0227نصور, )م

عبارة عن مظاهر السلوك الجماعي المتكرر في إعداد وتناول الطعام, وهي تعتمد  العادات الغذائية :
على مزيج من العوامل النفسية واالجتماعية وتختلف من حيث مدى شيوعها وانتشارها, فبعضها خاص 

نولوجيا الصناعات,  يسود مناطق معينة أو مجموعات, وبعضها عام يسود المجتمع كله.)مركز تك
0202 ) 

في الوقت الحاضر يرتبط باي  حالة مرضية تتصف باالمتداد  اإلمراض المزمنة) غير السارية (:
الزمني الطويل او األوجاع المصاحبة لإلصابات او العوق او أمراض الشيخوخة.)ابراهيم, 

 (0229وامين,

د متفق عليها بهدف الترفيه أو هي مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواع الرياضة:
المنافسة أو المتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس او الجسد. )ويكيبيديا, 

  (0206رياضة , الكتروني , 

: هو مقدار درجات االجابه على مقياس البدانه المعد في هذا  التعريف االجرائي لمقياس البدانة
 افراد العينه موضوع البحث.  البحث والتي يجيب عليها

: هو مقدار درجات االجابه على مقياس السلوك التعريف االجرائي لمقياس السلوك الغذائي
 الغذائي المعد في هذا البحث والتي يجيب عليها افراد العينه موضوع البحث.

 السابقة الدراسات و النظري  االطار - الثاني الفصل
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 العامة والصحة الغذائي السلوك

 :  العامة لصحةا

إهتم اإلنسان بالصحة العامة على مستوى الفرد والمجتمع منذ ظهور االنسان على االرض       
ومن خالل التجارب الحياتية وكيفية االستفادة منها, ووضعها في خدمة صحته وحمايتها من 

في الحياة  االمراض، فاالنسان مثال تعلم كيف يحمي نفسه من االوبئة مثل االمراض, مع التطور
وتكون المجتمعات الكبيرة اصبح الحفاظ على صحة المواطن والمجتمع من مسؤولية الحكومات 
في توفير كل مستلزمات الحماية للمواطن. فالعالم تعرض ولفترات طويلة الى امراض واوبئة فتكت 

ط الصحة بصحة الناس وقتلت الماليين وهذه الكوارث واالوبئة الصحية ادت الى ظهورمايسمى نشا
العامة وخاصة في دول اوربا,   فانتقلت الى حياة جديدة من خالل مكافحة االمراض المعدية, 
والسارية من خالل ايجاد توفير العالج لها, وهذه ساعدت في تحسين الصحة العامة في 

االصابات في العمل وتحسن االنتاج , وبعد ان تجاوزوا  المجتمعات الصناعية ,  ونتج عنها قلة
المراض المعدية فعملوا على التكثيف بمكافحة االمراض المزمنة مثل امراض القلب وغيرها. ولكن ا

نجد أن الصحة العامة في دول العالم الثالث, مازالت متخلفة في مجال الصحة العامة بسبب الفقر 
 والحرمان عن الدول المتقدمة. من بين أشهر التعاريف للصحة العامة تعريف تشارلز إدوارد
طالة الحياة وترقية الصحة  وينسلو)ان الصحة العامة هي علم وفن الوقاية من األمراض, وا 
والفعالية البدنيتين عن طريق الجهود الجماعية المنظمة الساعية لتطهير المحيط، التحكم في 
األمراض المتنقلة وتعليم األفراد سبل النظافة والوقاية الشخصية، وتنظيم الخدمات الطبية 

ريضية بغرض التشخيص والعالج المبكرين لألمراض، ووضع جهاز إجتماعي يضمن لكل والتم
(. وفي تعريف اخر 0208فرد داخل الجماعة معيار حياة مالئم للحفاظ على السالمة(.)الصديق,

وضع من قبل  منظمة الصحة العالمية، وهي تعني )حالة من السالمة على المستويات البدنية 
ة، وال تعني بالضرورة مضادة للمرض واإلعاقة(. فيما يعتقد بعض الخبراء والنفسية واإلجتماعي

قصور هذا التعريف وضرورة أن يشمل السالمة الروحية والغذائية والتعليمية. أما الصحة العامة 
طالة العمر;  كعلم فهو حسب أحدث التعريفات : ) العلم الذي يهدف الى الوقاية من المرض; وا 

عبر جهود منظمة;  وخيارات معلومة للمجتمع والمنظمات العامة والخاصة والحفاظ على الصحة 
 واللجان واألفراد( 

 -حقول علم الصحة العامة, تشمل ثالث حقول وهي :

  (0221)أقرع ، علم اإلحصاء الصحي. -الخدمات الصحية.   -  علم االوبئة. -
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لحضاري وشملت التغيرات شهد عصرنا تغيرات مهمة ذات عالقة بالتطور ا  الصحي: التثقيف
تغيرا جذريا في أنماط األمراض وانتشارها بين أفراد المجتمع من األمراض المعدية، إلى األمراض 
المزمنة السيما األمراض التي يعبر عنها بأمراض النمط المعيشي كأمراض الضغط, والقلب, 

ان التثقيف الصحي له والسكر, وكثير من هذه األمراض إنما هي نتيجة لسلوك خاطئ, وهنا نجد 
دور كبير في تصحيح االتجاهات, من خالل العمل على الوقاية من االمراض, وذلك عن طريق 

(. 0200االرتقاء بالمعارف والمعلومات وبناء التوجهات وتغيير السلوكيات الصحية. ) امين, 
انه علم وهناك مجموعة من التعاريف ونذكر هنا بعض منهم  في تعريف التثقيف الصحي, هو 

وفن التاثير على رغبات وسلوكية االفراد في المجتمع, وأداة لكسب ثقتهم واستقطابهم نحو االجهزة 
الصحية وتعاونهم مع المسؤولين في مجال التثقيف في سبيل وقاية المجتمع من مختلف العلل 

ويلها الى واالمراض. وفي تعريف اخر انه عبارة عن عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة وتح
انماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع وذلك باستعمال االساليب التربوية الحديثة 
بهدف رفع المستوى الصحي واالجتماعي للفرد والمجتمع ان علم التثقيف الصحي دائما في تجدد 

المجتمع. ومن  وتطور مستمر وذلك ان وسائله واشكاله تتغير بتغير وسائل الحياة ومفاهيم وظروف
 اهداف التثقيف الصحي  : 

 اشراك بالمجاالت الصحية . -0

 تشجيع المواطن لتطوير وانجاح الوحدات والخدمات الصحية.  -0

 تشجيع االفراد في تحمل المسؤولية  واالشتراك والمساهمة بالفعاليات الصحية.  -8

يدة وتخدم صحة الفرد. )فريحات تحويل العادات والسلوكيات الخاطئة الى عادات وسلوكيات مف -7
 (0220واخرون ,

توضيح دور المؤسسات الحكومية في توفير ورعاية صحة المواطن من خالل توفير  -0
 المؤسسات الصحية لرعايتهم.

( ان التثقيف الصحي ليس فقط مع االفراد واسرهم ولكن ايضا مع المؤسسات و 0910واكد وليام )
وتسهل  تحقيق الصحة المثلى. ويشمل التثقيف الصحي ليس فقط الظروف االجتماعية التي تعيق ا

األنشطة التعليمية وغيرها من االستراتيجيات لتغيير السلوك الصحي الفردي ولكن أيضا الجهود 
التنظيمية، توجيهات, السياسة العامة، واالقتصادية واألنشطة البيئية، وسائل اإلعالم، وبرامج على 

يتم ايصال التثقيف الصحي الى كل من الجامعات والمدارس مستوى المجتمع المحلي. و 
والمستشفيات والصيدليات ومحالت البقالة ومراكز التسوق، ومنظمات المجتمع المحلي، وكاالت 
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الصحة الطوعية، ومواقع العمل، والكنائس، والسجون، ومنظمات المحافظة على الصحة، ويتم 
ترنيت في بيوت الناس، واإلدارات الصحية على جميع ايصالها من خالل وسائل اإلعالم، عبر االن

 مستويات الحكومة. 

ان وسائل االعالم لها دور كبير ومهم في التاثير على الفرد, فهي لها القدرة     االعالم  و الصحة  :
في تكوين الصور الذهنية  لقضايا المختلفة وهي من الوسائل التي تعمل على دعم االفكار واآلراء 

في عقول أفراد المجتمع والقدرة على تغير االفكار والسلوكيات للفرد. أن االعالم أشبه بالنافذة وغرسها 
يطل من خاللها الجمهور للتعرف على االحداث في العالم وله القدرة في تضخيم االمور, بحيث يشعر 

معلومات الفرد وكانه قد تعايش مع الشخصيات عن قرب. وكما ان وسائل االعالم تقوم بتبسيط ال
والمعارف الجديدة وتقدمها للجمهور بشكل جرعات سهلة لكي يتمكن الفرد من استيعاب القضية 

 المطروحة بشكل جيد.

ان العالقة مابين الكائن الحي والبيئة تبدا من ميالد الكائن الحي, فتنشأ مابينهم   السلوك: مفهوم
في حالة نشاط مستمر ومجموع هذه صلة ديناميكية  فيؤثر كل منهما في االخر, وهذه العالقة 

  (0207النشاطات  والصادرة عن الكائن الحي في اثناء تفاعله مع البيئة  تسمى بالسلوك. )ذيب,
نود ان نشير الى ماهية السلوك من خالل علم النفس المعاصر, فعلماء النفس المعاصرين اهتمو و

لم النفس على انه  الدراسة العلمية  بدراسة الجوانب المختلفة للسلوك البشري ويمكن ان نعرف ع
للسلوك االنساني والتوافق البيئي لالنسان. ومن خالل التعريف نجد ان علم النفس قد وجه اهتمامًا نحو 
دراسة كافة انماط نشاط االنسان وسلوكه, وكذلك اوجه التفاعل بين االنسان وبيئته االجتماعية. 

هو في حالة متغيرة مع الزمن وذلك يعني ان العمر في  والسلوك االنساني وحسب نظريات علم النفس
مراحله يؤثر على السلوك كما وكيفا . وهنا يمكن ان نعرف السلوك هو" النشاط الكلي المركب الذي 
يقوم به الفرد والذي ينطوي على عمليات جزئية وحركات وأدات تفصيلية ".والسلوك يتركب من جوانب 

 رئيسية وهي:

في: وهو يشمل المظاهر واالحداث المختلفة والتي تدور حول الفرد, وتشمل االدراك المعر  -0
 العمليات العقلية, مثل التفكير والتصور وغيرها .

االنفعالي الوجداني : وهي المتمثلة باالحالة االنفعالية المصاحبة للسلوك مثل االرتياح باتجاه  -0
 موضوع معين او عدم االرتياح.
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وهذه تعتمد على االستجابات الحركية والتي تتم عندما يواجه الفرد موقفًا الحركي االجرائي :  -8
 معينًا مثال التوقف وعدم عبور الشارع لوجود مخاطر امامه.

 اما فيما يتعلق بصور السلوك وهي :

السلوك الظاهر: مثل االكل والشرب والجلوس وغيرها, والسلوك الفطري,وهو يولد مع االنسان مثل 
واالخراج والراحة وغيرها, والسلوك الباطن  وهو مثل التفكير والتخيل وغيرها, والسلوك  تناول الطعام

المكتسبة  وهو ما يكتسبة االنسان ويتعلمة من البيئة االجتماعية , مثل الرغبة في الدراسة والتفوق, 
عن والسلوك السوي وهو مايتفق مع عادات وتقاليد المجتمع, والسلوك المنحرف وهو االبتعاد 

 (0220السلوكيات الصحيحة. )الشربيني,واخرون,

في حياتنا اليومية نمارس سلوكيات غذائية غير صحية تنمو معنا من    خاطئة: غذائية عادات
طفولتنا, ومستقبال تظهر نتائجها السلبية على صحة أجسامنا, فنجد ان أوزاننا قد زادت وبشكل غير 

الى داخلنا. نستعرض هنا بعض العادات الخاطئة وهي متوقع باالضافه الى تسلل الخمول والكسل 
 كاالتي:

اإلفراط في تناول المشروبات الغازية : المشروبات الغازية ذات قيمة واطئة مع ارتفاع السعرات  -0
الحرارية وذلك يدخل في تركيبها مادة السكريات, واالفراط في تناولها يسبب مضاعفات صحية. بعض 

 مشروبات الغازية : العوراض التي تسببها ال

تسبب زيادة في الوزن, من خالل السكريات الصناعية والتي تعمل على ابطاء عملية االيض  -أ
 في الجسم وبالتالي تؤدي الى البدانة.

 تسبب الصداع . -ب

تعيق عملية امتصاص الكالسيوم والحديد, وعسر الهضم وكذلك ظهور التجاعيد مبكرا وغيرها  -ت
 يديا, مشروبات غازية,الكتروني(من العوارض.)ويكيب

سلوكيات غذائية خاطئة خالل شهر رمضان كلنا نتعرض الى الجوع والعطش خالل شهر  -0
 رما يجعل الكثي وــوهرمضان الكريم, وخالل هذا الشهر تنتشر السلوكيات الغذائية غير الصحية، 

فالناس في رمضان ساب. الصحية دون ح رغيطعمة واألوالحلويات, ائل, وط في تناول السرمنا يف
يندفعون الى شرب كميات كبيرة من المياه  دفعة واحدة قبل وجبة االفطار وهذه تعتبر عادة ضارة 

 زيحفعلى صحة االنسان فهي تؤدي الى ارتخاء عضالت المعدة ويزيد من حجمها, وبالتالي 
, واالقبال الشديد على االكالت عام  طال نــم رــبــدي لتناول كميات أكؤـــع, مما يوــجــالــر بوالشع

الدسمة والحلويات الرمضانية, وكذلك تناول المشروبات الغازية خالل االكل, و لعدم ممارسة اي 
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نشاط بعد تناول االكل, وبالتالي يصبح الجسم ممتأًل بالسعرات الحرارية, وبالتالي يؤدي الى زيادة 
 (0200الوزن وظهور السمنة. ) وزارة الصحة , 

فراط في تناول اللحوم  يؤدي الى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم  وكذلك ظهور زيادة في اإل -8
الوزن مما يسبب ظهور امراض مزمنة, مثل امراض القلب. ) ويكيبيديا, لحوم حمراء, 

 (0206الكتروني,

عهم االمتناع عن الفطور الصباحي الكثير من الناس يشكون من زيادة في الوزن  من دون اتبا -7
أدنى جهد للتخلص من العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسونها بشكل يومي وتسهم بشكل كبير 
في هذه الزيادة، نالحظ  الكثير من الناس ال يتناولون وجبة الفطور الصباحيه وتجويع الجسم, ومن 

يومية أو ثم لتناول وجبة أساسية واحدة كبيرة في وقت متأخر, وذلك بسبب العمل أو المشاغل ال
 المناسبات االجتماعية والوالئم.

من العادات السيئة والتي تسبب زيادة في الوزن هو الجلوس لفترات طويلة امام التلفزيون  -0
 ( 0202وتناول الطعام مثل الجبس والمكسرات وغيرها. )مركز البحرين للدراسات والبحوث, 

نتهاء من وجبة الطعام, وذلك بسبب ان تناول الفاكهة : ينصح بعدم تناول الفاكهة بعد اال -6
تناول الفاكهة تؤدي الى تدمير انزيم البتيالين وهو انزيم اساسي لهضم النشويات, وكما ان الفاكهة 
تحتاج الى مرور بطئ الى المعدة حنى تهضم بطريقة طبيعية, فعندما تلتقي باللحوم تتخمر في 

ع فقدان الفيتامينات واضطرابات في عملية المعدة وقد تتحول الى كحول يعيق عملية الهضم, م
التمثيل الغذائي مما ينتج عنه انتفاخ في المعدة. وينصح تناول الفاكهة بعد اكثر من ساعة من 

 تناول الطعام.

 تجنب تناول الطعام قبل النوم, أنه يسبب في زيادة الوزن. -1

الدهون المشبعة في الوجبات  تجنب تناول الزيوت, والدهون المهدرجة، مع التقليل من تناول -3
 الغذائية.

وقت النوم : كلما قلت عدد ساعات النوم , زادت الشهية للطعام ان الذهاب مبكرا  الى السرير  -9
لضمان الحصول علي عدد ساعات نوم كافية ألن نقص ساعات النوم تؤدي إلي ارتفاع مستويات 

انخفاض مستويات هرمون آخر هو  هرمون الغريلين الذي يقوي اإلحساس بالجوع ويتسبب في
 اللبتين المسئول عن اإلحساس بالشبع .

تجنب تناول االكالت السريعة مثل البطاطا المقليه  والمشروبات الغازية., وعلى االنسان أن   -02
 (0200يتناول الطعام وهو جالس. )يوسف , 



 
112 

ا مخاطر صحية على حياة الفرد  اصبحت مشكلة البدانة مشكلة عالمية, وذلك انها تحمل معه   :البدانة
والعمود  المصاب بها , فنجد هناك االصابات الميكانيكية والناجمة عن زيادة الوزن , مثل امراض المفاصل

الفقري وكذلك تسبب ظهور مايسمى باالمراض المزمنة, مثل امراض القلب وداء السكري, وارتفاع ضغط 
الليلي, وكذلك هناك انعكاسات نفسية, مثل حدوث الدم, وكذلك تسبب اصابة الشخص بتوقف التنفس 

(    0229االكتئاب, وكذلك تؤثر على الحياة االجتماعية للشخص بحيث يميل الى العزلة والتمييز. )ابواحمد, ,
وتعرف البدانة على انهاعبارة عن تراكم كمية زائدة من الدهون. أصبحت البدانة تشكل مشكلة في الجسم, 

% على وزنه 02غير طبيعية في وزن الشخص, فاذا زاد وزن اي شخص اكثر من  مما يؤدي الى زيادة
( والبدانة سبب في 0227الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيحصل لدى الشخص مايسمى بالبدانة. )منصور, 

انتشار االمراض المزمنة وحدوث الوفيات المبكرة واستنزاف اقتصاد البلد من خالل تكاليف الرعاية الصحية 
خصيص الموارد لها للمعالجة . ونجد في ما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية , والذي يؤكد إن وت

مليون شخص 122وما فوق , واكثر من  00بليون شخص يعانون من البدانة من عمر  0,8هناك حوالي 
م في دول العالم، ان البدانة في تزايد متقد 0200يعانون من زيادة في الوزن في جميع انحاء العالم في عام 
٪  في  عام  07.2و 0932-0916٪ في 06.1مثال نجد في اليابان كانت نسبة البدانة وزيادة الوزن . 

. اما من الناحية االقتصادية قد 0220٪ في عام 09الى  0930٪ في 8.1, وفي الصين من  0222
يف اإلجمالية المرتبطة بالسمنة للناتج كلفت دول العالم تكاليف كبيرة مثال. في الواليات المتحدة; بلغت التكال

مليار يورو تم إنفاقها على  02.7٪ )الناتج المحلي اإلجمالي(, في أوروبا حوالي 0.0المحلي اإلجمالي 
٪ من الناتج 2.60٪ إلى  92.2الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة; وتراوحت األعباء االقتصادية النسبية من

التحول الغذائي في عالمنا اليوم هو واحدمن االسباب المؤدية الى انتشار  المحلي اإلجمالي في الصين. ان
وانخفاض  البدانة, وشملت هذه التغيرات زيادة في تناول الدهون والسكريات والدهون المشبعة )الجيوانية(,

,  باب استهالك الكربوهيدرات المعقدة وااللياف الغذائية , وكذلك انخفاض النشاط البدني وغيرها من االس
(Ruth S.M Chan2010) 

يحتاج الجسم لكي يقوم بنشاطاته اليومية المختلفة, مثل الهضم, والنتفس, وعمل  السعرة الحرارية:
القلب وغيرها إلى طاقة وهذه الطاقة تاتي من حرق السعرات الحرارية, ويتم الحصول عليها من المواد 

سعرة حرارية  0373نحو  كيلوجرام 11لغ الذي يزن الغذائية  المستهلكة وتبلغ احتياجات اإلنسان البا
خالل اربع وعشرون ساعة , وهذا ما يحتاج اليه الجسم بدون اي مجهودات اضافية . ما يزيد عن 

. وتعرف السعرة الحرارية ) دهون يخزنها الجسم في هيئة  طعامهذلك من سعرات يتناولها اإلنسان في 
قياس الطاقة ماء درجة مئوية واحدة( , وهي وحدة ل غرامبكمية الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة واحد 

الحرارية التي يحتاجها ويكونها الجسم لكي يقوم بعمله بشكل عادي، وذلك عن طريق إحراق المواد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/كيلوغرام
https://ar.wikipedia.org/wiki/غذاء
https://ar.wikipedia.org/wiki/دهن
https://ar.wikipedia.org/wiki/جرام
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الغذائية. فاإلنسان يحتاج للطاقة للقيام بوظائفه األساسية للحياة , وهذه الطاقة مصدرها األول هو 
الذي نستنشقه. وتختلف األغذية في مقدار الطاقة التي تنتجها على ما تحتويه من  األكسجينو  الغذاء

. تنتج هذه الدهون , و والبروتينات, الكربوهيدراتالعناصر الثالثة األساسية في الغذاء أال وهي: 
جرام.   022عرة كبيرة لكل س 722الكربوهيدرات وتنتج  -0بنسب متفاوته:  الطاقة الحراريةالمصادر 

 جرام. 022سعرة كبيرة لكل  922الدهون وتنتج نحو  - 0

جرام. وينصح أخصائيو التغذية بأن يحتوي الطعام  022سعرة )كبيرة لكل  722البروتينات  تنتج  -8
الكربوهيدرات  -:   على النسب اآلتية من هذه المواد بصفة يومية حتي يكون األنسان بصحة جيدة

 (0201% ) سعرة , ويكيبيديا , 00الدهون  -%    80البروتينات   -  %  02

اشارت البحوث والدراسات حول السمنة ان هناك أرتفاعًا في معدالت  البدانة: في االحصائيات
السمنة وزيادة الوزن في العالم , وخاصة في العالم العربي بعد التطورات االقتصادية والتحسن المعاشي 

الشرائية وانتشار المطاعم ذات االكالت السريعة وتوفر وسائل الراحة في النقل, وضعف  وارتفاع القدرة
المشاركة في النشاطات الرياضية. ونتيجة ذلك تضاعف انتشار االمراض المزمنة مرافقه للبدانة 
واصبحت تمثل عبئ ثقياًل على ميزانية واقتصاد الدولة من خالل دعم الرعاية الصحية لهم وتوفير 

عالجات نجد في االحصاء العالمي هناك أرتفاع في أنتشار البدانة في العالم, نجد في احصاء ال
هناك  ارتفاع في انتشار البدانة عما عليه في االعوام الماضية وليس هناك مايؤشر الى  0202

ن بين تحسن اوانخفاض في معدالت البدانة في العالم, فنجد ان امريكا هي االعلى في انتشار البدانة م
( ادناه موضح انتشار البدانة في دول العالم ومن ضمنها الدول 0دول العالم كما في الجدول رقم )

% 37,0% هي امريكا, اما االناث اعلى معدل وبنسبة 32,0العربية, فاعلى معدل للذكور وبنسبة 
لالناث  70% وبمرتبة 70,7للرجال وبمعدل  06هي دولة الكويت, بينما نجد العراق كان بمرتبة 

   08,6وبمعدل %

( ترتيب انتشار البدانة في الدول العربية والدول غير الناطقة بالعربية. يتم فصل بيانات 2جدول)         
 للذكور واإلناث

سنة، وذلك بأستخدام تقديرات منظمة الصحة  511و  51الذين تتراوح أعمارهم ما بين            
                               .2151العالمية لعام 

No OUNTRYC ALEM OUNTRYC EMALEF 

1  USA 44% UWAITK 55% 

2  REECEG 01% USA 44% 

3  EXIOM 01% GYPTE 44% 

4  UWAITK 01% UAE 41% 

https://ar.wikipedia.org/wiki/غذاء
https://ar.wikipedia.org/wiki/غذاء
https://ar.wikipedia.org/wiki/الأكسجين
https://ar.wikipedia.org/wiki/كربوهيدرات
https://ar.wikipedia.org/wiki/بروتين
https://ar.wikipedia.org/wiki/دهن
https://ar.wikipedia.org/wiki/طاقة_حرارية
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5  UAE 15% EXICOM 42% 

6  UK 14% AHRAINB 04% 

7  AUDIS 10% ORDANJ 04% 

8  GYPTE 11% AUDIS 03% 

9  AHRAINB 12% UNISIAT 00% 

11  ORDANJ 11% ATARQ 01% 

11  ATARQ 21% EBANONL 12% 

12  PAINS 22% REECEG 13% 

13  EBANONL 25% UK 13% 

14  ELGIUMB 25% SRAELI 13% 

15  TALYI 24% YRIAS 15% 

16  IBYAL 21% IBYAL 15% 

17  YRIAS 21% OROCCOM 10% 

18  RAQI 4% RAQI 21% 

19  UNISIAT 4% PAINS 22% 

21  MANO 4% MANO 22% 

21  LGERIAA 3% ALGERIA 23% 

22  AURITANIAM 5% TALYI 24% 

23  OROCCOM 4% ELGIUMB 22% 

24  EMENY 1% UDANS 2% 

25  UDANS 1% OMALIAS 0% 

26  OMALIAS 2% EMENY 1% 

                                                                                  (Badran,2011)                 

ف االساسي من قياس الوزن, هو معرفة هل هناك زيادة في الوزن حتى أن الهد : البدانة قياس
نتخذ االجراءات الالزمة في الحفاظ على الوزن دون الوصول الى مرحلة الخطورة ومايصاحبها من 
مخاطر وامراض و الحفاظ على وزننا الطبيعي ونتجنب الزيادة في الوزن وما يصاحبها من مخاطر, 

. لوك الغذائي والنشاط الرياضي والتي تساعد على خفض الوزن من خالل تغير نمط او الس

(Australia Bureau of statistic,  2011)  : توجد عدة طرق لتقييم الشخص البدين من أشهرها 

ويتم استخدام مؤشر كتلة الجسم, وهو وزن الشخص بالكيلوغرام مقسوما   : BMIدليل كتلة الجسم   -0
ا واحدة من الطرق األكثر شيوعا لتقدير ماإذا كان الشخص يعاني من على مربع الطول بالمتر. انه

زيادة الوزن وبالتالي احتمال مواجهة مشاكل صحية, وتستخدم أيضا لقياس انتشار زيادة الوزن والبدانة 
في المنطقة. يوفر مؤشر كتلة الجسم مؤشرا على الحالة الصحية. عدد من البحوث والدراسات قد 

ين رفع مؤشر كتلة الجسم وزيادة خطر المرض أو الوفاة.للبالغين الذين تتراوح أعمارهم أظهرت العالقة ب
 ( أدناه يبين مستويات كتلة الجسم وخطورته.8سنة وما فوق، وفي الجدول ) 03بين 

 
 ( يبين مستويات كتلة الجسم وخطورته3جدول  )
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قياس كتلة الوزن) 
Bmi ) 

 حالة الوزن 

 تحت الطبيعي 1..5

 وزن صحي 2..2 -1..5

 زيادة وزن  واكثر 21

 السمنة واكثر 31

 (National obesity,2009 ) 

يعتبر شريط القياس من التقنيات المستخدمة في قياس الوزن، وذلك بقياس محيط   شريط القياس: -2
الخصر، وتعتبر الدهون المتراكمة حول الخصر أشد خطرا من الدهون الموجودة في محيط األرداف 

أي جزء آخر في الجسم، فتراجع قياس الخصر يعني تراجع أو أنخفاض كمية الدهون في أو في 
 ( أدناه يوضح هذا القياس  :7الجسم، والجدول)

 ( يبين قياس الخصر.جدول  )

خطر  الجنس
 شديد

 خطر شديد فعلي

أكثر من  الذكور
 سم 97

 020أكثر من 
 سم

أكثر من  اإلناث
 سم 32

 سم 33أكثر من 

                                                         (England Public Health ,2016) 

  : الدهون  انواع

وهو يعتبر كوليسترول مفيد للجسم, وذلك انه يعمل على حماية القلب والشرايين   :HDLالنوع االول 
% من  00و يشكل من ترسب كوليسترول الضار وبالتالي يعمل على الوقاية من النوبات القلبية  وه

 مجموع الكوليسرول في الدم.

ويسمى بالكوليسترول الضار, وذلك آلنه يسبب  تصلب الشرايين, والنوبات    :LDLالنوع الثاني 
( ماهو الشئ 0207% من مجمل الكوليسترول في الدم.)العويش والعاصي, 60القلبية, وهو يشكل 

وذلك يعود الى طبيعة شكل جزيئات الكوليسترول الذي يجعل الكوليسترول اكثر الدهون ضررا للجسم, 
تحت المجهر, والتي تشبه االبر الحاده, ولذلك تلتصق بسهولة اكثر من بقية الدهون فإنها تتراكم على 
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الجدران الداخلية لألوعية الدموية مما يحدث تصلبًا فيها, ذلك التصلب يزيد من ضغط الدم مماينعكس 
لمصاب بارتفاع نسبة الدهون, وباآلخص الشرايين التاجية المغذية ذلك سلبًا على القلب معرضَا ا

تصلب وبالتالي للقلب, مما يسبب ضيق في مجرى الدم وفقدان الشريان لمرونته وتحوله الى حالة 
 ( 0200. )الحسيني , حصول صعوبة في وصول الدم

 السريعة: االكالت

ا من جزء السريعة الوجبات أصبحت       تن لميا وانتشارها اليومية حيا  واالدمان عا

لدهنية لمكوناتها وذلك االنسان, حياة على كبيرة مخاطر فيه السريعة الوجبات على  ا

 لكونها وذلك وغيرها. والقلب السكري  داء أمراض تسبب قد وهذه والسكريات العالية

 الجسم حاجة من اكثر وجبات تناول وعند جدا. عالية حرارية سعرات على تحتوي 

ل تتحول EFFECTS OF FASTFOOD.) البدانة الى يؤدي وبالتالي دهون  ىا ,2007.) 

وهي تمتاز بصفات تجذب اليها الجمهور والتمتع باكلها ومن خصائصها: سهلة االعداد وسهولة 
(  Ashakiran, Deepthi,2012الحصول عليها في أي وقت. , وتمتاز بطعم ومذاق طيب.  )

صابة بامراض في حالة االفراط في تناول الوجبات السريعة: ومن الناحية الصحية قد تؤدي الى اال
االصابة بزيادة الوزن والسمنة بسبب احتواء الوجبات الغذائية على دهون عالية)زيادة نسبة 

 الكولسيترول, وخاصة عند تناول المتنجات الحيوانية(.

سكرية , واالصابة والتعرض الى االصابة بمرض السكر, وذلك الحتواء المشروبات على المواد ال
بارتفاع ضغط الدم, بسبب احتوائها على مواد الصوديوم ومواد حافظة, والتعرض الى االصابة 
باالمساك ومرض القولون بسبب نقص االلياف في المواد الغذائية., وتؤثر المركبات الفوسفاتية كمواد 

كل طبيعي, ويؤدي الى حافظة في زيادة الفوسفات بالجسم وبالتالي يمنع امتصاص الكالسيوم بش
 (0228امراض العظام. ) وزارة الصحة, 

اثبتت االبحاث العلمية هناك عالقة مابين النظام الغذائي واالمراض المزمنة االمراض المزمنة :   
)غير معدية ( وفي نفس الوقت تشكل عبئًا على الصحة العامة, من حيث انها تشكل ارهاقًا لميزانية 

تصاعد انتشار االمراض المزمنة وعلى مستوى العالم, فقد ساهمت في حدوث  الدولة والمجتمع. وقد
والتوقعات بان يرتفع العدد الى اكثر   0220مليون شخص في العالم لعام  06,0الوفيات وبمعدل 

. وتشمل االمراض المزمنة الخطيرة مثل امراض القلب, ومرض 0202% بحلول عام 01وبمعدل 
( أصبحت مشكلة االمراض المزمنة 0228) منظمة الصحة العالمية,  السكر, وضغط الدم وغيرها.

من المشاكل الكبيرة وعلى مستوى العالم.  وتعريف المرض المزمن )اية حالة مرضية تتصف. 
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باالمتداد الزمني الطويل او األوجاع المصاحبة لإلصابات او العوق او أمراض الشيخوخة(. )ابراهيم 
 (0229, وامين, 

نستعرض هنا بعض الدراسات والتي تبحث في أسباب   العربية: الدراسات : اوال - قةساب دراسات
 انتشار السمنة والعوامل المساعدة على انتشارها  ونذكر هنا ماياتي من الدراسات العربية في هذا المجال :

 وعنوان البحث ) دراسة السلوكيات الضارة( , 2111دراسة هالة عبد هللا عبد الناصر ) -0  
بالصحة بين العاملين في مجال البحث العلمي ( , أعتبرت الباحثه أن للسلوك الشخصي  لإلنسان 
دور رئيسي وعامل خطر في أحداث االمراض المزمنة. وقد قامت الباحثه بأختيار العينات من 

تعرضون الى مستوى العاملين في مجال البحث العلمي. وأختيار العاملين في الوظيفة, وذلك النهم ي
عالي من الضغط النفسي, وهذا يأخذ أما شكل عامل مستقل اومن خالل تاثيرها على السلوك 
الشخصي. ومن بين هذه السلوكيات التي تسبب مخاطر صحية مثل التدخين, والعادات الغذائية 

ى انتشار السيئة, قلة ممارسة الرياضه, والكحول, والمخدرات. ومن اهداف الدراسة هو تحديد مد
هذه السلوكيات الضارة بالصحة بين العاملين في مجال البحث العلمي في المركز القومي للبحوث , 

 667وكذلك ايجاد العالقة المحتملة بينها وبين تاريخهم الصحي. وكانت عينة البحث تتالف من 
كيات الضاره من العاملين في مجال البحث العلمي, عرض عليهم االستبيانات والتي تتعلق بالسلو 

بالصحة التدخين, والعادات الغذائية السيئة, وقلة الرياضة, وتناول الكحوليات, والمخدرات, وغيرها 
من السلوكيات والتي تزيد من التعرض الى االصابات وكذلك استبيان عن ضغط العمل والحالة 

ان العاملين في الصحية. وتم اخذ قياسات للوزن والطول إليجاد كتلة الجسم ومن نتائج البحث 
% من العاملين لم يمارسو 16.0مجال البحث العلمي, يعيشون حياة غير نشطة, فكانت نسبة 

الرياضة او توقفوا عن الممارسة, واغلبهم ال يمارس المشي بصورة  منتظمة او التمرينات الرياضية 
لوا  تعديل السلوكيات   بمعدل أسبوعي ثابت. اما بالنسبة للعادات الغذائية  فان معظم المشاركين حاو 

الغذائية وخاصة الذين يعانون من االمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم, والبول السكري , وهم  
اكثر حرصا على تناول غذاء يحتوي على كمية قليلة من الدهون وكذلك االمالح, والسكريات. 

لسريعة لم تكن منتشرة بينهم. اما واغلب افراد العينة يتناولون وجبات غذائية منتظمة, اما الوجبات ا
يعانون من واحد او اكثر من االمراض  0/8بالنسبة للوضع الصحي للعينة, فكانت نسبة حوالي 

%( والنسب متقاربة بين النساء 06%( وارتفاع ضغط الدم ) 9.0المزمنة واغلبها البول السكري ) 
% للرجال أما عن العالقة بين 03.0% للنساء ونسبة 72والرجال. اما بالنسبة للسمنة فبلغت 

السلوكيات الضارة بالصحة وبين هذه األمراض المزمنة الموجودة  بين أفراد العينة البحثية فقد 
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وجدت بعض العالقات ذات الداللة اإلحصائية اواًل زيادة الدهون في الغذاء والبدانة بين الرجال, 
 (0220دهللا , ثانيا قلة ممارسة الرياضة بين الرجال والسيدات. )عب

, بعنوان )أثر نمط الحياة اليومى على نسبة  (2111دراسة خالد دمحم الصادق دمحم سالمه) -2
ن, ووزن الجسم لدى الشباب الجامعى األصحاء (. وهدف الدراسة هو التعرف على أثر نمط ھالد

جامعي وقد الحياة اليومي على نسبة الدهن ووزن الجسم, وكانت العينة متمثله  بمجموعة شباب 
توصل الباحث الى نتيجة  بأن هناك عالقة أرتباطية عكسية دالة احصايا بين النشاط اليومي 
وزيادة الدهون والوزن, فوجد أن قلة النشاط الرياضي والحركة وكثرة استخدام االلكترونيات والجلوس 

ب الجامعة يعود لفترات طويلة. كما ان الباحث أشار الى ان انخفاض مستوى النشاط اليومي لطال
الى التقدم التكنولوجي وانتشار المركبات اآللية واألجهزة االلكترونية وبالتالي أدت الى ضعف 

 ( 0220النشاط البدني للطالب ويقابله زيادة في الدهون ووزن الجسم. )سالمه ,

 ثانيا: الدراسات االجنبية  :

 السلوك الغذائي والسمنة وكما يلي:  نستعرض هنا بعض الدراسات االجنبية في مجال دراسة       

تحت عنوان )تقدير معدل انتشار السمنة والسكري بين البالغين  ,H.,others, 2001دراسة  -5
(. وأعتمدت الدراسة على كتلة الجسم وأرتفاع السكري. النتائج  0220في الواليات المتحدة في عام 

، بزيادة 0222٪ في عام 09,3بل٪ مقاBMI≥20,9كان معدل أنتشار السمنة  0220في عام 
٪ في عام 1.8٪ مقابل  1.9هو   0220٪. وكان زيادة انتشار مرض السكري في  0.6قدرها 
بنسبة  0220أو أعلى في عام  72٪. وكان انتشار مؤشر كتلة الجسم 3.0، بزيادة قدرها 0222
غط الدم وأرتفاع ٪. وارتبطت زيادة الوزن والسمنة بشكل كبير مع مرض السكري، وأرتفاع ض0,8

الكوليسترول في الدم، والربو، والتهاب المفاصل، وسوء الحالة الصحية. مقارنة مع البالغين الذين 
 (Mokdad,others,2001يعانون من الوزن الطبيعي. )

تحت عنوان ) العالقة  بين السمنة واالكتئاب لدى عينة من  ,Dong,others,2004دراسة  -2
من األمريكيين ذوي  0182أشقائهم وأولياء األمور(.تم أختيار عينات بمجموع األفراد البدينين جدا و 
مؤشر كتلة  79.09.00.70امرأة تتراوح أعمارهم بين  0010رجال،  003االصول االوربية )

من  012من الرجال و  028و األميركيين من اصول افريقيا ) kg/m2 80.0100.08الجسم 
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BMI of 36.83مؤشر كتلة الجسم من   77.30.00.23بين النساء، الذين تتراوح أعمارهم 
11.31 kg/m2 القياسات: فردية مؤشر كتلة الجسم, وتاريخ العالج االكتئاب والمتغيرات المشاركة ,

) العمر، الجنس, العرق، والتعليم، والحالة االجتماعية ، والوضع االجتماعي, واالقتصاد(, وكانت 
بين االكتئاب وارتفاع مؤشر كتلة الجسم حتى وبعد السيطرة على  نتيجة الدراسة ان هناك عالقة

 (Dong,others,2004المرض الجسدي المزمن والنقاط االخرى. )

 الفصل الثالث: الطريقة واالجراءات

يتضمن هذا الفصل عرضا لمنهجية البحث و مجتمعه وعينته واالدوات المستخدمة فيه,   المقدمة : 
من صدقها وثباتها وبيان أجراءات الدراسة واالساليب االحصائية التي  لجمع البيانات والتاكيد

أستخدمت في معالجة النتائج وفي ما يلي عرض لكل ما تقدم :                                    
أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي, الذي يقوم على أكتشاف الوقائع      منهج البحث: - 0

وصفًا دقيقًا وتحديد خصائصها تحديدا كيفًا او كمًا هو يعمل على كشف الحالة  ووصف الظواهر
الماضية للظاهره وكيف وصلت الى صورتها الحالية, وكذلك التنبؤ بمستقبل الحالة, من خالل جمع 
المعلومات والبيانت عن الظاهرة والوقائع الذي يقوم بها البحث الستخالص دالالتها وذلك للوصول 

( ، كما وقد استخدم الباحث الوسائل االحصائية 0222قيقة عن الظاهرة.)مروان ،عبدالمجيد , الى الح
:                                                                        االتية في بحثه هذا وهي                                                                                                                                                                                                                          

أختبار ت لعينة واحدة للتحقق من معنوية االوساط الحسابية..0                                    

تين للتحق من معنوية الفروق في االوساط الحسابية لدى افراد العينة على اختبار ت لعينتين مستقل.0
إناث.                                                                    –وفق متغير النوع ذكور 

.تحليل التباين االحادي للتحقق من معنوية الفروق في درجات افراد العينة على وفق متغير العمر8    

                                              . معامل ارتباط بيرسون للتحقق من ثبات المقاييس.7                                                

تحليل االنحدار الخطي لقياس مدى تنبؤ متغيرات البحث.0 .                                          

 اخ للتحقق من الثبات في المقاييس.معامل الفاكرونب.6       

يتكون عينة البحث من العراقيين المغتربين في الدنمارك, وشمل كل من الذكور  عينة البحث: -  2
 ( . 000واالناث ومن مختلف االعمار)

( 07.608( ذكور و )06.966( وتالف من )80.019كان مجمتع البحث )مجتمع البحث :     -3
من المركز االحصائي الدنماركي في العاصمة كوبنهاكن. وهي تمثل اخر  اناث , وتم اخذ االرقام
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( تمثل بنسبة من 000وكانت عينة البحث ) 0206احصائية عن عدد العراقيين في الدنمارك لعام 
 ادناه:  9,3, 1% ( من االجمالي لمجتمع العينة كما موضح في الجداول 83,3)

 ( يبين نسبة عينة البحث7جدول ) 

 النسبة لعددا النوع

عينة البحث  من ذكور 
 واناث

525 3...% 

 

 ( يبين  نسب مجتمع العينة  االصلي .جدول )

 النسبة العدد النوع

 %..13 06.966 الذكور في المجتمع االصلي

 %2... 07.608 االناث  في المجتمع االصلي

 %511 80.019 المجموع

 

 ( تفاصيل عينة البحث2جدول ) 

ال النوع
ع
 دد

 العدد مرالع

7 ذكور
7 

 51 مراهقين

. اناث
. 

 57 شباب

كبار)ذكور   
 واناث(

2. 

 525 المجموع  

      

وتم أختيار أفراد العينة بشكل عشوائي من مختلف مناطق من الدنمارك وشملت كل من جزيرة  
شيالن وفيها العاصمة كوبنهاكن وجزيرة فون, وكذلك جزيرة يوالند. وقد واجهت عملية جمع 

معلومات بعض الصعوبات من المسافات والسفر وكذلك رفض بعض االشتراك في برنامج البحث ال
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وتم توضيح أهمية البحث لهم. والباحث اخذ االحتياط في توزيع المقياسين على أفراد العينة, من 
( وذلك لتوقعات هناك رفض في تعبئة المقياسين و 000خالل توزيع اكثر من العدد المطلوب )

(عينات كانت غير  9( شخص وكذلك عدم االخذ ب )02كان هناك رفض وعددهم) بالفعل 
 ( ادناه:02صالحة وكما موضح بالجدول)

 ( موقف االفراد باتجاه مقياسين البحث51جدول ) 

 الحالة العدد

 موافقة االشتراك وصالحة للبحث 525

موافقة االشتراك وغير صالحة  2
 للبحث

 رفضو االشتراك 11

 

أن تحقيق أهداف البحث يستوجب أستخدام أداتين االولى لقياس السلوك الغذائي    ت البحث:أدوا -.
والثانية لقياس البدانة, ولعدم توافر مقياسين باللغة العربية يمكن أن يعتمد عليهما الباحث فقد لجأ 

 الباحث الى بناء مقياسين وعلى وفق الخطوات االتية : 

 مقياس السلوك الغذائي  : -5

 بناء مقياس السلوك الغذائي أعتمدت الخطوات األتية :ل

قام الباحث بأعداد مقياس السلوك الغذائي, بعد البحث واالطالع على بحوث سابقة فوجد هناك 
القليل من الفقرات يمكن االستفاده منها, وليس هناك اي دراسة حول ظاهرة السلوك الغذائي 

الباحث على وضع مقياس السلوك الغذائي وأختيار للعراقين المقيمن في الدنمارك ولهذا عمل 
 الفقرات التي تناسب مع البحث العلمي, وأن أختيار المقياس بصورته النهائية قد مر بعدة مراحل. 

لبناء مقياس البدانة أعتمدت على الخطوات األتية: قام الباحث بأعداد مقياس    مقياس البدانة : -2
ى بحوث سابقة فوجد هناك القليل من الفقرات يمكن االستتفادة منها, البدانة, بعد البحث واالطالع عل

وليس هناك أي دراسة حول ظاهرة البدانة للعراقيين المقيمين في الدنمارك ولهذا عمل الباحث على 
وضع مقياس للبدانة  ويعتبر هو االول من المقاييس العربية في قياس البدانة في الدنمارك للجالية 



 
122 

ة بحث وتم أختيار الفقرات والتي تناسب البحث العلمي, وأن اختيار المقياس بصورته العراقية كعين
 النهائية قد مر بعدة مراحل .

أعتمد الباحث الوسائل االحصائية التالية في تحليل البيانات وصوال الى    الوسائل االحصائية  :
سين المستخدمين في البحث أهداف البحث عامل أرتباط بيرسون لحساب عالقة درجات فقرات المقيا

بالدرجة الكلية . وكذلك لحساب العالقة بين الطول والوزن وكذلك لحساب العالقة بين السلوك الغذائي 
 والبدانة . 

لعينتين مستقلتين.  لحساب تمييز الفقرات بطريقة المجموعتين المترابطين .ولحساب  tاختبار  -1
 الناث .معنوية فروق االوساط الحسابية بين الذكور وا

 لعينة واحدة   لحساب معنوية االوساط الحسابية مقارنة باالوساط النظرية .  tاختبار  -0

لحساب معنوية الفرق بين االوساط الحسابية على وفق  ANOVAتحليل التباين االحادي  -8
  SPSSمتغير االعمار. وقد تم استخدام الوسائل االحصائية جميعا باستخدام الحقيبة االحصائية 

 , والتي توفر الجهد والوقت وتعطي المؤشرات  الدقيقة  بالقياس.

 
 تحليل النتائج ومناقشتها  عرض النتائج ومناقشتها   -الفصل الرابع  

يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث من خالل االجابة على أسئلة البحث وأستعراض  اهم النتائج  
يل فقراته, بهدف التعرف على السلوك الغذائي لدى الجالية للمقايس والمعدة لهذا البحث, من خالل تحل

العراقيه المقييمين في الدنمارك, وعالقة السلوك الغذائي بالبدانة و كذلك الوقوف على المتغيرات 
وشملت ) الطول  والوزن , والعمر , والجنس (, وتم االستعانة بالرزمة االحصائية للدراسات االجتماعية 

 (وكما يأتي :SPSSت )في تحليل البيانا

  معرفة  واقع السلوك الغذائي لدى الجالية العراقية  في الدنماركالتساؤل االول : 

لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب الوسط الحسابي إلفراد العينة عن أجاباتهم عن 
سلوك الغذائي مقياس السلوك الغذائي وكانت النتائج بأن متوسط درجات أفراد العينة عن مقياس ال

ولدى مقارنة قيمة الوسط الحسابي لمقياس السلوك  08.890بأنحراف معياري مقداره  60.20بلغ 
يتضح أن الوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة دون  13الغذائي بالوسط النظري للمقياس البالغة 
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 tاذ بلغت قيمة لعينة واحدة  ظهر أن الفرق دال أحصائيًا  tالوسط النظري. وبأستخدام أختبار 
 ( ادناه :09( وكما هو موضح بالجدول ) 08.902 -المحسوبة ) 

 لعينة واحدة لمتوسط درجات أفراد العينة عن مقياس السلوك الغذائي  t( اختبار  91جدول )        

 

الوسط  العدد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 النظري

مستوى  tقيمة 
الداللة

1015 

 دالة 130921 78 130395 61015 121 ككل

 

ويتم تفسير النتائج وحسب ماجاء بالجدول ) ( أن الوسط الحسابي هو أقل من الوسط  النظري 
وهذا يدل على أن هناك ابتعاد عن السلوكيات الغذائية الصحيحة  من قبل الجالية العراقية في 

ائية الحديثة واكثرها ضارة على الدنمارك, وقد تعود الى عوامل عدة, ومنها اتباع العادات الغذ
أتباع السلوكيات الضارة ونتائجها السلبية  0220صحة االنسان وهذا يتفق مع دراسة هالة عبدهللا 

على الصحة, وكذلك نجد أن ضعف الوعي واالهتمام بالصحة ومتابعة ماهو مفيد من الغذاء 
من االمراض كلها تؤدي الى  للجسم وأتباع شهوة االشباع بدون مراعات  لصحة النفس وسالمتها

انخفاض مستوى السلوك الغذائي. كما أن االبتعاد عن السلوك الغذائي الصحيح يرافقه ظهور 
( والتي اكدت أن أغلبية 0223االمراض المزمنة. وكذلك نجد أن دراسة )عبدالهادي واخرون, 

 Elwood P) وكذلك أشارت دراسة ل العينة لم يلتزموا بالسلوكيات الغذائية الصحيحة.

others,2013 )  الى أهمية التمسك بالسلوكيات الغذائية  الصحية  من تناول غذاء جيد وممارسة
 الرياضة وتجنب الكحول وبالتالي نتجنب االمراض المزمنة. 

الفرق في درجات أفراد العينة عن مقياس السلوك الغذائي على وفق متغير النوع   التساؤل الثاني:
للتحقق من معنوية الفرق بين درجات أفراد العينة عن مقياس السلوك الغذائي  أناث (  –) ذكور 

االناث ( بلغ متوسط درجات أفراد العينة من الذكور عن مقياس  –على وفق متغير النوع )الذكور 
( في حين بلغ متوسط درجات  08.097( بانحراف معياري مقداره )03.66السلوك الغذائي )

(. وللتحقق من 00.376( بانحراف معياري مقداره )60.08وك الغذائي )االناث عن مقياس السل
  tمعنوية الفرق بين متوسط درجات الذكور واالناث عن مقياس السلوك الغذائي تم أعتماد اختبار 
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لعينتين مستقلتين، وأظهرت النتائج وجود فرق معنوي لصالح االناث اذ كان متوسط درجاتهن اعلى 
 ( ادناه :02( وكما هو في الجدول )0.603المحسوية ) tور وبلغت قيمة من متوسط درجات الذك

لعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسط درجات الذكور واالناث    t( اختبار   21جدول  ) 
 عن مقياس السلوك الغذائي

العي
 نة

 

الوسط  العدد
 الحسابي

 t  قيمة االنحراف المعياري
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

1015 

الذك
 ور

77 58.66 13.194  
2.658 

 
 دالة

االنا
 ث

44 65.23 12.846 

 

وتدل النتيجة في الجدول أعاله  على أن الطرفين يعانون من تدني مستوى السلوك الغذائي عن 
المستوى المطلوب, بالرغم من أن هناك محاوالت للحفاظ على الصحة من خالل االلتزام بالمعايير 

ئي, وهذه تعود الى عوامل كثيرة وكما جاء في االطار النظري , بان السلوك الصحيحة للسلوك الغذا
الغذائي يتاثر بعوامل متعددة, نجد أن الذكور واالناث يميلون الى االكالت الدسمة والتردد على 
مطاعم االكالت السريعة, وتناول الطعام اثناء مشاهدة التلفزيون وغيرها من السلوكيات الخاطئة 

الى تدني مستوى السلوك الغذائي لديهم, ونجد أن السلوك الغذائي لدى االناث اعلى  التي  تؤدي
 من الذكور.

معنوية الفروق في متوسط درجات أفراد العينة عن مقياس السلوك الغذائي على التساؤل الثالث : 
ت للتحقق من معنوية الفروق بين متوسط درجا كبار ( –شباب  –وفق متغير االعمار )مراهقين 

أفراد العينة عن مقياس السلوك الغذائي على وفق متغير االعمار: لجأ الباحث الى أستخدام تحليل 
 (2.817المحسوبة )   fوأظهرت النتائج أن الفروق غير معنوية اذ بلغت قيمة  التباين االحادي :

 االعمار( تحليل التباين االحادي لمتوسط درجات افراد العينة على وفق متغير   25جدول )   

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة 

 0.0.الداللة 

  670824 2 1350649 بين المجموعات
10374 

 
 1810322 118 213960154 داخل المجموعات غير دالة

    121 215310712 الكلي
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و يعني غير معنوي  2.20وى الداللة كانت أعلى من مست f 0.374نتيجة التحليل اعاله أن قيمة 
وهذا ويعني هناك فروق غير معنوي وهذا يؤكد بأن السلوك الغذائي ال يتاثر بتغير العمر وهذا 
يعني ان الشخص هو من يقرر االلتزام بالسلوكيات الصحيحة او الخاطئة في تناول الغذاء  وكما 

امل مع االشياء ومنها كيفية أختيار جاء في االطار النظري حول التصرف والسلوك وكيفية التع
ماهو مفيد وتجنب الضار للشخص بما يتعلق بصحته . هناك وسائل متعددة لمساعدة الشخص في 
فهم والتمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة ) االعالم, والتلفزيون, واالنترنيت, وغيرها ( , 

 اتجاه الغذاء بغض النظر عن العمر. وبالنهائية هو من يقرر االلتزام بنجاح أو فشل سلوكه ب

 معرفة واقع البدانة لدى الجالية العراقية في الدنمارك : التساؤل الرابع

 البدانة  لعينة واحدة للتحقق من الوسط الحسابي للعينة ككل عن مقياس t( اختبار22جدول )

مستوى 
 الداللة

قيمة  ت 
 الجدولية 

قيمة ت 
 المحسوبة  

الوسط 
 النظري 

اف االنحر 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

 العينة  العدد

 ككل 525 .27.2 .51.35 555 72..2 .5.2 1.11

 

يتضح من الجدول أن هناك فرق بين متوسط درجات أفراد العينة والمتوسط النظري لصالح 
المتوسط النظري, أي أن متوسط درجات افراد العينة عن مقياس البدانة أدنى من متوسط المقياس 

. وهذا مايؤكد لنا هناك شيوع لحالة البدانة بين أفراد الجالية العراقية ليست بالمستوى الوبائي النظري 
, ونالحظ أن الفروقات في الوسط الحسابي ليست بذات الفروقات الكبيرة, بين الوسط الحسابي 

على والنظري, وهذا يشير الى أن هناك زيادات في الوزن وقد يكون ذلك نتيجة االقبال الكبير 
االكالت الدسمة والحلويات واالكالت السريعة واالفراط في تناول الطعام واالكثار من تعاطي 
 المشروبات الغازية ,وكذلك الميل للخمول وقلة النشاط الرياضي مما يسبب تراكم السعرات الحراريه

راسة ل بالجسم وبالتالي تتحول الى دهون في الجسم وتخزن. وهذا يتطابق مع ما جاءت بها الد
M.fogelholm 2007   حول عالقة زيادة الوزن بالنشاط البدني فكلما زاد النشاط الرياضي رافقه

اخفاض بالوزن وكذللك نضيف عامل البيئة المحيطة بالجالية في الدنمارك وعامل الجو, فاكثر 
شخص الى االوقات الجو في الدنمارك هو شتائي والليل الطويل والبرودة العالية, كلها تدفع بال
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تناول االكالت الدسمة وذلك للحصول على الطاقة والدفئ, وهناك عوامل أخرى تساعد على زيادة 
الوزن كما جاء في ذكرها في االطار النظري, مثل عالقة زيادة الوزن بأدوية االكتئاب وتناول 

 الكحول واكتساب العادات الغذائية الجديدة والضارة على صحة االنسان   

لعينتين مستقلتين للتحقق من معنوية الفروق بين متوسط درجات أفراد   tاختبار ( 23جدول )
 عن مقياس البدانة العينة

 العينة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري  tقيمة   مستوى الداللة

 الذكور 77 1...2 227..5 .5.27 1.11

 االناث .. 25..2 5....5

 

توسط درجات الذكور واالناث ليس بذي داللة احصائية وهذا يتضح من الجدول أن الفرق بين م
يدل على ان ليس هناك فروقات كبيرة  في انتشار البدانة بين الذكور واالناث, فالطرفان يعانون من 
زيادة الوزن والسمنة, وهذا يعود الى عوامل متعددة والتي تساعد على زيادة الوزن, وكما جاء في 

ق بالعادات الغذائية الجديدة  والتي ساهمت في زيادة الوزن وكذلك عدم االطار النظري فيما يتعل
 مقاومة أغراء الطعام في تناوله وكذلك قلة الحركة والنشاط الرياضي.  

( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة للتحقق. من معنوية الفروق بين متوسط   .2جدول ) 
 باب , كبار(الدرجات على وفق متغير االعمار )مراهقين , ش

مستوى 
 الداللة

F  متوسط
 المربعات

 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية

غير 
 دالة

 بين المجموعات 9440856 2 4720428 20151

 داخل المجموعات 271960212 118 2310476

متوسط 
 المربعات

 الكلي 281410158 121

 
اهقين والشباب والكبار عن مقياس البدانة يتضح من الجدول أن الفروق بين متوسط درجات المر 

 غير دالة أحصائيًا وهذا يدل على انه ليس هناك فروقات كبيرة  بين مختلف االعمار.  
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للتحقق من معنوية الفروق في الطول     الفروق في الطول والوزن على أساس العمر:سادسا: 
وأظهرت النتائج  ( ANOVA) حادي والوزن على وفق متغير العمر, تم أستخدام تحليل التباين اال

 ان الفروق في الطول غير دالة أحصائية بينما كانت الفروق في االوزان دالة أحصائيًا. 

 مستوى الداللة

1015 
F  درجة

 الحرية
متوسط 

 المربعات
مجموع 

 المربعات
 المتغيرات مصدر التباين

 غير دالة

 
  الطول بين المجموعات 1880781 940391 2 20247

داخل  49560145 420111 118
 المجموعات

 الكلي 51440926  121

  دالة

 
  الوزن بين المجموعات 61360192 31680196 2 150738

داخل  231140436 1940953 118
 المجموعات

 الكلي 291410628  121

 ر( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة  في الطول والوزن على وفق العم21جدول ) 

 
 

وأظهرت أن الفروق دالة بين المراهقين   Scheffeولتحديد موقع الفروق في الوزن تم أستخدام اختبار 
           قيم شيفيه 06( ادناه  يوضح ذلك جدول 06والكبار وبين الشباب والكبار والجدول )

مستوى 
 الداللة

 - Iمتوسط الفروق ) الخطأ المعياري
J) 

(J) age (I) age لتابعالمتغير ا 

 الوزن المراهقين الشباب -110111- 50711 161.

 الكبار *-230394- 40872 111.

 الشباب المراهقين 110111 50711 161.

 الكبار *-120394- 30592 113.

 الكبار المراهقين 230394 40872 111. .

 الشباب *120394 30592 113.

 

حسابي لعينة الكبار هي االعلى من كل من الشباب ( بأن الوسط ال06نجد في الجدول اعاله )
والمراهقين وهذا يعود الى اسباب متعددة تساعد على أنتشار البدانة أكثر بين  البالغين , فان التقدم 
بالعمر له دور في زيادة الوزن, وهذا يتفق مع ماجاء باالطار النظري وباالخص ما ذكر في ) 

(  وأكدت الدراسة المنشورة في البحث بان كبار السن هم 0202أعداد نخبة من اساتذة الجامعات .
اكثر تعرض الى زيادة في الوزن من كل من الشباب والمراهقين. وهناك عوامل متعددة  ونذكر هنا 
بأن أحد االسباب هو تناقص عملية التمثيل الغذائي مع التقدم بالعمر, وكما نالحظ ميل البالغين 

نجد أنهم يتناولو طعامهم وشرابهم ونشاطهم كما كانو بعمر العشرين  بعد االربعين الى السمنة, 
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واالستمرار بنفس المنهج, ولكن أن حاجة الجسم للسعرات الحرارية مع التقدم بالعمر تقل, وهذا مما 
سيسبب أختزان الزائد في الجسم وبالتالي يحصل هناك زيادة بالوزن والوصول الى المرحلة الخطرة 

 (0229يصاحبها من أمراض مزمنة وخطيرة على صحة الشخص. )ابوحامد , وهي السمنة وما

لقياس العالقة بين السلوك الغذائي والبدانة تم   العالقة بين السلوك الغذائي والبدانة:  -سابعا 
وأظهرت النتيجة أن قيمة  Pearson correlation coefficientأستخدام معامل أرتباط بيرسون 

أي أن العالقة سالبة   بمعنى أنه كلما  أرتفع مستوى السلوك الغذائي  2.018 -معامل االرتباط 
 أنخفض مستوى البدانة والعكس صحيح . 

 ( العالقة بين السلوك الغذائي والبدانة 01جدول )

  السلوك البدانة

 السلوك 5 1.273-

 البدانة 1.273- 5

 

وك الغذائي وزيادة الوزن والبدانة, فكلما ( أعاله يؤشر الى عالقة عكسية مابين السل01فان الجدول)
أتجه الشخص نحو السلوكيات الغذائية الصحيحة تجنب زيادة الوزن وبالتالي أبتعد عن شبح البدانة 
ومايصاحبها من أمراض خطيرة مدمرة لحياة الفرد, وهذه النتيجة تتفق مع دراسة هالة عبدهللا 

ضار يؤدي الى ظهور البدانة وبالتالي التعرض والتي خرجت بنتيجة بأن أتباع السلوك ال 0220
والتي أكدت بأن أحد السلوكيات اذا لم   M: fogelholmة الى االنتكاسات المرضية .وكذلك دراس

تطبق بشكل صحيح تؤدي الى البدانة, وهو النشاط البدني والذي يعمل بعد عملية تناول الطعام 
 jennifer 2009بالجسم وكذلك نجد في دراسة على حرق السعرات الحرارية .ومنع ترسب الدهون 

تؤيد ما ذهب اليه البحث ,وهو ممارسة العادة الضارة من تناول الطعام اثناء مشاهدة التلفزيون مما 
 يؤدي الى زيادة الوزن. 

 االستنتاجات و التوصيات والمقترحات  -الفصل الخامس 

ية على  عينات البحث توصلت الدراسة الى بعد أجراء التحليالت االحصائ  االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات التالية: 
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أن أفراد العينة من الجالية العراقية  والمقيمين في الدنمارك, يعانون من سلوك غذائي دون  -0
المستوى المطلوب وقد يعود الى أسباب متعددة منها, عدم التمسك بالعادات الصحيحة في تناول 

كالت السريعة, واالكالت الدسمة, وعدم االلتزام بالعادات الغذائية الطعام, واقبالهم على اال
الصحيحة, وقلة الوعي الصحي, وقد يعود الى قلة متابعة البرامج الصحية, وكذلك أتباع العادات 
الجديدة, والتي غيرت الكثير من العادات من االحسن الى االسوأ وهذا مؤشر خطير يؤدي الى 

 يرافقة من أمراض خطيرة على صحة االنسان.تدهور الصحي للفرد وما 

أثبتت التحليالت االحصائية هناك فروق معنوية بين االناث والذكور, ليس فروقًا كبيرة  وأن  -0
 االناث أكثر اقترابأ من السلوك الغذائي الصحي من الذكور.

كور واالناث( لم تكن هناك عالقة بين السلوك الغذائي ومتغير االعمار لكل من النوعين )الذ -8
وهذا مايؤكد بأن السلوك الغذائي يتبع تفكير واندفاع الفرد نحو الغذاء وكيفية التصرف دون التاثر 

 بال بالعمر.

بعد االجابات من قبل أفراد العينة على مقياس البدانة , وجدت التحليالت بأن الجالية العراقية  -7
نما هناك زيادة في الوزن والبدانة, وهذا يعود الى لم تصل الى مرحلة الوبائية في أنتشار البدانة, وأ

األقبال على االكالت الدسمة واللحوم واالفراط في تناول الحلويات وكذلك هو الميل الى الكسل 
والخمول وقلة ممارسة النشاط الرياضي لحرق السعرات الحرارية, وبالتالي كل هذه العوامل تساعد 

  على زيادة الوزن وأنتشار البدانة. 

 لم تكن هناك فروقات معنوية بين الذكور واالناث في البدانة, فكالهما يعاني من البدانة .  -0

لم تكن هناك عالقة بين وزن الشخص وطوله. بينما هناك فروقات بين الوزن والعمر  -6
امل )المراهقين والشباب وكبار السن(, وقد بينت النتائج بأن كبار السن هم أكثر وزنًا وذلك لعدة عو 

 ومنها السلوك الخاطئ , وقلة النشاط البدني.  

أكدت التحليالت االحصائية, هناك عالقة سلبيه مابين السلوك الغذائي والبدانة لدى الجالية  -1
العراقية في الدنمارك , وهذا يعطي مؤشرًا الى وجود خلل في حياة العراقيين بأتجاه حياتهم واالهتمام 

لى العادات الغذائية وأنما هو المهم اشباع رغبة الشخص للطعام بصحتهم، عدم أعطاء أهمية ا
ومايشتهيه من أطعمه دسمة وحلويات وممارسة سلوكيات خاطئه أثناء تناول الطعام، وكذلك 
ضعف النشاط الرياضي والميل للخمول والكسل كلها تؤدي الى انتشار البدانة وما يصاحبها من 

 مخاطر صحية . 
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تفقة مع ماذهبت اليها الدراسات السابقة بان هناك أرتفاع في أعداد المصابين وكانت نتائج البحث م
 بزيادة السمنة وأنتشار السمنة , وذلك يعود الى السلوكيات الخاطئة في تناول الغذاء. 

 التوصيات 

نشر الوعي الغذائي والتعريف باهميته وكذلك شرح مخاطر البدانة في االصابة بأمراض خطيرة  -0
الوسائل المتاحه, من صحف ومجالت وقنوات تلفزيونية, والبرامج االعالمية التي لها  من خالل

 دور كبير في التوجيه واالرشاد 

أيجاد مؤسسة صحية خاصة  بالجالية العراقية )أستخدام اللغة العربية ( تعني بالصحة العامة   -0
وكذلك مساعدة المصابين بالبدانة وباالخص ما يتعلق بالسلوك الغذائي وكيفية تقديم يد المساعدة  

 ومكافحتها. 

تعريف المواطن بأن مخاطر السمنة الفقط في زيادة الوزن وأنما ما يرافقه من أمراض خطيرة  -8
 وخاصة االمراض المزمنة. 

أيجاد طرق ووسائل للتمكن من القيام بعقد سلسلة من الدورات والندوات الصحية وخاصة فيما  -7
 غذايئة وامراض البدانة وأن تكون بشكل مستمره ودائمي بدون توقف.يتعلق بالعادات ال

نشر الوعي الصحي بين االفراد يحتاج الى تعاون كبير بين الجالية مع الجهات الصحية   -0
 والمعنية بقضايا الصحة العامة الدنماركية, و الجمعيات العراقية .

م في مجال التغذية وتجنب البدانة المؤديه أيجاد وسائل تساعد العراقيين في الدنمارك لتوعيته -6
 الى االمراض. 

تخصص جميع الجمعيات العراقية ) الثقافية , والترفيهيه, والدينية , والسياسية ( في الدنمارك  -1
وكذلك السفارة العراقية, وقتًا معينًا لشرح أهمية الصحة الغذائية في الحفاظ على الصحة ومخاطر 

وات صحية سنويه, او موسميه, ومن خالل وسائل االعالم او من خالل السمنة من خالل عقد ند
 المدارس العربية والدينية في الدنمارك.

مزاولة النشاط الرياضي يلعب دور كبير في محاربة زيادة الوزن والسمنة وحرق السعرات  -3
 الحرارية بالجسم . من خالل عمل برامج رياضية والتشجيع على المشاركة .

 تالمقترحا

 الموضوع بحاجة الى دراسات مكثفة  ومعمقة بقضايا السلوك الغذائي والبدانة .  -0

 توفير الدعم المادي والمعنوي الجراء بحوث في هذا المجال . -0
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 االكثار من الدراسات والبحوث عن الجاليات العراقية في الخارج. -8

رية لالكالت السريعة والدعاية توفير الغطاء االعالمي لحماية المستهلك من العروض المغ-.-7
 حولها.
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 إعداد

 دمحم عبد الهادي الجبوريتور الدك

 أكاديمية شمال أوربا للعلوم والبحث العلمي ـ الدنمارك

 

 : ملخص البحث

 تهم المواضيع التي إلبرازحالة من التنافس  ظهرت المواقع االلكترونية العربية ، وظهوراالنترنيت ار نتشبعد إ
المهاجر العربي في  تهتم بشانع التي قالموا وباألخصالخاص باالنتماء والهوية  الشأنمواضيع ذات القارئ ، 

هو نفسه هاجس األصالة والمعاصرة  يةوتحديد الشخصية الثقاف الن هاجس الخصوصية الثقافية بالد المهجر ،

لتأصيل  لتحمل المسؤولية بالجانب الثقافيمما جعل من المواقع االلكترونية العربية عليها الثقل الكبير،  معا
في  اإللكترونيةمن ايجاد دراسة تسلط الضوء على المواقع من هنا كان البد   للبلد األم .الثقافي  االنتماءهوية 

موروثاتهم الثقافية  نقلالمواضيع المهمة التي تخدم القارئ العربي وتحديدا الشباب في  المهجر من خالل 
المهجر الذين  في الشباب العربيالدراسة  تقد تضمندهم التي تشكل شخصيتهم الثقافية ، فوعاداتهم وتقالي

تخدم الباحث المنهج سإ ، ولهذا الغرض شبكة االعالم في الدنمارك وتحديدا   يتصفحون المواقع االلكترونية
 من يهاعلىوالموفقة عرضها  تياره لمجموعه من الفقرات بعدخأب استبيان أيضا   وقد اعد،  الوصفي في هذا البحث

شبكة موقع ل  الشباب المتصفحين ) العشوائية راء عينة البحثلمعرفة أ هاالحكام تم استخدام قبل عدد من
الشباب العربي المقيمين في فرد من  231من  مكونة عشوائية عينة الدراسةشملت ، و  (االعالم في الدنمارك

( من الذكور 59)المكونة من   إجراء األستبيان على عينة البحث وبعد ,  مالدنمارك المطلعين على شبكة االعال
 :، تبين أن ( من االناث 33و)

إستطالع أراء الشباب العربي في المهجر نحو  االعالم االلكتروني ودوره 
في تشكيل الشخصية الثقافية للشباب...  شبكة االعالم  في الدنمارك/ 

 أنموذجا
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 العربية من االناث . اإلخباريةالذكور اكثر اطالعا على المواقع  الشباب .2

 .   لنسبة كبيرة من افراد العينة مقبولة كانتالثقافية  الشخصيةلمواضيع التي تهم ا .1

في نشر المواضيع باللغة العربية الن غالبية افراد عدم  الرغبة لديهم  (الموقع على المطلعين)الشباب اغلب .3
 .األم ة اللغ انها على العينة يجدون اللغة الدنماركية 

 عام بشكل العربي القارئ  خدمة في تنصب التي والتوصيات المقترحات من جموعهم الى البحث توصل وقد
 .خاص بشكل العربي والشباب

 

 

 

Abstract 

After the spread of the Internet and the emergence of Arab websites, a state of 

competition emerged to highlight topics of interest to the reader, Topics related to 

identity and identity, especially sites that concern about the Arab immigrant in the 

Diaspora , Because the obsession of cultural privacy and identification of cultural 

personality is the same obsession with both originality and contemporary , Which 

made the Arab web sites have the heavy weight to take responsibility on the cultural 

side to root the identity of the cultural identity of the mother country.  From here it 

was necessary to find a study that highlights the websites in the Diaspora through the 

important topics that serve the Arab reader and specifically the youth in the transfer 

of their cultural heritage and customs and traditions that constitute their cultural 

personality , The study included Arab youth in the diaspora who browse websites, 

specifically the Danish media network , And for this purpose the researcher used the 

descriptive approach in this research , And a questionnaire was prepared by selecting 

a group of paragraphs after being presented and approved by a number of referees 

who were used to find the opinions of the random sample (the youth who visited the 

Danish media website) . The study included a random sample of 132 Arab young 

people residing in Denmark who are familiar with the media network and after 
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conducting the questionnaire on the research sample consisting of (95) males and 

(37) of females, it was found that:  

 1. Young males are more familiar with Arabic news websites than females. 

2. Subjects of interest to cultural personality were acceptable to a large proportion of 

respondents. 

3. Most young people (who are familiar with the site) have no desire to publish the 

topics in Arabic because most of the respondents find the Danish language as the 

mother tongue. 

 

 

 الفصل االول
 المقدمة

حد الوسائل العصرية في التواصل السريع ، الذي يختزل المسافات ، ويخترق الزمن أيعد االعالم االلكتروني ، 
حسب هواه وحاجته  كل  من القراء والمتابعين ،  كبير ستقطابا لجمهورإكثر ألر الذي جعله ابسرعة مذهلة  ، االم

أراء واستثنائي في بشكل كبير هذا اللون من االعالم يؤثر تحديد ، وعلى وجه الخصوص وال م، هذا بشكل عا
على مواضيع تؤثر بشكل  الحتوائه ،بشكل  عام  يالثقافالجانب في تنمية له من دور  لما وسلوكيات األشخاص

 (1999شوارتز توني) بينهما .عالقة تكامليّةً تقوم على أساس التأثّر والتأثيرفهناك  ،  خر بهذا الجانببأ او

شكل يومي ، بوتتابع تفصيالته    تنظر اليه الجاليات بفخر خاص لون و  له طابعاالعالم االلكتروني العربي  
فقد تنامت  ، عبر التعليقات اآلراءمن خالل التواصل في النشر ، والقراءة كمشاهدات ، وابداء يتضح ذلك ل

 متطورا   حتى بدا وكأنه وجها   اق التصوراتبشكل ملحوظ وكبير  فالحاجة الى األعالم العربي األلكتروني 
من خالله و ، تطورها و لالتصال وعنصر محوري في بنية العملية االجتماعية وضمان لتواصل الحياة االجتماعية 
العالم وهكذا فان ا،   يتم التفاعل بين االفراد والجماعات وبواسطته يسهل انسياب مدخالت الفعل االجتماعي

 التيجتماعي يساهم في خلق وجود هوية لدى الجاليات العربية في المهجر ، إعالم إ الى  االلكتروني  قد تحول
هة ومع تعاني )الجاليات( من ضيق االفق ، وصعوبة االندماج ، والحاجة الى التواصل مع البعض من ج

 .يضاأة التي هي الموطن الثاني للحياة قامإلوطان اأخرى ، ومع أاالوطان من جهة 



  

 136 

وتتطّور من كّل جوانبها ضمَن اإلطار الثقافّي للمجتمع الذي تعيش فيه، وذلك من أجل  تنمو  الفردشخصّية  ان 
تكوين عالقاٍت مع األفراد بمجتمعه في اكتساب مفاهيَم وأنماٍط فكرّيٍة وسلوكّيٍة تساعد على تكّيف الشخص 

الجزء األكبر من شخصّية الفرد من خالل ، ومّما ال شك فيه أّن الثقافة بشكٍل عاّم تساهم في بناء بهالمحيطين 
 .بعض األهداف واالهتمامات

 : مشكلة واهداف البحث
يسعى البحث الى عرض الواقع الذي افرزته الثورة االعالمية االلكترونية في الحياة عموما  والمهجر 
على وجه الخصوص ، حيث تكونت مجتمعات افتراضية ، تعد خارجة على المألوف في الحياة 

جتماعية التقليدية السائدة منذ قرون مضت ، كونها تتعامل االن مع بعضها خارج الحسابات اال
 ويهدف البحث الى:،  الجغرافية وخالل ثواني دون الحاجة الى تأشيرات دخول او جوازات سفر

  ) المهجر(.مجتمع تأّثر شخصّية الفرد بالثقافة السائدة في اوال : تسليط االضواء على كيفية 
لمساهمة ن البديل الحقيقي لوسائل االعالم التقليدية لحقا ان يكو  االعالم االلكترونيهل استطاع يا :ثان

 في تشكيل الشخصية التفافية للفرد؟
 .م في المهجر.. والدنمارك تحديدااالعال ةثالثا : التعرف على واقع عمل شبك

 :تساؤالت البحث

 ؟رعالم االلكتروني في المهجاالاالفراد حسب الجنس   بشان  ماهي اتجاهات .2
 ؟ . هل يسهم االعالم االليكتروني بتنمية ثقافات معينة في شخصية الشباب.1
 .. وهل انه قادرا على ان يكون مستقال وحياديا ؟ موقع الشبكةما هي ابرز السمات التي تميز .1
لتنمية ثقافاتهم.ونها من االعالم االلكتروني في المهجر .. واي الشبكات يفضل الشبابماهو موقف .3  
المواضيع االكثر  على التعرف الى المواضيع التي تهم الشباب من خالل المواقع االلكترونية والتعرف. 4

. لهم استقطابا  
 حدود البحث:

 الحدود المكانيه:
مارك الشباب العراقي في الدنخص األوب المهاجر في بلدان مختلفة  )ذكور ـ أناث(بالشبابتحدد البحث الحالي ي  

:الزمانيةالحدود   
1023.1021 الدراسيةللبحث للسنه  ةالزمني الفترة دتتحد  
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 مصطلحات البحث:
 االعالم االليكتروني:

ويستخدم الوسائط االلكترونية كأدوات له تديرها دول  االفتراضي)هو نوع جديد من اإلعالم ينشط في الفضاء  
مكانيات متباينة، يتميز ، شوارتز توني) بسرعة االنتشار وقلة التكلفة وشدة التأثير( ومؤسسات وافراد بقدرات وا 

2551)  
 الشخصية الثقافية

 أن نيمك ال االجتماعية ادراألف شخصيات أن يعني اذوه ،الثقافة نم اتيذال بالجان الثقافية  الشخصيةتمثل 
 ونم ءفأثنا ، ادهرأف نبي األساسية االحتكاكات أو االتصاالت ثدتح مل ما المجتمع عنها ضىري قطرب وتنم
 عليه نوتك فوس ما تحدد ورهادب والتي الجماعات نم رالكثي مع تصاالتإ في خلدي االجتماعي درالف

(1002،دعنان والشافعي).  شخصيته  
    شبكة االعالم في الدنمارك.

ابة من الحكومة الدنماركية وبموافقة نق مرخصة رسميا   كوبنهاكن الدنماركية في العاصمة مستقلة أعالمية شبكة
المهتمين  نكاديمييمجموعة من الصحفيين واألبمساعدة و بجهد شخصي  تعمل الصحفيين العراقيين في العراق ،

(شبكة االعالم في الدنمارك) .للعمل بشكل تطوعيعالمي بالشأن الصحفي واإل  
 منهج البحث:

ستمارة إالحالية عبر إعداد دراسة البحث  القتراب هذا المنهج من منهج الوصفيال في هذا البحثستخدم الباحث إ
موقع شبكة االعالم  منها وباألخصلكترونية إطالعهم على المواقع اإل حول ستبانة للشباب في الدنماركإ

. في الدنمارك يكترونيةاإلل  

 الفصل الثاني
 طار النظري للبحثاإل

عالم بين السلطات أصبح اإلعالم لغة العصر، إلى الحد الذي جعل العلماء والخبراء يرون في سلطة اإل 
األربع السلطة األولى متقدما في ذلك على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد أن كان السلطة الرابعة،  

تجاهاتهم ير الموضوعي عن عقلية الجماهير وا  والتعب عملية لنشر األخبار والمعلومات ولم يعد اإلعالم مجرد
نما أصبح السالح األقوى ل يؤديها التي  وهو المادة األساسية  ،لتعديل والتعبير ورسم السياسات وميولهم ، وا 

من زخم معلوماتي وتقنية متقدمة في التواصل اللفظي وغير اللفظي، دورا  مهما  في التأثير  تويهبما يح اإلعالم
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فوه بكثير من تتقوم بالعديد من التصر فات، و ت، وحتى أطفالنا في هذا اليوم  والمفاهيم الشخصيةعلى النفسية 
  الكلمات مما تعرضه وسائل اإلعالم المختلفة كما أن أذواقنا واختياراتنا الشخصية وقراراتنا الشرائية والمصيرية

يكترونية هي جزء المواقع االل، حتى اصبحت أصبحت متأثرة إلى حد كبير بما تمليه علينا القنوات االعالمية 
 .النمو الثقافي للفرد عالم  وفي التأثير على مهم وفعال في اإل

 مفهوم اإلعالم اإللكترونى:

فقد اختلف العلماء والخبراء في وضع تعريف محدد له، ولكننا سنركز  ياإلعالم اإللكتروننظرا لحداثة مصطلح 
على تعريف اللجنة العربية لإلعالم فتع رف اإلعالم اإللكتروني بأنه: الخدمات والنماذج االعالمية الجديدة التي 

ستخدام التقنيات اإلعالمي آليا  أو شبه آلي في العملية اإلعالمية با االتصالتتيح نشأة وتطوير محتوى وسائل 
تصاالت والمعلومات كنواقل إعالمية غنية بإمكاناتها في إلندماج تكنولوجيا اإااللكترونية الحديثة الناتجة عن 

ويمكن وضع  ، عالميةإلمواد الويشمل االشارات والمعلومات والصور واألصوات المكونة ل ، الشكل والمضمون 
ويستخدم الوسائط  االفتراضييد من اإلعالم ينشط في الفضاء تعريف مختصر لإلعالم اإللكتروني )هو نوع جد

مكانيات متباينة، يتميز بسرعة االنتشار وقلة التكلفة  االلكترونية كأدوات له تديرها دول ومؤسسات وافراد بقدرات وا 
 (2555،الجمال دمحم)وشدة التأثير(.

وعلى  االلكترونيةهو اإلعالم الذي يتم عبر الطرق ( Electronic media: باإلنجليزية) االعالم اإللكتروني
، يحظى هذا النوع من اإلعالم بحصة متنامية في سوق اإلعالم وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليه اإلنترنترأسها 

غدا واضحا  أن نشأة أي وسيلة و ،  الحرية الفكريةديثه كما يتمتع بمساحة أكبر من وسرعة إنتاجه وتطويره وتح
لم يلغ المذياع، ولكن المالحظ  والتلفازلم يلغ الصحيفة  فالمذياعإعالمية جديدة ال تلغي ما سبقها من وسائل، 

وفقا  إلمكانيات  االستخدامثة يخصم الكثير من جمهور الطرق القديمة ويغير أنماط أن كل طرق اإلعالم المستحد
ماما ، إذ أنه ال يعد سيفرض واقعا  مختلفا  تومن بعد اإلعالم اإللكتروني  اإلنترنتفرض ظهور  ، الوسيلة الجديدة

نما هو وسيلة تطويرا  فقط لوسائل  هناك الصحافة  تحتوت كل ما سبقها من وسائل، فأصبحإاإلعالم السابقة وا 
اإللكترونية المكتوبة، وكذلك اإلعالم اإللكتروني المرئي والمسموع، بل إن الدمج بين كل هذه األنماط والتداخل 

أصبح ليس هذا وفقط بل  ،متعددة بما ال يمكن حصره أو التنبؤ بإمكانياتهبينها أفرز قوالب إعالمية متنوعة و 
% من تعداد السكان، 23مستخدما  يمثلون  49,142,344وحدها  الشرق األوسطفي  اإلنترنتعدد مستخدمي 

% خالل السنوات الثماني  2,154.1%% من المستخدمين في العالم، وبنسبة تضاعف بلغت  1.1ونسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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يتضاعف هذا الرقم في ظل ثورة اإلنفوميديا و ،  % في العام األخير فقط452.4و  ( 1001-1000الماضية )
مثل  الهاتف المحمولالقنوات التلفزيونية على  بثك ، واالتصال وسائل اإلعالموالتي تتجسد في الدمج بين 

خبارية  واإلنترنت، وكذلك تطوير شبكات المحمول  شركة االتصاالت اإلماراتية التي بثت عشر قنوات ترفيهية وا 
، حيث بلغ الحواسيبوجودة توازي التصفح على  ، تصفح المواقع اإللكترونية عبر الهاتف المحمول بسرعةو  ،

  (2551,)بيومي دمحم ,مليارات مستخدم عدد مستخدمي الهواتف المحمولة على مستوى العالم ما يفوق أربع

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن اإلنترنت أصبح أهم وسيلة إعالم متعددة المهام بالنسبة للشباب، بينما تراجع و 
% من الشباب 53أن  دراسةوأظهرت ،  الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم التقليدية في حياة معظم الشباب بألمانيا

ون اإلنترنت يوميا، كما أشارت الدراسة إلى تزايد أهمية شبكات التواصل االجتماعي على في ألمانيا يستخدم
% المجالت 4% فقط من "جيل الشبكة العنكبوتية" الصحف و12اإلنترنت بالنسبة للشباب وفي المقابل يطالع 

أمام اإلنترنت حيث أظهر  أهميتهما تتراجعإال أن ورغم أن التليفزيون واإلذاعة ما زاال يتم استخدامهما كثيرا، 
% فقط ومن ناحية 41% من الشباب يشاهدون التليفزيون يوميا، بينما يسمع اإلذاعة نسبة 93االستطالع أن 

ر باألمن واالستقرار الشعو  وفي حياتهم ه هتماما  إ أخرى كشفت الدراسة أن من أهم األمور التي يوليها الشباب 
% 52ظهرت الدراسة أن الصداقات الحميمة تمثل أهمية خاصة بالنسبة لستمتاع بالحياة الخاصة وأإلالوظيفي وا

% 94ويحرص ، % منهم أن الحصول على وظيفة آمنة من األمور المهمة في الحياة 14من الشباب، كما يرى 
% منهم أن 91من الشباب على تحقيق األمان المالي من خالل االلتحاق بوظيفة ذات راتب مرتفع، بينما يرى 

أجرى الدراسة شبكة التواصل االجتماعي "في.زد". ، حيث وقت كاف للحياة الخاصة أمر مهم بالنسبة لهم توفير 
ألف شخص تتراوح  30وشملت الدراسة التي تعتبر األكبر من نوعها في ألمانيا بحسب بيانات الشبكة نحو 

  (2551,)السويل.عاما 15و  24أعمارهم بين 

 نظرية االعالم االلكتروني

األلماني المعاصر  الفيلسوفإن االسس النظرية لإلعالم اإللكتروني مبنية على النظرية التي صاغها  :أوالا 
الحوارات والمناقشات العلمية حول مفهوم  إزدادت حيث ،والتي تسمى بنظرية المجال العام  يورغن هابرماس

 Structual) 2515عام البنائي للمجال العام المجال العام منذ أن قام هابرماس بنشر كتابه التحول 

Trsnsformation of the Puplic Sphere ) ارتبط بالترجمة اإلنجليزية التي  وانتشارهولكن ذيوع المفهوم
، وأصبح مصطلح المجال العام مفهوما  مركزيا  في مجال الدراسات اإلعالمية في السنوات 2515صدرت عام 

تتم الذي النقاش من المجال العام إلى المجال الخاص  شرح النظرية كيف أن وسائل اإلعالم نقلتتإذ  ، األخيرة
وسائل  فيه صناعة منتج إعالمي قادر على إختراق العقول و إيهامها و إبعادها عن الحقائق، كما أكد فيها أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3
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في القضايا العامة وتؤثر على النخبة  كبيرا   عالم االلكتروني تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تتيح تأثيرا  إلا
أصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي في إزدياد مطرد على  االنترنتلنخبة الحاكمة والجمهور مما يعني أن ثقافة وا

% 10بأن أكثر من  حصائيات التي جرت مؤخرا  إلشير ا، إذ ت العكس من قراء الصحف والكتب العتبارات عدة
 ، من فئة الشباب يفضلون التعامل مع اإلعالم اإللكتروني، ألنه يتيح لهم إمكانيات تفاعلية عديدة مثل الدردشة

 ( 2555الجمال دمحم, ) .، مما يؤكد بأنه المستقبل لإلعالم اإللكتروني والتزامنية الشديدة ، والتعليق بسرعة

طور هابرماس مفهوم المجال العام كجزء من الحياة االجتماعية حيث يستطيع المواطنون أن يتبادلوا        
اآلراء بطرق تهم المجتمع كله وهو ما يؤدي إلى تشكيل الرأي العام، حيث يظهر المجال العام للوجود عندما 

اول النظرية أن تشرح األسس االجتماعية تح، يتجمع الناس لكي يناقشوا القضايا االعالمية والسياسية المشتركة 
للديموقراطية من خالل النظر إلى المنظمات محددة الهوية والقائمة على أسس اجتماعية وثقافية مشتركة داخل 
المجتمع المدني كمنظمات قادرة على تطوير خطاب نقدي فعال يستطيع التقريب بين وجهات النظر المتعارضة 

احات النقاش حول المجال العام المشترك الذي يجمع أفراد الرأي العام ويدخلهم في وقد دعم االنترنت فكرة س، 
فكرة التفاعلية التي تفوق بها االنترنت  نوع من النقاش يعتمد سبتأسيحالة حوار حول القضايا التي يهتمون بها 

مي وي سر فكرة المشاركة بين دعم مفهوم دمقرطة وسائل اإلنتاج اإلعال فاإلنترنت ، على وسائل االعالم التقليدية
الرأي والمعلومات حول القضايا الخالفية وتقريب وجهات النظر تبادل مجموعة من األفراد في مساحة تتيح لهم 

تصال تكنولوجية أوجدها االنترنت فدعم إوالمجموعات البريدية كلها أشكال فساحات النقاش والمنتديات  ، بينهم
لجماعات وتشمل أجندة االهتمامات التي يتم االتصال حولها بكل ما يتعلق من خاللها عملية االتصال بين ا

  (1002,) دعنان والشافعي.بشؤون الحياة اليومية والثقافة بكافة أشكالها

وبوجه عام فان اإلعالم بمستوياته المختلفة هو فن التأثير واإليقاظ والتنوير والتثقيف واإلمداد بالمعلومات 
ت، فن اإلقناع واالتصال واالستقطاب وتقوية الجبهة الداخلية، وتدعيم القيم واألخالق، واألفكار، والمستجدا

وتنمية السلوك االيجابي، ونشر المعرفة، وتعميق ثقافة التسامح، واإلعالم يتصف بالموضوعية والصدق 
والتعّدي على  وليس من اإلعالم في شيء نشر الرذيلة والفتنة والتحريض، وهدر القيم واألخالق ،والفضيلة 

الحقوق، وقلب الحقائق والتزوير واألكاذيب، وليس من اإلعالم دعاوى االنقسام والفوضى وتعميق ممارسة العنف 
نحن اليوم نعيش عالم  ، واستخدام مفردات وألفاظ خارجة عن اآلداب العامة بحجة التأثير والترويج واالستقطاب

ر التسابق المتسارع والتنافس الصارخ بين الشركات الكبرى الفضاء المفتوح بغير حدود أو قيود، نعيش عص
والدول العظمى والهيمنة الفّجة  لبسط النفوذ على الفضاء والتحكم في إمكانياته واستباحته واالستفادة من كّل 

نعيش  نحن  إذن ، حّيز باستخدام األقمار الصناعية في مختلف المجاالت لخدمة أهداف معلومة وغير معلومة
ة من الصراع العلمي المتسارع الذي يهّدد التشكيل العالمي عامة والواقع العربي خاصة، ويهّدد الثقافات حال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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فإن هناك نظاما  إعالميا   ، العولمة  بوجه عام القومية والوطنية لصالح األفكار العالمية المتدفقة تحت شعار
وبالطبع فان هذا النظام اإلعالمي الجديد على  جديدا  في طور التكوين يتوافق مع النظام السياسي العالمي ،

مستوى العالم، يختلف عن النظام اإلعالمي الذي تسعى الدول النامية إلى تحقيقه في السبعينيات من القرن 
العشرين حينما برزت مجموعة دول عدم االنحياز بزعمائها العظام، جمال عبد الناصر، نهرو، تيتو، سوكارنو، 

ار هذا النظام في سياق المؤتمر العام لليونسكو مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، وهدفه  نكروما وقد تم إقر 
.تعديل أساليب تدفق اإلعالم الدولي وتحقيق  التوازن اإلعالمي بين الدول النامية والدول المتقدمة  

 الشخصيّة :

ل ، وذلك من أج ع الذي تعيش فيهللمجتم تنمو شخصّية الفرد وتتطّور من كل جوانبها ضمن اإلطار الثقافي
مع األفراد  اكتساب مفاهيَم وأنماٍط فكرية وسلوكية تساعد على تكيف الشخص مع مجتمعه وتكوين عالقات

الفرد، من  ةشخصيتساهم في بناء الجزء األكبر من  شك فيه أن الثقافة بشكل عاما ال ، ومم المحيطين فيه
 (1002,والشافعي )دعنانخالل بعض األهداف واالهتمامات،.

 تأثير الثقافة في تكوين الشخصية:

على مجموع األدمغة  الثقافة، بينما ترتكز  على دماغ اإلنسان وجهازه العصبي بشكٍل خاص  الشخصّية تعتمد
 ، فثقافة المجتمع ال تموت   جدد ختفي هذه األدمغة حّتى تظهر عقول جديدة ألفرادالتي تؤّلف المجتمع، وما إن ت

ي تكوين ف ؤّثر في تكوين شخصّية الفرد بشكل أولٍي ، ثمعلى ذلك فالثقافة ت ، وبناء ِبهرم اإلنسان أو موته
  :لنقاط تأثير الثقافة في الشخصّية ، وفيما يأتي عرضالمجتمع

 األولى من  مراحلالفي  المفروض تواجدها في الفرد، خاصة تكوين صور السلوك والتفكير والعواطف
والتي تتناسب مع المجتمع والبيئة  لقيم والعادات المؤّثرة في حياته، وذلك من أجل تنشئته على اعمره 

 التي يعيش فيها.
 ة دورة ن والطبيعة التي يعيش فيها الفرد وعن أصل اإلنسان وماهيعن الكو فسيرات وتوضيحات تقديم ت

 حياته.
 ن الفرد من التمييز بين األفعال الصحيحة والخاطئة.وفير المعايير والمبادئ التي تمكت 
 اتهم.تنمية ضمير الفرد، حّتى يصبح كالرقيب الداخلي على تصرفات األفراد وسلوكي 
 ابط بين الفرد ومجتمعه من خالل العيش ضمن جماعة واحدة تسعى لتحقيق هدف واحد ضمن الرو  تقوية

 .معايير محّددة

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9#cite_note-wvv0vH7xIp-1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 ات تي تحسن من سلوكه بشكل عام بحيث ينسجم مع السلوكيإرشاد الفرد إلى االتجاهات الصحيحة ال
  (2519,)الغاليينيالمتعارف عليها من قبل المجموعة بأكملها في المجتمع الذي يعيشون فيه.

 الشخصيّة وثقافة المجتمع

العالقة بينهما عالقة تكاملّية  تقوم على أساس التأّثر  ، لتصبح تتأّثر شخصّية الفرد بالثقافة السائدة في المجتمع
، بغض النظر عن  عن الثقافة لتأثير، ولذلك ال يمكن الحسم بأن الثقافة نتاج  الشخصية، أو الشخصية نتاجوا

، حيث إّن  نه من صناعة حياتهره باآلخر، فالثقافة تزود الفرد بالمواد األساسية التي تمكهما وتأثيمن دور كل
والقدرات ، بل تعتمد على التفاعل بين الجينات  ة فقطكوينها على الصفات السيكولوجيالشخصية ال تعتمد في ت

ة الفرد تتأّثر بثقافته من خالل ، ولهذا يمكن القول بأن شخصي فيه الفرد الذي يعيش المجتمعة مع السيكولوجي
  :، وهي كما يأتيأربعة جوانب

 (8991التربية  ـ التعليم  ــ التغير الثقافي  ـ الصدمة الثقافية . ) بيومي ،              

 تعريف علم الثقافة والشخصية 

هو ذلك العلم الذي يدرس العالقة المتبادلة بين المجتمع والثقافة والشخصية في كل متكامل، وهو فرع 
الثقافة بناء االجتماعي وما به من نظم ، وهذا العلم يهتم بدراسة الة ، الثقافي من فروع األنثروبولوجيا

بجوانبها المادية )كاألدوات والفنون والتقدم العلمي والتكنولوجي ( والالمادية ) الدين والعادات والتقاليد 
والعرف ( وكيف يؤثران معا في خلق نمط معين للشخصية ، فضال عن محاولة الكشف عن أثر 

  (2551،  )السويل .في الثقافة والمجتمع  الشخصية
ويعتمد هذا العلم في موضوعاته على االستفادة من نتائج ثالثة علوم رئيسية هي : علم االجتماع ، وعلم 

فعلماء االجتماع  ر األساسي الذي يجمع هذه العلوم ،األنثروبولوجيا ، وعلم النفس ، والفرد هو المحو 
المجتمع ، وعلماء األنثروبولوجيا يهتمون بدراسة الثقافة ودورها في تكوين  يهتمون بدراسة الفرد كجزء من

 شخصية الفرد ، وعلماء النفس يهتمون بالفرد وانفعاالته النفسية ودورها في تشكيل شخصيته
ل من المجتمع والثقافة وهذا يعنى أن علم الثقافة والشخصية يهتم بدراسة  العالقة المتبادلة بين ك

وال  مع ، وليس هناك ثقافة بال شخصية ثقافة بال مجت فليس هناك مجتمع بال ثقافة ، وال والشخصية ،
 )نفس المصدر السابق( شخصية بال ثقافة .

 

 أهمية علم الثقافة والشخصية :

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
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 تمكننا دراسة هذا العلم من تحقيق العديد من الفوائد النظرية والعملية وهي :
 أوال :  األهمية النظرية وتتمثل في

  ، وتأثير كل منهما باألخريساعد على فهم العالقة المتبادلة بين الثقافة والشخصية 
  االجابة على الكثير من التساؤالت بخصوص الشخصية القومية ، وهل يوجد ما يسمى بالشخصية

 القومية التي تجمع بين أبناء المجتمع الواحد أم ان الشخصية القومية مجرد وهم في عقول العلماء فقط ،
 وغير موجوده على أرض الواقع ؟.

 أوال :  األهمية العملية وتتمثل في
  مية صالح األخطاء وتنفة نقاط القوة والضعف ، ومحاولة إيساعدنا على فهم أنفسنا بشكل أفضل ، ومعر

 يجابية فينا .الجوانب اإل
 ن الثقافات .يساعد على فهم الشعوب األخرى ، ومعرفة كيفية التعامل معها بما يدعم التواصل بي 
  يساعد على فهم األعداء من خالل الدراسات الخاصة بالشخصية القومية لهذه المجتمعات ، ومعرفة

 كيفية التعامل معهم ، والتنبؤ بردود أفعالهم في الحرب والسلم.
 . يمكننا من التنبؤ بسلوك األفراد في المستقبل في المواقف المختلفة 
 لتنمية والتخطيط في أي مجتمع من خالل التعرف على نقاط القوة يمكن أن يفيد العاملين في مجال ا

  (2519,الغالييني). والضعف بين أبناء المجتمع ومحاولة توجيهها الوجهة السليمة
 

 مراحل تطور علم الثقافة والشخصية :

 مر علم الثقافة والشخصية بثالث مراحل رئيسية على النحو التالي :
 

 ماء األنثروبولوجياالمرحلة األولى : مرحلة عل
هتم الرواد األوائل لعلم م ، حيث إ 2510ة والشخصية الى عام تمتد البدايات األولى لعلم الثقاف

االنثروبولوجيا بدراسة الثقافة وأثرها على شخصية األفراد ، كما وجدت محاوالت سابقة تمثلت في 
 شخصية الفرد . بعض المفكرين والفالسفة القدماء للكشف عن أثر المجتمع في تشكيل

 وهكذا يمكننا تقسيم هذه المرحلة الى مرحلتين هما :
المرحلة الفلسفية : والتي تمثلت في محاوالت المؤرخين والفالسفة األوائل أمثال أبقراط ، وشبنجلر ، -2
 بوركخارت ، وابن خلدون ... وغيرهمو 
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هتمام علماء االنثروبولوجيا األوائل في بدايات القرن العشرين بدراسة الثقافة المرحلة العلمية : تتمثل في إ -1
وأثرها على شخصية األفراد ؛ ومنهم روث بندكت ، مرجريت ميد ، مالينوفسكى ، بواس ، سابير ، ريفرز 

 (2551،  )شوارتز توني.
 بولوجياعلماء النفس وعلماء االنثرو أفكار المرحلة الثانية : مرحلة التزاوج بين 

عندما طلبت الحكومة األمريكية قل بعد الحرب العالمية الثانية وفيها ظهر علم الثقافة والشخصية كعلم مست
ومعرفة نقاط ضعفها وقوتها  راسة الشخصية القومية اليابانية من بعض علماء االنثروبولوجيا وعلماء النفس د

 وكيفية التعامل معها وقت السلم والحرب  .
ستفاد علماء إاء النفس وعلماء االنثروبولوجيا  حيث التعاون بين علمالمرحلة نوع من  في هذه وحدث

كذلك تأثر و االنثروبولوجيا من نظرية فرويد في التحليل النفسي ، وحاولوا تطبيقها على الشخصية القومية ، 
 شخصية .علماء النفس بآراء علماء االنثروبولوجيا وتأكيدهم على أهمية الثقافة في تشكيل ال

 ومن أهم علماء هذه المرحلة : فرويد، كاردينر، ايريك فروم ، رالف لينتون، جورر... وغيرهم
 المرحلة الثالثة : مرحلة الدراسات االجتماعية

وظهرت فيها العديد من الدراسات التي تناولت الشخصية القومية في العديد من المجتمعات الحديثة خالل 
البناء االجتماعي وما به من نظم اهتم علماء االجتماع بدراسة أثر  ( ؛ حيث2549-2590الفترة ) 

 جتماعية كالعائلة ، والنظام السياسي واالقتصادي والديني والتعليمي  في تشكيل شخصية الفرد .إ
 ومن علماء هذه المرحلة : بارسونز ، إنكلز ، ليفنسون ، ريزمان ، هيرنج .... وغيرهم .

التأكيد على أهمية التحليل االجتماعي في فهم العالقة بين البناء االجتماعي وقد حاول هؤالء العلماء 
 (المصدر السايق)والشخصية ، ودور البناء االجتماعي في تشكيل الشخصية .

 شبكة االعالم في الدنمارك

بجهد شخصي مستقل وبمعاونة فريق من   1002سنة  كوبنهاكن الدنماركية تأسست الشبكة في العاصمة
الدنماركية كافة والتراخيص  األصولية  الذين التحقوا للعمل بشكل تطوعي ، وحصلت على الموافقات مالء الز 

وكذلك موافقة نقابة الصحفيين في العراق. واستمر عملها حتى االن ، بجهود حثيثة لشق الطريق المهني المحايد 
سّيس ، الذي يرفض كتروني ، خاصة المفي بحر عميق من التجاذبات وأمواج عاتية ازدحم بها االعالم االل

ن أن الساحة لي ، فإما أالنا والشعور المريض القائم على عالم مستقل ، منطلقا من عقدة إإ التعايش مع اي 
ستقطاب خيرة إلشبكة وعبر السنوات نجحت في ، اي متهم بشتى صنوف التهم أنك ضدي ، إأو  عي تكون م
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في التناول والمستقل في نها تمثل المنبر الحر والحيادي إن تأكد لهم ألصحفيين العراقيين والعرب بعد من ا
وكذلك نشر  ،كبار الكتاب والرواد وان مهنية الشبكة خلقت منها نموذجا يستهوي اإلقبال عليه من قبل ،التوجه 
في  حين شرعت ، ونجحت في تحقيق نقلة صحفية نوعية ، لكبار الصحفيين في العراق وخارج العراق مقاالت 

مهمة المقبالت الخاصة التحقيقات الصحفية الميدانية و  نتاجات الصحفية من غير المقاالت تغذية صفحاتها بال
ضافة الى التقارير ومتابعة إلنشاطات الثقافية والمهرجانات ، مع شخصيات مهمة ، وتغطية المؤتمرات وا

الشبكة  وشهد واقع  ، عراق والبلدان العربية األحداث عبر شبكة من مدراء المكاتب في عدد كبير من محافظات ال
ستحداث صفحات إعالم االلكتروني  تجسد في |إلقائها مكانة مرموقة ومميزة في ارتإطفرات متعددة  ساهمت في 

تفاعل الكّتاب مع الشبكة وحرصهم و ، والرياضة والمنوعات وغيرها  ، والطفل ، والمرأة ، وأقسام تعنى بالثقافة
ن يحتل مساحة إعالمية واسعة أ االلكتروني االعالمستطاع إ (شبكة االعالم في الدنمارك )ا على النشر فيه

السريع  نتشارإلت القارئ  خاصة ما يتعلق بحجم انافس فيها الصحافة الورقية التي لم تعد قادرة على تلبية حاجا
الكاتب في النشر السريع وخالل  رادةإلستجابة ا  و  متلكت ميزات جديدة تعد األكثر سهولةإ، فالمواقع االلكترونية 

 4200في الشبكة بحدود الكتاب  عدد أصبح اضافة لذلك ،االلكتروني  اإلعالندقائق في مدوناته في شبكات 
بعة جتماعية ويومية ورياضية ومتالصحفية من مقاالت متنوعة علمية وا  كاتب وصحفي بمختلف المجاالت ا

ن  لوقت إفي نفس امتابع ، و  29300لمتابعين للشبكة من زوار بحدود  ن عدد ااالخبار المحلية والعالمية وا  
وتويتر وثالث ، كوكل  محرك البحث  مثلخرى متنوعه تذهب الى مواقع أ المقاالت التي تنشر في موقع الشبكة

 .)موقع شبكة االعالم في الدنمارك(.وتوماتيكيأفي ال فيس بوك خالل ثواني وبشكل صفحات 

 الفصل الثالث
 اءات البحثجر إ

 ةستمار إعتمدت على أ راءات منهجية في هذه البحث التي جإجرائي كل ما قام به الباحث من يتناول الفصل اإل
 , الدنمارك مختلف المواقع اإلليكترونية العاملة فيفي للشباب المقيمين في الدنمارك المتصفحين ستبيان وجهت إ

 :لبحثمنهج اأوالا: 
 )المنهج الوصفي(م الباحث منهجا  علميا  واحدا  ستخدإ وتوخيا  للدقة لبحث واألهداف المرجوة منها األهمية هذ 
 .النتائجلتحليل ستبيان ة إستمار ا  و 

 المنهج المستخدم منهج المسح الوصفي:
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نات ت أو آراء أو اتجاهات أو سلوكيات عيالبحوث التي تستهدف وصف سمايستخدم منهج المسح الوصفي في 
الرغم وب ، جتمع الذي سحبت منه العينةبما يسمح بتعميم نتيجة المسح على الم،  من األفراد ممثلة لمجتمع ما

رح األحداث أو الظواهر التي إال أنه يمكن أن يلعب دورا  تفسيريا  بش ،أن منهج الوصف يلعب دورا  وصفيا  من 
مصاغا   ال  عندما نسأل عينة من اإلفراد سؤ  ، دراسات التجريبية وشبه التجريبيةا  في الويستخدم أيض ،تدرس

الوصفي ويستخدم منهج المسح  ، مصاغا  بطريقة غير تجريبية ال  ونسأل عينة مشابهة سؤ   تجريبيةصياغة 
 (9111،.) الجمال دمحم ختبار متغيرات شديدة التعقيدإفي  أيضا  
 :وعينة البحث جية للدراسةاإلجراءات المنه-ثانيا:

تتضمن مجموعة محاور ستبيان ة إستمار إتحليلية المناسبة له والمتمثلة بإعداد األداة العتمد البحث الحالي على إ 
 ، ةاالستمار  ذهوقد طبقت اإلجراءات والسبل الكفيلة للتحقق من صدق وثبات قياس ه ، هداف البحثتغطي أ 

بموجب  ةتم تحليل االستمار و  () ثثم جرى تطبيقهما على عينة البح ومن   المقيمين في الدنماركالعربي الشباب 
، وبخصوص عينة البحث فقد   ستنتاجاته ومقترحاتها  ستخالص نتائج البحث و إتم من ثم و  خاصة ، جداول

شبكة االعالم ) اإللكترونيةعلى المواقع  لشباب المقيمين في الدنمارك المطلعينا من عينةختار الباحث إ
 . (كالدنمار  في 
 :لبحثا: أداة ثالثا

ور ويتضمن كل امحال من عددا  ستبيان تضمنت إ ةستمار إ، قام الباحث ببناء لبحثأهداف اللوصول الى تحقيق 
والتي تضمنت  للعينةعن البيانات االولية  محور منها مجموعة من الفقرات لتغطي جوانب ذلك المحور فضال  

ترة الزمنية بعيد عن الوطن االم ، تناول الف تنوع المعلومات الثقافية ، ي:ه بيانات عامة تمثلأربعة متغيرات 
 . معوقات القراءة الموقع لألحداث اليومية ،

االستبيان الذي فرغت محتوياته في جداول تفريغ خاصة أعدت لفحص ستخدم أداة تحليل إ تم .األداة-:رابعا
 النتائج بدقة عالية.

األولية على  االستمارة، حيث قام الباحث بعرض صيغة  بعدة مراحل البحث ةستمار إت عملية إعداد وقد مر 
 أبدى المحكمون جملة من المالحظاتوقد  ألساتذة إلبداء الرأي والمالحظاتمجموعة من المختصين والخبراء وا

خذ أالتحليل، وقد  ةستمار إل بعض الفقرات إلى الصيغة األصليةالتي تطلبت التعديالت أو الحذف أو إضافة 
ستجدت أثناء عملية تحليل إتفق عليه المحكمون من تعديالت باإلضافة إلى المالحظات التي أالباحث بجميع ما 
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مجددا   اوأعاد صياغته ةستمار إلا مفرداتتغييرا  ملحوظا  ببعض  , وقد أجرى الباحثستبياناإلمفردات 
 النهائي. ابشكله
 للبحث: انيةالزمو  الحدود المكانية: سادسا

 المقيمين في الدنمارك المتصفحين  في بشباب العر لل مكانيا : في إطار الحدود المكانية هذا البحثر نحصي
 .العربية باللغةالدنمارك  عالم فيموقع شبكة اإل

 .  7192ـــــ 7192 لمحصورة مابينوزمانيا : في الحدود الزمانية خالل الفترة ا

 :سادساا:  مؤشرات الصدق والثبات
كل المفردات التي تناولت  ،لتحليل عينة البحث ستبيانة إستمار إألهداف البحث، قام الباحث ببناء ا  تحقيق أوالا:

 :ةوفيما يلي اإلجراءات التي قام بها الباحث في بناء األدا  ،تغطي جوانب مشكلة البحث
 . اختصاص لغرض إثبات مدى صالحيتهإلعلى عدد من الخبراء من ذوي ا ستبياناإل ةستمار إعرض  -1
 . االستبيانلتحليل مفردات  مجموعه من الجداولبناء  -2
 ةتم إجراء تغييرات الحذف واإلضافة بمشورة السادة الخبراء كما تمت عمليه المطابقة بين مفردات االستمار  -3

 ..وجداول التفريغ لعينة البحث
لحة لقياس ما وضعت من %( بين الخبراء على جميع مفردات كل أداة بكونها صا21حصل اتفاق بنسبة )  -4

 أجله, وبذلك تحقق الصدق الظاهري للقياس.
 تمت االستفادة من هذا األجراء في عملية تفريغ النتائج وتعديل بعض فقرات التحليل. -5

 ثانياا: أداة الصدق والثبات:
سلوب الصدق باستخدام أ ستبياناإل ةستمار إساؤالت البحث قام الباحث بتصميم انطالقا  من ت صدق األداة: -أ

تفاق المحكمين على أن المقياس أو األداة صالحة فعال  إ(  وهو الذي يعبر عن Face Validityالظاهري )
 لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله.

هي التي تتم بطريقة إعادة االختبار أو  االختباراتن أنسب إ( ف (Reliabilityإلثبات المقياس ثبات األداة: -ب
ختبار على مادة التحليل نفسها وتعليمات الترميز وقواعده نفسها, وقد قام الباحث بعد شهر من تعدد القائمين باال

ظهرت تغيرات بسيطة بين نتائج التحليل في المرة قد و  ،بإعادة التحليل االستمارةاالنتهاء من عملية تحليل 
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بلغت نسبة الثبات بين مرات التحليل  حيث ، لثانية ولم تؤد إلى تغيرات كبيرةاألولى ونتائج التحليل في المرة ا
 وهي نسبة كافية للداللة على ثبات القياس في جميع النتائج. وفقا  لمعدلة )هولستي( (8..2)
 الوسائل اإلحصائية: -ج
في عملية تحليل نتائج العينة بحساب نسبة التكرارات لقياس قوة الظاهرة الناتجة  التكراريةستخدام الباحث النسب إ

 .وثبات ودقة المقارنة بين الفئات قياسا  إلى نتائجها, وقد تحقق من عدد التكرارات والنسب المئوية صدق بالتحليل

 الفصل الرابع
 تحليل بيانات البحث

الباحث في هذا الفصل بتحليل البيانات التي تضمنتها استمارة االستبيان والتعليق عليها واجراء مقارنات  قام
 عملية بين تلك البيانات.

في شبكة  الشباب المقيمين في الدنمارك من كال الجنسين  المتصفحين  توزيع استمارة االستبيان على  مت
.االعالم في الدنمارك

 أوالا : البيانات العامة

 النقاط اآلتية : فراد عينة البحثأ شملت البيانات العامة
 71% وبلغات نسبة االناث 17.5بمعدل 59الجنس : اوضحت بيانات البحث ان نسبة الذكور بلغت  -1/1

  ( يوضح ذلك .8% وجدول رقم )82بمعدل 

 (8) رقم جدول                                                                                     

 

 

 

 

 

 افراد العينة ن جنسيبي

 % التكرار الجنس

 ذكر

 أنثى

18 
72 

9117 
22 

 %111 132 المجموع
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كانت كاآلتي من الشباب العربي في الدنمارك  البحث  عينة عمارأ ن : أوضحت بيانات البحث  أ العمر -1/2
 (71الى  .7وأعمار الشباب من )( ، 72.2( ويشكلون نسبة ) 81)    عددهم (78الى  71العمر من ): 

 % ( 72 ( ويشكلون نسبة ) 72) عددهم( 78 الى79األعمار ) % ( اما75( ويشكلون نسبة ) 58عددهم )  
.(7وكما هو موضح في الجدول )رقم   

 (3جدول رقم )

 عينة البحث للشباب العربي في الدنمارك اعمار

 % التكرار العمر

 3912 81 (25ـ21)

 34 58 (31ـ22)

 22 72 (31ـ31)

 %111 132 المجموع

 :المؤهل التعليمي -1/3

( ويشكلون  97)   يقرا ويكتبجاء كاالتي :  لعينةالمؤهل التعليمي الذي يحمله افراد اكشفت نتائج الدراسة ان 
المستوى فوق % ( ، ..91( ويشكلون نسبة )95) جامعي(  ، 8.7( ويشكلون نسبة )2)ثانوي ( ، 1.2نسبة )
وبينت نتائج هذا البحث بان افراد العينة الغالبية لديهم مؤهل تعليمي  (77.1نسبة ) ( ويشكلون 77)الجامعي

يوضحه  ليس لديهم معوق من ناحية القراءة وهذا ماف ، االطالع على المواضيع التي تهمهميؤهلهم من القراءة و 
 .(5رقم ) لجدو 
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 (4جدول رقم )

 . لعينة البحثالمؤهل التعليمي يبين 

 % التكرار المؤهل التعليمي

 2104 72 يقرا ويكتب

 2209 71 ثانوي 

 3109 57 جامعي

 2207 77 فوق الجامعي

 %111 132 المجموع
 :قامة في الدنمارك اإلعدد سنوات  -1/4

 كانت كاالتي : قامة الفراد العينية في الدنمارك إلن عدد سنوات اكشفت نتائج الدراسة إ

( 72( كان عددهم ) 91-.%( ، وان فئة من )72.9( ويشكلون نسبة )51( كان عددهم ) 8-9إّن فئة من )
%( وان فئة من) 92.1( ويشكلون نسبة ) 78كان عددهم ) (98-99%( ، وان فئة من)72.2ويشكلون نسبة )

العينة  دفر إلقامة عدد سنوات اإلن %( ، وتفرز النتائج أ98.9ن نسبة )( ويشكلو  71فمافوق( كان عددهم )-.9
 يدل على ان قامة اقل من  خمس سنوات الغالبية االكثر وهذا مالديهم سنوات إان الذين جاءت بشكل متفاوت ، 

 لم تنسيهم الوطن والبحث عن  القليلةقامة بار وطنهم االم الن عدد سنوات اإلخينة لديهم ميل لمعرفة أأفراد الع
 ( يوضح ذلك.8وجدول رقم )المواضيع التي تهم أوضاع الوطن  ، 
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 (5جدول رقم )

 االقامة في الدنمارك الفراد العينةيبين سنوات 

 % التكرار االقامةسنوات 

 (1 - 5 ) 51 3911 

 (2 - 11 ) 72 2219 

 (11 - 15 ) 78 1217 

 1511 71 فما فوق ( - 12) 

 %111 132 المجموع

 :   تنوع المعلومات الثقافية في الموقعثانياا : 

 .مور تهم ثقافتك العربية ؟فة مايجري من حولك من أالمواقع االلكترونية العربية لمعر  تستخدمهل . 2 .1

المواقع العربية )شبكة ستخدام %( أشارت الى إ8..7بنسبة )و  فراد العينةأ ( من78ن ) كشفت نتائج الدراسة أ
 فراد العينةأ( من  12، بينما أشار )تهم الثقافة العربية معرفة مايجري من أمور في  االعالم في الدنمارك (

في تعاملها مع  المواقع االكترونية العربية )شبكة العالم في الدنمارك (ستخدام %( الى عدم إ27.5وبنسبة ) 
يتكلمون اللغة الدنماركية  فراد العينة من الذينإن أغلبية أيعود الى  هذاو  ، التي تهم الثقافة العربية  المواضيع
يضا يتحمل جزء التي تهم الثقافة العربية وهذا أ مورفي كثير من األ ولجهلهم ولى في التواصل الثقافي كلغة أ

وجدول  والمنتديات الثقافية العربية التي تعنى بالشان الثقافي في المهجر . المراكز  القائمين على همن مسؤوليت
 .( يوضح ذلك .رقم )
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 (2جدول رقم )

 مور تهم الثقافةمن أ ي المواقع االلكترونية لمعرفة ما يجر  ستخدامإ

 % التكرار اإلجابة

 %2215 78 المواقع العربيةتستخدم  -

 %..93 12 المواقع العربيةال تستخدم  -

 %111 132 المجموع

توثيق كامل االحداث في الداخل والخارج بشكل ينمي الهوية هل يقوم الموقع بالمساهمة في . 2 .2
 :الثقافية العربية

المواضيع بإعداد  موقع شبكة االعالمقيام %( الى 87وبنسبة )  جابوا بنعمالذي أ أفراد العينة( من 92أشار )
فراد العينة بمتابعة هذه المواضيع ألنها تنمي الجانب الوعي الثقافي الى رغبة أ بهذا الجانب باإلضافة التي تهتم

تي بتوثيق االحداث ال موقعال%( الى عدم قيام 52وبنسبة ) بال  اأجابو  نالذيفراد العينة أ( من 92، وأشار ) 
 (2وكما هو مبين في الجدول رقم ) ، تنمي الهوية الثقافية العربية

 (9جدول رقم )

 مساهمة الموقع بتوثيق االحداث في الداخل والخارج الذي ينمي الهوية الثقافية العربية يبين

 % التكرار اإلجابة

 %52 92 بتوثيق االحداثيقوم الموقع 

 

 %42 92 الموقع بتوثيق االحداثال يقوم 

 %111 35 المجموع
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 ؟رهل تعامل الموقع بجدية مع حالة المهاجرين واوضاعهم في بلد المهج312

 فراد العينةأ( من  11فقد أشار )  ،وضاعهم في بلدان المهجر ين وأالموقع في نقل حالة المهاجر أهمية  أن
، وأشار )   المنشورة بالقضايا التي تهم المهاجر العربي المواضيعالموقع قد تناول ن % ( الى أ7,31وبنسبة ) 

رق الى حالت المهاجرين في بلدان المهجر وعدم الموقع لم يتط%  ( ان 1131وبنسبة ) افراد العينية ( من11
بعض المهاجرين يطمحون بان تكون المواقع العربية هي نافذتهم لشرح  ، وذلك ألنتسليط الضوء عليها 

  (9هو موضح في الجدول رقم )، وكما  وسعياهم ولنشر معاناتهم بشكل أقضا

 (8جدول رقم )

 المهجر في بلد تعامل الموقع مع حالة المهاجرينيبين 

 % التكرار اإلجابة

 %35.7 29 نعم

 %1,64 9. ال

 %111 132 المجموع

 ثالثا: الفترة الزمنية:

 :(موقع شبكة االعالم في الدنماركلزيارة المواقع االلكترونية )ماهي الفترة الزمنية . 5 .4

 اسبوعقصيرة المدى اقل من  . أ

 اسبوع الى شهر.ب. متوسطة المدى من  . ب

 فاكثر. هرمن شج. طويلة المدى  . ت

( 98)ر اشبينما أ اسبوعقل من الموقع  أ لزيارة ن الفترة الزمنية%( الى أ57وبنسبة ) فراد العينةأ( من ,,أشار )
الى  اسبوعالموقع هي الفترة الزمنية المتوسطة من  لزيارة%( الى ان الفترة الزمنية 98وبنسبة )  افراد العينةمن 
، و عدم الجدية واالهتمام بالقراءة في الموقع أ كان متردد بين االختيارنة فراد العيأن بعض وهو دالله الى أ شهر
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لربما اكثر وهذا شهر ف منالموقع  لزيارةن الفترة الزمنية ( الى ا,113وبنسبة )  فراد العينةأ( من 19شارة ) فيما أ
و عدم وجود العربية أ باللغة ةاإللكترونيالى القراءة في المواقع  لال تمي التي فراد العينةيمثل الغالبية من أ

 ( يوضح ذلك .9وجدول رقم ) ،التي هم عليها االن  والبيئةختالف التربية مواضيع تتناسب مع إ

 (9جدول رقم )                                             

 لزيارة الموقع )شبكة االعالم في الدنمارك(الفترة الزمنية يبين                  

 % التكرار ةاإلجاب

 25 33 اسبوعقصيرة المدى اقل من 

 ..1. 21 اسبوع الى شهرمتوسطة المدى من 

 95.7 17 من شهر فاكثرطويلة المدى 

 %111 132 المجموع

 الموقع: الى مستوى المنشورات خالل تصفحك  نظرت فكي. 5 .2

للمواضيع المنشورة في الشبكة بانها  مهميبان  تقي جابوان أالذي (1931وبنسبة )% فراد العينةأ( من  51أشار ) 
مهم جيد للمواضيع المنشورة في الموقع ين تقي,%(  با91وبنسبة )فراد العينة أ( من 189جابه )بينما أ، مقبولة

 المعرفية غزارتهاوكذلك تنوعها و  الشاب العربي في المهجروذلك للجدية في طرح العديد  من المواضيع التي تهم 
 ( يوضح ذلك .18وجدول رقم ) الموقع. لتصفح وقراءةاح رتيإحالت مما يولد 

 (41جدول رقم )

 النظر الى مستوى المنشورات في الموقعحول 

 % التكرار اإلجابة

 %1211 75 مقبول
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 %2112 912 جيد

 

 %111 132 المجموع

 رابعا: تناول االحداث اليومية:

 :خبارفي التعامل مع االاالحداث اليومية  الموقعهل يستخدم 4.1

%( 7171قبولهم على المواضيع المنشورة كأحداث يومية وهذا يمثل نسبة )لفراد العينة بنعم ( من أ11وقد اجاب )
وبنسبة  افراد العينة( من 71جابه )اضيع المنشورة تهتم بأخبار الفرد ، كما أمن المو ن نسبه كثيره ، يعني أ

وكما   بصفة عامةتهتم باألحداث اليومية ال  واضيع المواضيع المنشورة في الموقع هي مالى  ال ب%( 1979)
 (.11هو منشور بالجدول رقم )

 (44جدول رقم )                                                  

 في الموقع استخدام االحداث اليومية كموادبشأن  افراد العينةإجابات                     

 % التكرار اإلجابة

 5911 .2 نعم

 4212 .8 ال

 %111 132 المجموع

 :الى أي مدى تسهم هذه المواضيع في تحقيق االهداف التالية.5.1

 .إعالم الجمهور بصراحة بالمشكالت واألزمات التي تواجههم في الحياة -ا
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جل ر الهام الذي يقوم به القراء من أوالدو الجمهور بأهمية  االحداث التي تمر من حولهم  توعية -ب
 ع االحداث سواء داخلية او خارجية.التعايش م

 .والتواصل مع البلد االم في تنمية االحساس باالنتماء االجتماعيةغرس ودعم المسؤولية  -ت

 .عن المعلومات المضللة والزائفة عن الوطن االممحاولة تجنب سوء الفهم الناتج  -ث

 (.15وكما هو مبين في الجدول رقم ) 

 (42جدول رقم )                                                 

 في الجدول المذكورة الى أي مدى تسهم هذه المواضيع في تحقيق االهداف                 

 مدى االستخدام

الطرق 
 المستخدمة

 نادراا  أحياناا  بصفة دائمة

 % التكرار % التكرار % التكرار

 8.3 , 1579 17 1977 11 اعالم الجمهور

 28.3 18 5977 18 1579 17 رتوعية الجمهو 

 12.8 17 5771 9 171, 11 المبادئغرس 

تجنب سوء 
 الفهم

21 37.4 41 28.3 3 41.2 

 : القراءةخامسا: معوقات 

 بالقراءة باللغة العربية ؟عند القيام  ك.هل هناك مشكل تواجه1.5

 (97جدول رقم )                                                
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 القراءة باللغة العربيةفي  عينة البحثالمشاكل التي تواجه                             

 % التكرار اإلجابة

 %9314 12 نعم

 %2215 35 ال

عند  يوجهونهابنعم بان هناك مشاكل ( أشاروا  1,71وبنسبة ) فراد العينة أ( من  91ن ) بينت نتائج الدراسة أ
ي لغة تستخدم الشباب اللغة الثانية وه للغالبية العظمى  منبية تعتبر ن اللغة العر أ، وسبب ذلك  القراءة

و المؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات االجتماعية العربية ن معينة مثل البيت أكمابمجاالت تقتصر على أ
وبنسبة )  بال افراد العينة( من 7,، وأشار )  فيما بينهم الدنماركية اللغةوان الغالبية منهم يتحدثون  ، االخرى 
ز باللغة العربية قوي سواء عن كفي االساس لديهم مرتالنهم القراءة وجود مشاكل في عملية ( الى عدم   5177

 . غلب االحوال ة من االهل في أ ععن طريق متابريق تعلمهم في مدارس عربية خاصة أو ط

 :بالغة الدنماركيةبالموقع  ةالمنشور  هل ترغب بمتابعة المواضيع 2.3

% من 1171ة ) ( وبنسب99جاباتهم بنعم هو )الذين تم إحصاء إ فراد العينةأن نسبة ينت نتائج البحث بأب
ن تكون االقرب ماركية هي اللغة التي من الممكن أفراد العينة يجدون اللغة الدنأن أ وهذا يعني العينةفراد أ

والذين ما النتائج االخرى ، أ علموا بهاالتي ت ها لغتهمالنالى متابعة االخبار عن طريق القراءة بها وذلك 
فراد نسبه ليست بالكبيره  وهذا يعني أن أ فراد العينه وهو( من أ71,,( وبنسبة )11ال فكان ) جابوا بأ

وكماهو مبين في مشكلة تذكر بالقراءة باللغة العربية اذا كان الموقع باللغة العربية العينه ليس لديهم 
 (.11الجدول رقم )

 (41جدول رقم )                                                   

 باللغة المفضلة عندهم بالقراءة المواضيعمتابعة                                     

 % التكرار اإلجابة

 %2212 22 نعم
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 %3311 55 ال

 %111 132 المجموع

 الفصل الخامس

 تتوالمقترحاالتوصيات 

 اوال التوصيات:

نشر الثقافة الموروثة التي تنشر  فيحث االناث على االطالع على المواقع االلكترونية ألهميتها تشجيع و  اوال:
.مثل هكذا مواقععن طريق   

 وهذا ال ، الوطنية الهويهب االعتزاز  ثقافة تمام بالمواضيع الثقافية التي تغني الثقافة العربية وتنشرااله ثانيا : 
  ن بهذه المواقع الى انتقاء المواضيع التي تعزز هذا الجانب في شخصية الشباب.هتمام المعنييتحقق اال بإ

كثر على المواقع والقنوات التي تنمي بهم الشخصية فيلة بتشجيع الشباب على االطالع أوضع البرامج الك ثالثا :
ا هي جزء من حالة االنتماء الثقافية العربية من خالل تحفيزهم بان الموروثات الثقافية التي  يجب ان يتربوا عليه

. وجزء من تشكيل شخصيتهم  في المستقبل.  

االهل وكذلك  ةواخرى  وهذا يتحدد بمسؤولي بين فترة باللغة العربية تعليمية و اجراء دورات تثقيفيةابعا : ر 
دد لكن بها من حيث الع البأسالعربي في الدنمارك وهي جمعيات  بالشأنالجمعيات الثقافية معا و التي تعنى 

مها باللغة العربية حتى لى االستفادة من البرامج التي تقديبقى التنسيق بين هذه الجمعيات واالهل لحث الشباب ع
او  ةتعطي حافز للشباب على القراءة اكثر واالطالع على ثقافتهم العربية سواء من خالل المواقع اإللكتروني

مها هذه الجمعيات .الدورات التثقيفية التي تقد  

  سهام شرائح الشباب في ادارة الجمعيات الثقافية التي تعني بالجانب الثقافي العربي  مشاركة وا  امسا : خ
.مشتركة من قبل الجميع ةوهذه مسؤوليبهذا المجال  الشبابالتي تسهم في وعي  عالمواضيواشراكهم  في اعداد   

المقترحات -ثالثا:  
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 االعالم االليكترونيطية العديد من الجوانب في موضوعات يقترح الباحث من أجل إثراء البحث العلمي وتغ
:ما يليالى  وشريحة الشباب في المهجر   

خبار اليومية نقل األخبار على كافة األصعدة سواء األالمجتمع  في االعالم االليكتروني دور  يكون  ان أوال :
ع ايجاد قنوات تعريفية او مواضيع تهم على هذه المواقو  ،كل مجاالت الحياة في لألحداث او االخبار الثقافية 

شريحة الشباب وحتى تكون هذه المواقع نوافذ يطل عليها الشباب في المهجر لالطالع على ثقافاتهم وموروثاتهم 
وهنا البد من التركيز في المواقع االلكترونية الخاصة  بشان المهجر على زيادة االهتمام بهذه المواضيع  التي 

 تهم شريحة الشباب.

يحفز الشباب على ابداء آرائهم في  في ظل مناخالمواضيع المطروحة طرق التعامل مع  تكون  ان يجب الثاني:
لشباب ألبداء آرائهم التطويرية التي تسهم في زيادة وعي مواضيع تهم شريحة ا هذه المواقع من خالل افراد 

ها على كافة االصعدة االدبية والكتابة والشعر الشباب بهويتهم الثقافية وكذلك احتضان الكفاءات الشبابية وتشجيع
من خالل نشر مواضيعهم وابرازها حتى تكون دافع وحافز لغيرهم من الشباب للمساهمة بالكتابة في المواقع 

. ةاإللكتروني  

ر دورا بارزا في نقل الوقائع للجمهو  يجب أن يكون لها والمواقع االليكترونية ثالثا : وسائل التواصل االجتماعي
رقابية مشتركة على هذا يكون تحت سيطرة جهات وذلك بان  ، بعيدا عن التزييف والخداع لواقعليكون نقل  بحيث

. مختلقه في اكثر االحيانالقارئ من ازمات قد تكون  رواالبتعاد عن كل  ما يثي الحقيقةالمواقع إليصال   

شكل هذه  وتأخذمواقع اإلليكترونية بشكل عام رابعا: ان تكون هناك الكثير من الدراسات المعمقة عن اهمية ال
.  وشرائح عمرية اخرى  الدراسات مواقع اكثر  

والموروثات الثقافية العربية هي مسؤولية مشتركة بين  العاداتان الحفاظ على الثقافة العربية ونقل سا: خام
فعليه ان الدور الذي يقع على عاتق  ، والقنوات التلفزيونية ةاإللكترونيوالمنظمات الثقافية وكذلك المواقع  األسرة

االلكتروني بشكل خاص يجعل من هذه المواقع مصادر لنشر الفكر الثقافي العربي االعالم االعالم بشكل عام و 
به من قبل الشباب لذا البد من اختيار المواضيع التي تهم الشباب في هذا الجانب بعيدا  التأثراالصيل وكيفية 

.  راث والثقافة العربيةهذا التما يمس عن  كل   
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