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 التقرير السنوي 
 

للنشاط العلمي  

 والثقافي 

 للفريق العلمي  

 

 هـ ( 1441للعام الهجري)

 م( 2020أغسطس  19م حتى  2019أغسطس   31) من 

 ( 3العدد )

 الجزء األول 
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 قال تعالى: 

اعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله  "وقل

والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة  

 " فينبئكم بما كنتم تعملون

 (105:)التوبة

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 تصـــــــــــدير:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل القائل في محكم كتابه: "الرحمن، علم القرآن، خلق اإلنسان،  

والسالم على من بلغ الرسالة وأدى األمانة، علمه البيان " والصالة 

المعلم األول، صاحب العلم الحق، سيدنا محمد عليه الصالة والسالم بعثه  

هللا في األميين رسوال ليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

 ضالل مبين. 

العلمي لمجموعة قضايا وطنية متزامن        الثالث للفريق  التقرير  ا مع  يأتي هذا 

ونصف على انطالق مجموعة قضايا وطنية، قدم فيها نموذجا   توا نمرور خمس س

لما تكون عليه مجموعات الفضاء االفتراضي، والعمل التطوعي، أسهم خاللها في  

م في كثير من قضايا  2030رؤيتها رؤية المملكة خدمة المجتمع والتنمية، وواكب  

كل ما يعمل على المساهمة    قالوطن، فخططت له، وعملت جاهدة في سبيل تحقي

أجلها   من  وجدت  التي  األهداف  تحقيق  ومؤكدة  المملكة،  رؤية  لتحقيق  بالرأى 

 المجموعة. 

ويضم هذ التقرير السنوي، أوراق عمل قام بها حوالي سبعين من المتحدثين         

عقدت خالل عام  في الندوات واللقاءات التي  والباحثين  من الخبراء والمتخصصين  

هـ ، وذلك في خضم تحديات متزايدة ، وأحداث متسارعة، ورغبة  1441التقرير عام  

أكيدة في تعزيز المشاركة المجتمعية التف المتحدثون مع أعضاء مجموعة قضايا  

وطنية حول محبة الوطن، وبفضل هللا سبحانه وتعالى وفقوا في أداء المهام المطلوبة  

المجتمع   هموم  سواء  وقضالنقل  االستراتيجي  البعد  ذات  الحيوية  اقتصادية،  ياه 
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من خالل نقاش هادف حول تحديات    اجتماعية،    ، صحية، أمنية،تعليمية، تربوية

أرض   على  نجاحات  تحقيق  تنشد  توصيات  لتعقبه  المستقبل،  وطموحات  الواقع 

 الواقع. 

ية متاحة  توص  150هذا وقد صدر عن القضايا التي تناولتها الندوات أكثر من      

آملين    ا في هذا التقرير، ليتمكن الباحثون والمهتمون وصانعو القرار لالطالع عليه

 أن يجدوا فيها ما يفيدهم. 

وعلى الرغم من أن ما تناولته الندوات من قضايا حيوية لم تعطيها حقها من         

ن أكدوا  الدراسة والبحث، ولكن هذا الجمع من العلماء والباحثين والمفكرين والمثقفي

 نجاح التجربة من إقامة الندوات عبر الفضاء االفتراضي. 

باسم          )العدد)ويسعدني  السنوي  التقرير  تقديم  وطنية  قضايا  ((  3مجموعة 

عمل وما  هـ ، ذلك الفريق الذى  1441للنشاط العلمي والثقافي للفريق العلمي لعام 

على االبتكار ، والتميز في  زال يعمل بتوفيق هللا سبحانه وتعالى وفق منجية تقوم  

تجاه   الحقة  المواطنة  من  النابعة  برسالتهم  الفريق إليمانهم  بروح  والعمل  األداء، 

 بلدهم المملكة العربية السعودية. 

تناول التقرير في أجزائه الثالثة عرضا وقراءة لنشاطات الفريق العلمي عام        

ت التي عقدت خالل العام المذكور  هـ ، فتناول الجزء األول منه فعاليات الندوا1441

اللقاءات مع   التقرير  الثاني من  انعقاد الندوة، وتضمن الجزء  وذلك بحسب تاريخ 

بعض من رموز الوطن من المفكرين والعلماء السعوديين، بينما أفرد الجزء الثالث  

 من التقرير للسير الذاتية للمتحدثين في الندوات. 

ا      الفريق  السرد  هذا وقد حرص أعضاء  التقرير بصورة تتعدي  لعلمي بإخراج 

الندوات أم اللقاءات الثقافية،  في  الوصفي ليركز على أهم ما تناوله المتحدثون سواء  

خطوات عملية يتخذها    ما أتخذ من توصياتوالخروج بتوصيات ، آملين أن تحفز  

 المسؤولون على أرض الواقع. 
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العلمي على الجهود  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان أل      عضاء الفريق 

المعني، والشكر موصول للزمالء والزميالت   العام  التي بذلوها بكل أريحية طوال 

 .   الذين أسهموا بأفكارهم وآرائهم في إنضاج المخرجاتأعضاء قضايا وطنية 

المستشار اإلعالمي/ األستاذ خالد بن      المجموعة  لمؤسس  وكل الشكر والتقدير 

 عبد المحسن التويجري على الدعم والتشجيع المستمر. 

حاضرها           السعودية  العربية  المملكة  يحفظ  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  أسأل 

 ومستقبلها، وأن يؤيد قيادتنا بنصر من عنده. 

 رئيسة الفريق العلمي 

 كتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود الد

 

 أعضاء الفريق العلمي المشاركون في إعداد التقرير:

   د. نوف بنت بندر البنيان. (1

 الصقري بن حمد بن على  د. صالح  (2

 أ. الدكتور خالد بن عبد العزيز الشريدة  (3

 التويجري.  بن عبد هللا بن سليمان المستشار د. عادل  (4

 العرفج.  محمد   هللاد. عبد  (5

 زيلع. بن غطاس بن يحي  األستاذ يحي  (6

 د. دالل محمد الحربي.  (7

 د. نوال نصار النصار  (8

 األستاذة فاطمة عبد هللا مبارك الدوسري  (9

 . األستاذة فوزية بنت دخيل بن صنيتان طوالة الشمري (10

 



6 
 

 

 تقديــــــــــــــــــــــــــم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم 

 وبعــــــــــــــــد 

(( للنشاط العلمي والثقافي  3يسعدني ويشرفني أن أقدم التقرير السنوي )العدد)     

. هذا الفريق الذى أعطى مثاال يحتذى    للفريق العلمي بمجموعة قضايا وطنية

به للعمل التطوعي ، فكل عضو فيه لم يدخر جهدا في ترجمة حبه لوطنه 

فشارك ورسم خالل العمل اطار عمل تطوعي نموذجا للمشاركة المجتمعية  

الدكتورة  السمو األميرة  بقيادة صاحبة  الواقع وتحدياته، وذلك  لتوصيف 

 د الرحمن آل سعود. الجوهرة بنت فهد بن محمد آل عب

جاء هذا التقرير ليكون شاهدا على ما تحقق، وما أنجزته مجموعة         

هـ ، حيث حرص الفريق العلمي وأعضاء  1441قضايا وطنية خالل عام  

المجموعة على أن تتناول الندوات واللقاءات مناقشة قضايا أحداث الساعة  

العالق الثقافة،  االقتصاد،  التعليم،  الصحة،  منها:  متعددة  مجاالت  ات  في 

، وغير ذلك ، تناولها نخبة من العلماء والمتخصصين ،  السعودية الصينية

والباحثين، والمثقفين السعوديين، وذلك عبر الفضاء االفتراضي، والعمل 

رؤية  المجموعة  تناولتها  التي  القضايا  من  كثيرا  واكبت  وقد  التطوعي، 

السعودية   العربية  العلمي  2030المملكة  الفريق  لحرص  وذلك   ، على  م 
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لتعظيم   ، المبكر  المستقبلي  البعد  ذات  الندوات  موضوعات  استشراف 

التي   التوصيات  نرى  أن  آملين   . سلبيات  أي  ولتالفي  منها،  االستفادة 

تضمنها التقرير تأخذ مسارها للتنفيذ بما يخدم المصلحة العامة لهذا الوطن  

 المعطاء.

السمو األميرة   وإنني إذ  أعرب عن امتناني وشكري العميق لصاحبة     

الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل عبد الرحمن آل سعود ، ولجميع أعضاء  

 الفريق العلمي على جهودهم المتميزة .

هللا عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ، ووطننا، ومليكنا    ألسأل      

والعزة   واألمان  األمن  نعمة  بالدنا  على  يديم  وأن  األمين،  عهده  وولى 

 والتمكين.

  

 خالد بن عبد المحسن التويجري 

 مؤسس مجموعة قضايا وطنية والمشرف عليها  
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 فهرس المحتويات 

  

 النشاط العلمي والثقافي 

رقم 

 الصفحة

 4ــ 3 تصديــــــــــر  

ــ 6 تقديـــــــــــــم    7ـ

  الجـــــــــزء األول  

  النـــــــــدوات: 

  التنمية الوجدانية للطفل  (1 

كبار السن في المملكة العربية السعودية ودورهم   (2 

 االجتماعي

 

  المربيات األجنبيات وتأثيرهن على التنشئة االجتماعية (3 

 للطفل السعودي 

 

الشائعات .. ومخاطرها على األسرة والمجتمع في   (4 

 المملكة العربية السعودية.

 

  مجموعة قضايا وطنية .. الواقع والمأمول  (5 

السعودية في مواجهة تحديات الواقع األسرة  (6 

 االجتماعي المعاصر.

 

  التعليم وقضايا المجتمع المعاصر  (7 

( بين التدابير 19فيروس كورونا المستجد)كوفيد ــ  (8 

 الوقائية والعالجية وتأثيراته المحتملة على المجتمع 
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الصحافة السعودية... واقعها وتحديات المستقبل في   (9 

 الرقمية. ظل الثورة 

 

  الجــــــــزء الثانــــــــــــــى  

  : اللقـــــــــــــــــــــــــــاءات 

         لقاء الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل  (1 

 عبد الرحمن آل سعود. 

مؤسسة ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  

 سابقا.

 

  البنيان لقاء الدكتورة نوف بنت بندر  (2 

  لقاء األستاذة فوزية دخيل الطوالة. (3 

  الناشطة االجتماعية /ريم الرميحي (4 

لقاء المستشار اإلعالمي/ األستاذ خالد بن عبد المحسن  (5 

 التويجري مؤسس مجموعة قضايا وطنية 

 

عضو هيئة   لقاء الدكتورة ندى بنت محمد النخيالن ،  (6 

 التدريس في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

 

الرويشد رئيسة  بنت عبد الكريم لقاء األستاذة منال  (7 

مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون  

ومديرة إدارة النشاط الفني والمهني   التشكيلية)جسفت(

 بوزارة التعليم. 

 

  لقاء األستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك آل جوير  (8 

لقاء األستاذ الدكتور طارق الحبيب األمين العام التحاد  (9 

 األطباء النفسيين العرب. 
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لقاء الدكتورة سلوى الهذاع عضو المجلس   (10 

االستشاري لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز  

 األبحاث.

 

لقاء الشيخ عيسى إبراهيم الخلف العيسى معلم   (11 

 في وزارة التعليم.التربية اإلسالمية 

 

لقاء الشيخ مازن بن عبد المحسن التويجري   (12 

 داع بإدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني.

 

  لقاء الدكتور حميد الشايجي (13 

لقاء الدكتورة ملحة عبد هللا الكاتبة السعودية  (14 

 المسرحية  

 

لقاء الدكتور عارف عويتق سفر السحيمي   (15 

 عضو هيئة التدريس / جامعة حائل. 

 

  الجـــــــــــزء الثالث  

  المالحــــــــــــــــــــــــــــق:  

الوجدانية لمتحدثي ندوة التنمية السير الذاتية (:1ملحق ) 

 للطفل.

 

(: السير الذاتية لمحدثي ندوة كبار السن في المملكة 2ملحق ) 

 العربية السعودية ودورهم االجتماعي. 

 

( : السير الذاتية لمتحدثي ندوة المربيات األجنبيات  3ملحق ) 

 وتأثيرهن على التنشئة االجتماعية للطفل السعودي. 

 

وة الشائعات ..  (: السير الذاتية لمتحدثي ند4ق )ملح 

ومخاطرها على األسرة والمجتمع في المملكة العربية 

 السعودية.
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(: السير الذاتية لمتحدثي ندوة مجموعة قضايا وطنية  5ملحق ) 

 .. الواقع والمأمول. 

 

السير الذاتية لمتحدثي ندوة األسرة السعودية في   ( :6ملحق ) 

 مواجهة تحديات الواقع االجتماعي المعاصر.

 

(: السير الذاتية لمتحدثي ندوة التعليم وقضايا 7ملحق ) 

 المجتمع المعاصر.

 

(: السير الذاتية لمتحدثي ندوة فيروس كورونا 8ملحق ) 

ــ  العالجية  بين التدابير الوقائية و( 19المستجد )كوفيد 

 وتأثيراته المحتملة على المجتمع. 

 

(: السير الذاتية لمتحدثي ندوة الصحافة السعودية ..  9ملحق ) 

 واقعها وتحيات المستقبل في ظل الثورة الرقمية. 
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 ة ــــــمجموعة قضايا وطني

 المرحلة الثالثة

 الدورة السادسة لفعاليات المجموعة 

                                   "التنمية الوجدانية للطفل "  عنوان الندوة:

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

، حيث خصص اليوم األول للندوة    يومين   فعاليات الندوة على مدار ❖

م( لفعاليات الجزء  9/2019/  1هـ )الموافق  1441/  1/  2   يوم  

 كل من:  اور تحدث فيهمحاأربعة األول الذى تضمن 

)انظر سيرته الذاتية  الدكتور أحمد بن أحمد بن أحمد البوعلي      (1

  (( حيث تناول سعادته المحاور الموضحة قرين اسمه 1ق ))ملح

( رقم  جدول  مع 1في  والحوار  والمناقشة  بالبحث  وذلك   )

والمبنى على بعض    ين، وعرض أحدث ما وصل إليه العلمالحاضر

 والمنشورة.األبحاث التى أجريت 

سيرته  (2 )انظر  الحليبي   العزيز  عبد  بن  سعود  بن  خالد    الدكتور 

)ال رقم  )ملحق  في  1ذاتية  الموضحة  المحاور  تناول  حيث   ،))

 . ( 1الجدول رقم )

 

م( 2/9/2019  )الموافق  هـ  1/1441/  3  خصص اليوم الثانى يوم  ❖

 كل من:   الذى تضمن أربعة محاور تحدث فيها  يات الجزء الثانىلفعال
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سيرته .1 )انظر  النقيه  محمد  العزيز  عبد  بن  خالد  الذاتية    الدكتور 

في  1)ملحق) اسمه  قرين  الموضح  المحور  تناول سعادته  (( حيث 

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، 2الجدول رقم )

األبحاث التى  وعرض أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض  

 أجريت والمنشورة.

 

(( 1)انظر سيرتها الذاتية )ملحق)   سارةبنت عمر السبتي  الدكتورة   .2

ا في الجدول رقم المحور الموضح قرين اسمه  ، وقد تناولت سعادتها

(2.) 

الدكتور بندر بن مفرج علي عسيري، واألستاذة وفاء الطيب بنت  .3

إدريس  سيرته   محمد  )ملحق)م)انظر  الذاتية  تناوال (1ا  وقد   ،  ) 

 (. 2ا في الجدول رقم )مالموضح قرين اسمه ا المحورمسعادته

 

مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 
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 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثينموضوعات 

   هـ 1441/ 1/ 2   من الندوة يوم  اليوم األول

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

،  األول  وأهميته  للطفل  الوجدانية  التربية  مفهوم 

 ومصادره 

الدكتور أحمد ابن أحمد بن 

 أحمد

 البو علي 

 

أن   الثانى  يجب  التي  في  االعتبارات  األسرة  تراعيها 

 التربية الوجدانية للطفل 

تنشئة  الثالث  في  تحد من دور األسرة  التي  التحديات 

 أبنائها 

الدكتور خالد ابن سعود بن 

 عبدالعزيز الحليبي 

الوجدانية  الرابع التربية  في  الدينية  الثقافة  أثر 

 للطفل 

الدكتور خالد ابن 

سعود بن 

 عبدالعزيز الحليبي 

مدير  

 الندوة 

 الدكتورة دالل بنت محمد الحربي 

 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—1)

 البوعلي الدكتور أحمد ابن أحمد  : المتحدث األول

 

 " مفهوم التربية الوجدانية للطفل وأهميته ، ومصادره"  املحور األول: 
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 الحليبي  سعود بن خالد.د المتحدث الثانـــــــــــي:
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أبنائها: تنشئة  في  األسرة  دور  من  تحّد  التي  التحديات   : الثالث    املحور 

اإلمامُ  وكُلُّكُم   راعٍ، "كُلُّكُم   َرِعيَّتِِه،  عن  ئُوٌل  َرِعيَّتِِه،   راعٍ  َمس  عن  ئُوٌل  وَمس 

ُجلُ  أَةُ   راعٍ  والرَّ والَمر  َرِعيَّتِِه،  عن  ئُوٌل  َمس  وهو  ِلِه  أه  ِجها  في  َزو  بَي ِت  في  راِعيَةٌ 

والخاِدمُ  َرِعيَّتِها،  عن  ئُولَةٌ  قاَل:   راعٍ  وَمس  َرِعيَّتِِه  عن  ئُوٌل  وَمس  َسي ِِدِه  ماِل    - في 

قاَل   قد   أن   ُجلُ   -وَحِسب ُت  َرِعيَّتِِه، راعٍ  والرَّ عن  ئُوٌل  وَمس  أبِيِه  ماِل  راعٍ   وكُلُّكُم   في 

ئُوٌل عن َرِعيَّتِِه" ]رواه    البخاري[. وَمس 

هكذا تتحدد المسؤولية التربوية مباشرة على الرجل والمرأة في هذا الحديث العظيم،  

وحين تقوم األسرة بواجبها التربوي، فمن المنتظر أن ينهض المجتمع كله ويتقدم،  

 وتسود فيه قيم الفضيلة، واألمن والطُّمأنينة. 

ا لم تعُد وحدها مع أبنائها،  ولكن األسرة ـ اليوم ـ وفي كثير من األحيان تشعر بأنه

بكثرة   وتحتج  ينبغي،  كما  القيمية  التربية  بواجب  القيام  تستطيع  تعُد  لم  وأنها 

أو   بكثرتها،  تغلبها  أصبحت  التي  المؤثرات  من  غيرها  وبين  بينها  التداخالت 

 بمغرياتها، أو بالوقت األطول المتاح لها. 

ا الكبرى لمتطلبات  والحقيقة أن الخلل يكمن في أمرين اثنين: األول  لجهل بالقيمة 

التربية في السنوات الخمس األولى من عمر الطفل، التي تعد الركيزة األساس في  

القيم على أساس صلب من جانب آخر،   الوالدية من جانب، وبناء  العالقة  توثيق 

فالواقع ينبئ عن إهمال شبه تام لألطفال في هذه الفترة التي تعدُّ أهمَّ فترات التربية  

لى اإلطالق، حيث يُغرس الدين والخلق واللغة والتفضيالت وأسس العالقات، أي  ع

 ما يمثل بناء النسبة األعلى من شخصية اإلنسان.

والثاني: أنه حتى بعض األسر التي تعتني بمرحلة الطفولة المبكرة عناية فائقة، تبدأ  

باب حتى يكاد  عالقتها بابنها تتقلص وتتراجع كلما أوغل في مرحلة المراهقة والش

يفطم من كل صلة، فيترك على موائد اإلنترنت والصداقات غير المعروفة يتغذى كما  

غير   يجدون  فال  األهداف،  وضياع  الالمباالة،  في  يغرقون  فقسم  ممن شاء،  شاء 

تبعا   المدمرة؛  باألفكار  يتأثر  لطاقاتهم فيضيعون، وآخر  ميدانا  الموبوءة  التسليات 
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أجواء معتمة، وقسم يتأبَّون على الذوبان، وينطلقون في    لمن يلقاهم أو يلقونه في 

 الحياة بكل جد وقوة، محققين أهدافهم السامية بشغف ونجاح. 

والبد من وجود تحديات على مستوى العصر، ولكن األسرة القوية بإيمانها، وببنائها  

كل   تحتوي  أن  تستطيع  وأهدافها  رسالتها  ووضوح  المتينة،  وعالقاتها  الداخلي، 

متغيرات والتحديات، وتتخذ منها مواقف واضحة ودقيقة، مما يجعلها ثابتة غير  ال

 متزعزعة. 

وإذا حاولنا أن نبحث عن أبرز التحديات التي تحد  من دور األسرة في تنشئة أبنائها  

في عصرنا هذا، فسنجد كثيرا من التحديات، الكلية، والتفصيلية، التي تكتنف األسرة  

بعد أن قاربت الظروف العالمية بين الثقافات والمؤثرات،    بشكل عام في كل الدول،

 ومنها:

. التحدي األول: الفجوة بين المربي والمتربي: ليست القضية الفجوة بين األجيال  1

كما يذكر كثيرون، وإنما هي فجوة ما كان لها أن تحدث لوال األساليب الخاطئة في  

 التربية؛ مثل العنف، والتساهل، واإلهمال. 

االنحراف  فاأل يكمن  أو  باالنطوائية،  العنف يصابون  مناخ  ينشأون في  الذين  طفال 

والعدوانية في سلوكهم وحين يجد الفرصة سانحة في أي زمان أو مكان سينطلق  

ذلك المكبوت العدواني، بل قد يصبح سلوكا ممارسا ملموسا في تصرفات حياتية؛  

الجو المضطرب. واإلنسان    هكذا استنتج المحللون لشخصية الطفل الذي يعيش هذا 

 ابن طفولته بال شك. 

وقد يفقد ثقته في نفسه، ويكون غير قادر على التعبير عن مشاعره وال يثق بعوالمه  

وقد االجتماعية،  المهارات  ضعيف  التركيز   الداخلية،  في  جدية  صعوبات  يواجه 

 وتحصيله العلمي، مما هو أدنى من قدراته الفعلية على الفهم. 
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ع يتربى  األهداف  ومن  ويفقد  االجتماعية،  المهارات  يفقد  فسوف  التساهل،  لى 

المحددة، ويكون غير مباٍل بالتفوق في دراسته أو عمله، ومع ثقته بنفسه إال أنه ال  

 يتحمل المسؤولية بشكل جاد، وتسيطر عليه الالمباالة. 

ه، من  ومن يُهمل تربويا، يفقد كل شيء إال أن يهيئ له هللا تعالى من يتواله ويربي

 معلم يوجهه، أو قريب يرأف به، فيكون نتاَج نمِط التربية التي يتلقاها. 

عالقات   وأمهات  آباء  من  أمورهم  بأولياء  عالقتهم  هؤالء  جميع  أن  هنا  ويعنيني 

باهتة، وقد تكون عدوانية، وقد تكون شبه منقطعة، ولذا فالفجوة بينهم كبيرة جدا،  

 ال تنتج معها التربية ثمرة لها قيمة. 

. التحدي الثاني: التيارات التي يتعرض لها النشء: بسبب تواصله المباشر معها  2

دون مرورها بمقص الرقيب في األسرة، بعد التقدم التقني، الذي صهر العالم في  

جهاز صغير يديره الطفل والمراهق بمهارة تفوق مهارة والديه، وحين نعلم بأن  

واقع االكترونية والتواصل غير المنضبط  انجراف األطفال والشباب مع األلعاب والم

في الوقت والمحتوى أصبح ظاهرة ال تحتاج إلى إثبات علمي، مع وجود عشرات  

الدراسات التي تثبت ذلك، مما جعل المكث مع المربين في األسرة قليال ومحدودا،  

 فحدَّ من فرص التربية والتهذيب وتوريث الخبرات. 

ن ألعاب أو وسائل تواصل أو حتى أفالم كارتون،  ومحتويات تلك األجهزة بما فيها م

ليست بريئة، بل هي مليئة بالوباء، والحوار مع أشخاص حقيقيين، يحملون أفكارا  

القلب والفكر،   األحيان، ومن األطفال والشباب من هو خالي  مدمرة في كثير من 

الع أو  اإللحاد،  فكر  يتشرب  فقد  بهواه،  مرهونا  األفكار  بتلك  تأثره  نف  فيكون 

العقدية   التربية  لضعف  والعدوانية؛  الجريمة  أو  واإلباحية،  الجنس  أو  والتطرف، 

والسلوكية في أسرته، أو لغفلتها عنه وهو يتجرع تلك األفكار بعيدا عن عرضها  

 ونقدها والتبصر بها. 

. التحدي الثالث: االنفتاح: وهو سمة العصر، وهو من طبيعة عقيدتنا، فديننا ال  3

ال التقوقع، وكلما امتدت آفاقنا إلى استثمار مكتسبات البشرية كنا أكثر  يقبل الجمود و
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ولكن   الفهم،  قصور  على  دليل  إطالقه  على  االنفتاح  وذم  والرقي.  بالتقدم  جدارة 

االنفتاح قرين الحرية، والحرية على إطالقها ال تقول بها كل شرائع اإلنسانية، ومثلها  

، ولكن البد من ضبطه بمهارة فائقة )وهنا  االنفتاح، ال يمكن قمعه وال يحسن ذلك

والبرامج   والبيئة  والتعليم  والتربية  األسرة  ذلك  في  تتضافر  التحدي(،  يكمن 

اإلعالمية، حتى ال نقطع شبابنا عن عالمه ودنياه وعصره، وفي الوقت نفسه حتى  

ال تضيع هويتنا، ونفقد خصوصيتنا، وهو ما تحرص عليه كل أمم األرض، ويسمونه  

 يم(. )الق

يمثل  4 إذ  المراهقة،  مرحلة  في  سيما  وال  واألقران:  الصداقات  الرابع:  التحدي   .

األصدقاءـ  كما يقول العلماءـ  واحدة من أقوى القوى التي تتجاذب الناشئ، وتمارس  

تأثيرها عليه، وهو يشعر في كثير من األحيان أن أصدقاءه يفهمونه على نحو أفضل  

من التحدي(، كما يرى أنه يتماثل ويتفق معهم بدرجة  مما يفعل معه والده )وهنا يك

لوالديه   تقديره  الناشئ على  أو توافقه مع والديه، ومع ذلك يظل  تماثله  أكبر من 

مصدر التوجيه األصيل بالنسبة إليه. ولكنه يرتبط ارتباًطا وثيقا بأصدقائه، ويتبنى  

لخطورة البالغة، فربما  سلوكهم وأفكارهم، ويتجه إليهم بوجدانه ووالئه، وهنا تكمن ا

أو   انحرافات سلوكية،  ذات  أو  أو منحرف،  فكر ضال،  ذات  المجموعة  كانت هذه 

جنسية، أو إجرامية، فال بد من التعرف الكامل على أصدقاء األوالد بنين وبنات،  

 حتى ال تقع مفاجآت ال تحمد عقباها. 

تشير  5 تربوية،  حقيقة  تقرير  من  بد  ال  إذ  النفسية:  المدمرات  نفسيات  .  أن  إلى 

الشباب ينبغي أال تبنى على التردد والتقهقر، أو القلق والخوف من المستقبل، فكل  

هذه مدمرات نفسية يخشى منها بال شك أن تؤدي إلى هدم النفسية الـُمق ِدمة الباذلة  

فات   ِ المخو  توريث  يتجنبوا  أن  والمعلمين  اآلباء  ندعو  وهنا  المسابقة،  المنافسة 

جعلت كثيرا من الجيل القريب من جيل الشباب جيال تنقصه كثير من  العتيقة، التي  

الجرأة، ويتسم باالنغالق، وقلة اإلبداع؛ لكثرة ما عاش في وسط متردد غير واثق  

من خطواته يتحسب ويحترس أكثر مما ينبغي، ولكن المخاوف هي منا نحن المربين  

ته واندفاعاته الفطرية في  على نشئنا الناهض، وشبابنا المتوقد، من أن تستغل رغبا
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تحقيق مآرب أخرى، مثل تنفيذ مخططات اإلرهاب، أو حتى تكسير مجاديف القوة  

بالقيم،   واالستهتار  الجنسي  والتفسخ  المخدرات  نشر  مثل  أجنحتهم،  في  الشبابية 

واالنكباب على منتجات اإلباحية المروجة بكثافة عبر اإلنترنت، حتى تستهلك طاقته  

وال ينفع بالده وأمته. بل ينبغي أن يتحمل الشاب مسؤولية مستقبله،  فيما ال ينفعه  

إليه، بدءا بدراسته، وتحقيق   المبادرة في جميع ما يوكل  بالجدية في األخذ بزمام 

التميز في ميدان العمل مهما كان صعبا أو غير مرغوب فيه، وتأهيل الذات لخوض  

 ابية المبنية على الحب والحزم معا. الحياة الخشنة، وهذه نتيجة طبيعية للتربية اإليج 

التفكير المادي وقلق المستقبل في هذا الشأن: حتى تحول األبوان إلى  6 . طغيان 

حياة النصب والركض وراء زيادة الدخل، لتلبية الكماليات غالبا، وهنا لم يبَق وقٌت  

الوالدين  كاٍف للتربية، كما أن سيطرة الذهنية المادية على األوالد جعلت العالقة مع  

التربية   في  الراقية  الجوانب  تضمر  وهنا  المادية،  المكاسب  على  مبنية  عالقة 

 )الروحية والسلوكية والعاطفية(. 

 

 

 

 

 

 

للطفل  الوجدانية  التربية  في  الدينية  الثقافة  أثر  الرابع:  بن    المحور  د.خالد  إعداد/ 

 سعود الحليبي 

العَقدين   خالل  الزوجية  العالقات  جانب  إلى  التربية  على  المركز  اهتمامي  بحكم 

األخيرين والقراءة المكثفة والتأليف ومتابعة ما ينشر من نتائج األبحاث العلمية في  

هذا المجال اإلنساني، فإني أجزم بأن التربية النبوية للطفل لم تغادر احتياجا بشريا  
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المتربي إال ذكر ته تصريحا أو تلميحا، ولن تجد حتى تعارضا بين هذا  للمربي أو 

 الهدي العظيم وأي حقائق علمية دقيقة. 

 }إن هو إال وحٌي يوحى{، }أال يعلم من خلق وهو الطيف الخبير{. 

وقد قامت عدة أبحاث تؤصل العلوم التربوية، وصدرت مجموعة من الرسائل العلمية  

ح  التربوية  المقاصد  بـ)أدلة  تُوجت  ثمانية  والكتب،  في  العمرية(  المراحل  سب 

 مجلدات، اشتركت فيها عدة مؤسسات بحثية في المملكة العربية السعودية. 

 وهنا سأركز على أثر الثقافة الدينية في التربية الوجدانية للطفل: 

، باختيار األم: قال النبي صلى هللا   وقد بدأت عناية اإلسالم بالطفل وهو في عالم الذر 

بذاِت  عليه وسلم: "تنكَ  لماِلها ولَحسَبِها وَجماِلها ولدينها، فاظفَر   ألربَعٍ:  المرأةُ  ُح 

يِن تَِربَت  يَداَك" ]رواه البخاري[. وحمل الوالدين مسؤولية الحفاظ على الفطرة،   الد ِ

فقال: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه  

وحثَّ  ]صحيح[.  يمجسانه"  أذى  أو  من  للمستقبل  حماية  الجماع  عند  الذكر  على   

جنبنا   اللهم  هللا  بسم  قال:  أهله  يأتي  أن  أراد  إذا  أحدكم  أن  "لو  فقال:  الشيطان، 

يضره   لم  ذلك  من  ولد  بينهما  قضي  إن  فإنه  رزقتنا  ما  الشيطان  وجنب  الشيطان 

وبعده:    الشيطان أبدا" ]صحيح[. وعلى االستمرار في الدعاء للذرية قبل إنجابهم

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّل  ُدَعاء{ ]سورة إبراهيم:   عَل نِي ُمِقيَم الصَّالِة َوِمن ذُر ِ ِ اج   [. 40}َرب 

وزادت العناية بالطفل وبنائه النفسي بعد الوالدة، فأمر باألذان في أذنيه، والتبريك  

هللا عليه  والتعويذ والتحنيك، عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ أن رسول هللا ـ صلى  

 يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم" ]رواه مسلم[.  كان   وسلم ـ

رضي هللا عنه قال: "ُوِلد لي غالم، فأتيت به النبي صلى هللا عليه   أبي موسى  عن

 إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة ودفعه إليَّ" ]رواه البخاري[.  وسلم، فسماه 
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بعقيقته، تذبح   رهين وبالتسمية الحسنة: "كل غالم   واحتفى بقدومه بوليمة العقيقة، 

عنه يوم سابعه، و يحلق رأسه و يسمى" ]صحيح النسائي[. ومعنى مرتهن: أي إذا  

 لم يعق عنه ُحرم شفاعته. 

والحظ اإليجابية في االحتفال بالمولود، وفي التسمية الحسنة، وكيف لم يقبل باسم  

فاطمة من علي رضي هللا عنه ألبناء  م، فسماهم حسنا وحسينا ومحس ن  )حرب( 

 ]صحيح[.

وا بها، ويسميهم بأسماء حسنة بدالً منها،   حتى كان يغي ر األسماء القبيحة التي سُمُّ

وسلم   عليه  هللا  صلى  فسماها  "عاصية"،  اسمها  ابنةٌ  لعُمَر  كانت  أنه  ذلك:  فمن 

ى جدَّ سعيد بن المسيب بن حزن، "سهالً" بدالً من   ٍن"،  "جميلة" ]مسلم[، وسم  "َحز 

 وإحدى صديقاِت خديجةَ أم ِ المؤمنين "َجثَّاَمة الُمَزنِيَّةَ"، فجعله "َحسَّانة المزنية". 

وفي هذا تربية وجداني عالية، فكم إنسان أضر به أهله بتسميته تسمية غير مناسبة  

لعصره، فتركت ندوبا في نفسه بسبب ما يتعرض له من إساءات زمالئه، أو نظرات  

 ليقاتهم. من حوله، وتع

 ومن أبرز خصائص التربية الوجدانية للطفل في الشريعة اإلسالمية: 

. احترام الصبي ومماسحته ومالطفته ليشعر بالثقة واألمان: يروي أنس رضي  1

هللا عنه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان كلما مر بصبيان هش لهم وسلم عليهم  

 )متفق عليه(. 

أنس   وعن  َعن هُ -•  كان رسول هللا -َرِضَي هللاُ  وَسلَّمَ -قال:  َعلَي ِه  يزور    -َصلَّى هللاُ 

 ]صحيح[.  األنصار، ويُسِل م على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم.

َصلَّى هللاُ َعلَي ِه  - قال: مسح رسول هللا  - َرِضَي هللاُ َعن ُهما -• وعن عبد هللا بن جعفر 

)اللهم اخلف جعفراً في   مسح قال:  بيده على رأسي، قال: أظنه قال ثالثًا، فلما   -وَسلَّمَ 

 ]قال الذهبي: صحيح[.  ولده". 
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مع رسول هللا   • وعن قال: صليت  بن سمرة  وَسلَّمَ -جابر  َعلَي ِه  صالة    - َصلَّى هللاُ 

األولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم  

فوجدت ليده برًدا أو ريًحا كأنما أخرجها  واحًدا واحًدا. قال: وأما أنا فمسح خدَّيَّ قال:  

 عطاٍر". ]رواه مسلم[.  من ُجؤنة 

• وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه؛ في الحديث العظيم الذي قدمه فيه النبي صلى  

هللا عليه وسلم على كبار الصحابة؛ عن سهل بن سعد الساعدي رضى هللا تعالى  

شراب فشرب منه وعن يمينه غالم  عنه "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتي ب 

وعن يساره األشياخ فقال للغالم أتأذن لي أن أعطي هؤالء فقال الغالم وهللا يا رسول  

أحدا قال فتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يده"   أوثر بنصيبي منك  هللا ال 

 ]رواه البخاري[. 

يبحث عنها الطفل  فأي مكانة أعظم من هذه المكانة للطفل في اإلسالم، وأي حقوق  

َم على األشياخ؟! وأية تربية وجدانية ستكون أعلى   في المجتمع المسلم، بعد أن قُد ِ

 حين يجد الطفل نفسه في هذه الدرجة العالية بين الناس!!

ولذلك خرج عبد هللا بن عباس؛ حبر األمة وترجمان القرآن، إنها الطاقات التي تلقتها  

 لى، ال األيدي التي تقمعها، وتصفعها. أيٍد مباركة، تأخذ بها إلى األع

 . منح الطفل الثقة وتقليده المهام والمسؤوليات المناسبة: 2

وأنا غالم في الغلمان،    -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -• عن أنس قال: انتهى إلينا رسول هللا  

تى  فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار، أو قال إلى جدار ح

 ]صحيح[. رجعت إليه. 

• بل إن عمرو بن سلمة يتقدم القوم في الصالة وهو طفل في سن التمييز. ]رواه  

 البخاري[. 
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لذلك علما   تأهل  أسنُّ منه؛ ألنه  بأن يؤم من هو  للطفل  اإلسالم حين يفسح  إن   •

باالحترام  وتقوى، إنما يكسر الحواجز العمرية في التعامل مع اإلنسان، وأنه جدير  

 والتقدير، والتواصل معه مهما كان عمره، ما دام قادرا على الحوار. 

لنا أن نقارن بين هذا االحتفاء الذي وصل إلى هذا الحد، في مقابل صورة أخرى  

متكررة في عدد من المساجد: تقول لي إحدى األمهات: أوالدي أعمارهم سبع وعشر  

ة في الصف األول، لكن بعض كبار  سنوات، يذهبون إلى المسجد مع األذان للصال

السن يرجعونهم للخلف دائما، فيرجعون إلى البيت وهم يبكون، حتى إن أحدهم قال  

لي: يا ليت هذا الرجل الكبير الذي يرجعنا للخلف يموت!! مع أنهم يقفون باحترام،  

 وال يشوشون على المصلين. 

أجاب لغزا تعليميا للنبي  • عمر هو الذي تمنى أن يكون ابنه الحدث )عبد هللا( قد  

صلى هللا عليه وسلم في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ الذي قال فيه: ))إن  

من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في  

شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد هللا فاستحييت فقالوا يا رسول هللا  

بها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي النخلة قال عبد هللا فحدثت أبي  أخبرنا  

بما وقع في نفسي فقال ألن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا(( ]رواه  

 البخاري[. 

إن عمر بذلك فتح المجال الفسيح أمام ابنه ـ مستقبال ـ أن يكون ذا حضور فاعل في  

الحياء عن المشاركة، فخرج عبد هللا بن عمر أحد أكبر    مجالس الكبار، وأال يمنعه 

 كبار علماء الصحابة رضي هللا عنهم. 

بل وصل األمر إلى أن الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يتجوز في صالته المفروضة  

من أجل طفل بكى، وأم ٍ تتوجد عليه، يقول الحبيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : "إني  

أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صالتي، مما    ألدخل في الصالة، وأنا 

 أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" ]رواه البخاري[.
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األكثر  3 السلبية هي  التربية  كانت  لقد  تاما:  نزوعا  السلبية  التربية  النزوع عن   .

انتشارا في العقود المتأخرة، ليس في بالدنا فحسب، بل في معظم مجتمعاتنا العربية  

سالمية، بينما تؤكد النصوص الشرعية، والتربية الحديثة على أنها تعطي نتائج  واإل 

 سلبية، وأن التربية اإليجابية أبقى أثرا، وأسلم عاقبة. 

وسيلة سهلة   منها  وكل  واللوم.  والسباب،  الضرب،  السلبية؛  الوسائل  أبرز  ومن 

ي، ما عدا الضرب  االستخدام، سيئة األثر، مهما أعطت من أثر سريع، يظهر أنه إيجاب

 غير المبرح، بشروط كثيرة، تكاد تجعله ممنوعا تماما. 

فأما في الضرب فعن عائشة رضي هللا عنها قالت"ما ضرب رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم امرأة له وال خادما قط وال ضرب بيده شيئا قط إال في سبيل هللا أو تنتهك  

 حرمات هللا فينتقم هلل" ]صحيح[. 

باب فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم "ليس المؤمن بالطعان، وال  وأما في الس

 باللعان، وال بالفاحش، وال بالبذيء" ]صحيح[. 

سنين   عشر  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  "خدمت  قال:  أنس  فعن  اللوم  في  وأما 

بالمدينة، وأنا غالم، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه؛ ما قال لي  

 قط وما قال لي: لم فعلت هذا؟ أو أال فعلت هذا!" ]رواه الشيخان[.  فيها: أف ٍ 

. التركيز على الصواب: لنا أن نرى التربية الوجدانية اإليجابية التي برئت من كل  4

سلبية في حديث عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غالما في حجر النبي صلى هللا عليه  

غالم سم هللا وكل بيمينك وكل    وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: "يا

 مما يليك" ]رواه الشيخان[. 

 • الخطأ السلوكي ظاهر: تطيش يد الغالم في الصحفة. 

 • الطفل علم بخطئه. 

 • لم يضربه، لم يعنفه، لم يشتمه، لم يلمه. 

 • وجهه للصواب بأسلوب إيجابي مباشر يفهمه من في سن ِه. 
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 الكلمات. • اختصر الخطاب إلى أقصى ما يمكن من  

 النتيجة/ 

 • لم يخجل أمام اآلخرين )سالمة الصحة النفسية(.

 • لم يجرح بسبب سلوك لم يتعلمه مسبقا )العدالة في التربية(. 

 • تقبل الغالم النصيحة )تعديل السلوك(. 

 • بقيت له منهجا طوال حياته، ونقلها إلينا.. )ثبات األثر(. 

 • لم يكرر الخطأ مرة أخرى )االستقامة(. 

ذه هي التربية اإليجابية التي تُعنى عناية فائقة بنفس الطفل والشاب، التربية التي  ه

تركز على السلوك الذي يجب أن يتعلمه ويتدرب عليه الطفل والمراهق، ال االنصباب  

على الخطأ ذاته؛ حتى تتحول العالقة بين المربي والمتربي إلى عالقة تصيد أخطاء،  

 ، وربما إلى عدوانية. وخوف، وتوجس، وخجل، وانطواء

. إذكاء التواصل الحميمي مع الولد بكل مهاراته: مثل: مالعبته وتقبيله وإظهار  5

كان أرحم   حبه والتعلق به: لقد حدثنا أنس رضي هللا عنه فقال : "ما رأيت أحداً 

في   له  إبراهيم مسترضعًا  كان  قال:  بالعيال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

، فكان ينطلق، ونحن معه، فيدخل البيت، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع"  عوالي المدينة

 ]رواه مسلم[. 

بل وصل األمر إلى تقبل لَعبهم حتى في الصالة: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يصلي فجاء الحسن والحسين أو أحُدهما فركب على ظهره فكان إذا رفع رأسه قال  

 مطيتكما". ]حسن[.  طية الم نعم بيده فأمسكه أو أمسكهما قال

َعلَي ِه َوَسلََّم عن الحسنين: "هَُما َري َحانَتَاَي ِمَن الدُّن يَا" ]رواه    ُ وقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

 البخاري[. 
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بل حكى لنا عبدهللُا بُن شدَّاد بن الهاِد رضي هللا عنه هذا المشهد العجيب الغريَب  

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم في إحدى  الذي رواه عن أبيه، فقال: "خرج علينا  

صالتي العشاء وهو حامٌل َحَسنًا أو ُحسينًا، فتقدَّم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فوضعه، ثم كبَّر للصالة، فصلَّى، فسجد بين ظهراني صالته سجدةً أطالها، قال أبي:  

لم وهو ساجٌد،  فرفعُت رأسي، وإذا الصبيُّ على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وس 

فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالةَ قال الناس:  

يا رسوَل هللا، إنَّك سجدت بين ظهراني صالتك سجدةً أطل تَها حتى ظننَّا أنَّه قد حدث  

أمر، أو أنَّه يُوحى إليك؟! قال: "كلُّ ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلَني؛ فكرهُت أن   

 جلَه حتى يقضي حاجته"؛ ]أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه األلباني[. أُع

ل لمستواهم، ال يقدح في رجولتهم، وال يقلل من    فالتبسُّط لألطفال ومالعبتهم، والتنزُّ

هيبتهم، بل هو ديدُن الفضالء، قال عمر رضي هللا عنه: "لَيُعجبُني الرجُل أن يكون  

 في أهل بيتِه كالصبي، فإذا ابتُِغَي منه ُوِجد رجاًل"؛ ]رواه البيهقيُّ في شعب اإليمان[. 

به تنمو  ووجدانية عظيمة،  وعاطفية  نفسية  فوائد  الطفل سوية  ولذلك  ا شخصية 

إليه   وتحبب  والذكاء،  النجابة  نفسه  في  فتتفتح  ناعمة،  البال  هادئة  مستقيمة 

وال   اضطرابات  وال  عوائق  ال  إذ  والنجاح،  واإلنجاز  اآلخرين،  وحب  االستقامة، 

 أزمات. 

قال أنس ـ رضي هللا عنه ـ : "كان النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا،  

فطيم، وكان إذا جاء قال : ) يا أبا   -قال : أحسبه    -له أبو عمير   وكان لي أخ يقال

عمير، ما فعل النغير ( . نغر كان يلعب به، فربما حضر الصالة وهو في بيتنا، فيأمر  

]رواه   بنا".  فيصلي  خلفه  ونقوم  يقوم  ثم  وينضح،  فيكنس  تحته  الذي  بالبساط 

 البخاري[. 

الحافظ ابن حجر الف  -رحمه هللا  -قال  الممازحة  في  الحديث فيه جواز  تح: إن هذا 

وتكرير المزاح، وأنها إباحة سنة ال ُرخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائز  
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بالصديق،   التلطف  التكبر والترفع، ومنه  الممزوح معه، وفيه ترك  وتكرير زيارة 

 [. 584/ 10]فتح الباري : صغيًرا كان أو كبيًرا، والسؤال عن حاله. 

]من أساليب الرسول صلى   يب العامر تحليل بديع لهذا الموقف في كتابه: ولألستاذ نج

[، وبيان ما يستفاد منها فى  76دراسة تحليلية: ص:   -هللا عليه وسلم فى التربية  

 وقتنا الحاضر، منها: 

سُول   ، ورغم  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -• على الرغم من حجم الدعوة التي يقوم بها الرَّ

ال  وجهاد  كثرة  وتربية  عبادة  من  بها  يقوم  التي  والعبادات  تواجهه  التي  مشاغل 

وتسيير أمور الدولة اإلسالمية إال أنه جعل له وقتًا لتربية أطفال المسلمين، وهذا  

 الوقت المستقطع يعد  بحد ذاته مكسبًا تربويًّا. 

سُول   َعلَي ِه وَسلََّم    -• استخدام الرَّ التكنية  -َصلَّى هللاُ  للطفل الصغير، فقال    أسلوب 

في   له: أصبح  كأنه  ابنهم  بأن  وأهله  إخوانه  تشعر  التكنية  وهذه  عُمير"،  أبا  "يا 

 مصاف الشباب، وتكنية الولد تكسر الميوعة في النداء. 

بصفات تربوية عظيمة، وهي:   - عليه الصالة والسالم  -• تمتعت الجملة التي قالها 

ك  حيث  الكلمات؛  عدد  حيث  من  قصيرة  وتلك  فكانت  كلمات،  الكلمات ست  عد  ان 

 الكلمات مناسبة لسن الصغير. 

• الجملة سهلة النطق، وخالية من الكلمات الحوشية الصعبة، فمن السهل أن ينطق  

 النُّغير/.  فعل/  ما/  أبا/ عُمير/ / يا الصغير بها؛

• الجملة سهلة االستيعاب، ومضمونها معروف؛ من اإلمكان أن يستوعبها الطفل  

 مونها. ويعرف مض

o    الجملة سهلة الحفظ، لوجود السجع، والسجع محبب لنفس الطفل، ويستجيب له

 استجابة نفسية يعبر عنها بابتسامة وضحكة. 

سُول   للمستوى العقلي للطفل )أبا عمير(، هذا مما    -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ - • نزل الرَّ

تربويًّا، ودعويا؛ حيث تزداد  يدخل السرور في نفس الطفل وأهله، ويعدُّ ذلك سلوًكا 
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سُول  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ - محبة أهل الطفل لرسول هللا   ، وأيضاَ يثمر التفاعل بين الرَّ

والطفل ولعلَّ من األمراض النفسية التي تصيب الشباب لها    - َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -

في  والديهم  من  العطف  حرمانهم  نتيجة  طفولية،  األمراض  أبعاد  بتلك  صابون 

 كاالنطواء، والغيرة، والتبرير، وغيرها. 

قد داعبه،    -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلََّم    - • عندما يكبر )أبو عمير( ويعلم بأن رسول هللا  

َعلَي ِه وَسلَّمَ - فإن ذلك يدعو إلى ازدياد محبته لرسول هللا   ، ومنها تتهيأ  -َصلَّى هللاُ 

، وهذا  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -بوية والعبادية من رسول هللا  نفسه لتلقي الجوانب التر

ما وجدناه في وقتنا الحاضر عندما يقوم بتعليمنا مدرس فبال شك سيترك أثراً في  

نفوسنا وخاصة عندما يكون دمث األخالق يحُب التالميذ ويقدرهم ويشجعهم على  

نقدره ونحترمه ونود أن نرد بعض  تلقي العلوم، وعندما نراه بعد عدة سنوات فإننا 

المدرس   بين  العالقة  تبقى  ولهذا  السابقة،  العالقة  جذور  عن  ناتج  وذلك  جميله، 

  والتلميذ مستمرة قلبيا وفكريا لعدة سنوات لوجود جسر المحبة واأللفة.

عب  يال  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ   -قال: كان رسول هللا    -َرِضَي هللاُ َعن هُ -• عن أنس  

 مراًرا". ]صحيح[.  زينب بنت أم سلمة ويقول: "يا زوينب، يا زوينب

ليدلع  -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -قال: كان رسول هللا  -َرِضَي هللاُ َعن هُ -أبي هريرة   وعن

إليه، أي يسرع إليه.   لسانه للحسين بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه، فيبهش 

  ]حسن[.

فدعينا    -َصلَّى هللاُ َعلَي ِه وَسلَّمَ -قال: كنا مع رسول هللا    -َعن هُ َرِضَي هللاُ  -وعن جابر  

َصلَّى هللاُ َعلَي ِه  -إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان فأسرع النَّبي  

يفر ها هنا وهناك، فيضاحكه رسول   -الغالم   –أمام القوم ثم بسط يده فجعل   -وَسلَّمَ 

حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه، واألخرى بين    -لَي ِه وَسلََّم  َصلَّى هللاُ عَ   -هللا  

رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: "حسين مني وأنا منه، أحب هللا من أحبه،  

 ]حسن[.  الحسن والحسين سبطان من األسباط". 
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. العروض ال األوامر في مرحلة الطفولة األخيرة: فينبغي أن نحول أكثر األوامر  6

لى عروض، فبدال من أن تقول له: قم نم اآلن. قل له: هل جاء وقت النوم؟ أو ما  إ

 رأيك أن تنام اآلن حتى تصحو مبكرا ونشيطا. 

عبَد هللِا وعبيَد هللِا   يصفُّ  . التحفيز المادي: كان رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم 7

إليه فيقعوَن على    العباِس ويقوُل َمن سبق إلَيَّ فله كذا وكذا  بني وكثيرَ  فيستبقون 

 ظهِره وصدِره فيلتِزُمهم ويُقب ِلُهم" ]حسن[. 

أو  8 ليعاقبه،  الثناء على حسن االستجابة: فإن بعض اآلباء ينتظر ولده يخطئ   .

امتداح   إن  التشجيع،  بألوان من الصواب، ال يحظى بشئ من  يأتي  يعاتبه، وحين 

الثقة  الولد يشعره باألهمية ويزيد من ثقته بنفسه، ك  ما أن االنتقاد المستمر يدمر 

 ويؤدي إلى الشعور بالحقارة. 

 . االبتسامة والبشاشة: 9

ينبغي أال تغادر مبسم الوالد حين يحاور ولده، وهو ما كان من شأن النبي صلى هللا  

عليه وسلم، قال ￼ "وتبسمك في وجه أخيك صدقة"، وقال ￼: "ال تحقرن  من  

ك بوجه طليق" )(.عن جرير رضى هللا تعالى عنه  المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخا

قال ))ما حجبني النبي صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في وجهي  

ولقد شكوت إليه أني ال أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته  

 واجعله هاديا مهديا(( ]رواه البخاري[. 

 ة، والحوار، والتواصل الجسدي، والدعاء. ونالحظ هنا: التقبل، واالبتسام

 . اإلصغاء إلى احتياجات الولد: 10

فإن السماح للولد بالتعبير عن احتياجاته ورغباته ينمي الجانب الوجداني والعقلي  

لتلك الرغبات؛ باالشتراك مع   في وضع الضوابط   في شخصيته، ويأتي دور الوالد 

التعبير عن   في  فإن مصادرة حريته  أو رغباته  الولد،  يضعف شخصيته   حاجاته 

 ويدفعه إلى إخفاء تلك االحتياجات وإشباعها بعيدا عن الوالد والمنزل بال ضوابط. 
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دخلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   رضي هللا عنه قال: أنس بن مالك  عن

عليه السالم، فأخذ رسول هللا صلى هللا   إلبراهيم القَي ن، وكان ِظئ ًرا  أبي سيف  على

يجود بنفسه،   وإبراهيم فقَبَّله وشمه". ثم دخلنا عليه بعد ذلك إبراهيم، عليه وسلم

عبد الرحمن بن   هللا عليه وسلم ـ تذرفان، فقال له   فجعلت عينا رسول هللا ـ صلى

فقال: عوف يا رسول هللا؟!  وأنت  ثم   رضي هللا عنه:  إنها رحمة،  ابن عوف  "يا 

أتبعها بأخرى، فقال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال  

البخاري ومسلم[  نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" ]رواه  

 إبراهيم.  ترضع  - أم سيف-والقي ن: الحداد، والظئر: المرضعة، وكانت زوجته 

 . استخدم لغة التمثيل والقصص: 11

فإن استخدام القصة والمثل داخل الحوار الوالدي يساعد في توضيح الفكرة وتقبلها  

تسبب في الطويلة  األوامر والعظات  أسلوب  فإن  المقابل  أوالدنا، وفي  الملل    لدى 

 وتفقد تأثيرها. 

والسيرة النبوية الشريفة معين خصب للقصص النبوي الكريم، ويمكن أن نسردها  

 على الصغار بأسلوب تمثيلي جميل، وليس ثمة قصة نبوية إال ومعها قيمة من القيم. 

 . التوجيه المبشر لزيادة التعلق باهلل تعالى حيث األمان الوجداني: 12

أردَف النبيُّ صلى هللا عليه وسلم عبَد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما يوماً خلفَه،  

هُ   َ تَِجد  فَِظ َّللاَّ فَظ َك، اح  َ يَح  فَِظ َّللاَّ : اح  فَظ ُهنَّ وقال له: "يَا غاُلَُم! إِن ِي ُمعَل ُِمُك َكِلَماٍت، فَاح 

َ، َوإِذَا  أَِل َّللاَّ تََمعُوا    تَُجاَهَك، َوإِذَا َسأَل َت فَاس  ةَ لَِو اج  لَم  أَنَّ األُمَّ ِ، َواع  تَِعن  بِاَّللَّ تَعَن َت فَاس  اس 

وَك   تََمعُوا َعلَى أَن  يَُضرُّ ُ لََك، َولَِو اج  ٍء قَد  َكتَبَهُ َّللاَّ َعلَى أَن  يَن فَعُوَك ِلم  يَن فَعُوَك إِالَّ بَِشي 

ٍء قَد  َكتَبَهُ هللاُ َع وَك إالَّ بَِشي   لَي َك، ُرفِعَِت األَق الَُم َوَجفَِّت الصُُّحُف" ]صحيح[. لَم  يَُضرُّ

 . تصيد الوالد جانبا إيجابيا لولده ودعمه: 13
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إن االنتباه ألية مزية لولدك والبناء عليها يساعد في إحداث تغيير شامل في اتجاهه  

باستخدام الحوار المتعاطف؛ بينما تصيد األخطاء والتركيز عليها وتضخيمها يؤدي  

 ى استمرارها. إل

"ما يحتاجه الناس في جميع األعمار في لحظة الضيق ليس موافقة اآلخرين، أو  

 مخالفتهم، بل يحتاجون إلى من يعترف بما يعانون")(.

ولهذا أمثلة كثيرة، منها حديث أبي محذورة رضي هللا عنه: "نعَم خرجُت في نفٍَر،  

َمقفََل رسولِ  ُحنَي ٍن،  بعِض طريِق  في  ِ  وكنَّا  ُ  َّللاَّ ُحنَي ٍن،   ـ من عليِه وسلَّمَ  ـ صلَّى َّللاَّ

رسولَ  ُ  صلَّى  َّللاَِّ  فلقينا  ُن   َّللاَّ مؤذ ِ فأذََّن  الطَّريِق،  ببعِض  وسلََّم  عليِه 

ِ  رسولِ  ُ  صلَّى َّللاَّ رسولِ  َّللاَّ عنَد  بالصَّالِة  وسلََّم  ِ  عليِه  ُ  صلَّى َّللاَّ وسلََّم،   َّللاَّ عليِه 

ِن   المؤذ ِ صوَت  زئُ فسِمعنا  ونستَه  نحكيِه  فصَرخنا  بوَن،  متنَك ِ فسِمَع   ونحُن  بِِه 

ِ  رسولُ  ُ  صلَّى َّللاَّ عليِه وسلََّم الصَّوَت فأرسَل إلينا إلى أن ُوقِفنا بيَن يديِه، فقاَل   َّللاَّ

ِ  رسولُ  ُ  صلَّى َّللاَّ ارتفَع؟" فأشاَر القوُم   قدِ  عليِه وسلََّم: "أيُّكُم الَّذي َسِمع ُت صوتَهُ  َّللاَّ

وال شيءَ  فقمُت  ن   فأذ ِ قُم  وقال  وحبَسني،  كُلَُّهم  فأرسَل  إليَّ، وصدقوا،  َرهُ   كلُّهم  أَك 

ُ  صلَّى  َّللاَِّ  رسولِ  من  إليَّ  يأمُرني  َّللاَّ ا  ِممَّ وال  وسلََّم  يَدي   عليِه  بيَن  فقُمُت  بِِه، 

ِ  رسولِ  ُ  صلَّى َّللاَّ ُ  صلَّى  َّللاَِّ  عليِه وسلََّم، فألقى عليَّ رسولُ  َّللاَّ عليِه وسلََّم التَّأذيَن   َّللاَّ

ُ  هَو بنَفِسِه، قاَل قلِ  ُ  أَك برُ  َّللاَّ بُر، أشهُد أن ال إلَهَ إالَّ  َّللاَّ ُ  أَك  ُ،   أشهُد أن ال إلهَ إال َّللاَّ َّللاَّ

ًدا رسولُ  ًدا رسولُ  َّللاَِّ  أشَهُد أنَّ محمَّ ِ، حيَّ على الصَّالِة حيَّ على   أشهُد أنَّ محمَّ َّللاَّ

حِ،الصَّال حِ حيَّ على الفالَّ ُ  ِة، حيَّ على الفالَّ ُ  أَك برُ  َّللاَّ بُر، ال إلَهَ إالَّ  َّللاَّ ثمَّ دعاني   َّللاَّ  أَك 

فيها ةً  ٍة ثمَّ وضَع يَدهُ على ناصيِة   ِمن شيءٌ  حيَن قَضيُت التَّأذيَن فأعطاني ُصرَّ فضَّ

ثمَّ  ثَدييِه،  بيَن  ثمَّ  وجِهِه،  على  ها  أمرَّ ثمَّ  َمحذورةَ،  يُد  أبي  بلغت  َكبِدِه، حتى  على   

ِ  رسولِ  ةَ أبي محذورةَ، ثمَّ قاَل رسولُ  َّللاَّ ُ عليِه وسلََّم: "باَركَ  صلَّى َّللاَِّ  سُرَّ ُ  َّللاَّ فيَك   َّللاَّ

ِ  وباَرَك عليَك" فقلُت: يا رسولَ  مرني بالتَّأذيِن بَمكَّةَ، فقاَل قد أمرتَُك بِِه، وذََهَب   َّللاَّ

كانَ  شيٍء  ُ  صلَّى  َّللاَِّ  لرسولِ  كلُّ  وسلَّمَ  َّللاَّ كلُّهُ   عليِه  ذِلَك  وعاَد  كراهٍة،  ِمن 

ُ  صلَّى  َّللاَِّ  لرسولِ  محبَّةً  عامِل   َّللاَّ أَسيٍد  بِن  عتَّاِب  على  ُت  فقَِدم  وسلََّم،  عليِه 

ِ  رسولِ  ُ  صلَّى َّللاَّ أمَر   َّللاَّ عن  بالصَّالِة  معَهُ  فأذَّنُت  وسلََّم  عليِه 
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ِ  رسولِ  ُ  صلَّى َّللاَّ ذِلكَ  َّللاَّ وأخبَرني  وسلََّم،  أبا   من  أدَرك تُ  َمن عليِه  أدَرَك  ا  ممَّ أَه لي 

ِ  َمحذورةَ على نحِو ما أخبَرني عبُد  بُن ُمَحي ريٍز" ]صحيح[. َّللاَّ

  ونالحظ هنا ـ أيضا ـ التقبل، والحوار، والتواصل الجسدي، والدعاء.

 . التعبير عن الغضب بطريقة بناءة: 14

لبناء عن غضبه من سلوك الولد يساعد في استمرار الحوار والمعالجة  تعبير الوالد ا 

الحكيمة للمشكالت العارضة، ويقدم أنموذج القدوة لولده في التعبير عن انفعاالته؛  

الصراخ   أو  النابية  األلفاظ  استخدام  جرح   بينما  في  يتسبب  المبرح  الضرب  أو 

  المشاعر، أو تبلدها. 

لولد عدم االئتمار بأمره، وتلبية طلبه، وهنا أسوق نصا  ولعل مما يغضب الوالد من ا 

رائعا، من مواقف النبي صلى هللا عليه، وسلم مع خادمه أنس: قال أنس "كان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت وهللا ال  

ليه وسلم فخرجت حتى  أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي هللا صلى هللا ع

أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  

أذهبت حيث   أنيس  يا  فقال  إليه وهو يضحك  فنظرت  قال  من ورائي  بقفاي  قبض 

 أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول هللا" ]رواه مسلم[. 

رسول الكريم ـ صلى هللا عليه  ونالحظ هنا عدم ظهور أي مدلول للغضب، بل تقبل ال 

وسلم ـ الموقف وبادر بتصحيحه، بابتسامة، وحوار لطيف خفيف، وتواصل جسدي  

 محبب لألطفال. 

 والبد من التصويب؛ ليتربى الطفل؛ 

 حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم         والنفس كالطفل إن تتركه شب على 

 . التعويد على العبادات، فرائض ونوافل: 15

س رضي هللا عنهما: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه  فعن ابن عبا

وسلم، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول هللا صلى  
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هللا عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى إذ انتصف  

 صلى هللا عليه وسلم فجلس  الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول هللا

يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر اآليات الخواتم من سورة آل عمران، ثم  

قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي . قال ابن عباس :  

فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول هللا صلى هللا  

اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم    عليه وسلم يده

ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى  

]رواه   الصبح"  فصلى  خرج  ثم  خفيفتين،  ركعتين  فصلى  فقام  المؤذن،  جاءه 

 البخاري[. 

نِي النَّبِيُّ  وتأمل معي هذا المنظَر المؤث َِر، الذي يرويه ابن  عباس أيضاً فيقول: )َضمَّ

هُ ال ِحك َمةَ"، وفي روايٍة: )الِكتَاَب(،   ِرِه، َوقَاَل: "اللَُّهمَّ َعل ِم  َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلََّم إِلَى َصد 

هُ التَّأ ِويَل" ]البخاري ومسلم وغيرهما[. أي:  يِن، َوَعل ِم    وفي أخرى: )اللَُّهمَّ فَق ِهُّ فِي الد ِ

تفسير القرآن، فأجاب هللا تعالى دعاءه، فكان كما ُوِصَف؛ حبَر األمة، وبحر العلم،  

 وترجمان القرآن. 

  

  

 : من الندوة فعاليات اليوم الثاني:  ثانيا

 (  2جدول رقم )

موضوعات محاور اليوم الثاني لفاعليات الندوة وأسماء  

 المتحدثين

   هـ3/1/1441  من الندوة يوم اليوم الثاني 

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 
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َسري   الخامس 
ُ
األ والوسط  االجتماعية  العالقات  أثر 

الوجدانية   التربية  في  االقتصادية  والحالة 

 للطفل 

محمد   خالد  الدكتور 

 عبدالعزيز النقيه 

التربية الوجدانية في مناهج رياض األطفال في   السادس 

 اململكة العربية السعودية 

الدكتورة سارة بنت عمر  

 السبتي العبدالكريم 

 

 

أهمية مسرح الطفل والتربية الفنية في ترسيخ   السابع

 التربية الوجدانية للطفل 

الدكتور بندر ابن مفرح علي  

 عسيري 

 

االستاذة وفاء بنت الطيب 

 محمد إدريس 

 

الوجدانية   الرابع التربية  على  وتأثيراتها  الرقمية 

 للطفل 

بندر ابن مفرح علي  الدكتور 

 عسيري 

 

مدير  

 الندوة 

 أ.فاطمة الدوسري 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

العالقات االجتماعية والوسط األسري والحالة االقتصادية في التربية   أثر املحور الخامس : 

 دكتور :خالد النقية  لالوجدانية للطف
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بداية أحمد هللا تعالى أن هيأ مثل هذا اللقاء ضمن كوكبة رائدة من رواد هذا الوطن  

وعلى رأسهم صاحبة السمو الملكي األميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد  

 ل سعود. عرابة هذا المنتدى وسر نجاحه  الرحمن آ

مظلة   تحت  به  معترف  رسمي  كيان  إلى  وطنية  قضايا  منتدى  وتطور  واستمراره 

 وزارة الثقافة واإلعالم خطوة رائدة وملهمة. 

على   المنتدى  لهذا  العلمي  وللفريق  الجوهرة  األميرة  السمو  لصاحبة  الشكر  اثني 

 متابعة. جهودهم وتفانيهم في اإلعداد والتنسيق وال

تتأكد أهمية التربية الوجدانية في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى بسبب تسارع  

وتيرة التغيرات المجتمعية التي أصبحت تسبق السنوات بسرعة غير مسبوقة بسبب  

الحدود وتجاوزت   المجتمعات عبرت  بين  والتواصل  االتصال  ما طرأ على وسائل 

اليوم تساوت فيه المدن والقرى في  الخصوصية وأصبحت سمة غالبة على مجتمع 

كل   على صفحتها  تنعكس  الصادقة  ومرآته  األولى  المجتمع  خلية  واألسرة  التأثر 

تغيرات المجتمع وما يلحقه من عوارض سلبية كانت أم إيجابية. ومن هناك كان  

طرح هذا الموضوع )التربية الوجدانية للطفل( على درجة من األهمية حيث تزداد  

الطفل وتنشئته وإكسابه مهارات الحياة في سنوات الخبرة األولى وهي  أهمية تربية  

الوسيلة   تعتبر  بالغ حيث  أثر  من  الوجدانية  للتربية  ولما  والتشكيل  التلقي  مرحلة 

المؤثرة في بقية مجاالت التربية والنمو األخرى للطفل كالتربية الدينية والجسدية  

 والعقلية واللغوية واالجتماعية. الخ 

طرحي لهذا المحور ضمن موضوع المنتدى بمحاوره العشرة والذي يركز  سيكون  

 على )التربية الوجدانية للطفل( وفق ما يلي: 

 أوالً: العالقات االجتماعية والوسط األسري وتأثيرها في النمو الوجداني للطفل. 

 ثانياً: تأثير الحالة االقتصادية لألسرة في التربية الوجدانية للطفل. 
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العال في  أوالً:  وتأثيرها  األسري  الوسط  في  االقتصادية  والحالة  االجتماعية  قات 

 التربية الوجدانية للطفل 

تعريف العالقات االجتماعية: هي أنواع السلوك المتبادل بين األفراد والجماعات في  

  المواقف والمناسبات المختلفة.. لذلك أكد )ابن خلدون( على:

حياة 1 أي  اإلنساني،  االجتماع  ضرورة  عالقات    .  من  بينهم  ينشأ  وما  الجماعة، 

  اجتماعية متبادلة، حيث إن الفرد ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن اآلخرين.

  . فالحياة االجتماعية تقوم على أساس التفاعل بين أفرادها.2

  . كما أن كيان الجماعة واستمرارها يعتمد على شكل التفاعل بين أفرادها. 3

الذي  . ويرتبط )تقدم  4 المجتمع أو تخلفه( بفاعلية الجماعة ونمط االتصال فيها، 

 يشكل في النهاية العالقات التي تسهم في البناء االجتماعي. 

  أهمية التفاعل االجتماعي:

يتطلب  1 الحاجات  تبادل  ألن  االجتماعية،  الحاجات  إلشباع  ضروري  التفاعل   .

  التفاعل.

  وبقائها. . ضروري الستمرار الجماعة 2

  . للتفاعل نتائج )إيجابية على شخصية الفرد( في مختلف مراحل حياته. 3

. التفاعل الذي يتم وفق قوانين وقيم متفق عليها يؤدي إلى التعاون البن اء، وتعميق  4

 الصالت بين أفراد المجتمع، ومن ثم )تماسك المجتمع(.

عة من الناس، إلى المدى  العالقات االجتماعية: وهي” السلوك الذي يصدر عن مجمو

الذي يكون كل فعل من األفعال آخذًا في اعتباره المعاني التي تنطوي عليها أفعال  

اآلخرين”.. ومن ثم نقول إن الصلة بين الفرد والمجتمع أساسية، فالفرد يجد ذاته  

 في المجتمع، والمجتمع يحتاج إلى األفراد ليستمر. 

 اقتصادي اهتمامات عامة   دوافع العالقات االجتماعية نفسي روحي
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. الدافع النفسي: حيث إن العالقات االجتماعية تشبع مجموعة من الحاجات النفسية  1

  الهامة لدى الفرد مثل )الحاجة لألمن، للحب، االنتماء(.

بين  2 وروابط  عالقات  إقامة  على  تحث  كريمة  آيات  فهناك  الروحي:  الدافع   .

ا )إنما  يقول:  تعالى  فاهلل  تشكل  المؤمنين..  وغيرها  اآلية  فهذه  إخوة(،  لمؤمنون 

 األساس الروحي للعالقات والروابط بين المؤمين بعضهم البعض. 

. الدافع االقتصادي: فأفراد المجتمع ال يستطيعون توفير احتياجاتهم االقتصادية إال  3

العمل يؤدي   أن  الناس، كما  العمل، الذي يتم عن طريق العالقات بين  عن طريق 

  ى قيام عالقات اجتماعية بينهم. بالضرورة إل

. االهتمامات العامة: إن وجود عالقات اجتماعية، تربط بين األفراد والجماعات،  4

مما يفرز نوًعا من االهتمامات واألهداف العامة والمشتركة التي يتعاون الجميع من  

  أجل تحقيقها.

التفاعل االجتماعي  إذا تقررت أهمية العالقات االجتماعية باعتبارها شكل من اشكال  

في اتجاهاتها المختلفة أفقية أو رأسية سلبية أو إيجابية فإن األسرة بوصفها الصورة  

المصغرة للمجتمع وما تتضمنه ممن تفاعالت عميقة ويومية بل لحظية ضمن أدوار  

الذي   الطبيعي  المحضن  تعتبر  الكيان  لهذا  العضوية  تترتب على  ووجبات وحقوق 

الدور والنموذج الذي يشكل شخصيته في  ينشأ فيه الطفل ويتل  قى القدوة ويتشكل 

المستقبل. وكلما كانت العالقات األسرية أكثر عمقاً وسالماً وانسجاماً وتناغماً تتسم  

باالحترام المتبادل والتعاون والتكاتف واالعتماد والتعاضد والتفاهم والحوار والبذل  

الصراع واأل نانية والعنف كانت بيئة سليمة  والعطاء والصفح والتغافر بعيدة عن 

 لتنشئة األطفال وجانياً. 

 دور عالقة األب واألم في التنشئة الوجدانية للطفل:

األب واألم هما النموذج والقدوة والمثل الذي ينظر إليه األبناء ويكتسبون منه أنماط  

السلوك فكل خلق يتصف به األب واألم ينعكس على صفحة الطفل الناصعة البياض  
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شكل في ضوئه شخصيته. وتخيل معي بيتاً يسوده الخالف الدائم بين األبوين أو  وتت

يشيع فيه العنف الموجه سواء من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج. وتتعالى  

صيحات الغضب ويسمع فيه األبناء عبارات الشتائم بأقذع وأحط مستوياتها. وخالف  

ن ماذا  األبناء.  نظر  أمام  األسباب  أتفه  األطفال  على  تنشئة  اتجاه  يكون  أن  توقع 

وسلوكهم تجاه آبائهم وإخوتهم واألطفال اآلخرين خارج المنزل. يتعلم الطفل الذكر  

من شخصية أبيه شخصية زوج المستقبل وكذلك تتعلم البنت من والدتها شخصية  

أم المستقبل. وشئنا أم أبينا كل طفل يرى العنف في البيت وقلة االحترام فإنه يتشرب  

 ويصبح سلوكاً له وسمة من سمات شخصيته. 

والحب واالحترام   السالم  رايات  فيه  السكنية وترفرف  تسوده  الذي  البيت  أن  كما 

واالبتسامة واللطف واللين في العبارة والتعامل ينشأ أبناؤه في سالم داخلي وهدوء  

وفي   البيت  في  إخوانهم  ومع  والديهم  من  وسلوكهم  لغتهم  على  ينعكس  نفسي 

 سة والشارع. المدر

 وينشأ ناشئ الفتيان فينا ... على ما كان عوده أبوه

الوئام   بينهم  تعذر  ولو  يتطاوعا  وأن  اختلفا  ولو  يتفقا  أن  واألم  باألب  حري  ولذا 

أهذبه وأرقه   اللفظ  ينتقيا من  الخالفات مهما صغرت وأن  األطفال  ويحاوال تجنيب 

 وأن تمثال القدوة الصالحة ألبنائهما. 

المبالغة أن نقول : إن األطفال سلوكياً وخلقياً وتعامالً انعكاس صادق    وليس من باب 

ال يكذب عن نوع التنشئة والتعامل والتربية التي تسود البيت بدأ بهرميه األب واألم  

 واألخوة واألخوات الكبار. 

  درو عالقة األبناء فيما بينهم في التنشئة الوجدانية لألطفال. 

أهمية كبرى ف يتعلق  إن للوالدين  فيما  بينهم خصوصاً  ي تشكيل عالقة األنباء في 

بالعدل ومراعاة ظروف المراحل العمرية والنوع ) الجنس( وتقع بعض األسر في  

مستنقع الحيف والظلم والتفريق أو التدليل والعطف الزائد مما ينعكس على الطفل  
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كبر أو األصغر  سواء بالشعور بالظلم أو التجاهل والتهميش من خالل تفضيل االبن األ

أو البنت الكبرى أو الصغرى أو البنت بين ذكر أو الذكر بين إناث أو من يحمل اسم  

األبناء مما   األقرب باألم أو األب على حساب اآلخرين من  الجد والجدة أو الشبه 

يشعر اآلخرين بالتجاهل وعدم التقدير واالهتمام وال تسل حينها عن مدى اإلحباط  

طرابات النفسية والعداوات والغيرة والعنف والصخب ال لشيء  وتقدير الذات واالض

إال ألن األبوين فتحا باب العداوات على مصراعيه بالتفريق في المعاملة. ولنا في  

 قصة يعقوب عليه السالم خير مثل: 

 )إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة....( اآلية. 

إلى األنباء والبنات دون تمييز لفرد دون آخر    والعدل يقتضي أن ينظر األب واألم 

باهتمام يشعر البقية بالفرق في العطاء المادي والوجداني. هذا الميل أخطر ما يمكن  

أن يعالجه اآلباء واألمهات في التربية لما فيه من سيطرة الميل القلبي لشخص دون  

نحه لولده سأله  آخر. ولذلك عندما جاء رجل يشهد النبي عليه السالم على عطاء م

فقال عليه السالم: أشهد على   عليه السالم: أكل أبنائك منحتهم مثله هذا؟ قال : ال.  

 هذا غيري فإني ال أشهد على جور. 

يُع َرف   بيت  في  والسالم  الحب  رايات  واحترامه   ترفرف  ومكانته  قدره  لكل  فيه 

 ً فينمو األوالد في   وتراعى فيه مشاعره ويلقى االهتمام والرعاية من األبوين. جميعا

صحة نفسية وعقلية متزنة ال يحملون فيها هم العدوات والشحناء بل احترام للكبير  

  وعطف على الصغير ورعاية لذوي االحتياجات الخاصة. 

وإن أخطر ما يقع فيه بعض اآلباء المعددون الميل ألوالد زوجة على حساب األخرى  

الرعاية ويحرم منه أبناء األخرى مما  فيلقى أنباء ذات الحظوة االهتمام والصرف و 

اإلخوة من أب واحد   التباغض بين  أنبائه. وينشر  أمام  المثالي  األب  يهدم نموذج 

 بسب تعامل األب أو تجييش األمهات أبناءهن أعداء ألنباء األخرى. 

كما أن من معوقات التفاعل اإليجابي غياب األب أو غياب األم وإن كانوا أحياء فقد  

يقضي جل وقته خارج البيت مع أصحابه إلى آخر الليل أو مسفاراً ال يقر  يكون األب  
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له قرار وراء متعه الخاصة غير آبه بأنبائه وتربيتهم فتثل األم بهذا الحمل وحدها  

وينهدم أحد أعمدة البيت ويعيش األبناء أيتاما رغم وجود أباهم وقد يكون األب مدمناً  

بلية والشر المستطير عندما يكون األب القدوة  للمخدرات أو المسكرات وهنا تعظم ال

لهذا   واالنعكاس  المسؤولية  عن ضياع  حينها  تسأل  فال  المنحرف  والمثل  السيئة 

 النموذج األبوي المنحرف. 

وكذا عندما تكون األم خراجة والجة وقتها لصويحباتها ولعملها تعود منهكة متعبة  

م وال بتعليمهم وال بمشاعرهم قد أسملتهم  ال تهتم برعاية بيتها وال بأبنائها ال بتغذيته

للخادمة والسائق ليحتال دور األب واألم بثقافة غريبة ومشاعر جامدة أو ربما تظهر  

سلوكيات العنف والتحرش من العمالة المنزلية في ظل غياب أم وأب وتخل منهما  

 عن مسؤولياتهما. 

االجتماعي   التواصل  إدمان األم واألب على وسائل  الفاعل  التواصل  ومن معوقات 

والعكوف على جواالتها معظم الوقت وترك الحبل على الغارب للطفل ليعاني الوحدة  

على   ليدمنوا  لألطفال  الغارب  الحبل على  ترك  وربما  الخاص  عالمه  في  والتوحد 

هنا ينقطع التواصل اللغوي والبصري    األجهزة الكفية والجواالت دون رقيب أو ضابط 

التفاعل   من  نماذج  تحركها  دمى  البيت  أفراد  ليصبح  والعقلي  النفسي  والتفاعل 

االفتراضي والمصطنع. وقد أثبتت الدراسات تأثير اإلدمان على األجهزة االلكترونية  

بظاهرة التوحد االفتراضي لدى األطفال تطرق الدكتور وائل الدكروري، في حديثه،  

لى عدد من الدراسات الحديثة األخيرة التي أجريت حول تأثيرات العولمة االفتراضية  إ

على السلوك عند األطفال والمراهقين، واكتفى منها باآلتي: دراسة أميركية قامت  

شاين   جامعة صن  ونشرت    Sunshine Coast University(SCU)بها 

)أيلول(   شهر سبتمبر  في  إلى ظ2017نتائجها  خلصت  وقد  مثل  ،  أعراض  هور 

والمراهقين   األطفال  عند  الصداقات  وتكوين  المشاعر  قراءة  على  القدرة  ضعف 

مرتبطة باالستخدام المتزايد للعالم االفتراضي في وسائل التواصل االجتماعي، وهو  

الدول   بعض  في  المتخصصون  سماه  بالتوحد  ما  ورومانيا  فرنسا  مثل  األوروبية 

يث تضعف صلة األطفال والمراهقين بواقعية  ، ح(Virtual Autismاالفتراضي ) 
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التفاعل االجتماعي وتعلم المهارات االجتماعية والتواصلية األساسية، وهو ما يتماثل  

 .(autism spectrum disorderمع نمط أعراض اضطراب طيف التوحد )

< دراسة أسترالية مماثلة تثبت أيضا ضعف القدرة على التعرف على مشاعر وقراءة  

ت الوجه عند مستخدمي التطبيقات الرقمية بكثافة مقارنة بالمستخدمين األقل  تعبيرا

 عددا من هذه التطبيقات أو غير المستخدمين لها على اإلطالق، وهو 

 دكتورة سارة العبدالكريم  المتحدث الثاني: 

المحور السادس::التربية الوجدانية في مناهج رياض األطفال في المملكة العربية  

 السعودية . 

  : الوجداني  الذكاء  الذكاء  بمفهوم  النفس  علماء  اهتم  الثمانينات  أواسط  منذ 

 الوجداني بشكل متزايد. 

االتصال   دائم  يكون  بحيث  لذاته واآلخرين  الفرد  فهم  الوجداني في  الذكاء  ويتمثل 

بمشاعره وبتالي يستطيع أن يعرف كيف يعبر عنها وأن يحدد احتياجاته المرتبطة  

من  بها.  يزيد  ومما  االنسان  من شخصية  اساسي  جزء  الوجداني  الجانب  يمثل 

أهميته الدور الذي يلعبه في البناء االجتماعي من خالل العالقات االجتماعية وبالتالي  

يعد من القضايا الوطنية لما له من اثر في تشكيل شخصية المواطن وتحقيق اللحمة  

ف )الوطنية وبالتالي تحقيق الرؤية.   الذكاء الوجداني بأنه   ( Hein,2004 عر 

القدرات العقلية التي تولد مع الحساسية لالنفعاالت وتكون كافية إلى أن يستطيع  

كما  الفرد تعلمها وإدارتها كمهارة تساعده على التوافق النفسي لمواجهة األحداث 

( جولمان  ف  الفرد  2000عر  انفعاالت  فهم  على  القدرة  بأنه  العاطفي  الذكاء   )

على  وا السيطرة  أن  ادراك  ومع  النفس  مع  التعامل  ومعرفة  اآلخرين  نفعاالت 

أضاف   كما   . الشخصية  وأساس  اإلرادة  أساس  هي  يؤثر  االنفعاالت  الذكاء  بأن 

 .  % 80على نجاح الفرد بينما تؤثر االنفعاالت كمسئول عن النجاح بنسبة    % 20بنسبة  
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.̈  القابلية للتكيف:  1عية منها: ويتضمن الجانب الوجداني عدد من الكفايات االجتما

ويتمثل هذا البعد في تصرف الفرد بالمرونة وواقعية مع صور التغير المختلفة،  

كما تذكر المرونة هي مجموعة من الصفات التي توفر للفرد القوة والجلد لمواجهة  

وتعني  . ¨ مواجهة الضغوط النفسية : 2العقبات الشاملة التي تعترض حياتهم. 

كفاءة الفرد في إدارة شؤون حياته في مواجهة الضغوط المختلفة وإن يتم معرفة  

تزعجه.   أو  تؤذيه  التي  المشاعر  مع  التعامل  أو  معالجة  االستقرار  3̈ كيفية   .

وهي الدافعية الذاتية والتحكم بالذات واالستمرار بحيث يكون األمل مكون  المزاجي 

النظرة اال4أساسي للدافعية .  يجابية للفرد تجاه األمور المختلفة بحيث يكون  . 

الوجداني   الذكاء  لمن حوله ويتمتع بمشاعر الرضا والتفاؤل.عالقة  مصدر سرور 

 بالتحصيل الدراسي: 

اهتم الباحثين في دراسة العالقة بين الصحة الوجدانية والتعلم الفع ال. فوجد أن أهم  

التعلم ، فالعناصر  عنصر من عناصر نجاح الطالب في المدرسة هو فهم ه لكيفية 

( هي الثقة ، وحب االستطالع ،  2000الرئيسية لمثل هذا الفهم كما ذكرها جولمان)

والقصد ، وضبط الذات ، واالنتماء ، والقدرة على التواصل والقدرة على التعاون  

 وهي من عناصر الذكاء الوجداني . 

في المستقبل ومن هنا جاء   ولقد برهن الذكاء الوجداني على أنه متنبئ جيد للنجاح

ولقد تم التركيز لدى الباحثين والمربين على تنمية  االهتمام بالذكاء الوجداني .  

العقلي لدى الطلبة مهملين جانب الذكاء الوجداني على الرغم من أهميته،   الذكاء 

وخاصة بالنسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين. فلقد أشارت العديد من الدراسات أن  

النفسية، ولهم بعض االحتياجات الخاصة  الم وهوبين يعانون من بعض المشكالت 

نظرا لخصائصهم النفسية الفريدة. إذ تؤكد العديد من األبحاث على أن الموهوبين  

العاطفي،   والنمو  العقلي  النمو  بين  الالمتزامن  النمو  أهمها:  يعانون من مشكالت 

بالتمايز واالخت  والشعور  المفرطة،  والتفكير  والحساسية  العزلة،  إلى  والميل  الف، 
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الخصائص   الزائدة. وهذه  للكمالية  والسعي   ، أو الشيء(  كل شيء  إما   ( الثنائي 

 ( 1999تسبب مشكال نفسية للطفل ال حصر لها ) فتحي جروان، 

وقد تسبب افتقار النظام التعليمي للبرامج المنهجية والالمنهجية التي تعني بالتربية  

تكوين البعد النفسي الوجداني لدى الطفل السعودي ، مما جعله  الوجدانيةل خلل فى 

فيما بعد مواطن بالغا مفتقدا لدفع البعد الوجداني الفعال الالزم لتحريك الطاقة ، وبذل  

الجهد ، وتوفير األداء االيجابي الذي يعد شرطا ضروريا لتملك القدرة على االنتاجية  

 مجتمع بشكل فعال. والتصدي للتحديات التي تواجه األمة وال

األطفال   لدى  الوجداني  بالذكاء  االهتمام  عن ضرورة  لنا  يتبين  ماسبق  على  بناء 

المكبرة كمرحلة أساسية لبناء وتشكيل الشخصية اوليت   الطفولة  وألهمية مرحلة 

 هذه المرحلة اهتماما خاصا. ومن ذلك االهتمام بالبرامج المعدة للطفولة.  

لسعودية في نهاية الثمانينات الدول العربية في التعليم  وقد تصدرت المملكة العربية ا

العامة لتعليم البنات بالتعاون مع منظمة االجفند   المبكر من خالل تصميم الرئاسة 

لمنهج رياض اطفال متوافق مع الدراسات الحديثة في التعليم المبكر انذاك ومواكب  

 لوجداني للطفل. للتوجهات الحديثة. وكان من ابرز ركائزه تنمية الجانب ا

الفرد   تكوين شخصية  في  اهمية عظمى  ذات  والتعليمية  التربوية  المؤسسات  تعد 

فالمدارس ورياض األطفال تأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية في تنشئة الطفل  

بعد االسرة وتقرير اتجاهاته في حياته وعالقته في المجتمع. ومن هنا فان المدرسة  

العل لبث  العالقات خاصة  ليست محضنا  معقد من  نسيج  بل هي  المادي فحسب،  م 

للطفل الصغير، ففيها تتوسع الدائرة االجتماعية للطفل بأطفال جدد وجماعات جديدة،  

فيتعلم الطفل المعايير واألدوار االجتماعية ، كما يتعلم الحقوق والواجبات، وضبط  

تعاون، ويتعلم االنضباط  االنفعاالت، والتوفيق بين حاجته وحاجات الغير، ويتعلم ال

يهىء  السلوكي.  مما  األطفال،  لدى  مبكرا  االنحراف  عوارض  كشف  يمكن  كما 

الفرصة المبكرة لعالجها قبل استفحالها، مثل االعتداء على الزمالء، أو السرقة من  
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يعطى   مما  المدرسة،  أثاث  إتالف  أو  المدرسة،  من  الهرب  محاولة  أو  حاجياتهم، 

 في سلوكيات األطفال.ونموه الوجداني  مؤشرا أوليا لوجود خلل

 برامج التعليم الوجداني: 

وقد اثبتت برامج تنمية الذكاء الوجداني بالواليات المتحدة األمريكية بالتغير االيجابي  

 الملحوظ والنقاط التالية تبين مجموع النتائج: 

 . ارتفاع مستوى التعاون والعالقات بين الطالب. 1

 ديهم. ارتفاع درجة التركيز ل 2

 . تحسن التحصيل الدراسي 3

 . تحسن العالقة بين المعلم والطالب. 4

 . انخفاض التنمر اللفظي بينهم. 5

 . تطوير الكفايات الشخصية 6

 . خفض العنف الممارس والمشكالت السلوكية بالمدارس 7

 . انخفاض التسرب المدرسي. 8

 الذاتية.  . وجد ميال آلتخاذ قرارات في صالح المجتمع بعيدا عن المحورية 9

. كما وجد أن الطالب الذين تم تطبيق برامج تنمية الذكاء الوجداني معهم كانوا  10

 أقل عرضة لتعاطي الخمور والتدخين. 

 . انخفاض في السلوكيات التخريبية 11

وفي دراسة يونانية وجد رابط قوي بين انخفاض الذكاؤ الوجداني وارتفاع درجة  

 القلق والتوتر والصحة بشكل عام. 

 ستراتيجيات تنمية الذكاء العاطفي بالمناهج:ا
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 . توظيف القصص 1

 . لعب األدوار وتفعيل المسرح 2

 . الفن التعبيري 3

 . تنمية مهارات تكوين الصداقات. 4

 . الحوار والمناظرة 5

 . األلعاب 6

 ويتضمن النمو الوجداني الجوانب والقيم التالبة: 

 . التعاطف 1

 . المسؤولية 2

 لألشخاص واالشياء واألنظمة . االحترام 3

  . الثقة باألخرين وبالجهات المنظمة 4

 ومن المهارات الوجدانية التفصيلية التي يتم تنميتها ما يلي:

 . مهارة حل المشكالت االجتماعية 1

 . ضبط الذات 2

 . التعبير المقبول عن المشاعر 3

 . التعاطف مع اآلخرين 4

 . التحكم بالغضب 5

 آلخرين . التفهم لوجهات نظر ا6

 . احترام األنظمة 7

 معوقات النمو الوجداني: 
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 . الثقافة المحلية التي ترى في القيم الوجدانية ضعف 1

 . تقبل التنمر اللفظي والجسدي كثقافة مجتمعية2

 . وااليمان بأن العنف الجسدي جزء طبيعي ومقبول بل مطلوب من الطفولة. 3

 هنية. . تعظيم التنافسية كثقافة اجتماعية ودراسية وم4

 المحورالسابع "أهمية مسرح الطفل في ترسيخ التنمية الوجدانية للطفل". 

سعودية مسرحية  ومخرجة  مؤلفة  رأي  كاتبة  الطيب  وفاء  محاضرة    –مشاركة 

 المدينة المنورة.   -بجامعة طيبة سابقاً 

في البداية أوجه شكري العميق إلى راعية العلم والثقافة سمو األميرة الجوهرة بنت  

سعود على تكريمها لي بمنحي الفرصة في المشاركة في الدورة السادسة  فهد آل  

لفعاليات مجموعة "قضايا وطنية" تحت عنوان "التنمية الوجدانية للطفل" كما أوجه  

القضايا   لتفعيل  األكبر  المحفز  التويجري  خالد  األستاذ  إلى  موجه  الجزيل  شكري 

ري أمينة سر الفريق العلمي التي  الهادفة للمجموعة واألستاذة الفاضلة فاطمة الدوس

تشرفت   الذين  األفاضل  واألخوات  ولإلخوة  القضية  هذه  في  للمشاركة  رشحتني 

 باالنضمام إليهم في تلك المجموعة المباركة. 

  

"أهمية مسرح   حول  الحديث  للطفل  الوجدانية  التنمية  في  التاسع  المحور  يتناول 

كوني كاتبة مسرحية  -للطفل" وهو ما شجعني  الطفل في ترسيخ التنمية الوجدانية  

  – سعودية تتبنى المسرح النسائي على العموم ومسرح الطفل على وجه الخصوص  

 على محاولة التقاط بعض الخطوط الرئيسية في هذا المحور. 

  

بداية أقول بأننا بحاجة إلى بذل كافة الجهود المجدية لرفع المستوى الثقافي للطفل  

الذين   في المجتمع السعودي فتربية الطفل أعظم استثمار له واآلباء الواعون هم 
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لرؤية   وفقا  فـ  الثقافي،  برأسمالهم  اإلنسان    2030يستثمرون  يعد  السعودية  في 

بذرة الطفولة ،مطلباً تنموياً من حيث تنشئته    السعودي ، الذي تشكل نواته األساسية 

بكفاءة عالية علمياً وتربويٍا واجتماعيٍا وثقافيٍا ووجدانيٍا وهذا يتطلب التنسيق بين  

المؤسسات األهلية والحكومية المعنية بالطفولة لتكامل الجهود واستثمار الطاقات  

 بالشكل األمثل. 

  

تركز على تنمية الطفل ثقافيا ووجدانيا تجزم    والعلوم التربوية الرائدة والحديثة التي

بأهمية المسرح بالنسبة للطفل لما له من فوائد جمة في تنمية وتطوير العديد من  

المهارات والتقليل او إزالة العديد من الصعوبات واالضطرابات، وعليه يصبح من  

شاطات  الضروري اتاحة الفرصة لجميع األطفال بداية من رياض األطفال لممارسة ن

مسرحية بشرط ان تكون ذات مواضيع مناسبة للمرحلة العمرية لألطفال حتى يتمكنوا  

من أدائها بشكل سهل ومدروس بحيث يكون مرغوباً فيها من قبل األطفال، لذا يصبح  

الطفل بشكل تفاعلي وديناميكي بحيث يصبح مصدر   من المهم تفعيل دور مسرح 

امتاع تقلل من دور االنترنت ووسائل    معلومات ، وسيلة تهذيب سلوكية ووسيلة

 التواصل في مرحلة الطفولة. 

  

وإذا كان الهدف األول من المسرح هو الترويح عن الصغار والتنفيس عن رغباتهم  

، فهو يشبع رغبة   تربوياً وثقافياً  المكبوتة ، فإن مسرح الطفل يعتبر أيضا هدفا ً 

برات متنوعة ومعلومات وأساليب  األطفال في المعرفة والبحث بما يقدمه لهم من خ 

سلوكية ، ومن خالله يمكن ترسيخ قيم دينية وخلقية واجتماعية وسلوكية ، فعن  

القدوة   الطفل  في  ندعم  أن  يمكن  الوجدانية  والمشاركة  والتقمص  اإليحاء  طريق 

 الحسنة . 
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وهو   مسرحية  مؤلفة  بصفتي  المسرح  في  جدا  هام  عنصر  إلى  هنا  أشير  ولعلي 

على   لموضوعات  الحرص  مختلفة  جوانب  تخدم  التي  المسرحية  النصوص  إعداد 

حيوية خاصة بالطفل وأزعم بأن مسرح الطفل ليس في حاجة إلى تجهيزات معقدة  

الطفل ، الذي قد يقوم عليه الطفل كلية بتوجيه من   أشكال متعددة لمسرح  فهناك 

السهل جدا    الكبار وقد يشارك فيه الكبار وحدهم ويمكن استخدام وسائل أخرى من

توفيرها والتعامل معها كدمى العرائس ودمى القفازات ودمى العصي وخيال الظل  

 وغيره. 

تنمية   في  يلعب "دورا هاما  أنه  للطفل  الوجدانية  التنمية  في  المسرح  فوائد  ومن 

وتطوير وظائف الطفل العقلية العليا )الذكاء ،التصور ، التذكر( فالوضعيات التي يجد  

تفرض عليه توظيف ذكائه حتى   والتي يتطلبها عرض مسرحي    الطفل نفسه فيها 

الموضوعية   والشروط  المربي  وارشادات  بتوجيهات  فيه  يتقيد  ناجحا  دورا  يقدم 

لدى   والخيال  التصور  قدرات  يطور  ان  يمكن  المسرح  ان  كما   ، المسرحي  للنص 

ت  اذا تناول الشخصيا    الطفل حسب الموضوع الذي يتناوله النص المسرحي وخاصة 

الخرافية واالسطورية حيث تدفع بالطفل الى االجتهاد حتى يقلد االيماءات والحركات  

 والكلمات لكي يكون اقرب لتقمص الشخصية الخيالية الموكلة اليه." 

كما ان المسرح يضع الطفل في وضعيات تجعله يجتهد ويوظف إمكاناته لكي يتمكن  

....الخ والتي تساعده في أداء    من تثبيت واسترجاع الحركات ،الكلمات، االيماءات 

 الدور المسرحي المنوط به بكفاءة وبشكل صحيح.

وللمسرح قدرة هائلة على عالج االضطرابات النفسية المختلفة والتي يعاني منها   

بعض األطفال، فالمواقف التي يضعها المسرح في الطفل تجعله أكثر ثقة في النفس  

ه كما يساعده على تخطي بعض المشكالت  من خالل نجاحه في أداء الدور المنوط ب

بالشكل الصحيح،   الكلمات والجمل ونطقها  القدرة على تصحيح  اللغوية من خالل 

 باإلضافة الى التحلي بروح المبادرة وااليداع واالقدام بدل الخوف والتردد واالحجام. 
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أيضا يساعد المسرح الطفل على االندماج في المجتمع من خالل التعود على لعب  

األدوار الجماعية والتعاون والتنسيق مع بقية الشخصيات المشاركة في المسرحية  

التفاهم أساسها  إيجابية  اجتماعية  االخرين ويكون عالقات  والتشاور   فينفتح على 

 والتضامن. 

 ماذا عن الفائدة الحسية للمسرح بالنسبة للطفل؟ 

ساعد الطفل بشكل  نظرا لكون حواس الطفل في مراحل تطوره ونموها فان المسرح ي

لكي يكون   ملحوظ على تطويرها بشكل اكبر واسرع، فالطفل يعمل كل ما بوسعه 

يقضا ومنتبها اثناء العرض المسرحي وخاصة حاستي البصر والسمع فمن خاللهما  

  يستطيع ان يتفاهم ويتواصل سواء مع الشخصيات المشاركة او مع الجمهور.

ا  يفتقر  التي  الحركية  الناحية  من  المسرح  أما  فإن  واآليباد  الحواسيب  أطفال  ليها 

يساهم في تنمية المهارات الحركية لدى الطفل من خالل طبيعة األدوار والشخصيات  

التي يمثلها، فاذا كان على الطفل ان يمثل دور حيوان معين فعليه ان يقلد حركات  

القفز   او  األربعة  االطراف  المشي على  الحيوان سواء من خالل  ذلك  أو  وسكنات 

الركض ....الخ وكل هذه السلوكيات الحركية تساعد الطفل على التحكم الجيد في  

مختلف   وتطوير  تنمية  في  تسهم  كما   ، مراقبتها  على  والقدرة  جسمه  حركات 

الوضعيات الحركية بداية من الحركة العامة الى حركات أطراف الجسم. كما يمكن  

الحركية التي يعاني منها بعض    ان يساهم المسرح في التقليل من بعض االضطرابات 

 األطفال من خالل اختيار الموضوع المناسب. 

 ترسيخ التربية الوجدانية للطفل : 

يؤكد علماء التربية على أن التربية الوجدانية تتعلق بالجانب العاطفي والشعوري  

عند اإلنسان، وعلى أنها تعمل على تنمية ومشاعر اإلنسان بالصورة اإليجابية التي  

 في النهاية الى عالقة متزنة مع البشر والكون والحياة.  تؤدي
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ويربط علماء التربية بين األسرة التي هي المصدر األساسي للتربية الوجدانية عند  

الطفل   أحاسيس  وتغذية  تنشئة  في  األكبر  العبء  تتحمل  التي  والمدرسة  الطفل 

المجتمع  مع  التناغم  على  قادر  يجعله  بما  مداركه  وتوسيع  قيمه    ومشاعره  بكل 

 ومعتقداته وعاداته. 

من الدراسات المحلية الشحيحة في هذا المجال وجدت دراسة محلية حديثة بعنوان  

التربوية في المرحلة االبتدائية " التي تؤكد   "التربية الوجدانية للطفل وتطبيقاتها 

الكاملة   العناية  في  التربوية  المؤسسات  قبل  من  واضح  قصور  هناك  أن  على 

با يتم  الصحيحة  حيث  أهميته،  رغم  الوجداني  الجانب  في  للطفل  الوجداني  لجانب 

 االهتمام بالمقررات الدراسية دون الجانب الوجداني في نفوس الطالب. 

وهنا يأتي دور وسائل اإلعالم على وجدان األطفال، الذي ال نقول بأنه سلبي في  

يحتاج الى مزيد من  مجمله، ولكن يمكن القول بأن تأثير وسائل اإلعالم على األطفال  

السيطرة والتدخل من قبل المؤسسات التربوية واالجتماعية حيث لم يعد بإمكان كثير  

من اآلباء السيطرة على هذه التأثيرات اإلعالمية السلبية على وجدان أطفالهم، فطفل  

 اليوم مغامر مشاكس يقبل بالتحديات ولكنه ال يدرك مدى خطورتها. 

اط القوة والضعف في دور وسائل اإلعالم في توجيه األطفال  كما انه ال يمكن انكار نق 

من خالل البرامج المرئية والمسموعة، فلم يعد باإلمكان نزع الطفل من عالم الميديا  

أخرى هناك   ناحية  ولكن من  الحديثة،  التواصل  تقنيات  إليه  الوصول  التي سهلت 

ى اإلسهام بفعالية  بعض العيوب التي تقوض بشكل ملحوظ مقدرة وسائط اإلعالم عل

وسائط   قبل  من  واضح  قصور  هناك  أن  فالمالحظ  للطفل:  الوجدانية  الجوانب  في 

اإلعالم في دعم تواصل اآلباء معها، ومن حيث مشاركة المنظومة المجتمعية في  

تشكيل وجدان الطفل ، وأيضا يالحظ ابتعاد وسائل اإلعالم السمعية والبصرية عن  

إ  ، والثقافي  التوعوي  المتعة  دورها  إلى  االهتمام  بتوجيه  اإلعالم  وسائل  تقوم  ذ 

واأللعاب   السريعة  الوجبات  مثل)شراء  االستهالكية  الثقافة  ونشر  والترفيه 
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االلكترونية...( دون مراعاة الضوابط التربوية حتى غدت اإلعالنات التجارية المملة  

 افية ألبسط األخالق. وبرامج األطفال التلفزيونية والمسرحية مليئة بالقيم السلبية المن 

الوجدانية   التنمية  الضوء على  إلقاء  في  باليسير  ولو  أنني أسهمت  أرجو  وختاماً 

 للطفل من خالل توظيف المسرح لهذا العرض شاكرة لكم حسن اصغائكم. 

 مشاركة الدكتور بندر العسيري  في المحور السابع
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 املتحدث الرابع:

  املحور الثامن :الثقافة الرقمية وأثرها على التربية الوجدانية للطفل .دكتور بندر العسيري 
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 التوصيــــــــــــــــــــــــــــــات:

 التوصية األولى : 

 الدينية واألخالقية في وجدان الطفل اعتماد المنهج التربوي في اإلسالم بغرس القيم  

 التوصية الثانية : 

الجمعة ،  الندوات ،    تفعيل دور المسجد من خالل تخصيص بعض خطب  وإقامة 

 والمحاضرات التي تتناول القضايا األسرية ، والتنمية الوجدانية لألطفال . 

 التوصية الثالثة : 

إطالق برامج تثقيفية لألسرة بأهمية التفاعل الواقعي ) والحوار ( اإليجابي داخل  

 األسرة لتنمية الذكاء الوجداني للطفل . 

 التوصية الرابعة : 

االجتماعي الحكومية والجامعية واألهلية باالهتمام بالتربية  توصية مراكز البحث  

 الوجدانية لألطفال في األسرة السعودية بين الواقع والمأمول . 

 التوصية الخامسة : 

االهتمام باألنشطة الحركية المنفذة في البيئة المدرسية بشكل عام والتي لها تأثير  

 هام على تنمية وجدان الطفل . 

 : التوصية السادسة 

دعم الخطاب الوجداني األَُسري للطفل بنماذج واقعية يعايشها الطفل حتى يسهل  

 غرسها وترسيخها في وجدانه . 

 التوصية السابعة :



138 
 

مواجهة أساليب ووسائل العنف في األسرة والمجتمع ضد الطفل ؛ لتحقيق تربية  

 وجدانية سليمة للطفل . 

 التوصية الثامنة : 

ة لتنمية الذكاء الوجداني لدى معلمي مرحلة رياض  إعداد برامج تدريبية وتعليمي

األطفال وتأهيلهم على أسـس راسـخة وركائز مستقرة للذكاء الوجداني بجوانبه  

 المختلفة. 

 التوصية التاسعة :

العمل على تحديث برامج التربية الخاصة بصفة مستمرة الموجودة بكليات التربية  

 تربية الوجدانية للفئات الخاصة . ورياض األطفال مـع التأكيد على أهمية ال

 التوصية العاشرة :

 االهتمام بالقصة وأدب الطفل في المدارس بهدف تنمية التفكير الناقد لدى الطفل . 

 التوصية الحادية عشرة :

العمل على " مسرحة المناهج " في مدارس رياض األطفال ، والصفوف األولية  

السلوك  المهارات  الطفل  إلكساب  المدارس  بوسائل  في  والوجدانية  المعرفية  ية 

 وأساليب حديثة . 

 التوصية الثانية عشرة : 

المسرحية   بالنصوص  يعنى  الثقافة  وزارة  في  الطفل  بمسرح  خاص  قسم  إنشاء 

 للمسرحيات التي تقدم لألطفال . 

 التوصية الثالثة عشرة :  

ال  ، األطفال  مع  للتعامل  المعنية  الفئات  جميع  لتأهيل  وطني  برنامج  سيما  إطالق 

 الوالدين مصدر األمن واألمان . 
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 : التوصية الرابعة عشرة 

التدريبية   البرامج  مجال  في  والمهارات  والخبرات  المعارف  في  التبادل  تفعيل 

دول الخليج والدول العربية   للمعلمات واألمهات واآلباء في التربية الوجدانية بـين

. 

 التوصية الخامسة عشرة : 

لدى   لألطفال  الوجدانية  التربية  بقيمة  الوعي  رفع  تستهدف  وضع خطة إعالمية 

ومواقع   اإلعالم  وسائل  جميع  تنفيذها  في  تشترك  معهم  بالتعامل  المعنيين  جميع 

 التواصل االجتماعي . 

 التوصية السادسة عشرة : 

أن تقوم المؤسسات المعنية بتربية وتعليم األطفال بتنمية الثقافة الرقمية لديهم ،  

والعمل على رفع قيمة الخبرات الرقمية لديهم التي تساعدهم على االتزان العاطفي  

. 

 التوصية السابعة عشرة :

بإكساب   تعنى  مقررات  األطفال  وكليات رياض  التربية  كليات  مقررات  تتضمن  أن 

 والمعلمات مهارات العمل المسرحي المعلمين 

 

 

 

🇸🇦🇸 
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 🇸🇦🇸  وطنية  قضايا  مجموعة 

 * الثالثة  المرحلة*

 "   المجموعة  لفعاليات السادسة  الدورة "  

  ودورهم  السعودية العربية المملكة في  السن  كبار " ندوة: 

 "   .  االجتماعي

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

، حيث خصص اليوم األول للندوة  يومانفعاليات الندوة على مدار   ❖

)الموافق   1441/  28/2  يوم   لفعاليات  10/2019/  27هـ  م( 

 كل من:  االجزء األول الذى تضمن محاور تحدث فيه

األستاذ سلطان بن ظافر الشهري  )انظر سيرته الذاتية )ملحق )     (1

حور الموضح قرين اسمه  في جدول رقم  محيث تناول سعادته ال((  2

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث  1)

 ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث التى أجريت والمنشورة. 

)انظر سيرته الذاتية )ملحق      ذ عبد الرحمن بن شعبان عسيرياألستا(2

 ( . 1اول المحورالموضح في الجدول رقم )((، حيث تن2رقم ) 

الذاتية   ا)انظر سيرته( األستاذة أسماء بنت عبد هللا بن محمد الخميس  3

 . (1في الجدول رقم )المحورالموضح  ت((، حيث تناول2)ملحق رقم ) 

 

يوم  ❖ الثانى  اليوم  /    28)الموافق  هـ  2/1441/  29   خصص 

لفعال10/2019 تضمن  م(  الذى  الثانى  الجزء  محاور يات  ثالثة 

 كل من:  تحدث فيها
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((    2الذاتية )ملحق)  دكتوريوسف بن مسفر السيالي )انظر سيرتهال .4

الجدول رقم  قرين اسمه في  الموضح  المحور  تناول سعادته  حيث 

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث  2)

أجريت   التى  األبحاث  بعض  على  والمبنى  العلم  إليه  وصل  ما 

 والمنشورة.

 

 )انظر سيرتها الذاتية )ملحق)    األستاذة بدرية عماش عيد الثقيل   .5

قرين اسمها في الجدول    المحور الموضح   لت سعادتها (( ، وقد تناو2

 (.2رقم )

الذاتية    األستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق   )انظر سيرته .6

الموضح قرين اسمه في    (( ، وقد تناول سعادته المحور2  )ملحق)

 (. 2الجدول رقم )

 

مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا  ❖

لمتحدثفعالي توجيهها  وتم  الندوة  من  ات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 

 

 

 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين
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   هـ2/1441/  18   من الندوة يوم  اليوم األول

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

  في  السن  لكبار   الديموجرافية  الخصائص األول 

 المملكة 

بن    سلطان   االستاذ 

 ظافرالشهري 

  في  السن  لكبار   الديموجرافية  الخصائص الثاني 

 المملكة 

بن   الرحمن  عبد  األستاذ 

 شعبان عسيري 

  ،  السن   كبار   عمل  ومعدالت  محددات  الثالث 

  من  االستفادة  تواجه   التي   والتحديات

 خبراتهم 

األستاذة أسماء  

بنت عبد هللا  

 الخميس 

مدير  

 الندوة 

 األستاذة تغريد العتيبي

 

 : الندوةعرض المتحدثين في ( 1—1)

 الشهريبن ظافر سلطان  االستاذ: المتحدث األول

 



143 
 



144 
 

 



145 
 



146 
 



147 
 

 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :المتحدث الثاني(  2ــ 1

 :ألستاذ عبد الرحمن بن عسيريا

 المحور الثاني : 

 " ديناميكية كبار السن في المملكة " 

    

ضعف.  مقدمة: يمر اإلنسان بثالث مراحل رئيسية في حياته: تبدأ بضعف، ثم قوة، ثم  

 قال تعالي:

"هللا الذى خلقكم من ضعف يثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا  

 ( 54وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير " )الروم: آية  

يصاحب مرحلة كبر السن لدى اإلنسان مجموعة من المتغيرات تظهر كلما تقدم في  

إلى ضعف الحركة والنشاط،    العمر كالمتغيرات الجسمية من ضعف السمع والبصر

كذلك متغيرات اجتماعية، أبرزها تقلص العالقات والفراغ والعزلة. تلك المتغيرات  

الجسمية واالجتماعية تؤدي في الغالب إلى ظهور متغيرات نفسية كاختالل مفهوم  

الفرد عن ذاته وبروز بعض االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب أو الملل كمظهر  

ياة المسن، وقد يصاحب ذلك توهم المرض وكثرة الشكوى والحساسية  جديد في ح

الزائدة والعناد أو الشك وعدم الثقة باآلخرين، كما قد يمتد التأثير ليصل إلى الجوانب  

العقلية وتظهر على شكل ضعف في الذاكرة والنسيان والقدرة على اإلدراك أو التذكر  

قتصادية التي تحدث في تلك المرحلة  وهو ما يعرف بخرف الشيخوخة. وللتغيرات اال

تأثير كبير لدى البعض، فانخفاض دخل المسن نتيجة التقاعد يؤدي الي الصعوبة أو  

ذلك مع مصاحبة بعض   تزامن  إذا  الحاجيات وخاصة  العديد من  تلبية  العجز عن 

 األمراض المزمنة. وبالتالي فإن اهتمامات 

خصية الذاتية أكثر من غيرها من  المسنين تتمحور حول التركز على الجوانب الش 

 الجوانب الحياتية. 
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 مفهوم )شيخوخة السكان(:

)أي   األعمار  توزيع  تحوالت في  للتعبير عن  مقتضب  السكان، مصطلح  شيخوخة 

التركيبة العمرية( ضمن تجمع سكاني معين في اتجاه الشيخوخة. وهو نتيجة مباشرة  

الخ  )معدالت  كل من  المستمر في  العالمي  الوفيات( في    -صوبة  لالنحدار  معدالت 

 الفئات العمرية األكبر. 

ساهم الدول النامية  وتتسارع شيخوخة السكان في العديد من الدول الصناعية، وت

لنسبة    التي  سريعة  زيادات  في  بدورها  الخصوبة  معدالت  في  انخفاضا  شهدت 

العالم كله  المسنين. ويتوقع لهذا النمط أن يستمر طوال العقود المقبلة، بحيث يطال  

في النهاية بما فيه البلدان العربية. فشيخوخة السكان تنتج من التحول الديمغرافي،  

نم بأنه  عادة  يعرف  ما  معينوهو  عمر  فوق  السكان  من  قطاع  العمرية    و  الفئة 

 للمسنين:

 يعتمد العمر المختار في تحديد الفئة العمرية األكبر سناً في أغلب األحوال بمؤسسات 

عني. فاألمم المتحدة تستخدم عمر الستين لإلشارة إلى المسنين، ويعتبر  المجتمع الم

 ذلك هو الخط الفاصل بين الفئات العمرية األصغر واألكبر. 

ومع ذلك ففي العديد من البلدان األعلى نمواً يستخدم عمر الخامسة والستين كنقطة  

ال  لنيل  األفراد  فيه  يتأهل  الذي  العمر  أنه  بما  للمسنين،  مزايا  مرجعية  أو  معاشات 

الضمان االجتماعي. فال يوجد تعريف دقيق للشيخوخة، حيث يثير المفهوم دالالت  

تختلف باختالف المجتمعات. وعادة ما ترتبط الشيخوخة بصفتها مركب اجتماعي  

مثل التحول إلى جد أو صاحب معاش، على سبيل المثل، في معظم البلدان العربية  

السعو العربية  المملكة  لتحديد  ومنها  مرجعية  كنقطة  الستين  سن  تستخدم  دية 

المسنين، بما أنها سن التقاعد المعتاد. وتحدث شيخوخة السكان في جميع المناطق  

وفي بلدان متباينة من حيث المستوى التنموي، وهي تمضي بمعدل أسرع في البلدان  

 النامية. حيث تتسم نظم الحماية االجتماعية بالضعف، وحيث ال تزال

 (. UNFPA,2012ة المؤسساتية قيد التطوير )التنمي

 الشيخوخة والتنمية: 

تعتبر الشيخوخة انتصار للتنمية وثمرة لها، فزيادة متوسطات األعمار ترتبط بتحسن  

والرفاه   والتعليم،  الصحية،  والرعاية  الطبي،  والتقدم  الصحي،  والصرف  التغذية، 

 االقتصادي. 

 الثاني من القرن العشرين، وتأثر بصفة   لقد تسارع التحول الديمغرافي خالل النصف

خاصة باالنحدار السريع في معدالت الوفيات مما نجم عنه تغير في التركيبة العمرية  

وزيادة في أعداد المسنين. ويعد هذا نتيجة طبيعية النخفاض معدالت األمراض لدى  
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العمرية   الفئة  هذه  أن  إال  لهم.  المتاحة  الصحية  الرعاية  وتحسن  من  المسنين، 

المسنين بحاجة إلى تقديم دعم أكبر، حيث يتطلب المسنون رعاية خاصة من اسرهم  

 وينبغي على الحكومات توفير الرعاية 

 الصحية والضمان االجتماعي لهم 

ونظراً للنمو المتسارع للتنمية بالمملكة العربية السعودية، فإنها في طريقها لبروز  

مسنين تنشأ الحاجة إلى التحسب لتلك  ظاهرة شيخوخة السكان، فمع تزايد أعداد ال

األعداد، ومن المهم أن ندرس حجم الظاهرة وسرعة نموها وفهم تأثيراتها، بغرض  

 تطوير استراتيجيات 

 وخطط مستقبلية من أجلهم. 

 اتجاهات الشيخوخة ومعدالت النمو: 

 الشيخوخة عملية ديناميكية تتحدد بالحجم النسبي للفئات العمرية واألكبر سناً ضمن 

مجموع السكان على مدار نقاط زمنية مختلفة، ويتوقف الحجم المبدئي لكل زمرة  

معدالت   وكذلك  بعينها،  زمنية  نقطة  عند  اإلنجاب  سن  في  السكان  على  سكانية 

 الخصوبة السائدة. 

كما تساهم معدالت الوفيات في تحدد أعداد األفراد الذين يعيشون حتى سن الشيخوخة  

تؤثر الهجرة في الشيخوخة في وقت أبكر في المناطق المتطورة  في كل جيل، وربما  

 صناعياً، وهي في طور البدء في بعض المناطق الفرعية داخل المنطقة العربية. 

، إلى تطور  2014وتشير التقارير الصادرة عن المسح العربي لصحة األسرة في  

 أعداد 

رعية العربية خالل الفترة  السكان الكلية وارتفاع نسب المسنين بينهم في المناطق الف

، ومن المنتظر أن تتضاعف أعداد سكان المنطقة العربية  2050وحتى   2000من  

مليون    659إلى    2000مليون نسمة في    281بما يقرب من مرة ونصف، من  

في    %15,2و   2000بالمئة في عام    6.02، وهو ما يعادل  2050نسمة بحلول  

 من  35عن السنوات الـ  %60درها من مجمل سكان العالم بزيادة ق 2050عام 

 . 2050إلى   2015

كما أشار المسح إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أدنى نسب الشيخوخة  

مقارنة بباقي الدول العربية، لكن هذه النسبة ينتظر    2015إلى    2000للفترة من  

التزايد بحلول   الثاني بعد منط %10,47لتبلغ    2030لها  قة  ، بحيث تحتل المركز 

بحلول عام   األول  الى مركز  تتقدم  أن  قبل  الفرعية، وهذا  بنسبة    2050المغرب 

 ، بحيث تليها منطقة المغرب %20,66قدرها 

 الفرعية، ثم المشرق )باستثناء فلسطين( والبلدان األقل نموا 
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  12.9( أفقية تقريبا، بزيادة طفيفة عند 15ويتوقع أن تظل فئة الشباب )تحت سن  

 مليون

، ونشير إلى أنه في الفترة نفسها  2050مليون في عام    16, و  2015في عام  

( العمل  سن  فئة  قدرها  59  –   15ستشهد  حادة  زيادة  بين    % 63،3عاما( 

 . 2050و 2015

فبحلول    –التالية    35أما بالنسبة لفئة المسنين فسوف يتواصل النمو في األعوام ال  

 عام

  % 14ة العربية، يمثلون  ( في المنطق60مليون مسن )+   89.5سيكون هناك    2050

 من سكان المنطقة. 

(  60ومن الخصائص األخرى للتركيبة العمرية تزايد السكان في فئتي المسنين )+

 وسن

( بسبب االنحدار السريع في معدالت الوفيات. ليشير تضخم طفيف  80المسنين )+

.  2030في الفئة العمرية النشطة اقتصاديا الى اشتداد هجرة الذكور الشباب بحلول  

 وتتسم الدول 

المتقلصة بمعدالت الخصوبة دون الطفلين للمرأة، ومتوسط العمر المتوقع يزيد على  

 عاما.  75

خالل   العربية  المنطقة  في  المتوقع  العمر  متوسط  في  ملحوظه  زيادات  تحقيق  إن 

يبرز أهمية شيخوخة السكان، ويؤدي الي    2030وحتى    2015من    15األعوام ال  

العمرية الجنسية في البلدان األسرع شيخوخة الي الشكل    رجحان تحول التراكيب 

. والهرم السكاني المجمع للدول العربية كافة ومنها  2030االسطواني بحلول عام  

 المملكة العربية السعودية يوضح انتقال المنطقة 

 العربية من الهرم الموسع الى المتقلص. 

 ديناميكيات شيخوخة السكان: 

 العالم فحسب بل أنهم يشيخون أيضا، وشيخوخة السكان نتيجة حتمية ال يتزايد سكان  

النحدار الخصوبة، وال سيما إذا كانت مصحوبة بزيادة في متوسط العمر المتوقع.  

ونسبة المسنين تتزايد بمعدل أسرع من أية فئة عمرية أخرى، ففي البلدان المتقدمة  

ال وفي  بالفعل،  األطفال  نسبة  المسنين  نسبة  نسبة  تجاوزت  تتزايد  النامية  بلدان 

 المسنين بسرعة بسبب المعدل 

 األسرع النحدار الخصوبة الناجم عن نجاح برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة. 
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والبلدان العربية تمر بمراحل مختلفة من التحول الديمغرافي في ظروف من التحدي،  

وال  اإلنسانية  واألزمات  التنموية  اإلنجازات  بانخفاض  فإن  تتسم  ثم  ومن  سياسية، 

البلدان العربية تشهد كتلة هائلة من الشباب لكنها تتردد في حصد مكاسب العائد  

 الديمغرافي. ومعدالت الوفيات 

 

والخصوبة هي المكونات الديمغرافية األبرز التي تقود التحول الديمغرافي، وتؤدي  

 إلى تغير التركيبة السكانية. 

 وخة السكانية:عوامل التحول في ديناميكية الشيخ

 تحول الخصوبة:  -1

انحدار معدالت   السكان هو  يقود شيخوخة  الذي  الرئيسي  الديمغرافي  المحرك  إن 

 الخصوبة. 

الخصوبة المرتفعة يحظون بتوزيع عمري شاب، ونسبة عالية من   فالسكان ذوو 

األطفال مع نسبة منخفضة من المسنين، بينما ينعكس الحال لدى أصحاب الخصوبة  

، مما يؤدي إلى مجتمع مسن. وقد بدأ انحدار الخصوبة بوتيرة متباينة  المنخفضة

 في المنطقة العربية عموماً وفي 

المملكة العربية خصوصاً. حيث يتأثر تحول الخصوبة بمحددات مختلفة، نذكر منها:  

المرأة   تعليم  وخاصة  للسكان،  االقتصادية  االجتماعية  الخصائص  تغيرات   •

 . ومساهمتها في سوق العمل

• تمكين المرأة وتحسن البيئة المشجعة على تحرير المرأة ووصولها إلى حقوقها.  

• تأخر سن الزواج وزيادة الوصول إلى الحقوق اإلنجابية وال سيما خدمات تنظيم  

 األسر. • اإلطار التشريعي الجديد الذي يوفر للمرأة تدابير حماية إضافية. 

ا الممتدة  األسر  نمط  من  االنتقال  أن  واألعمام  كما  والجدة  الجد  تشمل  كانت  لتي 

واألخوال، إلى نمط األسرة النووية المنحصرة في األب واألم واألبناء، كان نتيجة  

 وسبباً على السواء لذلك التحول في الخصوبة. 

 World Population Prospects: theوأشارت البيانات الواردة عن )

2015 Revision  بأن الخصوبة أخذت في االنحدار في معظم مناطق العالم على )

مدار العقود الماضية، وشكل ذلك االنحدار العامل الرئيسي الكامن خلف شيخوخة  

السكان. وقد انخفض معدل الخصوبة الكلي للمنطقة العربية على نحو حثيث من عام  

نحدار في  ، ومن المتوقع أن يستمر في اال2015-2010إلى عام    2000- 1995

المنطقة العربية، حيث أن معظم بلدان العالم قد شهدت انخفاضا في معدالت الخصوبة  
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مستوى   االنحدار  يبلغ  وسوف  األخيرة،  العقود  عام    %30خالل  من  الفترة  في 

2010 -2015 

 . 2050-2045وحتى عام  

 

 تحول الوفيات:  -2

اليم العالم الكبرى كلها،  تم تسجيل زيادة في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في أق

سواء كانت نامية أو متقدمة. وال شك أن تمديد متوسط العمر المتوقع هو واحد من  

أعظم إنجازات اإلنسانية، لكن زيادة العمر المتوقع ال تؤدي إلى الفوز على شيخوخة  

 السكان. 

  حيث أن التحسنات المبكرة في متوسط العمر المتوقع تنتج في معظمها على انخفاض 

وفيات األطفال فإن هذا يؤدي في البداية إلى زيادة نسبة المسنين. وفي المقابل فإن  

مواصلة التقدم على صعيد العمر، من المتوقع أن تساهم في زيادة نسبة المسنين،  

حيث تعيش أعداد إضافية من البشر حتى أعمار متقدمة. وبالتالي فإنه يعمل انخفاض  

 الوفيات وارتفاع العمر 

 على تعزيز تأثير انخفاض معدالت المواليد في شيخوخة السكان.  المتوقع

 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة:  -أ

لتحسين صحة   محددة  بتطوير سياسات  العربية، بصفة عامة  البلدان  أغلب  قامت 

السكان، مع اختالف االستراتيجيات وسبل األداء، وقد أدت حمالت التطعيم )الرعاية  

افة إلى البرامج الصحية التي تستهدف األم والطفل، إلى تحسين  الصحية األولية( إض 

الوضع الصحي للسكان وخفض الوفيات، وال سيما وفيات الرضع واألطفال. غير أن  

كل البلدان العربية تقريباً بما فيها المملكة العربية السعودية، تظهر زيادة محسوسة  

جميع أرجاء العالم، فهي ليست  في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، كما حدث في  

 ظاهرة مقصورة على العالم المتقدم، وقد امتدت إلى

 البلدان العربية. 

 : 60العمر المتوقع عند سن +   -ب

سنة فأكثر يظهر    60مثل العمر المتوقع عند الوالدة، فإن العمر المتوقع عند سن  

وقع عن سن الستين  بدوره تباينات هامة فيما بين الدول العربية، وتزايد العمر المت

المملكة   العربية ومنها  البلدان  تشهد سائر  أن  ويتوقع  العربية.  البلدان  في جميع 

 العربية السعودية، زيادة قدرها 

 . 2050-2045 سنوات خالل الفترة من األعوام   4-2
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وال شك أن زيادة العمر المتوقع عند سن الستين لها أثر هام في التحول الوبائي،  

ا  انتشار  األسرية  وزيادة  الهياكل  في  تأثيرها  لها  أن  كما  المعدية.  غير  ألمراض 

 والعالقات بين األجيال، وربما تؤدي إلى نشوء أدوار مستحدثة داخل األسر. 

القطاع   وتمويل  المعاشات  نظم  اقتصادية هامة على  عواقب  أيضاً  الزيادات  ولتلك 

ا أواخر  في  البلدان  غالبية  في  المعاشات  نظام  لقد وضع  بعد  الصحي.  لخمسينات 

تصفية االستعمار، ولم يعاد النظر فيه من ذلك الحين، مما أثر في عجوزات صناديق  

 المعاشات. 

أما عن النظام الصحي المقتصر على تقديم الرعاية الصحية األولية، فإن تكلفة عالج  

معظم   تمثل مشكلة في  الصحية  زالت رغم اإلصالحات  المعدية ما  األمراض غير 

 نمواً وكذلك البلدان متوسطة الدخول. البلدان األقل 

 الهجرة:  -3

)غير   للهجرة  جذباً  األكثر  المناطق  من  الخليج،  وخاصة  العربية  المنطقة  تعد 

الوافدون وأسرهم(.   القسريون والعمل  الالجئون والنازحون  المواطنين بمن فيهم 

الذين  ويمثل العمال الوافدون ما يقرب من نصف المهاجرين في المنطقة العربية،  

 يتركزون في بلدان الخليج. 

وفي المملكة العربية السعودية بلغت نسبة السكان العاملين وسط المجموعة العمرية  

نسبة  65-60) إلى    78%(  )+  % 38.7وانخفضت  نظام  65لمجموعة  وبسبب   )

الهجرة وقوانينها فمن المنتظر أن يداوم جميع العمال الوافدين المسنين في الخليج  

يعمل عدد من المنظمات الحقوقية المختلفة على متابعة قضايا الظروف  على العمل. و

لضبط   المستخدم  الكفالة  نظام  أن  كما  بالدعم.  وتزويدهم  الوافدة،  للعمالة  الشاقة 

ورصد الوافدين في بلدان الخليج يجعل العامل الوافد معتمداً على صاحب عمله إلى  

 املة حد بعيد، ويعكس احتياجات الشركات المحلية الع 

 Badldwin – Edwards 2011,2014التي تمنح تأشيرات العمل بسخاء. )

;Mednicoff, 2012; Rorer and Barria) 

 

 دراسات وإحصائيات عن المسنين في المملكة العربية السعودية: 

بعنوان    2019مايو    16نشرت صحيفة )الوطن أون الين( تقرير بتاريخ الخميس  

في    % 11.1) السن  كبار  عام  نسبة  بحلول  خالله  2030المملكة  من  تطرقت   )

لتوقعات نشرتها منظمة الصحة العالمية بأن تبلغ نسبة أعداد المسنين حول العالم  

، توقعت دراسة محلية أن  2050مليار نسمة بحلول عام    16,6%، بواقع    17

 % بعد أن   11,1تزداد نسبة كبار السن في المملكة إلى  
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 . 2050% في عام   20,9، وأن تصل إلى 2030%، وذلك بحلول عام  5كانت  

 الدور الحكومي: 

 ذكرت دراسة للجمعية السعودية لمساندة كبار السن »وقار«، بعنوان »واقع الرعاية 

دراسة استطالعية«، أن »المملكة تولي المسنين اهتماما كبيرا    - المقدمة لكبار السن

أد من  التي  للرعاية،  التنمية  وزارة  وكالة  برامج  في  الرعاية  تمثل  توفير  وارها 

 االجتماعية، والطبية، 

والرياضية،   والترفيهية،  والمهنية،  الثقافية،  األنشطة  إلى  إضافة  واإلعاشة، 

 والرعاية المنزلية«. 

 تجربة المملكة: 

 أوضحت دراسة عن " تجربة المملكة في مجال رعاية المسنين شملت إنشاء مراكز 

دارا، منها مركز الملك سلمان االجتماعي،    12ودور للرعاية االجتماعية، بلغ عددها  

وهو مشروع خاص يتبنى كل ما يدعم المسنين ويوفر لهم كل احتياجاتهم" مشيرة  

إلى أن غالب مشكالت دور رعاية المسنين ترك زت في غياب وسائل الراحة الكافية،  

وقل ة الكوادر المتخصصة، وضعف تأمين الرعاية الصحية الجيدة للمسنين، وندرة  

 خصصات العاملين ت

 والممارسين في قطاع كبار السن. 

وأضافت الدراسة أن " قلة اإلحصاءات تشمل قوائم االنتظار لطلب الخدمات المقدمة  

 من

المؤسسات اإليوائية أو الكلفة الفعلية لرعاية كبير السن فيها "اعتماد التشريعات  

م  في  التشريعات  بعض  الجهود جارية العتماد  أن  الدراسة  كبار  بي نت  جال رعاية 

السن، وإدخال أمراض الشيخوخة ضمن مناهج الطب، مشيرة إلى العناية بالدراسات  

 واألبحاث التي تعنى 

 حتهم، خاصة النفسية واالجتماعية. برعاية المسنين وص

 

كما أشارت الدراسة إلى قلة اإلحصاءات، حيث خلصت إلى وجود اتجاه متنام الزدياد  

 اتجاه متنام الزدياد 

العمر المتوقع عند الوالدة، مما يدل على أهمية التدخل على مستوى أعلى    متوسط

 لعالج هذه 
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المشكلة المتوقعة خالل قادم السنوات، إضافة إلى قلة اإلحصاءات والبيانات الحديثة   

التي تحدد نسب كبار السن المقيمين في المؤسسات اإليوائية، مقارنة بكبار السن  

ا، وضعف التوعية  المقيمين في المنازل، وبال تالي مقارنة الخدمات المقدمة نوعا وكم 

 الموجهة لالهتمام بشريحة 

 كبار السن، وأهمية استشعار أن رعايتهم حق واجب وليس تفضال أو منة. 

البنوك ومنشآت األعمال ممثلة في برامج المسؤولية   الدراسة ضعف دور  وأكدت 

ء المالية لرعاية كبار السن، والتي  االجتماعية تجاه قطاع كبار السن، وارتفاع األعبا 

تتحمل الدولة العبء األكبر، مع ضعف إسهام المجتمع المحلي أو القطاعات األخرى  

في تحملها. أهم نتائج الدراسة وجود اتجاه متنام الزدياد متوسط العمر المتوقع عند  

مؤسسات  الوالدة قلة اإلحصاءات والبيانات التي تحدد نسب كبار السن المقيمين في ال 

اإليوائية ضعف التوعية الموجهة لالهتمام بشريحة كبار السن ضعف دور البنوك  

 ومنشآت األعمال تجاه قطاع كبار السن 

 ارتفاع األعباء المالية لرعاية كبار السن مشكالت دور رعاية المسنين:

الكافية    01 الراحة  وسائل  المتخصصة    02غياب  الكوادر  تأمين    03قلة  ضعف 

ندرة تخصصات العاملين والممارسين في قطاع    04حية الجيدة للمسنين  الرعاية الص

 كبار السن 

  

 خالصة ورقة العمل: 

 يمضي التحول الديمغرافي قدما في معظم البلدان العربية، والذي ينتج عنه شيخوخة 

سكانية متزايدة، وتغير في القيم والمعايير. ومع ذلك فإن البيانات والشواهد تظهر  

 بقضايا الشيخوخة في برامج التنمية. قلة االهتمام 

 كما تظهر البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، أن نسبة كبيرة من 

المسنين تنتمي الى الفئات المستضعفة من الفقراء والمحتاجين، وأنهم يعانون الكثير  

ن  من أنواع األمراض وعلى رأسها األمراض غير المعدية. وتعتبر اإلعاقة أيضا م

 العوامل المفاقمة 

 لمشاكلهم الصحية. 

التنموية   العملية  المسنين في  التي تحول دون ادماج  العراقيل  أن  البيانات  وتشير 

بتنظيم   المتعلقة  القرارات  تندرج تحت عدة عوامل منها عدم مشاركتهم في صنع 

الوصول   مستوى  وانخفاض  التوظف،  موانع  وجود  مع  وشؤونهم،  احتياجاتهم 
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الما  بخبراتهم،  للموارد  االعتراف  مستوى  ينخفض  كله  هذا  على  وعالوة  لية. 

 وتنخفض الثقة في أدوارهم ومساهماتهم 

التنموية. وقد أكدت االستقصاءات أن المسنات أكثر عرضة للتهميش االقتصادي من  

 المسنين. 

 وال شك أن تغير األدوار األسرية، وكذلك تغير طبيعة العالقات بين األجيال، من 

العوامل التي غيرت شبكات األمن االجتماعي التقليدي وواجهت المسنين بصعوبات  

الضمان   المعاشات ونظم  إن ضعف تغطية نظم  تأمين دخول كريمة. كما  أكبر في 

 االجتماعي من 

 العوامل التي تساهم في تفاقم الضغوط االقتصادية على المسنين وأسرهم. 

لظروف التي يعيش فيها المسنون الي تغيير  وقد أدى تغير القيم والمعايير، وتغير ا

واإلساءة   االنتهاك  زيادة  في  تسبب  مما  إليهم،  المجتمع  ونظرة  المسنين  صورة 

 واإلهمال. 

 وقد كانت الهجرة والهجرة من الريف إلى الحضر من العوامل التي زادت األعباء 

المواتية بالنسبة للمسنين  الملقاة على المسنين. وتبقى الظروف البيئة في المدن غير  

بسبب الكثافات السكانية والتلوث وصعوبة التنقل الراجعة إلى ترامي المدن، وضعف  

الي   الوصول  مشاكل  أن  هذا  إلى  ويضاف  المواصالت.  نظم  كفاية  وعدم  األمن 

 الخدمات األساسية بسبب 

 مسنين. اختالل التوازن بين الضغوط السكنية وتوفر الخدمات، لها أثر سلبي على ال 

 

والواقع أن البلدان العربية وخاصة المملكة العربية السعودية تمتلك األدوات الالزمة  

لوضع السياسات والبرامج، وقد أظهرت االلتزام بخطط العمل في مختلف المؤتمرات  

 اإلقليمية والدولية. 

ئة،  لكن هذه اإلرادة السياسية تتعثر امام انخفاض الموارد المالية المخصصة لهذه الف

وعدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في التعامل مع خدمات واحتياجات  

المسنين، وكذلك تتعثر اإلرادية بفعل حاالت الطوارئ التي تنتزع األسبقية فيما تواجه  

 المنطقة من 

 العديد من أوضاع النزاع السياسي واألزمات اإلنسانية. 

 التوصيات: 
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الجمعية العالمية للشيخوخة بمؤتمر مدريد وعن  تضمنت التوصيات الصادرة عن  

وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، على العديد   2012خطة العمل العربية  

أن االستعداد لشيخوخة   التفعيل والرصد، حيث  التي تتطلب  البناءة  التوصيات  من 

ول  السكان سيكون ضرورياً لنجاح الجهود الالزمة لتحقيق األهداف المبنية في جد

 للتنمية المستدامة، وتضمنت   2030أعمال 

 التوصيات ما يلي: 

لضمان   ضروري  المسنين  من  المتزايدة  والنسب  األعداد  الستيعاب  التخطيط   •

للجميع،   الشيخوخة  في  األساسي  الدخل  تأمين  المعاشات وضمان  نظم  االستدامة 

 وكذلك لضمان استدامة خطط المعاشات ومالئتها المالية. 

جتمع العائالت على تطوير نظم داعمة تضمن حصول فئات المسنين  • مساعدة الم

النشطة   الشيخوخة  وتعزيز  إليها،  يحتاجون  التي  األجل  طويلة  الرعاية  على 

 والصحية. 

• ضمان اندراج المسنين واحتياجاتهم في جميع السياسات والبرامج التنموية على  

 الصعيد الوطني. 

جديد ثقافة شيخوخة  تطوير  على  العمل  الذهنيات  •  وتغيير  الحقوق،  على  تقوم  ة 

والمواقف االجتماعية من الشيخوخة والمسنين، من خالل تحويلهم من مستقبلين  

 لإلعالنات إلى أعضاء نشطين ومساهمين في المجتمع. 

 

• إلغاء التقاعد االلزامي وتشجيع المسنين القادرين على العمل والراغبين فيه على  

 االستمرار في مباشرتهم. 

عزيز حقوق المسنين في العمل الالئق من خالل السياسات الداعمة للعمل الصحي  • ت

 والمنتج، بما في ذلك التدريب وأنماط العمل المتحلية بالمرونة. 

وفرص   التعليم،  وضمان  الصحية  العادات  بتعزيز  حالياً  الشباب  في  االستثمار   •

االجت  الضمان  وتغطية  الصحية  الخدمات  إلى  والوصول  لجميع  التوظف،  ماعي 

 العاملين بوصفها أفضل استثمار لتحسين حياة األجيال المقبلة من المسنين. 

• تقليص األثر السلبي للكوارث بما في ذلك عن طريق تعزيز إدراك وجود المسنين  

وأدوات   إرشادية  خطوط  وتطوير  الطوارئ،  حاالت  في  باحتياجاتهم  والوعي 

ا  الطارئة  الصحية  الرعاية  لضمان  في  وممارسات  مشاركتهم  وتسهيل  لمناسبة، 

 برامج اإلغاثة 

 اإلنسانية. 
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المتنامية من   احتياجات األعداد  تلبي  الرعاية الصحية بحيث  • ينبغي تطويع نظم 

المنازل وفي المنشأت الصحية على   المسنين، من حيث الرعاية طويلة األجل في 

 السواء لضمان رفاهية أصحاب العمر المتقدم. 

التميي ز المستمد للسن، وتعزيز وحماية حقوق المسنين وكرامتهم  • القضاء على 

 وتسهيل

 مشامشاركتهم الكاملة في المجتمع.  

• يتعين على الحكومات أن تتحرك لتحسين وصول المسنين إلى الخدمات العامة في  

 السياقات الحضرية والريفية على السواء. 

المسنين على المدار  • على الحكومات أن تتحسب للنمو الكبير المنتظر في أعداد  

للعقود المقبلة بما يستوجب وضع سياسات متعدد القطاعات لضمان قدرة المسنين  

 على المشاركة الفعالة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية 

 لمجتمعاتها. 

 المراجع: 

ات  البيانات المستخدمة في هذه الورقة لوصف عمليات الشيخوخة من قواعد البيان 

 التي طورتها وحفظتها منظمات دولية مثل:

ESCWA (Economic and Social Commission for West 

Asia) WHO (the World Health Organization) and the ILO 

(The International Labor Organization) . 

 وتستند التوقعات السكانية إلى: 

United Nations, Department of Economic And Social 

Affairs, Population Division's World Population: The 

2015 July, Revision . 

( األسرة  لصحة  العربي  المسح  من  بيانات  العمل  (  PARFAMكما ضمت ورقة 

 ومن االستقصاء

لبرنامج عمل   العمل  العربية لمراجعة خطة  الدول  القاهرة بعد  الذي تم في  مؤتمر 

201 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المتحدث الثالث: 3ــ 1)

 األستاذة أسماء بنت عبد هللا بن محمد الخميس. 

 المحور الثالث : 

" محددات ومعدالت عمل كبار السن ، والتحديات التي تواجه االستفادة من  

 خبراتهم " 
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خالل السبعين عقدآ الماضية ال شك حدثت نقلة واسعة في المجال الطبي وحدث تقدم  

كبير في تشخيص األمراض وعالجها  صاحبه وفرة في العالج والدواء واللقاحات  

المختلفة ، كما تم القضاء على العديد من األمراض واألوبئة السارية ،وتطورت كافة  

أصبح هناك تحسن ملحوظ في نوعية الغذاء    أنظمة الرعاية الصحية ، إلى جانب ذلك

الذي يتناوله اإلنسان وإحتواءه على كافة الفيتامينات والعناصر الغذائية الرئيسية  

 الهامة لصحته ،،،

كل ذلك ساهم بعد إرادة هللا في إطالة عمر اإلنسان ووصوله إلى سن متقدمه ، فبعد  

  - 25أفضل األحوال مابين  أن كان متوسط عمر اإلنسان في قرون مضت يتراوح في  

  - 65عامآ أصبح اآلن في عصرنا الحاضر ضعفآ لذلك أو أكثر إذ يصل مابين    35

عامآ فأكثر ، وقد يمتد العمر ببعضهم الى المائة عام أو أكبر وهو ال يزال يتمتع    85

بصحة جيدة وال يزال قادرآ على مواصلة العطاء والعمل ، وفي الواقع ال تزال أعداد  

كبار في إزدياد مضطرد إذ من المتوقع أن يزيد مجموع سكان العالم الذين  هؤالء ال

إلى ملياري    2015مليون نسمه في عام    900سنة فأكثر من    60تبلغ أعمارهم  

سنة    80،،، واليوم يبلغ عدد من وصلت أعمارهم الى  2050نسمه بحلول عام  

سة أجراها صندوق  مليون نسمه ،، وما يهمنا أيضآ أن هناك درا  125فأكثر حوالي  

أعلى   ستشهد  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  أن  أظهرت  للسكان  المتحدة  األمم 



169 
 

معدالت تزايد نسبة كبار السن بسبب تطور المنظومات الصحية حيث من المتوقع  

 من عدد السكان،،، 66.2الى    2050أن يصل معدل كبار السن عام  

دراسات والشواهد لم يقابله ولألسف  لكن هذا الواقع والحقيقة المؤكدة بالعديد من ال

الشديد في )معظم الدول العربية إن لم يكن كلها( أوآل : تغيرآ في توجهات المجتمع  

نحو قدرات وإمكانيات كبار السن إذ ال تزال النظرة لقدراتهم قاصرة ومجحفة وحكمها  

 اء. عليهم دائمآ هو بوجه العموم : الضعف والعجز والمرض وعدم القدرة على العط 

ثانيآ : أيضآ لم يقابله تغير أو مرونة في نظام التقاعد أومحاولة إلعادة النظر في  

في   مدت  التي  الذكر  اآلنفة  التغيرات  تلك  مع  يتماشى  بما  للموظفين  التقاعد  سن 

عمرالفرد وحسنت صحته ومدت في فاعليته ونشاطه وبما تأكد قطعآ أن سن الستين  

حدد لعدم قدرة اإلنسان على العمل ومواصلة  ليس هو نهاية المطاف وليس هو الم

العطاء خاصة إذا سلمنا يقينآ بأن هناك فروقآ فردية بين األفراد ، إذ ليس كل من  

بلغ الستين كما يحدد هذا النظام قد فقد فاعليته وقدرته على اإلنتاج فقد يحدث ذلك  

 لمن هو أقل سنآ إعتمادآ على تلك الفروق ،، 

ما توقفت متسائلة كيف لدول نامية مثل دول الخليج تعيش  وفي هذا السياق كثيرآ  

ذروة  نموها وبناءها وتحتاج لكل عنصر فاعل فيها لكي تمتد يده وتساهم في مرحلة  

النماء والبناء بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات ومهارات ، كيف لها أن تستغني  

قة والخبرة الطويلة في  وبسهوله عن تلك العناصر الفاعلة التي تمتلك التجربة العمي 

مجالها لمجرد أنها بلغت الستين عامآ ؟؟ غافلة أو متناسية تلك التجربة العميقة وما  

يمكن أن تضيفه وتُثري به تلك المسيرة ، وغافلة أيضآ عن عدد السنوات والجهد  

والمال الذي تكلفته من أجل تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل ليتم  

 هاية ركنهم وكأنهم ُمنتج قد إنتهت صالحيته ؟؟ في الن

على أنه من المهم التأكيد هنا وبكل وضوح أن دعم التوجه لعمل  كبار السن  وفتح  

المجال أمامهم لمواصلة العمل إلى مابعد الستين ال يمكن بأي حال أن يقف عائقآ  

من كال الطرفين    أمام ترقي األجيال والدماء الشابة فالهدف في النهاية هو االستفادة 
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ومزج تلك الخبرات الطويلة  بالعناصر والكفاءات الشابة  بما يضمن إضافة مميزه  

 للعمل ومستوى اإلنتاجية خاصة إذا عرفنا أنه ليس كل من وصل إلى سن التقاعد : 

 لديه الرغبة في مواصلة العمل

 أو لديه االستعداد واإلمكانية لذلك 

 ي تستحق اإلبقاء عليه أو حتى لديه التجربة المميزة الت

فعودة للفروق الفردية إذ ستكون المحك في ذلك ، كما أن االستمرار في العمل وال  

شك سوف يخضع لمقاييس وإختبارات معينه تحدد من يمكنه االستمرار فضآل عن  

 الرغبة واالستعداد. 

من جانب آخر البد من القول أن تأكيدنا على قدرة وإمكانية بعض كبار السن أو من  

التوجه   دعم  أجل  من  فقط  ليس  والعطاء  العمل  مواصلة  على  التقاعد  لسن  يصل 

بأهمية استمرارهم في أماكن عملهم بل أيضآ من أجل فتح آفاق أرحب ومسارات  

 لى سبيل المثال : أوسع أمامهم وأمام خبراتهم المتراكمة ، ومنها ع

العقود إما في أماكن عملهم أو في  1 * االستعانة بهم كخبراء ومستشارين بنظام 

 جهات آخرى مماثله أو غيرها . 

* التعرف على ما لديهم من مهارات وقدرات وإمكانيات كامنه كانت ربما قد انزوت  2

له للدخول  في زحمة انشغاله بالحياة والعمل ، ثم محاولة صقلها من جديد بما يؤه

في عمل جديد يتطلب تلك المهارات ، أو ربما يُهيئ له ذلك الفرصة للبدء في مشروع  

 جديد يوظف فيه مهاراته ويستثمر فيه أوقاته بما يعود عليه بالفائدة . 

* أيضآ ما دامت لديه القدرة والرغبة واالستعداد فيمكن أن يبدأ في تعلم مهارات  3

فق مع رغباته بحيث تمكنه من ممارسة العمل بها أو  جديدة تتالءم مع قدراته وتتوا

 حتى ممارستها كجزء من النشاط الذي يمكن أن يمضي فيه بعض أوقاته . 
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* فتح المجال أمامهم في األعمال التطوعية وهي التي تتناسب إلى حد كبير مع  4

اندماجهم   يحقق  بما  الترفيهية  النشاطات  في  إشراكهم  ، وكذلك  العمرية  مرحلتهم 

 خل المجتمع والحياة االجتماعية . دا

السن  5 كبار  بتوظيف  تُعنى  خاصة  جهة  تأسيس  اقترحنا  لو  المبالغة  من  ليس   *

واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم مثلما هو معمول به في بريطانيا حيث أسس )بيتر  

  40th peopleنايت ( أحد رواد األعمال البريطانيين شركة للتوظيف أسماها )  

سنه فأكثر وليس هناك من    40فير فرص العمل لمن تتجاوز أعمارهم  ( تساهم بتو

حد لسن المرشحين ففي إحدى المرات كان لديهم عميل صاحب شركه وكان لديه  

 سنه .  94موظفون من كبار السن أكبرهم يبلغ من العمر  

 الخالصة : 

 مما فات نستطيع أن نخرج باآلتي :

مر معظمهم يتمتعون بصحة جيدة وقادرون  أوآل : إن أعداد كبار السن في تزايد مست

 على مواصلة العمل . 

ثانيآ : أن توجهات المجتمعات ومعتقداتها وخاصة في الدول العربية والخليجية نحو  

قدرات كبار السن تمثل عائقآ في معظم األحوال نحو فتح المجال لعملهم ومواصلة  

 عطاءهم.

الدول تحتاج إلى وقفة جادة وصادقة  ثالثآ : أن أنظمة التقاعد وسن التقاعد في تلك 

إلعادة النظر في هذا السن، وكذلك إيجاد بدائل متعددة وخيارات متنوعة أمام كبار  

السن إلستمرارهم في العمل كالعمل بساعات محددة ، والعمل بنظام العقود ، وتولي  

 األعمال اإلشرافية وغير ذلك . 

العربية والخليجية وهي  الدول  البناء    رابعآ : أن كافة  تخطو خطوات واسعه نحو 

والنماء هي في حاجة ماسة جدآ لكل العناصر الفاعلة والمتمكنة من مواطنيها لكي  

 تساهم وتشارك معها بفاعلية في تلك المرحلة . 



172 
 

  

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من الندوة  فعاليات اليوم الثاني: ثانيا

 (  2جدول رقم )

الثاني لفاعليات الندوة وأسماء  موضوعات محاور اليوم 

 المتحدثين

   هـ 1441/ 2/  29األثنين   من الندوة يوم اليوم الثاني 

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

جهات   الرابع تقدمها  التي  والخدمات  البرامج 

في   العامة  والمؤسسات  االختصاص 

 الدولة لكبار السن 

مسفر   بن  يوسف  د. 

 السيالي 

بدرية عماش   .أ  العمل المستقبلية لرعاية كبار السنخطط   الخامس 

 عيد الثقيل 

المملكة   السادس  في  األهلية  الجمعيات  جهود 

السعودية   )الجمعية  السن  كبار  لرعاية 

 لمساندة كبار السن "وقار ــ أنموذجا" 

عبد العزيز بن   .أ 

بن   إبراهيم 

 سعد الهدلق 

مدير  

 الندوة 

 األستاذة حصة عبد العزيز 



173 
 

 

 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

  : المتحدث األول

 د. يوسف بن مسفر السيالي: 
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 ( : المتحدث الثالث: 3ـــ  2)

 األستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق: 
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 : السادس المحور

 " أنموذًجا - وقار -السن كبار لمساندة السعودية الجمعية)  السن كبار لرعاية المملكة في األهلية الجمعيات جهود" 
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   :التوصيات

 

  :التوصية األولى

المنظور   السن من  بكبار  المتعلقة  المستقبلية  والخطط  السياسات  في  النظر  إعادة 

في   األخذ  مع   ، بأكمله  للمجتمع  الشاملة  والرؤية   ، نطاقا  األوسع  للحياة  اإلنمائي 

 .االعتبار توصيات المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية والعالمية بهذا الخصوص 

  :التوصية الثانية 

إلجراءات الكفيلة بتحقيق جودة حياة كبار السن والتي تعتبر أحد البرامج  اتخاذ كافة ا 

  .م 2030التي تضمنتها رؤية المملكة 

  :التوصية الثالثة

توفير الفرص والبرامج والدعم لتشجيع كبار السن على المشاركة في الحياة الثقافية  

الحياة  مدى  التعلم  وفِي   ، واالقتصادية   ، واالجتماعية  المشاركة  وتمكي .،  من  نهم 

بصورة كاملة وفعالة في الحياة االجتماعية ، واالقتصادية ، بما في ذلك األنشطة  

المدرة للدخل ، والعمل التطوعي ، لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم ، واستثمارها  

  .في تقديم المشورة للقطاعات الحكومية واألهلية

  :التوصية الرابعة

تحد مع  معلومات  قاعدة  لهم  إنشاء  الوصول  لتسهيل  مستمرة  بصفة  بياناتها  يث 

للمشاركة في جماعات المساعدة الذاتية المتبادلة بين األجيال على صعيد المجتمع  

  .المحلي 

  :التوصية الخامسة

  .اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لوضع جميع كبار السن تحت مظلة التأمين الصحي 
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  :التوصية السادسة

األحياء   في  األولية  الرعاية  مراكز  في  السن  لكبار  المتخصصة  العيادات  تفعيل 

والخاصة واألهلية  الحكومية  والمستشفيات  الزيارات     تكثيف .والمستوصفات 

اقامة المسن لصعوبة تنقله لشدة مرضه   المنزليه من قبل المستشفيات في اماكن 

 ً  امل معداتها لزيارة المسنين في مقرهم بك    ايضاً.... مبادرة عيادة اسنان متنقله احيانا

 م ادرة من طبيبات اسنان اعرفهوذلك مب

  :التوصية السابعة 

 

األحياء   في  األولية  الرعاية  مراكز  في  السن  لكبار  المتخصصة  العيادات  تفعيل 

كذلك تفعيل ودعم ))   .والمستوصفات والمستشفيات الحكومية واألهلية والخاصة

جميع   على  وتعميمها  والعمل  الصحة  وزارة  في  بها  المعمول   )) األولوية  بطاقة 

االولوي .القطاعات بطاقة  القطاع  ةتفعيل  اات  في جميع  وقد  ة  لصحلمبادرة وزارة 

والحث على تفعيلها بجميع    ة هذه المبادر  ة وزارة العمل والتنمية االجتماعي  اطلقت 

 . القطاعات

 :  ةالتوصية الثامن

الطرقات   في  بسهولة  التنقل  من  لتمكينهم  السن  لكبار  خاصة  مسارات  تخصيص 

وكذلك    ، والحدائق   ، التجارية  والمحالت   ، والمباني   ، المساجد  في  والممرات 

  .المطارات ، ومحطات القطار ، وغيرها

  :التوصية التاسعة 

األنشطة   لممارسة  السن  لكبار  السكنية  األحياء  داخل  وديوانيات  مراكز  إنشاء 

  .االجتماعية ، والثقافية ، والترفيهية
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  :التوصية العاشرة 

بما يمكنهم    إقامة دورات تدريبية لكبار السن لدعم مهاراتهم في التقنية الحديثة ، 

  .من التعامل معها بسهولة واالستفادة منها

  :التوصية الحادية عشرة 

منح كبار السن إعفاءات وتخفيضات على رسوم الخدمات الحكومية ، وتذاكر السفر  

  .، ووسائل النقل المختلفة 

  :التوصية الثانية عشرة

المسموعة   اإلعالم  وتثقيفية في جميع وسائل  توعوية  ،  تكثيف حمالت  والمرئية 

والمقروءة ، ووسائل التواصل االجتماعي ، ومنابر المساجد ، وجميع المؤسسات  

بهم والعناية  السن  كبار  توقير  بأهمية  مراحلها  بجميع    .التعليمية 

  :التوصية الثالثة عشرة 

دعم البحوث العلمية والدراسات في مجال كبار السن ، مع تشجيع طلبة وطالبات  

ال العليا  العلمية الدراسات  أبحاثهم  في  موضوعا  السن  كبار  فئة    .ختيار 

  :التوصية الرابعة عشرة 

 .العمل على رفع الوعي الحقوقي لدى كبار السن ، وأسرهم ، ومقدمي الرعاية لهم

  :التوصية الخامسة عشرة

سنة وتشجيع كبار السن على العمل للراغبين في االستمرار    65رفع سن التقاعد إلى  

ذلك   بما   ، والمنتج   ، لهم  الصحي  للعمل  الداعمة  السياسات  ، وذلك من خالل  به 

  .التدريب ، وأنماط العمل المتحلية بالمرونة 

  :التوصية السادسة عشرة
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من   العمرية  الفئة   ( الشباب  فئة  في  العادات    34  -51االستثمار  بتعزيز   ) سنة 

الصحية وضمان التعليم ، وفرص التوظيف لتحسين حياة األجيال المقبلة من كبار  

  .السن 

 *                 *              * 
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 ة ــــــمجموعة قضايا وطني

 المرحلة الثالثة

 الدورة السادسة لفعاليات المجموعة 

المربيات األجنبيات وتأثيرهن على التنشئة االجتماعية "  عنوان الندوة:

 " للطفل السعوددي 

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

أيام، حيث خصص اليوم األول للندوة  ثالثة  فعاليات الندوة على مدار   ❖

)الموافق  1441/  21/3    ثنيناال   يوم م(  11/2019/    18هـ 

 كل من:  االجزء األول الذى تضمن محاور تحدث فيهلفعاليات 

((  3)انظر سيرتها الذاتية )ملحق )    بركي العصالني  حنان  األستاذة     (1

حيث تناولت سعادتها المحور الموضح قرين اسمها  في جدول رقم  

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث  1)

ب على  والمبنى  العلم  إليه  وصل  أجريت  ما  التى  األبحاث  عض 

 والمنشورة.

)انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم )     ( الدكتور أحمد سليمان النجار2

 ( .1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )1

 

/   19)الموافق هـ 3/1441/ 22الثالثاء  خصص اليوم الثانى يوم ❖

لفعال11/2019 الذى تضمن  محاور تحدثم(  الثانى  الجزء   يات 

 كل من:  فيها
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  3الدكتور عبد الرحمن عبيد العازمي )انظر سيرته الذاتية )ملحق) (1

قرين اسمه في الجدول    ة ور الموضحا(( حيث تناول سعادته المح

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض  2رقم )

أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث التى أجريت 

 والمنشورة.

 

 )انظر سيرتها الذاتية )ملحق)    القحطاني    بنت منفيس  األستاذة هيلة (2

قرين اسمها في الجدول    المحور الموضح   (( ، وقد تناولت سعادتها 3

 (.2رقم )

 

مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 
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 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

   هـ1441/ /   من الندوة يوم  اليوم األول

 المتحدث اسم  موضوع المحور  المحور 

األسرة والتنشئة االجتماعية ) تعريفها ،   األول 

 أهميتها ( 

بركي   حنان  األستاذة 

 العصالني 

تأثير المربيات األجنبيات على   الثاني 

  التنشئة االجتماعية للطفل ) الدين 

، اللغة ، القيم ، والعادات ،  

 ودرجة االنتماء ( " 

 

أحمد   الدكتور 

 سليمان النجار 

مدير  

 الندوة 

 ى زيلع غطاس األستاذ يحي 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—1)

 : المتحدث األول

 بركي العصالني  حنان  األستاذة:
 

 :  تعريفها واهميتها( األسرة والتنشئة االجتماعية )  / األول المحور 

اللبن  أوال  هي   / كل   ولى األ ة والخطو األولى  والحياة  األولى  ةاألسرة  حياة  في 

المحيط  وهي  اإلأ   قبل  األول الصغير  البشر  يتعرف  على  ن  نسان 
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هي حتى لو كانت    نما إ   فراد وعددهمأسرة هي ليست فقط  واأل األكبر  المحيط 

 .  لكل منا األكبر وهي الوالء  نسان إكبر ألي  واأل األول فهي العالم ةصغير

  ة : االجتماعيالتنشئة 

معناها  فيها  أ النش التنشئة  التي  وهي  معها  ونتعايش  نعيش  التي  والبيئة  ة 

  . لهذا التأثير والتوجيه  مؤثر وموجه وشخص متلق شخص شخصان

سليمة وال يهم  القواعد ال  ويبني القيم  الشخصية ويبنيفلذلك هي أهم ما يبني  

الغنى   التنشئة  الفقر  أفي  البيئة  أو  عزز  أكيف   ما المهمإن و مناخها  أو مكان 

دوم  ذا تأسست على الشكل الواضح والصحيح. فإنها ستإقوي التنشئة ألنها أو

ول ما  أغير سوي    ا نسانإشاهدوا   غلب دائما اذا أل حتى الممات فا   سانإمع اال 

العادة السيئة هذه    يقولون كيف كانت تربيته ومن الذي رباه على هذا الشئ او

ائعة قالوا  فعاله ر أو  اجيد   امعطاء ومتكلم  انسانإذا شاهدوا  إوالعكس صحيح  

فلذلك   رائعة.  تدوم وتستمرالتنشئة هتربيته  التي  التنشئ ي  ة  والتربي  ة فلذلك 

ن  أبدا هناك فرق ما بين أوتربي   لدنيا تعلمن اأمهمه جدا وغير صحيح مقولة  

يجب     ة نسانا تنشئة جيدإ أنشئ نأكتسب الخبرات من الناس وما بين أتعلم وأ

فكلما   ع الزمن نفسنا بقيمنا بديننا ببنيان قوي ال يهدم مأب أبنائنا  تنشئة  علينا  

 .  تغيرها  حد يستطيعأال   ةالتنشئ  ةكانت سليم

ب نقتدي   / والسالم  التوصيات  الصالة  البشر عليه  يتيما و سيد  ولكن    ا ميأولد 

 .  واألخالق  جمل الصفات  ل قدوة ألظمثاال وي تنشئته على يد عمه وكانكانت  

 . جمعين أله وصحبه  آ على سيدنا محمد وعلى  والصالة والسالم 

 *               *              * 

 (: المتحدث الثاني:  2ــ 1) 

 سليمان النجار: الدكتور أحمد 
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للطفل )    االجتماعية  التنشئة  األجنبيات على  الثاني :تأثير المربيات  المحور 

 :االنتماء ( الدين , اللغة , القيم , العادات , درجة  

  

ولكنه سيكون    يدور حول هذه المحاور ,   – بإذن هللا تعالى    –سيكون حديثي  

 أكثر تفصيالً وعُمقاً : 

 الخطوط العريضة : 

جتمعنا،  ظاهرة المربيات األجنبيات أصبحت من أهم المشكالت التي تواجه م **

لغتنا لغة القرآن الكريم التي    ى تربية األطفال وعل  ىلما لها من آثار سيئة عل

ا ثقافة  وسيلة  قيمة،هي  على  والحفاظ  العربي    تراثه، و  لمجتمع 

واللغة تنشأ وتنمو لدى األطفال تدريجيا ، في األسرة أوالً، ثم في   وحضارته، 

المدرسة عن طريق تفاعلها مع المجتمع وتدريجيا تزداد لغويا ، هذا باإلضافة  

غإل أنماطا  األطفال  إكساب  علي  واإلسالمي.   ىريبة  العربي   مجتمعنا 

 

الدراسات م ** الكثير من  تربية  ى  خطورة المربيات األجنبيات عل  ى دكشفت 

من    % 59وثقافة الطفل العربية واإلسالمية ، فقد كشفت دراسة سعودية أن  

المربيات والخادمات األجنبيات قد يقعن في إقامة عالقة عاطفية وجنسية قبل  

ن ال تزيد أعمارهن على العشرين وجميعهن من أوساط  منه  %69الزواج وأن  

من  % 5.97منهن غير مسلمات وأن    %75يسودها الفقر والجهل والتخلف وأن  

 المربيات يمارسن الطقوس أمام األطفال. 

  

األسرة والطفل ألنه  ى  مربيات األجنبيات يؤثرن سلبا علوأكدت الدراسة أن ال

أمه فيتكلم بأسلوبها الركيك ويستعمل    يبقى مع المربية مدة أطول من بقائه مع 

الرموز بدال من الكلمات مما يؤثر في حصيلته اللغوية، ومما يزيد األمر خطورة  

أن هؤالء المربيات ينقلن عاداتهن وتقاليدهن وثقافة مجتمعاتهن التي تغاير  
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العقائد   تفشي  إلى  يؤدي  مما  الصغار  في  فيؤثرن  اإلسالمية  والثقافة  القيم 

 األفكار المنحرفة وتشيع الرذيلة والمفاهيم الخاطئة. الفاسدة و

 غياب دور األم  **

لجوء بعض األسر إلى االستعانة بالمربية األجنبية ال يكون في األساس لحاجة  

استقدامها   المسلمة ولكن  العربية  لها فيمكن االستغناء عنها بنظيرتها  فعلية 

ارب واألصحاب كدليل على  يكون بدافع المظاهر االجتماعية والتفاخر وسط األق

لتربية    نجتماعي ، والبعض اآلخر يلجأ إليهارتفاع المستوى االقتصادي واال

األبناء على نمط حضاري من السلوك والتصرفات واللغات التي يحتاجها العصر  

 الحديث. 

  

األم عليها دور كبير وأساسي في رعاية   أيا كانت الظروف والدوافع فإن  و 

في    اأو مساعد   االمنزل واألبناء فال يصح أن يكون دورها هامشي كافة شئون  

حرك  صالح المربية األجنبية التي تعمل في األساس في مقابل مادي فهو الم

عل  ، لها  والدافع  حب    ى األساسي  وبكل  مقابل  دون  تعمل  التي  األم  عكس 

اهتمامه    ى تربية واهتمام الطفل ومد  ىعكس علالعاطفة ، وكل ذلك ين تحركها

  ى اهتمام األم بابنها ينعكس عل  ىمدبأمه في المستقبل فيمكن أن يقارن ذلك ف

 مدي اهتمامها بها مستقبال . 

  

لة  إذا كانت الزوجة تستعين بمربية في تربية أبنائها فذلك يعني أنها مشغو  و

بنفسها كأن تقضي كل وقتها في األندية أو   معنهم سواء كان ذلك في عملها أ

، فيشعر الرجل بأنه لم يعد له مكان في قلب أو اهتمام زوجته  اللقاءات النسائية

، فاألصل في تربية األبناء أنها تعتمد على األم باعتبار أن      ، وكذلك أطفالها

دورها بالنسبة للطفل يتعدى الرعاية المادية المتمثلة في تقديم الطعام وتغيير  

األمومة الحقيقية من    المالبس وتلبية المتطلبات األساسية، إلى توصيل مشاعر 

خالل ابتسامتها وأحضانها الدافئة ورعايتها بعد ذلك من خالل العالقة المباشرة  
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يجابية لديه،  مه اللغة الصحيحة وبناء القيم اإلوجها لوجه، والتي تسمح بتعلي

لبنات الشخصية   الخاطئة حتى تكون  إلى تعديل وتقويم السلوكيات  باإلضافة 

 إطار اجتماعي صحيح وهذا هو الوضع األمثل. األولى لدى الطفل في 

  

إن االعتماد على المربية األجنبية التي تحمل لغة مختلفة وعادات وتقاليد   **

وقيما ال تتفق مع مجتمعاتنا العربية واإلسالمية كل ذلك يسهم في إكساب الطفل  

أنماطا سلوكية شاذة وغير طبيعية ألنه ينشأ على قيم وتقاليد غير صحيحة  

لنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه ولكنها مقبولة في مجتمع المربية ، باإلضافة  با

إلى أن المربية األجنبية مهما كانت مدربة على أساليب التربية العلمية فهي لن  

  ، واألمان  بالحب  الصغير  تشعر  التي  العاطفية  المشاعر  توصيل  تستطيع 

ة وغير سوية، وقد  دور األم يؤدي إلى شخصيات منحرفة غير متكامل  فغياب  

 يحدث أيضا انعدام في التوازن النفسي الذي ال يحققه إال األب واألم للطفل. 

  

مرحلة الطفولة المبكرة من عمر اإلنسان هي المرحلة الرئيسية في بناء   **و

  مشخصية الطفل سواء داخل األسرة أ الشخصية ففي هذه المرحلة يتم تشكيل

خارجها، وتأتي خطورة دور المربية األجنبية على سلوك األطفال ، باإلضافة  

إلي أن الخادمة ال تستطيع توفير الحنان والحب والدفء الوجداني للطفل كما  

أنها عاجزة عن التعامل مع الطفل بلغة مفهومة صحيحة ألنها ال تفهم اللغة  

 ائق التربية الصحيحة. العربية ومعظم الخادمات ال يمتلكن أي خلفية عن طر

  

التي تنظفه   ** أعمى فالمربية هي  تقليدا  يقلد اآلخرين  العمر  الطفل في هذا 

وتقدم له طعامه وشرابه وترافقه في البيت والحديقة وتستقبله عند عودته من  

الروضة أو المدرسة وتهيئ له مالبسه وغرفته وتلبي معظم متطلباته اليومية·  

باط الطفل بخادمته نفسيا وتصبح هناك فجوة بينه  وهذا يؤدي إلى تعزيز ارت

وبين أمه البيولوجية، وقد تتسع هذه الفجوة النفسية وتتحول إلى إهمال عفوي  
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إليها نظرة   أو مقصود ألمه وقد يتطور هذا الشعور إلى ازدراء األم والنظر 

ة  دونية في المراحل العمرية الالحقة· وربما يعمم الطفل هذه النظرة إلى المرأ

 بشكل عام· 

  

  

المربية األجنبية تنقل إلى الطفل العربي ثقافة مختلفة تربت هي عليها ،   **

كما أن القليل منهن يعرفن عاداتنا العربية واإلسالمية إذا كانت تعمل في هذه  

أخالق    ىال تعلم حتى لغة القرآن تربيه علفكيف لمربية   البالد منذ فترة طويلة ،

قومات تهذيب األخالق؟، فضال عن أن هؤالء المربيات  القرآن الذي يحمل كل م

النشء، إضافة إلى إحداث عزل   ثقافة  اللغة ويؤثرن في  والخادمات يضعفن 

بين اآلباء واألمهات، وبذلك ينفصل الطفل عن األسرة وينسلخ البيت العربي  

اختياراته  ى  بالدرجة األولي وتنعكس كذلك عل  عن أصوله وتكون ميوله غربية 

األقل    ى فيتمني ويحب أن تكون غربية أو علك في طرق اختيار زوجته  عد ذلب

 ذات ميول غربية. 

  

  تأثر لغة الطفل بلغة المربية  **

على لغة المربية األجنبية في إشباع حاجاته ينمي لديه االعتماد   الطفل  اعتماد 

واالعتماد على اآلخرين طلباً للمساعدة   االتكالية على هذه اللغة ، كما ينمي لديه 

فهذه المربية تحمل معها ثقافة بلدها ومعتقداتها الدينية والفكرية، التي يتم   ،

تحدثه بلغتها يجعله مشوًشا بين لغتين لغته    نقلها للطفل الصغير، فضالً عن أن

 األصلية ولغتها هي. 

  

ال وهي اللغة العربية فإن "الثقافة  أمشكلة تتصل بالمكونات الثقافية    هناك **

واإل اللغة  نتاج  علهي  القادر  الوحيد  الكائن  هو  طريق    ىنسان  االتصال عن 

يدة وعن طريق  وتوصيله األشياء الجد  تراثه رموز يستطيع بها الحفاظ علي
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البناء مع الماضي أي إن صلة اإلنسان    ىعل  اهذه اللغة يصبح اإلنسان قادر 

 بتراثه تتم عبر اللغة . 

  

العا و نفس  من  بمربية  األجنبية  المربية  استبدال  والدين  يمكن  والتقاليد  دات 

كل خطوة من خطوات التربية  ى  األقل عل  ىاألم اإلشراف عل  ىن تتولأواللغة ، و

 ونظامها . 

  

 أساليب تربوية خاطئة  **

ظاهرة المربيات األجنبيات من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات العربية  

إن تربية األبناء ورعاية مصالحهم هي من األمور األساسية وعلى رأس    ،

حوله   من  بكل  التأثر  سريع  الصغير  الطفل  ألن  أم,  أي  مسئولية  أولويات 

ول من يتأثر بها ، وإذا كانت الحاجة لوجود المربيات  والمفترض أن تكون أمه أ

في البيت فيجب أن تكون األولوية لمربية بنفس العادات والتقاليد دين    ا ضروري

إليه األطفال , الن المربيات المسلمات مأمونة السلوك   المجتمع الذي ينتمي 

الطف حياة  في  الهامشية  األمور  على  دورها  فليقتصر  هذه  وحتى  ل  والتأثير 

المالبس وغيرها والباقي تقوم  األم مع ضرورة االهتمام   به كالنظافة وتغيير 

بإحضار مرٍب أو معلم لهذا الطفل يلقنه كتاب هللا واللغة وآداب اإلسالم وقيمه  

 منذ الصغر حتى يشب وهو متحصن ولديه ذخيرة من التراث واألصالة. 

 واجب االبن علي والديه حسن الرعاية فالشاعر يقول  **

 ليس اليتيم من انتهى أبواه من  

 هم  الحياة وخل فاه ذليال

 إن  اليتيم هو الذي تلقى لـه 

ا تخل لت أو أبًا مشغوال   أمًّ

الطفل يكون صفحة بيضاء تشكل فيها األم واألب ما تريدونه من معرفة   **

وعادات وتقاليد وقيم دينية واجتماعية ولذلك يقال: "التعليم في الصغر كالنقش  
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حجر" ، وذلك ألن الرجل أو الشاب يتم إعداده وتكوينه وهو مازال طفال  على ال

صغيرا، وإذا كان رسولنا الكريم صلى هللا عليه وآله وسلم يوجهنا في تربية  

األبناء وعالقتنا بهم بقوله: العبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم أطلق  

نيانه وأقمناه على منهج سليم  غاربه، فهذا معناه أننا إذا أسسنا ب له الحبل على

منذ السنوات األولى التي نداعبه فيها ثم نؤدبه ونغرس فيه القيم والمبادئ،  

 فال نخاف عليه بعد ذلك تحديات عصره ومجتمعه. 

  

أغلب المربيات األجنبيات يستخدمن أساليب تربوية خاطئة مع األطفال وذلك   **

قدر من التعليم وقد  لي أي  ألنهن غير تربويات بل إن معظمهن لم يحصلن ع

ة بين المربيات واألطفال  العالقة الحميم أن حد البحوث الميدانيةأأشارت نتائج  

المربية مثل التساهل    ى عض األساليب التربوية الخاطئة لدوجود ب  ى ترجع إل

 تصرفات األطفال  ى تراخي والحنان المفرط والتكتم علوال

  

على قيم المجتمع ومبادئه تجده يعيش صراعا داخليا بين    تربى  الطفل الذي  **

قيم المجتمع وبين ما تعلمه من مربيته من قيم مغايرة له والنتيجة جيل متذبذب  

 .  في شخصيته ،متمرد على قيم مجتمعه ، مقلد وتابع لما تربى عليه 

أن غياب دور األم في التربية يضعف العالقة الطبيعية التي تنشأ بينها وبين   **

طفلها فيحرم من العطف والحنان اللذين ينتظرهما منها والتي من المفترض  

أن يتكلم، وال ينبغي أن يشاركها  أن تشعر بما يدور في رأسه وتفهمه من دون  

لى جانب أن المربية  إ همة سوى األب صاحب الحق في هذا وحد في هذه المأ

 مرفوضة في تربية الطفل فهي أيضا مرفوضة ألنها تفشي أسرار البيت. 

  

للقيم   ** االنتماء  ضعف  منها  مستقبال  الطفل  على  تظهر  التي  السلوكيات 

مع   الوجداني  والتعاطف  النفسي  والميل   ، واالضطرابات  السائدة  والمبادئ 

واالستعد  الوطن  أبناء  على  وتفضيلهم  القيم  الغرباء  عن  للخروج  النفسي  اد 
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الطفل عند   لدى  االكتراث ، وبروز قناعات نفسية  االجتماعية السائدة وعدم 

الكبر بأن المرأة األجنبية أفضل من المواطنة مما يتبلور في شكل سلوك سلبي  

 في قبول األجنبيات وترك بنات الوطن لذلك. 

  

 تأثير عقائدي 

يات غالبا ما تكون المسيحية والبوذية أو  أن المعتقدات الدينية للمربيات األجنب

ومرحلة الطفولة من أكثر وأدق   الطفل ،  ىدين بالتالي سيكون لها تأثير عل  دون

مراحل العمر أهمية في حياة اإلنسان عامة والمسلم خاصة، حيث يكون الطفل  

بطبيعته وفطرته مستعدا لتلقي المبادئ األساسية للدين اإلسالمي والتي تظل  

معه ويتمسك بها طوال حياته، ولذلك يجب أن يحاط الطفل بجميع أنواع الرعاية  

المتقدمة يدركون مدى خطورة هذه المرحلة  النفسية وا الدول  لصحية، وفي 

فوجود   االبتدائية،  المرحلة  على  اهتمامهم  معظم  يركزون  ثم  ومن  السنية 

لعقول   ثقافيا  غزوا  يعتبر  اإلسالم،  بغير  تدين  من  خاصة  األجنبية،  المربية 

 األطفال يبعدهم عن مبادئهم وأخالقهم. 

  

أمرنا بحسن رعاي ** أاإلسالم  األولة  المراحل  في  من عمره    ى بنائنا خاصة 

تشكل   التي  التربية  المهارات وأصول  واكتساب  الفكر  تكوين  فترة  باعتبارها 

حياته فيما بعد ، وتعتبر تربية األطفال العمل الرئيسي ألي أم فرسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم قال : "والرُجُل راعٍ على أهل بيته وهو مسئوٌل عن رعيتِه،  

أة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولِدِه وهي مسئولة عنهم " فأين إذن  والمر 

 أطفالها ؟.   ىية األم إذا لم ترعمسئول

  

  **استبدال األجنبية بمثيالتها المسلمة 

اختيار مربية إسالمية ليس كافيا وحده، فليست كل مربية مسلمة تربي أبناء  

ليم اإلسالم في سلوكياتها  صالحين لذلك يشترط في المربية أن تكون ملتزمة بتعا
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ومالبسها وتعامالتها، لذلك يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: “ما من  

يمجسانه” فاألب   مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

واألم مسئوالن عن اختيار المربية الصالحة الملتزمة بتعاليم اإلسالم لضمان  

قادرة  أجيال  أعباء   تخريج  تحمل  هذا   الريادة  على  في  خاصة  المستقبل،  في 

المخططات   لكل  دائما  هدفا  والمسلمون  اإلسالم  فيه  أصبح  الذي  العصر 

والمؤامرات التي تدبر وتحاك للنيل من اإلسالم واإلساءة إليه واإلنقاص من  

 شأن المسلمين. 

  

إلفي   ** والحاجة  المادية  المقدرة  فيج  ىحالة  األجنبية  يكون  المربية  أال  ب 

تنظيف    للخادمة عالقة بالطفل ، بل يقتصر عملها على األعمال المنزلية فقط من

المنزل تحت إشراف كامل،   ن يكون وجودها فيأومسئوليات المنزل فقط ، و

ويقظة من الزوجة طوال الوقت، وأال تكون البنها مجرد جليسة، بل تكون أما  

 قلبا وقالبا . 

 

 *          *         * 
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 : من الندوةالثاني  فعاليات اليوم : ثانيا

 (  2جدول رقم )

موضوعات محاور اليوم الثاني لفاعليات الندوة وأسماء  

 المتحدثين

   هـ3/1441/  22  من الندوة يوماليوم الثاني 

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

تأثير المربية األجنبية السلبي على   الثالث 

 الترابط األسري وعالقة الطفل بالوالدين 

 

عبيد   د.عبدالرحمن  

 العازمي 

اآلثار التربوية واالجتماعية والنفسية  الرابع

والسلوكية التي تحدثها المربيات 

 األجنبيات في المنزل السعودي. 

 

د.عبدالرحمن   

 عبيد العازمي 

وأساليب الرقابة والوقاية من وسائل  الخامس 

تأثير المربيات االجنبيات على التنشئة 

 االجتماعية للطفل السعودي 

 

هيلة   األستاذة 

 فنيس القحطاني 

مدير  

 الندوة 

 الدوسريبنت عبد هللا األستاذة فاطمة 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

 د/عبدالرحمن العازمي 
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الثالث: األسري وعالقة   المحور  الترابط  السلبي على  األجنبية  المربية  تأثير 

 الطفل بالوالدين    

  

 

 تمهيد 

السعودية العربية  المملكة  الخليج    - تعرضت  دول  باقي  مثل  مثلها 

الحياة المختلفة، وكان   -العربي اجتماعية واقتصادية شملت جوانب  لتغيرات 

النفط كسلعة استراتيجية أدت عوائدها المتنامية  من أبرز تلك المتغيرات ظهور  

إلى التوسع في الخدمات، ومن ثم االستعانة بعمالة وافدة عربية وآسيوية لها  

الوطنية   التنمية  وخطط  برامج  في  اإلسهام  في  تتمثل  التي  اإليجابية  آثارها 

لها  أن  كما  والخدمية  والتجارية  واالقتصادية   مخاطرها الصناعية  األمنية 

واالجتماعيةوالث والنفسية قافية  والبناء   والتربوية  األسرة  على 

 لألسرة السعودية.  االجتماعي 

من أخطر المظاهر التي تشكل خطًرا على المجتمع   ويعتبر خطر الخادمات

الخليجي وتأثيره السلبي على الجوانب كافة ومحور    مبي أبشكل عام سواء العر

لآلثار   إشارات  مع  العمالة  هذه  استخدام  في  المترتبة  اآلثار  هو  االهتمام 

الكامنة خلف التدفق البشري غير العربي وغير   والنفسية  االجتماعية والتربوية

ثقافية بعيده   المنطقة بكل ما يحمله من تغييرات  له  الذي تتعرض  اإلسالمي 

ويكمن جوهر هذا التأثير في كون هذه   لمدى خاصة مع استمرارية هذه الحال ا

السعودية بصفة عامة ومع   العمالة من أكثر الفئات احتكاًكا مع األسرة العربية

 (.  2014النشء العربي الخليجي بصفة خاص) محمود،  

وال بد لنا أن  نعرض األثر السلبي للخادمة على المنزل السعودي، وعلى  

والنفسية،  التم  واالجتماعية،  التربوية،  الجوانب  كافة  من  األسري  اسك 
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تناولت   التي  الدراسات  من  مجموعة  نتائج  عرض  خالل  من  والسلوكية 

 الموضوع، يلي ذلك إيراد مجموعة من النتائج والتوصيات. 

 ( الغريب  دراسة  نورد  السياق  هذا  معظم  2009وفي  أن   بينت  التي   )

السعود المنازل  في  وأنهنالخادمات  اإلندونيسية  الجنسية  من  تزوجات،  م ية 

وبالتالي يؤثرن سلبًا على نمو الطفل النفسي،   .وذوات مستوى تعليمي متدن

 واالجتماعي والسلوكي. 

ال   أنهم  حاليا  الشباب  على  تالحظ  التي  السلبية  اللغوية  المظاهر  ومن 

الكلم ويخطفون  الحروف  يأكلون  ألنهم  العربية؛  باللغة  النطق  ات  يحسنون 

أ للداللة وينحتون  غريبة  وتراكيب  أن   ى عل لفاظاً  والمالحظ  يريدون،  ما 

المدرسين هم من يشتكون من أن الطلبة أنفسهم ال ينطقون اللغة العربية نطقاً  

ويتغنجون بها.. وأولياء األمور كذلك يشتكون من سوء   يمهمهون  واضحاً، بل 

  والمدرسة؟ أو  عالم؟ أهو اإلالنطق! إذاً من المسؤول عن تصحيح النطق؟ هل  

الوصول   من  أكثر  الجدال  لوجدنا  بينهم  مناظرة  عمل  في  فكرنا  لو  المنزل؟ 

،وقد إلى مفردات   الحل  يستخدم  من  المناظرة  في  الموجودين  بين  من  نجد 

غربية، ما الحل في كيفية تحسين النطق؟ قد يقول السائل: إن هناك أموراً أهم  

الد المناهج  اختيار  التحسين وهو  تعالج  من  مناهج  نختار  أي  بعناية؛  راسية 

مشكالتنا وتناسب بيئتنا ال مناهج تغفل كثيراً من مشكالتنا، وقد نتفق جميعاً  

ونختلف أيضاً، نتفق في أن مشكالتنا ال تحتاج من غيرنا حلها، وفي الوقت  

أن تأخذ من   التي تحتاج  العلمية األخرى  المناهج  نفسه نختلف بأن ال نهمل 

. وعند مالحظة األطفال الذين تعلموا وحفظوا القرآن الكريم  ا ية كثيرالعلوم الغرب

واضحة   للكلمات  ومخارج  سليم  بنطق  نظرائهم  على  يتفوقون  صغرهم  في 

سالمة النطق بقدر استخدام مفردات غربية بعيدة   ونقية، ولكن السؤال هو ليس

طفالنا له  عن مجتمعنا وفكرنا، وال نجهل أن المربيات واحتكاكهن المباشر مع أ

 (. 2008)القاسم،  األثر الكبير في ذلك 
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اآلثار التربوية واالجتماعية والنفسية والسلوكية التي تحدثها   المحور الرابع:

 المربيات األجنبيات في المنزل السعودي. 

 

ولقد أثبتت معظم الدراسات أن تأثير المربيات على اإلناث من األطفال ال  

تصبح الطفلة أيضا خجولة وقليلة الكالم، وتحب  يقصر على اللغة فقط ولكن قد  

الهدوء، وكثرة النفور من الكبار وبخاصة الغرباء، وقد تؤثر هذه الظاهرة على  

أسلوبها في المعاملة من حولها من أصدقاء وزمالء، وقد تصبح عدوانية؛ إذ  

يصبح العدوان وسيلتها إلفراغ شحنات الغضب الكامنة في نفسها. كما بينت  

تصبح    دراسات  كأن  فقط؛  إخوتها  مع  عدوانية  تصبح  قد  الطفلة  أن  أخرى 

لم   عليه.  تحصل  أن  بدَّ  فال  عليه،  وصممت  شيئاً  أرادت  إذا  وعنيدة  عصبية 

مربيات على األطفال؛ إذ إن  تتوقف التأثيرات السلبية الناجمة عن المربيات وال

األعمال    من قبل ربات البيوت على أداء معظم   نأدى إلى الركون إليه  نوجوده

 (. 2008)القاسم،   المنزلية حتى رعاية الطفل

بحثت عن تأثير عاملة المنزل   ((Al- Jarf  ,2009 ففي دراسة للجرف

في اكتساب الطفل السعودي للغة العربية؛ أوضحت النتائج أن التأثر بلغة عاملة  

المنزل من قبل األطفال معتمد على ثالثة عوامل: المدة الزمنية التي يقضيها  

طفل مع العاملة، والمدة التي تقضيها األم مع أطفالها، وما إذا كان األطفال  ال

لديهم إخوة وأصدقاء أو ال، كما أشارت نتائجها إلى أن األطفال يتأثرون بعاملة  

استخدام  خالل  من  ،أو  المنزل  صياغة   لغتها  في  الصعوبات  بعض  مواجهة 

المذ عن  بالتعبير  يتعلق  فيما  خاصة  العربية،  المفرد  الجملة  والمؤنث،  كر 

 .  والجمع 

أن لعاملة المنزل تأثيرات مختلفة   ((Al- Aous  ,2008 ويذكر األوس 

على األطفال؛ حيث إنهم يتعرضون لثقافات متعددة، وعادات قد تكون غريبة  

على أياديهن وقد أثرن سلباً على مستواهم الثقافي   فينشأون  على مجتمعاتهم؛

,  Hala هال فيما يتعلق بالجانب اللغوي. كما تؤكد وبالتالي التعليمي، خاصة  
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أن لخادمات المنزل تأثيراً على الجوانب االجتماعية والنفسية على   ((2008

 األطفال أيضاً، وليس الجوانب الثقافية واللغوية فقط. 

( مطالعة مهمة في دراستها حول جرائم الخدم  2011وقدمت الطريف ) 

تبين  حيث  السعودي،  المجتمع  بها    أن  في  تقوم  الجرائم  من  أنواعاً  هناك 

الخادمات بدرجة كبيرة، وتشمل: الهروب من المنزل واالعتداء على األطفال،  

إقامة عالقات غير مشروعة مع غرباء، تسهيل دخول آخرين للمنزل، إقامة  

المشكالت   حجم  علينا  يخفى  ال  وهنا  الخدم،  مع  مشروعة  غير  عالقات 

ك ذلك  من  المتحصلة  األسرياالجتماعية  السلبي   التفكك  والتأثير  والطالق، 

 النفسي والسلوكي على األطفال في المنزل. 

م الخدم على األطفال في األسرة  ا( آثار استقد2012كما لخصت العيدان )

بأن  والدراسة   السعودية  للعمل  المرأة  وخروج  السعودي  الفرد  دخل  زيادة 

خدم يساهم في تعلم أفراد  ساهما في زيادة اإلقبال على االستقدام وأن وجود ال

 .  االتكالية األسرة وخاصة األطفال 

( أن  هناك العديد من النتائج السلبية  2014وقد بي نت نتائج دراسة محمود )

والنفسية،   والتربوية،  االجتماعية،  المستويات  كافة  الخادمات على  الستقدام 

، ووجود تأثير  تأثر األطفال من الناحية اللغوية بلغة الخدم والسلوكية؛ فهناك

للخدم على عادات وتقاليد األسر، وتأثير الخدم على المأكل والمشرب، والتأثير  

به  على والتأثر  االستهالكية  والدينية    ناألنماط  االجتماعية  المناسبات  في 

أنه  والمالبس. للمربية   ويضيف  واالجتماعي  الثقافي  المستوى  لتدني  نظًرا 

ترك الطفل   كما أن  رسات خاطئة وضارة. فإنها تنقل إلى الطفل سلوكيات ومما

ينام مع المربية يحرم من الحنان األموي ويؤدي إلى حصوله على معلومات  

خاطئة من خالل القصص التي ترويها المربية والتي تنقلها من بيئتها وتحتوي  

 على أساطير وخرافات تثير المخاوف من بعض الحيوانات أحيانًا. 
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 ( : المتحدث الثانــــــــــي:  2ــ  2)

 : أ/هيلة فنيس القحطاني

 

الخامس :وسائل تأثير المربيات االجنبيات    المحور  الرقابة والوقاية من  وأساليب 

 على التنشئة االجتماعية للطفل السعودي...... 

 بسم هللا والحمد هلل وأصلي وأسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم....  

 ما بعد............. أ

إيجاد       تناقش  العلمية  الورقة  لتأثير  فهذه  أساليب رقابة ووقائية   و  وسائل 

المربيات االجنبيات على التنشئة االجتماعية للطفل السعودي, وهي بالغة األهمية  

متقدمة   كمجتمعات  الخطر ونحاول  لهذا  رقابية  نجد وسائل وأساليب  أن  بحيث 

القيام بمتابعتها كمجتمعات تتساند  تنشد الرقي والحضارة, لتفعيل هذه األساليب  

وتتعاضد إليجاد حلول لمواجهة أخطار المربيات األجنبيات على النشء, فذلك ما  

سيجنبنا بعض هذه األخطار, ال سيما وجود الخادمات والمربيات أصبح ضرورة  

ملحة مع تزايد خروج المرأة وتعددية الوظائف المتاحة لها بل وتمكينها بشكل  

 ت عليه سابقًا في مجاالت العمل. أكبر مما كان 

ا       األطر  تقع على عاتق جميع  التحدي  لهذا  كاألسرة  المسؤولية  الجتماعية, 

عالم, وإن كان الجزء األكبر من المسؤولية يقع على عاتق األسرة  والمدرسة واإل

الرقابية في هذه   األساليب  ولهذا سنضع بعض  للطفل,  األول  المربي  حيث هي 
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والتي   التنشئة  العجالة  كانت  وإن  التنشئة  عن  المسؤولة  الفئات  بعض  تخص 

 مسؤولية المجتمع بأسره, 

 أساليب الرقابة على األبناء من خطر المربيات باألسرة: 

 محاولة عدم استقدام المربية األجنبية قدر اإلمكان. .1

 استقدام المربية األجنبية للضرورة القصوى ومراقبة تعاملها مع األبناء.  .2

 قوانين واشتراطات على الجهة التي سيتم االستقدام عن طريقها. وضع  .3

 وضع قوانين واشتراطات على المربية حال وصولها.  .4

  ا مساعد   اأن يتولى األب واألم تربية االبناء بأنفسهم ويجعل دور المربية دور  .5

 .  اوليس رئيس 

 الوجود األسري حول األبناء وعدم االنشغال عنهم. .6

رقابة المربية األجنبية مع األبناء مهما كانت درجة  الحرص وعدم التغافل عن   .7

 ثقتنا فيها وبأخالقها. 

التنشئة   .8 مراجعة  األجنبيات وعليها  المربيات  باستقدام  األكثر  الغنية هي  األسر 

 ألبنائها بشكل أكبر ومسؤولية واهتمام أكثر. 

اعطاء المربيات حقوقهن كاملة حتى ال ينقلب غضبهن وحنقهن على التعامل مع   .9

 ألبناء. ا

عدم التغاضي عن أي هفوة بسيطة نالحظها على األبناء ومراجعتها والتدقيق   .10

 حولها حتى ال تكبر. 

 كلما كانت التربية األسرية في حال اتفاق ووئام زادت عملية التنشئة نجاًحا.  .11

 أساليب الرقابة على األبناء من خطر المربيات بالمدرسة: 

 تعزيز تنشئة األجيال:كذلك للمدرسة دور فعال وقوي في 
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تكثيف وتعزيز نمط التعلم في البيت والتعامل به مع أولياء األمور أو من   .1

 ينوب عنهم من األسرة. 

 تكثيف مهارات الطالب القرائية.  .2

 في عملية التعلم لدى األبناء.  امساندة األسرة كونها شريك  .3

ارتقاء   .4 والمجتمع, )مشروع  والمدرسة  األسرة  بين  الشراكة  دور  تعزيز 

بوزارة التعليم( التي يحث على التشارك بين المدرسة واألسرة والمجتمع  

 ما سيزيد األبناء قوة في التعلم والتعليم. 

 تكثيف زرع القيم والسلوكيات المنضبطة لدى الطالب.  .5

الم .6 خطر  مجال  في  األبحاث  عمل  على  التنشئة  التشجيع  على  ربيات 

 االجتماعية. 

 عالم: األبناء من خطر المربيات ودور اإلأساليب الرقابة على 

جيال  أخراج  إشريك لألسرة بل للمجتمع عامة في  أيُضا لألعالم دور كبير وفعال ك 

 مثقفة معتزة بدينها خالية من االنحرافات والمعتقدات المتطرفة, فيتمثل دوره في: 

 عالم.نشرات التوعوية عن طريق وسائل اإلتكثيف ال .1

 التعاون مع األسرة والمدرسة للمساندة في عملية التنشئة.  .2

براز دور األسرة القوي في التنشئة والتركيز عليه واظهاره بأنه المطلوب  إ .3

 ربية. في الت

من   .4 مإالتقليل  بشكل  التواصل  بوسائل  والخادمات  المربيات  دور  بهر,  ظهار 

 ال دور ثانوي وللمساعدة وليس الكل.وانه ال يعدو  إ

قامة الحمالت التوعوية لمثل هذه المشاكل, أسوة بفريق قضايا وطنية الذي  إ .5

تيحت  أاألبحاث ونشرها عبر الواتس, ولو جاوز المعقول في عمل الندوات و
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االتصل بوسائل  الفرصة  إلى  هم  بإذن هللا  لوصلوا  األخرى  القضايا  أال  غلب 

 الملحة بطرق علمية وخطوات راسخة للبناء.  

لمواجهة خطر  إف وأخيًرا   السعودي  البيت  في  الرقابية  الوسائل واألساليب  يجاد 

مشكلة,  يزال  ما  األجنبيات  األطر    المربيات  جميع  وتشارك  وتساند  وتعاضد 

 المجتمعية هو الحل وما سيكون الدرع الواقي لألبناء بإذن هللا.  

العالمين والصالة والسالم على محمد بن عبدهللا وآله   تمت والحمد هلل رب 

 وصحبه وسلم 

 

  

 
 

 

 التوصيات 

  :التوصية األولى

بث حمالت توعوية مكثفة من خالل جميع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية  

بمخاطر   وتنبيهها  األسر  إلرشاد  االجتماعي  التواصل  ووسائل   ، والمقروءة 

 . المربيات األجنبيات

  :التوصية الثانية 

تصميم برامج متنوعة ومدروسة دراسة وافية تربوية وعلمية وثقافية مشوقة  

لألطفال وبثها عن طريق وسائل اإلعالم المرئية ،تعلم الطفل العقائد السليمة  

 . والسلوكيات اإليجابية ، واالعتماد على النفس

  :التوصية الثالثة
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، لتمديدها لفترة    إعادة النظر في األنظمة والقوانين الخاصة بإجازة األمومة

أطول لكي تستطيع األم منح الرعاية واالهتمام بطفلها خاصة في سنوات عمره  

 . األولى 

  :التوصية الرابعة

وضع ضوابط تحد من استقدام المربيات ،بناء على حاجة األسرة الفعلية ، و  

 . مستوى دخل األسرة

  :التوصية الخامسة

الحضانة   دور  إلنشاء  الخاص  القطاع  وإلزتشجيع   ، األطفال  امهم  ورياض 

 . خالقية والسلوكيةبضوابط التربية الدينية واأل

  :التوصية السادسة

إنشاء مراكز وجمعيات متخصصة لتوعية وتدريب األسر وتقديم االستشارات  

دورات تدريبية وورش عمل لآلباء واألمهات لتثقيفهم وتوعيتهم   لهم .وإقامة

 بمخاطر المربيات األجنبيات ، 

  :لتوصية السابعة ا

إعطاء دورات تدريبية لألسر على كيفية التعامل مع المربيات والخدم وتحديد  

 . أدوارهم 

  :التوصية الثامنة

إجراء أبحاث علمية ودراسات من قبل جميع مؤسسات الدولة المعنية والقطاع  

واقتراح   السعودي  المجتمع  في  الفعلي  المشكلة  حجم  على  للوقوف  الخاص 

 . الحلول 

  :التوصية التاسعة 

عقد دورات تدريبية إلزامية ومحاضرات للقائمين على مكاتب االستقدام حول  

والمربيات ط الخدم  اختيار  المتخصصون في  كيفية  يحددها  معينة  بق شروط 

 .العلوم اإلنسانية والقانونية
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  :التوصية العاشرة 

العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية قبل المرحلة  

 : الجامعية ، مقرًرا بمسمى

"   ، الدينية  القيم  لغرس  العمرية  المراحل  مع  تتناسب   " األخالقية  التربية 

واألخالقية ، والسلوكية ، في نفوس الطلبة وتكون حصنا لهم من المؤثرات  

 . السلبية للمربيات والخدم 

  :التوصية الحادية عشرة 

بالخدم   االستعانة  دون  بنفسها  ورعايته  طفلها  بتربية  تقوم  التي  األم  دعم 

لتشجي الدولة،  قبل  من  ذلك  نظير  راتبًا  لتربية  ومنحها  للتفرغ  األمهات  ع 

 . أطفالهن

 

 

 *          *         * 
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    مجموعة قضايا  وطنية        
        *المرحلة  الثالثة*                 

 "الدورة  السادسة لفعاليات المجموعة  "

ندوة : "الشائعات .. ومخاطرها  على  األسرة والمجتمع في  المملكة  العربية   "

 السعودية" 

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

أيام، حيث خصص اليوم األول للندوة  ثالثة  فعاليات الندوة على مدار   ❖

)الموافق   1441/  4/  26ثنين  اال يوم   م(  12/2019/  23هـ 

 كل من:  االذى تضمن محاور تحدث فيهلفعاليات الجزء األول 

ق )انظر سيرته الذاتية )ملح   بن عبدهللا الجريويماجد    (   األستاذ  1

في جدول   (( حيث تناول سعادته المحور الموضح قرين اسمه  4)  

ين، وعرض  ( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضر1رقم )

التى أجريت   والمبنى على بعض األبحاث  أحدث ما وصل إليه العلم

 والمنشورة.

)انظر سيرته الذاتية )ملحق     الدكتور عبدهللا بن راضي المعيدي(   2

 ( . 1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )4رقم ) 

)انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم   االستاذ عاصم بن محمد الحضيف   ( 3

 ( . 1في الجدول رقم ) ((، حيث تناول المحورالموضح4) 

)انظر سيرته الذاتية )ملحق   الدكتور عبدالرحمن بن عبيد العازمي   ( 4

 ( . 1في الجدول رقم ) ةورالموضحا((، حيث تناول المح4رقم ) 

 

 24)الموافق  هـ  4/1441/    27الثالثاء    خصص اليوم الثانى يوم ❖

تحدث    يات الجزء الثانى الذى تضمن  محاورم( لفعال2019/  12/

 كل من:  فيها
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  الذاتية )ملحق)   )انظر سيرته   بن عبدهللا الجريويماجد  ستاذ  األ  (1

(( حيث تناول سعادته المحور الموضح قرين اسمه في الجدول  4

( الحاضرين، 2رقم  مع  والحوار  والمناقشة  بالبحث  وذلك   )

وعرض أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث  

 التى أجريت والمنشورة.

 

)انظر سيرته      الدكتور عبد الوهاب بن سعيد بن محمد الزهراني   (2

( ، وقد تناول سعادته المحاور الموضحة قرين (4  الذاتية )ملحق)

 (. 2في الجدول رقم ) اسمه

سيرته (3 )انظر  الحضيف    محمد  بن  عاصم  الذاتية    األستاذ 

الموضح قرين اسمه    (( ، وقد تناول سعادته المحور  4)ملحق)

 (. 2في الجدول رقم )

 

مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا  ❖

ال لمتحدثفعاليات  توجيهها  وتم  من  ندوة  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 
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 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

   هـ 1441/ 4/  26ثنين   اال من الندوة يوم  اليوم األول
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

،  األول  أهدافها   ، أنواعها   ، تعريفها   : الشائعات 
 دوافعها

بن  ماجد  ستاذ  األ 
   عبدهللا الجريوي

الدكتور عبدهللا بن راضي   حكم الشائعات في الشريعة اإلسالمية  الثاني 
 المعيدي 

الشائعات في عصر التقنية الحديثة وتأثير ذلك  الثالث 
 على الرأي العام

محمد   بن  عاصم  االستاذ 
 الحضيف 

واالقتصادية   الرابع واالجتماعية  النفسية  اآلثار 
 والمجتمع للشائعات على الفرد واألسرة 

الدكتور  
بن   عبدالرحمن 

 عبيد العازمي 

للمواطن   الخامس  الفكري  األمن  على  الشائعات  تأثير 
 والمقيم

الدكتور  
بن   عبدالرحمن 

 عبيد العازمي 

مدير  
 الندوة 

 األستاذ يحي زيلع 

 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—1)

 : المتحدث األول

   بن عبدهللا الجريويماجد ستاذ األ 
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لها عدة تعريف منها ) المعلومات او األفكار التي يتناقلها الناس   شاعة: تعريف اإل 

خبر  و هي الترويج لألى مصدر موثوق به يشهد بصحتها  إ   دون ان تكون مسندة  

 من الحقيقة    و يحتوي على جزء ضئيلأمختلق ال أساس له من الواقع 

 أنواع االشاعة:  

 

 شاعة الزاحفة )البطيئة(: هي التي تسير ببطء اإل  -1

 شاعة السريعة: سريعة االنتشار وسريعة االختفاء  اإل  -2

 االشاعة الراجعة : هي إشاعة تروج ثم تختفي   -3

و جهة بهدف ضرب منافس  أ الهجومية : هي إشاعة يطلقها شخص  شاعة  اإل  -4

 له  

 هي محاولة استطالع ردة فعل الشارع   شاعة االستطالعية :اإل  -5

 خبار  ما تكون الجماهير مهيئة لتقبل األإشاعة التوقع : هي التي تنتشر عند -6

 مر مستقبلي  أ ي الشائعة التي دافعها الخوف من شائعة الخوف " وه  -7

األ -8 األمشائعة  دافعها  التي  الشائعة  هي   : في    مل ل  سار  حدث  وقوع  في 

 المستقبل  

 دوافع االشاعات:  

   ةوافع شخصي د-

   ة دوافع سياسي -

   ةدوافع  اقتصادي -

   ة فع  عسكريدوا -

 

 اهداف الشائعات : 

 

 مر معين سيحدث أياس ردة فعل ومزاج المجتمع حيال  ق -
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 ثارة البلبة واللغط  إ -

 خر  ضعاف الطرف اآلإ -

 ممارسة حرب نفسية   -

 ي عام معين تجاه موضوع ما  أتشكيل ر -

 ثارة الخوف  إ -

 خبار الصحيحة  التشويش على األالرغبة في   -

 

 وبالحديث عن االشاعة من زاوية اعالمية  

 

 مقولة إعالمية  : 

 

 شاعة  الغموض × األهمية = اإل

 

       

ن أي موضوع عام ويشغل الناس مالم تكن  إهي فلسفة إعالمية تدور فحواها  

والشفافية مع الجمهور    هناك مصادر رسمية للحديث عنه وكشف الحقائق

 ن الشائعة ستكون حاضرة  إبالتالي ف

ن العديد من الجهات التي يدور حولها الكثير  ألى  إلهذا إعالميا يتم النظر    -

من الشائعات تكون هي المتسبب الرئيسي في ذلك بسبب عدم شفافيتها  

الجمهور    أيبد   مع الجمهور والوضوح معهم وتقديم الحقائق لهم ولهذا

 خر غير رسمي للحصول من خالله على المعلومات آث عن مصدر  في البح

سهل بكثير من  أشرة للجمهور  ن عملية تقديم المعلومات مباإوبالتالي ف -

 عملية تتبع الشائعة ومحاولة تصحيحها  

 شاعة قبل والدتها ونموها  اإل   أد ن تتبنى عملية وأن الجهات يجب  إوعليه ف -
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ت الحكومية بضرورة وجود  الزم مجلس الوزارء الجها  2007في عام   -

ذلك القرار ساهم بشكل كبير جدا في تراجع نسب   متحدث رسمي لكل جهة 

ا  اإلالشائعات كون  باتت على تماس مباشر مع  عالم والجمهور  لجهات 

وبالتالي فان المعلومات أصبحت تقدم بشكل سريع قبل والدة أي شاعة  

 بشكل سريع وفوري شاعات  نماذج المميزة التي تعاملت مع اإل ومن ال

 *          *         * 

 ( المتحدث الثاني: 2ــ 1)

 الدكتور :عبدهللا بن راضي المعيدي 

  

 :لمحور الثانيا

ثر عظيم ولذلك جات الشريعة في ضبط هذا األمر وأن اإلنسان محاسب  أالكلمة لها 

عتيد ( هذا ضبط  عما يتلفظ به كما قال هللا تعالى: ) ما يلفظ من قول إال لديه رقيب  

للكلمة وأن األنسان يعلم أنه مسؤول أمام هللا عز وجل عن الكلمات التي تخرج منه  

سيرة له  أة قبل أن تصدر من اإلنسان هي  كما يقول ابن القيم رحمه هللا :" أن الكلم

ثرها ومفعولها و إذا  أنسان أسيراً لها " فالكلمة لها  فإذا ما صدرت الكلمة فأصبح اإل

الكلمما صدرت   سوآءهذه  الوسيلة  من  وسيلة  أي  عبر  أو    ة  خطبة  في  صدرت 

أو أي وسيلة من وسائل اإلعالم أو   ة أو في مقال في صحيفة أو في تغريدمحاضرة  

التواصل االجتماعي فإن لها اثر  ألن هذه الكلمة سيتناقلها    ا عظيم  ا أي من وسائل 

اء في الحديث ) كفى  الناس وأن الناس بطبيعتهم ال يتأكدون مما يسمعون ولذلك ج 

بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع (  وتعتبر الشائعات من أكبر الحمالت الترويجية  

م وتهم المجتمع  التي تصدر على شكل العمو  وآءلألخبار الكاذبة واالتهامات الباطلة س

خبار زائفة  أألنها تكون مجهولة المصدر وتحمل  شخاص معينين  أ أو التي توجه ضد  

ليس لها من الواقع شيء وتحمل البهتان الباطل ويروجها عادة السفهاء والحاقدون  
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عاقل أن  على مجتمع معين خاصة على مثل هذه البالد المباركة ويجب على المسلم ال

نسان عندما تأتيه رسالة عليه أن يتأكد من صحتها قبل أن تنشر  يتثبت وعلى اإل

  ا نسان ليس معنيءت الشريعة بالحث عليه وهي أن اإلاوأيضاً هناك أمر مهم وقد ج 

أن يتحدث بكل شيء أو أن ينقل كل خبر كما يفعل كثير من الناس خاصاً في برامج  

التواصل اإلجتماعي والشريعة قع دت هذا األمر كما قال صلى هللا عليه وسلم : )من  

بار التي لمن يتأكد  خيعنيه( بما في ذلك الشائعات واأل حسن إسالم المرء تركه ما ال

من صحتها أو التي ال يكون معني بها خاصة في األمور التي تعتبر متعلقة بعموم  

العامة هذه ال يجوز للمسلم   أن ينشرها ألنه  المجتمع بعموم المواطنين بالقرارات 

نها صادرة ال يكتفي بصورة  أكانت من مصدر رسمي وتأكد فعالً    أن   غير معني إال 

عين إال الحسابات الرسمية هذه مسألة أخرى أن الشاهد من  أو بنقل من حساب م

الحديث أن المسلم العاقل يجب عليه أن يتثبت و أن يزن الكالم بميزان العقل الصحيح  

والسليم قبل أن يقول ويذيع أو ينشر تلك الرسالة ألن نشر األخبار الكاذبة ومنها  

يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن  َجاَءكُم  فَاِسٌق  الشائعات جاء فيه الوعيد الشديد قال تعالى : )يَا أَ 

بُِحوا َعلَى َما فَعَل تُم  نَاِدِميَن( وهذا مالحظ   ًما بَِجَهالٍَة فَتُص  بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَن  تُِصيبُوا قَو 

كثير من الناس يتمنى لو لم ينشر تلك الرسالة أو ساعد في انتشار ذلك الخبر وأيضاً  

َع َوال بََصَر َوال فَُؤاَد كُلُّ أُولَئَِك  يقول هللا تعال ى: ) َوال تَق ُف َما لَي َس لََك بِِه ِعل ٌم إِنَّ السَّم 

 َكاَن َعن هُ َمس ئُوال (  

والنبي صلى هللا عليه وسلم في البخاري ذكر عقوبة من يكذب الكذبة وتنتشر في  

األفاق أخبر به صلى هللا عليه وسلم في حديث الرؤية قال : )فيشرشر شدقه إلى  

ه من  إنن ينتبه لها بل أمور يجب ى قفاه وعينه إلى قفاه ( وهذه األ قفاه ومنخره إل

تعنيه وال    خبار التي النسان يتجنب نشر األمان أن اإلييمان ومن كمال اإلتمام اإل

ِم اآلِخِر فَل يَقُل    ِ َوال يَو  ِمُن بِاَّللَّ يعلم صدقها كما قال صلى هللا عليه وسلم:) َوَمن  َكاَن يُؤ 

  ) ُمت   َخي ًرا أَو  ِليَص 

ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث( والمتأمل في سيرة النبي  إوقال عليه السالم :)  

بل لم يسلم    ةثار كبيرآى أن هناك حوادث كانت مؤلمة لها  هللا عليه وسلم يرصلى  
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النبي الصالة والسالم والسبب في    منها عرض  النبي و إعليه  يذاء المجتمع  إيذاء 

من  ونشر القالقل والخوف والهلع واإلرجاف في المجتمع سبب ذلك نشر الشائعات   

ة التي كشفت عن شناعة الشائعات  فك تلك الحادثذلك على سبيل االختصار قصة اإل

النبي صلى هللا عليه وسلم كان   ومن قرأ القصة  ينبغي أن يقرأها اإلنسان حينما 

يدخل على عائشة وهو متألم وأنت عندما تتخيل الصورة في ذهنك تعلم مر الشائعات  

ما  األمن وهذا  ذهاب  الدماء وفي  الفتن وسفك  في  كبير  دور  لها  الشائعات    دائماً 

المستقررص  يح المجتمعات  أعداء  ألنها  و   ةعليه  المباركة  البالد  هذه  منة  آمنها 

منون  آ ولي أمر واحد الناس وهلل الحمد  وعلى  ةومجتمعة على كلمة واحد  ة ومستقر

شون حياة  في بيوتهم وفي أموالهم وأعراضهم الجماعات تقام الناس وهلل الحمد يعي 

بالتالي يسعون إلى هدم هذا الكيان  نه ال يرضي االعداء و أرغيدة وطيبة هذا ال شك 

  ة منآز وجل سيحفظ هذه البالد ويجعلها إن شاء هللا  ال يبلغون ما يريدون بل هللا ع

بإذنه ولكن يحرصون عن طريق اإلشاعة من أجل زعزعة الصف وتفريق الوحدة  

أنظر ما حدث في عهد عثمان رضي هللا عنه كيف تعامل الخوارج معه بل كيف قتلوا  

ة عثمان بن عفان بل كيف تجرأوا عليه ستجد أن أهم وسيلة استطاعوا أن  الخليف

يصلو إلى هدفهم هؤالء الخوارج عن طريق بث اإلشاعات ومن قرأ في كتاب البداية  

والنهاية وفي كتب التاريخ يعلم خطورة اإلشاعة على وحده الصف ووحدة الكلمة  

ينقلها وأن يحذر أن ينقل كلمة  وأنه يجب على اإلنسان أن ينتبه على الرسائل التي  

لم يتأكد منها أو ليست من مسؤوليته وليس مطالب أن يتداول هذا الخبر وعليه أن  

يسعى في كل أمر يوحد الصف ويجمع الكلمة ويطمئن الناس ويحارب هذه األمور  

نسان أن يكذبها  ئعات وحين تصلك رسالة يجب على اإلن بالشا ما يعرف اآلخاصاً 

وهذا من األعمال الصالحة التي تقرب   ا سلبي  اصحيح وال يقف موقف   ويقول هذا غير

 إلى هللا سبحانه وتعالى .  

 *               *              * 
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 ( : المتحدث الثالث: 3ــ  1)

 :سعادة االستاذ عاصم بن محمد الحضيف 

 المقدمة:   •

قربت   التي  الحديثة  التقنية  التطورات  من  الرغم  االتصال  على  وسهلت  المسافات 

والتواصل بين األفراد والشعوب، إال أن البعض استخدمها لنشر الشائعات واألخبار  

الكاذبة دون االكتراث بما تحدثه من آثار سلبية على مستوى األفراد   والمعلومات 

والمجتمعات، أو التأكد من صحة المعلومات واألخبار قبل نشرها أو إعادة نشرها.  

ا نشأت  في  وقد  الشائعة  ووجدت  البشرية،  المجتمعات  وتطور  ن  تكو  مع  لشائعات 

اإلعالم الرقمي فضاًء رحبًا للترويج لها بل وإعادة إنتاجها وإضافة معطيات جديدة  

لها يتم تقبلها في النهاية كحقيقة. والشائعة قد تكون موجهة ومخطط لها، مع وجود  

شخاص الذين يشكلون محورها، مع  شروط الكتمالها تتركز في أهمية األحداث أو األ 

ذلك،   على  عالوة  الموثوقة،  والمصادر  الجهات  من  التفنيد  أو  المعلومات  نقص 

النفسية التي تنبعث على   النفسية أو السياسية أو االجتماعية أو الحروب  الدوافع 

 نشرها. 

والشائعة رغم عدم اعتمادها على مصدر موثوق، وفقدانها للبرهان والدليل، إال أن  

إلعالم الرقمي وخاصة شبكات التواصل االجتماعي، ساعدت كثيًرا على انتشارها  ا

واقتصادية   واجتماعية  نفسية  آثار  من  تحدثه  ما  إلى  إضافة  المجتمع،  أفراد  بين 

وسياسية مدمرة، خاصة على مستوى األفراد والجماعات، إذا ما تناولت مواضيع  

اليب وسائل الحرب النفسية، مع  ذات صلة مباشرة بهم، خاصة أنها تعد من أهم أس

تميزها بالتأثير المعرفي والوجداني، إضافة إلى تأثيرها على األمن بمفهومه الشامل  

   1)الفرد، األسرة، المجتمع، الدولة(. 

أداة للتواصل   التواصل االجتماعي على الرغم من كونها  القول إن شبكات  ويمكن 

للتعبي المجتمع، ووسيلة  أفراد  بين  الوقت  واالتصال  في  أنها  إال  اآلراء،  ر وتبادل 

 
 . 3م، ص  2017، القاهرة: عالم الكتب،  1علي الكلباني، الشائعات وخطرها في ظل وسائل اإلعالم الجديد، ط 1
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نفسه قد تكون أداة تهدد أمن وسالمة األسر والمجتمع في المملكة العربية السعودية،  

  إحدى ر الشائعات من خاللها، وأصبحت  مع ازدياد خطرها في نشر وسرعة انتشا 

بين   الموازنة  كيفية  في  اإلشكالية  تبقى  وبالتالي  الرابع،  الجيل  لحروب  األدوات 

ستخدامها كوسيلة للتواصل واالتصال بين األفراد والشعوب وبين الحفاظ على األمن  ا

 الوطني. 

 الشائعات في عصر التقنية الحديثة وتأثير ذلك على الرأي العام:   •

إن التغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي شهدتها المجتمعات وما صاحبها  

العالم بمثابة قرية صغيرة، حيث أصبحت المعلومة  من ثورة في عالم التقنية جعلت 

التي تحدث في جزء من العالم تنتشر في بقية األجزاء األخرى، وفي هذا الوقت،  

أصبحت تتسارع فيه ثورة المعلومات، ولم تعد مهمة نقل األخبار والمعلومات تقتصر  

الحديثة، حيث  على الوسائل التقليدية، بل تعدتها إلى وسائل جديدة في عصر التقنية  

دخلت على خط نقل المعلومة وأصبحت طرفًا رئيسيًا فيها، وباتت الشائعات تشكل  

قلقًا وأرقًا لكثير من المجتمعات، وخاصة على الرأي العام، حيث ساعدت الوسائل  

في عصر التقنية الحديثة على انتشارها بشكل كبير، وعلى الرغم من فاعلية شبكات  

ل األحداث والمعلومات بشكل سريع وكبير، إال أنها تحولت  التواصل االجتماعي في نق

إلى بيئة خصبة لنمو وانتشار الشائعات، حيث تعتبر خاصية سهولة وإنتاج ونشر  

وإعادة نشر المعلومات ومشاركة التحديثات بأيسر السبل وأقلها كلفة من األسباب  

 ي. المساهمة في سرعة انتشار الشائعة عبر شبكات التواصل االجتماع

الثقة باآلخرين،   العام بشكل كبير إلى جانب زعزعة  الشائعات على الرأي  وتؤثر 

وكثيًرا ما تلعب شبكات التواصل االجتماعي عامة، دوًرا كبيًرا في ترويج وتناقل هذه  

أفراد   كبيرة على  آثار سلبية على  الشائعات  ولهذه  المجتمع،  أفراد  بين  الشائعات 

يرى   من  أن هناك  كما  الشائعات في عصر  المجتمع،  انتشار  أسباب  أهم  بأن من 

التقنية الحديثة غياب الشفافية وتأخر التصريحات الرسمية، إال أنه كلما زادت نسبة  

الوعي بين أفراد المجتمع أصبح من السهل القضاء على هذه الظاهرة. وبات واضًحا  

إحدى   هو  العام  الرأي  وتأثيرها على  واسعة  بصورة  الشائعات  انتشار  سمات  أن 
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عصر التقنية الحديثة، حيث يرى البعض أن أي شيء يدور في العالم االفتراضي يتم  

التعامل معه على أساس أنه معلومة بغض النظر عن صحته أو خطئة، كما باتت  

شبكات التواصل االجتماعي إحدى األدوات التي يتم استخدامها بشكل سلبي في نشر  

أن معدالت انتشار الش بدليل  التقدم في عصر  الشائعات،  تتناسب طرديًا مع  ائعات 

 2التنقية الحديثة، وانتشار شبكات التواصل االجتماعي بين أفراد المجتمع. 

 *               *              * 

 ( : المتحدث الرابع:1-4)

 الدكتور عبد الرحمن عبيد العازمي 

الرابع: الفرد    اآلثارالمحور  على  للشائعات  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 

 واألسرة والمجتمع 

 تأثير الشائعات على األمن الفكري للمواطن والمقيم.   المحور الخامس:

 مقدمة  

تعرف الشائعة في السياسة واإلعالم بأنها: خبر كاذب، ويقال عنها تداول وانتشار  

كانت في سي  إذا  الشائعة فضيحة  يقال عن  المخزية.كما  الممارسات  أنها    اق  كما 

طبقات    ى المالية والسياسية وهي موجودة لددخلت في مجريات حياتنا االجتماعية و

شاعات ويختلف أثرها وهدفها والغرض منها  شر وليس لها بلد معين. وتختلف اإلالب

لنوعية   تبعا  يروجها  واإل ومن  االجتماعي.  للوزن  أو  تكون  الموضوع  قد  شاعة 

في الناس  انتشارها  يتناول  ولكن  المصدر  تبدأ  مجهولة  ما  ودائما  لغرض  بينهم  ما 

وعند سؤاله    - شاعة بخبر وعند تداولها يزداد مفهومها بمهارة وكفاءة ناقلها  اإل 

النواهي في  إنني سمعتها وال يذكر المصدر. اإلعن مصدرها يقول   شاعة هي من 

المنبوذة. من قبل  األديان وأجيز بعض منها في الحروب ولكنها ت  ظل من األشياء 

 
 . 13، ص 1973المصرية، القاهرة، محمد عبدالقادر حاتم، الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية، مكتبة األنجلو  2
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ة  عالم المختلفة المقروء يمكنها االنتشار ولكن وسائل اإلشاعة تحاصر وال نت اإل كا

سباب األساسية في سرعة  نترنت من األليها اإلإأو المسموعة أو المرئية ويضاف  

اربة االشاعات والقضاء عليها  عالم أن يكون له دور في مح شاعة وعلى اإلانتشار اإل

فمن المهام األساسية ودور    -ظهار حقيقتها والعامل الهام في تحقيق ذلك الوقت  إو  أ

يبطلها وال   أقل وقت حتى  في  الكشف عن مصدرها  االشاعة  لألعالم في محاربة 

 (. 2014تحقق الغرض منها )علي، 

بوستمان وجويف  البورت  غوردون  سيكولوجية  1974)   قام  عن  دراسة  في   )

اإلشاعات حيث هدفت هذه الدراسة إلى تتبع أثر اإلشاعة، ومدى تأثيرها على الفرد  

ازداد عدد   المعلومة تصغر وتتقلص كلما  أن  الدراسة  والمجتمع، وقد كشفت هذه 

المتداولين لإلشاعة حتى تصبح في النهاية أكثر تركيزا وأسهل تداوالً، وأقل مصداقية  

من محتواها األصلي   % 70ث أن انتقالها من الشخص األول إلى السادس يفقدها  حي

 بعد انتقالها. 

  ( دراسة رون شيلفر  توصلت  النفسية في    2003كما  الحرب  إلى  التي هدفت   )

الفهم والوعي ومصدر الخبر   إسرائيل إلى أن مشكلة اإلشاعة ترجع إلى مستوى 

البسيطة   األساليب  واختيار  جاذبيته  فيها. من خالل وسائل  ومدى  نشره  يتم  التي 

 اعالم مترابطة عالميا وداعمة لبعضها. 

( أن دور اإلعالم في بث اإلشاعات هو عبارة    2005كما أثبتت دراسة عبدهللا )  

وسيلة لتوجيه أعصاب الناس وضرب معنوياتهم ووجدانهم. وقد كشفت هذه الدراسة  

 كثر من الحرب العسكرية. أن الحرب اإلعالمية تؤثر على الصحة النفسية أ 

 إن اإلشاعة تساعد على ضرب اللحمة والوحدة الوطنية.  -1

 تخلق البلبلة التي تصل للتراشق اإلعالمي.  -2

 توفر الجو القاتم وتجيش الخواطر وتوتر األوضاع. -3

 ترسخ الفرقة بين أطراف المجتمع.  -4

 تفتك في عمق اإلنسان وفكره.  -5
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 مشكلة الدراسة  

مدى   واضحاً  والصحف  بات  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الشائعات  انتشار 

المقروءة والمسموعة حتى أصبح المتلقي ال يثق بمرجعية دينية وال سياسية وال  

الثورة   عالم  االفتراضي  العالم  هذا  في  يدور  لما  نتيجة  اجتماعية.  وال  تربوية 

عن صحتها أو  المعلوماتية، التي يتعامل معها الناس على أنها معلومة بغض النظر 

 خطئها. من هنا تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي. 

 ما لعالقة بين الشائعات واألمن النفسي والفكري؟

 المحتوى 

النفسية والسياسية   تعبيراً عميقاً عن ظروفه  الشائعة هى وليدة مجتمعها، وتعبر 

 واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

فسية والدعائية سالح مهم من أهم أسلحة هذه  والشائعة كأحد أسلحة الحرب الن

الحرب وال نبالغ إذا قلنا إنها أكثر هذه األساليب أهمية وداللة فى وقت السلم والحرب  

 على السواء.  

فالشائعات ال تزال الغذاء اليومي لكثير من المجتمعات المعاصرة على الرغم من  

بثورة  والمقروءة وما يسمى    االنتشار السريع ألجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة

التى أتاحها وهي أرضيتها شبكة اإلنترنت والتى أصبحت هى نفسها    أت المعلومات 

 أقوى وسيلة لترويج الشائعات وتفريخها.  

أن يتخيل مجتمعا منذ بدء الخليقة يخلو من الشائعات، فهذه  فال يستطيع اإلنسان  

 اجتماعية. كغيرها من أحاديث اإلنسان وتعتبر ظاهرة  

فاإلشاعة رغم أنها ال تعتمد على اإلقناع المباشر أو غير المباشر كما فى الدعاية  

النفسية  تفعل فعلها وتحقق آثار  والحرب  أنها  كما يحققان وأكثر وذلك عندما    ا إال 
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تقوم الجهة المستخدمة لها بشبه حملة منظمة مخططة مركزة تطمس معها معالم  

 ق اللحمة االجتماعية وتشوه صور القادة والزعماء.  الحقائق وتفرق اآلراء وتمز

لها لم تبق مجرد فعل   التى نتعرض  الراهن فإن الشائعات  الواقع  وفى ضوء هذا 

تلقائى أو نشاط عفوى ولكنها وسيلة نشاط محقق ومدبر ومرسوم ومستمر يقوم  

 به خبراء وأخصائيون ينتسبون إلى هيئات ومنظمات ودول 

وسه لعلم النفس بأنها: "قصة غير متحقق من صدقها تنتشر  وريفر: يعرفها فى قام

 فى المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة. 

 دوافع الشائعة:  

تعد أحد أهم الجوانب المهمة النتشار الشائعة فالدوافع النفسية لدى الناس تسهم  

إلى حد كبير فى هذا االنتشار فاإلنسان بطبيعته النفسية ونوازعه وعقده يميل إلى  

تصديق الشائعات حتى لو أدرك يعقله أن جزء من تلك المقولة غير حقيقى ، إذ أن  

العاطفى  عواطفه ونوازعه تتحكم فى درجة ميل  الشائعة، واالنحياز  إلى تصديق  ه 

الشائعة وذلك عندما تنعكس   النفسى فى تصديق  اإلسقاط  لها، كذلك يساعد عامل 

الحالة االنفعالية للشخص، دون وعى منه فى تأويله للبيئة المحيطة كما أنه ليس  

لديه الوقت لمراجعة ما يسمعه أو يقرأه وحرصه على معايير الصدق، ويصعب عليه  

ن ناحية أخرى إثبات كذب الشائعة إضافة إلى عادة حب االستطالع، التى تجعل  م

المعلومات واالستمتاع إلى   الكثير من الناس يميلون إلى تقصى األفكار واستغالل 

المقوالت والروايات التى تمس المشاهير فى المجمع أو التى تتعلق باألمور الغامضة  

وهذه الدوافع عامة لدى البشر جميعا، وهو  أو األحداث التى يصعب عليه تفسيرها،  

ما يفسر وجود الشائعات وانتشارها فى جميع المجتمعات على السواء قديما وحديثاً،  

 المتطورة منها والمتخلفة، دون استثناء.  
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الفرقة   روح  بث  إلى  الصورة  تشويه  من  تبدأ  للشائعة  عديدة  تأثيرات  توجد 

المختلفة فى الرأى العام المحلى أو اإلقليمى  وإضعاف الروح المعنوية إلى التأثيرات  

 أو العالمى فى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية. 

كالدوافع   • منها  والوقاية  وتأثيرها  الشائعات  انتشار  فى  البيئية  العوامل  دور 

واألزمات   واالجتماعية،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  والظروف  النفسية 

 امة.  بصفة ع

واألهداف   • والخصائص  السمات  حيث  من  نفسها  بالشائعة  الخاصة  الجوانب 

 والمحتوى والصياغة والنوع واالنتشار والتأثير. 

فالشائعات التى أطلقها فرعون عن نفسه وأطلقها عنه من حوله هى التى جعلت  

َمهُ   فَأََطاعُوهُ إنَُّهم   منه إلها من دون هللا فعبده الناس وصدقوه قال تعالى: فَاس تََخفَّ قَو 

ماً فَاِسِقيَن      َكانُوا قَو 

واإلشاعة هى التى ساقت سقراط إلى الموت، إذ اتهمته بإفساد الشباب وحضهم  

على الثورة، وفى القرون الوسطى، كانت الحروب الدينية والصليبية تجد ما يسندها  

، وبعد ذلك  فى األقاصيص المسرفة التى تدور حول المعجزات واألسالب والخطايا

بقليل انتشر المستكشفون فى أرجاء األرض سعيا وراء ما صورته األقاصيص من  

 كنوز ومن ينابيع للشباب الدائم 

يقدم فى   إذ أصبح  نفسه،  اإلسالم   األخيرة  السنوات  الشائعات فى  طالت  وقد 

المجتمعات الغربية وفى أوساط العالم المعاصر، وعبر وسائل االتصال الهائلة، على  

إلى اإلرهاب والتطرف وال يؤمن فى ترويج أفكاره وإشاعة دعوته إال    ه دين يدعو أن

بالقوة واإلرهاب بدال من البراهين واالستدالل وعلى أنه أعظم خطر يواجه الثقافة  

الغربية، والحضارة الصناعية المعاصرة، كما أنهم من ناحية أخرى أشاعوا مصطلح  

ال مفاهيم  كافة  به  والصقوا  والعنصرية  األصولية  والظلم  والجهل  والشدة  ضعف 

والفرادة والفساد والوحشية والبربرية لبسوا به كافة الحركات اإلسالمية حتى يسوع  
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لهم تشويه سمعة اإلسالم  وعقائده السامية وتجسيد أهدافهم المعادية التى يحملونها  

 فى أذهانهم.  

عن واالتهامات  األقاويل  يتبادلون  العاديين  الناس  أن  البعض،    كما  بعضهم 

 بالسرقة والنهب، حالما تظهر مظاهر النعمة أو الثراء المفاجئ فى أعقاب الحرب.  

ربما نستطيع القول، أن العقل الجمعى العراقى اآلن، واكثر من أى وقت مضى  

، مؤلف من طبقات وتالفيف من الشائعات وتفاريخها، إلى تتطفل وتتغذى على هذا  

يصد ال  اصبح  العراقى  تماماً،  العقل.  مخترقاً  يبدو  فهو  شىء.  أى  يكذب،  وال  ق، 

مستسلما تماماً، لمصير ال يدرى كنهه. سالحه ودفاعه الوحيد هو الشائعات، التى  

يقول   وقد  والنقاش،  الجدل  تقبل  كأنها حقائق ال  والدفاع عنها،  بثها  يستميت فى 

يد ليس بهذه  إال أنه بالتأك  …البعض، أليس هذا هو الحال فى معظم البالد العربية

الحدة والشمولية، أن ما يسود فى العراق، هو نتيجة مباشرة لعقلية نظرية المؤامرة  

فالعراق احتل الكويت    –التى غذاها ورعاها نظام )البعث العرابى( على مدى عقود  

أو استباقا لضربة أميركية أكيدة، أو رداً على إهانة موجهة للمرأة العراقية أو    باتجن

الدورى.  لثمان  لعزة  إيران  على  الحرب  شن  الثورة    يكما  لتصدير  منعاً  سنوات، 

الوحدة مع سوريا،   العربى.. فركش مشروع  الخليج  العراق ودول  إلى  اإلسالمية 

واعدم مئات البعثيين، ألنهم تآمروا مع حافظ األسد ضد صدام وحزبه. كل شىء كان  

أتقن  التى  أو قد تقوم الجماهير  للتبرير والتفسير،  الحقيقة( ،  قابالً  لعبة )تغييب  ت 

المرحلة   وفى  المضطربة.  والنفس  الجائع  للعقل  الالزم  والتفسير  التبرير  بتقديم 

الحالية، يستطيع أى مراقب محايد إعادة الشائعات واألقاويل إلى مصادرها األصلية،  

وتأويلها أو إعادة قراءتها، على خلفية الصراعات السياسية والتوازنات الطائفية  

غياب  المتحر نتيجة  تغييبه،  أو  العقل  غياب  على  دليل  األحوال  كل  فى  لكنها  كة. 

 الحقيقة.  

من   -1 ولكنه  انتشارها.  أثناء  الشائعة  مصدر  من  التأكد  أو  تعقب  الصعب  من 

بمكان الحرص على مصدر الشائعة والتثبت منه من اجل الرد عليها    الضرورى

 وتغييرها والسيطرة عليها.  
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تتناغم الشائعات مع التقاليد الثقافية للمجتمع الذى تسرى فيه أى أنها تنطلق   -2

 عن واقع هذا المجتمع، وتأخذ حاجات األفراد بنظر االعتبار عند بثها.  

ى يتوجه إليها اهتمامات الجمهور الموجهة  الشائعة تتالءم مع الموضوعات الت

 إليه فى فترة زمنية معينة وبخاصة الموضوعات المرتبطة بأزمة معينة 

 : المراجع

 .   99م، ص1985، القاهرة، 4فاخر عقل: معجم علم النفس، ج 

النفسية، ج العام والحرب  الرأى  التهامى:  دار المعارف،  4، ط1مختار  القاهرة،   ،

 .   114م، ص1979

المصرية،    محمد  األنجلو  وتجارب،  نظريات  والدعاية  اإلعالم  حاتم:  عبدالقادر 

 .   179م، ص1972القاهرة،  

، القاهرة، الدار المصرية  10جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج

 .  56للتأليف والترجمة، بدون تاريخ، ص 

للنشر والتوزيع   ( الشائعات وطرق مواجهتها.  دار الفجر    2006حجاب، محمد )  

 القاهرة. 

والنشر،   للطباعة  غريب  دار  والشائعات،  النفسية،  الحرب  عبدهللا:  سيف  معتز 

 .  164م، ص1977القاهرة،  

التربوية فى مكافحة الشائعات، فى اإلشاعة    فهمى توفيق مقبل: دور المؤسسات 

والحرب النفسية، منشورات المركز العربى للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،  

 . 125هـ، ص 1410

ندوة   المعلومات،  عصر  فى  النفسى  المنظور  من  الشائعات  هاشم:  محمد  سامى 

م،  2003عصر المعلومات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الرياض،    الشائعات فى

 .  55ص
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( اإلشاعة في فضاء اإلعالم واالنترنت. استرجع في تاريخ    2014علي، منال )  

10 -12-2019  . 

//www.researchgate.net/publication/282978319_ahttps:

lashat_fy_fda_alalam_walantrnt 

 

 *          *         * 

 : من الندوة لثانيفعاليات اليوم ا:  ثانيا

 (  2جدول رقم )

لفاعليات الندوة وأسماء    لثانيموضوعات محاور اليوم ا 

 المتحدثين

 هـ  4/1441/  27من الندوة يوم  الثاني اليوم 
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

الدورة الحياتية للشائعات من البداية إلى   لسادس ا
 النهاية 

بن   ماجد  األستاذ 

 عبدهللا الجريوي 

 

مقاومة   سابعال على  الراجعة  التغذية  تأثير 
 الشائعات 

عبدالوهاب    الدكتور 

محمد   بن  سعيد  بن 

 الحاوي الزهراني 

 

العقوبات النظامية والقانونية في المملكة   ثامنال
 العربية السعودية لمروجي الشائعات 

عبدالوهاب   الدكتور 

بن سعيد بن محمد  ا

 الحاوي الزهراني 

 
دور وسائل اإلعالم المختلفة في المملكة   تاسعال

 للتصدي للشائعات 
االستاذ عاصم بن  
 محمد الحضيف 

https://www.researchgate.net/publication/282978319_alashat_fy_fda_alalam_walantrnt
https://www.researchgate.net/publication/282978319_alashat_fy_fda_alalam_walantrnt
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مدير  
 الندوة 

 اإلعالمية حصة عبدالعزيز 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

 األستاذ ماجد بن عبدهللا الجريوي   ��

 "الشائعات .. ومخاطرها على األسرة والمجتمع في المملكة العربية السعودية  "

 شاعة : المرحلة االولى والدة اإل 

ا - متعددة ومختلفة  الغالب ألشاعة في  إل تتم والدة  من  أال  إسباب  هم  أنه 

 شاعة نقص وغياب المعلومة  مولدات اإل

اإل - اإل عالولعل  والدة  في  كثيرا  ساهم  الرقمي  كمية  م  بسبب  شاعة 

صدر تلك المعلومات في كثير  المعلومات المطروحة خالله وغياب معرفة م

فرصة مواتية  عطى  أعالم الرقمي  اإل  نإطار ذاته فحيان ولكن في اإلمن األ

اإل لتتبع  وللجهات  نموها  ومراقبة  من  إ شاعات  عليها  القضاء  مكانية 

 ا بدايته

ح  طر ي  دارة او فريق لمراقبة ماإمر جعل على الجهات استحداث  هذا األ -

 و المنظمة في شبكات التواصل  أعن الجهة  

 هو المغلوط   و المعلومات الصحيحة وماأخبار  االجتماعي وماهي األ -

التواصل االجتماعي يمك صبح مع  أكما   - التنبؤ بمتى يمكن  شبكات  ن  أن 

مراقبة تشكلها في شبكات التواصل    شاعة وتتضخم من خاللتتنامى اإل

 االجتماعي  

الشائأيمكن   - تولد  بمعنى  ن  الرمادية  الدعاية  يكون هناك  أعات ضمن  ن 

  غلوطة في ثناياها مجزء من الصحة في المعلومة ويتم اضافة المعلومات ال 
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األوتمريره في  هو  الذي  للجمهور  األ ا  للمعلومة  مصدق  ساسية  ساس 

 الصادقة  

 

 

نمو  تن تظهر الشائعة على السطح وأ: وبعد  المرحلة الثانية نمو الشائعة  

 وتتضخم بشكل كبير يجب التعامل معها على النحو التالي : 

م في  خر في الرد سيسهأي ت أالمباشر والسريع على المعلومات والرد   -1

 شاعة اإلتكاثر حجم  

لرد يحمل  نه في حال كان ا حقائق ومعلومات صحيحة في الرد أل  تقديم -2

األ فهذا  مغلوطة  اإلمعلومات  سيحول  الى  مر  صحيح  أشاعة  مر 

 ثوق لدى الجمهور  ووم

 مور جانبية  أطالة في  شاعة بشكل مباشر ومحدد دون اإلالرد على اإل -3

 االتصالية كثر من منصة وفي مختلف الوسائل أيكون الرد في  -4

 . ي مستجدات حيالها  أثر االشاعة ونفي  أتتبع  -5

 

 شاعة : بعد اإل

 يوجد هناك العديد من الخطوات التي تسبق انتهاء الشائعة وتتمثل في : 

قياس مدى وجودها وهل تم القضاء عليها تماما من خالل الرصد المباشر   -

لها في   االجتماعي خصوصا و والمتجدد  التواصل  العأشبكات  ديد من  ن 

 . طها مجددا  فى لفترة ومن ثم تعاود نشاط شاعات تناإل 

وماهي المفاهيم التي رسخت في    شاعة حدثته اإل أثر الذي  قياس حجم األ -

 شاعة  خرين جراء تلك اإل ذهان اآلأ

شاعة وكيفية التصدي لتلك المصادر في المرات  محاولة كشف منابع اإل  -

 . القادمة 
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التي تم تسأقياس ماهي   - سرع  أشاعة  فيها بشكل  ارع اإل كثر المنصات 

 كبر  أو

كانت    ك الشائعات وهلشخاص على الردود على تلفعال األ أقياس ردود   -

 و ال  أمتقبلة لها 

خرى ليس لها عالقة بالموضوع ساهمت  أطراف  أذا كان هناك  إمعرفة ما   -

   . في رواج الشائعة او رواج نفي الشائعة

    

 شبكات التواصل االجتماعي والشائعات :     

 الوتساب   -

 السناب شات   -

 التويتر   -

 الجهات على مجابهة الشائعات   كيف نجح مجلس الوزراء في الزام -

 كيف تمكنت وزارة الداخلية من  مكافحة الشائعات   -

 كيف انساق المجتمع خلف تجارة الوهم   -

 كيف فاقمت حرب العراق من االشاعات  -

كثر  أن جعل الجمهور يميل الى تصديقها  شاعات مكيف نجحت بعض اإل -

 من نفيها  

 شاعات في االزمات  كيف تنشط اإل -

 *               *              * 

 (: المتحدث الثاني: 2ــ2)

 عبدالوهاب بن سعيد الحاوي المحور السابع:د.

 تأثير التغذية الراجعة من مقاومة الشائعات .  

 : هل باإلمكان االستفادة من الشائعات ؟؟   أوال 
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باإلمكان االستفادة من الشائعات في قياس ردة فعل المجتمع تجاه أمر ما . وعلى  

الرغم من خطورة الشائعات إال إنه  ال يمنع من أن يتم االستفادة منها عند حدوثها  

 من باب استغالل األزمات .  

 فهي تساعد على حماية المجتمع وتهيئته لتقبل األزمات :   •

شائعات قد تهيء المجتمع لتقبل  ستانفورد تفيد بأن ال نشرت دراسة حديثة في جامعة  

زمات االجتماعية ولفت انتباهم لها ليكونوا مستعدين يقول  ماثيو فاينبرج ، باحث  األ

الد بعد  الدراسة:  ما  في  وكاتب مشارك  بأ كتوراه  الشائعات  تقديم خدمة  إن  مكانها 

 حالة وقوعه .   مثالية للمجتمع من خالل تهيئة المجتمع على تقبل األسوء في 

 جهاد  قد تساهم الشائعات في تخفيف اإل •

أنها تخفف من القلق. في أحد التجارب   وجد باحثون    فائدة أخرى من الشائعات  هي

من جامعة كاليفورنيا في بيركلي أن المشاركين الذين سمعوا إشاعة وقوع حادثة  

الذين لم يسمعوا  ما فهم على استعداد لتقبلها وتكون نبضات قلبهم أقل بكثير من  

 شاعة .  باإل

ي دراسة نشرت في مجلة  وقال عالم النفس االجتماعي روب ويلر ، مؤلف مشارك ف 

ما   أمر  احتمال وقوع  المعلومات حول  االجتماعي: "نشر  النفس  الشخصية وعلم 

 . "سيء يجعل الناس يشعرون بتحسن وهدوء عند وقوعه فعالً 

 

 الشائعات تساعد في تحسين الذات  •

جميع الشائعات ال يجب أن تكون سلبية. فقد درس الباحثون في جامعة جرونينجن  

في هولندا تأثير الشائعات اإليجابية والسلبية ، ووجدوا أن سماع قصص جيدة عن  

اآلخرين يوفر الدافع لتحسين الذات. و كانت الشائعات السلبية مفيدة أيًضا ، حيث  

بل أفراد المجتمع . قالت إيلينا مارتينسكو  قدمت معلومات حول ما ال يجب فعله من ق

، المؤلفة الرئيسية للدراسة المنشورة في نشرة الشخصية وعلم النفس االجتماعي  
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، إن تلقي الشائعات عن أشخاص آخرين يعد مصدًرا مهًما للمعرفة عن أنفسنا ،  

 . ألننا نقارن ضمنيًا األشخاص الذين تدور حولهم الشائعات

 

 .عد على إقامة عالقات  تعاون وثيقةالشائعات قد تسا •

يقول ديريك أرنولد ، مدرس االتصاالت في جامعة فيالنوفا ، إن االشاعة يمكن أن  

والتعاون الثقة  تطوير  في  رئيسيًا  عامالً  أيًضا  لمشاركة  . تكون  "يمكن  ويقول: 

المعلومات " الخاصة "أن تنشئ عالقات بين الناس حتى يواصلوا الثقة في بعضهم  

 ".ض". "من المرجح أن يعملوا معًا على أنشطة أخرىالبع

في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، خلص الباحثون أيًضا إلى أنه عندما  

يتعلم الناس حول سلوك اآلخرين من خالل الشائعات  يستخدمون هذه المعلومات  

 للتوافق مع أولئك األشخاص مستقبالً.  

 

الشائعات إيجابية ، مث • التعاقدات أو  بعض  الترويجية أو  العروض  ل 

 ولكن حتى يثبت العكس  .الجوائز

    

 ثانياً : لكن ماهي فائدة مقاومة الشائعات ؟ .

عندما يتعلق األمر بـ "أخبار وهمية كاذبة" ، يمكن أن تكون التأثيرات   •

"األخبار   لقصص  يمكن   ، الحاالت  معظم  في  األمد.  وطويلة  فورية 

المشاع تثير  أن  .  المزيفة"  عامة  بصفة  المزاجية  الحالة  وتغير  ر 

فمقاومة تلك الشائعات سيجعل منك انساناً حيوياً في المجتمع بعقلية  

 مزاجية إيجابية وهذا ما سينعكس إيجابا على المجتمع بصفة عامة.  
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يخ • الشائعات  بين    فض مقاومة  خاصة  المجتمع  في  التنمر  حدة  من 

أيًضا من خالل ردود الفعل على  فالشائعات يمكن أن تأتي    المراهقين 

 .الكلمات أو الصور التي يتم نشرها

 

  ا طردي    افي دراسات اجتماعية حديثة تم التأكيد على أن هناك ارتباط  •

اإل  اقوي نهاك والقلق والكآبة  وهناك ربط  بين الشائعات ومستويات 

قوي أيضا بمستويات  العنف الجسدي. خاصة عندما ال يتم معالجة  

لتصدي لها بشكل سريع  ، ويمكن أن تسبب أيًضا مشاكل  الشائعات وا

ذلك في  بما   ، والعقلية  البدنية  الصحة  في  المدى  االكتئاب  :طويلة 

 اضطراب ما بعد الصدمة نوبات الهلع و االنتحار.

على المجتمع من خالل مكافحة    أهم العناصر اإليجابية التي تعود ومن   •

 الشائعات والتصدي لها :  

و • اإليمان  الزيادة  بالبالغات  زاد  الثقة  الشائعات  حاربنا  رسميةفكلما 

 يماننا كمجتمع في البالغات والتقارير الرسمية . إ

عرض الحقائق على أوسع مدى، ويجب أن تستغل الصحافة، واإلذاعة   •

 والتليفزيون في تقديم أكثر ما يمكن من األنباء،  

 الثقة في القادة والزعماءوالحكومات    •

والخمول فعدم محاربة الشائعات قد يولد العقول  قلة مستويات الملل   •

الفارغة التي يمكن أن تمتلئ باألكاذيب، واأليدي المتعطلة التي تخلق  

ألسنة الذعة. لذا فإن العمل واإلنتاج وشغل الناس  بما يعود عليهم  

 بالنفع من أهم فوائد مكافحة ومقاومة الشائعات. 

غالباً ما تكون الشائعات الهجومية المسمومة نتيجة دعاية مغرضة   •

 من العدو، ومقاومتها يزيد من اللحمة الوطنية واالنتماء للوطن .  
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 د.عبدالوهاب بن سعيد الحاوي المحور الثامن:

 العقوبات النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية لمروجي الشائعات.  

 سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي :  

الشائعات أمرها خطير ، وبعض الناس يجري خلف هذه الشائعات ، ويقوم بنقلها     

دثونا عن  على عال ِتها في المنتديات والمجالس واإلنترنت ، وال يلقي لها باالً ، ح

 خطر الشائعات في الشريعة اإلسالمية  

فأجاب : بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحمدهلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا  

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد ، فإن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من  

من ذلك الشائعات  الكالم الذي ال مصلحة فيه ، أو فيه مضرة عليه أو على غيره ، و

، سواًء كانت الشائعات السيئة ، سواًء كانت تتعلق باألفراد أو تتعلق باألمة ، فإن  

على المسلم أن يتثبت وال يتحدث بها إال عند الضرورة ، قال هللا سبحانه وتعالى :  

)يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسٌق بنبٍأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالٍة فتصبحوا  

ما فعلتم نادمين( ، فعلى المسلم إذا بلغه عن أخيه شيٌء سيٌء أن يكتمه ، وأن    على

ال يشيعه حتى ولو كان ِصدقاً ، ولو كان ما نُِقَل إليه صدق وفيه مضرة على أخيه  

فإنه يستر أخاه ويناصُحه فيما بينه وبينه ، وال يُشيع عنه األخبار السيئة ولو كانت  

في الغيبة ، وقد قال هللا تعالى : )وال يغتب بعضكم بعضاً    واقعة ، ألن هذا أيضاً يدخل

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواٌب رحيم( ، والنبي  

صلى هللا عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره ، قالوا يا رسول هللا :  

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم   أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ ، قال : 

يكن فيه ما تقول فقد بهته ، يعني كذبت عليه بالبهتان ، فأنت آثٌم على كل حال ،  

سواًء كان فيه ما تقول أو ليس فيه ما تقول ، ألنك ال تخرج إما عن الغيبة وإما عن  

ع ، حق األمن  الكذب ، وكالهما جريمة ، هذا في حق األفراد ، وكذلك في حق المجتم

وما يُِخُل باألمن ، فعلى المسلم أن يكتم ما يحصل من األحداث ، ومن الشائعات وال  
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الذين   هم   ، المنافقين  طريقة  هذه   ، الناس  بين  يروجها  أو   ، بها  الناس  ِف  يُخو 

تعالى : )لو   المسلمين ويخوفوهم ، قال  ليُروعوا  الشائعات ويشيعونها  يتصيدون 

إال خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون    خرجوا فيكم ما زادوكم

لهم وهللا عليٌم بالظالمين( ، وقال تعالى : )إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في  

الذين آمنوا لهم عذاٌب أليم ( هذا وعيٌد شديد ، فالمسلم ال يكون مروجاً لإلشاعات  

كان وإذا   ، المسلمين  تروع  التي  السيئة  الحدث على    واألخبار  أو هذا  الخبر  هذا 

المسلمين منه خطورة ويحتاج إلى عالج ، فليس عالجه بنشره بين الناس الذين ال  

يملكون له العالج ، وإنما هذا يُرجع فيه إلى أُولي األمر ، يُرجع فيه إلى أُولي األمر  

ذاعوا  ليعالجوه ويدرؤوا خطره ، قال تعالى : )وإذا جاءهم أمٌر من األمن أو الخوف أ

به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال  

المسلم يحفظ   الشيطان إال قليالً( ، فعلى كل حال  فضل هللا عليكم ورحمته التبعتم 

  ، والستر  الصمت  ويستعمل   ، المخازي  ينشر  وال   ، بالشائعات  يتكلم  وال  لسانه 

الم والمسلمين ، وشأن المسلمين ، هكذا يكون المسلم  ويستعمل الدعاء بالصالح لإلس

. 

وقد حذرت النيابة العامة من إنتاج الشائعات أو إعادة تداولها مؤكدة   •

 .سنوات  5أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن  

 

وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب لها إن إنتاج أو إعداد الشائعات أو األخبار  

التي من أو إعادة نشرها عن    الزائفة  إرسالها،  العام، أو  بالنظام  شأنها المساس 

 .طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل االجتماعي، جريمة معلوماتية

مدة تصل خمس   بالسجن  الجريمة  مرتكب هذه  يعاقب  أنه  العامة  النيابة  وأضافت 

 .سنوات، وبغرامة تصل ثالثة ماليين اير 

ير عن الرأي من التبصير بالحقائق وحق من حقوق اإلنسان  إن احترام حرية التعب

وحرصت على حمايتها المواثيق الدولية، والنظام األساسي للحكم في المملكة العربية  
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)أ/ رقم  الملكي  باألمر  الصادر  تاريخ  90السعودية  المادة  1412/ 8/ 27(  في  هـ 

سالمية". أما  السادسة والعشرين "تحمي الدولة حقوق اإلنسان، وفق الشريعة اإل

االستخدام السلبي لوسائل التواصل االجتماعي فيحتاج إلى فرض قيود على الحق  

في التعبير عبر وسائل التواصل االجتماعي لحماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو  

العامة في أمان من   العامة، أو اآلداب  الصحة  العام، أو  النظام  األمن الوطني، أو 

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في  19ادة الشائعات. كما نصت )الم 

الفقرة الثالثة. ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي   

م/  رقم)  الكريم   الملكي  بالمرسوم  تاريخ    17الصادر  "يعاقب  8/3/1428(  هـ 

ماليين اير، أو  بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة  

العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:   - 1بإحدى هاتين 

أو   العامة،  اآلداب  الدينية، أو  القيم  أو  العام،  بالنظام  إنتاج ما من شأنه المساس 

الشبكة   طريق  عن  تخزينه  أو  إرساله،  أو  إعداده،  أو  الخاصة،  الحياة  حرمة 

أج أحد  أو  اآللي..المعلوماتية،  الحاسب  المتعلقة  -3هزة  والبيانات  المواد  إنشاء 

أو   نشرها  أو  العامة  باآلداب  المخلة  الميسر  أنشطة  أو  اإلباحية،  بالشبكات 

ترويجها...". ونصت المادة الثامنة منه "ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف  

 حدها األعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحاالت اآلتية: 

اب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة...". كذلك نصت المادة التاسعة  ارتك-1

"يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم  

المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو  

للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما  المساعدة، أو االتفاق، بما ال يتجاوز الحد األعلى  

ال يتجاوز نصف الحد األعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة األصلية. كما  

حددت المادة الثانية الهدف من النظام وهو "الحد من وقوع جرائم المعلوماتية"؛  

  حيث "يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه 

 الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:  

 المساعدة على تحقيق األمن المعلوماتي  -1
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والشبكات  -2 اآللية  للحاسبات  المشروع  االستخدام  على  المترتبة  الحقوق  حفظ 

 المعلوماتية 

 حماية المصلحة العامة، واألخالق، واآلداب العامة -3 

القانونية للجمهور بخطورة  -4. الثقافة  حماية االقتصاد الوطني." لذلك يجب نشر 

 .جرائم الشائعات اإللكترونية والتثبت من الخبر حتى ال يقع تحت المسؤولية القانونية

 سراية جناية الشائعات   •

لشائعات ومختلقها بما تركتها من آثار كأن تؤدي  كما يحق للقاضي أن يعاقب مروج ا

هذه الشائعة إلى ضرر أكبر أو جريمة أخرى وهو مايسمى في الشرع بالسراية وتتم  

 المعاقبة حسب الجريمة المتولدة من الشائعة .  

 *               *              * 

 (: المتحدث الثالث: 3ــ 2)

 بن محمد الحضيف  المحور التاسع:أ.عاصم 

 دور وسائل اإلعالم المختلفة في المملكة للتصدي للشائعات:  •

ال تقل أهمية دور وسائل اإلعالم في مواجهة والتصدي للشائعات عن أي وسائل  

أخرى، بل األمر يتعدى ذلك حيث أن وسائل اإلعالم تعتبر الطريق السريع والسهل  

لمخاطبة الجمهور ومواكبة مستجداتهم، وتقوم بالعديد من الوظائف أهمها التوعية  

ضافة إلى وظيفة التسلية والترفيه، وكذلك  والتوجيه واإلرشاد ونقل التراث الثقافي إ 

تقوم بالتصدي للشائعات وخصوًصا في أوقات الحروب واألزمات حيث يكون المناخ  

توفير   اإلعالم على  أهمية حرص وسائل  إلى  إضافة  وانتشارها،  لترويجها  خصبًا 

الجمهور، وتبني مبدأ الشفافية، وعد   المعلومات الصحيحة عن أي موضوع يهم 

حقائق، والمساهمة في تربية النشء على التفكير النقدي الذي يحلل األحداث  إخفاء ال

قبل القبول بها، وتوعية أفراد المجتمع، وان ال يسهما في نشر الشائعات، إضافة  
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إلى دور األسرة والمدرسة وخطب الجميع في نشر الوعي بخطر تداول الشائعات  

 وآثارها الخطيرة على المجتمع السعودي. 

 رض دور وسائل اإلعالم في التصدي للشائعات.. وهي: ويمكن ع

 عدم نشر األخبار المتعلقة بخصوصية األفراد، وحتى ولو كان صحيًحا.  -

 عدم إعادة نشر األخبار إال بعد التأكد من صحتها. -

 التعامل بحرص مع األخبار المتعلقة بالمواضيع الدينية والعقائدية واإلنسانية.  -

الشائعات - انتشار  التواصل    تزايد فرص  محيط شبكات  نقلها من  يتم  عندما 

ن والتحقق من صحة  قياإلعالم التقليدية، لذا يجب التاالجتماعي إلى وسائل 

 األخبار قبل نقلها ونشرها. 

والصحيحة   - الدقيقة  المعلومات  نشر  طريق  عن  الجماهيري  الوعي  تنمية 

 . والصادقة والموضوعية، ألن الشائعات نتنشر في وسط ينعدم فيها ذلك 

نشر الحقائق وعدم التعتيم اإلعالمي على المعلومات إال ما كان يتعلق باآلداب   -

 واألخالق العامة وقضايا األمن الوطني.  

 االعتماد على الحوار في القضايا العامة التي تهم المواطن بمرونة.  -

والقواعد   - الضوابط  ضمن  وافكاره  آرائه  عن  التعبير  حق  المواطن  منح 

والدستوري  المسؤولية  القانونية  من  أساس  على  اإلنسان  بناء  أجل  من  ة 

الدينية   والمبادئ  بالقيم  اإليمان  مع  للوطن  بالوالء  والشعور  والوعي 

 والخلقية. 

اإلعالم   - وسائل  خالل  من  للمواطن  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  توفير 

 الوطنية. 

المفتوحة  ات  اعتماد أساليب اإلعالم الموجه، متمثالً في التوعية، وعقد الندو -

وضع الحقائق أمام الجمهور وجعله يقوم باالختيار  ض    في التليفزيون لغر 

 بين الحقائق. 

واتجاهات   - والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  سياساتها  بشرح  الدولة  قيام 

 سياستها الداخلية والخارجية للمواطن. 
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 معالجة الظواهر السلبية في المجتمع.  -

طبيعة الشائعات لتقديم أفضل الحلول للتصدي  تشجيع المعنيين على دراسة   -

 لها، وتكوين نوع من المناعة أو التحصين ضدها. 

التغطية اإلعالمية الشاملة للندوات والمحاضرات التي تقام لغرض مكافحة   -

 الشائعات، وكشف عينات من الشائعات السلبية. 

وخ اليومية  األحداث  عن  الرسمية  الجهات  من  الموثوقة  المعلومات  صوًصا  نشر 

 الطارئة منها. 3

 

 التوصيات 

 التوصية األولى 

والمجتمعية   االلكترونية  الجرائم  ضد  الجزائية   ، والقوانين  األنظمة   تفعيل 

   التوصية الثانية 

والتعليمية ، واإلعالمية ، القيام بالدور الفاعل    التأكيد على دور المنابر الشرعية ، 

لمحاربة الشائعات والحد من     تجاه المجتمع ووحدته وتماسكه وترابطه وتوعيته

 أضرارها  

 التوصية الثالثة 

الحجة والدليل وعدم     واالعتماد على  تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب ، 

يثبتها من   المغرضة دون وجود ما  المضللة ، والشائعات  األخبار  االنسياق وراء 

 األدلة  

 التوصية الرابعة 

 
مارس   28-27على بن عبدهللا الكلباني، ورقة عمل مقدمة في ندوة مؤتمر اإلشاعة واإلعالم، مسقط  3

 م.2016
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وتنسيق من     تكثيف  والحد   ، الشائعات  لمواجهة  والفردية  المؤسسية  الجهود 

 أضرارها 

 التوصية الخامسة 

والدراسات لموضوع الشائعات باعتبارها علما  إعطاء األولوية في المراكز والبحوث  

 له قوانينه ونظرياته ودراساته ونتائجه التجريبية والواقعية 

 التوصية السادسة 

هـ القاضي بإلزام    1434/   6/   29وتاريخ   209التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم )  

  ، األخرى  الحكومية  ، واألجهزة  العامة  والمؤسسات  والهيئات  وخاصة  الوزارات 

الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة والفروع التابعة لها  

 ،لتأمين نقل المعلومة الصحيحة والواضحة إلى المجتمع 

 التوصية السابعة  

الرسميين   للمتحدثين  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية  الصفحات  تفعيل 

طنين والمقيمين بالمعلومات الصحيحة في  لجميع الوزارات والهيئات ، لتزويد الموا

الشائعات   انتشار  إلى  األصلية  المعلومات  نشر  في  التأخير  يؤدي  ال  حتى   حينه 

 

 التوصية الثامنة 

بمكافحة   المعنية  األجهزة  لدعم  مداها  واستشراف  الشائعات  لتحليل  مراكز  إنشاء 

 الشائعات  

 التوصية التاسعة 

والنفسي   االجتماعي  التحصين  مجال  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  تعزيز 

 والديني ضد الشائعات 

 التوصية العاشرة 
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توفير الدعم الكافي ألغراض البحث العلمي بصفة عامة ، والضبط التجريبي بصفة  

منها   والتحصين  الشائعات  لمقاومة  موثوقة  وأساليب  وسائل  لتوحيد   خاصة 

 لتوصية الحادية عشرة ا

العمل على تقديم المشورة الفنية لألجهزة المعنية بمقاومة الشائعات خالل الندوات  

الخبراء  والمحاضرات   مع  تتم  التي  والصحفية  واإلذاعية  التلفازية  والمقابالت 

 والمتخصصين في هذا المجال 

   التوصية الثانية عشرة

لدى   العام  الوعي  لنشر  المختصة  الجهات  قبل  من  التوعوية  الحمالت  تكثيف 

وخطورة    ، واألخبار  المعلومات  مصادر  من  التثبت  بأهمية  والمقيمين  المواطنين 

 لها ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي التسرع في نق

 التوصية الثالثة عشرة 

إنشاء مركز إعالمي تفاعلي يكون له صفحة رسمية على وسائل التواصل االجتماعي  

وموقع الحكومي  )  التواصل  لمركز  يتبع  وتزويد     إلكتروني(  الشائعات  على  للرد 

 المواطنين بالمعلومات الصحيحة. 

 

 *               *              * 
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 جمموعة قضااي وطنية 
 *املرحلة الثالثة* 

 " الدورة السادسة لفعاليات اجملموعة " 
 واملأمول " " جمموعة قضايا وطنية ... الواقع ...  

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

، حيث خصص اليوم األول للندوة  نيومي  فعاليات الندوة على مدار ❖

م( لفعاليات  1/2020/    26هـ )الموافق  1441/  1/6األحد    يوم  

 كل من:  االجزء األول الذى تضمن محاور تحدث فيه

ان )انظر سيرتها الذاتية )ملحق )  الدكتورة نوف بنت بندر البني   (1

(( حيث تناولت المحور الموضح قرين اسمها  في جدول رقم  5

(1.) 

التويجري (2 عبد هللا  بن  عادل  الدكتور  سيرته     المستشار    )انظر 

)ال رقم  )ملحق  المح  5ذاتية  تناول  حيث  في   ةورالموضحا((، 

 . ( 1الجدول رقم )

 

من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا   مداخالت  وأسئلة  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثاني من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 
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 : الندوة فعاليات :   أوال

 (  1جدول رقم )

 فاعليات الندوة وأسماء المتحدثينموضوعات محاور  

   هـ 1441/ 6/  1األحد   من الندوة يوم  اليوم األول
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

 أهدافها،  )نشأهتا،التعريف مبجموعة قضااي وطنية   األول 
 أعضاؤها 

بندر   بنت  نوف  الدكتورة 
 البنيان 

التخطيط االسرتاتيجي احلايل واملستقبلي جملموعة  الثاني 
 قضااي وطنية 

هللا   عبد  بن  عادل  د. 
 التويجري 

وطنية  الثالث  قضااي  جمموعة  تواجه  اليت  التحدايت 
 وتطلعاهتا حنو املستقبل 

د.عادل بن عبدهللا  
 التويجري 

التقدم  السادس  حنو  وطنية  قضااي  جمموعة  مسارات 
 واالزدهار األهلي اجملتمعي يف اململكة

المهندس عبد هللا  
 العرفج 

مدير  
 الندوة 

 االستاذ حيي زيلعي اإلعالمي

 

 : عرض المتحدثين في الندوة

 : المتحدث األول

 الدكتورة نوف بنت بندر البنيان 

 األول:احملور 
 املتحدثة. د/نوف البنيان  "أعضاؤها( أهدافها، )نشأهتا،" التعريف مبجموعة قضااي وطنية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

علي     الذي من  العالمين  بالهداية واإلسالم، وأجزل عطاالحمد هلل رب  ه  ءنا 

بانتمائنا لوطن آمن على شريعة هللا أسس وقام، والصالة والسالم على نبي  
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سعودي  الهدى خير من صلى وسلم عليه األنام، وتحية طيبة معطرة لكل مواطن  

 يجل بالده قدم نفسه وماله لوطن يستحق العطاء واالحترام. 

 وبعد   

الوطن كلمة تنبع من خاليا الروح وتقديره واجب والمساهمة في عجلة مسيرته  

يمكن األخذ بدون عطاء، ومن هذا المنطلق تأسست مجموعة قضايا    مطلب، فال

ي القدير االستاذ  وطنية ,بفكرة تعود في أصلها إلى سعادة المستشار اإلعالم 

التويجري, الذي توج مسي  عالمية ببرهان عظيم  رته اإلخالد بن عبدالمحسن 

على عمق والئه وحبه لوطنه ,أسس فيها مجموعة وطنية ,ال يمكن أن ينضم  

 إليها إال من خلد حب الوطن في قلبه . 

و في مستهل حديثنا في هذا المحور الهام البد من إيضاح مجموعة من المفاهيم  

الما بعمل  الوطيدة  ,لعالقتها  القيمة  الندوة  هذه  في  تتردد  ونذكر  لتي  جموعة 

 :منها

الوطن: مفهوٌم واسٌع، ال يمكن حصره في كلماٍت قليلٍة، فالوطن هو المكان الذي  

نا بين أحضانه، هو البيت الكبير الذي تستريح فيه النفس، وتأوي إليه الروح،   يضم 

وقد وضح ابن منظور معنى    ونموت وندفن فيها.   وهو األرض الرحبة التي نحيا فيها 

"وطن" في مؤلفه الشهير لسان العرب بأنه:" الَمنزل الذي يُقيُم الفرد به، وهو محل  

أقام فيه، وأوطن   بالمكان أي  َوَطَن  أوطان، ويُقال  اإلنسان وموطنه، وجمُع وطن 

 فالن أرض كذا وكذا أي اتخذ منها مسكناً ومقاماً". 

أي مرابضها،   الماشية  بأن ه محل اإلنسان، وأوطاُن  كما ورد في مختار الصحاح، 

وأوطن األرض ووط نها واستوطنها وات طنها أي جعلها وطناً، وتوطين الذات على  

شيء ما ,تمهيدها، والموطن يعني مشهد من المشاهد؛ إذ يقوُل تبارك وتعالى: )لَقَد   

ُ فِي َمَواِطَن كَ  يعني الوطُن في المعجم الوسيط :"المكان، ويُقال    ثِيَرٍة(.ونََصَركُُم َّللاَّ

"يطن" وطناً: أي أقام بِِه، وأوطن المكان أي ات خذهُ وطناً، َوط َن بالبلد اتخذها مسكناً  

ومحالً، والوطن مكان إقامة المرء وُمستقره، ويُنَسُب انتماؤه إلى وطنه سواء ُولد  

 فيه أم لم يُولد فيه" 
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تلك   خالل  مواطن  ومن  كل  عاتق  على  يوقع  الوطن  مفهوم  ؛فإن  التعريفات 

ء للوطن. والعمل من  مجموعة من المسؤوليات والواجبات، من أهمها: الوال

ازدهاره  بين    أجل  والتسامح  العام.  النظام  واحتراُم  بقوانينه.  ؛و ًااللتزام 

 المواطنين من أجل أن يعُم األمُن والسالم. 

ا إيضاح  التعريج على  الهدف  والبد من  لبلوغ  والمواطنة  الوطنية  بين  لفرق 

 ,وترسيخ االنتماء. 

توصيف         ومحاولة  والمواطنة  للوطنية  العلمية  التعريفات  من  انطالقاً 

الوطني   اإلنسان  يتمظهر  الوطني عليها،  الكائن  التي نسجت صورة  الشاكلة 

ً بشكل الفرد الذي انفطر على حب الوطن، فالوطنية تتخلق في الفرد جغراف   يا

انتما طابع  فيغدو  هذا  ئوأيديولوجياً  يُظهر  فعل  كل  يتلم س  عاطفياً  االنتماء  ه 

 .هذا الفعل وخدمته لمبدأ المواطنة الحق ة ةبغض النظر عن صوابي

ومصطلح    نسان الوطن  إ:يعني   ,فأنت تعيش على أرض الوطن تعد مواطنا فيه. 

  .الوطنية 

للسنن والقوانين    ئهوواجبات المواطن ووالدات لحقوق  وهي محد   والمواطنة:

والء   ميزان  أساسها  على  يقوم  للدولة  ُمحكم  دستور  في  الواردة  واللوائح 

الدولة   متانة وقوة  بما يضمن  والفرد؛  الدولة  بين  االنتفاع  المواطن وجدلية 

فعال يجب على  أو   ةرامة المواطن ؛فهي ممارسات سلوكيوازدهار ورفعة وك

ورة منسجمة مع قوانين الوطن وأنظمته وأمنه وسالمته  ها في صءالفرد أدا

 .وحمايته

الناس       يفيد وينفع  ما  لكل  الذي يمتثل عقالً وفِعالً  فالمواطن الحقيقي هو 

 .والوطن، ويمتلك عاطفة يدفع بها كل ما يرفع من قيم الدين واإلنسانية. 

ه لبالده بالمواطنة التي تثبت  ئ حتم على الفرد تحقيق وطنيته ووالوعليه يت     

وطنية بدون  تلك الوطنية ملتزماً بآداب المواطنة الحقيقية وقوانين بالده، فال  

 . ة بدون وطني ة . وال مواطنة مواطن

 وقد حثنا ديننا الحنيف على طاعة ولي األمر وحب الوطن . 
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ما، ونشأ  ن  اإلنسان إذا ُولد في بلٍد  أقد ُجبل وفُطر على حب  وطنه؛ إذ  فاإلنسان  

إليها،   أن يحب ها، ويُواليها، وينتمي  الطبيعي   فيها، وترعرع في كنفها؛ فمن 

ربط حب  األوطان بحب  النفس في القرآن الكريم،    -تعالى-ويجدر بالذكر أن  هللا  

ِديَاِركُ ِمن  ُرُجوا  أَِو اخ  أَنفُسَكُم   اق تُلُوا  أَِن  َعلَي ِهم   َكتَب نَا  أَنَّا  )َولَو   ا  حيث قال:  م مَّ

 .) ن ُهم   فَعَلُوهُ إاِلَّ قَِليٌل ِم 

وحب الوطن من اإليمان ؛فمن واجبات المسلم أن يكون وفياً وُمحب اً لوطنه،     

وحامياً ومدافعاً عنه بكل  ما يملكه ويستطيعه من قوٍل أو فعٍل، وإن  ما يؤي د ذلك  

، وإن   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  الفطرة السليمة النقي ة لإلنسان، والعقيدة اإلسالمي ة، وسنة ال

األوطان صور  السليمة    ا لحب  واألفعال  بالسلوك  األوطان  حب   منها:  عديدة؛ 

والسوي ة، مع االلتزام بالقيم والمبادئ الحسنة، والحرص على تقديم النصيحة  

الوطن،   ألجل  والتضحية  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف،  واألمر  لآلخرين، 

ة الفردية، ويجدر بالفرد واألمة  والدفاع عنه، وإيثاره، وتقديمه على المصلح

االلتزام باألخالق الكريمة، من العدل، واألمانة، والتسامح، والعفو وغيرها من  

 محاسن األخالق التي تسمو بالمجتمع وترقى به إلى المكانة الرفيعة. 

على    ويعمل  الوطن،  تماسك  على  يحافظ  أن  فرٍد  كل   على  الواجب  من  وإن  

ره، ويجدر التنبيه إلى أن  حب الوطن يرتبط ارتباطاً  تنميته، ويسعى إلى ازدها

والهتافات،   والشعارات  باألقوال  فقط  وليس  األفراد وتصرفاتهم  بأفعال  وثيقاً 

واألنظمة،   بالقوانين  بااللتزام  لوطنه  حب ه  يُظهر  أن  المسلم  على  ويجب 

يؤد ي   أن  فرٍد  بكل   وحريٌّ  هذا  ممتلكاته،  سالمة  على  والحرص  والمحافظة 

، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته، ويعمل  مه ه ووظائفه بإخالٍص وحب  ام 

على نشر األخالق الفاضلة ويتحل ى بها، وال بُد  من نبذ أسباب االختالف والفرقة  

 في كل  األمور.   -تعالى-بين األفراد والجماعات وإقامة شرع هللا 

تعاضد أفراد  اتف ووإن  من المعاني المرتبطة بحب  األوطان في اإلسالم؛ تك 

بعضهم   مع  إقامة    بعضا الوطن  أو  تفريٍق،  أو  عنصري ٍة،  أو  عصبي ٍة،  دون 

جماعات، وأحزاب، وفَِرق متباغضة ومتننافرة، فمن واجب المسلم أن يسعى  
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حب   أن   من  بالرغم  أن ه  إلى  التنبيه  يجدر  والوطن.و  المجتمع  أفراد  لوحدة 

فس البشري ة؛ إال  أن  حب الوطن ليس  األوطان من األمور التي فُطرت عليها الن  

من التكاليف الشرعي ة التي أمر بها اإلسالم؛ إذ ال يترت ب عليه ثواب أو عقاب،  

من   واجب  تضييع  عليه  ترت ب  إذا  إال   به  المسلم  يُؤاخذ  وال  ذم،  أو  مدح  أو 

مات والفواحش، أو تقديمه على   الواجبات الشرعي ة، أو ارتكاب فعل من الُمحر 

ومحبة الرسول صل ى هللا عليه وسل م. لذا نستطيع أن نؤكد    - تعالى-  محبة هللا 

  أن حب الوطن كالدين فطرة وتربية , فطرة خلقنا هللا عليها ,وتربية تنبع من 

ها على حب الوطن , وعلى كل فرد أن  ءأسرة مخلصة وفية تربت وربت أبنا

لى أرض الوطن  في تربية األبناء حتى يكبروا ع  ا أساسي  ايضع حب الوطن مطلب 

 مشبعين بحبه وتقديم الوالء والطاعة لوالة األمر . 

دية ألبنائها البرره , الذين  ومجموعة قضايا وطنية نتاج تربية األسرة السعو

 على حب الوطن والبذل له بدون مقابل .  أوا نش

من خالل منبر    فمجموعة  قضايا وطنية :)مجموعة تطوعية بدأت بالتنامي  

مجموعة    من منابر وسائل التواصل االجتماعي, غايتها خدمة الوطن تدفعها 

دراكية والمهارية، للمساهمة في إيجاد حلول منطقية  من األهداف المعرفية واإل

لقضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية يعيشها المجتمع السعودي. وذلك  

العلم واللقاءات  الندوات  عقد  خالل  من  من  جملة  عنها  ينتج  والتي   , ية 

التوصيات التي تسهم في حل تلك القضايا ومحاولة إيصالها لوالة األمر لدعمها  

  26ه الموافق   1436/ 6/ 5وتحقيقها (. أنشئت مجموعة قضايا وطنيه في  

   م,2015مارس عام  

بدأت الفكرة تنمو في عقل المستشار اإلعالمي األستاذ خالد بن عبدالمحسن  

من خالل تجربته الصحفية ,فقد سعى إلى إيجاد وسيلة لحل القضايا    التويجري

المجتمع   نخبة  يجمع  منبر  خالل  من  حديثة  بطريقة  المواطنين  تواجه  التي 

السعودي من المفكرين واألدباء والعلماء , ووضعت نواة المجموعة بمشاركة  

القدير يحي زيلع, , وأخته األست  األستاذ  العرفج  اقبال  والمهندس عبدهللا  اذة 
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د المقبل , واالستاذه سعدى  العرفج, والدكتور عبدهللا الخضيري, والدكتور محم

, وانطلقت المجموعة  تزامناً مع بداية عاصفة الحزم ,لتكن منبراً وطنياً    عقيط ال

تهتم   التي  الداخلية  قضاياه  من  جزء  حل  في  فكريا  الدولة  ,يشارك  تطوعياً 

انضم  , وقد عزز  السعودي  آل  بالمواطن  فهد  بنت  الجوهرة  األميرة  ام سمو 

سعود للمجموعة في عامها الثاني من قوة المجموعة بترأسها للفريق العلمي  

الذي يعتبر العمود األساسي للمجموعة ومعمل اإلنتاج واالبتكار , وأعضاؤها  

 عضواً من جميع شرائح المجتمع السعودي.   232سنوات    5اليوم و بعد مرور  

 ة وضعت رؤية ورسالة تنتهج منها مسيرتها المباركة.ومجموعة قضايا وطني 

إلكتروني يقدم حلوال مبتكرة وتوصيات    فكانت رؤيتها: صرح فكري نخبوي 

 2030فعالة لقضايا وطنية هامة من أجل تمكين المجتمع من تحقيق رؤية 

رؤية   تحقيق  في  المساهمة  إلى  وطنيه  قضايا  مجموعة  تسعى  ورسالتها: 

تقديم    2030 خالل  واالقتصادية  من  االجتماعية  القضايا  لبعض  التوصيات 

 والتربوية من خالل تفاعل منظم بين مجموعة من المتخصصين والمثقفين. 

 غايتها : 

  خدمة المجتمع بكافة شرائحه خدمة والة االمر خدمة الوطن 

  

  أهداف مجموعة قضايا وطنية : 

التطوعي  -1  العطاء  وقيم  ثقافة  نشر  باعتباره  العمل على  المستدام  الوطني 

 قيمة إيجابية لبناء المواطن، وتنمية روح الوالء واالنتماء للوطن ووالة األمر. 

خلق مفهوم جديد للعمل التطوعي الوطني، وتحويله من االجتهادات الفردية  -2

 إلى العمل المؤسسي المستدام لخدمة الوطن والمواطن. 
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المجتمع من  -3 التطوعية واقتراحها على  تلمس ودراسة احتياجات  األعمال 

لتلبية   وحوارات  ندوات  خالل  من  احترافية  مهنية  بطريقة  المعنية  الجهات 

 متطلبات المواطنين. 

المجتمع، وذلك  -4 تعزيز مبدأ الشراكة بين مجموعة قضايا وطنية وشرائح 

بالتعاون مع جهات   التخصصات  الوطنية في كافة  التطوعية  الخدمات  بتقديم 

 بالدولة والجمعيات الخيرية. االختصاص 

البحثية  -6  والبرامج  المبادرات  في  المساهمة  خالل  من  المجتمع  تنمية 

والتدريبية واالستشارية، في إطار من الشراكة االستراتيجية مع المؤسسات  

 المحلية ذات العالقة. 

تعزيز اللحمة الوطنية بين النخب الثقافية والقيادية ووالة األمر بما يحقق  -7

 النمو والتطور المستمر. 

 :فمجموعة قضايا وطنية تقوم على قيم ثابتة أال وهي

 الحوار الراقي. 

 االحترام المتبادل. 

 تشجيع اإلبداع واالبتكار. 

 العمل بروح الجماعة. 

 التميز في األداء 

الدين   الموقف. وهو خدمة  في  متفقون  فنحن  الرأي،  في  نتفق  لم  لو  أننا   ▪

 والوطن ووالة األمر. 

      *               *              * 

                                              
 

 المتحدث الثاني: 

 . د. عادل بن عبد هللا التويجرى 
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 وقد تناول المحورين الثاني والثالث. 

 المحور الثاني:

 " التخطيط االستراتيجي الحالي والمستقبلي لمجموعة قضايا وطنية" 

 الثالث: المحور 

 " التحديات التي تواجه مجموعة قضايا وطنية وتطلعاتها نحو المستقبل " 

  

كم بكل خير ,وأرحب بكم جميعا  ءحمة هللا وبركاته وأسعد هللا مساالسالم عليكم ور

الجزيل لسعادة   بالشكر  أتقدم  أوال   , القول والعمل  التوفيق والسداد في  وأسأل هللا 

المجم مؤسس  اإلعالمي  والشكرالمستشار  التويجري  خالد  لسمو    وعة  موصول 

خوة الكرام في هذه األمسية  وهرة بنت فهد آل سعود , وجميع اإلاألميرة  الفاضلة الج

التي تدرج من ضمن فعاليات الدورة السادسة للمجوعة , وهي بعنوان :قضايا وطنية  

الواقع والمأمول ,حقيقة سأسلط الضوء على مجموعة قضايا وطنية في محورها  

  . وطنية  قضايا  لمجموعة  والمستقبلي  الحالي  االستراتيجي  التخطيط   : الثاني 

نحو   وتطلعاتها  وطنية  قضايا  مجموعة  تواجه  التي  :التحديات  الثالث  والمحور 

 المستقبل  وأسأل هللا التوفيق. 

قدمت  في المحور األول لهذه الندوة عن    على ما  لدكتورة نوف البنيان  أوالً أشكر ا 

 واطنة ونسأل هللا أن ينفع بما قدمت . الوطن والم

نشاء  كرته الدكتورة نوف سابقا ,بعد اإلالشك بعد اإلنشاء وهذا الكالم امتداد لما ذ

ل من في المجموعة أنه بعد اإلنشاء أصبح هناك حاجة ,لدى المؤسس   كويظهر ل

فريق  لتكوين لجان مختلفة تقوم بتقاسم األدوار والعمل في هذه المجموعة , وأول  

أنشيء هو الفريق العلمي وكان برئاسة عدد  من األعضاء إلى أن انتهى برئاسة  

له   إليه عدد من اإلخوة واألخوات تباعا , وأصبح  الجوهرة وانضم  األميرة  سمو 

إلى لجان متعددة ومتنوعة  باإل   ,  مخرجات عالية المستوى , واليزال فاعال ضافة 

 , ولجنة المناسبات , واللجنة التنفيذية .   اللجنة االستشارية , واللجنة االعالمية
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قضايا  وسأجمع   واجهت  التي  والتحديات  االستراتيجية  بين  اليوم  حديثي  في  هنا 

وطنية , حتى نتجنب التكرار , حقيقة االختيار فسعادة المؤسس وصاحبة  السمو  

وبقية األخوة نسعى الختيار أعضاء يسهمون في دفع هذه اللجان وطرح مقترحاتهم  

ومن هذا المنبر أدعو أعضاء المجموعة لتقدم بالمشاركة في هذه اللجان كل حسب  ,  

 اهتمامه . 

تصب في مصلحة المجموعة ,إنما أهم عمل هو االعداد    واللجان لها مهام متعددة 

عداد والتواصل  نوعة ومختلفة األعمال ,تبدأ باإلللندوات ,وكما تعلمون أن الندوات مت

موعد الندوة واستقبال األسئلة    جمع المادة العلمية وتحديدمع المشاركين في الندوة و

دارة الندوة وجمع التوصيات وتفريغ محتوى الندوة ,فكل هذا يحتاج لجهد كبير  إو

 حتى تخرج بشكل يليق بالمجموعة ويكون له ثمرة . 

ها موضوعات جديدة  طرح  في  رغبتنا  مطالب  لدينا  وهناك  يكون  لو  ووددنا  دفة, 

المتحدثين المتخصصين ,وهم أهل المجال في موضوع الندوة    ن ونستهدفومتحدث

وزراء ووكالء وزارات ومدراء عموم فروع أو    ا,وكما ترون أننا نستضيف نواب 

الندوة    ا أشخاص التي ترتبط بعنوان  الدائرة الحكومية  أو  يعملون في ذات المنشأة 

األكاديميين من  العلم  هذا  في  المتخصصين  من  عدد  إلى  والخبراء    وهكذا.اضافة 

التواصل مع األشخاص والربط   التحديات التي نواجهها  واإلعالميين , فمن ضمن 

 من أعضاء اللجنة.  اكبير  امعهم وذلك يتطلب جهد 

 بالنسبة للموضوعات تنشأ من الفريق العلمي , ولكن كيف تنشأ؟ 

ل  أوال هناك مناسبات على سبيل المثال فيقوم الفريق العلمي بعقد جلسة للتحاور حيا

المناسبة وهل من الممكن تقديم ندوة بعنوانها وهكذا ,أيضا هناك ظواهر في   هه 

 ن : اع تتطلب مناقشتها , والظواهر نوعالمجتم

د  شبه  أو  ظواهر  سلبية  تكون  هللا  قدر  ال  لها  إائمة  الضوء  تسليط  تتطلب  يجابية 

 ومناقشة العنوان المناسب لها ومن ثم الشروع في اعداد محاورها . 
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ولها مساحة في الطرح    اوطني   اوهناك مواضيع مهمة في المجتمع وتشكل هاجس

 ,فمجموعة قضايا وطنية تسهم في هذا  

التصويت على هذا  المجموعة ويتم    أيضا هناك مقترحات من بعض األعضاء في 

 عداد هذا الموضوع ووضع محاور مناسبة له. إالمقترح ,ومن ثم يتم الشروع في  

تحتا  الموضوعات  المحابعض  في  وفرة  وتحتاج  ج  الحديث  في  ومتخصصين  ور 

عضاء  أجاوز ذلك بالتعاون والتكاتف بين  عداد ووقت للطرح ؛انما بحمد هللا يتم تإل

قرار التوصيات من المتحدثين أنفسهم , وهذه الشك  إالفريق ,وبعد انتهاء الندوة يتم  

التوص تكون  األحيان  ,ففي بعض  التحديات  إنشائية من  أو  إلى    يات عامة  وتحتاج 

التوصيات تنشأ من المتحدثين , ومن ثم تعرض على إ ,فكل    عادة صياغة علمية 

قرارها بعد التصويت  عليها وتعديلها قبل خروجها  الفريق العلمي ويعقد لها جلسة إل

الفريق   في  كاملة  يتم في جلسة  , وكل هذا  مع رؤية قضايا وطنية  يتوافق  بما   ,

بعد ذلك وحرصا من    الجميع وبحضور المتحدثين, العلمي , وبعد ذلك تعرض أمام  

لمختصة لتجد طريقها في  سعادة المؤسس وسمو األميرة يتم توصيلها إلى جهاتها ا

ذن هللا , وهذه من المسارات المستقبلية بأن يكون هناك تواصل مباشر  إصالح باإل 

  تعالى. ن هللا إعداد باال العمل في ذلك , فهو في طور اإلمع جهات االختصاص , واليز

  من ضمن النشاطات التي تقوم بها المجموعة االستضافات الفردية إن صح التعبير, 

ليست ندوة إنما لقاءات ,منها لقاء سمو األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز آل  

ستضافة رموز  وأيضا ا  وسمو األميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود,   سعود, 

أيضا هناك    فة عدد منهم , والزالت االستضافات متوالية,قضايا وطنية , وتم استضا

  وهذه بال   ية من قبل متخصص واحد طبي أو قانوني أو تعليمي, دمسية فرعداد ألإ

 شك تحتاج الى تفعيل وأن تكون موازية للندوات وبإذن هللا ستتحقق مستقبالً. 

اسبات  ومن ضمن نشاطات المجموعة التواصل وهو على نوعين: تواصل عام في من 

ومن ضمنها المناسبة القريبة للمدينة المنورة , وتم  التواصل في عدة مناطق وهلل  
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الحمد, وأيضا التواصل في المقر الرئيسي في الرياض ,وهذا تواصل عام يكون فيه  

 تكريم  وتبادل لبعض األفكار. 

اللجان الذين أسندت لهم بعض   أما التواصل الخاص يكون بين األشخاص أو بين 

ام في قضايا وطنية , وبالنسبة للفريق العلمي يوجد تواصل مباشر بشكل دوري  المه 

 مع رئيسة الفريق العلمي لعدة مرات في السنة على حسب االحتياج. 

ر  عالمية مشكورة ,وهم ليسوا أعضاء ,النشلنشاطات التي تقوم بها اللجنة اإلومن ا 

نجازات مجموعة قضايا وطنية ,وهلل الحمد نجد  إعالمي وسيلة  من وسائل نشر  اإل

مؤخرا وفرة في النشر والتزال المجموعة بحاجة إلى مزيد من النشر حتى تنتشر  

 رسالتها في المجتمع . 

اإل النشر  ومناسباتهم  ومن ضمن  أعضائها  ,ونجاحات  المجموعة  أخبار   : عالمي 

 المتعلقة بالندوات واالستضافات وهكذا . ,وأيضا نشر نشاطات المجموعة  

طبعا المحور األهم الذي سأذكره وهو هاجس الجميع وعلى رأسهم المؤسس وهو:  

وخططت له هو التسجيل  تسجيل مجموعة  قضايا وطنية , والتسجيل الذي تسعى إليه  

التسجيل  في وزارة اإل , ولكن  النشر االلكتروني كوسيلة إعالمية  عالم  من خالل 

تصة لدى وزارة العمل  م هو تسجيل المجموعة في جمعية أهلية لدى الجهة المخاأله

 . جتماعية  والتنمية اال

 ولعلي اسهب الكالم عن ذلك للتوضيح. 

 سنوات بدأت في ترتيب العمل األهلي ,ماهو العمل األهلي باختصار؟   3الدولة من  

غير هذه الثالث    انواع :عمل حكومي ,عمل تجاري ,عمل أهلي, أي عمل  ة العمل ثالث

العمل   الجهات الحكومية ,  العمل الحكومي يمارس من خالل  يعتبر غير مشروع, 

العمل    , وتنوعها  اختالفها  على  التجارية  التراخيص   خالل  من  يمارس  التجاري 

األهلي يمارس من خالل الجمعيات والمؤسسات األهلية ,طبعا كل عمل يحكمه نظام  
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ي  اليمارس إال وفق نظام الجمعيات والمؤسسات  , ولكن عندما نأتي للعمل األهل

 األهلية . 

سنوات على آخر أيام الوزير القصيبي , وكانت الوزارة    4وهذا النظام صدر قبل  

حريصة على هذا النظام إلى أن صدر بحلة متطورة وفيها جودة وتم االستفادة من  

صدر هذا النظام ولكن  أخطاء الماضي وتفاديها ومن األنظمة المقارنة وهلل الحمد  

  عندما صدر الشك أن الواقع العملي موجود جمعيات ومؤسسات بأسماء مختلفة وال 

أمور ادارية , ولكن في نفس الوقت    يوجد لها قوائم مالية ,وال  يوجد لها عناوين ,وال

كان هناك مؤسسات وجمعيات متسقة وقائمة على النظام ,أيضا هناك حاجة من قبل  

مع الحوكمة  متها لألنظمة بما يتوافق  ءترتيب هذه المؤسسات ومواعادة  إل  الوزارة 

شراف الفني لكل جهة تتبع هذه الجمعية , فالوزارة  دارية واإلوالرقابة المالية واإل

كانت حريصة كل الحرص على الجمع بين الضبط والتمكين وعلى كل ملتحق في  

وت هذا  معرفة  أهمية  يدرك  أن  عليه  يجب  أهلي  عملهعمل  عنده    أصيل  ويكون 

 لة . ظها العمل تحت هذه المصول والفروع التي يمارس فياستشعار لأل

بين العمل األهلي والعمل التطوعي, فالعمل األهلي هو عمل    اوالشك أن هناك فرق

ان تتمثل في جمعية  مؤسسي يجب أن ينشأ من جمعية أو مؤسسة وكل جمعية لها كي

أما    كانت مؤسسة مجلس أمناء وهكذا, ذا  إدارة ولجان عاملة وإعمومية ومجلس  

  فهو عمل عابر وله وقت محدود والشخص الذي يعمل عمال   اتطوعي   إن كان عمال

,فا  اتطوعي جمعية  إلى  ينتمي  بالضرورة  في  ل ليس  أنه  مع  مختلف  التطوعي  عمل 

للفرق   الرجوع  ,وممكن  الخاص  نظامه  له  منهما  كل  إنما  بذل وعطاء  كله  األخير 

 ن. ان مختلفامنهما مكمل لآلخر إنما لهما نظامدراسات وكل واحد  بينهما من خالل ال

 كيف بدأ الشروع في العمل لتسجيل المجموعة في الجمعية : 

وطنية   قضايا  مجموعة  باسم  قضائية  الئحة  بإعداد  المؤسس  سعادة  كلفني  أوال 

وز إفي    ,وشرعت في  الزمالء  من  بمجموعة  مستعينا  وبعض  عدادها  العمل  ارة 

والفريق  إ,وتم  القانونيين   المؤسس  المسودة على  ,وتم عرض هذه  عداد مسودة 
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الجوهرة   االميرة  السمو  صاحبة  برئاسة  اجتماعات  عدة  عقد  وجرى  العلمي, 

للتعديالت والنظر في بنود الالئحة ,والالئحة تضم نوعين فيه بنود ومواد ثابتة ال  

ع أهداف ونشاطات  تتغير هي في النظام أصال موجودة ,وهناك مواد وبنود تتوافق م

سفرت عن خروج الالئحة  بصورة شبه  أ عة, وتم عقد عدة اجتماعات مثمرة  المجمو

 مكتملة واستلمها مؤسس المجموعة ودونها والزالت محفوظة في المجموعة . 

بعد ذلك شرع المؤسس بالتواصل مع وزارة العمل وتم االتصال بمعالي الوزير ,وتم  

لى وكيل  إ حالة الطلب  إ احبة السمو ,نتج عنه  ي الوزير وص تواصل مباشر من معال 

جرائية ,تم عقد  عه وبعد ذلك الشروع في األمور اإلالوزارة )الزبن( ,وتم التواصل م

عضاء من مجموعة قضايا وطنية مع بعض المختصين في وزارة العمل  أاجتماع  

حضرت االجتماع وكان برئاسة االستاذ خالد , والمختصين في وزارة العمل ذكروا  

ن الجهود  حبوا بهذه الفكرة ,وهلل الحمد اآللنا بعض المتطلبات ,على أن تستكمل ور

لى أن يتم التسجيل  إعمال المكملة  طراف حقيقة, والتزال بعض األمبذولة من جميع األ

 وتصبح المجموعة ضمن عمل مؤسسي قائم وفق أهداف الجمعية . 

جموعة برئاستها يتطلعون  ى أن المولعل الصورة اتضحت للجميع ,والزلنا نؤكد عل 

ستعداد  عضاء اإل اء بما يفيد, وقد لمست من بعض األلى التواصل من قبل األعض إ

 للمساهمة ,فحبذا لو كان هناك مبادرة من العضو نفسه للمساهمة في اللجان . 

مور التي يجب ذكرها واجهنا ضرورة تغيير السم المجموعة بما يتوافق مع  ومن األ

 الوزارة والنظام. متطلبات  

لكم   لم أصاتكم ,واختياركم لي  إن أشكر  مر بها ولم  للحديث عن قضايا وطنية وأنا 

نا  أتحدث في هذه االمور إنما  أني الرجل الذي  أدعي  أسؤني ولكنه شرف لي, وال  ت

العمل , وأحببت أن أكون من المشاركين , في   جزء من هذه المنظومة ومن هذا 

وم لدى كثير من األعضاء , وبعض األعضاء الذي انضم  الحديث, ولعل ماذكرته معل

بعيد  يكون  قد  للمجموعة  هذه    احديثا  تفيده  وقد  للمجموعة  التنفيذي  العمل  عن 

 المعلومات ,أشكركم مجددا وأسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق للجميع . 
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 المتحدث الثالث: 

 المهندس عبد هللا العرفج

 وقد تناول المحور السادس:

مسارات مجموعة قضايا وطنية نحو التقدم واالزدهار األهلي المجتمعي في  " 

   المملكة"

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله  

اتحدث في هذه   آله وصحبه أجمعين ,يسعدني أن  األمين سيدنا محمد وعلى 

هم في التقدم واالزدهار  الندوة عن مسارات مجموعة قضايا وطنية وكيف تسا

المملكة,  ,انتقلت وتدرجت في    في  أن مجموعة قضايا وطنية  مما الشك فيه 

التطور من واقع افتراضي على شاشات إلى كيان على أرض الواقع مؤسسي  

العربية   للمملكة  االستراتيجي  والتوجه  يتماشى  ايجابي  وفعال وحراك وطني 

 إذن هللا. والتنمية الشاملة ب 2030السعودية ورؤية 

للقضاي  ها اجتماعية  مسؤليات  عاتقها  على  حملت  قد  المجموعة  هذه  ا  هي 

شكاالتها وتضم في جنباتها نخبة من العقول  إوالمشاكل التي تواجه التنمية و 

تمتد إلى مئات السنين لو جمعناها على بعض , والخبرات يصعب أن تجدها في  

اجتماعية ومجتمعية  لى شراكات  إضافة  إعالم افتراضي غير هذه المجموعة , 

 . ةبداعية لنخب وطنية بناءإمتنوعة وسالل 

 ذرع ومسارات لتطوير هذا العمل المؤسسي وتطويره : أفهناك عدة  

م  :أوال جمعية  إلى  الكيان  هذا  تحويل  على  تعني  العمل  ربحية  غير  ؤسسية 

واإل على  بتطوير  شراكات  على  وتوعية  شراف  وتطوعية  اشتراكية  أعمال 

م تنموي بما يخدم هذا المجتمع ويعزز المواطنة واالنتماء بما يخدم هذا  عالإو

 المجتمع وتطوره. 

ومن المأمول أن تكون لهذه الجمعية فروع وشراكات في جميع مناطق المملكة  

بما يعزز اللحمة الوطنية واالنتماء ويؤكد الهوية السعودية الموحدة ,وكذلك  
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اال  التوجه  لدعم  المختلفة  التنمية  المبادرات  يحقق  وبما  الوطني  سترتيجي 

 الشاملة للوطن. 

يسعني كوني أحد األعضاء القدامى في هذا الكيان الشامخ والذي أفخر أن   وال

أكون عضوا فيه إال أن نقول لصناع اإلبداع والجمال سمو األميرة الجوهرة آل  

م  عملكجدتم الصناعة والبناء  شكرا لكم وأالتويجري,    سعود واألخ االستاذ خالد

 زهار نفع هللا بكم حفظكم هللا جميعاً. مأجور ومن الوطن لكم ماليين اال

شيد بها في كل محفل ويفخر بها كل من  أكبير بهذه اللبنة الرائعة التي   واألمل 

 شارك بها وشكرا جزيال واعذروني على االختصار.حفظكم هللا جميعا. 

والدكتورة نوف البنيان    كرر جزيل الشكر للمهندس عبدهللا العرفجألختام  وفي ا

والدكتور عادل التويجري, كما سمعنا هذه الليلة يجعلنا نفخر بهذه المجموعة  

ونشكر االستاذ خالد التويجري , وسمو األميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود,  

عداد الندوات والسالم عليكم ورحمة  إكر موصول للفريق العلمي , ولجنة  والش

 هللا وبركاته. 

         *      *               * 
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 مجموعة قضايا وطنية

 *المرحلة الثالثة*

 " الدورة السادسة لفعاليات المجموعة " 

األسرة السعودية في مواجهة تحديات الواقع االجتماعي " ندوة :

 " المعاصر

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

أيام، حيث خصص اليوم األول للندوة  ثالثة  فعاليات الندوة على مدار   ❖

م( لفعاليات  2/2020/ 23هـ )الموافق  1441/ 29/6  األحد يوم

 كل من:  االجزء األول الذى تضمن محاور تحدث فيه

(( 6الدكتور هاني عبد هللا الغامدي )انظر سيرته الذاتية )ملحق )    (1

حيث تناول سعادته المحاور الموضحة قرين اسمه  في جدول رقم  

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث  1)

أجريت   التى  األبحاث  بعض  على  والمبنى  العلم  إليه  وصل  ما 

 والمنشورة.

بن مبارك بن موسى الجوير   )انظر سيرته الذاتية    الدكتور أبراهيم (2

 . (1المحورالموضح في الجدول رقم )  ((، حيث تناول  6)ملحق رقم )

 

/   24)الموافق  هـ  1441/  30/6ثنين   اال   خصص اليوم الثانى يوم ❖

 يات الجزء الثانى الذى تضمن  محاور تحدث فيهام( لفعال2/2020

 كل من: 

 

(( حيث  6)انظر سيرته الذاتية )ملحق)  عبد الرزاق الزهرانيالدكتور   (1

( رقم  الجدول  في  اسمه  قرين  الموضح  المحور  سعادته  ( 2تناول 
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وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث ما  

 وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث التى أجريت والمنشورة. 

 

األ   الدكتور (2 حسن  غرامة  بن  سيرته  سمريمشبب  الذاتية    )انظر 

في    قرين اسمهالمحور الموضح    (( ، وقد تناول سعادته6)ملحق)  

 (. 2الجدول رقم )

سيرتها (3 )انظر  الدغيري  العزيز  عبد  بنت  هدى  الذاتية    الدكتورة 

  ا الموضح قرين اسمه  المحورت سعادتها  (( ، وقد تناول 6  )ملحق)

 (. 2في الجدول رقم )

 

من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا   مداخالت  وأسئلة  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 

 

 

 

 

 

 

 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )
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 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

   هـ6/1441/ 29األحد   من الندوة يوم  اليوم األول
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

عبد   دور االسرة في التنشئة االجتماعية األول  هاني  هللا  الدكتور 
والثقافية  الثانى  الغامدي والتربوية  االجتماعية  والتحديات  األسرة 

 واالقتصادية 

الدكتور ابراهيم بن مبارك بن   األسرة في صراع املصطلحات بين األصالة واملعاصرة  الثالث 

 موس ى الجوير 

 

مدير  
 الندوة 

 الدكتور أحمد بن سليمان النجار 

 

 : الندوةعرض المتحدثين في ( 1—1)

 : المتحدث األول

 الدكتور هاني عبد هللا الغامدي:

 المحور األول :دور األسرة في التنشئة االجتماعية:

هتمام  تعريفات فهي: االة اجتماعية لها الكثير من التفسيرات والئأوالً: كلمة تنش   

لى التفاعل واالندماج  نسان إلى فرد اجتماعي قادر عجتماعية التي تحول اإلبالنظم اال

الضبط  ب األطفال بفضلها الحكم الخلقي وفراد المجتمع وهي عملية إكسا أبسهولة مع  

   .الذاتي 

لهؤ تدريب  االجتماعية  األطفال على  فالتنشئة  من فئة  األفراد  الحالية  أالء  دوارهم 

نسان إلى  هذا المخلوق الذي هو الطفل أو اإلوالمستقبلية على اساس أنه يتحول  

قبله ضمن  ومست   حاضره تحقيق التوافق بين األفراد في  عضو فاعل في المجتمع ول

العملية يتشارك فيها عدة أطراف من أهمها    هجتماعية  هذ المعايير والقوانين  اال 

يضاً لها العديد من التعريفات ويتشارك في  أذا دخلنا في تعريفات األسرة  إاألسره و 

فاألسرة التي هي حديثنا اليوم بكل واقعية     هذا األمر المدرسة و الرفاق وغيرهم؛

مما هو عليه األمر الخاص بالحاالت التي تعاملت معها أو على أرض الواقع األسرة  
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في الزمن الحالي تحتاج إلى إعادة ترتيب لماذا؟ ألن كل المؤثرات الموجودة ضمن  

ر التي  هو عليه اليوم من ضمن األعما   األفراد المخضرمين من سنوات مضت إلى ما

هي ضمن السقف الخاص بسن الزواج وسن تربية األطفال جعلت من هؤالء الذين  

بين اختالالت عنيفة واهتزازات    هم األب واألم في حيرة شديدة ألن األمر أصبح ما

قوية جداً ما بين أسس تربوية سابقة ووضع حالي مختلف تماماً عما كان عليه في  

ي موضوع فهمهم لذواتهم وبالتالي  رفين فزمن سابق فمهما كان األب واألم محت

أنهم أمام مخلوقات جديدة تستقي الكثير من األمور    فرازهم الفكري والسلوكي إالإ

مثل هذه تجعلهم في حيرة    ةمن خارج اإلطار الخاص باألسرة وبالتالي أمور كثير

ة  كون المؤثر والقدوأجب أن تتبع أو تطبق على أساس أن  أمام فهم  اآللية التي ي

لمن هم تحت مسمى رعيتي اليوم األب واألم يرزحو تحت ضغوط ات كثيرة وبالتالي  

 هذه الضغوطات جعلتهم متفهمين لكثير من أمور الحياة  

جزئية التربية هم بذاتهم    ذا اليوم إذا أردنا أن نضع المالمة على األب واألم في إ

تربية وبالتالي كثير  لية الآيساندهم ويساعدهم في فهم ماهية    إلى أن من   نيحتاجو

باء واألمهات يعتقد في هذا الزمن بأنه المقولة التي كانت في زمن سابق من  من اآل

سنة "أنا قمت بتربيتك "هي فارق كبير بين مفهوم الرعاية والتربية    50-40قبل  

اب   يأتي  اليوم حينما  أنه  في  إلى توصيف حقيقي  يحتاج  الذي  الفارق  ولدينا هذا 

سنة سابقة هل المفهوم ل "   50األم من ما كان عليه األمر قبل  بصعوبة األمر أو  

 أنا من قمت بتربيتك" هو مثل ما كان عليه في زمن سابق ال بالتأكيد يقيناً ال  

حيث أنه كان المربي األب والجار واألخ وكل    "    "سهلة   ألن زمان كانت المواضيع 

من هو موجود في ذلك المكان وبالتالي هناك مساندة ضمن فكر أحادي وهذا األمر  

التربية في زمن سابق أمر  تربية هي    ةعتبرنا أن كلماحقيقة لو    سهال  اجعل من 

هذه   خالل  من  المفاهيم  هذه  يستقي  بأنه  المخلوق  هذا  لجعل  الحقيقي  التوصيف 

 مؤثرات التي تتكون من األب والبيئة ...إلخ  ال
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أنها    ثانياً: أعتقد  اليوم  تربية  تسمى  الماضي  في  كانت  التي  التربية  اوالً  لنصف 

أصبحت وتحولت إلى منظومة موجودة اليوم وهي رعاية وليست تربية ألن التربية  

ابق  لسأصعب بكثير مما كان عليه التوصيف القديم أو في زمن سابق التربية في ا

صعب أصبحت  واآلن  سهله  المعنى    ة كانت  انسلخ  حيث  كثيرة  أمور  إلى  وتحتاج 

الحالي إذ ال نستطيع أن   السابق في يومنا  الحقيقي لكلمة تربية من ذلك المفهوم 

ن يوجد فيها شخص يسمى  كلمة )رعاية( ألن أغلب البيوت اآلنطلق عليه أكثر من 

مصروف شهري هل    ة، رفة مكيفخر يسمى أم ولديهم أطفال يوفرون لهم غآأب و

؟ إلى األن هم فقط ضمن مفهوم كلمة رعاية وليست تربية ألن    اربو  وهم رعوا أ

في السابق هل األب واألم  التربية أخذت منحى أكبر بحجم كبير جداً عما كان عليه  

,ما    امنهجي  ا قل أن له جزءاأل  لىالحالي هم على علم وثقافة ولديهم أمر ع  زمننافي  

ا المفاهيم  معنى تربية وحين نعود للتوصيف النفسي نجد أن هؤالء األب واألم استقو 

خر كوكب مختلف عما هو عليه وجود المخلوقات اللذين   آمن أرض اخرى من كوكب  

فة, الفكر مختلف األسس مختلفة  أنجبوهم اليوم في كوكب مختلف فبالتالي اللغة مختل

ح  ذا بالتالي أصبإعلى مستوى الخط الشرعي مختلف  تى  عراف والتقاليد مختلفة حاأل

بناء وأصبح اآلن األب واألم يدعون بأن أنا ربيتك  لدينا خالف بين األب واألم واأل

نت ما  أتالي األبناء يقولون لك:" وهللا  "ليس كما كان عليه األمر في السابق " بال

رها من خالل تصرفاته  ربيتني وحتى لو ما قالها هذا االبن بفمه فهو يقولوها أو يذك

ألنه واضح أنه اصبح لديه بون كبير بين الفلسفة الخاصة باألب واألم وبين الفلسفة  

السلوكية الخاصة باألبناء  وهنا أصبح لدينا فارق كبير مابين المفهوم العام لكلمة  

بين التربية في يومنا الحالي اليوم, يا أحبتي التربية تحتاج    تربية في زمن سابق وما

عالمنا  إحتاج تكون موجودة في مناهجنا في  لى إعادة ترتيب بشكل كبير التربية تإ

خر بأن هذا األمر يسمى أو  مجاالت الموجودة التي تحدد في اآلفي بيوتنا في كل ال 

يرتقي إلى معنى كلمة تربية وهو لألسف سبب في جرح لكلمة تربية اليوم وندعي  

أتكلم بنظرة سوداوبأن نحن مرب وية لكن كل الشواهد والدالئل تؤكد بأننا  ن أنا ال 

الفعل   على  أثر  ؛وبالتالي  المجتمعي  للفكر  العام  مفهومنا  في  مختلف  مجال  أمام 
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نفوس الكثير منا بأن    السلوكي بشكل مباشر مما أدى إلى عملية  غربة موجودة في

عما هو عليه المفهوم العام الذي هو موجود داخل صدورنا    امختلف   ئانحن نرى نش

 واستقينا في زمن سابق وأصبحت هذه الغربة وكأنها حرب باردة بين الطرفين . 

الحل هو أن نعيد الترتيب ضمن مكان محدد يجب أن يقوم بدوره وهذا المكان الذي  

لألسف اليوم نحن في شتات  فيما يخص تكتل لبعض المتخصصين في جهات معينة  

ىء  يخص موضوع التربية وموضوع النشفأصبح القاصي والداني يدلو بدلوه فيما  

 وموضوع التغير الجذري فيما يخص السلوكيات. 

حادي  استقي منه الدراسات الحقيقية ولكن األمر كله هو عبارة  أولم يعد لدي مصدر  

عن  كتل من مفاهيم حقيقية ترتقي إلى مستوى دراسات ميدانية وترتقي إلى مستوى  

المفاهيم  بحوث حقيقية ولكن ليس هناك من جهة ه ي المسؤولة عن تطبيق هذه 

 وتجميعها لو جاز التعبير إال بعد سماعي لكلمة المجلس األعلى لألسرة . 

سري في المملكة  أا والدكتور مشبب بأول مؤتمر عنف  من قبل عشر سنوات قمت أن

العام و له دور في  حيث كنت األمين  الدكتور مشبب كان  العمل  إكان  قرار ورقات 

الم ضمن  من  مخرجاتها  وكان  من  كان  التي  جميع    9ؤتمرات  طبقت  توصيات 

التوصيات وأنشئ المجلس األعلى لألسرة ولكن لم يتم ذكرنا في أي محفل حيث كنا  

أصحاب الفكرة لكن هم يقومون بدورهم اآلن ولكن ال أعتقد أن هذا الدور بما كنا  

قبل   كتوصية  أو وضعه  إنشائه  في  المؤتمر ومن  10نعتقد  ذلك  أهم    سنوات في 

 توصيات المؤتمر كانت  

 _ تجريم العنف  

 _ تدريب جميع المدارس واألشخاص الذين يتعاملون مع األطفال  

 _وأمور أخرى كثيرة تم العمل عليها تقريباً اربع سنوات بعد انتهاء المؤتمر . 

حيث اعتقدت انا شخصياً أن األمر بالنسبة للمجلس األعلى لألسرة أصبح من ضمن  

وضعت في الدرج وانتهى موضوعها وفوجئت حقيقة بأن اسمع هذا    التوصيات التي 
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ة المجلس  ه وهو من ضمن األمور المهمؤ يذكر قبل عدة أشهر بأنه تم إنشا  المسمى

نه هذا في اعتقادي ويقيني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة  أاألعلى لألسرة  وفي ظني  

التي يوجد بها كل م بالدراسات  ا ذكرته من عملية  عن جميع كل األمور الخاصة 

و  وإلخ  والسلوكيات  واألمور  والتربية  بالرعاية  الخاصة  والمفاهيم  أن  االنسالخ 

ن في حالة  ترتيب بيتنا السعودي ألن نحن اآل  عادةإيصرف الوقت والجهد والمال في  

عتبر من المخضرمين حيث عشت  أ نا أسنة و 54بلغ من العمر أانسالخ كامل حيث  

ن في عملية انفتاح على  أننا اآل  ه من مناظر مختلفة إاليتاالمر في سنين مضت ورأ

وضع مختلف جذرياً إذاً نحن ومن هو في سني من المخضرمين الذين مررنا بهذه  

ماهية االختالفات في ال" " في موضوع  UP And Downالمراحل نعي تماماً 

السلوك وموضوع التربية وموضوع الرعاية وموضوع الفكر المجتمعي ألننا عشنا  

متزاحمات  لكثير من االختالفات واالختالالت الخاصة بالوضع الخاص والوضع العام  

فات جعلتنا مانحن عليه اليوم من  للفكر المجتمعي وهذه كانت مؤثرة وهذه االختال 

ولكن  أ انما بنظرة عاقلة جداً  ليس بنظرة سوداوية  الواقع  إلى هذا  شخاص ننظر 

ضف إلى ذلك أنه  أيستفاد كثير بما قد مر بنا ؛تحتاج إلى أن نكون يًدا بيد بحيث أنه 

  م بفضل الرحمن نحن متخصصين في هذا المجال علماء النفس وعلماء االجتماع له

تمام نعي  نحن  وبالتالي  الباب  هذا  في  أبيد  قبل  من  المطروحة  اللغة  هذه    ي اً 

ات  لكل ما هو عليه من بحوث ودراس  ةحاطإخر  عبدالرحمن بحيث يكون لدينا باآل

لدي منهاج واضح و أمور خاصة بوضع  وتطبيقات   خاصة بذلك بحيث أنه يكون 

 خطة حقيقية. 

الكثير من المرات نسمع كلمة خطة وكلمة دراسات وبحوث ونسمع عن مجهودات      

من أفراد أو من جهات ولكن إما أن يكون فقاعة ويذهب في وقته ألنه ليس هناك  

لو طرحت   للفكرة أو حتى  التعبير وليس هناك من حواضن  من مساندات لو جاز 

كم أن هناك مؤثرات اخرى قد  الفكرة على أرض الواقع وبدأ التطبيق .وال تستمر بح

تدمر الفكرة في مهدها وبالتالي ليس هناك من قوة تستطيع أن تتحمل جزئية الوضع  

القائم بمفهوم تعديل السلوك والتربية بشكل مباشر مثل ما هو عليه األمر الخاص  



295 
 

باألمن على سبيل المثال وزارة الزراعة ليست لها عالقة بالشرطة ولكن هناك مصدر  

   . و المسؤول عن هذا األمر نحتاج اليوم أن نفعل هذا األمراحادي ه

انا رجل مناصح وأعمل في هذا المجال منذ زمن وأعلم جيداً المسببات لهذا األمر  

الفكري كل المتخصصي االنحراف  ن  كيف اإلنسان يكون عنده انحراف فكري طبعاً 

فحط منحرف  رهابي االنحراف حتى لو واحد مإيعرفون انه ليس فقط على مستوى  

فكرياً وبالتالي كثير من هكذا أمور تحتاج إلى توصيف معنى كلمة انحراف فكري  

حادية ألن كل أمر يكون له منهج واضح  أها ننطلق في مسارات واضحة وليست  ومن

,و وزارة التعليم ودورها في هذا األمر ايضاً يحتاج إلى إعادة ترتيب ألن األمر حينما  

وا ممنهج  مصدر  له  يكن  في  لم  تعدل  أن  التعليم  لوزارة  فكيف  القوة  من  له  ضح 

يكون   راح  األمر  إن  يقيناً  المتلقي  يفيد  قد  ما  مناهجها  تطرح   وكيف   مناهجها 

"error  وهللا ممكن تكون مؤثرة األمر أكبر من ذلك نحن نتحدث  " حسب اعتقادي

المهندس  عن وطن ونتحدث عن أفراد مجتمع وبالتالي العملية تحتاج إلى حقيقة مثل  

األعلى لألسرة بحيث أنه يكون مسؤول مسؤولية مباشرة عن كثير مما حلمت أنا  

شخصياً ومن كنت معهم في ذلك الوقت في حين كنا نتحدث عن المؤتمر األول للعنف  

االسري بالمملكة أنه ماذا سيكون دورهم الذي نحتاجه هو أن يكون هناك مكان نلملم  

حكم القوة النظامية لذلك المكان ألن نحن على علم  أوراقنا ونبدأ من ذلك المكان ب

تماماً أنه لنا مجهودات ولكن لملمت األوراق    ى يني بأن كل من هو موجود اليوم نعيق

تين ثالث سنوات  تحتاج إلى مكان يجمعنا بحيث أنه في األخر نضع خطة تأخذ سن

ى مستوى  مور في كثير من الخطط االستراتيجية الموجودة علمثل ماهي عليه األ

البلد ومستوى الوطن ونعيد الترتيب وعلى األقل ننقذ ما نستطيع أن ننقذه بإذن هللا  

 عز وجل  

من   لها عشرات  التنشئة  بأن  أؤمن  بذلك  أؤمن  ال  أنا  آليات  خمس  للتنشئة  ثالثا: 

اآلليات ولكن هناك قوانين اساسية وعناوين عريضة, فإشكالية التقليد لدينا الطفل  

وم والديه  وبيقلد  اإلعالمية  الشخصيات  وبعض  يعلم   علميه  وجميعنا  رفاقه  عض 

يحدث اليوم حين نفقد معنى كلمة قدوة األب ليس ذلك الشخص الذي هو على    والذى 
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الدفة بالشكل الصحيح وبالتالي مظلوم هذا األب ضمن هذا االنسالخ   دراية بإدارة 

يحمل في رأسه    الذي حصل وهو في مكان غريب على أرض غريبة ال تتماشى مع ما 

من فكر ومن سلوك ومن أخالق ومن تربية ضمن أشخاص آخرين على نفس األرض  

  ا مختلف  ا ن يحمالن فكرارت بهم ,وفي نهاية المطاف هم رأسضمن مؤثرات خارجية أث

ريباً في عالمه هنا  فحصلت هذه المناقضة وبالتالي حين يقلد الطفل والديه يصبح غ

ي أصبحت غريباً في عالمي ال يتماشى مع ما هو عليه  ذا قلدت ابي وأم إ ننتبه جيداً 

قريباً منهما في    وإما  أنا أما أكون نسخة من أبي وأمي  رأس أبي وأمي ؛وبالتالي  

نسختهم الفكرية وبالتالي أخسر عالمي بشكل مباشر أو أذهب لعالمي وأخسر أهلي  

 هي حرب حقيقة . 

تكون مؤثرة بشكل سلبي    وحتى المدرسة اليوم في بعض العناصر وبعض الزوايا 

بحكم أن هناك الكثير من األمور التي تحصل من بعض الطلبة وبالتالي ابني يذهب  

ه جوال  إلى المدرسة في المرحلة المتوسطة يكتشف أن صديقه على سبيل المثال عند

احية في البيت اقنعته أو حرمته أو وجهته وفي المدرسة   إب أو جهاز يعرض فيه أفالم  

آخر هل نلوم المدرسة أبداً ال نلوم المدرسة وال القائمين على المدارس  فتح له باب 

  ه ال يمكنهم مراقبة األطفال على حدوال المعلمين وال اإلدارة وال الوزارة ابداً ألنهم  

اب صغير اما أن يكون  لكن هي من ضمن المفهوم اللي ذكرته أنه أنا كطفل أنا كش

أتي للمنزل بجسده وعقله  خر كما ذكرت ييكون مع العالم اآل يه وإما أن مع أمه وأب

  14-   12ال يفهمانه  في سن    يهي سن المراهقة الكل يشعر أن أبوخر ف آفي عالم  

سنة لكن كبرنا وعرفنا أن االنتمائية لهؤالء قوية لماذا؟ ألنه ما عندي عناصر مؤثرة  

 تسحبني إلى كوكب أو عالم آخر . 

نستطيع فهم ما يحصل على    لو فكرنا بعد عشر سنوات ال  اليوم ونحن  ىءهذا النش

مستوى األخالقيات والتربية بعد عشر سنوات من اآلن ليس بعد عشر سنوات خالل  

نسالخية لم  ن التسارع الكبير في العملية االالعشر سنوات راح نكون غرباء جداً أل

 إذن ماذا نفعل؟   فيها الكثير لنعيد الترتيب, يبق
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من الخط الشرعي والخط  نقاذه إنضع منهاج يتماشى مع ما قد يمكن لنجمع أوراقنا 

يستطيعون الرجوع إليه بعد خمسين    اخالقي على األقل أن نترك لهم دفتر العرفي واأل

سنة أو أكثر أو أقل بحيث يكون لهم دور حين يأتي دورهم في تربية األجيال فيما  

الكبير للمخضرمين أمثالنا في سن    بعدهم لكن نقدم دورنا اليوم بأمانه ألنه التسارع

التي فيها    45 المراحل  المختلفة من كثير من  االطياف  وما فوق حيث عشنا هذه 

الذين   اهتزازت قوية على مستوى الفكر المجتمعي أعتقد أنه نحن من األشخاص 

 وصلنا إلى مرحلة الحكماء ألن الذي مر بنا لم يمر ولن يمر بالجيل القادم وهللا أعلم   

نفالتي . واليوم حينما  حادي المنهاج االأت تؤكد أن المنهاج القادم منهاج  ؤشرا الم

لهم ليتعاملوا به    ة نارإم بتطبيقه اليوم على األقل يكون  ال نطالبه  ا نضع لهم منهاج

مما كان عليه التاريخ الجميل الكريم المبارك    اونكون بذلك تركنا جزء  في مستقبلهم ؛

 من األخالقيات ضمن الخطوط الشرعية  

اضيع فأصبح  طيع لملمة الموتسل هو في مرحلة اهتزاز كبيرة ال يالعامة نعيد ونقو

 فعل ال تفعل . أنه  أعنده األمر احادي في  

اييره اليوم  شكالية الضبط  وتعديل سلوك الفرد بما يتوافق مع ثقافة المجتمع ومعإو

ألن الوالدين يقومون بمنع األبناء من أمور اليعاقب عليها القانون    ا صعب  ا أصبح أمر

 ,مثل التدخين وغيره 

شكالية الثواب والعقاب هذه من ضمن أهم االمور اليوم تحير األب واالم  إيبقى عندنا  

 فهو اليعلم هل يعاقب أو يثيب . 

الك هاتف  متا لبنت الذهاب للسوق أو  االبن أو ا حيث كان في السابق حينما يطلب  

وغيره من األجهزة اليوم أنا    يبادآن  ن كل األطفال يمتلكومحمول أمر جلل بينما اآل

ثالثين   قبل  أو  سنة  خمسين  منذ  بمفهوم  أعاقب  هل  أعاقب  أن  اريد  حينما  كأب 

عاقب أو  أأستطيع أنا تحملهم ألن  سنة,أوعشر سنوات أو بمفهوم اليوم كل هذه ال  

ثيب بالمفاهيم السابقة اليوم األمر يحتاج إلى إعادة تركيب للمفهوم نفسه المفهوم  أ
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االحترافية التي يحتاجها    ه ستحق العقاب أو ال هل يستحق أن أثيب أو ال هذنفسه هل ي 

        .كل أب وأم اليوم  

واالقتصادية.   والثقافية  والتربوية  االجتماعية  والتحديات  :األسرة  الثاني  المحور 

 المتحدث د.هاني الغامدي. 

تطبيق   نريد  عندما  اليوم  يهمنا  والذي  خاصة  ندوة  إلى  يحتاج  محور  الثواب  كل 

والعقاب ضمن هذه التحديات كثير من األمور أختلفت في طرح الفكرة العقابية لو  

جاز التعبير أو الجملة العقابية فأنا ال أستطيع أضف إلى ذلك كيف أعاقب اليوم أو  

أثيب أو أني ارجح فكرة على فكرة أو اني استقي مما كان عليه األمر من خمسين  

 ابقا . سنة الفكر الذي تربيت عليه س 

أنا    تىتكرني وتثيبني ضمن المفاهيم ال لكن تعال اليوم شوف لمن تبا تعاقبني أو تبا 

فهم جيداً ماهية العولمة أعرف تماماً  أفهمها أكثر منك  أنا اليوم كنشء  أصبحت أ

الدول عرف حقوق المرأة على سبيل  أية أعي وأفهم االنظمة والقوانين  االتفاقيات 

أو الفترة التي مررتم أنتم بها لمدة ثالثين سنة ونراها    المثال أعرف فترة التزمت 

االنترنت وأفهم ماهية االنفتاح  كل يوم على صفحات الجرائد أو حتى على صفحات 

تطبيقات  أو وممارسة  إدارة  احترافية  تماماً  وأعي  الوظيفية  الفرص  مفهوم  عيش 

أنصاع لك ضمن    نأو البعد عن المنزل , وتريد مني    االنترنت و التكلفة المعيشية

مفهوم الثواب والعقاب سؤال كبير يجب أن نتوقف عنده اليوم ليست نظرة سوداوية  

ولكن كلها مؤثرات نفسية موجودة في عقول المتلقي هذا المتلقي الصغير من سن  

سنوات    3معينة ألخذ مطلبه في سن    اسنوات وهو يلعب علينا ويمثل أمور   3-4

فهو يعي تماماً ضمن فكره والمفاهيم التي  سنة    20-15فكيف حينما يصل عمره  

نك تعنفني أنه في  أهناك اتفاقيات دولية تحرم عليك    دخلت عليه ويعيها تماماً بأنه 

أنت تناهض كل هذه المفاهيم    أتا انظمة وقوانين ...إلخ اليوم تامور معينة اسمه

النسويات وغيرها من أين ظهروا بمؤثرات    ةسن   14عيها تماماً في سن  أالتي أنا  

على الكالم الذي  ن  ولكن كلهم يعتمدو  سف أة وانصاع لها بعض من بناتنا بكل  خارجي
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سف هم يهاجمون  واالتفاقيات الدولية ...إلخ ولأل  ذكرته سابقاً في موضوع العولمة 

ً أبقوة اليوم ضمن معطيات في ظنهم ب لكن    نها معطيات قويه هي معطيات فاسدة طبعا

 هو المقابل ...  ما

يوجد لديه المفهوم والتركيب الصحيح لألخالق والسلوك الذي    ال ىء  ألن هذا النش

  يئا راتك ومفاهيمك أنت ال تعني لي شعلى أساسه أنا أؤمن بك وعندي انتماء لقرا

أن هناك حقوق اكتشفت  بالعكس  بأنه نحن    ابل  كثيرة وبالتالي تشبثت بها وتكتلنا 

أطلع  و  سوف أذهب  أنت مازلت حابسني في بيتك أنا  كم حتى لو  نكون مناهضين ل

فرغ كل هذه الشحنة من القهر من التعب من القيود  وأغلب  أعن طريق االنترنت و

ا  تحت  هربن  أو  بيوت  في  موجودات  من  النسويات  الكثير  قبل  من  الشديد  لضغط 

يقبلها هللا وال رسوله في مفهوم التربية وفي مفهوم الرعاية ولذلك    مور التي الاأل

يتأثرون ويظهرون ويتحدثون ويتكلمون حتى لو على سبيل التنفيس طبعاً ال يقبل  

ولكن هل عالجنا أنفسنا  نحن لنقول وهللا ماخرجوا لنا مثل هؤالء يواجهونا بكل  

سف  مور لألات ومازالت األية والحقوق والواجب أين كنا من موضوع الترب  جراءة,

ولكن بطرق مختلفة اليوم حينما يأتي أب  ويجبر ابنته على الزواج من ابن  ة  موجود

ذا  هك  اعمها قسرا  فهذا سيكون دافعا لها للهرب أو الخيانة , عندما أكون أنا مسبب

خالقي  نا ال أعي المفهوم الشرعي واألأو   ة مور القادمانحراف يترتب عليه كثير من األ

ساس نحن لدينا  من األ  ة حتاج إلى معالجأنا  أجتماعي والنفسي وغيره معنى ذلك  الوا

بناء. وشكرا  ألم اوالً ثم اب واألعادة ترتيب مفهوم التربية لدى األ شواط كثيرة إلأ

 جزيال للجميع. 

 *              *              * 

 :( المتحدث الثاني2ــ 1)

 موسي الجوير:الدكتور إبراهيم بن مبارك بن 

 لمعاصرة. األسرة في صراع المصطلحات بين األصالة وا المحور الثالث: 
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 أوال:العولمـــة واألســـرة 

 :يمكن أن نذكر بعض التعريفات عن العولمة

لقد ذكر منها )أنها حركة تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية والجمركية وتسهيل  

 .كونية( وهذا من الجانب االقتصادي نقل الرأسمالية عبر العالم كله كسوق 

ويعرفها الدكتور إسماعيل صبري عبد هللا: " التدخل الواضح ألمور االقتصاد  

السياسية   بالحدود  يذكر  اعتداد  دون  والسلوك  والثقافة  والسياسة  واالجتماع 

للدول ذات السيادة، أو االنتماء إلى وطن محدد، أو دولة معينة ودون الحاجة  

كومية. " ويعلق الدكتور محمد الجابري على ذلك بأن العولمة  إلى إجراءات ح

ليست مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي، بل هي أيضاً وبالدرجة األولى  

 ً  ."تعكس إرادة الهيمنة على العالم أيدلوجيا

 :ويصنف د. السيد ياسين تعريفات العولمة إلى أربعة أصناف

 .اعتبار العولمة مرحلة تاريخية1                           

 .اعتبار العولمة مجموعة ظواهر اقتصادية 2                           

 .اعتبار العولمة هيمنة القيم األمريكية3                           

 .اعتبار العولمة ثورة تقنية اجتماعية 4                           

 .ميل إلى أنها خليط من ذلك كلهوي

ويشير هانس بيتر مارتين وهارولد شومان مؤلفا كتاب " فخ العولمة " إلى أن  

الليبرالية الحديثة، والتي تستند إلى إطالق آليات   العولمة من خالل سياسات 

الدولة عن   وابتعاد  الدولة،  تقدمها  التي  االجتماعية  الخدمات  السوق وتقلص 

االقتصادي، وحصر وظيفتها في دراسة النظام وما سيؤديه    التدخل في النشاط 

ذلك من زيادة البطالة وانخفاض األجور وتدهور مستويات المعيشة، الخ، وهي  

األمور التي ترسم اآلن مالمح االقتصاد المعولم والحياة االجتماعية المرتبطة  

 .به

لبدايات األولى  كل هذه األمور ليست في الحقيقة إال عودة لألوضاع التي ميزت ا

 .م1850و 1750للنظام الرأسمالي إبان مرحلة الثورة الصناعية  
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والعولمة كما يعتقد المؤلفان ستؤدي إلى مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس  

 .%80إلى مجتمع الـ   %20الفقراء أو مجتمع 

الجديد  ومثلها  Globalization العولمة العالمي   New World النظام 

Order   تعابير حديثة لمحتوى ليس بالجديد على اإلطالق. ولكن العولمة هي

حجر األساس فيه، الذي دعا إليه الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش إثر  

نهاية " عاصفة الصحراء " ومن هذا المنطلق نظرت أمريكا بمفردها لخلق  

الغرب على وضع نظام  نظام عالمي جديد جرياً على سنة التقليد الذي دأب فيه 

عالمي كلما انتهت حرب عالمية بانتصاره ، ولكن النظامين السابقين كانا من  

صنع جماعي ، بينما النظام العالمي الحاضر من صنع الواليات المتحدة وحدها  

، لم تشترك في تصوره وتنظيره أي دولة من دول الحلف التي شاركتها الحرب  

دية التي انفردت بها الواليات المتحدة في غيبة  ، كان هذا منطلق القطبية األحا 

 .المنافس

طبقة من المفكرين والكتاب الذين يرتادون آفاق التوسع،   وقد وجد في الغرب

ويرسمون اإلطار الفكري لالستعمار الجديد للساسة والقادة، ويتخيلون األخطار  

تلك   ، وتستفيدالمستقبلية التي يمكن أن تهدد اإلمبراطورية من الداخل أو الخارج

الفكر   بائن بين  الباحثين وليس هناك طالق  الدراسات ومن  الدول من مراكز 

 .وصناعة القرار، وال ينظر كل فريق إلى اآلخر بعين الريبة والحذر 

الثقافية   نماذجها  وهي   ، القوة  أفكار  هي   " العرابي  د  يراها  كما  العولمة 

ائماً في اتجاه واحد ، ولم  د    والحضارية ، وهي لسوء حظنا وحظ أمثالنا تسير

نر مطلقاً أنها سارت في االتجاهين : الذهاب واإلياب ، لذا فإن العولمة بتعبير  

بسيط آخر ، هي أكذوبة القوي على الضعيف ، وهي استدراج له إلى ساحات  

فيه أنه ال يدرك من    معقدة من ساحات التعايش الممكن ، في الوقت الذي يعلم

أتساءل عن سر موقف الرئيس     يء " وخطر ببالي أنقوانين الساحات أي ش

الذي طالب بالوقوف أمام الهجمة الثقافية األمريكية     الفرنسي الراحل ميتران

ألمركة العالم ، وقال إننا أمام غزو أمريكي شرس في المجال الثقافي حيث مقابل  
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ءلت  وربا هناك فيلم واحد أوربي ، وهكذا تساأيعرض في    اأمريكي  ا( فيلم70)

لديها   الغربية ، ومع هذا  الثقافة  الغرب ومن  أن فرنسا جزء من  وفي ذهني 

إمكانيات مادية وبشرية تؤهلها للوقوف أمام المد اآلخر ، وتساءلت كيف هو  

العالم اإلسالمي وهي تختلف عنها فكراً وثقافة وإمكانيات ؟ ماذا عن الخطورة  

 .(ذي أخذ اسماً جديداً )العولمةالحاصلة والمتوقعة لهذا الغزو أو االستعمار ال 

كما تساءلت عن سر االحتفاء الكبير الذي أبدته أمريكا في بداية الثمانينات من  

مطعماً   أن  وكيف  بكين،  في  ماكدونالد  مطعم  افتتاح  تم  عندما  الماضي  القرن 

ِِ ومؤشراً على   للوجبات السريعة على الطريقة األمريكية يعني فتحاً ثقافياً كبيراً

لثقافة األمريكية في ذلك الجزء من العالم، وليس مجرد وجبة أكل سريعة  دخول ا 

تقدم في مطعم، وهذا ما حدا بالفرنسيين في خالل أزمة القمح بين امريكا وفرنسا  

وكنتاكي وونديز ونحوها   أن يحطموا زجاجات وواجهات مطاعم مثل ماكدونالد

 .ألنها تمثل في نظرهم رمزا للثقافة الوجود األمريكي

 :وإننا أمام معطيات ومتغيرات جديدة نقف أمامها مشدوهين ومنها

 .من معطيات اإلنترنت باللغة اإلنجليزية 88%·                                    

 .باأللمانية  9%·                                    

 .بالفرنسية  2%·                                    

لبقية لغات العالم ولكم أن نتصور   1%·                                           

هذا  من  العربية  اللغة  الــ   نصيب  و  .%1الجزء  مليار  أمام  جهاز    200إننا 

كبير من  إننا أمام عدد   هافي  الم ويمكن أن تسأل ماذا يعرضالع   تلفزيون في  

العالمية  األنباء  وتقلب   وكاالت  التفكير  تصوغ  األوليات    التي  وتضع  الثقافة 

لالهتمامات، فكم من حدث ال تأبه إليه فرض عليك ليل نهار في نشرات األخبار  

والتعليقات والمقاالت والمداوالت وكم من خبر مهم بالنسبة لك أو أمتك أغفل  

 .ولم يذكر عنه شيئا



303 
 

وبخاصة  وال الغربية  الدول  تسعى  حيث  السياسي:  المجال  تشمل  عولمة 

إلى فرض النموذج الغربي للحكم الذي يتمثل في الديمقراطية على النمط   أمريكا 

 .الثقافي األمريكي 

ثورة   بفعل  صغيرة  كونية  قرية  العالم  أصبح  حيث   : اإلعالمي  المجال  وفي 

"مجمع اإلعالم العالمي"    االتصاالت التي سيطرت على العالم ووجد ما اسمه

وتنبع خطورة عولمة االتصاالت من كونها وسيلة فاعلة للسيطرة على اإلدراك  

معينة من    وك وتضع األوليات وتكرس أنواعا  والوعي واألذواق وتقولب السل

االستهالك والمعارف والسلع والبضائع أو ما أطلق عليه "ثقافة االختراق" أو  

ترف التي عشعشت في صدورنا وفي عقول أطفالنا،  ثقافة االستهالك وأدوات ال

العولمة تعني "الحاضرية" وهو مصطلح   وفي المجال اإلعالمي من يرى أن 

يعني االهتمام بالحاضر وتجاهل الماضي، وذلك أن اإلعالم يقوم على أساس  

تجاري والتجارة تقوم على جذب الزبون والزبون يريد اإلثارة والخبر المثير  

ة وليس خبر األمس. وفي المجال الثقافي فإن العولمة الثقافية  هو خبر الساع

والسلوك   الفكر  صياغة  في  مباشرة  تدخل  ألنها  وذلك  العولمة  أنواع  أخطر 

المفكرين   هواجس  معظم  كانت  هذا  أجل  ومن  متعددة  بوسائل  اإلنساني 

والتربويين تتعلق بخوفهم من تأثير العولمة على ثقافات الشعوب إن العولمة  

ت مجرد فكرة يمكن قبولها أو رفضها بل هي حقيقة واقعة بيد أن معظم  ليس

المجتمعات المسلمة المعاصرة قد تشكلت في فترة خضوعها لالستعمار، لذلك  

فإن تنميتها المقارنة قد تم خنقها، كما هو الحال في كثير من دول العالم النامي،  

التفاضل األثر  سنستوعب  كنا  إذا  ذلك  نتفهم  أن  فالواقع وعلينا  للعولمة  ي 

االجتماعي في كثير من الحاالت فقر وأوبئة أو نقص في الحصول على التعليم،  

وإبقاء النخب على ما هم عليه من خالل الجبروت العسكري وتدهور البيئية  

بو طالب  أوغياب سيادة القانون والحريات المدنية ولقد بدأت العولمة كما يذكر  

اما اقتصاديا بالسماح للرأسمال العالمي بحرية  في كتابه العالم ليس سلعة "نظ 

العالم دون أن تفرض   التحرك والتنقل متجاوز الحدود بال قيود ليغزو أسواق 
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أنه يسمح    أو ضرائب، وقيل عن االقتصاد المعولم  ا عليه في آخر المطاف رسوم

بتنافسية متكافئة يفوز فيها األفضل، وطلب إلى الدول المتخلفة أن تخوض هذه  

التنافسية بتحديث أداء اقتصادها وتجديد آلية عمله ليقدر على المنافسة وحتى  

على الفوز برهان المستقبل، وهي خدعة قدمت لعالم التخلف في شكل إغراء ال  

ولمة تجاوزت مجال االقتصاد إلى عولمة  يجدي ففاقد الشيء ال يعطيه، لكن الع

السياسة والدبلوماسية والقضاء والفكر والثقافة واإلعالم والعلم والبحث العلمي  

إ وستمتد  والبيئة  عملية  والقيم  في  والهويات  الخصوصيات  موحد  لى  نمطية 

لإلنسان مما يجعل منها نظاما شموليا يراد فرضه على العالم بالقوة "كما يشير  

في كتاب" "هويتنا والعولمة" حتى ال نكون متطفلين أو عالة أو مجرد    الجراري 

مستهلكين أو أدوات استهالك، فإن علينا أن ندخل في سياق العولمة بهويتنا  

اإلسالمية، وقبل ذلك علينا أن نتخلص من عقد الماضي وما رسخه واقع التخلف  

لهذه الهوية من    في النفوس، مما يحتم أن نراجع ذاتنا من خالل مفهوم صحيح

شأنه أن يرد االعتبار للشعوب اإلسالمية، ويمنحها مكانتها الحق، ويجعلها ليس  

العولمة واإلسهام فيها أو االندماج، ولكن يجعلها   التكيف مع  فقط قادرة على 

مؤهلة إليجاد التوازن الالزم بين القوى الحالية أو المتوقعة في القرن المقبل،  

التوازن الذي يمكن القوى، وإن كان    وهو  أن ينقذ اإلنسانية من طغيان هذه 

الطغيان بطبيعته وبمنطق الدين والتاريخ ال يؤدي إلى غير الخراب، علما بأن  

المسلمين يشكلون قوة يتجاهلها غيرهم أو يبدو وكأنه يتجاهلها ولكن ليس من  

ك  حقهم أن يتجاهلوها إن علينا أن نعترف بضعف موقفنا أمام اآلخر، ولكن كذل

بضعف موقفنا مع أنفسنا، إليماننا المهزوز بهويتنا وعدم اقتناعنا بكل مقوماتها  

الثقافية   مكوناته  عبر  سيما  وال  غيرنا  هوية  أحضان  في  ارتمائنا  ثم  ومن 

والحضارية، باستالب أفقدنا كل قدرة على التمييز بين السم والدسم فيما يقدم  

وتجرد من الوعي واإلرادة وإمكان    إلينا، أو نتسارع اللتقاطه بإعجاب وانبهار،

التحكم في الذات فضال عن التحكم في غيرها ، مما ينتج عنه عدم إدراك لحقيقة  

األزمة أو األزمات التي نعانيها، ومن بينها األزمة الثقافية واالجتماعية التي ال  
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ننظر إليها وإن نظرنا فبرؤية غربية ال تراعي عنصر الهوية التي قد يتجاهلها  

الذين  ال هم  وقليلون  واالستهزاء  بالسخرية  آخرون  معها  يتعامل  وقد  بعض، 

 ."يتعاملون معها بتعاطف يحث على تلمس مواطن الضعف والنقص لمعالجتها

 :أما في مجال األسرة

إن األسرة لم تفقد وظائفها القديمة مرة واحدة بل كان ذلك على عدة مراحل  

ى صورة واحدة في جميع الشعوب،  وبشكل تدريجي وأن هذا الفقدان لم يتم عل

  ... اآلن  والسؤال  والمجتمعات..  األمم  باختالف  وأدواره  أشكاله  اختلفت  بل 

لوجودها   الفقدان  هذا  ظل  في  مدى  أي  وإلى  األسرة؟  ستبقى  هل  هو.... 

 ووظائفها؟ ما تأثير العولمة على األسرة كيانا وبناء ومستقبال؟ 

ندرك أوال حجم المعوقات التي تقف    وقبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن

 :حائال أمام وجود األسرة

لقد ظهرت في اآلونة األخيرة مجموعة من العوامل المؤثرة في وجود األسرة  

وقيامها بدورها ووظيفتها بعض هذه العوامل مرتبط بتطور النهضة الصناعية  

الفساد   بانتشار  المعاصرة وبعضها مرتبط  الحياة  وإباحية  وضغوط  واالختالط 

الزنا خصوصا في المجتمعات الغربية والتي انتقلت بالتقليد إلى المجتمعات التي  

الدولية   المؤتمرات  بال شك  ذلك  على  ساعد  محافظة،  شبه  أو  محافظة  كانت 

مسيطرة   قوة  طريق  وتفرضها عن  قراراتها  تقرر  التي  والنقاشات  والندوات 

ل هذه القرارات التي تأخذ غالبا في البداية  لديها من اإلمكانيات المادية ما يجع

واستخدامه   وتأثيره  باإلعالم  مرتبط  وبعضها  النفاذ،  قوة  لها  توصيات  شكل 

 .للجنس عامال من عوامل الدعاية والتسويق

فالحياة الحضرية وما صاحبها من تطور في مهام اإلنسان والضغوط المحيطة  

عليه وإعطاء عملها خارج    به والتي أدت إلى خروج المرأة للعمل وحرصها

يم من  ذلك  يتبع  وما  داخله  عملها  على  أولوية  وعدم  يالمنزل  الفردية  إلى  ل 

انخفاض    -في بداية األمر  -اإلحساس بالمسئولية إال عن النفس كل ذلك أدى على  

عدد أفراد األسرة وفي مرحلة تالية أدى إلى ضعف االهتمام بالرغبة في تكوين  
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ا. ففي ظل الحرية الفردية يرغب الفرد في االستقالل بنفسه  أسرة أو االنتماء إليه

والعناية بها وليس بشيء غيرها. ويذكر أن موسوليني الذي حكم إيطاليا حوالي  

عام  20 حتى  موانع  1943سنة  يستخدم  من  على  عقوبات صارمة  فرض  م 

م  للحمل وكان يمنح جوائز ومعونات للمرأة التي تلد عدة أطفال" لكن إيطاليا اليو

كما تقول اإلحصائيات مهددة باالنقراض ويتوقع خبراء اإلسكان بأنه خالل مائة  

مليون نسمة فقط وتعزو    19مليون إلى    57عام سيهبط عدد السكان فيها من  

من    %37الدراسات هذا االنخفاض إلى ارتفاع عدد النساء العامالت في إيطاليا )

وتجاوزها إلمكانيات كثير من    إجمالي قوة العمل( وارتفاع تكاليف دور الحضانة 

الفصل من يشكل سببا جوهريا إلعراض كثير من   الخوف من  األسر كما أن 

 .النساء عن الحمل

وإذا كان قانون األمومة هناك ينص على منح المرأة إجازة وضع ال تقل عن  

اتبها لو رغبت في الحصول  رمن    % 80أشهر ويمكنها الحصول على  خمسة  

لرعاية وليدها إال أن شركات كثيرة تتحايل على هذا القانون  على مدة أطول  

المادية   االسباب  تتكالب  وهكذا  حملهن،  بسبب  النساء  من  كثيرا  وتفصل 

والضغوط الحياتية إلى حرمان المرأة من حقها في األمومة وتكوين أسرة لكن  

  ().السفينة عندما تغرق سوف يغرق الجميع ال المرأة فحسب 

المسؤولين في دولة عربية لماذا لم يتزوج حتى اآلن وقد بلغ  حينما سئل أحد  

من العمر عتيا؟ قال: "ألن الزواج يربطني بامرأة واحدة فقط" هذه هي إجابة  

أحد مسئولي التوجيه في دولة عربية مسلمة، كيف تسممت أفكار هذا المسئول  

ي العام الذي  بهذه اآلراء الجهنمية؟ وما تأثيره المباشر وغير المباشر على الرأ

الذي   وما  واالنحالل واالختالط،  الفساد  إنه   . فيه؟  التشكيل  أحد مسئولي  هو 

يربطه بامرأة واحدة، وهو يستطيع أن يستمتع بالعشرات من النساء من غير  

واالختالط..   واالنحالل  الفساد  إنه  مستقبلية؟  مسئوليات  أو  مادية  التزامات 

و  االختالط  أن شيوع  بالذكر  األإباحالجدير  قيام  من  يمنع  ال  الزنا  في  ية  سرة 

مستقبلها فحسب وإنما تهدد األسر القائمة أيضا وهي سبب مباشر في انهيار  
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كثير منها، إذ ثبت أن ضياع كثير من األسر كان يرجع إلى االنحراف الخلقي  

 .كليهما معا  م الخيانة الزوجية سواء من الزوج أو

  

 :للمؤتمرات الدولية وتحت ستار العولمةالدور المشبوه ·    

ما يؤكد قوة التحديات التي تواجه األسرة وتهدد وجودها وتنذر بأخطر العواقب  

أنه في عام واحد أو أقل من عام تم عقد مؤتمرين كبيرين ضما تقريبا كافة دول  

العالم األول كان في القاهرة والثاني كان في بكين وقد عقد األول تحت عنوان  

مؤتمر الدولي للسكان والتنمية" والثاني تحت عنوان "مؤتمر المرأة" ويبدو  "ال 

للوهلة األولى أن هذه المؤتمرات ترفع قضية التنمية وتربطها بالنمو السكاني  

الرشيد ثم تهتم بالمرأة من حيث تعليمها واحترامها وتثقيفها وإعدادها للقيام  

مؤتمرات يدرك من غير صعوبة  بدورها ومسئولياتها لكن المتابع لمثل هذه ال

أن الثقافة والحضارة الغربية التي غرقت حتى آذانها في الطين تريد بألياتها  

للكون   ورؤاها  ثقافتها  عليه  فتفرض  والكون  العالم  على  تهيمن  أن  وأدواتها 

والحياة تحت ما يسمى بوحدة الثقافة الكونية ما جعل سيدة هندية تصرخ بأعلى  

القاهرة وتقول "هذا مؤتمر ال نسمع إال عن اإلجهاض     رصوتها في قاعات مؤتم

وتحديد النسل والصحة الجنسية .. أوالدنا جائعون ال يشربون مياها نظيفة وال  

وال   الصحية،  الرعاية  من  األدنى  الحد  إلى  ويفتقدون  مدارس"  إلى  يذهبون 

تنمية"  يتحدث أحد في هذه األمور" إنه مؤتمر تحديد النسل فقط وال عالقة له بال

تلك هي رسالة المؤتمرات المشبوهة التي أدمن الغرب على إعدادها والتجهيز  

 .لها

في   اإليمانية  القيم  وهدم  األسرة..  وتفكيك  النسل  وتحديد  اإلجهاض.  إباحة 

 .النفوس من بعد ذلك 

من األمهات المراهقات    %50في أمريكا تغتصب امرأة كل ست دقائق، وأكثر من  

وجية، ونسبة العالقات الجنسية خارج نطاق الزواج يفوق  يلدن من غير عالقة ز

أي تصور ممكن، هم يريدون الدنيا كلها كذلك، لقد غرقوا في الوحل ويريدون  
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يديرها شواذ   مؤتمرات مشبوهة  من خالل  ذلك  كل  كذلك.  الناجون  يغرق  أن 

ومنحرفون بل ومجرمون، في حق اإلنسانية، وقد ظهر هذا بجالء داخل أروقة  

الذي عقد في سبتمبر  "مؤتم بكين  المرأة" في  تحكم"  1995ر  بدا  م "حيث 

منظمة النساء للبيئة والتنمية" التي ترأسها سيدة الكونجرس السابقة "بيلال  

المؤتمر   أهداف  في صياغة  "الشاذات"  النوعيات  التسويات  أبزوج" زعيمة 

الدول ع موافقة  دون  باإلجماع  القرارات  إدارة جلساته وتمرير  ليها،  وطريقة 

الدول األعضاء   أنف  النوعيات" رغما عن  أجندة "النسويات  تمرير  ثم  ومن 

والمنظمات غير الحكومية األخرى المشتركة في المؤتمر وبدا أنه قد تحول من  

اجتماع دولي ينادي بمطالبة المرأة بحقوقها الفطرية التي منحها اإلسالم إياها  

تعليم أو العمل المعني والقضاء  لو تم تطبيقه مثل حقها كزوجة أو حقها في ال

األمم   منظمة  ظهرت  وقد  الجنسي،  للشذوذ  مؤتمر  إلى  وفقرها  أميتها  علي 

للمناداة   الدولية  المؤتمرات  تعقد  كمنظمة  الجديد  بوجهها  للعالم  المتحدة 

 ().بالشذوذ 

األسرة   وحماية  المرأة  على  الحفاظ  المؤتمرات  لهذه  المعلنة  األهداف  إن 

نقب عن أهدافها يصل إلى أنها تهدف إلى نقل الثقافة الغربية  واالهتمام لكن الم

الشهوات   وإثارة  الفاحشة  إشاعة  ذلك  بما في  المعمورة  أرجاء  وتعميمها في 

والعملي.   الشرعي  خطؤها  ثبت  وخطط  قوانين  خالل  من  لإلنسان  الحيوانية 

تحت  وحينما ننظر إلى أحد أهدافها المعلنة وهو تنظيم النسل أو تحديده ونضعه  

لنا   يصور  كما  مصيبة  ليست  النسل  وتكثير  البشر  أعداد  زيادة  نجد  المجهر 

وكانوا    1880مليون سنة    45المؤتمرون،  لقد كان عدد السكان في ألمانيا  

في تلك األيام يعانون معيشة ضنكا وضائقة مالية شديدة حتى كان اآلالف منهم  

  34مليون في    68هم  يهاجرون إلى الخارج بين عام وآخر ولكن لما بلغ عدد

سنة بعد ذلك فبدل أن تصاب ألمانيا في وضعها االقتصادي تضاعفت وسائلها  

للمعيشة ومواردها للرزق عدة مئات من المرات على نسبة زيادة سكانها حتى  

العمال من الخارج لتسيير حياتها االقتصادية فقد بلغ عدد   اضطرت إلى طلب 
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ألف في  300وحوالي مليون و  1900  ألف عامل سنة   800األجانب في ألمانيا  

م. وهولندا ... ما كان عدد سكانها في القرن الثامن عشر يتجاوز المليون  1910

م وهذا العدد الكبير  1950ن عام ييمال  10أ بتقدم بعد ذلك حتى جاوز  ولكنه بد

ميال مربعا حيث ال يخص الواحد    850ألف و 12ال يسكن إال في رقعة مساحتها  

كتار واحد من األرض الزراعية وهم ال يجدون كفايتهم من  من السكان سوى ه

الحاجات الغذائية فحسب.... بل يصدرون كميات فائضة من الموارد الغذائية إلى  

الخارج وقد وسعوا رقعة األرض الزراعية عندهم عن طريق "دفع البحر" بلغت  

هذه  ألف هكتار حتى أنه ما بقيت هناك أي نسبة بين ثروتهم في  200مساحتها  

  ().األيام وثروتهم قبل مائة وخمسين سنة عندما كان عددهم ال يجاوز المليون

في تقرير لها عن المملكة    140وقد نشرت جريدة النور اإلسالمية في عددها  

العربية السعودية ..أنه لما ازداد سكان جزيرة العرب وازداد عدد المهاجرين  

ألف  150ألرض الزراعية من  إليها رغبة في العمل والكسب ارتفعت مساحة ا 

إلى مليونين و الذاتي خاصة من  300هكتار  االكتفاء  لها  ألف هكتار ما حقق 

يمثل   كان  الذي  القمح  للمملكة،    %99محصول  الغذائية  الواردات  نسبة  من 

التقدير   جائزة  على  حصلت  السعودية  العربية  المملكة  أن  الجريدة  وأضافت 

التنم مشروعات  من  حققته  لما  دولة  الدولية  في  هذا  حدث  الزراعية،  ية 

ولكن جرى فوق حبات   نيل وال فرات  يجري في أرضها  ال  صحراوية جبلية 

رمالها عرق اإلنسان وامتدت في بطن أراضيها مواسير الحديد تسحب من تحت  

طبقات الرمال والصخور كنوز المياه فكست الخضرة سطح الصحراء الصفراء  

لقول  تفسير جديد  للعالمين  البيت    ...ليخرج  )فليعبدوا رب هذا  الحميد  العزيز 

 "الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف( "سورة قريش

إن الشعار الذي ترفعه هيئات تنظيم األسرة "أسرة صغيرة= حياة أفضل" يمكن  

أن يقابله "أسرة كبيرة= قدرة على الكسب + زيادة تكافل وتعاون" إن كان في  

 .سر أوجب أوقات اليسر واجب فهو في أوقات الع
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وعلى الرغم من كل هذه المعوقات التي تقف في طريق األسرة فإن قناعتنا أن  

الهجمات   كافة  من  وبالرغم  ذلك  كل  من  الرغم  على  وستبقى  باقية  األسرة 

الشرسة والسهام الخبيثة الموجهة إليها، ألن عوامل بقاء األسرة أقوى بكثير  

 .من عوامل فنائها ... إنها الفطرة 

هذه   وأهم  لإلنسان  ومنفعة  فضيلة  كل  وراء  تقف  التي  السماوية  والديانات 

 !!!!الديانات هو اإلسالم

 :المشكالت التي تواجه األسرة في ظل العولمة    ·

 :هناك أمور تحدق باألسرة ويمكن إيجازها فيما يلي

الفراغ : حذر المفكرون وأهل المعرفة من الفراغ وهذا الخطر في وقتنا الحاضر  

يعتبر من أخطر األمور على األسرة، فقد قيل أن نصف سكان السعودية أعمارهم  

واإلناث    %90ونسبة تعليم الذكور   % 34سنة وقوة العمل الوطنية   15أقل من 

النسبة تعتبر نسبة كبيرة جدا و   94% االعتناء بها والحرص  وهذه    ال بد من 

و الجامعات  أن  وبما  الوطن،  عماد  هم  الشباب  ألن  إال  عليها  تقبل  ال  الكليات 

النسب العالية فإن نسبة كبيرة جدا من الطالب ال يتاح لهم الدخول والدراسة  

في التعليم الجامعي مما يولد لدى الكثير منهم فراغا كبيرا قد يحدث لهذا الفرد  

مشكلة وقت الفراغ من   ال تحمد عقباها إن لم يستغل وقت فراغه. إذن  اأمور 

التي تواجهه الشباب المسلم وهي من المشكالت التي    أبرز المشكالت المعاصرة

يجب على المسؤولين في المجتمعات العربية واإلسالمية إيجاد حلول لها ألنها  

تمثل مشكلة الكثير من األسر وعدم إيجاد الحلول اإليجابية لمشكالت الفراغ بين  

 .األسر تؤدي إلى زيادة الجنوح والجريمة في أواسط األسر

وهي دمار للفرد واألسرة، وهي محاولة لتدمير أهم شريحة  المخدرات:   •

شت هذه الظاهرة. وإن لم  تف. وقد  في المجتمع ومحاولة تدمير شبابنا ..

 .يتم تداركها ستكون عواقبها وخيمة على شبابنا 

أن   • إلى  األطفال  تنشئة  في  فعال  دور  واألمم  لألب  واألم:  األب  انشغال 

يصيروا شبابا وعندما يكون هناك تفكك أسري أو أي خالف فإن الشباب  
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بخاصة وهم في طور رهافة الحس وشدة المشاعر يبدو ذلك واضحا في  

سلوكهم والذي يتميز في حالة التفكك وعدم االستقرار األسري باالنفعالية  

 .قلق الموصل في حاالت كثيرة إلى عوامل الضياع واالنحراف السلوكي وال

الشباب   • الزواج: تقف متطلبات الزواج وإعداد األسرة عائقا كبيرا أمام 

ـ   الزواج  عقبات  أهم  ومن  خاصة  بصورة  السكن  المتطلبات  هذه  ومن 

 .الغالء في المهور المبالغة في تكاليف الزواج

بانخفاض حاد في دخل الفرد وقد تتولد عالقة    البطالة: ترتبط البطالة عادة •

طريق   فعن  والجريمة،  البطالة  بين  مباشرة  غير  أو  مباشرة  اقتصادية 

الرعاية   سوء  بسبب  الجريمة  إلى  يجنحون  السيئة  والظروف  األسرة 

الصحية وسوء التغذية واالنقطاع عن التعليم في سن مبكرة أو اإلخفاق  

النف() .فيه العوامل  التي تؤدي إلى آثار  هذا فضال عن  سية واالجتماعية 

 .سلبية على تكوين شخصية العاطل وسلوكه النفسي واالجتماعي

  

 :تأثير إعالم العولمة على األسرة·   

ال شك في أن األسرة هم عماد األمة وسبيل نهضتها.. وهم األمل كذلك.. وفي  

األ يصوب  الذي  الهدف  هم  ذلك  ومن  مقابل  منهم  للنيل  مكرهم  سهام  عداء 

أسلحتهم في ذلك ووسائلهم متعددة.. وأهمها وأخطرها )اإلعالم( الذي تطور  

وكتاب   وإذاعة  وتلفزيون  صحافة  من  اإلعالم  وسائل  وغدت  مذهلة  بصورة 

ومجلة ومسرح.. وأخيرا شبكة اإلنترنت" هي القوة المهيمنة على عقول وأفكار  

جه الخصوص فهم من الفئات العمرية التي تتأثر  الناس عموما والشباب على و 

بسرعة بوسائل اإلعالم الحديثة وقد أثبت ذلك اإلمام علي رضي هللا عنه في  

قوله )إنما قلب الحدث كاألرض الخالية ما ألقى فيها من شيء إال قبلته( ولذلك  

فإن البرامج المرسلة من أجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة موجهة  

في غالبيتها إلى األطفال والشباب واإلعالم الحديث من أقوى الوسائل المؤثرة  

اإلغراء   ووسائل  المؤثرة  الصورة  وثقافة  الجذاب  اإلخراج  حيث  األسرة  في 
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القوية. وبات الشباب يتأثر بصورة ملحوظة بما يصدره اإلعالم إلينا من أفكار  

وثقافتنا بشيء وال يمكن  وفلسفات وسلوكيات وأخالقيات ال تمت إلى مجتمعنا  

مواجهة ذلك التحدي الخطير إال بنفس الوسائل واألدوات كما ال يمكن مواجهة  

المؤلم   الواقع  ومن  ومؤثر.  وقوي  ملتزم  إسالمي  بإعالم  إال  الغربي  اإلعالم 

لشبابنا الذي يكتوي بنار إعالم محطم القيم يقول د. عباس محجوب في كتابه  

و المطروحة  الشباب  البالد  )مشكالت  في  اإلعالم  يمارس  اإلسالمي(  الحل 

اإلسالمية العربية بوعي وبدون وعي أحيانا دورا توجيهيا مدمرا بسبب أكثر  

ما يعانيه الشباب من تناقض بين قيم التربية التي تدرس له، ثم ما يأتي من  

نفس صراع  في  يوقعه  الذي  األمر  فيه،  وتشكيكه  لنقضه  ي  اإلعالم 

حديثا دينيا عميقا في صفحة وتنشر في    تنشر  رع أنفالصحافة ال تتو وفكري

كما يضيف   () .الصفحة المقابلة لها صورة حسناء فاتنة عارية أو شبه عارية 

الدكتور عباس محجوب أن أجهزة اإلذاعة والتلفزيون تعاني من اإلفالس في  

تتصل  الفكر والبرامج النافعة ويعتمدان على التمثيل الهابط والمعالجات التي ال 

تجهيل   من  يكابده شبابنا  لشبابهم وما  يخططه غيرنا  ما  بين  بالواقع ويفصل 

وستطيح ألفكارهم إعالميا ولوسائل اإلعالم من الخطورة مما قلل من دور البيت  

والمدرسة في تربية النشء وتوجيه الشباب وذلك بما تملكه من وسائل االتصال  

البيوت وال  التي تقتحم  مؤسسات والمنتديات سواء كانت  الجماهيرية المختلفة 

أم صحافة وكل هذه الوسائل تفرض نفسها على الناس.. وتؤثر   إذاعة أم تلفازا 

تأثيرا مباشرة وتجتذب أكبر عدد منهم ولكنها مع ذلك كله تقف عاجزة عن أن  

تقدم للناس ما تثري به حياتهم وفكرهم للشباب ما يرضي طموحاتهم للثقافة  

ك ألنها تعتمد على برامج مستوردة لمجتمعات تختلف  والمعرفة والترفيه وذل

عنا في عاداتها، وطرائف حياتها ومشكالتها على تعالجها والحلول التي تقدمها  

 .للمشكالت هذا في غير الجوانب العلمية غير الموجهة لخدمة أغراض أخرى 

  م1989مع بداية البث الفضائي المباشر عبر األقمار الصناعية في بداية العام  

 .فقد أصبح في متناول الجميع التنقل بسهولة من قناة إلى أخرى
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والشباب يجلسون محلقين أعينهم أمام شاشة التلفاز إلى درجة اإلدمان، وقد  

والمراهقين   األطفال  أوقاتا طويلة من حياة  تستغرق  التلفاز  أصبحت مشاهدة 

يتخر  عندما  الطالب  بعض  أن  واألبحاث  الدراسات  أثبتت  فقد  من  والشباب  ج 

( ألف ساعة  15المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام أجهزة التلفزيون قرابة )

( ساعة على  10800بينما ال يكون قد أمضى في حجرات الدراسة أكثر من )

أقصى تقدير وهذه الدراسة قديمة تتحدث قبل عصر الهواتف الذكية التي حلت  

 .محل العقول الذكية وجعلت العالم بين أصابعك

ت دراسة حول العالقة بين الشباب العربي ووسائل اإلعالم والثقافة أن  وأوضح 

ال تقرأ الكتب دائما وأن الشباب    % 75أغلبية الشباب العربي والذي يبلغ نسبتهم  

العربي يكره الكتب الدراسية ويفضل عليها القصص والروايات والكتب الدينية  

لشباب الذين يشاهدون أفالم  والثقافية والعلمية. وقد لوحظ أن نسبة كبيرة من ا 

التلفزيوني   ولإلدمان  ممنوعة.  أفالما  تشاهد  أنها  ذكر  من  تتحرج  لم  الفيديو 

مخاطر عديدة على ثقافة الشباب، فهي تضعف من قدراتهم العلمية والمعرفية،  

فكلما زادت مشاهدة الشباب للتلفزيون انخفض تحصيلهم العلمي )وقد أجريت  

ممن شملتهم الدراسة    %46لى تحصيل الطالب فأفاد  دراسة عن أثر التلفزيون ع

 ( ().أنه يشغل عن التحصيل واالستذكار

والقيمية   األخالقية  البنية  تدمير  أيضا  التلفزيوني  اإلدمان  مخاطر  أهم  ومن 

للشباب، إذ أن بعض القنوات متخصصة في بث البرامج واألفالم اإلباحية والدعة  

ا تفجير  إلى  يؤدي  مما  الرذيلة،  أنماط  إلى  وخلق  الفواحش  وارتكاب  لغرائز 

 .سلوكية منحرفة من الشباب والفتيات 

إن األفالم التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في معظم أوقاتها،  

كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن اآلداب الجنسية الضارة من األفالم. ومن  

على   أجريت  التي  الدراسات  ا  طويال  ا فيلم  50خالل  موضع  أن  لحب  يتبين 

الدول من رقابة فقد  ورغم      منها% 72والجريمة والجنس يشكل   ما تفرضه 
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واإلحصاءات  الشباب  من  تنال  وبدأت  قبضته  الشر    أحكم 

 .تصدق ذلك

األفالم   مشاهدة  أن  تبين  بلبنان  جرت  الفيديو  مشاهدة  عن  إحصائية  ففي 

و الدرجة  ا االجتماعية  على  حازت  البوليسية  لعاطفية  األفالم  وحلت  األولى 

المرتبة الثانية.. وقد عبر أحد أفراد خبراء اإلعالم بأن األفالم البوليسية تؤثر  

السينما من   كانت  "إذا  والنساء وقال:  المراهقين واألطفال  كثيرا على سلوك 

خالل األفالم مدرسة لتعليم اإلجرام، فإن التلفزيون جامعة يتلقى فيها الناشئة  

 .لعنف ليخرجوا عتاة في اإلجرامفنون ا

% من نزالء مؤسسات عقابية    49وجاء في تقرير من الواليات المتحدة أن  

( أعطتهم السينما الرغبة في حمل السالح  110)عدد من أجريت عليهم التجربة  

 .في المائة أعطتهم الرغبة في السرقة ومقاتلة الشرطة  21-12و

سنة تبين أن    18-14منحرفة بين سن  فتاة    252ودراسة ثالثة أجريت على  

  %41منهن مارسن الجنس نتيجة مشاهدة لقطات جنسية مثيرة بالسينما و  25%

و الليلية  والمسارح  الصاخبة  الحفالت  إلى  المشاهد  من    % 4قادتهن  هربن 

تركن المنزل لخالف مع األهل حول ذهابهن    % 17المدرسة لمشاهدة األفالم و

  ().إلى السينما

مصطفى )هذا الحضور الكثيف وغير المحدود لهذا الكم الهائل من  يقول حسن ال

والسلوكية   االجتماعية  البنى  في  إلى حدوث تصدعات  أدى  الفضائية  القنوات 

للمجتمع نظرا لعدم استعداد مثل هذه المجتمعات المحافظة الستقبال مثل هذه  

كانت غربية    الثقافات الوافدة، وإن كانت عربية مثلها، إال أنها في كثير منها 

هذه المجتمعات  ذه التصادمات يعود لكون  سبب ه( )للغاية على هذه المجتمعات

اتبعت أسلوبا محافظا ومغلقا جدا في تعاملها مع ذاتها بدوافع المحافظة على  

باألسس   تصطدم  الحمالت  هذه  ولكون  باإلسالم،  والتمسك  القيم  وحفظ  الذات 

تقتص ولن  للمجتمع.  واالجتماعية  الجانب  الثقافية  على  التصدعات  تلك  ر 

فكرية   نواحي  تشمل  وأشمل  أعمق  لمستويات  ستمتد  بل  وحسب،  السلوكي 
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وعالمات   األسئلة  من  هائل  كم  أمام  الفرد  وستجعل  وسياسية  واقتصادية 

 . االستفهام التي ال حد لها

ستجالء المشهد سنأخذ نموذجين من القنوات الفضائية العربية ونحاول أن  وال

 .صار أثرهما على اإلنسان الخليجي نستجلي باخت 

الحو  برامجها  عبر  القنوات  فهذه  الساخن  السحالي  الطابع  ذات  رية  اقنوات 

الساخنة" وعبر نشراتها اإلخبارية وبرامج البث المباشر التي تستقبل الكلمات  

ومشاكسة   إشكالية  لشخصيات  استضافتها  وعبر  المشاهدين  من  المباشرة 

اهتمام   تستقطب  أن  سلوكيات  استطاعت  على  أثر  مما  الخليجي  المشاهد 

الخليجيين وجعلهم أكثر جرأة على القول والبوح، ورفع من سقف الحرية، أكثر  

طبيعة   من  ذلك  ويظهر  ووعيا،  أكثر سعة  الناس  اهتمامات  وجعله  عليه  مما 

اتصاالت المشاهدين وما يتداولونه في ديوانياتهم ومجالسهم الخاصة، برغم  

 .ول أهدافها اإلعالمية الجدل الذي يجول ح

أثرت   التي  الترفيهية  عبر    القنوات  والسلوكية  االجتماعية  البنية  على  أكثر 

االجتماعية   المحظورات  من  لكثير  وخرقها  للغاية  والمتحرر  المنفتح  خطابها 

السطح   إلى  تظهر  التي  الظواهر  من  العديد  جعل  مما  السلوكية  والمحرمات 

  ().منها

نوعية الحجاب المستخدم من قبل بعض الفتيات الخليجيات  التبدل السريع في    -أ

وتطور هذا الحجاب بشكل واضح وملفت، وتحوله من لباس للتستر إلى لباس  

 .للزينة واالستعراض الجسدي

تطور لباس الفتيات الخليجيات ، سواء اللباس المنزلي منه أو اللباس الذي    -ب

ف الزيارات  أثناء  أو  للسوق  الخروج  عند  منه  يرتدى  كثير  في  اللباس  يعد  لم 

والجينز   والسبورت   ، والتيشيرتات  القصير  نحو  ينحو  أخذ  وإنما   ، كالسابق 

والمذيعات   الفنانات  ترتديه  الذي  اللباس  أن  نجد  بحيث  الحديثة  والموديالت 

ترتديه الفتيات في بعض دول الخليج مما أدى النحسار نسبي في أنماط اللباس  

ببعيدين عن هذا  المحلي وازدياد في شعبية   الفتيان  األلبسة الحديثة ، وليس 
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نفرق   ال  بحيث  وأمريكا،  أوربا  نظرائهم في  مثل  يرتدون  نجدهم  التأثير حيث 

الشعر ونوعية   الشكل واللباس وقصة  أوربي من حيث  بينهم وبين أي شاب 

 .النظارة والحذاء

الصبايا مثل  خالل برامج    إن إعادة صياغة العالقة بين الفتيان والفتيات من   -جـ

يا عين " و " ع الباب يا شباب " يمثل أسلوباً جديداً من التعامل لم    ل" يا لي

ورغم   لكنها   ، ومحرماً  خطيراً  أمراً  تعتبر  بل  الخليجية  المجتمعات  تعهده 

مقاومتها الشديدة لهذه المظاهر ، إال أنها تظل عاجزة عن المجابهة ، ألن أساس  

األسرة في   أفراد  أن  العالقة بين  المجتمعات خاطئ فليس من المستغرب  هذه 

نجد العالقات الحميمية وإن بشكل غير علني عبر المعاكسات في األسواق أو  

الحديث عبر الهواتف المحمولة والمنزلية وعبر اإلنترنت بعيداً عن أعين األهل  

 ().والمجتمع

كسر الحاجز النفسي عند الفرد الخليجي: وذلك عبر رفع مستوى وسقف    -د

المشاهدة إليه، حيث يشاهد بدون أن يغير القناة أو يطفئ التلفاز عندما تظهر  

 .فتاة شبه سافرة

تغير نمط تفكير الشباب والفتيات لمفهوم الهوية والعادات والتقاليد فلم يعد   -هـ

ينظر باهتمام بالغ للهوية الخليجية، وخاصة من قبل جيل الشباب بل بات األمر  

ال  من  كل  يحقق  كيف  والشابهو  وكيف  محلمه  اتشباب  الفتيات    تجارى، 

 .اللبنانيات مثالً في تغنجهن ولباسهن

وبالتالي ضعفت العالقة بين الشباب والفتيات وبيئتهم المحلية، وباتوا ينظرون  

كما   وعالقات  ومعيشة  حياة  نمط  عن  ويبحثون  الخارج،  في  موجود  هو  لما 

لتبدل على المستوى الفكري لرؤية  تعرض له الشاشة الفضائية وهذا كله سيقود  

 .كالهوية والقيم واألخالق وااللتزام  هؤالء لمفاهيم

ذلك تحويل  شيوع الثقافة االستهالكية والثقافة التفاخرية الصورية: ويقصد ب  -و

مناح  نحو  الشباب  من    ثقافة  بحر  في  إغراقه  عبر  منتجة  غير  استهالكية 

ية لشباب على الطراز األوربي أو  اإلعالنات التجارية وعبر تقديم نماذج سلوك
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الليبرالي أو العبثي أو الشباب المستمتع بحياته وملذاتها فقط. وعندما يقارن  

الشاب الخليجي بين وضعه وما يقدم له عبر هذه القنوات سيقع ضحية مقارنة  

مغلوطة وخادعة، مما يجعله مقلداً ومنقاداً بشكل ال شعوري نحو هذه الثقافة،  

منه نحو    اعتقاداً  يسير  هو  فيما  إسعاده،  على  ومقدرتها  وصحتها  بكمالها 

الجوالة،   للهواتف  المفرط  االستخدام  ذلك  ومثال  والهدر،  االستهالك 

الثمن   الباهظة  المالبس  الفتيات  واستخدام  الحديثة  بالسيارات  واالستعراض 

جميع   يصل  لكي  والمجوهرات  والعطورات  المكياج  من  العالمية  والماركات 

 .لمهم المنشودهؤالء لح

الفضائيات   التي أحدثتها  المظاهر  على  هذا بشكل سريع وموجز رصد لبعض 

لم تسع الخليجي، وما  المجتمعات إلعادة صياغة  المتلقي  وبلورة نظمها   هذه 

ها ألن الزمن والثقافة والسطوة في  ة فإن الزمن والفضائيات لن يمهالاالجتماعي

والقنوات   للصورة  اليوم  واإلكراه  عالم  بالمنع  للمقاومة  وال سبيل  الفضائية، 

 .وإنما بالمرونة والتحصين والتربية الذاتيتين

التي تواجه الشباب القراءة التي تعين اإلنسان على   الثقافية  ومن اإلشكاليات 

تثقيف نفسه، فهي كانت وال تزال أهم وسيلة من وسائل اكتساب المعرفة وفي  

 لجامعات المصرية تم طرح سؤال ماذا تقرأ؟استطالع تم إجراؤه وسط طالب ا 

" ال تصدقي إن قالت أي فتاة أنها تقرأ كتباً ثقافية أو علمية    اهنذكرت إحد () 

أي    ، كل جديد  للتعرف على  والموضة  األزياء  الفتيات هو عالم  يهم  ما  وكل 

 .صيحات الموضة أهم من الثقافة    أن

وذكرت إحدى الطالبات، أن الكتب للعجائز ولمن لديه وقت فراغ طويل ويشعر  

للفتيات الل ال يهتممن باألناقة والجمال ويردن اكتساب    ىواتبالملل وهي أيضاً 

 .جانب ثقافي كتعويض

وهناك طالبة جامعية قالت في جرأة شديدة أن المكياج والكوافير أكثر أهمية من  

 .القراءة والثقافة وأشياء أخرى
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كبيرة   كل  معرفة  على  اهتمامه  ركزت  للتمثيل  دراسته  أن  يذكر  آخر  وشاب 

يعي كيف  النجوم،  عن  يلبسون،وصغيرة  ماذا  مشكالتهم؟،    شون،  هي  وما 

 .ن بالبرامج الرياضية ووآخرين منشغل

كما يرى طالب جامعي آخر أن القراءة ليست معياراً لتميز شاب على آخر وإن  

كانت مطلوبة لكل شاب وشابة ألن الثقافة ضرورية وأغلب مشكالت مجتمعنا  

إلى  تعود  والشارع  والجامعة  البيت  في  السلوكيات  في    وتراجع  نقص واضح 

الوعي وعدم االلتزام باآلداب العامة. وطالبة تقول ال حاجة للمكتبة بعد ظهور  

 .القنوات الفضائية 

والتنمية   المعاصرة  االجتماعية  النظريات  أستاذ  عمران  كامل  الدكتور  يقول 

االجتماعية في جامعة دمشق: " من الصعب على المرء أن يحدد فيما إذا كانت  

الثقافة   في مجتمعنا أم ال فهذا يحتاج إلى دراسة متعمقة. كما أن الثقافة متدنية 

ينظر إليه نظرة متغيرة بمعنى أن لكل عصر ثقافته ولكل مجتمع ثقافته، وأن  

الثقافة في مجتمعنا تتطور تطورات كبيرة وأن المرحلة التي يعيشها المجتمع  

مط ثقافي آخر  وهي مرحلة تصادم ثقافات مختلفة وانتقال من نمط ثقافي إلى ن

 .قد يعطي هذا االنطباع بأن الثقافة في مجتمعنا تميل نحو التراجع 

 :عوامل بقاء األسرة    ·

ال يختلف اثنان على أن نطاق األسرة قد ضاق إلى حد كبير من األسرة الممتدة  

التي تشمل الزوج والزوجة واألبناء واألقارب من ناحية األم أو من ناحية األب  

شمل الموالي والربائب إلى األسرة النووية التي تقتصر على  وحتى اتسعت لت

الزوج والزوجة واألوالد فقط. كل ذلك أثر على األسرة وأهدافها ووظيفتها فقد  

تقلص دور األسرة إلى حد كبير في الرعاية والحضانة والتوجيه خصوصاً بعد  

ارس  ظهور دور الحضانة ومؤسسات الرعاية الحكومية وغير الحكومية والمد 

النواحي   بالتربية وتوفير بعض  يهتم  ممن  تعتبر  والمالجئ وكلها  والجامعات 

المادي والعاطفية إال أن أحداً ال يمكن له الزعم بأن األسرة ستتالشى نهائياً أو  

 :ستفنى في الدولة أو في الحضانة وذلك يرجع إلى األسباب التالية
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 :الفطرة البشرية  

العقاد األستاذ يقول   النظم   () " :عباس محمود  اثنين تختلف فيهما  إن أمرين 

العائلية ما تختلف بين الشعوب واألجيال وهما ماثالن في كل أسرة وفي كل  

شعب وفي كل جيل وهما حضانة الطفل، واأللفة الحميمة بين فئة من األقرباء  

ى نحو متشابه في  وكل هذين األمرين قائم على الغريزة الفطرية دون سواها عل

 .جميع األجناس وفي جميع العصور 

الخصائص  الحضانة   فمن  أنه طويل  المخلوقات  اإلنسان عن سائر  تميز  التي 

ألطفاله إذ تبلغ الرعاية للطفل في حدودها الدنيا ما ال يقل عن سنتين رعاية  

سنوات رعاية قريبة أو رعاية مباشرة، وهذه ضرورة   مباشرة وتبلغ إلى عشر 

للطفل كي ينمو ويكبر بخالف الحيوانات أو الطيور التي تبلغ لدى البعض  الزمة  

 .منها يوماً أو بعض يوم

 ً  :ومن الخصائص التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات أيضا

أنه يحتاج إلى األلفة الحميمة بينه وبين فرد أو آخر أو مجموعة من األفراد أياً  

سان اجتماعي بطبعه ، فهو يحاول أن يوجد  كانت حالة االجتماع هذه ، فإن اإلن

له مجتمعاً يعيش فيه ، إن لم يكن من القبيلة كان من األسرة فإن لم يكن من  

األسرة كان في المدرسة أو الجامعة أو مجموعة العمل المهم أن يشبه األسرة  

الناس في   أو ينوب عنها فال يكفي اإلنسان مجرد االجتماع مع مجموعة من 

وال يكفيه أن يأكل ويشرب مع مجموعة من الناس مهما كانت كبيرة  مكان وا حد  

اإلنسان   لكن  الداخلية  المدارس  أو  المعسكرات  في  يحدث  كما  صغيرة  أو 

حنان األسرة ورعاية األبوة واألمومة ومع أنه يدرك أنها صناعية إال أنه     يوجد

روح العائلة  يكون سعيداً بهذه الصناعة التي ال تحرمه من إنسانيته وتوفر له  

وروح األسرة ألن اإلنسان إذا فقد جو األسرة وروح األسرة أصيب بما يسمى  

 ." النقص االجتماعي " في أخالقه القومية أو اإلنسانية

فالفطرة البشرية والغريزة اإلنسانية وراء استمرار األسرة على مدى التاريخ  

لنشأة في أسرة  البشري وفطرة اإلنسان هي أحوج فطرة بين المخلوقات إلى ا
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واالتصال بقرابة عائلية وال ينفي ذلك وجود هذه الرغبة من كثير من األحياء  

األخرى غير أنها أوضح في التكوين اإلنساني وانتساب الفرد إلى دولة أو أمة  

ال يغنيه أبداً عن النشأة العائلية ولو جاء الوقت الذي تهدم فيه األسرة وتلغى  

زعم تربية المجتمع أو الدولة أو الحضانة لكان    األمومة وتصنيع األبوة تحت

ذلك تبديالً في الخلق وفي الفطرة ، ذلك أن الفطرة قد عودت الناس أن يخدم  

توفي على  بعضاً  بعضهم  ويعين  بعضاً  يشقى  بعضهم  فاألب   ، الحياة  مطالب  ر 

لفرط ما  تعوي لنفسه هو  ليشقى ويتعب  كان  لو  كما  أوالده وزوجته  ليسعد  ب 

من اللذة والسعادة والسرور برعاية زوجة وإنجاب ذرية ، إن استمرار  يشعر به  

النوع البشري قائم على االندماج بين التفاني في خدمة الذرية والسعادة التي  

األسرة   تكوين  البشرية مع  فالفطرة   ، يؤدي رسالته  اإلنسان وهو  بها  يشعر 

إلنسان ال لتصطدم  والحفاظ عليها ، وقد جاءت شرائع السماء لتنسجم مع فطرة ا 

بها ، وإذا بدا في بعض األحيان ما يظهر أنه يخالف الفطرة أو يصطدم معها  

فإن ذلك يحدث عندما تتراكم طبقات الفساد على النفس البشرية فتنحرف بها  

من على النفوس والقلوب  مرتي شرائع السماء لترفع هذا األعن فطرتها ، هنا تأ

اصطدام تهذيب وتقويم وليس اصطدام صراع   لتعيد اإلنسان إلى فطرته فهو إذا 

 .وفناء

كل من   نزوع  الناس عليها من  التي فطر  بفطرة هللا  األسرة  تأسيس  ويرتبط 

الجنسين نحو اآلخر وهو ما يجعل األسرة إحدى السنن االجتماعية الثابتة على  

التاريخ، ومهمة تشريعات السماء الخاصة بالتكوين االجتماعي واألسري   مر 

افظة على صالت المودة والرحمة والسكن التي هي في الوقت نفسه  هي المح 

صفات كامنة في صميم خلقة اإلنسان وفطرته والتي ال تتبدل وال تتغير، ومهمة  

إ  باإلضافة  إذا  والالشرائع  األسرة  تكوين  فإنها  ترلى حثها على  ذلك  غيب في 

ه من الضياع  وضعت السياج األخالقي الذي يحفظ األسرة وأفرادها والمجتمع كل

 واالنحراف، 
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أحد روافد الحث على األسرة  عليهم السالم  ولقد كانت أقوال األنبياء وأفعالهم   

خير   وأنت  فردا  تذرني  ال  "رب  ربه  يناجي  نبي  فهذا  وتكوينها 

وآية أخرى "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين    89الوارثين"األنبياء

إماما"الفرقان  للمتقين  نبي    74واجعلنا  القاعدة رسول وال  يشذ عن هذه  ولم 

عليهم الصالة والسالم وإذا كان موقف بعض الكنائس بدا غامضا من الشذوذ  

واالنحراف الجنسي في اآلونة األخيرة أمام المد العلماني الرهيب فإن البابا كان  

له رأي مخالف لما ذهبت إليه بعض مؤتمرات األمم  المتحدة في كل ما من  

األسرة ويهدد كيانها ، والموقف القوي وقفته هيئة كبار العلماء في  شأنها يهدم  

 المملكة ورابطة العالم اإلسالمي وكذلك األزهر . 

يدافع   يزال  دافع وال  الذي  األمثل  النموذج  أحكاما وتطبيقا هو  اإلسالم  ويبقى 

ويقاوم الهجمات  كلها اآلتية من الشرق والغرب ومن الداخل أيضا التي تهاجم  

امتدت عناية اإلسالم باألسرة من جوانبها جميعها ووضع من  األس رة ، وقد 

التشريعات والقواعد ما يضمن لها البقاء والدوام  ومن عالمات ذلك العناية :  

عناية اإلسالم بالعالقة الزوجية واهتمامه بكل مرحلة من مراحلها حيث أحكم    -1

االخت الزوجين وحق كل منهما في  يار وعظم من عقد  الخطبة وحسن اختيار 

الغليظ"   "الميثاق  الزواج من حقوق    -2الزواج وسماه  يترتب على  بيان ما 

وواجبات " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" البقرة  

واعتبار الزواج هو الصورة الوحيدة للعالقة الجنسية بين الرجل والمرأة  228

على  يحافظ  ما  واألصول  القواعد  من  ووضع  وكيانها.     ،  أوجب    - 3األسرة 

معالجة    -4اإلسالم العناية بثمرة الزواج من إرضاع وحضانة وإنفاق وتربية.    

اإلسالم ما قد يحدث بين الزوجين من خالف وشقاق حيث وجههما إلى الصلح،  

تحاول المرأة إصالح زوجها ويحاول الزوج إصالح زوجته، فإن لم يستطيعا  

تشريع الطالق في حالة تعذر    -5وواحد من أهله.  تدخل حكمان واحد من أهلها  

تشريعه كل ما يصون األعراض، وحماية البيوت    - 6واستمرار الحياة الزوجية.  

 من التصدع واالنهيار.  
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 ومن هذه التشريعات:  

تحريم الزنا، عدم إفشاء أحد الزوجين سر اآلخر. تحريم القذف. إيجاب الحجاب  

اال وإيجابه  البلوغ.  عند  عورات  للنساء  يكشف  ال  حتى  الدخول  عند  ستئذان 

 البيوت. وتحريم االختالط والخلوة باألجنبية. 

فهكذا يبدو واضحا حرص التشريع اإلسالمي وعنايته بجميع ما يتعلق باألسرة  

إعزازا لشأنها واهتماما بوظيفتها، ولقد كان لهذه العناية أثر بالغ في جمع شمل  

صام تقف  جعلها  مما  اإلسالمية  والهجمات  األمة  المعادية  التيارات  أمام  دة 

 أمد بعيد.  نذ الشرسة التي تحاول القضاء عليها م

أما المجتمعات الغربية والتي تسود فيها موجات التحرر التي تصل إلى الحيوانية  

فإنه مما يزعج أن إهدار قيمة األسرة وإهمال وظيفتها، بل والتعدي عليها مكن  

عوامل البقاء، مما    نالرغم مما لديهم م  الخطر وسر السقوط غير بعيد على 

يجعل بعض العقالء فيهم والحكماء يحذرون من بداية انهيار الحضارة الغربية  

 ويدعونهم إلى المحافظة على األسرة بصفتها الضامنة لبقائهم وحياتهم. 

 

 *              *              * 

 : من الندوة فعاليات اليوم الثاني:  ثانيا

 (  2جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

 هـ  1441/ 6/  30ثنين  اال من الندوة يوم  اليوم الثاني

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 
 السعودية األسرة مؤسسة ألفراد الوظيفي الدور الرابع

 وآثارها  المصطلحات فوضى ظل في
 الزهراني د. عبد الرزاق  

 بن مشبب الدكتور االستاذ الرقمي  التحول وتحديات السعودية األسرة الخامس 
 األسمري حسن غرامة

 

 لألسرة  االجتماعية التربية في القيادية المرأة دور السادس 
 والمجتمع 

 بنت هدى الدكتورة
 الدغيري  عبدالعزيز
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مدير  
 الندوة 

 األستاذة فاطمة الدوسري 

 

 : المتحدثين في الندوةعرض ( 1—2)

 : المتحدث األول

 الرزاق الزهراني د.عبد

  فوضى ظل يف  السعودية األسرة مؤسسة ألفراد  الوظيفي الدور: " الرابع احملور 
   " وآثارها املصطلحات 

 تمهيد:

داخلها،    تعتبر األسرة من أهم الجماعات األولية في حياة الفرد، حيث يولد في         

ن األولى من حياته، وهنا تؤثر األسرة في المقدمة األولى  وويمضي بين أفرادها السن

والرئيسة لحياته، وتضع في تلك المقدمة اللبنات األولى في شخصيته. وتحاول أن  

والمبادئ   القيم  فيها  حياته،  تغرس  له في  مرشداً  تكون  التي  والعادات  واألعراف 

وتساعده على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، وشق طريقه في الحياة، والتغلب  

 على الصعاب والعقبات التي قد تعترض مسيرة حياته.  

واألسرة من العوامل المشتركة بين جميع الشعوب، فلم يخل منها شعب، ولم  

التاريخ، وفي هذ أي  تخل منها   الدور  ه  حقبة من حقب  الورقة سوف نتحدث عن 

الوظيفي ألفراد مؤسسة األسرة السعودية في ظل فوضى المصطلحات وأثارها، وبما  

أن المجتمع السعودي مجتمع مسلم، دستوره القرآن الكريم والسنة المطهرة، ويضم  

بالحديث عن م نبدأه  الشريفين وقبلة المسلمين، فسوف  األسرة في  الحرمين  عنى 

الحياة المعاصرة، ونتبعه بحديث   المصطلحات في  اإلسالم، ثم نتحدث عن فوضى 

عن وظائف األسرة كما تحددها بعض أدبيات علم االجتماع، ثم نتحدث عن وظائف  

وبناء األسرة المسلمة من حيث حقوق ووظائف الوالدين، وحقوق ووظائف األوالد  
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لزوجة، والحضانة، والتربية والتعليم، والعدل،  والتي يأتي من ضمنها حسن اختيار ا

ثم   األرحام،  ذوي  وحقوق  ووظائف  بعضهما،  على  الزوجين  حقوق  ووظائف 

نستعرض بعد ذلك التغيرات المعاصرة التي أثرت على األسرة، ثم نختم البحث بحديث  

  عن األسرة والوقاية من الجريمة  واالنحراف باعتبار األسرة تمثل خط الدفاع األول 

 في هذا االتجاه. 

 معنى األسرة في اإلسالم: 

كثير من األمم والشعوب، وعن    ىاألسرة في اإلسالم يختلف عنه لد   مفهوم      

كثير من الملل والنحل، وذلك لشموله وتعدد جوانبه وتعدد وظائفه ليشمل األرحام  

هي الوحدة  واألقارب، ويمكننا اعتماداً على الداللة الخارجية للفظ أن نعتبر العائلة  

علم   في  يسمى  ما  أو  والفروع،  واألصول  واألم  األب  من  تتكون  التي  الصغرى 

االجتماع باألسرة النووية، وهي األسرة الصغيرة المكونة من األب واألم وأبنائهما،  

واألسرة الممتدة وهي المكونة من األب واألم وآبائهما وأبنائهما وأحفادهما، هذان  

ن  النوعان يمكن أن نطلق علي هما مفهوم العائلة في اإلسالم، ألن معنى اإلعالة ُمضمَّ

في هذا اللفظ، فرب األسرة مسؤول عن إعالة أفراد أسرته، أما لفظ )أسرة( فيمكن  

أن نعتبره أوسع وأشمل من لفظ )عائلة( وربما كان مما يتميز به اإلسالم عن غيره  

األعمام، واألخوال فهم    من األنظمة، فهو يشمل بقية األقارب من األعمام، وأبناء 

يشدون أزر بعضهم بعضاُ في النوائب واألزمات. وانفرد اإلسالم كذلك بلفظ )عاقلة(  

وهم من يغنم ويغرم، ويتحمل المسؤولية من األقرباء، حيث يشير إلى سعة الدائرة  

المحيطة بالشخص، وأن اإلنسان ال يواجه الحياة بمفرده عند الكوارث واألزمات،  

نفسه فقط عند النجاح والكسب، وإنما يجد حوله أعداداً من األقرباء وأولي  وال يُفيد  

األرحام يؤازرهم ويؤازرونه، ويساعدهم ويساعدونه، وعندها يشعر اإلنسان بمعنى  

اإلنسانية وبمعنى الحياة وبمعنى القرابة والرحم، ألن لفظ الرحم مشتق من الرحمة،  

أ الرحم والدم يجب  ن يتراحموا ويتواصلوا ويتكاتفوا. ولقد  فالذين تربطهم روابط 

حث اإلسالم على التراحم والتواصل وأكده وكرر الدعوة إليه، ومن ذلك قوله تعالى:  

( وعن أنس بن  75األرحاِم بعُضهم أولى ببعٍض في كتاِب هللا{ )األنفال:    وا }وأول
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ره  مالك رضي هللا عنهم قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )من س

البخاري في كتاب   له في أجله فليصل رحمه()رواه  له في رزقه ويُنسأ  يُبسَط  أن 

 متفق عليه.  -( ورواه مسلم أيضاً 1925البيوع ورقمه  

وإذا كانت األسرة هي اللبنة األولى واألساس في بناء المجتمع، فإن الزواج           

ثابتة والمستقرة، وعماد  هو األساس في بناء األسرة، ألن الزواج هو عماد األسرة ال

المسؤولية المتبادلة بين أطراف الزواج كما سنرى، ويشعر اإلنسان في ظله باألمن  

واالستقرار، قال تعالى: } ومن آياته أن خلَق لكم من أنفِسكم أزواجاً لتسكنوا إليها  

ة  ( إن نظر21وجعل بينَكم مودَّةً ورحمة إنَّ في ذلك آلياٍت لقوٍم يتفكرون{.)الروم:  

اإلسالم تهدف إلى )أن تكون األسرة رحمةً في المعاملة ومودةً في السلوك، وسكناً  

 (. 9:1410في الحياة، وحقالً خصباً في المجتمع()الكبيسي،  

 فوضى المصطلحات في الحياة المعاصرة: 

ال يوجد زمن اضطربت فيه المصطلحات وتم التالعب بها مثل الزمن الذي   

أخذنا   فلو  فيه،  يتردد  نعيش  التي  المصطلحات  أكثر  من  )اإلرهاب( وهو  مصطلح 

ذكرها في وسائل اإلعالم المعاصر، لوجدنا أنه مصطلح يستخدم حسب المصلحة،  

ولهذا دعا الرئيس المصري األسبق محمد حسني مبارك األمم المتحدة إلى وضع  

نعوم  تعريف موحد لهذا المصطلح، وما ذلك إال لكثرة التالعب بهذا المصطلح، يرى 

تشومسكي المفكر األمريكي اليساري أن اإلرهاب هو )ما يراه قادتنا كذلك(، وأذكر  

البيئة في جامعة   اجتماع  أستاذي علم  آر  كاتن جي  وليم  البروفيسور  أنني سألت 

الثمانينيات الميالدية، عن هذا   أواسط  والية واشنطن عندما كنت أدرس فيها في 

األفغانيين الذين يقاتلون السوفييت )مقاتلين  المصطلح، وقلت له أنكم تطلقون على 

يقومون   أنهم  مع  )إرهابيين(  الفلسطينيين  على  تطلقون  بينما  الحرية(  أجل  من 

بالشيء نفسه، يحاربون من احتل أرضهم، فنظر إلى بابتسامة وقال: يبدو لي أن  

  من أجل الحرية، والذي ليس في صفنا نطلق عليه   الذي في صفنا نطلق عليه مقاتال

وسلفي،  اإرهابي محافظ،  مصطلح  مثل  المصطلحات  من  الكثير  ذلك  على  وقس   ،
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ولبرالي، وحداثي، إنها مصلحات ليس لها معنى واحد، وإنما معاٍن متعددة حسب  

 مستخدميها وما يريدونه من استخدامها. 

ويهمنا هنا المصطلحات المتعلقة باألسرة، والتي شملتها فوضى المصطلحات   

 لح )القوامة(، ومصطلح )الدور(. طلك مصطلح )المساواة(، ومص المعاصرة، ومن ذ 

 مصطلح المساواة: 

(  ( )المساواة(  المرأة  EQWALITYمصطلح  مساواة  موضوع  في  كثيراً  يتردد 

بالرجل، والحقيقة أن المساواة بين الرجل والمرأة مستحيلة إال إذا تمكن المنادون  

تحمل   والمرأة  يحمل مرة  الرجل  يحيض شهراً  بذلك من جعل  الرجل  مرة، وجعل 

والمرأة تحيض شهراً آخر، وجعل المرأة ترضع فترة، والرجل يرضع فترة أخرى،  

وهذا مستحيل، وعليه فإن االختالف البيولوجي يترتب عليه اختالفات في الدور في  

الحياة، فكل ميسر لما ُخلق له، فالرجل أقدر للقيام بأعمال لها صفة االستمرارية،  

مال التي تتم غالباً خارج المنزل، فهو أقوى من حيث البنية الجسدية، وال  وهي األع 

يكون   أن  يجب  وعليه  المرأة،  لها  تتعرض  التي  البيولوجية  للتغيرات  يتعرض 

( في الحقوق والواجبات، ويجب أن  EQWITYالمصطلح المستخدم هو )مقاربة( ) 

دة، وأن أدوارهما مختلفة،  يتم النظر إلى الرجل والمرأة على أنهما وجهان لعملة واح 

واالختالف هنا اختالف تكامل وتنوع، وليس اختالف تضاد كما يظن البعض، يقول  

رسولنا صلى هللا عليه وسلم )النساء شقائق الرجال( ويقول في خطبته الشهيرة في  

 حجة الوداع )استوصوا بالنساء خيراً(. 

ن و  قد ر لها اإلسالم ذلك  وبما أن المرأة هي التي تحمل وتلد وترضع فقد ثم 

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يقول )الجنة تحت أقدام األمهات( وعندما سأله أحدهم:  

الرابعة قال   أمك. ثالث مرات، وفي  يا رسول هللا؟ قال؟  الناس بصحبتي  من أحق 

من أحقية صحبة األبناء، ألنها حملت كالً    %75)أبوك( أي أن األم تستحوذ على  

يتغذى من غذائها ويتنفس هواءها، ويختلط دمه بدمها، وعندما  منهم تسعة أشهر  

تضعه تعاني آالم الوالدة، وبعد وضعه ترضعه عدة أشهر، ولهذا عندما تنظفه فكأنها  
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تنظف نفسها، وقد فشلت التجارب الغربية في تكليف الرجل بالعناية بالطفل الوليد،  

ة الرجال في القيام بهذه المهمة  واليوتيوب فيه مشاهد تثير الضحك والغرابة من معانا

التي لم يخلقوا لها، وهذه المهمة هي مهمة األنثى حتى في الكائنات األخرى، فالناقة  

 والشاة هي التي تعنى بالصغير عند والدته، وتدافع عنه، وتحميه قدر ما تستطيع. 

 مصطلح القوامة: 

م، كما  مصطلح القوامة من المصطلحات التي تعرضت للتشويه ولسوء الفه 

كما   لالستعمار  قابلية  لديها  التي  الجهات  من  النقد  الهجوم وبعض  لبعض  تعرض 

يقول المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي، ولديها قابلية للتبعية والتقليد، فهم يرون  

أنه ال يجب أن يكون هناك قوامة ألحد على أحد، وهذا مخالف للفطرة، ولسير األمور  

الدولة هناك حاكم أعلى هو ملك أو رئيس أو أمير، وعلى    في الحياة، فعلى مستوى

المبدأ ألصبحت   ألغينا هذا  لكل مؤسسة، ولو  مستوى المؤسسات هناك مدير عام 

األمور فوضى، واألسرة مؤسسة وال بد لها من رئيس وقائد، والرجل، كما ذكرنا  

و الدور،  بهذا  القيام  على  األقدر  هو  المساواة،  الحديث عن مصطلح  أن  عند  كما 

دكتاتورية   قيادات  فيها  المؤسسات  مستوى  وعلى  الدولة  مستوى  على  القيادات 

ومتسلطة، وهي قيادات مكروهة ممن تحت قيادتهم، فهناك قيادات على مستوى  

األسرة لها الصفات نفسها، وهي قيادات مكروهة وشاذة، وفي المقابل، هناك قيادات  

وه اإلدارة،  شؤون  في  واللين  الشورى  معظم  تعتمد  على  تصوري  في  ينطبق  ذا 

 القيادات األسرية. 

 تعريف القوامة: 

ا   يقال في اللغة قِوام الشيء؛ أي  ِعماده ونظامه، والِقوامة هي القيام على األمر، أم 

ا القيم على القاصر،   في اصطالح الفقهاء فإن هم يقصدون بالقوامة أحد ثالثة معاٍن: إم 

ا القي ا القيم على الوقف، وإم  م على الزوجة، والمعنى األخير هو المقصود بيانه،  وإم 

ُض بها الزوج للقيام على مصالح زوجته بالتدبير   فالقوامة الزوجية: هي )واليةٌ يُفوَّ

والصيانة(، والواضح من معنى القوامة أن ها تكليٌف على الزوج، كما أن ها تشريٌف  
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أوجب هللا   الِقوا  -تعالى-للمرأة، فقد  التي  على الزوج بمقتضى  مة، رعاية زوجته 

ارتبط بها بعقد زواجٍ شرعيٍ، واستحل الزوج االستمتاع بزوجته بذلك الميثاق الغليظ  

أَف َضى    -تعالى-كما وصفه هللا   َوقَد   تَأ ُخذُونَهُ  )َوَكي َف  قال:  الكريم حيث  القرآن  في 

تكون المرأة مكرمةً بوضعها    بَع ُضكُم  إِلَى بَع ٍض َوأََخذ َن ِمن كُم  ِميثَاقاً َغِليظاً(، وبذلك

تحت قي ٍم يقوم بأمورها، وينظر في مصالحها، ويذب  عنها، ويبذل كل  ما من شأنه  

أن يسعدها، ويحقق طمأنينتها، ويظهر من ذلك أن  القوامة ليست تسلطاً على المرأة،  

 وال قهراً لشخصيتها كما يحاول أعداء اإلسالم تصويرها. 

الِقوا  الزواج موجوٌد في  واألصل في مشروعية  مة للرجل على المرأة في 

َجاُل   القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فمن القرآن الكريم قول هللا تعالى: )الِر 

(، وقد   َواِلِهم  ُ بَع َضُهم  َعلَى بَع ٍض َوبَِما أَن فَقُوا ِمن  أَم  اُموَن َعلَى النِ َساِء بَِما فَضََّل َّللاَّ قَوَّ

ماء المسلمين من المفسرين والفقهاء، على أن  اآلية هي األصل في  نص  جمهور عل 

ا من السنة النبوية الشريفة، فقد ورد عن رسول هللا   قوامة الرجل على زوجته، أم 

صل ى هللا عليه وسل م العديد من األحاديث التي تأمر الزوجة بطاعة زوجها، ما دام  

، ومنها قول رسول هللا صل ى  ذلك ضمن حدود الشرع، وحدود قدرتها واستطاعتها

فرَجها،   نَت   وحصَّ شهَرها،  وصاَمت  َسها،  َخم  المرأةُ  صلَِّت  )إذا  وسل م:  عليه  هللا 

 وأطاَعت زوَجها، قيَل لها: ادُخلي الجنَّةَ ِمن أيِ  أبواِب الجنَِّة ِشئِت(. 

 أسباب القوامة:  

محاسن اإلسالم  يتساوى كل  من الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وذلك من   

َجاِل   الظاهرة، قال هللا تعالى موضحاً ذلك: )َولَُهنَّ ِمث ُل الَِّذي َعلَي ِهنَّ بِال َمع ُروِف َوِللِر 

إال  أن  السبب في جعل الِقوامة للرجل على زوجته ال للمرأة على   َدَرَجةٌ(،  َعلَي ِهنَّ 

 زوجها؛ اختالفهما في أمرين رئيسيين:

لمقوماتٍ  (1 الرجل  معتدل  امتالك  الِخلقة،  كامل  فالرجل  َخلقيٍة،  جسديٍة   

المرأة،   والعزم على  القوة  في  مفضٌل  ولذلك هو  البنية،  سليم  العاطفة، 

ة، والرسالة، واإلمامة الكبرى، والقضاء، كل ها خاصةً   ولذلك كانت النبو 
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في الرجال دون النساء، وكذلك إقامة الشعائر؛ من أذاٍن، وإقامٍة، وجهاٍد،  

ونحو ذلك، كما ُجعل الطالق في أيدي الرجال، وُخص وا بالشهادة    وُجمعٍة،

 في الجنايات والحدود. 

وجوب اإلنفاق على الرجل للزوجة، والقريبة، وكذلك إلزام الرجل بالمهر    (2

 للزواج من المرأة؛ كرمٍز لتكريمها.  

 ضوابط القوامة: 

جعل هللا تعالى للِقوامة ضوابطٌ تحكمها، حتى ال يتخذ ها بعض الرجال دافعاً للتحكم   

 بالمرأة وإذاللها، وفيما يأتي بيان تلك الضوابط:

لواجباته الزوجية، ومنها ما يأتي: أداء المهر للزوجة؛ وهو  أداء الرجل    (1

المال الذي يجب للمرأة على الرجل عند النكاح، وقد نقل العلماء اإلجماع  

على وجوب المهر، وفي المهر تأكيٌد على شرف المرأة ومكانتها، وعلى  

 بها.   طباالرتبارغبة الرجل 

بمج  (2 الرجل  النفقة  وتلزم  الزوجة،  وتمك ن  اإلنفاق على  الزواج،  رد عقد 

عليها،   باإلنفاق  ملزماً  الرجل  فيكون  بزوجته،  االستمتاع  من  الرجل 

 وتوفير المسكن والملبس لها.  

معاشرة الزوجة بالمعروف واإلحسان، والمعاشرة لفظٌ عاٌم يشمل نواحي   (3

زوجته،   مع  الحديث  يحسن  أن  الزوج،  من  فالمطلوب  جميعها،  الحياة 

لها ما ال تطيق، وكذلك أن يتحمل ما قد يبدر من  ويتأدب معها، وال يحم  

إلى   السرور  ويدخل  لها،  يتجمل  وأن  تكد ٍر ونحوه،  من  أحياناً،  زوجته 

 قلبها، وما إلى ذلك من صور حسن المعاشرة.  

عدل الرجل وإنصافه في وظيفة الِقوامة الملقاة على عاتقه، فبما أن ها   (4

للرجل، فوجب عليه مراعاة النصوص  وظيفةٌ شرعيةٌ جعلها هللا تعالى 

الشرعية في أدائها، فال يظلم وال يتجبر، بل يعدل وينصف، ويراعي  

  (www.mawdoo3.com) .حقوق زوجته وواجباتها
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 مصطلح الدور: 

مفهوم الدور من المفهومات التي تعددت تعريفاتها وكثرت في علم االجتماع   

نشير   أن  هنا  ويكفينا  العلوم،  من  فالدور  وغيره  التعريفات،  تلك  من  واحد  إلى 

هو مجموعة العالقات التي تربط بين الفرد وباقي أفراد المجتمع. كما أنه   االجتماعي 

يجابي لألفراد في أداء أدوارهم  ماعية للمجتمع من خالل السلوك اإليسهل الحياة االجت

مل فيما بينها  االجتماعية. حيث تضم المجتمعات البشرية العديد من األنظمة التي تتكا

بهدف تحقيق أهداف المجتمع المشتركة. إن األدوار االجتماعية تكتسب ويتم تعلمها  

من خالل الثقافة العامة والوعي العام والتنشئة االجتماعية والسياسية واألخالقية  

األدوار   أداء  كيفية  ويعرف  يحدد  الذي  هو  وغيره  هذا  كل  للمجتمع،  والثقافية 

األدوار االجتماعية تختلف من مجتمع آلخر بسبب هذه    االجتماعية، لهذا نجد  أن 

العوامل. كما أن كل فرد من أفراد المجتمع يؤدي عدة أدوار اجتماعية، خالل فترة  

 حياته. 

ومعروف أن دور المرأة ودور الرجل في الحياة االجتماعية يختلف من مجتمع إلى   

الجانب، وتتداخل أدوار كل  آخر، ولكن هناك قواسم مشتركة بين المجتمعات في هذا  

من الرجل والمرأة في كثير من الحاالت، ولكن هناك شبه اتفاق على أن من أدوار  

تهم، والقيام بشؤون األسرة في  يالمرأة الرئيسة هي اإلنجاب، والعناية باألبناء وترب

المنزل، ويأتي بعد ذلك العمل لخدمة المجتمع حسب ضوابط كل مجتمع، أما أدوار  

ف اإلنشاءات  الرجل  وأعمال  الحروب،  وخوض  القتال،  أعمال  في  يتركز  معظمها 

والتعدين ونحوها، والمرأة أقدر من الرجل على التمريض والسكرتارية، ولذا نجد  

أن معظم أعمال التمريض والسكرتارية في معظم دول العالم مسندة للنساء، وقل أن  

 شاءات وشق الطرق ونحوها. تجد نساء في القوات المسلحة، وفي التعدين، وفي اإلن 

ومما يؤسف له أن الحضارة المعاصرة تحاول أن تخلط األدوار فتعطي للمرأة   

أدوار الرجل، وتعطي للرجل أدوار المرأة، ومن هنا تم إضعاف، إن لم يكن تدمير  
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والنساء، وهذا   الرجال  بين  المساواة  بحجة  المجتمعات  من  كثير  األسرة في  دور 

 عند الحديث عن مصطلح المساواة.  الموضوع تمت مناقشته

 اإلطار النظري: 

وأدوار    أبعادها  لتفسير  الوظيفية  النظرية  على  العلمية  الورقة  هذه  تعتمد 

أعضاء مؤسسة األسرة في المجتمع السعودي، فالنظرية الوظيفية تشبه المجتمع  

بجسم اإلنسان، فكل عضو له وظيفة تحتاجها بقية األعضاء، وهذا العضو يحتاج  

يعتمد على الوظائف التي تقوم بها بقية األعضاء، فالدماغ وظيفته التفكير، والعيون  و

الدم،   تنقية  وظيفته  التنفسي  والجهاز  السمع،  وضيفتها  واآلذان  النظر،  وظيفتها 

التي   فالعين  بحاجته منه،  الجسم  الطعام وتزويد  الهضمي وظيفته هضم  والجهاز 

الجهاز التنفسي، وبحاجة إلى الغذاء الذي    تنظر بحاجة إلى األوكسجين الذي ينقيه 

يوفره الجهاز الهضمي، وهما بحاجة إلى العين لقيادة الجسم في السير وبذل الجهد  

 في تحصيل الطعام، وتجنب المناطق الملوثة. 

تؤازر    كما  بعضا  بعضها  يؤازر  مختلفة  نظم وأجهزة  من  مكون  والمجتمع 

ا جهاز  فمنسوبو  بعضا،  بعضها  الجسم  جهاز  أعضاء  يقدمه  ما  إلى  بحاجة  ألمن 

التعليم، واالثنان بحاجة إلى ما تقدمه أجهزة الصحة، وهكذا، وعندما يتعطل جهاز  

عن أداء مهامه يصاب المجتمع بشيء من الخلل في أداء وظائفه، ومن ثم ال بد من  

إصالح ذلك الخلل قبل أن يؤدي إلى مرض المجتمع وتدهور وضعه االجتماعي، فلو  

األ  أموال  اختل  من  يملك  بما  المتعة  وفقد  حياته،  الضطربت  ما،  مجتمع  في  من 

 ووظائف ونحوها. 

واألسرة كيان اجتماعي مكون من أعضاء هم الزوج، والزوجة، واألبناء،   

وذوي األرحام، وتتأثر تلك المكونات بالعوامل الخارجية وفي مقدمتها المجتمع، كما  

غ من  الخارجية  بالعوامل  المجتمعات  تتأثر  تتأثر  وكما  ثقافي،  وغزو  حربي،  زو 

بعوامل البيئة المختلفة من فياضات وأعاصير، وأوبئة وأمراض مختلفة، كما هو  
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التي وصل   الحال بالنسبة لمرض كرونا وتأثيراته على الصين وغيرها من الدول 

 إليها. 

 وظائف األسرة: 

 لألسرة مجموعة من الوظائف من أهمها ما يلي:  

 د: أوالً: إشباعات الفر

رغم التغيرات التي ألمت باألسرة وخروج المرأة للعمل، واالعتماد على اآللة،  

والمنتجات الصناعية، وتوفر متطلبات الحياة من خالل األسواق وأماكن الخدمات  

العامة، فال تزال األسرة تقوم بتقديم كثير من اإلشباعات التقليدية. فهي أفضل مكان  

ة وتوفير العالقات الحميمة والمستمرة والمتبادلة،  إلشباع الجوانب النفسية والروحي

واألسرة تقوم بحماية أبنائها ورعايتهم وتوجيههم، وتوفير احتياجاتهم العضوية من  

أكل وشرب ومسكن وملبس وغير ذلك من اإلشباعات، وتقوم األسرة بإشباع رغبات  

ن االنحالل  الزوجين الغريزية في الجنس والنسل والذرية، وبذلك تصون المجتمع م

تنتقل   االجتماعية  األسرة  مكانة  أن  كما  الجنسية،  واألمراض  والفوضى  الخلقي 

إال   تفاضل  وجود  وعدم  األخرى،  األسر  احترام  مع  أعضائها،  إلى  آلية  بصورة 

يأمر   فاإلسالم  المسلمة،  األسرة  أبرز خصائص  من  الخاصية  هذه  ولعل  بالتقوى. 

ويشير إلى أن العرق دساس، وصفة التدين  بإنزال الناس المنازل التي يستحقونها، 

من أعلى وأسمى الصفات التي يعطيها اإلسالم لإلنسان، فهي ميزان التفاضل بين  

البشر، وهي أهم ميزة يجب أن تتوفر في المرأة المطلوبة للزواج، وال زال الحسب  

بيرة  والنسب من األمور  التي يعطيها الناس في غالبية المجتمعات اإلسالمية أهمية ك

وخاصة عند التفكير في المصاهرة والزواج، ولعل هذا العامل من أهم عوامل الوقاية  

من الجريمة، فارتكاب الجريمة يعتبر وصمة عار في جبين فاعلها وتؤثر كذلك على  

سمعة أسرته ومكانتها في المجتمع، ومن أجل ذلك يحرص الكثيرون عن االبتعاد  

خوف على سمعتهم من العار والتلوث، لهذا كله  عن الجريمة ألسباٍب كثيرة منها ال
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يالئم مكانة أسرهم، كما أن تلك المكانة    ا اس عند التعامل يُنتظر منهم سلوكفإن الن 

 من العوامل التي تؤثر على سلوك الناس مع بعضهم بعضا. 

 ثانياً: تحقيق إنجازات المجتمع: 

النظم   بقية  خالله  من  تعمل  والذي  األساس  االجتماعي  النظام  هي  األسرة 

ختالف  االجتماعية مثل النظام االقتصادي، والنظام الديني، والنظام السياسي، مع ا

في الدرجة من مجتمع إلى آخر، ففيها تُغرس البذور الدينية األولى، قال صلى هللا  

علية وسلم: )كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه   أو ينصرانه أو يمجسانه  

البخاري، رقم   البهيمة هل ترى فيها جدعاء( )رواه  البهيمة تنتج  (.  1296كمثل 

امات رجال السياسة والحكم باعتبارها أهم وحدة في  وتشغل األسرة حيزاً من اهتم

المجتمع، ولها دور كبير في استقرار المجتمع أو عدم استقراره، فطاعة ولي األمر  

التي أمر بها اإلسالم وحث عليها يبدأ غرسها من األسرة في نفوس األبناء واألقارب.  

أبنائها للعمل  واألسرة هي الوحدة األساسية في االستهالك، وتقوم األسرة بإ عداد 

تأكيد   على  وتعمل  والرياضية،  والنفسية  العقلية  المختلفة  مهاراتهم  بتنمية  وذلك 

شعورهم باالنتماء إلى المجتمع، وتتعاون وتتكامل مع المدرسة إلنجاز وتحقيق هذه  

األسرة المحافظة على تزويد المجتمع   أن من أهم وظائف  المتعددة. كما  الجوانب 

من السكان عن طريق اإلنجاب، وتوفير الرعاية والتقدير للكبار    بالعناصر الجديدة 

 والعاجزين. 

 ثالثاً: التنشئة االجتماعية: 

التي يتم بواسطتها نقل   التنشئة في علم االجتماع بأنها تلك العملية  تعرف 

ثقافة المجتمع من الجيل السابق إلى الجيل الالحق، والثقافة هي كل ما يكتسبه الفرد  

باعتباره عضواً في المجتمع، وتشمل فيما تشمل اللغة والعادات والتقاليد واألعراف  

شئة االجتماعية تعتبر من أبرز وأهم وظائف األسرة  والقيم بأنواعها المختلفة، والتن

حيث تقوم بإعداد أفرادها ليكونوا أعضاء صالحين ومتوافقين وفاعلين في المجتمع،  

وال يتم ذلك إال بتعلم أهم وأبرز معالم ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه، والتنشئة  
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الرفيعة مثل التضحي التي تزرع في الناشئة القيم  ة واإليثار، والصبر  السليمة هي 

الرسول   يحويها مضمون حديث  التنشئة  واألمانة... وعملية  والصدق  واالحتمال، 

صلى هللا عليه وسلم ) كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  

يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء(. فاألسرة لها أبلغ األثر  

 الفرد، وبناء شخصيته، ونقل قيم وتراث المجتمع إليه. في تحديد مسار  

 رابعاً: الضبط االجتماعي:

المقصودة   اإلجراءات  أو  العمليات  تلك  عن  )عبارة  هو  االجتماعي  الضبط 

لرقابة سلوك   التي يتخذها مجتمع ما، أو جزء من هذا المجتمع  المقصودة  وغير 

المعايي النظم التي رسمت  األفراد فيه والتأكد من أنهم يتصرفون وفق  ر والقيم أو 

(. واألسرة أهم مؤسسات الضبط غير الرسمي،  1982  383:  1982لهم()بدوي،

حيث تمارس مع األبناء أساليب الثواب إذا أحسنوا والعقاب إذا أساؤا، وذلك وفق  

التنشئة   عملية  خالل  من  إليه  نقلت  التي  المجتمع  ثقافة  ووفق  مسبقة  معايير 

تحدثن التي  في  االجتماعية  جداً  مهم  األسري  والضبط  السابقة،  الفقرة  في  عنها  ا 

أبنائها،   في  اإلسالمية  القيم  األسرة في غرس  فكلما نجحت  الجريمة،  من  الوقاية 

وحذرتهم من ارتكاب ما ينهى عنه اإلسالم كان األبناء أبعد ما يكونون عن الجريمة،  

المحافظة   الجانب  هذا  في  ويدخل  لها.  ومحاربة  كرهاً  األسرة  وأكثر  مكانة  على 

حتى   أفرادها  على  الضغوط  تمارس  فاألسرة  سابقاً،  عنه  تحدثنا  والذي  وشرفها 

ينجحوا في حياتهم ويتمسكوا بالقيم المرغوبة اجتماعياً للمحافظة على مكانة األسرة  

وزيادتها رفعةً وسمواً، وتوجيه األبناء في هذا االتجاه يعتبر من أهم وسائل الوقاية  

 من أهم طرق مواجهتها ومكافحتها. من الجريمة و

 :أهم خصائص وسمات األسرة المسلمة

دستوره    مجتمع مسلم،  السعودي  المجتمع  أن  الورقة  بداية هذه  في  ذكرنا 

انطلقت   ومنه  إسالمي،  بناء  االجتماعي  وبناؤه  وقيمه  المطهرة،  والسنة  القرآن 

الشريفان، وعن والحرمان  المسلمين،  قبلة  وفيه  اإلسالم،  باألسرة عناية  رسالة  ي 
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اإلسالم   في  األسري  والنظام  المجتمع،  في  اجتماعية  وحدة  أهم  باعتبارها  خاصة 

واحد من النظم اإلسالمية الرئيسة ومنها النظام السياسي، واالقتصادي، واألخالقي،  

والقضائي، والتربوي، والبيئي وغيرها، ولعل أهم خصائص النظم اإلسالمية ومنها  

,  Abdal-Atiهـ و1411في اآلتي )انظر: إبراهيم وآخرون،  النظام األسري تتمثل

1977 :) 

الذي خلق  1  وتعالى  الرب سبحانه  األسرة في اإلسالم مصدره  فنظام  الربانية،   )

 اإلنسان ويعلم ما هو أنسب وأصلح له. 

( اإلنسانية، فهو يربي في الفرد الجانب اإلنساني القائم على التراحم والتعاطف  2 

 والتعاون... 

( الجمع بين التشريع والتوجيه. فال يكتفي اإلسالم بوضع التشريع من حالل وحرام  3

ومكروه، ولكن وكما يقول الكبيسي:)إن نظام األسرة في اإلسالم يتغلغل إلى أعماق  

والسبك،   بالتنظيم  فيتناولها  والتصرفات،  السلوك  وراء  القابعة  البشرية  النفس 

باتجاه العطاء دون األخذ، وباتجاه المجموع   وبالتهذيب والرأي، كما تؤدي وظائفها

 (. 13:1410ال باتجاه الفرد()الكبيسي، 

( الواقعية، فتعاليم اإلسالم األسرية ليست خيالية )يوتوبية( وإنما ملتصقة بالواقع  4

 وقابلة للتطبيق. 

الحياة ومتطلبات  5 والمادة، ومتطلبات  الروح  متطلبات  بين  والتوازن  الوسطية   )

 ين متطلبات الفرد ومتطلبات المجتمع. اآلخرة، وب

( الشمول والتكامل، فالنظام األسري في اإلسالم جزء من نظام اإلسالم الشامل،  6

فيها   ويؤثر  والتربوي  واالقتصادي  السياسي  النظام  مثل  األخرى  األنظمة  يراعي 

 ويتأثر بها. 

بتة مثل حرمة  ( الثبات والمرونة، فهناك جوانب في النظام األسري في اإلسالم ثا7 

نكاح المحارم وتوزيع اإلرث ال تتغير بتغير الزمان والمكان، وهناك جوانب أخرى  
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ووسائلها،   والتربية  التعليم  طريقة  مثل  وظروفهم  أوقاتهم  حسب  للناس  تركت 

 ووسائل المعيشة المختلفة.  

 الدور الوظيفي ألفراد مؤسسة األسرة المسلمة:

نه رسم الخطوط العامة لمجاالت الحياة  من مؤشرات شمول النظام اإلسالمي أ

المختلفة، ومن ذلك أنه حدد مجاالت ومسارات العالقة الوظيفية بين أعضاء األسرة  

الواحدة، فعلى كل عضو واجبات تجاه األعضاء اآلخرين، وله حقوق عليهم، وفيما  

 يلي نستعرض أهم تلك العالقات. 

 الوالدان وحقوقهما في اإلسالم: 

منهما                 وجعل  واألم  األب  إلى  االهتمام  اإلسالم  )وجه  القبيلة  من  بدالً 

المركز أو القطب في تشكيلته المختارة. كما جعل جماعة األوالد يلتفون حول هذه  

النواة على أساس تبادل الطاعة والمودة. وأحاط الجميع باألقارب األدنين وبث في  

القبيلة أو العشيرة. وكان الوالء للقبيلة  النفوس التنفير والتثبيط عن التمسك الشديد ب

وجعله   الجاهلية  في  كان  الذي  البر  معنى  عكس  اإلسالم  جاء  ولما  براً.  يسمى 

آية بهذا المعنى وهي   الكريم  القرآن  القريبة. وفي  اإلنسان تجاه أسرته  مسؤولية 

ليوم  }لي َس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن باهلل وا

واليتامى   القربى  ذوي  حبه  على  المال  وآتى  والنبيين  الكتاب  والمالئكة  اآلخر 

(. هذه اآلية تحدد  177والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب{)البقرة:  

ربانياً   التقيد بها حسب ]اتباعه منهجاً  للسلوك يتوجب على المسلم  قواعد جديدة 

 (. 77-76: 1980ة وأعرافها()حطب،  محدداً[، وليس تبعاً لقواعد القبيل

التوجه،                 لتأكيد هذا  النبوية  السنة  القرآن ومن  من  النصوص  وتوالت 

فاهلل سبحانه وتعالى قرن في عدد من اآليات طاعته بطاعة الوالدين، ومن ذلك قوله  

كبَر  سبحانه } وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك ال

أحُدهما أو كالهما فال تقل لهما أٍف وال تنهرهما وقل لهما قوالً كريما، واخفض لهما  

ربياني صغيرا{)اإلسراء:   كما  ارحمهما  ، وقل رب  الرحمة  من  الذل  (.  24جناح 
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واآلية تعطي في نهايتها مبرر تلك الطاعة وذلك اإلحسان والتذلل والرحمة للوالدين،  

ا  اآليات  من  الكثير  تعالى}ووصي نا  وهناك  قوله  منها  المعنى،  هذا  على  تؤكد  لتي 

لي   اشكر  أن  عامين  في  وفَِصالُه  َوه ن،  على  وهناً  هُ  أمُّ حملت هُ  بوالديِه  اإلنساَن 

 (. 14ولوالديك، إليَّ المصير{)لقمان: 

والسنة النبوية مليئة باألحاديث التي تحض على بر الوالدين واإلحسان                

ذلك ما رواه أبو هريرة قال: )جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  إليهما، ومن  

وسلم فقال: يا رسول هللا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟  

-قال: ثُمَّ أمك، قال: ثم من؟ قال: ثُمَّ أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثُمَّ أبوك()رواه الشيخان

( ويقول في  5514كتاب البر والصلة ورقمه  البخاري في كتاب األدب، ومسلم في  

حديث آخر: )الجنة تحت أقدام األمهات(، كما قال صلى هللا عليه وسلم )أال أنبئكم  

بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول هللا، قال: اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين، وكان  

ر وشهادة الزور  متكئاً فجلس، فقال: أال وقول الزور، وشهادة الزور، أال وقول الزو 

ورقمه   الشهادات،  كتاب  في  البخاري  يسكت()رواه  ال  قلت  حتى  يقولها  زال  فما 

5519 .) 

وإذا كان اإلسالم أكد على حقوق الوالدين والبر بهما في حياتهما، فإنه                

لم يهمل الدعاء لهما وعمل األعمال الصالحة وجعل ثوابها لهما بعد مماتهما، وهذه  

 تتم وتؤتي أكلها إال إذا أحسن الوالدان القيام بدورهما الوظيفي في تربية  الثمرة ال 

أبنائهما وتوجيههم الوجهة الصالحة السليمة، فاالبن الفاسد الفاسق ال يُتوقع منه  

أن يقدم لوالديه خيراً كثيراً في حياتهما، فكيف بعد مماتهما ؟!! ومن األحاديث التي  

إذا  تروى حول استمرار البر بالوا لدين بعد موتهما قوله صلى هللا عليه وسلم: ) 

مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جاريه، وعلم يُنتفع به، وولد صالح  

ورقمه   الوصايا  كتاب  في  والنسائي  األحكام،  كتاب  في  الترمزي  له()رواه  يدعو 

: هل  (. وجاء رجل إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال: يا رسول هللا  1297

بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصالة عليهما )أي الدعاء  
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لهما( واالستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما، وإكرام  

 (.  4476صديقهما()رواه أبو داود في كتاب األدب ورقمه  

لبنة األساسية لألسرة، وأكد في مواقف  وإذا كان اإلسالم جعل األبوين ال               

كثيرة على حقهما، ودعا إلى البر بهما، فإن في ذلك صالح المجتمع كله، وفيه وقاية  

من الجريمة واالنحراف، حيث بذلك تنتشر روح التعاطف والتراحم والتواصل فاالبن  

ها، وال  اليوم أب غداً، والبنت اليوم أم غداً، وهكذا حتى يرث هللا األرض ومن علي

أبناءه   فإن  أبويه  االبن  بر  وإذا  األبناء،  من  الصالح  إال  الغالب  في  بالوالدين  يبر 

سيبرونه عندما يكبر، ولذلك فإن على الوالدين أن يجعال من نفسيهما قدوة ألبنائهما،  

 ومثاالً يحتذى في األخالق والسلوك والمعاملة. 

 األوالد وحقوقهم وواجباتهم: 

مقابل هذا الحق الذي أكده اإلسالم للوالدين من خالل القرآن الكريم                    

والسنة النبوية المطهرة، فإنه حملهما مسؤوليات وواجبات تجاه أبنائهما، ومن أهم  

 ذلك ما يلي: 

أوالً: حسن اختيار الزوجة: من حق األبناء على األب أن يحسن اختيار األم، عن  

 عنها قالت، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) تخيروا لنطفكم،  عائشة رضي هللا 

فَاَء وأنكحوا إليهم()رواه ابن ماجة في كتاب النكاح، ورقمه   (.  1958وأنكحوا األك 

ويقول في حديث آخر: )تنكح المرأة ألربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر  

العل أثبت  ولقد  يداك(،  تربت  الدين  األمراض  بذات  انتقال  نسبة  أن  الحديث  م 

والخصائص الوراثية السلبية أعلى بين األقارب، كل ما سبق يدل على أن من حق  

األبناء على أبيهم أن يختار المرأة الصالحة التي تتمتع بالصفات والخصال الحميدة،  

  والقيم الرفيعة حتى يزيد احتمال أن تنقل تلك الصفات إلى أبنائها وبناتها، وسوف 

)انظر:   واإلرشاد  والتوجيه  القدوة  طريق  عن  نفوسهم  في  غرسها  على  تحرص 

 (. 1984، والدوري، 1990السراج، 
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الدنيا، ومن   ثانياً: حسن استقباله: األوالد هم هبة هللا للوالدين، ومن زينة الحياة 

األشياء التي حببت إلى النفوس، قال تعالى: }ُزين للناس حب الشهوات من النساء  

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث،  

( وقال سبحانه}المال    14 عنه حسن المآب{)آل عمران:  ذلك متاع الحياة الدنيا، وهللا

(. ولذلك حث اإلسالم على حسن استقبالهم،  46والبنون زينة الحياة الدنيا{)الكهف:  

والتعبير عن إظهار الفرح لمقدمهم، فسن العقيقة، وأرشد إلى اختيار االسم الحسن،  

 والى الختان. 

في  والرعاية  العناية  وهي  الحضانة:  األولى،    ثالثاً:  الطفولة  سنوات  وفي  الصغر 

وتوفير االحتياجات العضوية والمادية والنفسية الالزمة لحياة الطفل وحمايته، وهي  

من حقوق األم ولو طُلقت، لكونها أقرب إليه وألصق به، فقد ذهبت امرأة إلى النبي  

له وعاء بطني  كان  ابني هذا  إن  )يا رسول هللا  له:  تقول  ،  صلى هللا عليه وسلم 

وحجري له ِحَواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني، قال: أنت أحق به  

(. )ويشترط الفقهاء في الحاضنة أن تكون  6420ما لم تنكحي()رواه أحمد، ورقمه

أمينة على الصغير أو الصغيرة، حريصة على أدبه ودينه وخلقه، فإن كانت ال تؤمن  

 (.99:1385على خلقه نُزع من يدها()أبو زهرة، 

ولفظ الحضانة يعني توفير اإلشباعات التي تحدثنا عنها عندما تحدثنا                

عن وظائف األسرة، وهو خاص هنا برعاية الطفل من جميع الجوانب في السن الذي  

ال يستطيع فيها أن يقوم بشؤونه وأن يخدم نفسه، ولفظ )حضانة( مأخوذ من الحضن  

الحما إلى  الجوف، ويشير  أقصى صورها  وهو  والرعاية في  والعطف  والحنان  ية 

وأعالها. وفترة الحضانة من الفترات المهمة في حياة اإلنسان فيمكن أن يُغرس فيها  

كثير من القيم والمبادئ الرفيعة التي تسهم كثيراً في إبعاده عن السلوك اإلجرامي،  

 وإرشاده إلى الطريق السوي الذي فيه صالحه وصالح أسرته ومجتمعه. 

األبوين   على  الواجب  فإن  اإلدراك  في  األوالد  يبدأ  عندما  والتعليم:  التربية  رابعاً: 

بتربيتهم   يقوما  أن  والمعنوية  المادية  الرعاية  تقديم  في  االستمرار  إلى  إضافة 
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وتعليمهم وفق تعاليم اإلسالم ونظمه، فالرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: ) مروا  

و سنين،  لسبع  بالصالة  في  أبناءكم  بينهم  وفرقوا  سنين،  لعشر  عليها  اضربوهم 

الوالدان تعليمه أمور  6467المضاجع()رواه أحمد، ورقمه   (. وهذا يعني أن يبدأ 

دينه وما ينفعه في دنياه وأخراه، ولقد أصبحت هذه المهمة في الحياة المعاصرة  

لتربية  مشتركة بين البيت والمدرسة ووسائل اإلعالم والحي، ويشير اإلسالم إلى أن ا

والتعليم يتمان بالقدوة أكثر من أي شيء آخر، فعندما يقوم األب ببر أبيه وَجد ِ أبنائه،  

فإنه يقدم ألبنائه القدوة الصالحة للسير في هذا االتجاه، وهللا سبحانه يجزي من يبر  

والديه بأن يهيئ له أبناًء برره، ويشير اإلسالم إلى أن التربية والتعليم يتمان بالقدوة  

كثر من أي شيء آخر، والعقيدة نفسها تنتقل بالقدوة لقوله صلى هللا عليه وسلم  أ

)كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة  

الجنائز، ومسلم في   كتاب  البخاري في  فيها جدعاء()رواه  ترى  البهيمة هل  تنتج 

القدر، ورقمه   آخر:)مثل  (. ويقول صلى    1296كتاب  هللا عليه وسلم في حديث 

الجليس الصالح والجليس السوء َكَمثَل صاحب المسك وكير الحداد، ال يعدمك من  

صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريَحه، وكير الحداد يُحرق بدنك أو ثوبك، أو  

(. ويقول صلى  1959تجد منه ريحاً خبيثة()رواه البخاري في كتاب البيوع، ورقمه  

عليه وسلم:) المرء على دين خليليه فلينظر أحدكم من يخالل( )رواه الترمذي  هللا  

 (. 8065وأبو داود وأحمد، ورقمه  

وهذا المبدأ الذي أبرزه الرسول صلى هللا عليه وسلم وأكده في عدد من                

األحاديث حول القدوة وأثرها في السلوك، أصبح في علم اجتماع الجريمة المعاصر  

المشهورة  منطل النظريات  من  عدد  في  االرتكاز  ومحور  الدراسات،  من  لكثير  قاً 

( ونظرية االختالط التفاضلي  Tardوالمفسرة للجريمة، مثل نظرية التقليد ل)تارد، 

األسرة في بناء شخصية  Sutherlandل)سذرالند،   ( وهو مبدأ يؤكد بقوة دور 

فسه، ومن ثم وقايته وتحصينه  الفرد، وزرع القيم الرفيعة واالتجاهات البناءة في ن

 من الوقوع في الجريمة. 
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خامساً: العدل بينهم: نهى اإلسالم عن التفرقة في معاملة األبناء، أو تقديم بعضهم  

على بعض، فأوصى بمساواتهم في اإلرث ومنع حرمان أحدهم منه، ومنع الوصية  

عن حقهم، ولقد   للوارث إال برضى بقية الورثة، وإذا رضوا فهذا يعني أنهم تنازلوا 

سار بعض العرب على هذا المبدأ فقد سُئلت امرأة عن أحب أوالدها إليها، فقالت:  

فالن، بل فالن، بل فالن، ثم قالت: هم كالحلقة المفرغة ال يُدرى أين طرفها، فهي  

كلما تذكرت أحدهم وجدته قريباً إلى نفسها مثل بقية اخوته، وسُئل أعرابي عن أحب  

ال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود،  أوالده إليه، فق

وكلها أسباب موضوعية، واألبناء كلهم معرضون لها، والعدل بين األوالد يشعرهم  

بأنهم سواسية، فال يحقد وال يشعر بالغبن أحد، بينما التفريق في المعاملة وتفضيل  

قد  ثم  ومن  والحقد،  الغيرة  يولد  بعض  على  األبناء  لالنحراف    بعض  سبباً  يكون 

والوقوع في الجريمة بهدف االنتقام من األسرة ومن المجتمع، ولهذا تعتبر المساواة  

بين األبناء من أهم عوامل االستقرار األسري واالجتماعي، ومن أهم عوامل الوقاية  

 من الجريمة واالنحراف. 

 حقوق الزوجين وواجباتهما على بعضهما: 

م ضمن تشريعاته الحقوق والواجبات المترتبة على كل من  بين اإلسال              

الزوج والزوجة تجاه اآلخر. فمن حقوق الزوج على زوجته الطاعة، والقرار في  

بيت الزوجية، و )لما كانت الشريعة قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة  

ت على  أوجب   -فإنها حين ألزمت الزوج اإلنفاق على زوجته في حدود استطاعته  

لقوله   الزوجة طاعته بأن تستقر في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثاالً 

لتضيقوا   تضاروهن  وال  وجدكم  من  سكنتم  حيث  من  }أسكنوهن  تعالى 

(. وقال تعلى }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف..{ )البقرة:  6عليهن..{)الطالق:  

متجنبة إليذائه عاملةً على  (. فمن حق الزوج على زوجته أن تكون مطيعة له  228

رضائه، وأن تكون حافظة لغيبه في نفسها وماله، وأن تنظر إلى هذا المال نظرة  

الحكمة والتبصر، وأن تتأدب بآداب الدين، وأن تلتزم الحشمة والوقار في لباسها  

 (.  26-25: 1980وزينتها( )الشهاوي،  
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األحاديث التي تصف فضل المرأة  والسنة النبوية المطهرة فيها كثير من                

الصالحة على زوجها وحقوقه عليها، يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )أن الدنيا  

النكاح، ورواه   النسائي في كتاب  كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة()رواه 

(. وقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:  3180أحمد، رقمه  

سره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال تخالفه في نفسها ومالها بما يكره()رواه  التي ت

 (. 3179النسائي في كتاب النكاح، ورقمه 

ومن حقوق الزوجة على زوجها العدل والمهر والنفقة فإذا كان على                

الزوجة أن تطيع زوجها وأن تحفظه في ولده وماله وعرضه، فإن من حقها عليه  

المهر عند الزواج، واألنفاق عليها، كما يجب عليه العدل في معاملتها عندما    تقديم

يكون في عصمته غيرها، ولقد أوضح اإلسالم آداب العشرة بين الزوجين فالرسول  

صلى هللا عليه وسلم يقول: )خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي()رواه ابن ماجة  

ورقمه النكاح،  كتاب  ح 1967في  في  ويقول  إيماناً  (  المؤمنين  )أكمل  آخر:  ديث 

(. وحذر من إفشاء السر بين الزوجين   10397أحسنهم خلقاً()رواه أحمد، ورقمه 

عندما قال: ) إن من أشر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته  

 (.  2597وتفضي إليه، ثم ينشر سرها()رواه مسلم في كتاب النكاح، ورقمه  

ولقد حث اإلسالم على حسن المعاشرة ليتحقق معنى السكن الذي ورد                 

ذكره في قوله تعالى }ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل  

يتفكرون{)الروم:   لقوم  ذلك آليات  في  إن  ورحمة،   مودةً  فمن واجب  21بينكم   )

عل منهما  كل  يعمل  وأن  بعضهما،  مراعاة  نفس  الزوجين  إلى  السرور  إدخال  ى 

والتعاون   التآلف  يسوده  سليم وصحي  أسري  جو  إيجاد  إلى  يسعيا  وأن  صاحبه، 

والتآزر، فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان يمازح ويداعب نساءه، وكان يسابقهن  

أحياناً. وحسن العالقة بين الزوجين ينعكس على جميع أفراد األسرة، ويبث السرور  

واألمان والشجار    واالستقرار  الخصام  وكثرة  المشاحنة  كثرة  أما  المنزل،  في 

المنزل، في  والفوضى  والتوتر  القلق  إشاعة  إلى  تؤدي  فإنها  فتعاون    والخالفات 

هما من  ئالستقرار األسرة والمجتمع، وعامل وقائي ألبناالزوجين عامل بنائي مهم  
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اض النفسية  الوقوع في الجريمة واالنحراف، أما خالفهما فهو من مسببات األمر 

ع أن نسبة  لألبناء ومن عوامل االنحراف، وتثبت كثير من الدراسات في علم االجتما

ا من أسر متصدعة تعاني من خالفات حادة في المنزل،  ءوكبيرة من المنحرفين جا

أو غياب الوالدين أو أحدهما، ومن ثم نقص المتابعة والتوجيه واإلرشاد، وغياب  

 هـ(.  1414ح: القدوة الصالحة)انظر، المفل

 حقوق وواجبات ذوي األرحام: 

األرحام هم من تربطهم بالشخص صالة نسب أو دم، وهي كلمة    ى ذو             

جامعة تشمل األقرباء األدنين مثل األب واألم، واألقرباء البعيدين مثل أبناء العمومة  

د اإلسالم  أن  سابقاً  ذكرنا  ولقد  البعيدات،  والجدات  واألجداد  إلى  واألخوال  عا 

أولى   وأنهم  إليهم،  والتودد  األقربمواصلتهم  وأن  كتاب هللا،  أولى  يببعضهم في  ن 

البر وصلة   بالمعروف، والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )أسرع الخير ثواباً 

الرحم، وأسرع الشر عقاباً البغي وقطيعة الرحم( )رواه ابن ماجة في كتاب الزهد،  

ي األرحام ينعكس على الصغار ويؤثر فيهم ويكون (. والتعاون بين ذو4202ورقمه  

من ضمن عوامل األمان والتعاون وحب الخير والتضحية في سبيل اآلخرين، وذوي  

األرحام عندما يكونون على صلة دائمة ببعضهم فإنهم يشتركون في عملية تنشئة  

الوقوع في   لهم من  وقاية  ذلك  يكون في  ثم  الصغار ومراقبتهم وتوجيههم، ومن 

 جريمة واالنحراف.  ال

 األسرة والتغيرات المعاصرة: 

تلك                 على  وأثرت  المختلفة،  الحياة  جوانب  المعاصرة  التغيرات  شملت 

الجوانب بما في ذلك وظائف األسرة، حيث وجدت مؤسسات مختلفة شاركت األسرة  

وظائفها، وأضعفت بعض أدوارها، ولعل أبرز تلك التغيرات التي تعرضت لها األسرة  

 تتمثل فيما يلي:  

االجتماعية مع األسرة في كثير من الوظائف المادية    : اشتراك بعض المؤسسات 1

والمعنوية، فالتنشئة في األسرة العربية كانت مسؤولية األسرة بشكل أساسي، وكان  
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يشترك فيها اآلباء واألمهات واألقارب اآلخرون، حتى الجيران وسكان القرية كانوا  

مشتر التنشئة  أصبحت  فقد  اليوم  أما  العملية.  هذه  في  األسرة  يشاركون  بين  كة 

والمدرسة واإلعالم، وفي بعض األسر أصبحت الخادمة أو المربية أو السائق أو  

 جميع هؤالء يشاركون في عملية التنشئة االجتماعية. 

: كانت األسرة تمثل وحدة اقتصادية مستقلة، وخاصة في األرياف والبوادي، حيث  2

األسرة وتحقيق االكتفاء    يعمل الجميع جنباً إلى جنب ، وتصب الجهود كلها لخدمة

الوظيفة   اليوم فإن  أما  االقتصادية،  العملية  الهدف من  الذاتي الذي كان يعتبر هو 

المزيد   إلى حيازة  والتطلعات  والسوق  المختلفة  االقتصادية  والمؤسسات  واألجور 

والمزيد من المال والممتلكات أصبحت هي التي توجه العملية االقتصادية وأصبحت  

ادها يدورون في هذا الفلك، يؤثرون فيه ويتأثرن به، وأصبحت الكماليات  األسرة وأفر 

في كثير من األحيان هدفاً بذاتها، وتناقصت القناعة التي كان الجيل يُعلَّم على أنها  

كنز ال يفنى، وانتشرت المفاخرة في اقتناء كل غال ونفيس حتى بين أولئك الذين ال  

حت هذه الظاهرة المرضية في بعض المجتمعات  تمكنهم قدراتهم المادية لذلك، وأصب

العربية واإلسالمية تثقل كاهل رب األسرة، وتدفع ببعض أفرادها إلى سلوك الطرق  

غير المشروعة إلشباع تلك االحتياجات الكمالية، والتي تعتبر في معظمها مزيفة  

 وغير حقيقية. 

حضرية، وتعمل عوامل  : كثرة الهجرة من األرياف والبوادي إلى المدن والمراكز ال3

الهجرة وهي عوامل الدفع وعوامل الجذب دوراً كبيراً في توزيع السكان، فالناس  

ينتقلون من األماكن التي تنقص فيها الخدمات والفرص إلى األماكن التي تتوفر فيها.  

ولهذا كثرت الهجرات من األرياف والبوادي إلى المدن والمراكز الحضرية بحثاً عن  

الخدمات المختلفة، وهذه العملية أثرت على بنية األسرة في كثير من  فرص العمل و 

اآلباء واألبناء واألحفاد،   الغالب ممتدة تضم  البلدان اإلسالمية، فاألسرة كانت في 

والجميع كانوا يعيشون معاً ويعملون معاً في أغلب الحاالت، وأصبحت األسرة اآلن  

المكونة من األب واألم وأبنائهما فقط،  أقرب إلى نوع األسرة النووية، وهي األسرة  

وانفصل الكثيرون عن آبائهم وإخوانهم ليعشوا في مدن ومواقع مختلفة بحثاً عن  
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مصادر الرزق، والذين يعيشون مع آبائهم في مدينة واحدة، فإنهم غالباً ما ينفصلون  

ظلت   المسلمة  األسرة  فإن  التغيرات،  تلك  رغم  ولكن  مستقلة،  سكنية  وحدة  في 

تفظة بخصائص األسرة الممتدة في التواصل والتعاون والتآزر. فال يكاد يمرض  مح

أحد أفراد األسرة أو يلم به نائبة من نوائب الدهر، حتى يتنادى جميع أفراد األسرة  

لمؤازرته ومد يد العون له، ويقطعون المسافات لذلك ويضحون براحتهم وأموالهم  

 في سبيل مساعدة بعضهم. 

للعمل، ولو نظرنا للمجتمع السعودي كنموذج، فإن المرأة كانت    : خروج المرأة 4

تعمل أكثر من الرجل، وخاصةً في البوادي واألرياف حيث كانت تقوم بجمع الحطب،  

وأعمال   الطعام،  وإعداد  اليدوية،  الرحى  بواسطة  الحبوب  وطحن  الماء،  وجلب 

األعمال..، ولكن عندما  النظافة، وتقوم بحلب الماشية والعناية بها، إلى غير ذلك من  

النمو وكثرت الهجر بدأت المرا إليها من األرياف والبوادي، لم  كز الحضرية في  ة 

يكن ال الرجال وال النساء  يملكون المهارات الكافية لالشتغال في وظيفة رسمية، أو  

العمل في حرفة من الحرف، وإن كانت فرص الرجال أكثر من فرص النساء، حيث  

منهم  كثير  قيادة    التحق  مثل  عالية  مهارةً  تتطلب  ال  التي  باألعمال  أو  بالجندية، 

السيارات، أو أعمال البناء المساعدة، أو التجارة البسيطة، وفُتحت للرجال فرص  

التعليم والتدريب أكثر من النساء، باإلضافة إلى أن الكثيرين كانوا، وال يزال بعضهم  

ويعتبر أن ذلك يمس رجولته،  يأنف من خروج امرأته للعمل في وظيفة رسمية،  

المنزل والشؤون   يُعنين بشؤون  النساء  ويُنقص من قِوامته، ولذلك ظل كثير من 

الداخلية لألسرة، ويقمن بتربية أبنائهن ورعايتهم رعايةً مباشرة، وفي تلك المراحل  

لم تكن المرأة معطلة عن العمل، بل كان لها دور أساسي وفعال في القيام بواجبات  

للزوج  األموم المناسب  والنفسي  العاطفي  الجو  وتهيئة  األسرة  شؤون  ورعاية  ة 

واألبناء. وفي فترات الحقة افتتحت مدارس البنات، وفُتحت فرص وظيفية متعددة  

أمام المرأة، فأصبحت تغيب كثيراً أو قليالً عن بيتها، مما أثر على عملية التنشئة  

الخادمات والمربيات، وزاد من نسبة  السليمة لألبناء، وأصبح االعتماد في ذلك على  

هـ ب(  1416هـ والجوير،  1408الطالق كما تشير بعض الدراسات )انظر: شلبي، 
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وأثر على تركيبة األسرة ودورها بشكل عام، حيث أصبحت أكثر األسر تميل إلى  

كونها نووية مكونة من األب واألم وأبنائهما، وأصبحت المرأة العاملة خارج المنزل  

ميالً  المرأة  أكثر  الوظيفة  أفادت  أخرى  جهة  ومن  األبناء،  عدد  من  اإلقالل  إلى   

وأسرتها من الناحية المادية، حيث أصبحت تعتمد على نفسها في توفير احتياجاتها  

لألسرة، وأفاد مادياً  المرأة التي ليس لديها أسرة    ت الخاصة، وأصبح دخلها رافداً 

ها نوعاً من التأمين األسري في حالة  كبيرة في إشغال وقتها بما يفيد، وأصبح مرتب

وفاة الزوج، أو إصابته بمرض مقعد، ولكن راتب الزوجة العاملة كان سبباً لبعض  

المشكالت األسرية بين أهل الزوجة وزوجها، وفي بعض الحاالت ينتهي ذلك الخالف  

 بالطالق. 

ن العادات  : بسبب التغيرات االقتصادية واالعتماد على الوظيفة فقد تغيرت كثير م5

قبل   من  بالدراسة  االنشغال  بسبب  الزواج  تأخير  إلى  الميل  مثل  األسرية،  والقيم 

الجنسين، وبعد التخرج االنشغال بجمع المال للمهر وحفل الزواج واإليجار  والتأثيث  

 : الجوير  للذكور)انظر،  من  1316بالنسبة  كثير  في  المرأة  دور  وأصبح  ج(،  هـ 

الالئى ال يعملن، وأصبح العمل المنزلي مهمة الخادمة،  المنازل دوراً إشرافياً حتى  

وقد أفرز هذا الوضع كثيراً من السلبيات، وكثيراً من الظواهر اإلجرامية، وخاصةً  

ما يتعلق منها بالمال والجنس، وهذه الظاهرة تكاد تكون محصورة في الدول الغنية،  

الرسول صلى هللا    وبعض األسر الغنية في المجتمعات األخرى، ومن المعروف أن

عليه وسلم قال: )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع  

ورقمه   النكاح،  كتاب  في  البخاري  وجاء()رواه  له  فإنه  بالصوم  (.  4677فعليه 

فالزواج فيه غض للبصر وحصانة للفرج، وسكن لإلنسان، واستقرار للجنسين، وإذا  

ه فقد نصحه الرسول بالصوم الذي يخفف من غلواء الشهوة،  لم يكن الفرد قادراً علي

 ويربط اإلنسان باهلل ليستشعر رهبته وخشيته عندما يهم بأي عمل غير مشروع.       

 األسرة ومكافحة الجريمة: 
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لألسرة الدور الوظيفي األهم واألساس في الوقاية وفي مكافحة الجريمة                

م عامل يفكر فيه الباحثون والمخططون للوقاية من  بصورها المختلفة، وأول وأه

)انظر،   األسري  العامل  (،  Gottfredson and Hirschi  ,1990الجريمة هو 

فاألسرة تشكل خط الدفاع األول واألساس ضد االنحراف والشذوذ واإلدمان وغيرها  

ة،  يفتح الطفل عينيه على الحيا  -كما قلنا    -من أنواع الجريمة واالنحراف، ففيها  

ومن خالل األسرة يرى متغيرات الحياة المختلفة ويدركها ويفسرها ويتعامل معها.  

الذي تدور معظم عناصر   المحور  الشخصية ألنها تشكل  فاألسرة كما يقال مصنع 

تكوين الشخصية حوله، فهي التي تنمي معارفه ومداركه، وتوجه انتماءاته وميوله،  

وترغبه واتجاهاته،  وعاداته  قيمه  واالتجاهات    وتغرس  الموضوعات  في  وترهبه 

 والسلوك حسب رؤيتها. 

  ا ولقد تناولت األسرة ودورها في الوقاية من الجريمة واالنحراف كثير               

من الدراسات في الشرق وفي الغرب، بعضها تناول مكانة الطفل بين أفراد أسرته،  

النووية )انظر:  وبعضها تعرض للمقارنة بين العيش في األسرة الممتدة واأل  سرة 

هـ(. وبعضها بحث عن أثر األسر المتصدعة في االنحراف واألسر  1406عبدالقادر،  

المتصدعة هي األسر التي تكثر فيها الخالفات والمشاجرات والمشاحنات، وتعاني  

من غياب أحد األبوين أو كالهما بسبب الموت أو الطالق أو الهجر )انظر: الدوري،  

ات تعرض لعالقة انحراف األبناء بانحراف اآلباء عن طريق  م( وبعض الدراس1984

( أن يحصر األسر التي يكثر  Sutherlandالتقليد واالقتداء، ولقد حاول )سذرالند،  

 (:Sutherland ,1955فيها االنحراف واإلجرام على النحو التالي ) 

نشاط  : األسر التي يكون لبعض أفرادها أو لغالبيتهم ميول أو نشاط إجرامي أو  1

 غير أخالقي، ويتعاطون المسكرات بكثرة. 

 : األسر التي يغيب عنها الوالدان أو أحدهما بسبب الوفاة أو الهجر أو الطالق. 2

: األسر التي ينعدم فيها الضبط االجتماعي، لجهل الوالدين، أو لكونهما أو أحدهما  3

 معاقاً، أو يعاني من مرض دائم. 
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واحد سيطرة مطلقة، وفيها تمييز في المعاملة،  : األسر التي يسيطر فيها شخص 4

التي   األسر  أو  أو عدم توافق، أو غيرة مفرطة، أو قسوة زائدة،  إهمال،  أو 

 حجمها كبير جداً، أو يتدخل األقارب في أغلب شؤونها. 

: األسر التي تعاني من العنصرية أو الغلو الديني، أو اختالف المعتقدات والقيم     5

 قية. والمعايير األخال

: األسر الفقيرة، والتي تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، كالبطالة أو تدني  الدخل  6

 أو اضطرار األم للعمل الدائم خارج المنزل. 

)سذرالند،               أن  استقراء  Sutherlandورغم  من  نتائجه  استقى   )

األسرة  على  ينطبق  أن  يمكن  إليه  توصل  ما  أغلب  فإن  الغربية،  في    المجتمعات 

المجتمعات اإلسالمية، وكما مر معنا، فإن اإلسالم أقر بأثر القدوة في انتقال السلوك،  

وأقر بضرورة المراوحة بين الترغيب والترهيب في تنشئة األبناء، وأن األسرة يجب  

أن تمارس درجة من الضبط على أفرادها لقوله صلى هللا عليه وسلم )كلكم راعٍ  

ديث.. وأمر اإلسالم بالعدل بين األبناء، ونهى عن  وكلكم مسؤول عن رعيته( الح

يقول   وتعالى  فاهلل سبحانه  المعاملة  في  القسوة  الغيرة من غير ريبة، ونهى عن 

من   النفضوا  القلب  غليظ  فظاً  كنت  }ولو  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسوله  مخاطباً 

أن    (. وحارب اإلسالم العنصرية بجميع أنواعها، ومر معنا159حولك{)آل عمران:  

الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر بأن يؤمر األبناء بالصالة لسبع وأن يُضربوا عليها  

أوردها   والتي  االنحراف  فيها  يكثر  التي  األسر  ألنواع  نضيف  أن  ويمكن  لعشر، 

سذرالند األسر التي يضعف فيه الوازع الديني وال تهتم بربط أبنائها بالخالق سبحانه  

هذا النوع من األسر لقناعته أن ما يوجد في الغرب من    وتعالى، ولعل سذرالند أهمل

تعاليم   أن جميع  رأينا  بينما  الجريمة.  من  الوقاية  في  كثيراً  تفيد  ال  محرفة  أديان 

 اإلسالم المتعلقة باألسرة فيها بعد بنائي وبعد وقائي من الجريمة.  

والم               والتعاون  األلفة  على  تقوم  المسلمة  األسرة  والتكافل  وبنية  حبة 

بجوانبه المادية والمعنوية، وأوضح اإلسالم المالمح العامة لعالقة كل فرد في األسرة  
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بغيره من أعضائها وبنى ذلك كله على التراحم والتعاطف والمودة، حتى الميراث  

حدد حصصه مسبقاً ولم يترك للمورث إال الثلث ليوصي لغير الورثة لقوله صلى هللا  

(، خالصة  2538والثلث كثير أو كبير()رواه البخاري، ورقمه    عليه وسلم )الثلث 

القول يمكن وضعها في العبارة التالية : أعطني أسرة ملتزمة بتعاليم اإلسالم أعطيك  

لدور   أبعاد  ثالثة  وهناك  واالنحراف.  الجريمة  من  وخالياً  وصالحاً  سليماً  مجتمعاً 

 جريمة واالنحراف : األسرة في االستقرار االجتماعي وفي الوقاية من ال 

 :: البعد البنائي1

ويُقصد به اتباع جميع السبل والوسائل التي تعمل على بناء الشخصية                

السليمة، المحصنة من الداخل ضد الفساد واالنحراف وذلك عن طريقة تقوية الوازع  

الجريمة   وأضرار  ألخطار  والمدرك  الواعي  والعقل  الحي  الضمير  وإيجاد  الديني 

زاً في تنشئة أبنائها تنشئة سليمة وفق تعاليم  واالنحراف، وهنا يكون دور األسرة بار

اإلسالم ومبادئه ليواجهوا الحياة ومشكالتها بإيمان راسخ وعقيدة قوية قائمة على  

القناعة والرضى واليقين، معتمدين على هللا سبحانه وتعالى، مراقبين له في السر  

 والعلن. 

 : البعد الوقائي:2

له إلبعاد األبناء عن أصدقاء السوء وعن كل  وهو عمل كل ما يمكن عم              

والمتابعة   المراقبة  يقتضي  وهذا  واالنحراف،  الجريمة  إلى  جرهم  شأنه  من  ما 

لسلوكهم وتصرفاتهم وخاصةً في مرحلة المراهقة وما قبلها من مراحل، ومن البعد  

أو   اإلحسان  عند  والعقاب  والثواب  والترهيب  الترغيب  أسلوب  استخدام  الوقائي 

ساءة، وعند الصواب أو الخطأ، حتى يشعر األبناء  بمراقبة اآلباء لهم، وأنهم  اإل 

قائمون بواجب الرعاية الذي أمر به الرسول صلى هللا عليه وسلم، فيبتعدون عن  

كل ما يسوء ويشين، ويقبلون على كل ما هو مرغوب ومستحسن دينياً واجتماعياً،  

في مراحلها األولى حيث تحتاج إلى    واألبناء في مراحلهم األولى يشبهون الغرسة 



350 
 

رعاية وعناية وحماية، لسهولة التأثير فيها، ولسهولة لي  أغصانها أو كسرها، أما  

 إذا يبس عودها وكبرت فإن مقاومتها  وقدرتها تتضاعف. 

 :البعد العالجي

وهو عمل كل ما يمكن عمله لمعالجة سلوك األبناء عندما يخطئون أو                

وهنا يجب اتباع األسلوب األمثل لمعالجة االنحراف حتى ال تتفاقم المشكلة    يجنحون،

االنحراف هم أصدقاء   كان سبب  إذا  الحي  من  االنتقال  ذلك  ويصعب حلها، ومن 

السوء، لالبتعاد عنهم وقطع سبل االتصال بهم، وقد ترى األسرة أن العالج األمثل  

  و غير ذلك من وسائل العقابهو الضرب غير المبرح، أو الحرمان، أو النصح أ

الم الظروف  وذلك حسب  ويمكن  و والتوجيه،   واألشخاص،  الحاالت  اتية وحسب 

الجانب الديني    ظ ي االختصاص وأصحاب الخبرة، وإيقااالستعانة في هذا الجانب بذو

والعناية به يعتبر أهم جانب في معالجة الجريمة واالنحراف ليس فقط بين الصغار،  

كذلك. فكم من مجرم بعد أن عمر اإليمان قلبه اصبح داعيةً ومصلحاً    وإنما بين الكبار 

اجتماعياً ولعل الزعيم األمريكي األسود )مالكلوم إكس( أكبر شاهد على ذلك، حيث  

مارس أنواعاً مختلفة من الجرائم ثم قبض عليه وأودع السجن وهناك اهتدى إلى  

غيرت شخصيته واتجاهاته،  اإلسالم في صورة مشوهة فآمن به وتحمس له ومن ثم ت

 ثم اهتدى إلى اإلسالم الصحيح، فكان من أكثر الناس دعوة إليه وتحمساً له.  

 

 وبعد.. 

التنشئة االجتماعية،          فإن دور األسرة الوظيفي في استقرار المجتمع، وفي 

في   والوقوع  واالنحراف  الجريمة  من  الوقاية  السليمة،وفي  الشخصية  وبناء 

بير ومهم، ولقد وضح اإلسالم وبين كما رأينا في الصفحات السابقة  المخدرات دور ك

األبناء فيها   التي يمكن أن ينشأ  األسرة السليمة  السبل واألسس الصحيحة لبناء 

ويربون ويتعلمون كيف يكونون أعضاء صالحين وفاعلين ومتوافقين مع المجتمع،  

اإلسالم ليتبعوها ويعكسوها  وهذا يقتضي وعياً من قبل أفراد األسرة ومعرفة بتعاليم  
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المختلفة   اإلعالم  في تعاملهم مع اآلخرين داخل األسرة وخارجها، وعلى وسائل 

ومؤسسات التعليم  مسؤولية كبيرة في توعية األسر ومساعدتها في القيام بدورها  

وواجباتها كما ينبغي، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المجتمعات  

تتعرض له من غزو ثقافي عن طريق البث الفضائي المنوع المكثف،  المسلمة، وما  

المسلمين   بأنواعها إلفساد شباب  المخدرات  لترويج  له من حمالت  تتعرض  وما 

التوسع في   العلمي  البحث  الجامعات ومراكز  يجب على  كما  أموالهم،  واستنزاف 

لهم عالقة    دراسات األسرة، وتقديم النصح والمشورة العلمية لصناع القرار ومن

األمور، وهلل   أولياء  أنفسهم، وخاصةً  األسرة  أفراد  ذلك  في  بما  األسرة،  بشؤون 

 األمر من قبل ومن بعد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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 *              *              * 

 :حدث الثانيت(: الم2ــ 2)

 الدكتور مشبب األسمري 

 

 :  "الرقمي التحول وحتديات السعودية األسرة: " اخلامس احملور 

 وأبعاد: أوال: التحول الرقمي مفاهيم 

تعيش المجتمعات البشرية في منظومة التغير التي فرضتها معظم معطيات  

العلمي،   التقدم  عجلة  مواكبة  إلى  اإلنسان  لتطلع  ونتيجة  الحديث،  التقني  العصر 

المواكبة   أن  إال  والمعلومات،  االتصال  ثورة  أوجدتها  التي  المعطيات  من  واإلفادة 

ويم المستمر لكل ما يعرض من خالل هذه  السليمة لتطور األمم تتم من خالل التق

التقنيات؛ بحيث يتم اختيار ما يالئم احتياجات الفرد والتي هي جزء من احتياجات  

مجتمعه، دون أن يؤثر ذلك في القيم والمفاهيم اإلنسانية للمجتمع الذي يعيش فيه.  

ا في  فمعين التقدم العلمي والمعلوماتي ال ينضب، ومجاالته المتعددة ضربت جذوره 

أعماق المجتمع فأحدثت تغيراً في سلوك الفرد وقيمه واتجاهاته، وهذا التغير يجب  

أن يواكبه شيء من الحذر، فإذا كان تغيراً مرغوبا فهذا ما تسعى إليه المجتمعات  

للرقي بمعطياتها وأسلوب حياتها إلى الدرجة التي تكفل لها مواجهة التحديات التي  
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قيمه اإلنسانية، وتمكنها من استغالل مواردها الطبيعية  تتعارض مع ثقافة المجتمع و

 والبشرية االستغالل األمثل. 

نبدأ من   نبدأ .. بمعنى هل  أين  .. من  الماضي مقابل  وهنا نتساءل  منطلق 

بالتحول    وين جيلين )اآلباء واألبناء(؟ ..أبالنظرة للتفاوت والفجوة ب  والحاضر؟ .. أ

بالنظر إلى  و  الرسمي إلى الضبط الرسمي؟ .. أ  من الضبط األسري واالجتماعي غير 

ننظر لكل   و فها وما طرأ عليها من تغير؟ .. أالتحول في شكل األسرة وبنائها ووظائ

مكونات المنظومة األسرية وما طرأ عليها من تغيرات سواء كانت إيجابية أم سلبية،  

رية وأبعادها  وخاصة على مستوى الحياة الزوجية والعالقات األسرية والتنشئة األس

 التربوية في عصر الثورة المعلوماتية والتحول الرقمي.  

واألسرة ال يمكن فهمها كظاهرة منعزلة، بل البد من النظر إليها في سياق  

منه يتأثر بها وتؤثر  ا  ة والدينية وغيرها الذي تكون جزءالنظم االقتصادية والسياسي

. بل أن هذا التأثر والتأثير لم يعد على مستوى السياق الداخلي  فيها في نفس الوقت . 

وبالتالي ..  للمجتمع بقدر تحوله إلى سياق عالمي غير محدود المعالم والكيان ..  

فإن الذي يحدث في العالم الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي ال يمكن فصله عن  

 بعضه البعض أو من نسق لنسق. 

اليوم وعلى مست التغير  وى كافة الظروف المواتية أصبحت ولفاألسرة  يدة 

، وأصبح من الضرورة أن تتميز في هذا السياق بالمرونة والقدرة  لتقنياالجتماعي وا

التي تتعرض لها يوم بالمؤثرات  التكيف والتنبؤ  بعد يوم .. حيث أن نجاح    ا على 

حديثة، مع  األسرة وتماسكها مرتبط بمدى تكيفها وانسجامها مع التغيرات الملحة ال

تمسكها بالقيم االجتماعية الراسخة والنابعة من ثقافتها وهويتها التي تميزها وتحافظ  

 على وجودها وفاعليتها.  

وحيث تعد األسرة هي الوحدة والخلية الرئيسية في المجتمع السعودي كما  

نص على ذلك نظام الحكم في مادته التاسعة .. عليه .. فإن الفرد في هذا المجتمع  

التشريع اإللهي(     –أنظمة الدولة    – وافق في حياته مع ثالث مرجعيات )األسرة  يت
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.. ومن هذا المنطلق تعد األسرة مرجعية يعتد بها ويعول عليها وعلى مسؤولياتها  

في تقبل ومواجهة كل التحديات في ظل التغيرات المصاحبة للتحول الرقمي في عصر  

 العولمة وثورة المعلومات. 

 ول الرقمي والقيم األسرية: ثانياً: التح

ال شك في أن وسائل التواصل الحديثة أصبحت أكثر فاعلية وجاذبية وذلك  

بخلق فضاء مفتوح لنقل المعرفة والثقافة وتقارب بني البشر في مختلف البلدان،  

  م بعيدة عنهم سواء كانت؛ سياسية أ  وزيادة وتجديد اهتماماتهم في مجاالت كانت

أ أ  م تربوية  أ  م اقتصادية  التعتيم    م معرفية  أو  المغلوطة  الصورة  ظل  في  ثقافية، 

اإلعالمي الذي تمارسه بعض وسائل اإلعالم، مما جعل الكثيرين يلجؤون إلى وسائل  

التواصل الحديثة؛ كوسائل بديلة أو إعالم بديل، ولقد أصبح لوسائل التواصل الحديثة  

جم بين  انتشارها  إلى  فباإلضافة  والقيم.  المفاهيم  نشر  في  بارز  شرائح  دور  يع 

وتبادل   للتوثيق  وسيلة  وتُعد  الناس،  تنظيم  على  القدرة  تملك  فهي  المجتمع، 

المعلومات ووسيلة للترويج لرسالة أو فكرة أو ُمعتقد، األمر الذي جعل لها دوراً  

للدعاة   يمكن  ال  التي  الفكرية  القضايا  في  خاصة  العام  الرأي  تشكيل  في  أساسياً 

تجاهلها، والتربويين  والمفاهيم    والمفكرين  القيم  وترسيخ  لبث  فاعلة  ووسيلة 

 والمبادئ السامية بين أفراد المجتمع. 

  - في عصر التحول الرقمي   –وتعتبر وسائل االتصال الحديثة على اختالفها  

المجتمع   ألفراد  والتوجهات  اآلراء  بلورة  في  فاعل  أثر  من  لها  لما  قوياً  وسيطاً 

المجتمعية، وبالتالي فعليها واجبات ينبغي  وتشكيل الثقافة العامة والقيم األسرية و

القيام بها إلى جانب وظائفها األخرى التقليدية، ببث القيم األخالقية وتأثيرها إيجابياً  

في تشكيل النظام الثقافي المتكامل في المجتمع، وهنا تظهر أهمية استثمار وسائل  

اإليجابية، القيم  التثقيف وتعزيز  الحديثة في مجاالت  قيم جديدة    التواصل  وغرس 

 تتطلبها حياة األسرة والمجتمع المستقبلية. 
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القواعد   مجموعة  باعتباره؛  اإليجابية  االجتماعية  القيم  لمفهوم  وينظر 

والمبادئ واألعراف التي تحكم السلوك بين مكونات المجتمع، وتكون بمثابة المعيار  

المجتمع على  الرئيسي في صياغة وتوجيه التصرفات العامة على نحو يخدم تقدم  

تعني   فهي  أخرى  وبعبارة  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  األصعدة  جميع 

التمسك بالقيم األخالقية الضابطة لحركة األفراد والمجتمع مثل )الفضيلة، الصدق،  

 اإلخالص، األمانة، النقاء، الطهارة، العدالة، والشفافية(. 

اإليجابية  القيم االجتماعية  بأنها "هي كل ما يستثير في    كما يمكن تعريف 

في موضوع حسي ملموس،    متمثلة مجتمع إنساني اهتماماً عاماً، سواء كانت القيمة  

اجتماعية    مأ تسد حاجة  أن  االجتماعية  القيمة  صفة معنوية مستحبة، ومن شأن 

األفراد، والشعور نحو   أو ترضي اتجاهات نفسية عامة في عدد كبير من  حيوية 

ها يتصف بالديمومة واالستمرار النسبي، ويتمثل هذا االهتمام في  القيمة واالهتمام ب

وجود قواعد سلوكية، تبين كيفية التعبير عن أهمية القيم مع وجود جزاءات )ثواب  

وعقاب( األولى لمن يحترم القيم، والثانية لمن ينتهكها، ووجود رموز اجتماعية يتم  

 بها التعبير عن احترام هذه القيم أو اكتسابها. 

وقد أصبحت وسائل التواصل الحديثة ذات تأثير كبير على كافة المجتمعات،  

وذلك لما تستخدمه من وسائل وأساليب جذب متنوعة فهي تستهوي متابعيها من  

فقد  جميع الفئات العمرية عامة، والشباب خاصة، وهو ما يجعلها سالحاً ذا حدين  

وسيلة   بناءتكون  خالل  من  اإليجابي  السلوك  من  لتعزيز   األخالقية القيم نسق 

الفرد، لدى  أن    اإليجابية  يجب  التي  القيم  بجميع  تفتك  مدمرة  تكون وسيلة  قد  أو 

يمتلكها الفرد؛ األمر الذي يترتب عليه إهدار الكثير من قيمنا األخالقية النابعة من  

المسؤولية    -الوالء واالنتماء    -قيم )االعتدال والوسطية  قيم اإلسالم والتي منها  

جتماعية ...(. األمر الذي يتطلب معه توجيه وسائل التواصل الحديثة واستغالل  اال

دورها في ترسيخ وبناء قيم وأفكار وسلوك الفرد من خالل بناء قاعدة فكرية لتحقيق  

النظرة الصحيحة للقيم األخالقية النابعة من الدين اإلسالمي، وبما يتفق مع مرتكزات  

السعودية العربية  المملكة  تأسيس 2030)   رؤية  في  لالزدهار   صلبة قاعدة  ( 
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المنبثق    االقتصادي  يعيش حيوي، بناء مجتمع بأهمية اإليمان من واالجتماعي 

بالهوية   وفق أفراده واالعتزاز  واالعتدال  الوسطية  ومنهج  اإلسالمية  المبادئ 

الهوية وتكوين  الشاملة  التنمية  تحقيق  المجتمع في  يخدم  وبما  الثقافية   الوطنية، 

 ويساهم طاقاته   وتثقيفه بما ينعكس على  العام  وتشكيل الرأي  تربوية لألسرة،وال

 نبذ القيم السلبية وترسيخ القيم األخالقية اإليجابية.  في مساهمة إيجابية 

 ثالثاً: التنشئة األسرية في ضوء التحول الرقمي: 

 لعله يمكن أن نتناول هذا البعد من خالل نقاش النقاط التالية: 

 الوعي بالخصائص الثابتة لألسرة مقابل الخصائص المتغيرة. تدني   ❖

 التحول من أسرة التوجيه إلى أسرة اإلنجاب.  ❖

سيطرة الطابع الذاتي على العالقات داخل األسرة .. ذلك الطابع المغلف   ❖

 باألسلوب الديموقراطي في تحمل المسؤولية وإدارة الحياة األسرية. 

تى في المراحل األولى من حياتهم ..  تراجع سلطة الوالدين على األبناء ح ❖

 حيث سيطرة المعطيات التقنية الرقمية على جل اهتماماتهم وتفكيرهم. 

 الحريات الفردية األسرية العامة .. ككيان ذاتي وشخصية قانونية.  ❖

كشخصية   ❖ وظهورها  االقتصادي  واستقاللها  المرأة  ومكانة  مركز  واقع 

اء على حقوقها وواجباتها تجاه  إيجابية ومؤثره في الحياة األسرية .. بن

 ذاتها وأسرتها ومجتمعها.  

 اتجاه األسرة نحو تنظيم األسرة والتخطيط للمستقبل.   ❖

لألسرة   ❖ التقليدية  بجانب  الموازية  االجتماعية  التنشئة  عملية    - ظهور 

مما يثير الكثير من اإلشكاليات والتناقضات بين     -مباشرة وغير مباشرة  

 أن يكون. ما هو كائن وما ينبغي 

ازدياد امتيازات األطفال يوم بعد يوم .. حيث أصبحنا نالحظ مدى طاعة   ❖

اآلباء ألبنائهم .. وليس العكس كما تعودنا ؟! .. مع تدني التزامات األبناء  

 تجاه أسرهم بشكل ملفت. 
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 ضعف الطموح أو زيادته مع هبوط اإلنتاجية.  ❖

الثقافة االس ❖ بالموضات والكماليات وسيادة  .. وتغلغلها  االهتمام  تهالكية 

 فكرياً وسلوكياً في الحياة األسرية. 

تكامل   ❖ دون   .. لألم  األب  بين  ما  األسرية  القيادة  في   .. الملفت  التحول 

 .سلطوي واضح داخل األسرة .. مع التخلي عن المسؤولية األسرية

 غياب الوظيفة التربوية على المستوى األسري.  ❖

أبنا ❖ وبين  .. ئبيننا  )بلوك(  ستائر  بطرق    نا  الحواجز  هذه  نخترق  الزم 

 تربوية. 

قومه .. فكل شيء  تولكن  ئا .. ال تبتر شي  تربية الحصن ال تربية السجن ❖

 ممنوع مرغوب فيه .. ثقافة الترغيب ال الترهيب.

 رابعاً: مخاطر وتحديات: 

هل ال زلنا نعيش الفارق بين الواقعي واالفتراضي .. ازدواج هوية؟ .. مع   •

كون هو الوجه الحقيقي للحياة .. وله عالقته فيما بين  أن االفتراضي قد ي

المثالية والسلوك .. وكذلك ما يعكسه الحوار والشفافية والمصداقية داخل  

 المنظومة األسرية. 

خلق التواصل الرقمي قدوات جديدة .. غير األب والمعلم واإلداري والقائد   •

ة الشكلية .. ومشاهير  الناجح .. والمتمثلة في مشاهير الموضة والحياة المادي

 التفاهة .. تلك القدوات التي لم نعرفها في الجيل الماضي. 

تجاوز األيدولوجيا المتعود عليها إلى المنظور الطوباوي المثالي االفتراضي   •

.. الذي قد ال يستند إلى أرضية معرفية سلوكية صلبة مع التغير السريع الذي  

 اآلونة األخيرة. عاشه ويعيشه المجتمع السعودي في  

 البعد المعرفي السلوكي مقابل التعليمي ....  •
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استخدام الخيال المتجاوز للواقع ومعطياته أحالم اليقظة( حتى على المستوى   •

تبدأ   قد  فالسرقة   .. أحيانا  والقتل  والسرقة  االنحراف  كأساليب   .. األخالقي 

مست على  حتى  الماضي  أخالق  من  يكن  مالم  وهو   .. والجيرة  وى  باألهل 

االنحراف والجريمة .. فما بال لما نتحدث عن السياق اإلرهابي الذي عانى  

 .منه المجتمع

•   .. مؤسساتية  منظومة  إلى   .. والتقاليد  والعادات  والعرفي  القيمي  التحول 

 .الضبط الرسمي 

. مع العمل على التوجيه لبدائل بنائية يفترض تكون  تقنين االستخدام للتقنية . •

إنتاج محلي .. مع العمل على التوجيه لممارسة أنشطه رياضية واجتماعية  

 .ومهنيه داخل المنزل وخارجه

بأنه بحلول   • سيكون    2030العزلة واالكتئاب .. حيث هناك مؤشرات ترى 

 .االكتئاب أكثر تكلفة على مستوى العالم

تكيف مع الواقع الجديد .. حيث ال سبيل للرفض .. واالنزواء  البد أن نقبل ون •

عن منظومة الحياة التي يعيشها عالم اليوم .. التخوف من كل جديد البد أن  

نتجاوزه .. فالوسيلة ليست المشكلة .. المشكلة في طريقة االستخدام .. وفي  

 ه. محتواه .. وبالتالي التعامل بإيجابية .. كأمر حتمي اصبح البد من

والرفض   • الريبة  بعين  ننظر  ما  قبل  األمور  ألولياء  ورقمية  تقنية  تنشئة 

 واالنتقام أحيانا من األبناء .. حيث ال أعرف .. تعتبر إشكالية في هذا الوقت. 

نأخذ قشور األشياء دون أن ننفذ إلى عمقها .. فهذه الوسائل كان منطلقها   •

سلبي  ا إيجابي ب  ا ال  ولكن  اجتماعي..  تواصل  األسرة  كمنصات  لواقع  النظر 

والمجتمع .. نجد أن طريقة استخدام هذه الوسائل سبب العديد من المشكالت  

األسرية واالجتماعية .. الطالق مشكالت تربوية مشكالت تواصل ..  مشكلة  

 إنسان ال ما يحيط به من تكنولوجيا .. وال يعذر الجاهل بجهله. 
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الحي ...    –الجيرة    –)القرابة    الحياة األسرية المعتاد عليها أصبحت مغيبة .. •

( بمعنى أننا لم نعد نعرف واقع الحياة األسرة إال من خالل سناب أو تغريده  

 أو مشاركة من خالل أي وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي. 

المهني   • التحول  في  الرقمية ودورها  المعلوماتية  الثورة  أو  الرقمي  التحول 

يمي واالنتماء والهوية ... عوالم أخرى  واالستشاري والصحي والتعليمي والق

 ال تنتهي. 

من عالم اإلنسان إلى عالم الروبوت .. وهذا التوجس والغربة .. منذ القرن   •

الثورة الصناعية .. الوجودية العدمية الشيئية .. أو قفوا   الثامن عشر بعد 

 هذا العالم أريد أن أنزل .. اإلنسان يحن إلى الماضي ... 

مهم جدا .. سواء في المحتوى ..  ة والتقنين وخلق البدائل التواجد والمراقب •

في أنشطه عملية تطوعية إبداعية ابتكارية مشاركة في اإلسهام والتأثير    مأ

نا وبناتنا للعالم .. المسألة  ءليس من الجدير بنا أن نسلم أبنا   في اآلخرين ..

ا .. مع  الفرنسية  الثقافية  القنوات   ..   - نفتاحها  مسألة هوية وبقاء ووجود 

 من محتواها ليمثل الثقافة واللغة والهوية الفرنسية.   %60تسعى إلى أن تبقي  

ولعله في ضوء النقاط السابقة .. يمكن تقسم آثار التحول الرقمي إلى آثار إيجابية  

 وسلبية: 

 أوالً : اآلثار اإليجابية:              

وثقافات العالم بأسره، فقد  نافذة حرية مطلة على العالم لالطالع على أفكار   ▪

بمختلف   اآلخرين  على  للتعرف  األسر  ألبناء  مخرجاً  المواقع  هذه  وفرت 

 بيئاتهم وسماتهم وثقافاتهم. 

يصبح    اتعد فرص ▪ بحيث  المواقع  لهذه  والدخول  االنتماء  الذات عند  لتعزيز 

 للشخص كيان مستقل ويبدأ بالشعور بذاته الواقعية أو االفتراضية. 
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▪  ً على اآلخرين حيث يسمح بالتواصل مع أشخاص مختلفين في    أكثر انفتاحا

 الدين والعقيدة والعادات والتقاليد واللون والمظهر والميول. 

 منبر للرأي والرأي اآلخر عبر حرية التعبير عن الرأي والفكر والمعتقدات.  ▪

 التقليل من صراع الحضارات ألنها تعزز ظاهرة العولمة الثقافية.  ▪

العائلة الواحدة حيث يمكن للعائالت التواصل ومتابعة أخبار  تزيد من تقارب  ▪

 بعضهم البعض عن طريق مواقع التواصل االجتماعي. 

القديمة   ▪ دائرة الصداقة وإلعادة روابط الصداقة  لتوسعة  تقدم فرصة رائعة 

أسرية   وبناء صالت   .. العمل  أو  الدراسة  أصدقاء  عن  البحث  يمكن  حيث 

 حديثة.  واجتماعية في قوالب تواصلية

التواصل والمناقشات الجماعية عبر وسائل االتصال إليجاد الحلول للعديد من   ▪

 المشكالت. 

في   ▪ الخبرة  ذوي  مع  والتواصل  والمدارك وسعة االطالع،  المعارف  توسيع 

 كافة المجاالت وخاصة على المستوى التقني. 

كافة   ▪ في  وتدريبية  وتعليمية  ولغوية  وفنية  تواصلية  مهارات  اكتساب 

 االت. المج 

 التنبؤ والتخطيط للمستقبل .. معيشياً وتعليمياً ومهنياً.  ▪

 ثانيا: آلثار السلبية:

o   .. هدر الوقت نتيجة الغرق في الخدمات الواسعة التي تقدمها هذه الشبكات

 وخاصة ممن ليس لهم هدف واضح ومحدد. 

o   التسرع في إبرام العالقات مع اآلخرين دون التحقق من خلفيتهم الفكرية أو

في  األ االجتماعية  للعالقات  حقيقياً  عمقاً  نجد  ال  أخرى  جهة  ومن  خالقية، 

 الشبكات بقدر ما يكون في الواقع.  

o   هناك فرصة كبيرة للسلوكيات المزعجة أو التحايل أو االستغالل في الشبكات

 المفتوحة. 
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o   واحدة من المشكالت الرئيسية في الشبكات االجتماعية؛ أن قوائم األعضاء

تيح لبعض األطراف على توجيه دعوات لالنضمام إلى شبكات  متاحة مما ي

 ومواقع أخرى قد ال تكون مأمونة.  

o   من العكس  الشبكات، وهذا على  داخل هذه  اجتماعي واضح  يوجد عقد  ال 

الصدق،   مثل:  الحياة،  في  الواقعي  التعامل  تحكم  التي  االجتماعية  العقود 

بدأت تأخذ الطابع القانوني  والشرف، والنصيحة ونحوها .. وإن كانت المسألة  

 إلى حد ما في اآلونة األخيرة. 

o   ،الملف الشخصي للعضو ال يمكن التخلص منه حتى لو طلب ذلك العضو نفسه

فتظل البيانات الشخصية للعضو منتشرة على النت .. أو في المرجعيات األم  

 لهذه البينات والمعلومات الشخصية. 

o لعدم وجود حوار شفهي وأن أغلب    إضعاف الذاكرة اللغوية العربية، وذلك

النصوص تكتب غير صحيحة وفيها عبارات أجنبية فضالً عن انتشار كتابة  

 المفردات العربية بأحرف أجنبية. 

o   إدمان وسائل التواصل يؤدي إلى تلف الخاليا الدماغية .. وما يترتب على

 ذلك من مشاكل صحية تحذر منها العديد من منظمات الصحة العالمية. 

o الذكاء  موا تضعف  االجتماعي  التواصل  الثقافة    -قع  أثبتت    - تسطيح  حيث 

تؤثر   قد  انتشارها  المعلومات وسرعة  الحصول على  أن سهولة  الدراسات 

 سلباً على القدرات التحليلية عند األشخاص. 

o   إضعاف التركيز الذهني ومحو الذاكرة حيث إن التركيز الذهني في قراءة نص

بالقياس إلى    %25موقع إلكتروني ال تتعدى  إلكتروني موجود على صفحة  

 القراءة التقليدية الورقية. 

o   ،إضعاف المهارات التحليلية بفعل االعتياد على التلقي وعدم البحث المنهجي

 وعدم استنتاج المعلومات. 
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o   إضعاف المهارات الجسدية والتواصلية حيث إن مستخدمي شبكات التواصل

ثالث،   أو  مهارتين  سوى  يستخدمون  استغالل  ال  من  يتمكنوا  لن  وبالتالي 

 مهاراتهم الكامنة. 

o   قبل بأنها مصممة من  ذلك  االجتماعية،  والهويات  والتقاليد  العادات  تدمير 

 شركات ال صلة لها بهويتنا أو تقاليدنا وحياتنا الثقافية.  

o   بناء جيل جديد على نمط تواصلي الكتروني معين .. حيث يتم برمجة وتوجيه

هني  الدماغ البشري، نتيجة عامل المداومة واإلدمان اليومي، باتجاه قالب ذ

 موحد. 

o  .إفشاء األسرار واإلشاعات دون معرفة مصدرها 

o  .بناء عالقات افتراضية وهمية تؤثر سلباً على الفرد وكيان الحياة األسرية 

o   الشخصية سمات  فضح  إلى  تؤدي  حيث  الهوية  عن  الخصوصية  رفع 

 ومكنوناتها أمام اآلخرين. 

o   خاصة الواجبات،  في  للتقصير  المستخدم  واألسرية  دفع  االجتماعية 

 والزوجية. 

o  .االختالط اإللكتروني بين الجنسين بدون ضوابط دينية أو أخالقية 

o .تنمية روح التمرد على الدين واألسرة والمجتمع 

o   الغضب من  مختلطة  مشاعر  من  تقدمه  لما  والعاطفي  النفسي  االضطراب 

 والفرح والحزن.  

يات المشار لها .. ال تمثل  والجدير بالقول في هذا السياق .. أن هذه السلب 

سلبيات مطلقة؛ بل من الممكن تحويلها إلى إيجابيات عندما نعي ونقدر منظومة هذه  

ونوجهها   وإنجازاتنا،  وثقافتنا  ووعينا  حياتنا  في  تأثيرها  لها  كوسائل  التقنية 

ومتاحة   العالم،  على  مفتوحة  نوافذ  كونها  واإلنسانية؛  األسرية  وقيمنا  لمصالحنا 

 ن أجل المشاركة والتغيير.  للجميع م
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 خامساً: حلول ممكنه:

الرقمي   ✓ التحول  واقع  مع  التعامل  كيفية  عن  لألسر  توعوية  برامج  تصميم 

 وخاصة على مستوى وسائل التواصل االجتماعي .. تحتوي اآلتي: 

مناقشة    –المعارف )كيفية االستخدام األمثل لوسائل التواصل الحديثة   -

التي تدو أهمية االستفادة    – ر حول تنمية مجتمعهم  األفكار واآلراء 

االستثمار    – من وسائل التواصل الحديثة في النطاق العلمي والعملي  

 اإليجابي ألوقات الفراغ(. 

لوسائل   - المعلوماتي  المحتوى  مع  التعامل  في  الصدق  )قيم  القيم 

الحديثة   في    –التواصل  والتفكير  السلبية  عن  واالبتعاد  اإليجابية 

االفتراضي   المجتمع  إلى  هروباً  الواقعي  المجتمع  عن    – االنعزال 

قيمة الحوار    – األمانة عند إرسال المعلومات وعدم تضليل اآلخرين  

 مع اآلخرين وتقبل نقد اآلخر(. 

المهارات )مهارة التواصل الفعال فيما بين أفراد األسرة، ومع الجهات   -

مما   .. الحديثة  التواصل  وسائل  عبر  على    المجتمعية  بالفائدة  يعود 

مهارة التفكير المنظم في التعامل مع القضايا المجتمعية    – المجتمع  

مهارة حل المشكلة في ضوء االطالع    –مهارة الحوار مع اآلخر    –

 على الخبرات المتعددة والمتنوعة لآلخرين(. 

  – االستناد إلى العديد من األدوات والوسائل والتي منها )المحاضرات   -

المناقشة  - التعليم اإللكتروني  –لعب الدور    – ورش العمل    – الندوات  

 النمذجة السلوكية(.  – الجماعية 

واإلعالمية   ✓ والتربوية  التعليمية  والجهات  األسر  اهتمام  ضمن  يكون  أن 

والمعلوماتية قائمة بالقيم المرغوب في إكسابها ألبناء المجتمع، وأن يكون  

ل أطياف المجتمع، وبالتالي لها  لها فاعليتها في عالقات االتصال الفعال لك

 انعكاساتها على المجتمع االفتراضي ومن ثم المجتمع الواقعي. 
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القطاعات   ✓ من  والمسئولين  والمهتمين  المختصين  لها  يدعى  ندوات  عقد 

والقانونية   )التنظيمية  المسارات  من  العديد  وفي  المختلفة،    - المجتمعية 

ية( تدور حول أهمية استثمار  الفكر  –االقتصادية    –االجتماعية    –الدينية  

 المجتمع االفتراضي لصالح األسرة والمجتمع الواقعي ومتطلباته ومحدداته. 

دراسة   ✓ خاللها  من  يمكن  عمل  كوحدة  االفتراضية  المجتمعات  مع  التعامل 

 احتياجات األسر وتلبية متطلبات وأولويات التعامل مع هذا الواقع الجديد. 

لكترونية شاملة تضم مجموعات وصفحات  إمكانية تصميم مكتبات وقنوات إ  ✓

ودراية   خبرة  ذوو  أشخاص  ويديرها  عليها  يشرف  والدردشة  للتواصل 

بالتنشئة االجتماعية والتربوية بهدف تقديم البدائل اإليجابية ونبذ كل ما يؤثر  

 على منظومة الحياة األسرية. 

تنمية  إنشاء منتديات على شبكة اإلنترنت لدعوة أبناء األسر للمشاركة في   ✓

 مجتمعهم على المستويين المحلي والعام. 

أن يكون هناك اهتمام باألنشطة على مستوى مؤسسات التعليم وخارجها على   ✓

مواقع التواصل االجتماعي وربط هذه المواقع باألسرة وبالجهات المسؤولة  

ميدانياً للتدريب على كيفية ترجمة المفاهيم إلى سلوكيات حياتية تساهم في  

 صية المتكاملة. تكوين الشخ

بتطور   ✓ محتواها  يتطور  عامة  جامعية  كمتطلبات  دراسية  معلومات  إضافة 

نضج الطالب على إكسابهم قيماً بعينها لها دورها الفعال في تكوين الشخصية  

 المتكاملة، وتساهم في تماسك األسرة المجتمع. 

أن تعمل كافة مؤسسات المجتمع بطريقة بنائية تكاملية على إشباع حاجات   ✓

األسر واألبناء المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية، بحيث تكون مرآة  

 عاكسة لمشكالت األسر والمجتمع وقضاياها المحلية والعالمية. 

 *              *              * 

 

 : ( : المتحدث الثالث3ــ3)
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 الدكتورة هدى الدغيري:

 : مع "  التربية االجتماعية لألسرة والمجتالمحور السادس" دور المرأة القيادية في  

للحديث         التربية االجتماعية لألسرة والمجتمع يدفعنا  القيادية في  دور المرأة 

عن أهمية بناء األسرة ودورها الرئيسي في تكوين المجتمع ، لذا كان والبد من  

 مراعاة شروط قيام األسرة حتى تبنى على أسس سليمة .  

جة، مؤثرة، فاعلة  فاألسرة القائدة ليست أسرة منقطعة الجذور ، بل هي أسرة منت

توازن مجتمعها   تساهم في  المتميز، وأيضا  نسلها  استمرار  مجتمعها، تضمن  في 

 وريادته . 

لذا كان من الضروري االهتمام بأول خطوة في تأسيس البيت القيادي ) األسرة        

( أال و هو حسن اختيار الزوجة فالزوجة هي تلك المرأة المربية واإلنسانة القدوة  

الرسالة المقدسة طالما هي تستطيع أن تصبر وتتحمل وتتخطي جميع    التي تؤدي

ذلك أن   ىتنشئة األجيال القادمة. وليس معنالصعوبات لتأدية المهمة الكبرى وهي: 

والتنشئة على   للخير،  توجيههم  تقوم على  بل  فقط  أطفالها وتطعمهم  ثياب  تنظف 

الصد نفوسهم  قراره  في  وترسخ  اإلرادة  وقوة  النفس  واإلخالص  صالبة  دائما  ق 

الصاعد   الجيل  يتكون  وبذلك  ووطنه  أمته  يفيد  حتى  التعاون  حب  على  وتشجعهم 

 والذي ينشأ نشأة سليمة. 

وانطالقًا من حضورها الحيوي داخل األسرة، وتصدرها للمركز القيادي لألسرة        

هما،  بالتقاسم مع الرجل، حيث تتوزع المسؤوليات وفقًا للقدرات الموجودة لدى كل من

فأصبحت مسؤولية الرجل الضرب في األرض، والبحث عن الرزق، ومصدر العيش  

ة  العائلي، فيما نشط دور المرأة داخل البيت، في المجال التربوي كونها األم  الراعي

تتصد المرأة  أن  فإن هذه    ىلألسرة، وطالما   ، األسرة  إطار  مهم في  قيادي  لدور 

بناء األسرة الناجحة، والشخصية القوية  المسؤولية تتطلب شخصية قوية وناجحة ل

ال بد أن تعرف نفسها وقدراتها ومواهبها، لكي تتمكن من معرفة الدور الذي ستنجح  

 فيه وفقا لطاقاتها وإمكانياتها. 
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كما يجب عليها فهم ادوارها المتعددة فهي األم التي يقع على عاتقها مسؤولية        

ير البيت وتوجه اقتصادياته ، وهي كذلك البنت  تربية األجيال القادمة ، وهي التي تد

واألخت مما يجعل الدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع ال يمكن إغفاله أو  

 تقليل من قيمته وخطورته. 

 

في         حنونة  قراراتها،  في  قوية  نوعها،  من  فريدة  شخصية  القائدة  فالمرأة 

ت في  ومبدعة  لعملها، صبورة  متقنة  في  عالقاتها،  ومتميزة  ذكية  أهدافها،  حقيق 

 تواصلها وتأثيرها في اآلخرين. 

باختالف         المجتمع،  في  للمرأة  الكبير  الدور  إلى  بقوة  و  لنا  يتضح  مما سبق 

موقعها وطبيعة عملها، ذلك االختالف الذي يفرض عليها مسؤولياٍت عديدٍة، وأبرز  

شٍر على المجتمع هي األمومة،  تلك األدوار التي قد تحتلها المرأة وتؤثر بشكٍل مبا

فذلك الدور كفيٌل بمنحها لقب "مربية األجيال"؛ كونها تتحمل مسؤولية تربية أبنائها  

الذين هم جزٌء ال يتجزأ من بنيان هذا المجتمع ، فهي بذلك تعمل على تنمية أبنائها  

في  تربيتها  تأثير  من عكس  األبناء  هؤالء  ليتمكن  الحياتية؛  النواحي  مختلف    في 

 مجتمعهم من خالل أفعالهم وأقوالهم وبالتالي يساهمون في بناء مجتمعاتهم ..  

المجتمعات، حيث أنَّ قوة أو         بناء كل  تُعتبر األسرة حجر األساس في  ختاما 

 ضعف المجتمعات تُقاس عن طريقة معرفة مدى تماسك األسر أو ضعفها . 

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تعي المرأة  دورها و مسؤوليتها                  

لصالح أمر البشرية، حيث أن دور المرأة األول في المجتمع بناء جيل قوي في ظل  

الرجال وضمائر   سواعد  على  الوطن  مجتمع  ليقوم   ، قيادية  حانية  حكيمة  أمومة 

 النساء.  

              *              * * 
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   :التوصيات

 

 : التوصية األولى

تشجيع إنشاء مراكز لبحوث األسرة لنشر الوعي بدور األسرة في تحقيق األمن  

 . األسري لكافة أعضائها 

 

 : التوصية الثانية 

العمل على أن تقوم جميع المؤسسات المعنية في الدولة بعقد مؤتمرات وندوات ،  

 . لعلمي في مجال األسرةومحاضرات ، ولقاءات علمية تستهدف البحث ا 

 

 : التوصبة الثالثة

االهتمام بإعداد الشباب والشابات لدور الوالدية عن طريق إدخال برامج ومقررات  

 . التنشئة الوالدية ضمن برامج ومقررات المراحل التعليمية المختلفة

 

 : التوصية الرابعة

كيفية التعامل مع  االهتمام بالبرامج األسرية في جميع وسائل اإلعالم للتوعية ب

 . المستجدات التقنية واإلعالم الرقمي 

 

 : التوصية الخامسة

لة بين األسرة وبين مؤسسات المجتمع كافة لتحقيق تربية متوازنة    توثيق الِص 

 . نفسيًا واجتماعيًا للناشئة 

 

 :التوصية السادسة
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من   العمل على تأهيل القائمين على شؤون التوجيه واإلرشاد األسري لتمكينهم

 .المهارات المهنية والمسؤولية المجتمعية

 

 : التوصية السابعة 

العمل على نشر الوعي بأهمية استثمار الوقت في مجال الرعاية األسرية لمواجهة  

 . التحديات االقتصادية التي تواجه األسر وتؤثر على استقرارها

 

 : التوصية الثامنة

التفكير عالميا والتنفيذ محليا في ضوء  توعية المواطنين بمختلف األعمار على  

 . المجتمع السعودي وما يمليه الدين اإلسالمي   خصوصية وتراث 

 

 : التوصية التاسعة 

التوسع في إنشاء مراكز اإلرشاد األسري ، وتخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية  

المدروسة لتوعية األسر وتنفيذ دورات تدريبية في التربية الوالدية  

 . للمقبلين على الزواج    الراشدة 

 

 : التوصية العاشرة 

تفعيل األندية الرياضية الشبابية لبرامج تحقق التكامل والتوازن في تربية الشباب  

 . ، واجتماعيًا وأخالقيا  فكريا وجسميا ، وتربويا ، وأسريًا

 

 : التوصية الحادية عشرة 

كافة أفراد  إنشاء مجالس أسرية لكل أسرة تعمل على توثيق صلة الرحم بين 

 . األسرة وتتبنى اللجان داخل األسرة لشباب األسرة والجهود الخيرية فيها

 

 : التوصية الثانية عشرة
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المحافظة على األسرة أفراًدا وكيانًا بكل الوسائل الممكنة ومنع كل ما يمكن أن  

 يؤثر على مكانتها 

 

 : التوصية الثالثة عشرة 

 سرة التأكيد على العناية بكبار السن في األ

 

 : التوصية الرابعة عشرة 

 التأكيد على مكانة المرأة في األسرة 

 

 : التوصية الخامسة عشرة

 . تقديم برامج ومقاطع سريعة ومشوقة تعنى باألسرة وتدعمها 

 

 *              *              * 
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 وطنية  قضايا  مجموعة

 *  الثالثة *المرحلة 

 "  المجموعة لفعاليات  السادسة  الدورة  "

 ندوة 

 "  المعاصر المجتمع  وقضايا التعليم  "

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

، حيث خصص اليوم األول للندوة  يومين  فعاليات الندوة على مدار ❖

م( لفعاليات الجزء  4/2020/  12هـ )الموافق   1441/  19/8  يوم  

 كل من: ااألول الذى تضمن محاور تحدث فيه

 ((7ق )  )انظر سيرته الذاتية )ملحالدكتورعلي عبده األلمعي     (1

في جدول رقم  قرين اسمه  حيث تناول سعادته المحور الموضح

ين، وعرض  ( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضر1)

جريت  والمبنى على بعض األبحاث التى أ  أحدث ما وصل إليه العلم

 والمنشورة.

سيرته (2 )انظر  السحيمي  سفر  عويتق  عارف  ذاتية  ال  الدكتور 

((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم  7)ملحق رقم )  

(1 ). 

ذاتية )ملحق رقم ال  بن يحي الغامدي )انظر سيرتهالدكتور فيصل   (3

 . ( 1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )7) 

ذاتية )ملحق رقم ال  )انظر سيرتهالدكتور فيصل بن يحي العامري  (4

 . ( 1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )7) 
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يوم  ❖ الثانى  اليوم    / 13  )الموافق  هـ  8/1441  / 20   خصص 

 يات الجزء الثانى الذى تضمن  محاور تحدث فيهام( لفعال4/2020

 كل من: 

 

 الذاتية )ملحق)   السحيمي   )انظر سيرته  عارف عويتقالدكتور   (1

في الجدول    قرين اسمه  المحور الموضح  (( ، وقد تناول سعادته7

 (.2رقم )

الذاتية    )انظر سيرته  الدكتور عبد هللا بن محمد عبد العزيز المقرن (2

الموضح قرين اسمه    (( ، وقد تناول سعادته المحور7  )ملحق)

 (. 2في الجدول رقم )

ذاتية )ملحق  ال  ليلي بن عبد الرزاق حافظ )انظر سيرتهاالدكتورة   (3

 . (  2الموضح في الجدول رقم )  ((، حيث تناولت المحور7رقم )  

ذاتية )ملحق ال الدكتورة أروى على عبد هللا خضر )انظر سيرتها (4

 . (  2الموضح في الجدول رقم )  المحور  ت((، حيث تناول7رقم )  

 

ايا وطنية الذين حضروا مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قض ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 

 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال
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 (  1جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

 هـ 1441/ 19/8اليوم األول من الندوة يوم  

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

 األلمعي  عبده علي الدكتور التعليمية  السياسة صنع في الحديثة االتجاهات  األول 

 

  التربوية النظم في وتأثيراتها والتقنية واالجتماعية االقتصادية التغيرات  الثاني 
 التعليمية 

 السحيمي  سفر عويتق عارف الدكتور

 

 وتحدياتها  ،  والتعليمية التربوية النظم في وتأثيراتها  العولمة الثالث 
 الثقافية  

 العامري يحيي بن فيصل الدكتور

 الدكتور فيصل بن يحي العامري   واالبتكار  واإلبداع للتعلم والطالبات  الطلبة دافعية  تحفيز الرابع 

مدير  
 الندوة 

 األستاذ يحي زيلع

 

 : الندوةعرض المتحدثين في ( 1—1)

 : المتحدث األول

 الدكتور على عبده األلمعي: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة

أجمع الخبراء والمعنيون بالمجال التربوي في العديد من دول العالم على أن  

أبرز مشــكلة في التعليم تكمن في تردي نوعيته وجودته، فال يزال التوجه التربوي  

الكمي على حـساب االلتفات للكيف، وـضبط إجراءاته  والتعليمي منـصبًا على التوـسع  

على كافة األـصعدة والمـستويات، إذ يغلب على التعليم االعتماد المطلق على التلقين  

اب النظرة   داع، وغـي د فرص اإلـب ادة الـطابع التقلـيدي، وتقيـي واالســـــتظـهار، وســــــي

تحقيق    المتكـاملـة في تكوين الفرد، وعجز التعليم في العـديـد من دول العـالم عن

العدل االجتماعي، أو الوصــــول إلى كثير من الفئات، واالنفصــــال عن عالم العمل،  

ائـق ذـلك أصـــــبح التعليم ـع داًل من   اوـتدني مســـــتوى المتعلمين، ونتيـجة ـل ة ـب للتنمـي

.ويتضـــــح ذـلك مع التـقدم الـمذـهل في الثورة العلمـية والمعلوـماتـية، وفي  (4)إـحداثـها

 

النعنزينز(4) ل عنبنند  هلالسننننننبننل  النحننادي .عنبنند  النقنر   مشننننننار   عنلنى  النعنربني  النوىنن  فني  والنتنعنلنين   النتنربنيننة 
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ــاالت، فإن معدل التطور ــاعف    عالم االتصــ المعرفي وتطبيقاته التقنية قد بات يتضــ

على نحو متسارع، وامتد أثره ليشمل كافة جوانب الحياة، فتواصلت أطراف عالمنا  

ليصـبح "القرية العالمية الصـغيرة" التي يتابع ويشـهد كل من فيها أمور اآلخرين،  

بنية، وأحداثهم، وأدى هذا التواـصل لبروز تغيرات اقتـصادية، واجتماعية كبرى في  

وثـقاـفة المجتمـعات، وأصـــــبـحت العولـمة حقيـقة نعيشــــــها، وتغيرت موازين القوى  

ــدر   ــول إليها، والتحكم فيها مص ــبق في الوص ــبح المعرفة، والمعلومات، والس لتص

القوة، والـسيطرة، والتقدم، والرقي للمجتمعات، وتأـسيـسا عليه فإن المورد الرئيس  

ــري( الذي   يكونه، ويخرجه النظام التعليمي، هذا  لدول العالم هو )رأس المال البشــ

ــؤولية كبرى في أن يقم بدوره كاماًل في بناء نموذجا تربويًا   النظام الذي عليه مســ

ــًرا، والمبادرة إلى معالجة ما يعانيه النظام التعليمي من المشـــكالت المتعددة   معاصـ

ــالـته، وأن يعـمل بيتـحد من كـفاءـته، ومن فـعاليـته، وتعالتي    ـكل ـقه عن تحقيق رســـ

ــاليـبه، وأنظمـته،   اهتـمام في الرفع من مســـــتوى أداـئه والتطوير التربوي في أســـ

وأهدافه، ومؤسـسـاته، ليس بحكم كونه مسـألة مجاراة التجاهات تربوية معاصـرة،  

وإنما هو حتمية كيان، وضــرورة مرحلة، وكون الســياســة التعليمية تُعد من أبرز  

ــة  العلوم األكثر أهمية في مجال التربية والتعلي ــياسـ م؛ وذلك الرتباطها الوثيق بالسـ

اـعل في تشـــــكـيل   ه من دور رئيس وـف ا تقوم ـب ا؛ ولـم دول بجميع فروعـه ة لـل اـم الـع

وتوجـيه النـظام التعليمي لـلدول اـلذي يـعد أـحد العواـمل االســـــتراتيجـية الـهاـمة التي  

ــادية، ــية، والتنموية، واالقتصــ ــياســ والثقافية، واالجتماعية    تؤثر في العملية الســ

ــلوك أفراد المجتمعات في كافة  للمجتمع ــبط ســ ات كافة، وعن طريقه يتم بناء وضــ

ة وفق ة والتنموـي اعـي ة واالجتـم االت الفلســـــفـي ذه   المـج ا ـه اـه ا التي تتبـن ل العلـي المـث

المجتمعات، إلى جانب أن ســياســة الدول تقوم بعمل مؤثر وفاعل في تشــكيل النظم  

التعليمية وتحديد أهدافها من خالل الســــياســــة التعليمية؛ لذا فإن علم الســــياســـة  

التعليمية وحسـن صـياغتها يمثل أهم األولويات في متطلبات التخطيط االسـتراتيجي  

ول، وذلك ألنها مصــُدر إعداِد رأس المال البشــري، وتعليمه وتدريبه في  الناجح للد

 

 .193-192لصهن1422ل 1.اإلسكندريةلالمكتب الجامعي الحديثل ىوالعشرين
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مختلف المجاالت، وال يمكن أن يتحقق النجاح أو التطوير للـسياـسة العامة للدول إال  

 إذا أحسنت رسم سياستها التعليمية.

ة تمثل أحد أهم أركان الـسياـسة العامة في جميع الدول،  يإن الـسياـسة التعليم

مباشــــرة للتعامل مع اإلنســــان بصــــفته العامل المؤثر والفعال داخل  كونها تتجه 

المجتمع، كـما أن النـظام التعليمي يســـــتـمد قوـته وجودة مخرـجاـته من انطالـقه من  

ــاعد في   ــة تعليمية ثابتة تعمل على تحديد اإلطار اإلجرائي الذي بدوره يسـ ــياسـ سـ

م في تطوير العملية  توجيه القرارات والخطط والبرامج التربوية بالشــكل الذي يســه

التعليمية،مما يكـسب أفراد المجتمع القيم والمعارف والمهارات التي تـساعدهم على  

تطوير أنفســهم وبناء مجتمعهم؛ لذا تعتبر عملية بناء الســياســات التربوية من أهم  

متطلبات التخطيط، والنمو لجميع البلدان،كونها مرشـــًدا للتفكير والتقدير، وموجهة  

ا في اإلعداد، والتنمية، والتدريب،  لألهداف،والو ســائل،واإلجراءات.ومصــدًرا رئيســً

والتعليم للمخرجــات البشـــــريــة المؤهلــة في المجــاالت العلميــة، واالجتمــاعيــة،  

والتربوية، والثقافية، والعـسكرية، والفنية، واالقتصـادية التي يحتاجها المجتمع في  

وياته المتعددة، لذا فإن من  تحقيق الرخاء،وتدعيم النمو، والتطور في مختلف مســت

 أهم الصفات التي يجب أن تتسم بها السياسة التعليمية ما يلي:

ــتند عليها   -1 ــكل أهداف طويلة وقصــيرة المدى ومبادئ تس أن تصــاغ على ش

ة ـحاـجات أفراد   ات متـخذي القرار، وتلبـي اـي كمـحددات، وأطر عـمل لتحقيق ـغ

 المجتمع.

ــات العامة للدولة المب -2 ــياسـ ــتق من السـ نية وفق الثوابت، والفلســـفة  أن تشـ

 الثقافية للمجتمع، والمتغيرات العالمية.

وانطالقًا من أهمية التحديث والتطوير المســتمر لجميع مكونات النظام التعليمي  

ياـسة التعليمية فقد ظهرت العديد من االتجاهات العالمية الحديثة في بناء  ومنها الـس

 وتطوير السياسات التعليمية، ومنها ما يلي:

 أوالً: اليابان:
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تبين الشـواهد أن التربية والتعليم، والعمل االجتماعي الدؤوب وإرادة الشـعوب،  

هي التي مكنت اليابان أن تتبوأ المكانة التي تحتلها بين شعوب العالم، والتي جعلت  

ــر تفوق اإلدارة اليابانية   ــة س ــنوات طويلة بدراس ــغلون لس الغرب واألمريكيين ينش

كله الحالي بمراحل  واالقتصـاد والتعل يم الياباني. وقد مر النظام التعليمي الياباني بـش

ه طبيعـة المجتمع، وأهـداف   ة من مراحـل ل مرحـل تطوير وإصـــــالح، وعكس في ـك

الســــلطة الحاكمة، وســــياســــتها التعليمية، وكان أهم ما يميز اليابان خالل مراحل  

ياـسة تعليمية حديثة، وهذا بحد ذاته ـساعد على ـسهولة تنفيذها،    اإلصـالح وجود ـس

ومن ثم تقويمها، حيث بدأت تهدف لنشـــــر التعليم والقضـــــاء على األمية، إلى أن  

وصــلت إلى النظر للمتغيرات الحديثة مروًرا بديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص، بل 

أن التطور في الســياســة التعليمية لليابان جعلها تركز على االهتمام المبكر بنوعية 

، وباســـتعراض منجزات التعليم الياباني يتضـــح مدى النجاح الذي حققته    (5)التعليم

 -السياسة التعليمية، والتي يرجع نجاحها إلى بعض العوامل منها:

أن التعليم في اليابان كان دائًما من أولويات الســــلطة الحاكمة، وهذا أعطاه   -1

 دفعًا ماديًا، ومعنويًا كبيًرا.

أن التشــــريعات والقوانين المكتوبة أوالخطابات الســــياســــية باإلضــــافة   -2

للـسياـسات الـضمنية، ـشكلت موجهاً ومرـشًدا للـسياـسة التعليمية في اليابان،  

ــكل مدروس، وليس  ــنع وتنفذ بشــ ــة التعليمية كانت تصــ ــياســ أي أن الســ

 عشوائيًا.

ــفة   -3 ــة التعليمية في اليابان ارتباًطا وثيقا بالفلس ــياس االجتماعية  ارتبطت الس

 اليابانية.

اليابان اسـتفادة قصـوى من الخبرات التعليمية العالمية والموروث    تاسـتفاد -4

 الثقافي الياباني العريق.

السـياسـة التعليمية في اليابان شـارك الجميع في صـنعها وتنفيذها، ومن ثم  -5

 كان دور المجتمع حافًزا ومؤثًرا، لدرجة عدت مسألة التعليم مسألة قومية.

 

 .247الخطيبلأحمد.استراتيجيات التطوير التربوي في الوىن العربيلص  (5)



380 
 

الـسياـسة التعليمية اليابانية بالواقعية والعملية، فعند وـضعها لم تكن   اتـسمت -6

 .(6)هناك مبالغة في صنعها وآمالها

والتجربة اليابانية في مجال التعليم تجربة أجمع كثير من دارـسيها على أنها  

تجربة رائدة وناجحة، كما أكدوا على دور التعليم في نهضــــة اليابان. ومن أهم  

النجاح الملموس لليابان: "وجود ســــياســــة تعليمية قومية تمكن  أســــباب هذا 

ــاـئل متنوـعة في تنظيم المنهج، وطرق   دام وســـ ار واســـــتـخ دارس من ابتـك الـم

ا أكثر لالبتـكار واإلـبداع، وتنويع مســـــارات    الـتدريس، مـما يتيح للطالب فرصـــــً

ــمن    الفرص التعليمية، ــتخدام طرق أخرى تضـ ــغوط االمتحانات باسـ وتقليل ضـ

وتصــــميم برامج إلعداد المعلمين أكثر مرونة، واالهتمام    والمســــاواة،  العدالة

ــتركة   باللغة اليابانية باعتبارها اللغة األم التي يمكن من خاللها تكوين ثقافة مش

وعد التعليم    ، باإلضــافة إلى اهتمام اليابان بالموارد البشــرية،(7)ووحدة قومية"

ذ الســياســة  يلجميع في صــنع وتنفمع إتاحة المشــاركة الفعلية ل مســألة قومية،

 التعليمية.

 ثانيًا: الواليات المتحدة األمريكية:

ــيتان متوارثتان في المنظومة القيمية المجتمعية   ــاســ العمل والتعلم قيمتان أســ

م بعد ـصدور  1983األمريكية منذ العقود الخمـسة الماـضية، وبـشكل خاص منذ عام  

ــف أمريكا بأنها "أمة في خطر ــع الملف  التقرير الذي وصـ " هذا التقرير الذي وضـ

التربوي في قمة أولويات الرؤساء األمريكيين الذين تعاقبوا على الرئاسة األمريكية  

ة والتربوـية في الوالـيات المتـحدة األمريكـية  (8)إلى اليوم ، وتميزت التجرـبة التعليمـي

اعي   ل مع واقع اجتـم اـم ة األخرى، في اســـــتطـاعتهـا أن تتـع المـي عن التجـارب الـع

المجتمع األمريكي  مـت ات، ـف اـن دـي ات واـل اـف ادات والثـق اعـٍد في القيم والـع داخـل، ومتـب

يتكون من عرقيات وطوائف مختلفة، إضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تقوم  

 

 .111-110الحربيلسعودلهالل.السياسة التعليمية مفاهي  وخبرات لص  (6)
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عليـها، وتـعدد الوالـيات التي تشـــــرف عليـها ،ومع ذـلك فـقد "اســـــتـطاـعت الواليات  

ــات، وحقـقت المتـحدة األمريكـية أن تســـــتوـعب ـكل تـلك المتـنا نـجاـحات علمـية  قضـــ

التفوق األمريكي اليوم إال نتيجة للتطور والـسعي الدائم    كثيرة، وماقنية  ومعرفية وت

في جميع المجاالت المختلفة، وتشــير االســتراتيجية التربوية    (9)لتحقيق األفضــل"

داد   ام التعليمي هو إـع دئي من النـظ دف المـب ة إلى أن الـه دة األمريكـي ات المتـح للوالـي

ــات التعليمية   ــياس الفرد جماعيًا وفرديًا، كما تتلخص الغايات التربوية الحديثة والس

 -للواليات المتحدة األمريكية، في ما يلي:

المســاواة والعدالة في التعليم، وذلك لضــمان حصــول جميع األطفال  تحقيق   -1

في ـسن التعليم على التعليم المناـسب، وبخاـصة أبناء األقليات، والمجتمعات  

الفقيرة التي تعيش في بيئات تتدنى مســــتوى الخدمات فيها، ويخشــــى من 

وب.  عدم قدرة إداراتها المحلية على توفير التعليم المالئم بالمســـتوى المطل 

وقد اســتطاعت الســياســة التعليمية الحديثة في الواليات المتحدة األمريكية  

أن تجمع فـئات الشــــــعب المختلـفة في بوتـقة واـحدة، تحقيقـًا ألـهداف التعليم  

 العام فيها.

ــالح   -2 ــتوى النوعي للتعليم من خالل دعم البرامج الهادفة إلى إصـ رفع المسـ

( والتي تقوم Reforms Movementالتعليم وتمويلهـا، ومتـابعتهـا )

على أن التعليم استثمار للوقت والجهد، وأن من أهم ركائز إصالحه وضوح  

 األهداف، وجودة المعايير.

القيام بالبحوث العملية والدراسـات التربوية واالجتماعية الهادفة إلى رصـد   -3

 الواقع التربوي، وتطويره في مختلف المجاالت.

لوب الالمركزية في العمل بشـكل كبير طبقت الواليات المتحدة األمريكية أسـ -4

ا ة كبيرأعطى للمـجالس الم وـفاـعل، مـم ة ومـجالس الوالـيات أهمـي في   ىحلـي

 

 .154الحربيلسعود.السياسة التعليمية مفاهي  وخبراتلص  (9)
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صــنع الســياســة التعليمية وتوجيهها، وبذلك حققت النهج الديمقراطي الذي  

 .(10)تنادي به

توجيه الرأي العام نحو القضــايا التربوية واألســاســية ولفت انتباه المجتمع   -5

 مستجداتها.إلى 

ات المجتمع، والطالب بمختلف   -6 اـج ا بـح اطـً ة أكثر ارتـب ل التربـي الســـــعي لجـع

 فئاتهم.

توحيـد األهـداف العـامـة للتربيـة، ومراجعتهـا وتقويمهـا، وتحـديثهـا وفق  -7

 مستجدات الحياة.

ــبة،   -8 تعزيز دور المعلم ومنحه قدرا أكبر من المرونة مع األخذ بمبدأ المحاس

 ليها.وجعل المخرجات هي المعول ع

توثيق العالـقة بين الـمدرســـــة والمجتمع، وإعـطاء أولـياء األمور دوًرا أكبر   -9

 . (11)في المشاركة بتربية أبنائهم وتعليمهم

وفي ضـوء التجربة التعليمية والتربوية وتطبيق السـياسـة التعليمية الحديثة  

 اآلتي:للواليات المتحدة األمريكية، يمكن تحديد أهم نقاط التميز فيها من خالل 

التعليم في الواليــات المتحــدة األمريكيــة الــدعم الكــامــل من قبــل  - يجــد 

الســلطات الحاكمة،رغم أن الدســتور األمريكي لم يشــر صــراحة الهتمام  

 الدولة بالتعليم.

يســعى التعليم األمريكي لتحقيق التميز والتفوق في التعليم، بعد أن حقق   -

 مسألة التوسع واالنتشار في التعليم.

ــة التعليمية للواليات المتحدة األمريكية عن   تم بناء - ــياسـ ــياغة السـ وصـ

 طريق مشاركة المجتمع الفاعلة، ومن خالل الجهات الرسمية واألهلية.

 

 .156المرجع السابقلص  (10)
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ــم   - تقوم نقابة المعلمين في الواليات المتحدة األمريكية بدور هام في رســ

ــهل تنفيذها وتقويمها في الميدان   ــة التعليمية، ممايس ــياس وصــياغة الس

 .(12)ن قبل المعلمين أنفسهمالتربوي م

 ثالثًا: بريطانيا:

فبحكم تاريخها الـسياـسي وتركيبتها الثقافية، تنـشغل القوى واألحزاب الـسياـسية  

البريطانية كثيًرا بمســـألة التربية والتعليم، ودورها واضـــح في الوجهة التي ينبغي  

ــهدت بريطانيا عدة محاوالت ــير عليها هذا النظام التربوي، وقد ش إلصــالح    أن يس

م والذي جاء بعد الحرب العالمية مباـشرة ودعا إلى  1944التعليم أهمها قانون بيكر

،  ( 13) م 1988تبني مدارس متعددة األغراض، وقانون اإلـصالح التعليمي المتخذ عام

 وسياسة بريطانيا التربوية والتعليمية تقوم على أربع ركائز أساسية:

النـظام التعليمي، وبتـعدد الخـيارات  تنمـية المعرـفة بتوســـــيع أطر التنوع في  -1

 المتاحة أمام الطالب.

تطبيق المعرفة في مشـــكالت معاصـــرة، وتحســـين نوعية النظام التعليمي،   -2

 ورفع مستوى معايير اإلنجاز، مما يعني إعداد قوى بشرية عالية المهارة.

إعطاء المؤـسـسات المحلية اـستقاللية أكبر في تـسيير ـشؤونها، وجعلها أكثر   -3

ة أـمام الطلـبة، وأولـياء أمورهم، وأـمام أصــــــحاب العـمل ودافعي  مســـــؤولـي

 الضرائب.

 ويهدف النظام التعليمي في بريطانيا إلى:

ــور التي تتيح للطالب   •   -أطفااًل وكباًرا   –تهيئة نظام التعليم وأوعيته بالصــ

إمكانية تحصــــيل المهارات والمؤهالت بأرقى المســــتويات، مما يجعلهم 

 ي تحقيق الغايات الوطنية والتعليم والتدريب.قادرين على المشاركة ف

تنمـية المـهارات العقلـية ـلدى األطـفال، وتشـــــجيعهم على البـحث، وتطوير  •

 قدراتهم على السؤال والمناقشة بصورة منطقية.
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إعداد األطفال واليافعين لتحمل المســـؤولية في غدهم، ومســـاعدتهم على  •

ب   اة في العـالم من حولهم، بجـاـن ات الحـي ات  فهم مجرـي فهم طبيعـة العالـق

 المتبادلة بين األمم األخرى.

غرس احترام القيم االجتـماعـية، والوطنـية، واألخالقـية في نفوس األطـفال،   •

 وتعويدهم التسامح مع األجناس والديانات األخرى.

ــتخدام مهاراتهم    • ــتمر، بحيث يتمكن الطالب من اسـ ــجيع التعليم المسـ تشـ

ا التعليم في  ومعارفهم للتنافس بفاعلية في عالم العمل المتغير،وخصــوصــً

 .(14)ميادين العلوم الرياضية، والعلمية، والتقنية

 رابعًا: ماليزيا:

ــتثمار ال ــة التعليمية في ماليزيا، والتركيز على االسـ ــياسـ واضـــح  إن نجاح السـ

للبشـر  أدى إلى أن يحقق االقتصـاد الماليزي تراكًما كبيًرا من رأس المال البشـري  

الذي هو عمود التنمية وجوهرها، فقد نجحت ماليزيا في تأسيس نظام تعليمي قوي 

سـاعدها على تلبية الحاجة من القوى العاملة الماهرة،كما سـاهم هذا النظام بفعالية  

من قطـاع تقليـدي زراعي إلى قطـاع صـــــنـاعي  في عمليـة التحول االقتصـــــادي  

حديث،ويهدف التعليم في ماليزيا بشـــــكل عام إلى إعداد المواطنين بصـــــورة أكثر  

ديناميكية وإنتاجية وإنسـانية لمواجهة تحديات العصـر،كما يهدف إلى إعداد األفراد  

ا إـعداًدا ـقائـما على اإليـمان ـباهلل وـطاعـته. و ا، وجســـــميـً ا وـعاطفيـً ا وروحيـً أهم  عقليـً

 السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية في التعليم تنطلق ممايلي:

التزام الحكومة بمجانية التعليم األســـاســـي، وإلزامية التعليم العام، ويعاقب   -1

 القانون الماليزي اآلباء الذين اليرسلون أبناءهم إلى المدارس .

 االهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة. -2

 تركيز التعليم اإلبتدائي على المعارف األساسية والمعاني الوطنية. -3

 دمة األهداف العامة.توجيه التعليم الثانوي نحو خ -4

 

عليمينة في بعض الندول من واقع تقنارير الزينارات الميندانينة وزارة التربينة والتعلي .مالمح عن األنظمنة الت  (14)

 .147هن لص1428لمسؤولي وزارة التربية والتعلي لالرياضلاإلدارة العامة للتدريب واالبتعاثل
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ــناعي، مثل المعهد   -5 ــيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصـ العناية بتأسـ

ل  ب المهني تؤـه درـي د للـت اـه ــاء مـع ك إنشـــ ذـل ة، وـك القومي لإلدارة التربوـي

 خريجي الثانوية لسوق العمل.

  التوافق مع التطورات التقنيـة والمعلومـاتيـة، وهنـا لمـاليزيـا تجربـة فيمـا -6

ــاس برامج  يعرف بالمدارس   ــة تم ابتداعها على أسـ ــسـ الذكية، وهي مؤسـ

 تدريسية وإدارية تساعد الطالب على اللحاق بعصر المعلومات.

كما أن ماليزيا تســـــعى إلى أن    توظيف التعليم الجامعي لخدمة االقتصـــــاد. -7

 تكون مركًزا إقليميًا لطالب الدراسات العليا خاصة الدول النامية.

التعليم   -8 بين  البحوث،الربط  ــة    وأنشـــــطــة  التعليمي النظم  واالنفتــاح على 

 المتطورة.

ه، ة تـقدم نموذـجا يحـتذى ـب اليزـي ة الـم إن التجرـب يمكن    فال  وفي ـكل األحوال ـف

ــبح أهم   ــر الذي أصـ ــتثمار في قطاعات البشـ ــاد أن ينمو إال بتكثيف االسـ ألي اقتصـ

ة في عصـــــر  اجـي ة اإلنـت اصـــــر العملـي ه المعلوـمات والتعـن د فـي ة تـُع لـمدـخل  هي اقنـي

 .(15)االقتصادي القوي

 أسباب تطوير السياسات التعليمية:

إن تغير متطلـبات التنمـية لـلدول، وضـــــرورة االســـــتـعداد لوـظائف المســـــتقـبل  

ومهاراتها المتجددة، وتغير النظرة البشرية للحياة في العديد من دول العالم يستلزم  

المـستقبل في ذلك، واـستيعاب التغيرات  أهمية مواكبة األنظمة التعليمية الـستـشراف  

والثقـافيـة والصـــــنـاعيـة واالجتمـاعيـة،    قنيـةالت العلميـة والتالعـالميـة في المجـا

ــاليب التعليمية والتدريبية، والمبادرة إلى مراجعة   ــرة في األسـ واالتجاهات المعاصـ

وتطوير الســياســات التعليمية وتحديث أســســها وفلســفاتها ومنهجيات لألســباب  

 التالية:

، ومتغيرات العـصر، وتـسارع قنيةأوالً: مـسايرة التغير الكبير للثورة العلمية، والت

دم العلمي   ا يحقق للمجتمع التـق ة، وبـم اعـي ة واالجتـم افـي ة والثـق ــادـي ة االقتصـــ التنمـي

 

 .173-171وزارة التربية والتعلي .مالمح عن األنظمة التعليمية في بعض الدوللص  (15)
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والتقني والتكنولوجي، وتحـسين كفاءة النظام التعليمي الداخلية والخارجية، وربطه  

 صادية، والثقافية في المجتمع.بالمتطلبات االجتماعية، واالقت

تمرة ومتطورة، أـسوة بغيرها من  ة التعليمية يجب أن تكون مـس ياـس ثانياً: أن الـس

الـسياـسات الوطنية األخرى كالـسياـسات االقتـصادية واالجتماعية واإلعالمية، بحيث  

ة، أو   ات علمـي ــاـف ة، أو اكتشـــ ه المجتمع، من مخترعـات حـديـث أثر ـب ا يـت أثر بـم "تـت

 .(16)ية في مجال التربية والتعليم، كما يحدث في الوقت الحاضر"اتجاهات عالم

فترة وأخرى إلى التطوير  ة التعليمية "جهد بشــري يحتاج بين ثالثاً: أن الســياســ

م مع تطور المجتمع نفســــه، وتطور الســــياســــة العامة للدولة، وتطور ءبما يتال

أن الســــــياســـــات التعليمـية واألـهداف    .وبـما(17)األوضـــــاع اـلدولـية بشــــــكل ـعام"

تنطلق من حــاجــات المجتمع الــدينيــة،  –من النــاحيــة العمليــة    –االســـــتراتيجيــة  

واالجتماعية، واالقتصــادية، والثقافية وغيرها، فمن المؤكد أن هناك كثيًرا من هذه 

ــات   الحاجات التي اســتجدت في المجتمع تحتاج لاللتفات إليها وتضــمينها الســياس

 . (18)بما يلبي هذه الحاجات. "التعليمية 

 متطلبات تطوير السياسات التعليمية:

ة من  ات التي تحقق الغـاـي ات والنظرـي أوالً: تطوير األســـــس والخطط والمنهجـي

ة، والمنهج ، والمعلم،   التعليم بجميع أركـانهـا المختلفـة، من حيـث اإلدارة التربوـي

  والمتعلم، والبيئة المدرسـية، فمن المعلوم أن وجود السـياسـة العامة في حد ذاته ال

ــاعد على تحقيق أهداف  يكفي لتحقيق األهداف، فال بد من إيجا د خطط، وبرامج تسـ

هذه الســياســة، فالســياســة في حد ذاتها، عبارة عن مؤشــرات، وتوجهات توضــع 

ـبدـقة، وتصـــــاغ بعـناـية لترشــــــيد القرارات واإلجراءات التي تحقق األـهداف المراد  

 .(19)الوصول لها"

 

 .176سليما لعرفات.دينامكية التربية في المجتمعاتلص(16)

 .63صالغامديلحمدا .تطور نظام التعلي  في المملكة العربية السعوديةل(17)

 .238ص ل1ج وزارة المعار لموسوعة تاريخ التعلي  في المملكة العربية السعودية في مائة عامل  (18)
 .20صلالمملكة العربية السعودية بين السياسة والنظرية والتطبيقالسلوملحمد.التربية والتعلي  العام في  (19)
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ء متطلبات  ثانيًا: تحديد المعايير المكونة لجودة مخرجات العملية التعليمية في ضــو

ومعطيات المســتقبل، وما يتطلبه ذلك من أســس لبناء شــخصــية المتعلم ومعارفه  

ــوق   ــجام التام بين متطلبات التنمية واحتياجات ســ ومهارته وقدراته، وبيان االنســ

 العمل.

ثالثًا: التقويم المـستمر لمخرجات الـسياـسة التعليمية من االـستراتيجيات واإلجراءات  

لتطويرية في ضـــوء التطورات العالمية المعاصـــرة في  والبرامج والمشـــروعات ا

ــه  قنيةالتربوية والتعليمية والتالمجاالت   ــاسـ ، فمن أراد علو بنيانه فعليه توثيق أسـ

 وإحكامه، وشدة االعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق األساس وإحكامه.

والمجتمع، حتى تتكامل  رابعاً: أهمية وضــوح الســياســة التعليمية لمنســوبي التعليم  

األدوار في تنفـيذـها، حـيث يرى بعض التربويين أن مســـــيرة التعليم في الـعدـيد من  

الدول لم تحقق التقدم التعليمي والتربوي المنشــود من قبل تلك البلدان، رغم وجود  

اإلمكانات المالية والبشرية، وذلك يعود في المقام األول إلى أن السياسات التعليمية  

 البلدان غير واضحة المعالم لمن يقوم على تنفيذها.في تلك 

ــات التعليمية أن " تكون توجيهية ال   ــياس ــاً: أن األصــل في خصــائص الس خامس

ــتقرة   ــمولية، وأن تكون مس ــاغة في عبارات كلية، وفي مداها ش ــيلية،  ومص تفص

ــتلزم أن يكون تطوير  (20)التتغير بتغير المراكز الفوقية" ــات  ، وهذا يســ ــياســ الســ

ــة   اســـ ث إن الســــــي اة، حـي ة المجتمع وتطورات الحـي اـج ا يلبي وفق ـح ة بـم التعليمـي

ــة التعليمية مثل   ــياســ ــرعة، فالســ التعليمية "ينبغي أن تكون ثابتة، وال تتغير بســ

ــتور في بعض البلدان ينبغي أن تكون ثابتة قدر اإلمكان، إنما الخطط هي التي   الدس

 .(21)ت"قد تتطور ويدخل عليها بعض التعديال

 

 .100صل لي  في المملكة العربية السعوديةالرشيدلمحمد.رؤية مستقبلية للتربية والتع(20) 

( 21 جنننننننننريننننننننندة  لعننننننننبننننننننده  نننننننننننالننننننننح  الننننننننعننننننننبننننننننينننننننندل (

   http://www.alriyadh.com/2006/11/29/article205206.htmlالرياضل

http://www.alriyadh.com/2006/11/29/article205206.html
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ســادســاً: أهمية توافر المرونة الكافية في اختيار األهداف االســتراتيجية للتعليم،  

وتعديلها حســب ما تقتضــيه المصــلحة العامة للبالد، وترابطها مع األهداف األخرى  

 .(22)للنشاطات المختلفة في الدولة

ـشاملة    ـسابعاً: عند تطوير الـسياـسات التعليمية فمن األهمية أن تـصاغ في عبارات

الماضـي، وحركة الحاضـر، وتطلعات واـستـشراف   –في مجملها   –مقننه تـستوعب  

ــالة والتجديد، محققة مطالب النمو والتنمية للفترة   ــتقبل، كما تجمع بين األصـ المسـ

 .(23)الحالية والمستقبلية

السياسات    تطوير  يستلزم  المستقبل  في  التعليمية  األنظمة  لنجاح  الجاد  العمل  إن 

بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وتحويل أسس وأهداف وغايات    التعليمية

ومبادىء السياسات التعليمية إلى واقع حي يتمثل في سلوكيات الطالب، وأفعالهم،  

وأنماط تفكيرهم داخل أروقة المدارس والجامعات، وعلى نطاق المجتمع واألسرة،  

اسة التعليمية في صورة  مع العمل على تفعيل وترجمة مفاهيم وأسس وأهداف السي

والمعلمين،   والمشرفين،  التعليمية  القيادات  كل من  أداء  التعليمية، وفي  القرارات 

تنمية   إلى  تترجم  بحيث  التربوي  الواقع  في  تطبيقها  وفي   ، واآلباء   ، والمديرين 

إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية، وإعدادهم  

، واالضطالع بدور فعال في بناء مجتمعهم، ومعرفة ما ينبغي  (24) حلها" لإلسهام في  

التفكير،   طريقة  في  تغيرات  إحداث  خالل  من  المستقبل  تحديات  لمواجهة  فعله 

ومنهجية التعامل مع اآلخر، وااللتزام بأساليب التعلم الذاتي، والتعلم المستمر مدى  

 ة.  الحياة، والتعايش العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدام

 : المراجع

السنبل ، عبد العزيز،عبد هللا.التربية والتعليم في الوطن العربي على   -

مشارف القرن الحادي والعشرين.اإلسكندرية،المكتب الجامعي الحديث،  

 هـ. 1422، 1ط

 

 .71( وزارة المعار لفهد بن عبدالعزيز وزيراً للمعار لص22)

 .422صالغامديلحمدا ل.تطور نظام التعلي  في المملكة العربية السعوديةل(23) 

 .8لصلياسة التعلي  في المملكة العربية السعوديةوزارة المعار .س(24)
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 م. 2011الحربي،سعود،هالل.السياسة التعليمية مفاهيم وخبرات،  -

التطوير التربوي في الوطن    الخطيب،أحمد.استراتيجيات -

 ، عمان.األردن. 2007العربي،

الرشيد،محمد،أحمد.رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية   -

 هـ. 1421السعودية. الرياض )د.ط(،)د.ن(،  

السلوم،حمد،إبراهيم.التربية والتعليم العام في المملكة العربية السعودية   -

. ميرالند، مطابع مؤسسة انترناشيونال  بين السياسة والنظرية والتطبيق

 هـ. 1416جرافيكس،)د.ط(، 

العبيد، عبدهللا صالح،جريدة   -

http://www.alriyadh.com/2006/11/29/articlالرياض،

e205206.html 

،محمد.تطور نظام التعليم  الغامدي،حمدان،أحمد،وعبدالجواد،نور الدين -

في المملكة العربية السعودية.الرياض، مطبعة مكتب التربية العربي  

 هـ. 1422لدول الخليج، )د.ط(، 

وزارة التربية والتعليم.مالمح عن األنظمة التعليمية في بعض الدول من   -

واقع تقارير الزيارات الميدانية لمسؤولي وزارة التربية  

 هـ. 1428العامة للتدريب واالبتعاث، والتعليم،الرياض،اإلدارة 

وزارة المعارف.مالمح من نظم التعليم في بعض الدول من واقع تقارير   -

الزيارات الدولية لمسؤولي وزارة المعارف، الرياض، مطابع دار الهالل  

 هـ. 1424، 1لألوفست،ط 

وزارة المعارف، فهد بن عبدالعزيز وزيراً للمعارف.الرياض،مطابع   -

 هـ. 1422،  1الشرق األوسط،ط

 *              *              * 

 ( المتحدث الثاني:2ــ1) 

 د. عارف عويتق السحيمي 

http://www.alriyadh.com/2006/11/29/article205206.html
http://www.alriyadh.com/2006/11/29/article205206.html
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 المحور الثاني 

 التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتقنية وتأثيراتها في النظم التربوية التعليمية 

 

 ملخص المشاركة 

 

نه  أمتان لذا يشير كثير من الباحثين  النظام التربوي والنظام التعليمي عمليتان متالز

ال تربية بدون تعليم وال تعليم بدون تربية، فمفهوم التربية يشير إلى مجموعة من  

الجيل الناشئ التي يجب أن    األسس والقيم والمبادئ واإلجراءات التي تتبع في تعليم

لتي تقدم  عليها من اجل تُنظم حياتهم، بينما يشير مفهوم النظام التعليمي ا  ايسيرو

والجامعات   المدارس  خالل  من  الناشئ  الجيل  تعليم  في  وقانوني  رسمي  بشكل 

 والمعاهد. 

وا باألفراد  والنهوض  البشرية  التنمي ة  إلى  التربوية  النظم  لذا  وتهدف  لمجتمعات، 

فراد  أجل تطوير  أضل الطرق التربوية والتعليمة من  يجاد أفإتحرص كل دولة على  

أعلى المستويات في حياتهم العلمية والعملية، مما يجعل  مجتمعها وذلك للوصول إلى  

يختلف عن الدولة األخرى بما يتناسب مع    ا وتربوي  اتعليمي  الكل دولة من الدول نظام 

 امكانياتها واعتقاداتها وعاداتها وتقاليدها. 

االجتماعية    تهبظروف الحياة العامة وفقاً لطبيعوتتأثر األنظمة التربوي ة والتعليمية  

داخل  وال السائدة  االقتصادية  الحالة  الى  باإلضافة  للمجتمع،  األيدولوجية  تركيبة 

لم يستغل   اذا  له دور سلبي  التقنيات العصرية والحديثة  المجتمع، كما ان مواكبة 

 بالشكل الصحيح. 

ير النظم التربوية التعليمية  سهام بتنمية وتطواالقتصادي يبرز في اإل   واهمية الدور 

عداد الميزانيات الجيدة التي يحتاجها النظام التربوي والتعليمي، فهناك إشارة  إ، و

التعليم   نظام  من مخرجات  االقتصاد الستفادته  ازدهر  التعليم  ازدهر  كلما  أنه  إلى 

وتتضح العالقة المتبادلة بين االقتصاد والتعليم، لذا فكلما تدهور العامل االقتصادي  



391 
 

لعلم وبذلك  فراده الى البحث عن العمل وترك اأيحفز فشى في المجتمع الفقر الذي  ت

لى اختفاء المواهب والمبدعين والعلماء،  إ مية والتي تقود  ترتفع نسبة الجهل واأل

 السرقات والقتل وغيرها.  يحجرامية التي تستبور العصابات اإلمما يساعد على ظه

لتعليمية من خالل  في التأثير على النظم التربوية ا   ه كذلك العامل االجتماعي له قو

من خالل األفكار السائدة في المجتمع حيث يعتمد النظام التعليمي على أفكار أفراد  

المجتمع وتصوراتهم، فإذا كانت هذه األفكار والعادات إيجابية فإن النظام التعليمي  

يكون سليماً، بينما لو كانت هذه األفكار سلبيةً ألدى ذلك إلى وجود نظام تعليمي  هد ام  

 فاِسد. و

تأثر النظم التربوية التعليمية بما يسود داخل المجتمع من تقاليده وقيوده  تومن هنا 

عى سبيل المثال في    وقيمه من منطلق نبيل يكون له األثر البالغ في انطالقة النظام

الفرص  إ اإل  م ماأتاحة  تقبل  تعلم  وعدم  العنصرية  وتشجيع  يؤاآل ناث  مما  دي  خر، 

الى   التغيير اإلخر واالنغالق  االعتماد على اآلبالمجتمع    يجابي والمساهمة ورفض 

 بشكل سليم داخل المجتمع في صناعة العلماء والموهوبين. 

وفي ذات السياق تسهم عمليات التقنية اسهاماً ايجابياً في النظم التربوية التعليمية  

ذا وظفت بالشكل السليم، وذلك من خالل تحسين نوعية التعليم  إون لها دورا بارز  ويك

اإلتقان،   به إلى درجة  التعليمية بوقت و والوصول  قل، أمكانات  إوتحقيق األهداف 

وزيادة العائد من عملية التعليم، وخفض تكاليف التعليم دون تأثير على نوعيته وذلك  

المبرمج، والكمبيوتر التعليمي  من خالل توفير تقنيات واألساليب المتعددة كالتعليم  

مما يتيح فرصة التعليم الذاتي، وتطوير المناهج والمراجع العلمية واالستفادة من  

 الثورة المعرفية والشبكات العلمية. 

التعليمية والسيما في   التربوية  النظم  فغياب التقنية وعدم مواكبتها يؤثر سلباً في 

التك الفكري واإلاليف المادية والتقدم والتطور وكثرة  اعي، عدم االطالع  بد التخلف 

فكار المبدعين  يحد من ا  ه بحاث العلمية بالشكل الصحيح مما يجعلوالتواصل مع األ

العتداء الفكري من خالل السرقات العلمية، لذا ينبغي  افكارهم  أوالموهوبين ويعرض  
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متغيراتها    للعاملين في مجال النظم التربوية التعليمية مواكبة الثورة التقنية بكافة

 وتوظيفها ايجاباً من اجل خدمة المجتمع والرقي به. 

 *              *              * 

 (: المتحدث الثالث:3ــ 1)

 د. فيصل بن يحيى العامري

 المحور الثالث: 

 "العولمة وتأثيراتها التربوية والتعليمية، وتحدياتها الثقافية" 

 ملخص الورقة 

في ظل العولمة وتطوراتها المتسارعة في شتى المجاالت واتجاهاتها نحو االنفتاح   

العالمي على المعرفة واالبتكارات والثقافات تحرص كثير من المجتمعات على تحديث  

تربوية   نماذج  وصناعة  التطورات  هذه  لمواكبة  التنافسية  قدراتها  وبناء  أنظمتها 

ل األكثر تحدياً هو مدى تأثير العولمة وتطوراتها  وثقافية عالمية. إال أنه يظل السؤا

أهم   مناقشة  إلى  الورقة  تهدف هذه  للمجتمع؟  والثقافية  التربوية  المكتسبات  على 

التحديات التي تواجه األنظمة التربوية والتعليمية في عصر العولمة. أيضاً تناقش  

ة وتعزيز القيم الدينية  الورقة تأثير المناهج التربوية في تأصيل قيم االنتماء والمواطن

والثقافية في نفوس الطالب من خالل حب التعلم واالكتشاف واالبتكار، وكيف تكون  

والثقافية   التربوية  للقيم  ومهدداتها  العولمة  لمخاطر  للتصدي  وسيلة  المعرفة 

لبناء النموذج الشمولي في بناء القدرات البشرية في    اللمجتمع.  تقدم الورقة مقترح 

وا وثقافياً  التعليم  علمياً  الطالب  لقدرات  المتوازن  النمو  ضمان  إلى  يهدف  لذي 

واجتماعياً وفكرياً وآلية تقييم أداء ومهارات الطالب بشكل متواز كمخرجات للتعلم  

 في ظل هذا النموذج. 

 *              *              * 

 ( المتحدث الرابع: 4ــ 1)

 الدكتور فيصل بن محمد العامري: 
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 تحفيز دافعية الطلبة والطالبات للتعلم واإلبداع واالبتكار" " 

 

 ملخص الورقة 

بال شك يلعب اإلبداع واالبتكار دوراً مهماً في إحداث التطورات المتسارعة وقيادة  

تعليمية   بيئة  إيجاد  التعليم،  العلمية والتقنية. في مجال  المجاالت  التغيير في شتى 

المد  التحديات. لوحظ في كثير من  محفزة لإلبداع واالبتكار في  ارس يعد من أهم 

التركيز بشكل كبير على  مفهوم االبداع واستراتيجيات تدريس اإلبداع   الدراسات 

دون النظر إلى مدى توافر مواصفات البيئة التعليمية الحاضنة والمالئمة لتنفيذ هذه  

جيات في  االستراتيجيات من جهة، ومدى قدرة المعلمين على توظيف هذه االستراتي

التدريسية من جهة أخرى، وهذا أدى إلى وجود فجوة   أساليب تعليمهم وخططهم 

بداع وبين التطبيق العملي في البيئة الصفية في  ين نظريات واستراتيجيات تعليم اإلب

 كثير من المدارس. 

 

بداع واالبتكار  شة التحديات التي تواجه تعليم اإلتهدف هذه الورقة بشكل عام إلى مناق

في المدارس وأهم التوجهات الحديثة للتعليم في هذا المجال. تقدم الورقة اتجاهات  

المدرسي   واالبتكار  اإلبداع  مفهوم  حول   School-basedجديدة 

Conception of Creativity and Innovation  من خالل التركيز ،))

والطالبات وكيف يصبحون  على مفاهيم واستراتيجيات اإلنتاجية اإلبداعية للطالب  

مفهوم   توظيف  إلى  المؤدية  الرئيسية  العوامل  الورقة  تناقش  للمعرفة.  منتجين 

اإلنتاجية اإلبداعية في البيئة الصفية وتشمل مواصفات العملية اإلبداعية، ومقومات  

المنهج الدراسي المحفز لإلبداع واالبتكار، واستراتيجيات التدريس المحفزة لتنمية  

تفكير المنتج. أيضاً تقدم الورقة أمثلة لنماذج تعليمية حديثة أثبتت نجاحتها  مهارات ال

 في تحفيز االبداع واالبتكار لدى الطالب والطالبات . 

 *              *              * 
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 : من الندوة فعاليات اليوم الثاني:  ثانيا

 (  2جدول رقم )

لفاعليات الندوة وأسماء    موضوعات محاور اليوم الثاني

 المتحدثين

 هـ  8/1441/ 20اليوم الثاني من الندوة يوم   

 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

الخام 
 س

  التعلم بوسائل مواجهتها وسبل  واالبتكار  اإلبداع تنمية معوقات 

  وتقنياته الحديثة والتعليم
  عويتق عارف الدكتور
 السحيمي 

الساد 
 س

  وشبكات  التقنية  ضوء في والتعلم التعليم استراتيجيات 

  والمهنية والتعليمية التربوية يقاتهاوتطب  االجتماعي التواصل
  بن عبدهللا الدكتور

  عبدالعزيز دحمم
 المقرن 

السعود العربية المملكة في التعليمية السياسة في الطفل تربية واقع السابع
 ية 

ليلى  الدكتورة
  

  عبدالرزاق
 حافظ

  لألشخاص المقدمة الخدمات  في التعليمية السياسات  الثامن
 السعودية  العربية المملكة في اإلعاقة ذوي

  علي ىأرو الدكتورة
 أخضر  عبدهللا

مدير 
 الندوة 

 الدوسري األستاذة فاطمة 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

   د. عارف عويتق السحيمي 

 : لمحور ا

معوقات تنمية اإلبداع واالبتكار وسبل مواجهتها بوسائل التعلم والتعليم الحديثة  

 وتقنياته  

 : ملخص المشاركة

بأنواعه   كالذكاء  لإلنسان  الفطرية  الخصائص  على  تعتمد  عقلية  ميزة  هو  اإلبداع 

والمواهب المختلفة، ويعرفه المتخصصون في التربية )على أن ه القدرة على اإلتيان  

صفة عامة(، كما  يد في أي مجال من مجاالت العلوم أو الفنون أو الحياة ب بأمر جد

ولها عملية تشتمل  أاحل،  مر   ن االبتكار يمر بثالثأذكروا    أن المتخصصين أنفسهم
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التجديد بصرف النظر    ها ية االبتكارية واإلبداعية وثالثعلى اإلبداع وثانيها تتبنى العمل

 عن الوسيلة المستخدمة. 

اإل فإن  مرتلذا  مصطلحان  واالبتكار  يقود  بداع  فاإلبداع  ببعض،  بعضهم  لى  إبطان 

 همية كبيرة داخل المجتمعات منها: أبداع، لذا فإن لها  االبتكار، واالبتكار يبدأ باإل

 تطوير الخدمة وتحسين الجودة  •

 تنمية المهارات والقدرات  •

 همة في حل المشكالت المسا •

 خلق روح التنافس الشريف  •

 بداع واالبتكار هي: ن أهم البيئات التي تساعد على اإلوم

 األسرة.  •

 المدرسة.   •

 األصدقاء والزمالء.  •

 عالم. اإل •

اإل أهمية  واالبتورغم  إال  بداع  الحديثة  المجتمعات  داخل  من  أكار  العديد  هناك  ن 

مستويات المبدعين والمبتكرين ومن انتشار موهبتهم  المعوقات التي قد تحد من مدى  

 داخل المجتمع، ولعل من أبرزها: 

 الخوف من الخطأ والفشل.  •

 التقيُّد بالعادات والتقاليد التي تساهم في الحد من التفكير اإلبداعي.  •

 عدم الثقة بالنفس.  •

 غياب المحفزين والمشجعين.  •

 عدم إدارة وتنظيم الوقت.  •

 االعتماد على اآلخرين والتبعي ة لهم.  •

ل التعليم وتقنياته الحديثة،  وغيرها الكثير لذا ينبغي مواجهتها بوسائل حديثة من خال

اإلأ من   وتنشيط  تحفيز  وسائل  جل  خالل  يمكن من  وذلك  واالبتكار،  وتقنيات  بداع 

 خالل:بداع واالبتكار وذلك من يجاد وخلق العوامل المحفزة لإلإالتعليم الحديثة  
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 توفير المصادر المعلوماتية الالزمة.  •

 توفير المعامل الالزمة.  •

 قامة البرامج والدورات التدريبية. إ •

 إقامة ورش عمل حديثة.  •

 تنمية وتطوير القدرات الذاتية.  •

 عداد التجارب المتكررة. إقامة وإ •

 يجابية. توليد االفكار اإل •

 سياسة التخويف. تعزيز الثقة في النفس والبعد عن  •

 بداع واالبتكار. تحسين مستويات اإل •

 نقل قصص وتجارب العلماء البارزين.  •

 صحاب الخبرات. أ سهولة التواصل واالتصال مع  •

 تبادل االفكار ومناقشتها.  •

 تطوير طرق لحماية المبدعين والمبتكرين.  •

 عدم تعريض الموهوبين للفشل واالستغالل السلبي.  •

 جل اختبار األفكار الجديدة.  أن  إعطاء فرصة م •

 توفر الوقت للتفكير العميق.  •

 إدارة الوقت في حاالت األزمات  •

 عداد المدربين المؤهلين. إ •

كل   تجاوز  في  الحديثة  تقنياته  واستخدام  التعليم  دور  يتضح  سبق  ما  خالل  ومن 

ابداع ابتكار في  المعوقات والصعوبات التي تحد من المواهب واستغالل ما لديهم من  

مصلحة المجتمع، وال يمكن إغفال الدور التعليمي بوسائله الحديثة، حيث يستطيع  

 وال يجعلهم عرضه للفشل واالستغالل. توفيره  ما ال يستطيع بعض الموهوبين  ر  يتوف

 *              *              * 

 (: المتحدث الثاني: 2ــ 2)

 بن محمد المقرن  د. عبدهللا 
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 : المحور 

استراتيجيات التعليم والتعلم في ضوء التقنية وشبكات التواصل االجتماعي  

 وتطبيقاتها التربوية والتعليمية والمهنية 

 ورقة عمل من إعداد 

 

 أ. ريم بنت عبدهللا الشتوي  أ. خيرية بنت علي العمري                          

أ. سامية بنت نواف                

 المطيري 

 أ. فاطمة بنت عبدالرحمن التميمي 

 أ. هدى بنت سالم السالم  أ. نوف بنت عبدهللا الذواد               

 

 جامعة الملك سعود  -كلية التربية  –قسم السياسات التربوية 

 

 

15/08/1441 
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 فهرس المحتويات  

 399 .............................................................................. مقدمة 

 401 ..................................................................... أهداف الورقة 

 401 ............................................................... تحرير المصطلحات 

 401 .............................................شبكات التواصل االجتماعي:   -أوالً 

 405 .................................................................... التقنية  -ثانياً 
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 421 ..................................................................... آفاق مزعزعة 
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 28 ........................................................................... توصيات 
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 مقدمة 

من    شكل  بأي  يتوقعه  أحد  يكن  لم  معلوماتياً  انفجاراً  اليوم  العالم  يعيش 

األشكال، ويتساءل كل من ا إلى أي حد نحن ننتقل من عصر المعلوماتية إلى عصر  

له الجميع قسراً ال طوعاً. صار مصطلح "البيانات   المعالم، ويساق  جديد مجهول 

"، وليس    BD Analytics" ومصطلح "تحليالت البيانات  Big Dataالضخمة  

"، يجعلنا نحار في أي البيانات نأخذ وأيها ندع، فكلها    Analysis"تحليل البيانات  

ة، وتعدينها   االستيعاب،    Miningذات مدلوالت مهم  يتطلب مستويات معقدة من 

يعجز العقل البشري عنها، فيسلمها لحواسيب عمالقة، تظهر الدالالت على شاشات  

تعطي خالصات مختزلة لما يمكن أن يجعل أدمغتنا تميل    Dashboardsبيانات أو  

الثانية   مدار  على  البشر  لمليارات  تفاعالت  من  ناتج  هو  هذا  كل  والكلل.  للكسل 

ومصمم    Lori Lewis Mediaوالدقيقة، مما حدى بلوري لويس مالكة شركة  

بتصميم رسمهم االيضاحي    Chadd Callahanالعالمات التجارية شاد شاالهان  

ي أسموه بـ "دقيقة في الشبكة العالمية"، والذي يوضح ما لذي يحدث كل دقيقة  والذ

في عالم الشبكة العالمية وباألخص في منصات الشبكات االجتماعية.  ففي دقيقة  

مليون    4.7مليون رسالة نصية، ويشاهدون    19واحدة يرسل مستخدمو الشبكة،  

بيق من متاجر التطبيقات،  ألف تط  400مقطع فيديو على منصة يوتيوب، ويحملون  

 شخص محتويات منصة انستغرام.   694.444ويتصفح أكثر من 
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لذي يحدث كل  ا( يبين "دقيقة في الشبكة العالمية"، والذي يوضح ما 1شكل )

 دقيقة في عالم الشبكة العالمية وباألخص في منصات الشبكات االجتماعية 
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 أهداف الورقة 

أن    الورقة  هذه  األمثل  تحاول  األنموذج  هو  ما  رئيس:  سؤال  على  تجيب 

للتعاطي مع تقنيات وشبكات التواصل االجتماعي في أهم مجال يفترض أن تطوع  

من أجله: مجال تنمية الموارد البشرية؟ وبالطبع هذا السؤال يتطلب بحوثاً عديدة  

األسئلة    ليمكن استيعابه من خاللها واإلجابة عليه ليست بوصفه سؤاالً رئيساً بل على

العديدة التي تتفرع عنه، ولهذا فما تحاول هذه الورقة أن تصل إليه هو وضع مسار  

أفضل   وماهي  االجتماعية،  الشبكات  وحلول  وتقنيات  التعليم  بين  العالقة  لفهم 

التعليم   دعم  والحلول في  التقنيات  توظيف هذه  )من خاللها(  يمكن  التي  المجاالت 

 والتعلم؟ 

 تحرير المصطلحات 

في تعاطينا مع ممارساتنا الحياتية بديهيات ومقدمات لم تكن تعرف من قبل    نألف 

التي يكون لزاماً علينا تحرير   كما نعرفها اآلن، وبين أيدينا عدد من المصطلحات 

 المراد منها، ابتداًء من جذور نشأتها، وانتهاًء بتداوالتها المختلفة اليوم. 

 االجتماعي: شبكات التواصل   -أوالً 

تعرف الشبكات في اللغة كما عرفها الرازي بأنها مشتقة من الخلط والتداخل،   

واشتبك الظالم أي اختلط، أما التواصل فيعرف في اللغة كما أشار الفيومي بقوله  

)وصلت الشيء بغيره وصال فاتصل به، والوصل ضد الهجر، وبينهما تواصل أي  

 ( 201،2004اتصال مستمر ال ينقطع. )الطيار،

وحول مصطلح شبكات التواصل االجتماعي فقد أورد الشهري أنه: "منظومة   

من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، من ثم  

ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات  

 (. 12،2008والميول" )الشهري،
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ا   مفهوم  سويت  ويوجز  ماك  االجتماعية  لشبكات 

(Mcswete,2009,P95-96  بأنها: منظمة عصرانية غيرت في أسلوب الحياة )

من حيث األسلوب، واإلدارة والممارسة. وقد جاء في التقرير العربي األول للتنمية  

 ( النقد،  73-72، ص 2008الثقافية  فيها  يمارس  مواقع  هي  الشبكات  هذه  بأن   )

لها أهميتها، وأيًضا طرقًا جديدة للتنظيم، والتعاون، والتدريب    وتولد أفكاًرا، وأساليب 

بين إفراد المجتمع، وربما األكثر أهمية؛ يشير إلى أنها تتناول الموضوعات الحساسة  

في اآلليات االجتماعية، والسياسية واالقتصادية، والتوترات بين السيطرة والحرية،  

العمل والبطالة، وبين المعارضة والحك ومة، إلى أن تتضاءل وتصبح نمًطا،  وبين 

 لالتصال الجماهيري. 

 تتبع تاريخي لشبكات التواصل االجتماعي 

قامت شبكات التواصل االجتماعي الرقمية منذ ظهورها بدور فعال في الثورة         

المعرفية، عن طريق إمداد اإلنسان بالكثير من المعلومات، والمواقف، واالتجاهات،  

كيل وعيه، وبإعداده؛ ليكون أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين  مساهمة بذلك في تش

واستمالتهم، كما ساهمت في تسهيل عملية التواصل بين الشباب في العالم وإزالة  

التشاركية،   مميزات منها  بعدة  الشبكات  تميز هذه  الحضارية، فضاًل عن  الفوارق 

قد صيغ مصطلح  (. و157، ص 1434والتفاعلية، والحضور غير المادي )مشري،  

م من قبل "جون بارنز" الذي كان باحثًا  1954الشبكات االجتماعية ألول مرة عام 

 ( لندن  جامعة  في  االنسانية  العلوم  موقع  Serrate,2009,p1في  ويعد   ،)

Classmates.com    أول مواقع شبكات التواصل    1995الذي انطلق في عام

اء والمعارف من الروضة وحتى  االجتماعي فهو يتيح االتصال والتواصل مع األصدق

الموقع مجانية، حيث يستطيع أي شخص أن ينشئ ملفه   الجامعة، وعضوية هذا 

الشخصي، ثم يبحث عن زمالء آخرين، ويستطيع من خالله أن يتصل بأصدقاء فقد  

أيًضا   المنتديات  في  وللدردشة  المحلية،  للمجتمعات  ينضم  وأن  بهم،  االتصال 

(Raphael,2007,p1 .) 
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م،  1950وقد بدأت وسائل التواصل االجتماعي مع بدء ظهور الهاتف منذ عام        

(، والتي استغلت نظام الهاتف وكيفية  phone phreakحيث ظهرت مجموعة )

خطوط   باختراق  قاموا  هاتفية،  مكالمة  إجراء  تكلفة  ارتفاع  وبسبب  إليه،  التسلل 

 الهاتف إلجراء وعقد المجموعات االفتراضية. 

 ن التطور التاريخي لوسائل التواصل االجتماعي ( يبي1جدول )

 التطور  الفترة 

 السبعينات 

 الثمانينات 

 

ظهر شكل جديد من وسائل التواصل االجتماعي في  

( أو "نظام لوحة اإلعالنات"  BBSالسبعينات، وأطلق عليه )

(، ومنذ بداية  bulletin board system)باإلنجليزية: 

صغيرة تعمل بالطاقة عبر  ظهورها كانت عبارة عن خوادم 

جهاز حاسوب شخصي متصل بمودم هاتف، واعتُبر عملها  

نات والمنتدي ات حالي اً، حيث تُمك ن شبيهاً بعمل المدو 

ن من المشاركة في المناقشات، واأللعاب عبر  والمستخدم

اإلنترنت، وتحميل الملفات وتنزيلها، وبما أن  الحاسوب كان  

 ً وغير فعال، أدى ذلك إلى التقليل   حجمه كبيراً ومكلفاً وبطيئا

 من عدد المستخدمين الذين شاركوا في هذا النظام.

 

 

 التسعينات 

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي أكثر انتشاراً في أوائل  

 التسعينات:  

 ظهور شبكة الويب العالمية.   -

المرحلة األولى ظهرت مع الجيل األول للويب وتشهد المرحلة  

على البداية التأسيسية للشبكات ومن أبرز الشبكات التي  

 تكونت:  
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Sixdegrees.com   

Classmates.com   

كان تركيز المواقع في البداية على خدمة الرسائل القصيرة  

 والخاصة باألصدقاء.  

وهي مرحلة    ا شديد  قباالالمرحلة الثانية: تشهد هذه المرحلة إ

 اكتمال الشبكات االجتماعية 

القرن الواحد  

 والعشرين 

 م   2003( في عام  MySpaceإنشاء موقع )

قام زوكربيرغ بتأسيس موقع فيسبوك  

(Facebook)2004  م 

ستون وإيفان ويليامز    قام جاك دورسي، ونوح غالس، وبيز

 (  Twitterإطالق موقع تويتر ) 

 م   2006

من قبل األمريكي بريان أكتون   2009أسس واتساب في عام  

واألوكراني جان كوم )الرئيس التنفيذي أيضاً(، وكالهما من  

الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا  

 كالرا بكاليفورنيا  

 (  Instagramيس انستقرام )قام كيفين سيستروم بتأس

 م  2010

قام ايفان شبيغل ومجموعة معه بتأسيس سناب شات  

(Snapchte   ) 

 م  2011

على يد ثالثة  2003بدأت مسيرة برنامج السكايبي منذ عام  

 ،Ahti Heinla ، Priit Kasesaluمن إستونيا هم 

Jaan Tallinn  والدانماركيJanus Friis   والسويدي

Niklas Zennström تم شراؤه من   2010ي عام وف
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قبل بيل غيتس صاحب ومدير شركة مايكروسوفت بأكثر من  

 (. 2017ثمانية مليارات دوالر. )سكايبي،

 

 ً  التقنية  -ثانيا

( هي كلمة إنجليزية مشتقة من  Technologyالتقنية أو كما تعرف بـ )  

(techno( و )logia( حيث تعني )techno( الفن والحرفة، وتعني )-  logia  )

للعلم   العلمية  التطبيقات  تعني  فإن ها  االصطالحي  الصعيد  أما على  والعلم.  الدراسة 

والمعرفة في جميع المجاالت التي يعيشها المجتمع الحديث في الغرب. وبعبارات  

اختراعاتهم   في  الناس  يستخدمها  التي  الطرق  على  التكنولوجيا  تدل  أخرى 

م لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم. فقد كان لزاًما على البشر منذ أزمنة  واكتشافاته

 ,Andy Lane)بعيدة جًدا أن يكدحوا ليحصلوا على المأكل والملبس والمأوى  

2006). 

يجهل جيل اليوم أن وراء أجهزة الحاسوب الفائقة السرعة التي بين أيدينا  

تاريخ المض  حافال  ا اليوم  والتجارب  المحاوالت  العلماء  من  فيها  قضى  التي  نية 

التعب واليأس واألمل في ظروف عالمية شديدة   والمخترعون آالف الساعات من 

الحروب والصراعات مع إمكانيات مادية وعلمية متواضعة. ومن   التعقيد تخللتها 

المعلوم أن اآللة الكاتبة كانت قبل ظهور الحاسبات الشخصية أداة األعمال الرئيسة  

م حتى  1886سنة    Christopher Sholesلى يد األمريكي  منذ اختراعها ع 

إعالن   الثمانينيات  لتكون  السبعينيات  منتصف  مع  الشخصية  الحاسبات  بدأ عصر 

عصر الحاسوب الشخصي كما أعلنت التسعينيات والدة عصر االنترنت ومن قصص  

األلماني   بدأ تجاربه في    Konrad Zuse (1910-1995)البدايات نعرف أن 

معي نهايات  غرفة  في  )الكترونية(  حاسبة  أول  فأنتج  المتواضعة  والديه  شقة  شة 

الثالثينيات وكانت بالده آنذاك تخضع لحكم النازيين وطموحاتهم الكبرى التي انتهت  

الدمار جهاز   الشهيرة، وطال  "برلين" وتدمير معالمها  مدينة  أول    -   Z1بقصف 
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بنائه في ركام الحرب،    وضاعت خطط  -حاسب الكتروني صممه ذلك الشاب األلماني

وهرب به إلى مدينة    Z3ولكن هذا لم يثن المخترع المكافح بل طور جهازه الجديد  

ره تحت اسم   " أحد أهم من وضع أساسات  Zuseوبذلك اعتبر "  Z4"زيورخ" ليطو 

 فكرة "الكمبيوتر المعاصر". 

اً 1953ويذكر المهتمون بتاريخ التقنية أن عام     في  م كان عاماً حاسماً ومهم 

 EDPM" في ذلك العام تقديم جهازها  IBMالتاريخ التقني حيث استطاعت شركة " 

كأول حاسوب تجاري متعدد األغراض يتجاوز مفهوم اآللة الحاسبة وكانت    701

المجهود   لدعم  التقني  اإلنتاج  لتوجيه  مهما  دافعاً  آنذاك  المستعرة  الكورية  الحرب 

ألف  15اً )وحددت إيجار الجهاز بسعر  جهاز19الحربي ولذلك أنتجت الشركة حينها  

دوالر في الشهر(! وبالطبع كانت الحكومة األمريكية ووكاالتها أول )زبائنها( ولم  

يتمتع )فرد( بالقدرة أو الرغبة على شراء أحد هذه األجهزة التسعة عشر إذ توزعت  

واصلت   ثم  مختلفة  بحثية  ومؤسسات  الطيران  وشركات  الذرة  أبحاث  معامل  بين 

م من تطوير أول لغة برمجة ناجحة عُرفت  1954كة نجاحاتها حتى تمكنت عام  الشر

سنة   تجارياً  وأطلقتها  "فورتران"  اليوم  1957باسم  حتى  تستخدم  زالت  وال  م 

 (. 2007)الشهري، 

 

 ( يبين سرعة التكنولوجيا 2شكل )
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التقنية واالختراعات   التطورات  استعراض أهم  االلكترونية منذ عصر  ويمكننا هنا 

 النهضة العلمية وحتى وقتنا الحالي:

برمجة    –   1957 لغة  واطسون    FORTRANأول  شركة   Watsonمن 

Scientific 

 Video Tape Recorderشريط تسجيل الفيديو   – 1958

 ( Schalow & Townes(…شالو وتاونز )LASERالليزر )  – 1958

  Fairchild Semiconductor…شركة    I.Cأول دارة متكاملة    –  1959

 Texas Instrumentوشركة  

فجر تقانة النانو…الفيزيائي ريتشارد فاينمان يلقي محاضرة بعنوان “ثمة    –  1959

 مجال واسع في القاع” مبشراً بتقانة النانو 

 ( Allen & Gibbons…آلين وجيبونز )LEDلديود المصدر للضوء    –  1960

 RCA…. هوفشتاين، هايمن، وشركة MOSFETترانزستورات   – 1962

 Bell( …شركة Electronic Calculatorالحاسبة االلكترونية )  – 1963

Punch Co . 

1964   –  ( البرمجية  بايزك  (  BASIC Programing Languageلغة 

 ( Kemeny & Kurtz…كيميني وكيرتز )

1966 -   ( الضوئية  األلياف  بواسطة   Fiber Opticalاالتصاالت 

Communications( كاو وهوكام… )Kao & Hockham ) 

 AT&T and Bell Labsمن شركتي  UNIXنظام تشغيل  – 1969

 IBMمن شركة   Floppy Diskالتسجيل بواسطة األقراص المرنة   – 1970
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  60( بسرعة  First Microprocessor 4004أول معالج صغري )   –   1970

 Intelألف عملية بالثانية…

 ( Wirthالبرمجية…ويرث )  PASCALلغة    – 1971

من    First Microcomputer on-a-chipأول ميكرو كومبيوتر   –  1971

 T.I: Texas Instrumentشركة  

 Intelمن شركة   KHz 200بتردد   8008معالج    – 1972

 ( Kernighan & Ritchieالبرمجية…كيرنيغان وريتشي ) Cلغة   – 1974

 ( Robert( …روبرت )Altair 8800أول كمبيوتر شخصي )  – 1975

1975  –  ( متكاملة  ضوئية  دارة  (  Integrated Optical Circuitsأول 

 (Reinhart & Logan…رينهارت ولوغان )

 & Wozniak…فوزنياك وجوبس )Appleأول كمبيوتر من شركة  – 1976

Jobs) 

 Sony…شركة 3.5القرص المرن    – 1980

 Appleمن شركة  Macintosh Computerكمبيوتر ماكنتوش  – 1980

 IBM (8088 Processor) …IBMالكمبيوتر الشخصي األول من    –  1981

 Microsoftمن شركة   MS-DOS 1.0نظام تشغيل  – 1981

 IBM( …شركة  Laser Printerالطابعة الليزرية )  – 1982

الصناعية    –  1983 األقمار  بواسطة  التلفزيونية   Satelliteالمشاهدة 

Television   من شركةU.S. Satellite Communications, Inc . 

السائلة    - 1983 الشمسية  ألمانيا    Wet Solar Cellالخلية  بين  بالتعاون 

 والواليات المتحدة 
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 Microsoftمن شركة  Microsoft Wordبرنامج   – 1983

 ( Stroostrup++ البرمجية…ستروستراب )Cلغة   – 1983

النفقي…غيرد بينيغ وهنريك روهرر )مختبرات    –  1983 اختراع مجهر المسح 

 ( IBMشركة  

للحواسيب الشخصية )  –   1984 الليزرية   CD-ROM Player forالسواقة 

Personal Computer( فيليبس… )Philips ) 

م  –  1985 لمحاثالث  محاكاة  عملية  ألف  ضوئي  ئة  ليف  على  تلفونية  ادثات 

 AT&T and Bell Labsواحد…

 ( IBMاختراع مجهر القوى الذرية…غيرد بينيغ )مختبرات شركة    – 1985

 Intelمن شركة   MHz  25بتردد  80386المعالج الصغري   – 1987

 Intelمن شركة   MHz  33بتردد  486المعالج الصغري   – 1990

)مختبرات    –  1991 ايجيما  سوميو  النانوية…الياباني  الكربون  أنابيب  اكتشاف 

 (NECشركة 

 Intel( من شركة  60 /90) Pentiumالمعالج    – 1994

ى "  - 1995 " والتي  ARPANETبدأ اإلنترنت بالظهور في الستينيات كشبكة تُسم 

 أنشأتها الحكومة األمريكية، وبدأ باالنتشار الفعلي. 

 IBMمن شركة   P2SC (15 million Transistors)ج  المعال  – 1996

يهزم بطل العالم في    IBMمن شركة    Deep Blueالكمبيوتر الفائق    –   1997

 الشطرنج الروسي غاري كاسباروف 

العالم اليوم ثورة    للتقنية، ويشهد  ومع ظهور االنترنت بدأ التطور السريع 

 the Industrialابعة )تكنولوجية اصطلح على تسميتها بالثورة الصناعية الر
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Revolution-4IR 4  عن والتعقيد  والنطاق  الحجم  من حيث  تختلف  والتي   ،)

التي تفصل   الحدود  التقنيات وإزالة  السابقة. فهي تتميز بدمج  الصناعية  الثورات 

المجاالت الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤدي إلى مجموعة من التكنولوجيات  

ال والحديثة  والصناعات،  البازغة  واالقتصادات،  التخصصات،  على  تؤثر  تي 

الصناعية   الثورات  في  تحقيقه  تم  ما  على  التكنولوجيات  هذه  وتبني  والحكومات 

التي سادت    - المعروفة بالثورة الرقمية    -السابقة، وباألخص الثورة الصناعية الثالثة  

 أواخر القرن الماضي. 

 

 ً  الويب   -ثالثا

( أو مجموعة ملفات يتم تخزينها في حاسوب )خادم  يعرف الويب بإنه ملف )صفحة

Server  رئيسية صفحة  موقع  ولكل  األنترنت،  شبكة  عبر  إليها  الولوج  يمكن   )

المتصفح ليأخذ فكرة عامة عن   الذي يزوره  لكي تكون الملف األول  تصمم غالباً 

مضامين الموقع، تتضمن الملفات الموجودة بالموقع وصالت نصية أو رسومية يتم  

االنتقال من ملف إلى آخر  ال الفأرة بقصد  نقر عليها باستخدام جهاز مدخالت مثل 

 داخل الموقع أو خارجه. 

سكيب   نيت  مثل  المستعرضات  وتطور  ظهور  ومايكروسوفت  Netscapeإن   ،

طالب    Ms-Explorerإكسبلورر صممها  التي  المستعرضات  من  سلسلة  بعد 

االنترنت سهل   ميداس وغيرها جعل  مثل مستعرض غوفر ومستعرض  الجامعات 

االستخدام ومكن مستخدميه من الوصول إلى المعلومات وبأي لغة كانت، حيث مكنت  

وأضاف   المتعددة  وبالوسائط  بالصورة  الويب  صفحات  عرض  من  المستعرضات 

أغراضاً مختلفة ومكنت  الويب فن جديد هو   التي تخدم  الصفحات  تصميم وإنشاء 

الويب    صفحات  وتتميز  الشبكة.  على  أنفسهم  وضع  من  والمؤسسات  األفراد 

يشمل    Interactivityبالتفاعلية   الويب  صفحات  يميز  متكامل  نظام  فهي 

المتحركة   واالشكال  اإلطارات،  األصوات،  الصور،    Animationsالنصوص، 
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المشا حالة  التشعبية  وهي  الوصالت  ميزات  من  واالستفادة  والعطاء  واألخذ  ركة 

Hyperlink    التي تنقل المستخدم من صفحة إلى صفحة أخرى ومن موقع إلى

 (. 2012عبدالحميد،  آخر )

 ً  تقنيات التحول الرقمي   -رابعا

 

( يبين تقنيات التحول الرقمي )المنصة الوطنية الموحدة التحول الرقمي،  3شكل )

2020  ) 

 

الورقة   ثنايا هذه  في  تتناثر  التي  األخرى  المصطلحات  من  العديد  فهناك  وبالتأكيد 

 ويصعب حصرها تحت هذا القسم، وقد حرصنا على إعطاء تعريف موجز لها. 

 الواقع والتحديات 

ألمحنا في مقدمة هذه الورقة لواقع تعيشه البشرية وهي تقع أسيرة أو فريسة   

شبكة معقدة من عوالم مخيفة من تقنيات وتطبيقات  عن طواعية وسبق إصرار في  

التواصل االجتماعي. وهذا يقودنا لسؤال متبصر: كم هي تطبيقات وتقنيات ومنصات  

 التواصل االجتماعي الموجودة في واقعنا المعاصر؟

مليون نسمة.   33.85في المملكة العربية السعودية يبلغ عدد السكان حالياً   

% هم من مستخدمي الشبكات االجتماعية  68مليون أو   23من بين هؤالء السكان،  

النشطين. اليوم، المملكة العربية السعودية لديها أكبر حضور في وسائل التواصل  
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مع   العالم  في  السبب    16االجتماعي  يرجع  المحمول.  الهاتف  في  مليون مشترك 

فاع معدل  الرئيسي للعدد الكبير من مستخدمي الشبكات االجتماعية النشطين إلى ارت 

من   أكثر  وجود  مع  الذكية.  الهواتف  مناطق  84ملكية  في  يعيشون  البالد  من   %

حضرية، مع اتصاالت إنترنت فائقة السرعة، فإنه ليس من المستغرب أن يبلغ عدد  

%  67.95مليونًا، وهو ما يمثل    23مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي النشطين  

من   لتقارير  وفقًا  السكان.  فإن  We are Socialو  Hoot Suiteمن   ،

على   النشطين  المستخدمين  من  مجموعة  أكبر  هم    Instagramالسعوديين 

السعودي    Snapchatو  Twitterو يقضيه  الذي  الوقت  متوسط  المنطقة.  في 

 دقيقة يوميًا.  50على وسائل التواصل االجتماعي عبر أي جهاز هو ساعتان و

اعية في المملكة عام  ( يوضح أعداد مستخدمي الشبكات االجتم2جدول )

42019 

 العدد  النسبة  التصنيف 

إجمالي عدد سكان  

المملكة العربية  

 السعودية 

 مليون  33.85 % 100

مستخدمو اإلنترنت في  

المملكة العربية  

 السعودية 

 مليون  30.26 % 89.39

مستخدمو الوسائط  

 االجتماعية النشطون 

 مليون  23 % 69.95

وصول المستخدمين  

الوسائط  النشطين إلى  

االجتماعية من األجهزة  

 المحمولة فقط 

 مليون  16 % 47.27
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( يبين عدد مستخدمي تطبيقات التواصل االجتماعي في المملكة العربية  3جدول )

 السعودية 

هي المنصة األكبر للدخول لشبكات التواصل االجتماعي بمعدل   الهواتف الذكية 

  دقيقة 260

  مستخدممليون  11  فيس بوك

  مليون مستخدم  9   تويتر 

  مليون مستخدم  7   يوتيوب

تطبيق   استخدام  في  عربيا والثانية عالميا األولى  المملكة  ترتيب  سناب شات 

  سناب شات 

 

التواصل    لشبكات  الدخول  في  األكبر  المنصة  الذكية  الهواتف  شكلت 

على   الواحد  الشخص  دخول  معدل  ويقدر  باستخدام  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

 دقيقة يومياً.  260الهواتف الذكية بـ  

فيس بوك و تويتر تحصل على أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل في   

  ى نما وصل عدد مستخدممليون مستخدم، بي 11المملكة، بلغ مستخدمو فيس بوك  

عالية، فقد حرص  سبة مشاهدة ن مستخدم. كما حقق موقع يوتيوب نييمال 9تويتر 

ساعة   105900ن مستخدم سعودي على مشاهدة مقاطع اليوتيوب بمعدل ييمال 7

التواصل   استخدام موقع  في  والثانية عالمياً  المملكة األولى عربياً  يومياً. وترتيب 

سناب شات، وتصدر واتساب وفيس بوك نسب استخدام منصات التواصل االجتماعي  
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للفيس بوك. )وزارة االتصاالت وتقنية    %21و  للواتساب،  %22المختلفة، بنسبة  

 (. 2020المعلومات،  

موقع     globalmediainsigh  ((GMI Saudi Arabiaويذكر 

Social Media Statistics 2019, 2020    أن وسائل التواصل االجتماعي

تلعب دوًرا حاسًما في المجتمع السعودي سريع التحول. حيث تستمر المملكة العربية  

ي كونها قوة على وسائل التواصل االجتماعي، باعتبارها واحدة من أكبر  السعودية ف 

في العالم. حيث يبلغ االرتفاع العالمي في    YouTubeو  Snapchatاألسواق لـ  

% سنويًا، وتتصدر المملكة العربية السعودية السباق  13وسائل التواصل االجتماعي  

يبلغ   كبير  نمو سنوي  بمعدل  األخرى  الدول  ) 32بين  السابق(، ويشير  %  المرجع 

 . 2019( أدناه إلى استخدام السعوديين لوسائل التواصل االجتماعي للعام  4الشكل ) 

 

 2019( يوضح استخدام السعوديين لوسائل التواصل االجتماعي للعام 4شكل )
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%( عام  10.2ارتفعت نسبة مستخدمي اإلنترنت في المملكة العربية السعودية من )

2004   ( ) 2018عام  %(  93.3إلى  بلغ  متوسط  سنوي  بمعدل   ،17.99%  )

(Knoema, 2020) 

 

 ( يبين حصة المملكة العربية السعودية من مستخدمي اإلنترنت 5شكل )

 ( يبين حصة المملكة العربية السعودية من مستخدمي اإلنترنت 4جدول )
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 األلعاب اإللكترونية 

األوسط وشمال أفريقيا في حجم  المملكة تحتل المرتبة األولى بين دول الشرق   

ن العب  مليو  4.6سوقا عالميا، بحوالي    20سوق األلعاب االلكترونية وضمن أكبر  

  2018مليون اير سعودي في العام    800و  ى مليار  ونشط وحجم إيرادات بلغ نح

 (. 2019)وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات،

استخدام في وسائل  كما تصدرت منصة سوني لأللعاب أعلى نسبة في نسبة  

يليها ألعاب اجهزة الكمبيوتر    statistaالتواصل االجتماعي بناًء على تقرير شركة  

 الشخصي بنظام ويندوز وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة آبل بأجهزتها المختلفة. 
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 ( يبين النشاط االقتصادي في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 6شكل )

 

 االقتصادي في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات النشاط  

لعام    االقتصادي  النشاط  نتائج  التالي  الجدول  مجال    2017يوضح  في 

المم في  المعلومات  وتقنية  على  االتصاالت  بناًء  السعودية  العربية  حصائيات  إلكة 

بين   ما  األنشطة  هذه  تنوعت  حيث  موقعها،  على  العامة  اإلحصاء  هيئة  نشرتها 

صنع المكونات واللوحات االلكترونية والحواسيب والمعدات وتقديم خدمات  صناعية ت

لإلحصاء   العامة  )الهيئة  البرمجة  وأنشطة  البيانات  المعلومات وتجهيز  تكنولوجيا 

 (. 2017االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

باآلف  2017( يبين معدل إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي 5جدول )

 (. 2017الرياالت )الهيئة العامة لإلحصاء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
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: مميزات شبكات التواصل االجتماعي  

) أشار شبكات 27-26, ص2013المقدادي  أن  إلى  تتمتع   التواصل (  االجتماعي 

  بخصائص فريدة منها:

تشجع .1 وردود  المشاركة:  حيث   األشخاص  منالفعل   المساهمات  المهتمين، 

  اإلعالم والجمهور.  الخط بين وسائل إنها تطمس

االجتماعي تقدم   التواصل اإلعالم عبر مواقع شبكات االنفتاح: معظم وسائل  .2

لردود مفتوحة  أو خدمات  والمشاركة،  والتعديل   الفعل  اإلنشاء 
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بل    المعلومات، التصويت والتعليقات وتبادل  الصفحات، حيث إنها تشجع  على

  المحتوى. الوصول، واالستفادة من  نادر أما توجد أية حواجز أمام 

شبكات  .3 تتميز  عن التواصل المحادثة:  من   االعالم االجتماعي  التقليدي 

أي خالل اتجاهين،  في  للمحادثة  مع إتاحتها  والتفاعل  الحدث،   المشاركة 

  المعروضة. المعلومة الخبر أو أو

مواقعها بسرعة والتواصل بشكل فعال،  المجتمع: تسمح للمجتمعات لتشكيل   .4

مثل   مشتركة,  واهتمامات  مصالح  حول  ترتبط  ثم  ومن 

  الفوتوغرافي، أو قضية سياسية.  التصوير حب

االجتماعي بأنها عبارة عن شبكة اجتماعية   التواصل الترابط: تتميز شبكات  .5

انتقال  ويسرع  يسهل  مما  بعض،  مع  بعضها  المدونة   المعلومات مترابطة 

  عبرها.

 ( بأن الشبكات االجتماعية تتميز بما يلي: 2012كما ذكر )الحربي، 

المكانية   .1 الحواجز  االجتماعي  التواصل  شبكات  ألغت  حيث  العالمية: 

الشرق   في  الفرد  يستطيع  حيث  الدولية،  الحدود  وحطمت  والجغرافية، 

 التواصل مع الغرب ببساطة وسهولة. 

، فهو يرسل ويكتب ويشارك  ائوقار  االتفاعلية: فالمستخدم يكون فيها متلقي .2

 في آن واحد. 

كل   .3 في  االجتماعية  الشبكات  هذه  دخلت  حيث  االستعماالت:  وتعدد  التنوع 

 عالم واالقتصاد. استخدمت في التعليم والسياسة واإلمجاالت الحياة، و 

سهولة االستخدام: فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف الرموز   .4

التي تسهل   التفاعل، كما ال تحتاج إلى إجراءات معقدة  والصور  للمستخدم 

 لالشتراك. 

التوفير واالقتصادية: الشبكات االجتماعية توفر الوقت والمال كون التسجيل   .5

 .  اواالشتراك فيها مجاني
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 شبكات التواصل االجتماعي والتعليم 

تأثير  لعل تطبيقات الشبكات االجتماعية في التعليم هي أهم التطبيقات التي لها   

مباشر على المجتمع. فلقد سجلت رابطة هيئات المدارس القومية بالواليات المتحدة  

( في تقرير لها  National School Boards Associationاألمريكية )

ً   60أن   تقريبا الشبكات    %  يستخدمون  الذين  األمريكية  المدارس  تالميذ  من 

%  50المفاجآت أن أكثر من   االجتماعية يتحادثون في مواضيع تعليمية، بل كان من

فإن   ذلك  الدراسية. ومع  بالواجبات  مواضيع خاصة  بالتحديد في  يتخاطبون  منهم 

غالبية إدارات المناطق التعليمية تفرض لوائح متشددة لمنع كل وسائل االتصاالت  

االجتماعية االفتراضية أثناء فترة الدوام الدراسي، هذا رغما عن ضآلة التجاوزات  

ت االجتماعية التي تركز  مباشرة التي الحظها اآلباء والتالميذ. والشبكا السلوكية ال

تعزي التطوير    ز على  وفي  التعلم،  في  تستخدم  وتالميذهم  المدرسين  بين  العالقات 

المهني للمعلمين. وفي الشراكة في المحتويات العلمية، فعلى سبيل المثال أنشئت  

(  Learn Central( الخاصة بالمدرسين، وليرن سنترال )Ningمواقع مثل ننج )

ر التواصل بما في  ( وغيرها لتبني وتقوية أواصTeach Streetوتيتش ستريت ) 

 ( االلكترونية  الشخصية  والملفات  التعليمية  المدونات  (.  E portfoliosذلك 

النقاش   الدردشة وخيوط  مثل  االتصاالت  جانب  إلى  واالرتجالية  الرسمية  واللجان 

تبادل   من  أخرى  أو  صورة  تتضمن  المواقع  تلك  أن  كما  المتزامنة.  والحلقات 

ها. كما أن الشبكات االجتماعية تستخدم كآليات  المحتويات العلمية وأسلوبا لتقييم

نطاقاً   يستخدمون  العادة  في  الطالب  كان  ولما  والطالب،  المدرسين  بين  للتواصل 

واسعاً من مواقع الشبكات االجتماعية فقد بدأ المدرسون في السعي للتآلف مع هذا  

وفي الوقت  االتجاه االجتماعي المستفحل في المجتمع ومن ثم استخدامها لمصالحهم.  

الحاضر يقوم المدرسون واساتذة الجامعات بالعديد من األنشطة لالستفادة من تقنيات  

تكوين   أو  الندوات  عقد  من  بدءاً  االجتماعية  والشبكات  الحديثة  اإلعالم  وسائل 

ولنشر   الدراسي  الفصل  نقاشات  في  للتوسع  الدردشة  غرف  على  المجموعات 
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واال واالختبارات  المدرسية  الدراسية  الواجبات  الواجبات  في  وللمساعدة  متحانات 

 خارج جو الفصل الدراسي. 

االتصاالت بين المدرسين     تبني  االجتماعية تستخدم في  الشبكات  كذلك فإن 

وآباء الطالب حيث يمكن من خالل تلك الشبكات أن يسأل اآلباء أسئلة أو يستفسرون  

 للمقابلة وجهاً لوجه. عن أداء أوالدهم، أو يثيرون قضايا تقلقهم دون الحاجة  

ومؤسسات    الجامعات  وأساتذة  طلبة  بين  االجتماعية  الشبكات  استخدام  إن 

العالي ال تقيدها حدود سوى أوقات االنشغال األكاديمي. فهي تشكل منصة   التعليم 

لتبادل اآلراء في كثير من القضايا الهامة بما في ذلك االهتمامات العلمية والبحثية.  

توسعة نطاق المجتمع االفتراضي ليشمل جهات خارجية ورفاقاً في  كما أنها أدوات ل

أرجاء العالم المترامي كذلك هناك نمو محسوس في استخدام الشبكات االجتماعية  

التوسع في خدمات   إلى جانب  المكتبة  المكتبات كآلية للتواصل مع مستخدمي  في 

ات للشبكات االجتماعية  المكتبات، ومما يساعد على االندفاع إلى استخدام طالب الكلي

للتواصل مع الخريجين والبحث عن فرص عمل، وقد دلت األبحاث في تحليل الشبكات  

االجتماعية على فاعلية الشبكات باألخص في المجاالت الجامعية )المعرفة وشبكات  

 (. 62، ص  2012التواصل االجتماعي اإللكترونية،  

 آفاق مزعزعة 

المزعزع      االبتكار  مصطلح  عن    Disruptive innovationيعبر 

  ا الشركات الناشئة الفعالة التي قد تعمل على تطوير ابتكارات يحتمل أن تخلق أسواق

جديدة وأن تتسبب في إرباك نماذج العمل التي استقر عليها المنافسون ومن بينهم  

م مثل هذه االبتكارات من  كبريات الشركات. ويتزايد توجه الشركات إلى اختبار دع

خالل مسرعات وحاضنات األعمال. إن مثل هذا التوجه يمكن أن يكون أكثر فعالية  

لديها   يكون  وأنه  كما  الجديدة.  التكنولوجيا  على  االستحواذ  محاولة  من  كإنفاق 

الفرصة للتعرف عن قرب على لمحات لمستقبل أسواقها وبالتالي تقل درجة اإلرباك  

بحد التي  في  السوقي  استثمرت  التي  الشركات  أمثلة  ومن  الجديد،  االبتكار  ثها 
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إن،   ولينكد  جوجل،  شركة  مزعزعة،  االبتكارات  األعمال  ومسرعات  حاضنات 

 (. 2018ومايكروسوفت وسامسونج وستاربكس.. وغيرها )اليونسكو، 

(  Clayton Christensenم نشر كاليتون كريستنسن )1997في عام   

جامعة هارفارد كتابه الشهير والمؤثر "معضلة المبتكر"  أستاذ إدارة األعمال في  

(The Innovator's Dilemma  وكان أهم ما أوضحه فيه حل لغز كيف أن .)

االستراتيجيات   وتتخذ  باستمرار،  نفسها  وتطور  بكفاءة،  تدار  التي  الشركات 

الصحيحة قد تجد نفسها مهددة باالنقراض! حيث يحصل هذا من خالل ما سماه بـ  

)"اال المزعزع"  التطوير  Disruptive Innovationبتكار  خالف  على   ،)

( المحافظ"  "االبتكار  أو  الحالية  للتقنيات   Sustainingالمستمر 

Innovation  أو تركيبة االبتكار المزعزع قد يغير طبيعة  بينهما أن  (. والفرق 

السوق أو أسلوب جني األرباح فيه، لكنه يأخذ عادة وقتا طويال حتى يجد تطبيقات  

أحد   إلى  وتكاليف  جودة  أقل  منافس  دخول  طريق  عادة عن  ويبدأ  تجارياً.  عملية 

ويتم إهمال هذه التقنية من    األسواق باالعتماد على تقنية جديدة لم تثبت فعاليتها،

قبل المنافسين األقدم واألكثر خبرة واألكبر حجماً في السوق. ومع الوقت وتطوير  

الصدارة   عن  اآلخرين  زعزعة  من  الجديد  المنافس  يتمكن  الجديدة  التقنية  كفاءة 

 والسيطرة على السوق.  

حيث   ومن األمثلة الشهيرة على ذلك اختراع شركة كوداك للتصوير الرقمي،  

لصناعة التصوير، كونه يغير من تركيبة السوق نفسه،   ابتكاراً مزعزعاً  كان هذا 

حيث يلغي صدارة شركة كوداك في صناعة أفالم الكاميرات التقليدية وأرباحها منها،  

النتفاء الحاجة لألفالم مع التصوير الرقمي. لكن لم تستطع شركة كوداك االستفادة  

أثيره عليها، مما أدى إلى إفالسها في نهاية المطاف،  من ابتكارها وال تصور حجم ت

مع أنها كانت من أفضل الشركات في مجالها، ومعظم الشركات التي سيطرت على  

سوق التصوير لم يكونوا من منافسيها التقليديين في صناعة التصوير، بل جاءوا  

بل نجد  من صناعة اإللكترونيات. وكوداك ليست لوحدها في مواجهة هذه المعضلة،  
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أن الكثير من الشركات تكون أسيرة للتفكير التقليدي في التسويق، والذي يحذر من  

تطوير منتجات جديدة تأكل سوق المنتجات القديمة، فتحاول الشركات المحافظة على  

 منتجاتها مع تطويرات »هامشية« في أدائها وكفاءة إنتاجها.  

رات المزعزعة لألسواق التي  ولذلك ال نستشرف أو نغفل عمداً تأثير االبتكا 

تعمل فيها. وهذا بعكس طريقة تفكير ستيف جوبز عندما عاد إلى إدارة شركة أبل  

م، حيث تبنى فكرة »االبتكار المزعزع« وكان يرى أنه إذا لم يزعزع  1997في عام 

منتجاته القديمة فإن غيره سيفعل ذلك بدالً عنه ويجني أرباحاً هو أولى بها. ولهذا  

(؛ مع علمه  iPad(، واآليباد ) iPhone(، واآليفون ) iPodة اآليبود )قدم أجهز

فيها   بما  أجهزة،  من  سبقه  لما  السوقية  الحصص  من  سينقص  منها  كالً  بأن 

(. ومعظم االبتكارات المزعزعة اتبعت ما  MacBookكمبيوترات آبل المحمولة )

ا  القطاع  األزرق« في إعادة تعريف  لذي تنافس  يطلق عليه »استراتيجية المحيط 

الخالق" )  creativeفيه. لم يتطرق كريستنسن في كتابه إلى نظرية "التدمير 

destruction( والتي قدمها جوزيف شومبيتر ،)Joseph Schumpeter  )

أحد أشهر اقتصاديي القرن العشرين، بينما رأى عدد من الكتاب تشابهاً كبيراً بين  

ابه التالي الذي ألفه مع زميله مايكل  النظريتين. وهو ما اعترف به كريستنسن في كت

 The Innovator's( بعنوان "حل المبتكر" ) Michael Raynorراينور ) 

Solution  نظرية من  أكثر  وتشرح  شموال  أكثر  نظريته  بأن  يقرر  كان  وإن   ،)

سابقه. ويرى شومبيتر أن التدمير الخالق هي طريقة تمكن الرأسمالية والمنافسة  

التركيبة  السوقية لتدمير االحت كار، عن طريق ظهور منافسين جدد »يزعزعون« 

أهم   هي  الناشئة  الشركات  أن  الستنتاج  شومبيتر  دفع  ما  وهي  للسوق.  التقليدية 

محرك لنمو االقتصاد وأهم عوامل نجاحه، مع كونها تخرب عمل الشركات القديمة  

ير الخالق  إال أنها تجدد حيوية األسواق وتكسر احتكاراتها. يصف تيم نظرية التدم

واستخدمها   للحياة«،  وعودتها  الصناعات  تدمير  من  ترحم  ال  »دورة  إنها  بقوله 

كأساس لكتابه »المفتاح الرئيسي«. ويذكرنا وصفه هذا للنظرية بنظرية ابن خلدون  

والذي   المؤسس  الجيل  أجيال،  بثالثة  تمر  أنها  التاريخية؛ وملخصها  الدورات  في 
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وي التقليدي  السوق  خارج  من  ثمار  يأتي  يقطف  والذي  الثاني  الجيل  ثم  زعزعه، 

أمام   وتسقط  الشركة  فيه  تهرم  الذي  الثالث  والجيل  الترف،  حالة  ويعيش  النجاح 

 المنافس »المزعزع«)القرطاس، د ت(. 

إن التقنيات الحديثة وشبكات التواصل االجتماعي في عالمنا اليوم تمكنت من   

م افتراضية ال حدود لها، وغيرت  تغيير المجتمع بشكل جذري وربطت أفراده بعوال

بين   األدوار  فعكست  اإلعالمية  اللعبة  قوانين  وقلبت  االجتماعية،  العالقات  أنماط 

المرسل والمستقبل، لذا يمكننا القول إن ما تحدثه هذه الوسائل الرقمية من تأثير  

يشبه بشكل كبير ما أحدثته االبتكارات المزعزعة على مر التاريخ والتي غيرت من  

 جه العالم.  و

 التحول الوطني  

الشؤون    مجلس  وضعها  التي  البرامج  أحد  هو  الوطني  التحول  برنامج 

برنامجاً تنفيذياً لتحقيق    13االقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية ضمن  

. ويهدف هذا  2030لرؤية المملكة العربية السعودية    96األهداف االستراتيجية الـ  

ت إلى  االقتصادية،  البرنامج  الممكنات  وتعزيز  الحكومي،  األداء  في  التميز  حقيق 

واالرتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خالل تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع  

البنية التحتية األساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات  

مبادرات البرنامج. وتم إطالق   وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء

مستوى   على  االقتصاديـة    24البرنامج  القطاعـات  على  قائمـة  حكومـية  جهة 

)رؤية   ومتطلباتها  طموحاتها  واستيعاب  الرؤية  لتحقيق  المملكة  في  والتنموية 

2030 ،2020 .) 

ويعد برنامج التحول الرقمي أحد البرامج األساسـية لتحقيق التحول الرقمي   

في المملكة، حيث يهدف إلى بناء )مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي، ووطن  الوطني  

رقمي(على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية  

إلثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن  
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لتطوير الصناعة، وتحسين  والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، واقتصاد رقمي  

المعرفية،   الوظائف  وتوليد  االقتصادي،  الوضع  على  اإليجابي  والتأثير  التنافسية 

وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز اإلبداع من خالل استقطاب  

)المنصة   واالبتكار  التقنية  والعالمية في مجاالت  المحلية  والشراكات  االستثمارات 

 (. 2020حدة التحول الرقمي، الوطنية المو

وفيما يلي عرض لبعض منجزات وحدة التحـول الرقمي وهي الجهة المسؤولة  

 : 2019عن تمكيـن ودعـم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية لعام 

منظومة جامعة وهي منظومة تهدف لتوفير خدمات إلكترونية موحدة لدعم   •

وطنية   بقاعدة  مدعومة  ومنسوبيها،  السعودية  العالي  التعليم  مـــؤسسات 

معلومات.   من  الخدمات  احتياجات هذه  تغطي  الجامعية  للمعلومات  مركزية 

يد  مؤسسة تعليمية، ويستف  64خدمة إلكترونية، لـ    31وتقدم منظومة جامعة  

من   أكثر  و  مليون    3.9منها  التدريس    120طالب  هيئة  أعضاء  من  ألفاً 

 والموظفين. 

تقدم بوابة المناهج عين مجموعـة من الخدمات التعليمية اإللكترونية للتعليـم   •

بما يسـاعد علـى رفـع جـودة مخرجات   التفاعلـي  بالمحتـوى  العام وتدعـم 

مقرراً يستفيد منها    72بوابة عين    التعليـم وزيــادة فاعليــة الطالب. وتقدم 

 ألف مستخدم.   400أكثر من 

لنشـر المعرفة الرقمية عــن    ThinkTechإطالق مبادرة المعرفة الرقمية   •

علـى   تدريبيــة  عمــل  وورش  وعالميين  محليين  خبـراء  استضافة  طريق 

  تقنيـات سلسـلة الكتـل وإنترنـت األشياء والـذكاء االصطناعي للمسـاهمة فـي 

رفـع الوعـي والقـدرات فـي مجاالت التقنيـات الناشـئة، ويستفيد من المحتوى  

 مستفيد.  مليونان ومائتا ألف الرقمي لها  
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التعليم   • العام بالشراكة بين وزارة  إطالق مشروع المهارات الرقمية للتعليم 

كساب الطالب مهارات التفكير  إالتصاالت وتقنية المعلومات بهدف  ووزارة ا

 طالب وطالبة.  5000الحاسوبي والبرمجة، حيث تم تدريب 

األولى وعددهم   • الدفعة  وابتعاث  الرقمي  التحول  رواد  برنامج    350إطالق 

وهندسة    امبتعث اآللة،  وتعلم  االصطناعي،  الذكاء  تخصصات  في  ومبتعثة، 

انترنت األشياء، والواقع المعزز واالفتراضي، وعلم البيانات، وريادة األعمال  

 نية، والروبوت، والتحليل الجنائي الرقمي. التق

التقنية   • بيئة تعليمية تعتمد على  لخلق  إطالق بوابة المستقبل والتي تهدف 

 طالب وطالبة.  498000للطالب والمعلم والتي بلغ عدد المستفيدين منها  

ربط الهيئات والمؤسسات التعليمية والمستفيدين منها بالمملكة عبر قاعدة   •

 مستخدم.  يينمال  10  يبلغ عدد المستفيدين منه نظام نور، والذي 

من    • أكثر  و  600تدريب  وطالبة  طالب  على    11ألف  ومعلمة  معلم  ألف 

 . البرمجة

خريـج وخريجـة على المهارات الرقمية وتأهيلهم    8,400تدريب أكثـر مـن    •

 . م2018لسوق العمل خالل عام  

بشكل عام إلى نقل المملكة بشكل جذري لتكون مركزاً   2030وتهدف رؤية   

المنافسة عالمياً من خالل  قنية  لتدولياً   المعلومات واالتصاالت، لتكون قادرة على 

التقنيات الحديثة وتمكين مجتمع معلوماتي متطور. حيث تعمل حكومة المملكة جنباً  

المعلومات واالتصاالت،   قنيةلتحتية لت لتحديث البنية ا إلى جنب، مع القطاع الخاص 

وتعزيز اإلطار التنظيمي لتمكين االستثمارات المبتكرة الجديدة، وبناء النظام البيئي  

النمو   التالية حجم  األرقام  الرقمية، وتظهر  األنسب لدعم رواد األعمال والمواهب 

 الهائل في هذا القطاع: 

األلياف الضوئية مقارنةً بنسبة  من المنازل أصبحت مشمولة بشبكة    % 37 •

 . 2016في عام   % 23
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العريض    % 29.8 • النطاق  شبكة  سرعة  معدل  هو  الثانية  في  ميغابايت 

بسرعة   مقارنةً  للمنازل  عام    15.7"البرودباند"  الثانية  في  ميغابايت 

2016 . 

العريض    % 29.3 • النطاق  شبكة  سرعة  معدل  هو  الثانية  في  ميغابايت 

ميغابايت في الثانية    9.08نقال، مقارنةً بسرعة  "البرودباند" للهواتف ال

 . 2016عام 

هي نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع كنسبة مئوية من عدد السكان    % 88 •

 . 2016عام  % 77.3مقارنةً بنسبة  

مقارنةً    % 71 • اإللكترونية،  الحكومة  لخدمات  الرقمي  النضج  نسبة  هي 

 . 2016عام   % 58بنسبة  

ح  28.5 • هو  سعودي  في  مليار اير  اإللكترونية  التجارة  سوق  جم 

 المملكة العربية السعودية. 

األوسط    الشرق  منطقة  في  المعلومات  لتقنية  سوق  أكبر  السعودية  وتعد 

مليار دوالر مع   45وشمال إفريقيا )حيث من المتوقع أن يصل إنفاقها السنوي إلى  

يًا  ًزا رئيس( كما تتمتع بموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مرك2019نهاية عام  

ت ا  قنيةلخدمات  الوصول  وسحالالمعلومات والتقنيات  بية وذلك بفضل قدرتها على 

الذي   وموقعها  العربي  والخليج  األحمر  البحر  عبر  الدولية  االتصاالت  خطوط  إلى 

يتوسط أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما ألزمت السعودية جميع الهيئات الحكومية ضمن  

السعودية   بخدمات رقمية  بتز  2030إطار رؤية  المعنية  والجهات  المواطنين  ويد 

وتطبيق التحول الرقمي على عملياتها وإيقاف المعامالت الورقية. حيث تم إنشاء  

وحدة التحول الرقمي لدعم الحكومة خالل عملية التحول الرقمي التي تشمل جميع  

الرعاية الصحية والتعلم والتجارة وغيرها.. وتعتبر ال مشاريع  القطاعات بما فيها 

الكبرى كمدينة نيوم ومشروع البحر األحمر ومشروع القدية ومدينة وعد الشمال  

إلى   تسعى  األولى  بالدرجة  تقنية  مشاريع  )سبارك(  للطاقة  سلمان  الملك  ومدينة 

. وبالمثل المدن الذكية والتي تهدف السعودية  قنيةآخر الوسائل في مجال الت   توظيف
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مدينة في    100تحتية الذكية لتصبح من أفضل  مدن حالية بالبنى ال  5إلى تزويد  

العالم. والمجتمع السعودي بشكل عام هو مجتمع رقمي فتعتبر السعودية من بين  

من السكان    % 100الدول التي ترتفع فيها أعداد مستخدمي اإلنترنت، حيث يحصل  

منهم حاصلون على اتصال بشبكة   % 88على اتصال بشبكة الجيل الثاني والثالث )و 

اإللكترونية  الجي التجارة  سوق  حجم  ويبلغ  الرابع(،  سعودي    28.5ل  مليار اير 

فما فوق من السكان   % 50(، كما أن 2017مليار اير سعودي في عام  25)مقابل 

( )استثمر في السعودية،  2016عام    %37يتسوقون عبر اإلنترنت )مقابل نسبة  

2020 .) 

 الرؤية والطموح 

تفرض علينا انعتاقاً من كل النماذج التقليدية والتي تعتمد    2030إن رؤية   

على نمط استهالكي لموارد يسيرة وسهلة، تريد لتعليمنا أن يكون تعليماً ال يهاب  

االبداع وال يتحاشاه، تعليماً يدعم المتعلم أينما كان وكيفما كان، تريد تعليماً يخلق  

ذكاء وتعيد معالجتها بشغف وتنتجها بعبقرية، يريد  عقوالً مبادرة تستهلك المعرفة ب

عمق   في  الضاربة  بناء حضارته  في  فاعالً  مساهماً  يكون  أن  السعودي  للمواطن 

التاريخ، ويقدم بكل فخر عطاًء خالقاً محلقاً في سماءات العوالم، يلفت األنظار ويشد  

 األعناق ويلهب األيدي إعجاباً وتحية. 

 

 المعالجات  

 للتصميم التعليمي  ADDIE Modelنموذج  

يرى أساطين التصميم التعليمي، أن أفضل نموذج يمكنه أن يعالج االستيعاب   

خالل   من  هو  االجتماعية،  الشبكات  من  المختلفة  األجيال  وحلول  لتقنيات  األمثل 

وضوح نقطة االنطالق وتبني مسار تصميم بسيط وسلس. محور االرتكاز ونقطة  

نمو نجاح في  المتعلم، وجعله نصب عين  االنطالق ألي  التعليمي هو  التصميم  ذج 

المصمم دائماً، وتقمص أسلوبه التعليمي، وهنا تظهر مشكلة تعايشها أغلب النماذج  
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األول، ولكن   المقام  المتعلم، ووضعه في  التمحور حول  المتبناة، وهي أنها تدعي 

الدعاء زائف    سرعان ما تدهشنا التقنية وحلولها، وتسرق منا هذا التمحور، وتحيله

تنوع   فعلى  التصميم،  لنهج  العملياتي  بالمسار  يتعلق  فيما  أما  له.  واقع حقيقي  ال 

واختالف نماذج التصميم التعليمي، فأقوى نموذج هو النموذج الذي يعتمد البساطة  

وينطلق من األسس، أشهر هذه المسارات وأبسطها هو منهج أو نموذج آدي ويرمز  

بالرمز   باإلنجليزية  العامة  ADDIE Modelله  الخصائص  بين  يجمع  والذي   ،

والمشتركة لنماذج التصميم التعليمي المتعددة، ويعد البديل البسيط للكثير من النماذج  

المعقدة، كونه يصلح لتصميم أي نوع من التعلم ويساعد على تطوير رؤية مشتركة  

 لعملية تطوير التعلم اإللكتروني.  

( يتكون من خمس مراحل تشترك مع  ADDIE( أن نموذج )2018ذكر المصري )

المراحل التي تتضمنها أغلب نماذج التصميم التعليمي المختلفة، ويمكن تلخيصها ما  

 يلي: 

: وتتناول تحليل وتقدير كل من )االحتياجات،  Analysisمرحلة التحليل    . 1

 واألهداف، وخصائص المتعلم، والمادة العلمية، والبيئة التعليمية(.  

وإعداد  Designالتصميم  مرحلة   . 2 المواصفات  تحديد  وتتناول   :

اإلستراتيجيات التعليمية واختيار المادة العلمية واختيار الوسائل التعليمية والطرق  

 (. BluePrintواإلمكانات الالزمة وأدوات التقويم على الورق ) 

التطوير   . 3 المعالجات  Developmentمرحلة  أفضل  تحديد  تتضمن   :

يمية واختبارها على أفراد، ثم على مجموعات صغيرة، ثم في مكان  والمخططات التعل

 االستخدام. 

التنفيذ    . 4 البيئة  Implementationمرحلة  في  المنتج  استخدام  تتناول   :

 المستهدفة. 
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: هي عملية تقدير مدى كفاية المنتج ومدى تحقيقه  Evaluationالتقويم  . 5

 ألهداف التعلم 

 

 Centers forللتصميم التعليمي  ADDIE( يبين مكونات نموذج 7شكل )

Disease Control and Prevention, 2020) 

  

 

 SAMR Modelنموذج سامر  

SAMR (Substitution- Augmentation- Modification-

Redefinition) 

التقنية في  في التعليم وهو اختصار ألربع مستويات لدمج قنية هو نموذج لتكامل الت

 .التعليم، يتم فيها ارتفاع مستوى النشاط وزيادة االستفادة التعليمية 

ويتم تطبيق نموذج سامر من خالل أربعة أسئلة يطرحها المعلم قبل تطبيق النشاط  

 :التعليمي

 ماذا أستفيد من تبديل المهمة باستخدام التقنية؟  .1

 هل التقنية تضيف مميزات لتسهيل المهمة؟  .2



431 
 

 غير بشكل كبير عند استخدام التقنية؟هل المهمة تت .3

 هل التقنية تسمح بإنشاء وتصميم أعمال جديدة ال يمكن تصورها؟  .4

  المستوى  من االنتقال   يتم مستويات أربعة   على القائم  النموذج  هذا خالل ومن

 .األعلى، وهذا شبيه بتصميم بلوم لألهداف المعرفية   المستوى  إلى األدنى 

 

   (H.L, 2017)التعليمي   SAMR( يبين نموذج 7شكل )

 عجلة البيداغوجيا 

البيداغوجيا   عجلة  تصميم     Padagogy Wheelتم 

(teachthought, 2020)     ،لمساعدة المعلمين على التفكير بطريقة منهجية

حول كيفية استخدامهم لتطبيقات الهاتف المحمول في التدريس. فهي طريقة للتفكير  

في تعليم العصر الرقمي تجمع االهتمامات حول )ميزات تطبيق الجوال، التحول في  

لطويل(. ويمكن  التعليم، التحفيز، التطور المعرف، وتحقيق أهداف التعلم على المدى ا 

أن يطبقها   العادي والذي يمكنه  المعلم  استخدامها بسهولة وبشكل يومي من قبل 

التعلم وتصميم   أهداف  كتابة  إلى  للمناهج، وتطويرها،  تخطيط  من  كل شيء  على 

مختلفة   مجاالت  عدة  جمع  خالل  من  البيداغوجيا  عجلة  وتعمل  المركزة  األنشطة 

تطبيقات الهاتف المحمول ضمن هذا اإلطار   للتفكير التربوي في مخطط واحد. يضع 

المتكامل، ويربطها بالغرض التعليمي الذي من المرجح أن يخدمه. ثم تمكن المعلمين  



432 
 

من تحديد المكان والغرض التربوي ألنشطتهم التعليمية والتعليمية المختلفة القائمة  

 على التطبيق في سياق أهدافهم العامة، مع مراعاة احتياجات الطالب.  

السابق والذي صمم من    SAMRوتم بناء هذه العجلة باالستعانة بنموذج   

عدة المعلمين  ( بهدف مساDr. Ruben Puenteduraقبل د. روبن بينتدورا )

في مهام التعلم ودفع الطالب لتحقيق مستويات عليا من المهارات   قنية على دمج الت

ستخدام الفعال ألدوات  والمنجزات. وهو يركز على تصميم المهمة عبر الدمج واال 

"  قنيةمن أجل الت   قنية االبتعاد عن استخدام "الت الرقمية المناسبة للمهمة و   قنية الت

وتطوير المهام بطريقة هادفة لمعالجة وتطوير المهارات التي يحتاجها طالب اليوم  

 في المستقبل. 

  

 (  توضيحي لعجلة البيداغوجيا 8شكل )

 

  TPACKإطار تيباك 
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(TPACK): Technological Pedagogical and Content 

Knowledge   

إطاراً    التعليمي،  بالمحتوى  المرتبطة  التربوية  التقنية  المعرفة  إطار  يعتبر 

،  Mishra & Koehlerحديثاً قام بتطويره كل من بونيا ميشرا وماثيو كوهلر  

المعر بين  ما  المتكامل  االتصال  عمليات  بوصف  اإلطار  هذا  بالمحتوى،  ويهتم  فة 

والمعرفة التربوية، والمعرفة التقنية، حيث ساهم في توضيح الكيفية التي يمكن من  

خاللها للمعلمين دمج األدوات التقنية في تدريس المحتوى الدراسي المقدم في بيئات  

بالمحتوى   المرتبطة  التربوية  التقنية  "المعرفة  تيباك  إطار  ويعتبر  الصفية.  التعلم 

اإلطارات الديناميكية المستخدمة في وصف المعرفة التي ينبغي على    التعليمي" أحد

المعلمين االعتماد عليها في تصميم وتطبيق المناهج واالستراتيجيات التعليمية بينما  

االستعانة   التفكير من خالل  إزاء طريقة  الوقت نفسه يقومون بإرشاد طالبهم  في 

 TPAC)ي تدريس كافة المواد الدراسية  بالتقنية الرقمية باعتبارها عامالً أساسياً ف

ORG. 2018) 
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)إطار المعرفة التقنية التربوية المرتبطة   TPACK( يبين نموذج  9شكل )

 بالمحتوى التعليمي( 

 ثرائية: اإل  EASA - 3Rsاستراتيجية  

( إلى أنه ذلك التتابع المنظم من المهام  10- 9، ص ص2019)  أشارت عبدالعزيز 

تفنيد   مهارات  تنمية  إلى  تهدف  التي  اإلضافية،  التعليمية  واألنشطة  التدريسية 

 مراحل هي: والذكاء الوجداني، وتتكون من سبعاالدعاءات غير العلمية، 

 :Engageالتمهيد  .1

ذاته وإمكاناته الوجدانية، و المتعلم  اكتشاف  المتعلم النص غير  وتتضمن  استقبال 

 العلمي. 

  :Ask Questionsطرح األسئلة  .2

وفي هذه الخطوة يطرح المتعلمون أكبر قدر ممكن من األسئلة حول الموضوع أو  

 النص. 

 :Search for evidenceالبحث وجمع األدلة   .3

ايجاد   بهدف  متنوعة،  وسائل  مستخدمين  البحث  بعمليات  المتعلمون  يقوم  حيث 

 سئلة التي أثاروها، وتحديد األدلة ذات الصلة. اجابات عن األ

 :Aggregateراء أفراد المجموعة آجمع  .4

األدلة ذات    ن ا توصلوا إليه من معلومات ويحددوحيث يتناقش أفراد المجموعة فيم 

 الثقة التي جمعوها. 

 :Refineتنقيح المعلومات  .5

ها وأيها  تقوم المجموعة بتحديد أي من المعلومات المعروضة صحيحة يمكن قبول

 غير صحيح يجب تفنيده أو دحضه، مع تحديد األدلة التي تدعم ذلك. 

  :Report and Sharإعداد التقرير وعرضه  .6

 حيث تقوم مجموعة العمل بإعداد تقريرها ومناقشته مع باقي المجموعات. 
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 :Reflectالتأمل  .7

يتضمن   فردي  نشاط  بأداء  المجموعة  داخل  فرد  كل  يقوم  الخطوة  رأيه  وفي هذه 

 الشخصي في خبرة التعلم، وكيف يمكن تطوير ذاته لألفضل. 

 استراتيجية جديدة 

  التحول من النظرية إلى التطبيق 

نموذج التعليم والتعلم في ضوء التقنية وشبكات التواصل االجتماعي وفقاً لنموذج  

  ADDIE التصميم التعليمي 

ال يتكون التقنية وشبكات  التعليم والتعلم في ضوء  تواصل االجتماعي وفقاً  نموذج 

  مراحل سيتم توضيحها فيما يلي:  من خمس ADDIE لنموذج التصميم التعليمي

   : Analysis مرحلة التحليل .1

  وفيه هذه المرحلة يتم تحليل ما يلي:  

  الظروف واإلمكانات المادية والبشرية  •

الت الب • والوسائل  الرقمية  االتصال    قنية يئة  توفر  األجهزة،  )توفر  المتوفرة 

  توفر األدوات والتطبيقات(  التقنية، باإلنترنت، توفر المعرفة 

  خصائص المتعلم الرقمي  •

  احتياجات المتعلم الرقمي  •

  األهداف التدريسية وصياغتها بشكل قابل للقياس  •

  المحتوى التعليمي الرقمي •

  :Design مرحلة التصميم .2

  يتم في هذه المرحلة تحديد ما يلي:    

وسائط   • فيديو،  أصوات،  جرافيك،  صور،  )نصوص،  التعليمي  المحتوى 

  متعددة..(.

  مصادر التعلم الرقمية. •

أنشطة التعلم القائمة على التقنية )دردشة، تدوين، رحالت معرفية عبر الويب،   •

  تعلم تشاركي، عصف ذهني الكتروني...( 
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  مناسبة لتقديم المحتوى. الوسائل الرقمية ال •

  التقنيات الالزمة إلدارة التعلم الرقمي. •

  أساليب التقويم الرقمية المناسبة. •

  :Development مرحلة التطوير .3

النموذج التعليمي األولي على عدد من الطالب بشكل   يتم في هذه المرحلة تجربة 

  مبدئي، ثم على مجموعة صغيرة، ثم في مكان االستخدام. 

  Implementation مرحلة التنفيذ .4

بشكل   المستفيدة  الفئة  مع  التعليمي  النموذج  استخدام  يتم  المرحلة  هذه  في 

   Synchronous Learning متزامن 

متزامن غير  عبر  Asynchronous Learning أو  التفاعل  وتشجيع   ،

  االجتماعية.  الشبكات 

  Evaluation مرحلة التقويم .5

تقدير مدى كفاية النموذج التعليمي ومدى تحقيقه ألهداف التعلم  في هذه المرحلة يتم  

  الرقمي. 
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(  9شكل )

ً  االجتماعي  التواصل  وشبكات  التقنية  ضوء في والتعلم  التعليم نموذج يبين      وفقا

 ADDIE التعليمي التصميم  لنموذج 

 

  توصيات 

التوصيات التي  نخلص بعد هذا العرض المتدرج والمركز للورقة لجملة من   

نستهدفه ما  تلخص  أن  تقنيات وتطبيقات ومنصات   يمكن  لتوظيف  أنموذج  لمعالم 

  التواصل االجتماعي في التعلم والتعليم والتطوير المهني:

التقنيات    .1 هذه  مثل  توظيف  أهداف  ونجعل  أوالً،  المتعلم  نضع  أن  البد 

  بهذا التوجه.  ا مقاد  والمنصات

وال .2 والتطبيقات  التقنيات  لغايات أسمى ويجبهذه  إال وسائل  ماهي  أال   منصات 

  عندنا األمور فنقدم الوسائل على الغايات أو أن تنقلب الوسائل لغايات.  تختلط

أن ننقل   لنا التقنيات والمنصات الحديثة،  خضم ما تقذفه نحتاج أن نستوعب في .3

كونهم  من  كل   عارفين طالبنا  عن  شيء  كل  ويعلمون 

عن  إلى   (،Knowledgeable) شيء للبحث  مؤهلين  أو  قادرين 

والمهارة  (Knowledge-Able) المعرفة  القدرة  عنها   يبحثوا  ألن لديهم 
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يعيدوا انتاجها   ويستوعبوها بذكاء ويحللوها ويعالجوها ثم األهم من ذلك كله: 

  باقتدار. 

الدور التربوي الذي تمنحه لنا هذه الوسائط، فهي تمنحنا   ما هو يجب أن نعي .4

يؤطر بزمان )عام دراسي(   كون تعلمنا مستداماً، مدى الحياة، والالقدرة على أن ي

وأن تظل حالة التعلم مستمرة ال   أو مكان )فصل دراسي أو مؤسسة تعليمية(،

  تتوقف عند حدود منهج أو مقرر دراسي.

القرار .5 صناع  هم  التربويين  نجعل  أن  أن   ألفضل يجب  يمكن  تعليمي  تصميم 

تقودنا التقنية مهما   أن ال  و تعليمية، كما يجبنؤسسه على تقنيات معلوماتية أ

بمكان،  األهمية  من  التوصية  وهذه  بريقها،  لمع  أو  شأنها،  زخم   تعاظم  ألن 

للتقنية   بسهولة  فنستسلم  قناعاتنا  يزعزع  تقدمها  واضطراد  التقنيات 

  كالمنبت ال أرضا قطع، وال ظهرا أبقى.  فنصبح وأربابها 

للمؤثرات  .6 الفهم  في تشكيل وجهات نظر من هم   التي تساهم  العمل على زيادة 

  طابعها الخاص دينياً واجتماعياً.  مرحلة الشباب، وخاصة أن المملكة لها  في

ذات   .7 المؤسسات  في  التربويين  والمخططين  التدريس  هيئة  أعضاء  إثراء 

االجتماعي العالقة التواصل  وسائل  حول  والمعلومات  والبيانات  التي   بالنتائج 

وما ينبغي   تقديمها، وذلك من حيث تأثيرها على وعي الطالب ومواقفهم،يمكن  

قاعات   داخل  توظيفها  وكيفية  الحديثة  التقنيات  هذه  تجاه  فعله  عليهم 

  وخارجها. الدراسة

التقنية فقط، .8 العملية التعليمية ال يعني أن نوفر  التقنية في  أن   يعني بل ال  دمج 

ابتداءً  التقنية  التقنية ضمن إطار   نتبنى  بل يعني أن الحل، اأنه  ونعتقد  نفكر في 

ونعيد   تضع المتعلم في المقام األول، تربوية واضحة،  ألسس  مفهوماتي مستند

أألوسع   بمعناها مناهجنا  بما في ذلك  صياغة استراتيجيات وطرق التعليم لدينا،

المتعلم،  حول  ما  لتتمحور  الحديثة، لنا تمنحه  وهذا  قوة  التقنيات  المتعلم    تمنح 

  توظيفها باي صفه كانت. أحسنا إن وقيمة مضافة

  



439 
 

 

 

 

 

  الختام 

المعرفة    بواسطة  ابتكارها  تم  أدوات  مجرد  التقنية  أن  يعتقد  من  هناك 

اإلنسانية، والتي يتم من خاللها حل المشكالت المتنوعة ويمكن استخدامها لتيسير  

عمل المعلمين في الفصول الدراسية ، إال أن ما فرضته على مستخدميها من متطلبات  

ا من تغيرات عظيمة نلمسها في  وأدوار تشاركية وتفاعلية جديدة وما حدث بفعله

 حياتنا بشكل يومي، جعلتنا نؤمن بأهميتها كركن أساسي في العملية التعليمية.  

لقد أصبحنا جزءاً من عوالم افتراضية نتفاعل فيها مع طالبنا ومؤسساتنا   

التعليمية بشكل سريع ومتواصل، لذا أصبح موضوع الدمج الفعال للتقنية وشبكات  

ليم والتعلم من أهم القضايا في مجاالت التربية حول العالم وتجري  التواصل في التع

حولها الكثير من الدراسات واألبحاث، ال سيما وأنها تتجدد باستمرار وتكشف لنا  

عن قدرات هائلة ومتنوعة نقف حائرين أمام كيفية االستفادة منها وتوظيفها بما  

 يخدم المعلم والمتعلم.  

حول الوطني التي تركز على يناء مجتمع رقمي  وفي ظل أهداف برنامج الت 

واقتصاد رقمي ووطن رقمي؛ عبر تنفيذ برنامج التحول الرقمي لضمان التحول إلى  

مجتمع رقمي للمساهمة في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في  

على    المملكة، واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير اإليجابي

الوضع االقتصادي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، يعتبر توظيف هذه التقنيات  

المبتكرة والمتجددة في بيئات التعلم الحديثة هو أمر تفرضه طبيعة الحال، في هذا  

للتعليم   نموذجاً  لتقدم  الورقة  السياق جاءت هذه  ،وفي هذا  المتغير  الرقمي  العالم 

اصل االجتماعي والتقنية الحديثة في محاولة للتعرف  والتعلم في ضوء شبكات التو
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على دورها التربوي في إدارة العملية التعليمية وإثرائها، وتوفير الخدمات المهمة  

الموقف   على  تأثيراً  وأكثرها  التواصل  شبكات  أنواع  أهم  واستقصاء  إلدارتها 

 التربوي.   

 

 المراجع 

 

 المراجع العربية 

  6(. االتصاالت وتقنية المعلومات تم االسترداد بتاريخ  2020استثمر في السعودية )

https://investsaudi.sa/ar/sectors-أبريل من 

technology/-opportunities/information 

 . بيروت: مؤسسة الفكر العربي (2008) .التقرير العربي األول للتنمية الثقافية

(. مؤشرات وإنجازات التحول الرقمي الوطني تم  2019التقرير النصف سنوي )

/Biannualhttps://ndu.gov.sa/report-أبريل من  6االسترداد بتاريخ  

report.pdf 

تقنيات التحول الرقمي  

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digital

transformation 

  6اد بتاريخ  المملكة العربية السعودية. تم االسترد 2030( رؤية 2020) 2030رؤية 

 https://vision2030.gov.sa/arأبريل من 

https://vision2030.gov.sa/ar/vision-progress 

(. الشبكات االجتماعية لم تعد للمراهقين، جريدة الرياض،  2008الشهري، علي فايز )

 14776العدد 

https://investsaudi.sa/ar/sectors-opportunities/information-technology/
https://investsaudi.sa/ar/sectors-opportunities/information-technology/
https://ndu.gov.sa/report/Biannual-report.pdf
https://ndu.gov.sa/report/Biannual-report.pdf
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
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( شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب  2014الطيار، فهد علي)

 . 16،ع31الجامعة"تويتر أنموذجا".المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب.م

(. الشائعات وشبكات التواصل االجتماعي، عمان: دار ومكتبة  2019العزعزي، وديع )

 الحامد للنشر والتوزيع. 

 لجديد. الرياض: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع (. اإلعالم ا2012عبدالحميد، صالح. )

(. شبكات التواصل االجتماعي. الرياض: الجنادرية  2015عبدالغفار، فيصل محمد. )

للنشر والتوزيع.  القرطاس، عبدالرحمن. دورات االبتكار المزعزع. صحيفة اليوم  

 1089056االلكترونية. العدد  

رقمية نظرة في الوظائف. مجلة  ه(. شبكات التواصل االجتماعية ال 1434مشري. )

 . 395المستقبل العربي. العدد  

(. تقنيات التعليم وتطبيقاتها في المناهج، القاهرة: دار العلم  2018المصري، إبراهيم. ) 

 واإليمان للنشر والتوزيع

(. سلسلة دراسات نحو مجتمع  2012المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية )

 . 39راسات اإلستراتيجية، جامعة الملك عبد العزيز، العدد  المعرفة، مركز الد

(. ثورة الشبكات االجتماعية. األردن: دار النفائس للنشر  2013المقدادي، خالد غسان. )

 والتوزيع. 

أبريل   6(. التحول الوطني تم االسترداد بتاريخ 2020المنصة الوطنية الموحدة ) 

من   2020

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digital

transformation 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  

تم  مصر: منشورات اليونسكو القاهرة، ( تقرير اليونسكو للعلوم. 2018المصرية )

من    2020أبريل   6االسترداد بتاريخ  

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
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 center/news/185581 
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 (: المتحدثة الثالثة: 3ــ 2)

 الدكتورة ليلي عبد الرزاق حافظ 

 واقع تربية الطفل في السياسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية  :المحور 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 : المقدمة

في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، الذي طرح قضية التنمية المستدامة  

باعتبارها قضية عالمية بالغة األهمية والخطورة، بدأ العالم، سياسياً وعلمياً، يوجه  

إ في  أنظاره  الحيوي  المنطلق  ألنها  وذلك  خاصة،  الطفل  وتربية  عامة  التربية  لى 

 مواجهة تحديات العصر والوجود.  

النفسية على أهمية السنوات  والمرب  يؤكد بالدراسات  ن والعلماء والخبراء 

الخمس األولى من حياة الفرد والتي تعد األساس الحيوي التي يُصقل شخصية الطفل.  

التعليمية   العملية  محور  فهو  التعليمية  السياسة  في  مهماً  موقفاً  الطفل  يحتل  كما 

بية هذا الطفل ، ويبقى  وأساس المجتمع فصالح أو فساد هذا المجتمع متعلق بتر

الطفل هو دائماً أساس العملية التعليمية فيسعى المربي في المدرسة إلى تفعيل دور  

التفعيل لن   منظماً، وهذا  إيجابياً  الطفل فيها، فيدفعه لتشكيل الوعي المعرفي دفعاً 

 يتحقق كلية دون مساعدة المدرسة لهذه الخلية األساسية للمجتمع.  

المبكرة    تعليم بتنام نظام ال  اهتمام إن   العالم بمرحلة الطفولة  في جميع دول 

نتيجة األثر الكبير للتربية في هذه المرحلة العمرية المبكرة على جميع مراحل حياة  

اإلنسان، وقد بينت العديد من الدراسات أن األطفال الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة  

، وتكون لديهم فرص أكثر للنجاح  المبكرة يكون أداؤهم أفضل من غير الملتحقين بها

في الحياة والمدرسة بشكل عام، كذلك أصبحت الرعاية المبكرة أولوية بين اآلباء، 

العربية   بالمملكة  التعليمية  السياسة  في  القرار  وصناع  والباحثين  والمربين 
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 (.  271:  2018السعودية. )أحمد، أحالم عبد العظيم،  

إيجابية   اتجاهات  تكوين  علينا  الطبيعة  لذلك  احترام  نحو  القادمة  لألجيال 

تأصيل   نؤسس  أن  الضروري  فمن  وحمايته،  عليه  والمحافظة  الكوكب  ورعاية 

المنهجية الفكرية في مرحلة الطفولة المبكرة ونرسخها وفق التشريع اإلسالمي نحو  

استخالف   أن  والمحافظة عليها، حيث  بالبيئة وعمارة األرض  للعناية  إيمانية  قيم 

هَُو أَنَشأَكُم    ي األرض هو إعمارها وزيادة صالحها تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿اإلنسان ف

فِيَها تَع َمَركُم   واس  ِض  األَر  َن  )هود:  م ِ وممارسات  61﴾  قيم  من  نرسخه  ما  فكل   )

واتجاهات في وعي الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة سيبقى فاعالً ومؤثراً في مسار  

 حياته المستقبلة حتى النهاية.  

ففي رياض األطفال يبدأ األطفال بالتفاعل االجتماعي الثقافي عن طريق اللعب، فإن  

إدماج اللعب بالتعليم في مجمله قادر على تمكين األطفال من التفاعل مع قضايا البيئة  

فاإلحساس بالمسئولية والمشاركة االجتماعية يشكالن  .  والطبيعة وحقوق اإلنسان  

ال يتجزأ من مفهوم ال المعلمين برياض  جزءاً  تنمية المستدامة، وهنا تكمن مهمة 

األطفال؛ إذ يتوجب عليهم ترسيخ المعاني وتجسيدها في أنماط السلوك الطفولية،  

 ألن التنمية االجتماعية عامالً رئيسياً في حياة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.  

 أهداف الطفولة المبكرة في السياسة التعليمية بالمملكة   

الهدف الرابع ينص علي )) إيالف الطفل الجو المدرسي، وتهيئة للحياة المدرسية  

 ونقله برفق من )الذاتية المركزية( إلى الحياة االجتماعية المشتركة مع أقرانه. ((

  وعلى هذا األساس يتضح من خالل الهدف الرابع ، تركيز السياسه التعليميه  •

على تعزيز  اإلحساس بالمسئولية والمشاركة االجتماعية وهما يشكالن جزءاً  

ال يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة، مما يؤكد أهمية العالقات المتوازنة  

والتي ترسخ لدى الطفل فكرة الديمقراطية وتعلمه العيش مع اآلخرين، حيث  

لمبكرة بالمملكة العربية  تشكل هذه العالقات قلب التعليم في مرحلة الطفولة ا 

 السعودية وتجسد روح تربية الطفل فيها. 
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 : 2030واقع تربية الطفل  بالمملكة العربية السعودية وفق رؤيه  

التنمية   في  رؤيتها  تحقيق  إلى  السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم  وزارة  تسعى 

تهديد دون  بكفاءة  الحاضر  متطلبات  تحقق  تنمية  إلى  للوصول  فرص    المستدامة 

األجيال القادمة بتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم ، ومن أبرز المحاور التي تعمل من  

 خاللها الوزارة :

 تحقيق االستدامة المجتمعية أو البشرية  •

 تحقيق االستدامة االقتصادية  •

 تحقيق االستدامة البيئية  •

وإلى جانب البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة في تحقيق رؤيتها في بناء  

المعرفة ومن اهم هذه المبادرات التي تهتم بتنمية  مجتمع معرفي يعتمد على اقتصاد  

 ( : 1و تربيه الطفل في المملكة العربية السعودية  في الشكل التالي رقم ) 

 

 

 

 وفي الختام  

الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحالت و نصلي ونسلم علي نبينا محمد صلى هللا عليه  

في   الطفل  تربية  واقع   ( تناول  والذي  الثامن  للمحور  التوصيات  أهم  فمن  وسلم  

السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية ( والتي  تتلخص في الشكل التالي رقم  

(2: ) 

 

أواًل المبادرات 
ة المتخصصة بمرحل
الطفولة المبكره 

بتطوير رياض األطفال
مل والتوسع بخدماتها لتش

جميع مناطق المملكة 

اسناد تدريس الصفوف
ع األولية بنين لمعلمات م
بداية العام الدراسي 

.  هـ1441

م المشاريع التي تدع
تحقيق أهداف 
الوزارة 

افتتاح وبناء مجموعة من
رياض أطفال )المدارس 

(  طفولة مبكرة–

ية برنامج السالمة الشخص
لحماية الطفل من اإليذاء

(  األجفند)بالتعاون مع 
واليونسيف 

فئة تأسيس قناة تختص ب
األطفال لدعم مشاريع 
.وزارة التعليم المرئية
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 د وراء القصوهللا من 

 *               *             * 

 (: المتحدث الرابع:4ــ  2)

 الدكتورة أروى على عبد هللا أخضر 

 : المحور 

 عاقة بالمملكة الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإل السياسات التعليمية في 

 مقدمة 

ت
يا
ص

تو
ال

تدامة تبني نهج قاعدي للطفولة المبكره أثناء توطين أهداف التنمية المس
ة على حساب وتنفيذها بالتعليم ، مع تقديم األولويه للقضايا الوطنيه والمحلي

اقع الثقافي تعميم أجنده عالميه تركز على الحلول والمقترحات المتوافقة مع الو
.

ل المتاحه تطوير وظيفه المنظومة التعليمية وكفاءتها لتحسين فرص العم
لذي لرياض األطفال ، وذلك عبر تبني أسلوب التدريب على المهارات ا

يعكس احتياجات الواقع الوطني بالمملكة العربية السعودية

تنمية تعزيز البحث العلمي حول تربيه الطفل في التعليم من أجل ال
ه المستدامة و أهدافها بما يعيد الطفولة المبكره دورها الفعال في هذ

.التنمية 
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المجلس  عاقة من أهم القضايا التي يتصدى لها  تعد قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإل

القومي لحقوق اإلنسان لما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية على األشخاص  

 أنفسهم وأسرهم وبالتالي فهي قضية تشكل عائقا تنمويا خطيرا 

جميع   في  وقياسية  ومباركة  رائدة  خطوات  خطت  السعودية  العربية  والمملكة 

خطاه وسدد  وفقها هللا  الدولة  فرضت  وقد   , التنموية  احترام المجاالت  اإلنسان    ا 

عاقة منهم ...مستمدة تعاليمها من تعاليم اإلسالم, ومن  وحقوقه وخصوصاً لذوي اإل

االتفاق السعودية على  العربية  المملكة  التي دعمت حقوقهم توقيع  الجوانب  ية  أهم 

اإل ذوي  األشخاص  لحقوق  العام  الدولية  في  على    2006عاقة  ومصادقتها   ,

 م. 2008عام البروتوكول االختياري في ال

عاقة, إال أن العديد  اص ذوي اإلوبالرغم من صدور االتفاقية الدولية لحقوق األشخ

بعض   فهناك   , المطلوب  بالشكل  تفعلها  لم  والمؤسسات  والمنظمات  الهيئات  من 

عاقة وأسرهم  ورد فيها. كما أن األشخاص ذوي اإلالقصور في التطبيق وااللتزام بما  

ن الدعم فيما يقدم لهم من خدمات, إضافة إلى ضعف  مازالوا بحاجة إلى المزيد م

 مشاركتهم الحقيقية في كافة شؤونهم. 

  

 أنظمة المملكة العربية السعودية في حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :

تولي المملكة العربية السعودية عناية خاصة وفائقة لألشخاص ذوي االعاقة ونجد  

ذلك في كافة أنظمتها وسياساتها المحلية والعالمية , وفيما يلي استعراض موجز  

 لذلك: 

 أوالً: سياسة التعليم:  

انطالقاً من تعاليم ديننا الحنيف أكدت سياسة التعليم في المملكة التي صدرت عام  

التعليم, والتدريب, والرعاية  مثلهم مثل  ه1390 ـ, على حقوق ذوي االعاقة في 

العاديين تماماً , كما أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية رعايتهم,  تربوياً, وصحياً,  
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ونفسياً, واقتصادياً, واجتماعياً, وفي جميع المجاالت, حسب ما تسمح به قدراتهم  

 المتبقية. 

( من  موادها  في  )  (،57-54نصت  المتفوقين  194-188ومن  تعليم  أن  على   )

قين جزء ال يتجزأ من النظام التعليمي بالمملكة، واستجابة للتطور السريع،  اوالمع 

 والتوسع الكبير، اللذين يشهدهما مجال تربية وتعليم الفئات الخاصة في المملكة        

 ثانياً: النظام األساسي للحكم: 

مملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي  اهتم النظام األساسي للحكم في ال

هـ  بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  1412/ 8/   27( ، وتاريخ  90الكريم رقم : )أ/ 

 ورعايتهم

( من النظام األساسي للحكم مبدأ المساواة بين جميع المواطنين  8وأقرت المادة ) 

 فنصت على أنه : 

لى أساس العدل والشورى والمساواة  " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية ع

وفق الشريعة اإلسالمية " مما يتيح الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل غيرهم  

 من أفراد المجتمع دون تمييز بينهم في كافة مجاالت الحياة. 

صت على أن " تحمي  نسان فن( ملزماً الدولة بحماية حقوق اإل26وجاء نص المادة )

 سالمية"  لشريعة اإل نسان وفق ا الدولة حقوق اإل

( واجبات الدولة تجاه المواطنين في حاالت العجز والشيخوخة  27ثم حددت المادة ) 

, والمرض فنصت على أن " تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ  

وتشجع    , االجتماعي  الضمان  نظام  وتدعم   , والشيخوخة   , والعجز  والمرض 

 في األعمال الخيرية" المؤسسات واألفراد على االسهام 

 قين:اثالثاً: نظام رعاية المع
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هـ القاضي  1421/ 9/  23/م( والتاريخ 37صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم )

هـ  1421/  9/    14( والتاريخ224بالرقم )   بالموافقة على قرار مجلس الوزراء

 قين وتأهيلهم اجهود الرائدة في مجال رعاية المع الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة ال 

 قين بالمملكة العربية السعودية: امشروع النظام الوطني للمع

من أهم المواثيق واألنظمة التي صدرت بحق المعاقين, وقد انطلقت فكرة مشروع  

قين كتوصية خاصة من المؤتمر الدولي االول لجمعية  اة المعالنظام الوطني لرعاي

ال خادم  تحت رعاية  الذي عقد  المعوقين  الشريفين عام  األطفال  هـ  1413حرمين 

م وكانت التوصية عبارة عن "إعداد نظام وطني شامل للمعاقين"    1992الموافق  

وكان صاحب  السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز هو صاحب  

يقضي بتعيين الملك عبد هللا بن عبد العزيز    لهذه الفكرة, وتبعه أمر ملكي سامالمبادر  

“ حينما كان ولياً للعهد رئيساً للمجلس األعلى لشئون األشخاص ذوي  ”يرحمه هللا

 اإلعاقة. 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:  

اإلعاقة   ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  على  والمصادقة  المملكة  توقيع  تم 

م والتي تعتبر تحوال جذريا وجوهريا إزاء قضايا  2006والبروتوكول االختياري عام  

ة إذ أنها تركز على منظومة حقوقية بعيدا عن المقاربات السابقة التي  ذوي اإلعاق

 ارتكزت على البر والشفقة 

 تصنيف االتفاقية: 

 صنفت االتفاقية إلى : 

 ( فقرة . 25الديباجة : وشملت )

بحقوق   ▪ الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  والنصوص  الميثاق  على  تؤكد 

اإلنسان، وعالميتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة ) المرجعيات الدولية  

 المؤسسة لها(. 
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عاقة  في رفاه مجتمعاتهم  ذوي اإلاألشخاص  وتشدد على أنه رغم مساهمة  ▪

ويعانون من التمييز)    إال أنهم يواجهون الحواجز، ويحرمون من المشاركة،

 مبررات (. 

▪   ( المسلحة  والنزاعات  للحروب  المدمرة  العواقب  من  قلقها  عن  تعرب 

 المخاوف(. 

 

 ( مادة. 50المواد: وشملت ) 

 (: الغرض. 1المادة ) 

العامة ( من االتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص    الغرض ) األهداف

اإلنسان   حقوق  بجميع  اآلخرين  مع  المساواة  قدم  على  كامال  تمتعا  اإلعاقة  ذوي 

 والحريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. 

ويشمل مصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة األجل  

و عقلية أو ذهنية أو حس يَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من  بدنية أ

 المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين 

 (: التعاريف. 2المادة ) 

 )”االتصال“, اللغة, الترتيبات التيسيرية المعقولة, التصميم العام(

 (: مبادئ عامة 3المادة ) 

 فاقية: مبادئ االت 

")أ(: احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية   ▪

 تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم. 

 )ب(: عدم التمييز.  ▪

)ج(: كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة   ▪

 في المجتمع. 
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ك  ▪ اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقبول  الفوارق  احترام  التنوع  )د(:   من  جزء 

 البشري والطبيعة البشرية. 

 )هـ(: تكافؤ الفرص.  ▪

 )و(: إمكانية الوصول.  ▪

 )ز(: المساواة بين الرجل والمرأة.  ▪

في   ▪ حقهم  واحترام  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  المتطورة  القدرات  احترام  )ح(: 

 .الحفاظ على هويتهم

 

 ( ) 4المادة  المادة  العامة,  الت 5(:االلتزامات  وعدم  المساواة  المادة  (:  مييز, 

(6( المادة  اإلعاقة,  ذوات  ) 7(:النساء  المادة  اإلعاقة,  ذوو  (:إذكاء  8(:األطفال 

( المادة  )9الوعي,  المادة  الوصول,  إمكانية  المادة  10(:  الحياة,  في  (:الحق 

(:االعتراف باألشخاص ذوي  12(:حاالت الخطر والطواري االنسانية, المادة )11)

اللجوء  13آخرين أمام القانون, المادة )االعاقة على قدم المساواة مع   (: امكانية 

(:عدم التعرض للتعذيب  15(: حرية الشخص وأمنه, المادة )14إلى القضاء, المادة )

(: عدم التعرض  16أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة, المادة )

(:  18مة الشخصية ,المادة )(: حماية السال17لالستغالل والعنف واالعتداء, المادة )

(: العيش المستقل واالدماج في المجتمع, المادة  19حرية التنقل والجنسية ,المادة )

(20( المادة  الشخصي,  التنقل  على  21(:  والحصول  والرأي  التعبير  حرية   :)

 (: احترام البيت واألسرة 23(: احترام الخصوصية, المادة )22المعلومات, المادة ) 

(: التأهيل وإعادة التأهيل,  26(: الصحة, المادة ) 25(: التعليم, المادة )24)المادة  

( )27المادة  المادة  والعمالة,  العمل  والحماية  28(:  الالئق  المعيشة  مستوى   :)

( المادة  )29االجتماعية,  المادة  والعامة,  السياسية  الحياة  في  (:  30(:المشاركة 

الت وأنشطة  الثقافية  الحياة  في  ) المشاركة  المادة  والرياضة,  والتسلية  (:  31رفيه 

( المادة  والبيانات,  االحصاءات  المادة )32جمع  الدولي,  التعاون  التنفيذ  33(:   :)

جنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي  ل(: ال34والرصد على الصعيد الوطني, المادة )
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المادة ) اإل المادة ) 35عاقة,  النظر في  36(:  تقارير الدول األطراف,  التقارير,  (: 

(: عالقة اللجنة مع  38(: التعاون بين الدول األطراف واللجنة, المادة )37المادة ) 

(: مؤتمر الدول األطراف,  40(: تقرير اللجنة, المادة ) 39الهيئات األخرى, المادة )

المادة    (: الرضا بااللتزام, 43(: التوقيع, المادة )42(: الوديع, المادة ) 41المادة )

(: التحفظات,  46(: بدء النفاذ, المادة )45قليمي, المادة ) التكامل اإل  (: منظمات 44)

(: الشكل الميسر  49(: نقض االتفاقية ,المادة )48(: التعديالت, المادة ) 47المادة )

 (: حجية النصوص. 50لالطالع, المادة )

والتي تهدف إلى أن "التعليم حق للجميع" التي   أهداف التعليم للجميع الست •

ع عام  1990ام  أطلقت  واعتمدتها  تكفلت    189م  2000م   والتي  بلد 

 بمتابعتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(  

برنامج األمم  أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة من قبل    •

  2016, ودخل حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني    ئي حول العالم المتحدة اإلنما

بالمملكة العربية السعودية , والمملكة عضو مؤسس في األمم المتحدة وقد  

ومواءمتها   المستدامة  التنمية  أهداف  نتائج  تشكيل  في  نشطاً  دوراً  لعبت 

. حيث تضمن الهدف الرابع فيها: ضمان التعليم  2030ة  رؤية السعودي مع

الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل م مدى الحياة للجميع ,  

 والهدف العاشر : الحد من أوجه عدم المساواة. 

السعودية   • العربية  المملكة  رؤية  اقتصاد    2030ركائز  طموح,  )وطن   ,

 مزدهر, مجتمع حيوي(.  

لرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية محوراً رئيساً )االقتصاد  وتناولت محاور ا 

بالمعارف   األبناء  وتزويد  والتدريب  التعليم  في  االستثمار  ومواصلة  المزدهر( 

  :والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل, وتمثلت أهم مرتكزات رؤية المملكة فيما يلي

االستفادة م ن الموارد واستثمارها من أجل  )تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد, 

القطاع الخاص في   لزيادة فاعلية  التوسع في سياسة التخصيص  االقتصاد,  تنويع 

المالي إلقامة   بإيجاد فرص العمل وتقديم الدعم  البطالة  , الحد من  التنمية  برامج 

https://www.undp.org/around-the-world
https://www.undp.org/around-the-world
https://www.undp.org/around-the-world
https://www.undp.org/around-the-world
http://vision2030.gov.sa/ar/node
http://vision2030.gov.sa/ar/node
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الموارد   استيعاب  شأنها  من  التي  واألجنبية  الوطنية  االستثمارية  المشروعات 

وخفض  التنظيمية    البشرية  السياسات  مراجعة  في  االستمرار  البطالة,  نسبة 

واإلجراءات اإلدارية والحوافز التشجيعية أبرز المطالب )مجلس الشؤون االقتصادية  

 (. 2016والتنمية,  

 توجهات خطط التنمية للمملكة العربية السعودية :

هـ( والتي تهدف إلى  1436/  1435  -1431/1432خطة التنمية التاسعة )  .1

رتقاء بنظم تعليم الموهوبات والموهوبين والفئات ذات االحتياجات الخاصة  اال

 وكبار السن.  

  هـ( والتي تهدف إلى 1441/  1440  - 1437/ 1436خطة التنمية العاشرة ) .2

 تعظيم فرص التعليم المتكافئة لجميع الطالب. 

والتي أكدت على تمكين ذوي االعاقة    2030رؤية المملكة العربية السعودية   •

الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقالليتهم واندماجهم  من 

 بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع". 

وتضنت األهداف االستراتيجية لوزارة    2020وثيقة برنامج التحول الوطني   •

التعليم ضمنها على " إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب" واستهدفت  

ألف طالب إلى    58برامج ذوي االعاقة من    رفع نسبة الطلبة المستفيدين من

 ألف.     200

بالمملكة وركزت على   • العام  التعليم  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  مشروع 

للجميع"   التعلم  فرص  "توفر  منها  االستراتيجية  األسس  من  مجموعة 

واشتملت االستراتيجية على عشرة أهداف استراتيجية تضمنت إحدى أهدافها  

 التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطالب ".   على "إتاحة فرص 

معرفي   • مجتمع  إلى  التحول  في  السعودية  العربية  المملكة  استراتيجية 

 هـ. 1435واالقتصاد القائم على المعرفة عام 

 أنظمة تحت قبة الشورى 
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إن مجلس الشورى طرح نظامين مهمين لتمكين ذوي اإلعاقة، األول منها هو نظام  

عام   في  الصادر  اإلعاقة  ذوي  وتطوير  1421رعاية  تحديثه  على  العمل  وتم  هـ، 

من  ا  التي طرأت في مجال اإلعاقة، بدءً مفاهيمه ليواكب التغيرات والتحوالت الكبيرة  

المشروع المقترح "نظام حقوق ذوي    تغيير االسم الذي يحمله النظام، ليصبح في 

 .قين في المملكة في النظام الحالي ااقة"، بدالً من "نظام رعاية المعاإلع

وبين أن النظام المقترح حل محله هيئة عامة لألشخاص ذوي اإلعاقة تابعة لوزارة  

العمل والتنمية االجتماعية، تحمل أسم "هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعتمد  

على أسس تشريعية واضحة تضمن حقوق المعوقين وفقاُ لما نصت عليه اتفاقيات  

 .2006األمم المتحدة الصادرة في عام  

ذوي   تعليم  نظام  هو  الشورى  مجلس  عليه  عمل  الذي  الثاني  النظام  أن  وأضاف 

السن   وحتى  الصغر  منذ  الخاصة  االحتياجات  بذوي  ويهتم  الخاصة  االحتياجات 

مناهج والفرص التعليمية في جميع المراحل ولكافة الفئات وأنواع  المتقدمة بتوفير ال

التعليم المختلفة المستمر والمفتوح، منوها بأنه بمجرد العمل بهذا النظام سوف يتم  

 .(2018قين )الموسى ,  اع تخصيص وكالة في وزارة التعليم تكون مهتمة بشؤون ال

 المصطلحات 

هو المصطلح الرسمي المعتمد ونحن   االعاقة" األشخاص ذوي “  استخدام مصطلح

ملتزمون به وفقاً لالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة , ووفقاً للقرار  

لجميع   هللا  يحفظه  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  به  وجه  الذي  السامي 

الجهات الحكومية باعتماد المصطلح في جميع المخاطبات الرسمية والتصريحات  

 االعالمية  

اإل ذوي  أن"  إلى  اإلشارة  مقومات   عاقة"  هو  كل  وله  كل شيء  قبل  هو شخص 

اإلنسانية، وال يختلف عن غيره من أفراد المجتمع سوى أنه ذو إعاقة، وكلمة )ذو(  

هنا تشير إلى عدم وصمه بأنه معاق وبالتالي ناقص األهلية أو مختلف بشكل سلبي  

ان بدرجة أولى، وهذا اإلنسان لديه ظروف  عن أفراد المجتمع، ولكنه شخص وإنس
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جسدية أو حسية أو عقلية تعيقه عن أداء مهاراته الحياتية اليومية أسوة بأقرانه،  

 .وحقه من المجتمع تمكينه من المشاركة وتحقيق أكبر قدر ممكن من االستقاللية 

في   عديدة  فئات  ويشمل  واسع  تعريف  هو  الخاصة(،  االحتياجات  )ذوي  مصطلح 

والمصابين  المجت  الحوامل  والنساء  الموهوبين  وحتى  واألحداث  المسنين  مثل  مع 

بأمراض مزمنة والمدمنين والمعاقين، بل وكل شخص لديه ظروف خاصة اجتماعية  

أو نفسية أو جسدية تؤدي إلى اعتباره مختلفاً عن اآلخرين سواء سلباً أو أيجاباً،  

أدوات أو  خاص  نوع  من  لرعاية  بحاجة  فهو  صحة    وبالتالي  أو  تعليم  ووسائل 

االحتياجات الخاصة ال يمكن حصره بذوي اإلعاقة وهناك   ذوي “ خاصة”، مؤكدة أن

 .”اختالف 

ويشير مصطلح اإلعاقة إلى إصابة الفرد بعجز ما ينتج عنه عدم قدرة الفرد على  

تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة المحيطة. ويرتبط بهذا المصطلح مسميات أخرى مثل  

ي تعني إصابة الفرد بخلل في مرحلة ما بعد الوالدة أو قبلها، وهو ما  اإلصابة الت

يطلق عليه أحيانًا بالنقص أو العيب الخلقي. أما العجز فهو يعني قصور في أداء  

 الوظائف نتيجة إلصابة الفرد بخلل أو عيب ما. 

أما مفهوم »التربية الخاصة« فإنه يعني تقديم وتنسيق ومتابعة مجموعة شاملة من  

الممارسات والخبرات ذات الصلة بالنواحي التعليمية والتقييمية والخدمات المساندة  

لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ممن يعانون صعوبات تعليمية وسلوكية وانفعالية  

مصححة   والممارسات  الخدمات  تلك  تكون  أن  ويجب  وحسية.  وصحية  وجسمية 

د ذوي االحتياجات الخاصة، وتساعد  ومالئمة بحيث تلبي االحتياجات الفردية لألفرا 

والسلوكية   واالجتماعية  التربوية  الجوانب  في  تنميتهم  على  الوقت  نفس  في 

التعليم واالندماج في   والجسمية، كما أنها تعزز حصولهم على فرص متكافئة في 

 كافة المناحي األكاديمية واالجتماعية.  
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جيات المصممة خصيصاً  مجموعة البرامج , والخطط واالستراتي  وباختصار هي " 

لتلبية االحتياجات الخاصة باألطفال غير العاديين , وتشتمل على طرائق تدريس ,  

 وأدوات , وتجهيزات, ومعدات خاصة, باإلضافة إلى خدمات مساندة" 

قانون   وفق  تصنيفها  على  االعتماد  يمكننا  فإنه  الخاصة،  التربية  فئات  ولتصنيف 

IDEA    قائم1997لسنة يلي  وفيما  إليه  م.  المشار  القانون  وفق  الفئات  بهذه  ة 

 أعاله:

هناك أربع عشرة فئة من فئات اإلعاقة تقدم لها الخدمات من خالل قانون التربية  

 ( ، وتشمل هذه الفئات ما يلي :  lDEAلألفراد المعوقين )

 * اضطرابات التوحد  .  

 ن .    والبصرية ـ السمعية( الصم المكفوف* اإلعاقة الحسية المزدوجة )اإلعاقة 

 * الصمم .  

 * ضعف السمع .  

 * اإلعاقات الفكرية  .  

 * اإلعاقات المتعددة .  

 * اإلعاقة البدنية .  

 * اإلعاقة الصحية .  

 * ضعف العظام . 

 * االضطرابات االنفعالية )العاطفي( الشديدة .  

 التعلم .  * صعوبات  

 * اضطرابات النطق واللغة .  

 * اإلصابة الدماغية  .  
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البصرية )بما في ذلك كف البصر(   * اإلعاقة
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 جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ذي اإلعاقة على التكيف مع أنماط الحياة التي تلبي احتياجاته    هي قدرة  الفرد •

 وتمنحه شعوراً بالرضا والسعادة والنجاح. 

 تعكس جودة الحياة ما يلي: 

 مدى رضا الناس عن جوانب الحياة التي تعتبر مهمة لهم .  •

 شخصية تشير إلى االرتياح النفسي مع ظروف الحياة أو نمط الحياة.    ةرفاهي •

 ت جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق منظمة الصحة العالمية  وتتحدد مجاال 

 الصحة البدنية وتشمل )الطاقة والتعب, النوم والراحة, المرض والصحة(.   •

الجسدية  • )الصورة  النفسية وتشمل  او    الصحة  السلبية  المشاعر  والمظهر, 

 احترام الذات, التفكير والتعلم(. -يجابية, اإل

نشطة اليومية, االعتماد  ل ويشمل )حرية التنقل, ممارسة األاالستقالمستوى   •

 على ادوية ومواد طبية, العمل(. 

الموارد   العالقات االجتماعية وتشمل )العالقات الشخصية, الدعم االجتماعي, •

 المالية, الحرية والسالمة البدنية واألمن(.  

صحية, الترفيه,    الرعاية الصحية واالجتماعية وتشمل )الحصول على رعاية  •

 وقت الفراغ, المهارات والهوايات(. 

 المناخ(. – ضجيج   -البيئة المادية وتشمل )التلوث  •

 المعتقدات وتشمل )الدين, الروحانيات, القيم الشخصية(  •

 ومن المجاالت  
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جودة التعليم والدراسة لذوي االعاقة: أن التدخل التربوي لألشخاص ذوي   •

حقيق جودة الحياة لهم ولتقليل اآلثار المترتبة  االعاقة يعتبر من أهم السبل لت

 على االعاقة. 

 جودة الرعاية الصحية لذوي االعاقة.  •

 جودة الحياة الرقمية لذوي االعاقة.  •

 االسواق ( -الشارع -الجامعة   -المدرسة-جودة للوصول الشامل)المنزل  •

 عاقة. العمل والحياة الوظيفية لذوي اإل جودة •

 عاقة:الطلبة من ذوي اإل   قوقالتشريعات القانونية وح

 العيش المستقل.  •

 تقرير المصير.  •

 اتخاذ القرار.  •

 المساهمة في المجتمع.  •

 الحصول على وظائف مناسبة.  •

 االندماج في المجتمع.  •

 

المصير    Self-determinationتقرير 

 ظهرت لتنقض الفرضية التقليدية »أنك تعرف األفضل«

على   ➢ الممارسة  الرقابة  مستوى  لتخفض  عن  القظهرت  الصادرة  رارات 

 عاقة. األشخاص ذوي اإل

 ظهرت لتتيح زيادة فرص التعلم الموجه للطالب.   ➢
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يشير إلى القدرة على االختيار , بعيداً عن أي ضغوطات أو تأثير أو تدخل خارجي ,  

كانت   إذا  للمصير  تقريراً  الحدث  أو  الفعل  ويكون  الفرد,  بتصرف  مقررة  لتكون 

 خصائص أساسية: إجراءات الفرد تعكس أربع 

 تصرف الفرد بشكل مستقل )االستقالل(.   .1

 السلوكيات منظمة ذاتياً )التنظيم / التحكم الذاتي(.   .2

)التمكن   .3 نفسي  تمكن  تعكس  بطريقة  للحدث  واستجاب  بادر  قد  الشخص 

 النفسي(. 

 تصرف الشخص بطريقة تحقق الذات )تحقيق الذات(.  .4

 

 عاقةاإلالخدمات والجهود التعليمية لألشخاص ذوي  

في        المحددة  العمرية  للفئات  التعليمية  الخدمة  تقديم  إلى  التعليم  وزارة  تهدف 

والتعليمية   التربوية  العملية  وإدارة  تخطيط  في  مهامها  وتتحدد  التعليم,  سياسة 

  , والدراسية  التربوية  المناهج  أساس  والالصفية, وما في مستواه على  والصفية 

ارات التربية والتعليم, وتعتبر المرجعية الرسمية  وتعمل على تعميم الخبرات بين إد 

 لجميع مدارس المملكة. 

والتي وضعتها   السعودية,  العربية  المملكة  في  العام  للتعليم  المستقبلية  التوجهات 

 هـ. 1432وزارة التعليم عام 

األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم والمنبثقة من برنامج التحول الوطني حيث كان  

الهدف االستراتيجي األول منها "إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب" , ومن  

 عاقة ". طلبة المستفيدين من برامج ذوي اإلأبرز مستهدفاتها "رفع نسبة ال
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قواعد تنظيمية لمعاهد    1412أعدت األمانة العامة للتربية الخاصة بالوزارة عام  

 . وبرامج لتربية الخاصة بالمملكة 

هـ استراتيجية تربوية  1417ألمانة العامة للتربية الخاصة بالوزارة عام  وضعت ا 

 ترتكز على عشرة محاور:

    .تفعيل دور المدارس العادية في مجال تربية و تعليم األطفال غير العاديين . 1

  . توسيع نطاق دور معاهد التربية الخاصة .  2

  الخاصة .   . تنمية الكوادر البشرية بمعاهد و برامج التربية3 

. تطوير المناهج و الخطط الدراسية ، و الكتب المدرسية لمعاهد و برامج التربية  4 

 الخاصة.   

 قيناطويع التقنية الحديثة لخدمة المع . ت5

  . تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتربية الخاصة .  6

ة للبرامج المستقبلية  . دراسة اللوائح القائمة ، و تطويرها ، و إعداد لوائح جديد7 

 .    

التعليمية ، و تفعيل  8 التربية الخاصة في اإلدارات  استحداث أقسام  التوسع في   .

    دورها . 

    . تفعيل دور البحث العلمي في مجال التربية الخاصة . 9

 مع الجهات ذات العالقة داخل المملكة و خارجه  . التعاون و التنسيق 10

 

 هـ )محدث( 1436تم اعداد دليل تنظيمي واجرائي للتربية الخاصة عام 

وتحقيقاً ألهداف استراتيجية التربية الخاصة فقد تبنت اإلدارة العامة للتربية الخاصة  

 بوزارة التعليم عدداً من المشروعات الطموحة، يأتي في مقدمتها. 
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عاقة في مدارس التعليـم  تطبيق أسلوب دمج األشخاص ذوي اإل  توسع فيمشروع ال

 العــام. 

من تكييف  فلسفة  اإلتبني  ذوي  للطالب  العام  التعليم  في  اهج  حقهم  بغرض  عاقة 

 الوصول للمنهج العام , وتلقيهم المعارف والمعلومات والمهارات بشكل متساو. 

 عاقة: يخية التي مر بها األشخاص ذوي اإلالمراحل التار

 مرحلة العزل  •

 مرحلة المالجيء •

 مرحلة التحرر الذاتي  •

 مرحلة التكامل واالندماج  •

 

 التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية )معالم بدايات(:

الوطن من    1373بدأت بجهود فردية منذ عام   • أبناء هذا  هـ حيث تحمس 

 المكفوفين لتعلم طريقة برايل فأتقنوها , ثم بذلوا جهدهم المشكور لنشرها. 

أرست حجر أساس التربية الخاصة بمراحلها المختلفة بزيارة جاللة الملك   •

يل التي  هـ فصول )مسائية( تعليم برا  1378خالل عام    – رحمه هللا    – سعود  

 أثبتت جدواها في تعليم المكفوفين  

هـ  ، ثم تأسست إدارة    1380بدأ التعليم الخاص بأول معهد للنور للبنين عام   •

عام   الخاص  )   1382التعليم  التعليمية  1962هـ  الخدمات  تقديم  م(بغية 

ا  : هي  ثالث  لفئات  واالجتماعية  والمتخلفون  والمهنية  والصم  لمكفوفون 

 . عقليا
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واكب التوسع في معاهد النور بالمملكة , إنشاء معهدي األمل للصم بالرياض   •

 (  طالبات صم 3كفوفات و  طالبات م6هـ(, بعدد )1384للبنين والبنات عام )

 هـ أنشئ معهد التربية الفكرية. 1391وفي العام   •

هـ  تم تطوير إدارة التعليم الخاص لتصبح )المديرية العامة  1392في عام   •

ال تعليم الخاص( للقطاعين بنين وبنات واشتملت على ثالث إدارات  لبرامج 

 )المكفوفين والصم والفكرية(. 

هـ تم افتتاح مكتب اإلشراف التربوي للتربية الخاصة للبنات  1398وفي عام   •

 ومقره الرياض )إشراف مستقل لقطاع البنات ( 

الخاص اس1404في عام   • التعليم  لبرامج  العامة  المديرية  أطلق على  م  هـ 

 )األمانة العامة للتعليم الخاص(.  

كانت معاهد التعليم الخاص )للذكور واإلناث( تتبع وزارة المعارف حتى عام   •

هـ حتى صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مسؤولية التعليم  1413

الدراسي   العام  من  ابتداء  البنات  لتعليم  العامة  للرئاسة  للبنات  الخاص 

 هـ 1414

عام   • منتصف  إلى  1417في  الخاص  للتعليم  العامة  األمانة  اسم  تعدل  هـ 

 )األمانة العامة للتربية الخاصة( وتم البدء بتطبيق برامج صعوبات التعلم.  

هـ تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات لوزارة المعارف تحت  1423في عام   •

 وزارة واحدة هي وزارة التربية والتعليم . 

الخاصة بنين وبنات عن األمانة العامة    هـ تم فصل التربية1427في العام   •

للتربية الخاصة في إدارتي عموم للتربية الخاصة بنين وبنات تتبع وكالتي  

 التعليم في قطاعي البنين والبنات باسم)االدارة العامة للتربية الخاصة(. 
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 واقع خدمات التربية الخاصة 

 التوسع الكمي للبرامج  

ع • في  الكبيرة  الزيادة  فإن  عدد  وللتنويه  وكذلك  الخاصة  التربية  برامج  دد 

الطالب ال يعود إلى ارتفاع نسبة اإلعاقة في المملكة، وإنما يعود إلى التوسع  

في تقديم خدمات التربية الخاصة لتشمل جميع مدن وقرى المملكة باإلضافة  

 إلى شمول فئات لم تقدم لهم تلك الخدمات من قبل . 

 الجانب النوعي: 

التربية الخاصة   • للتالميذ  االستمرار في تقديم خدمات  من خالل فتح برامج 

 قين في مدارس التعليم العام االمع 

إن توجه وزارة التعليم لم يعد يتركز على تقديم خدمات التربية الخاصة في   •

المدن ذات الكثافة السكانية، وإنما تعداه لتقدم تلك الخدمات في المدن  والقرى  

 . األقل كثافة  بل وللقرى النائية

ا  • في  الخاصة  التربية  خدمات  الإن  فئات  على  فقط  تركز  لم    ين قمعالمملكة 

كف بصر، تخلف عقلي (، بل امتدت تلك الخدمات لتشمل    الرئيسة ) صمم ، 

فئات أخرى كثيرة كـــ ) ضعاف البصر، ضعاف السمع، ذوي صعوبات التعلم،  

اإلذ تعدد  ذوي  التوحد،  ذوي  عاقةوي  والكالم،  النطق  اضطرابات  ذوي   ،

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية،  وغيرها (. 

 قين. اعددت أنماط الخدمات المقدمة للمع ــ ت •

جهزة المساعدة  هيزات والمستلزمات التعليمية واألالتطور في جوانب التج  - •

 حيث توفر حاليا سماعات االذن االلكترونية والسبورات الذكية وغيرها ...  

عاقة في مدارس  ودية في مجال دمج األشخاص ذوي اإلتجربة المملكة العربية السع

 التعليم العام: 
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نية وجيزة أن تنال قصب السبق في مجاالت  استطاعت المملكة في فترة زم •

اهتماما   بالدنا  توليه  الذي  والتعليم  التربية  مجال  مقدمتها  يأتي في  عديدة, 

 بالغا. 

حظيت الفئات الخاصة بعناية , ورعاية واهتمام ودعم غير محدود من لدن   •

حكومتنا الرشيدة , األمر الذي جعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة بين دول  

 في مجال التربية الخاصة, ولها دور ريادي كبير في الدمج. العالم 

بدايات التجارب األولى الناجحة للدمج في مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية   •

 هـ. 1404عام 

هـ فتحت رياض األطفال التابعة لجامعة الملك سعود بالرياض  1410في عام   •

 أبوابها لذوي االعاقة. 

والتعليم بتطبيق الدمج في مدارسها,  هـ بدأت وزارة التربية  1411في عام   •

 ولكن على نطاق ضيق. 

هـ عندما  1417بدأ التوسع الكبير في الدمج التربوي بمفهومه الشامل عام   •

 وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية التربية الخاصة. 

 

تقدم الخدمات    ومن الخدمات إنشاء مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة  •

مفهوم    المساندة في ترتكز على  الخاصة من خالل مراكز متكاملة  التربية 

والتأهيلية   التشخيصية  بالخدمات  يُعنى  الذي  التخصصات  المتعدد  الفريق 

للبنين    ا( مركز 34والتربوية واإلرشادية األسرية والنفسية . ما يزيد عن ) 

 والبنات 

الخا • للتربية  المساندة  للخدمات  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  صة  مركز 

 بالرياض )ساند(   
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 الفئات المستهدفة 

 عمر ما قبل المدرسة  •

 الطالب والطالبات  •

 أولياء األمور  •

 منسوبو المدارس  •

 الخدمات المقدمة في مركز الخدمات المساندة 

 خدمات التربية الخاصة والتدخل المبكر  •

 خدمات القياس والتشخيص والكشف المبكر  •

 خدمات طبية  •

 التأهيلية الخدمات اإلكلينيكية   •

 التدخل المبكر في التربية الخاصة 

من الخدمات النوعية المقدمة في التربية الخاصة خدمات التدخل المبكر التي تقدم  

 للطفل في مرحلة مبكرة من عمره. 

هـ كانت البدايات لدمج ذوي اإلعاقة في رياض األطفال والذي يعد  1421ومنذ العام  

فال كما ويتم تزويد تلك البرامج بمتخصصات  تدخال مبكرا  للطفل في الروضات األط 

في التربية الخاصة في مسارات العوق المختلفة، لمتابعة الحاالت التي يتم دمجها  

 أو الكشف عنها وتشخيصها من ذوي االحتياجات الخاصة من البنين والبنات. 

لى تنمية قدرات الطفل المكتشف في  إهدف الرئيس من تقديم هذه الخدمة ويرتكز ال

لى الرعاية  إ اللغوية, واالجتماعية، باإلضافة  وانب متعددة مثل الجوانب الحركية, و ج

 الذاتية 
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 مجاالت الرعاية المقدمة 

الرعاي  • برامج  وتتمثل  االجتماعية:  خالل  الرعاية  من  للمعاقين  تقدم  التي  ة 

 سكانات الداخلية الملحقة ببعض معاهد التربية الخاصة. اإل 

وج • والصحية:  الطبية  للمعاهد  الرعاية  متابعين  صحيين  مشرفين  ود 

الدراسي   العام  مدار  على  زمني  برنامج  وجود  إلى  باإلضافة  والمدارس، 

أطباء ممارسين وأطباء أخصائيين حسب العوق،   المعاهد من قبل  لمتابعة 

 لعالج عيوب السمع والنطق أو ضعف البصر. 

 برامج الكشف المبكر لإلعاقة.   •

 الحصول على العالج المنتظم واألدوية  للحفاظ على أدائهم وتحسينه  •

وبرامج   • بمعاهد  الدراسة  في  منتظم  طالب  لكل  يصرف  المالية:  المكافآت 

العام بما في ذلك شهور اإلجازة   التربية الخاصة مكافأة شهرية على مدار 

إقامة  وحسب  التعليمية  المرحلة  حسب  المكافأة  مقدار  ويتفاوت    الصيفية, 

 الطالب أو الطالبة مع أسرته أو في السكن الداخلي. 

 ومن المساعدات األخرى :  

 بطاقات التخفيض )السفر(  •

 مجانية النقل للمدارس  •

 صرف المعينات واألجهزة والوسائل والتقنيات المساعدة  •

 الخدمات  •

 المنح الدراسية  •

 االبتعاث للمتفوقين •

 التأشيرات واالستقدام  •
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يع •  : الالصفي  النشاط  التربية  برامج  وبرامج  بمعاهد  الالصفي  النشاط  تبر 

الخاصة جزءاً ال يتجزأ من العملية التربوية الشاملة، وركيزة لتكوين شخصية  

الطالب/الطالبة ووسيلة مساعدة الكتساب المهارات األساسية للتعلم وللتزود  

أهمية   وتتضح  التحصيلي،  المستوى  وتحسين  القدرات  ولتنمية  بالمعرفة، 

النشا في  برامج  الطالب/الطالبات  من  قليلة  أعداد  وجود  في  الالصفي  ط 

االسكانات الداخلية بمعاهد التربية الخاصة، كما يحتاجون لممارسة مثل تلك  

 البرامج المتنوعة المجاالت لشغل الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة المرجوة. 

 امتيازات وتسهيالت تمنح لطالب وطالبات التربية الخاصة:  •

النقل للطالب/الطالبات من أماكن سكنهم إلى المعاهد والبرامج ذهاباً  توفير   •

 وإياباً يومياً. 

ق تذاكر سفر مع ولي أمره إلى مراكز التشخيص والفحص مجاناً،  امنح المع  •

ومنح الطالب المغترب وولي أمره تذاكر سفر مجانية إلى مقر الدراسة في  

 بداية ونهاية العام الدراسي. 

والط  • الطلبة  تخفيض  منح  الخاصة  التربية  بمعاهد وبرامج  الملتحقين  البات 

لوسائل    % 50بنسبة   استخدام  مرافق، عند  إلى  باإلضافة  التذاكر  قيمة  من 

 النقل العام الحكومية البرية والجوية والبحرية. 

والتجهيزات   • الكساوي  من  الداخلي  اإلسكان  احتياجات طالب/طالبات  توفير 

 واإلعاشة طوال العام. 

احتوفي • المعر  الطالب/الطالبات  التعليمية  اتياجات  المستلزمات  من  قين 

 واألجهزة التعويضية.  

 التوجهات العامة للتربية الخاصة 
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 تفعيل دور مدارس التعليم العام في مجال تربية وتعليم األطفال ذوي اإلعاقة.   -أوال •

الملحقة بالمدارس العامة التي تطبق   .1 التوسع في استحداث برامج الفصول 

 معاهد التربية الخاصة.  مناهج

الملحقة بالمدارس العامة التي تطبق   .2 التوسع في استحداث برامج الفصول 

 مناهج التعليم العام. 

االحتياجات   .3 ذوي  لألطفال  األساسية  االحتياجات  لتلبية  المدارس  تهيئة 

 التربوية الخاصة. 

ومسبباته  توعية إدارة ومعلمي وطالب المدارس بالعوق وأنواعه ومجاالته   .4

 وطرق التغلب عليه أو الحد من آثاره السلبية. 

التعامل مع   .5 العاملين في المدرسة من غير المتخصصين على كيفية  تدريب 

 األطفال ذوي اإلعاقة. 

•  ً  توسيع نطاق دور معاهد ومراكز التربية الخاصة  -ثانيا

الخاصة  استحداث برامج متخصصة لرعاية وتربية الطالب ذوي االحتياجات   .1

 0الذين يصعب على المدارس العامة استيعابهم 

 0التوسع في استحداث مراكز التربية الخاصة للخدمات المساندة  .2

تزويد المعاهد والمراكز بجميع الخدمات المساندة والمعلومات لتقوم بتزويد   .3

برامج التربية الخاصة في المدارس العامة بالخبرات والمعلومات واألساليب  

مواد واألدوات التعليمية لتمكن ذاتها والبرامج الملحقة من القيام  والوسائل وال

 بمهامها على الوجه المطلوب  

تفعيل دور المعاهد والمراكز من خالل إقامة الدورات التدريبية المتخصصة   .4

 للمعلمين والمشرفين التربويين واإلداريين الذين هم على رأس العمل . 
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 ً  اهد وبرامج التربية الخاصة تنمية الكوادر البشرية بمع -ثالثا

مجال   .1 في  للعمل  المتميزة  واألجنبية  والعربية  الوطنية  الكفاءات  استقطاب 

 التربية الخاصة. 

 إقامة الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية واللقاءات.  .2

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد داخل المملكة وخارجها.  .3

والتن .4 العوق  التعاون  مجاالت  في  بالجامعات  األكاديمية  األقسام  مع  سيق 

 المختلفة 

إتاحة فرص االبتعاث أو التفرغ للكفاءات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها   .5

 العليا في مختلف مجاالت التربية الخاصة. 

 ً تطوير المناهج والخطط الدراسية والكتب المدرسية لمعاهد وبرامج التربية    -رابعا

 الخاصة 

 وير المناهج الدراسية للتربية الخاصة بجميع فئاتهاتط .1

 دراسة الخطط الدراسية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة  .2

 تطوير الكتب الدراسية لفئات التربية الخاصة  .3

 ً  دراسة اللوائح القائمة وتطويرها وإعداد لوائح جديدة للبرامج المستقبلية  -خامسا

 وتطويرها مراجعة جميع اللوائح القائمة  .1

 إعداد لوائح جديدة لبرامج ومراكز التربية الخاصة الجديدة  .2

 ً  تفعيل دور مجال القياس والتشخيص في التربية الخاصة  -سادسا

توسيع نطاق المجاالت في وحدة القياس والتشخيص باإلدارة العامة للتربية   .1

 الخاصة 
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العربية    تقنين االختبارات المختلفة على طالب التربية الخاصة في المملكة  .2

 السعودية. 

 في القياس والتقييم في التربية الخاصة.  قنيةاستخدام الت .3

 تفعيل دور معلمي التدريبات السلوكية في تطبيق برامج تعديل السلوك.  .4

 ً تزويد المعاهد والبرامج والمراكز باألجهزة والمعينات والوسائل التعويضية    - سابعا

 والمساعدة والتعليمية  

 عاقة يضية لذوي اإلتأمين األجهزة التعو •

 تأمين المعينات السمعية والبصرية لذوي االعاقة  •

 تفعيل دور مركز الوسائل التعليمية.  •

 ُ  توعية العامة بمجاالت اإلعاقة )في األيام والمناسبات العالمية(   -ثامنا

 ها ئتوعية األسر بإعاقة أبنا .1

 توعية العاملين في المدرسة في مجال اإلعاقة  .2

 بمجاالت اإلعاقة توعية المجتمع  .3

 ً  تفعيل دور البحث العلمي في مجال التربية الخاصة  -تاسعا

 االستفادة من البحوث العلمية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.  .1

 سوق العمل وذوي االعاقة:

 الخيارات المتاحة ألنماط التعليم 

 تعليم أكاديمي )تربوي( مستقل  .1

 تعليم مهني مستقل  .2

 ين التعليم األكاديمي )التربوي( والمهني )الفني( تعليم مزدوج يجمع ب .3



473 
 

" بتبني مفهوم أن "نتعلم لنعمل"  2030جاءت "رؤية المملكة العربية السعودية  

لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة , وقد رسمت  

الخا وااللتزامات  واألهداف  للمملكة  العامة  والسياسات  التوجهات  بها  الرؤية  صة 

لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات, وذلك من خالل السعي إلى توجيه  

مواءمة   في  الجهود  وتعزيز  المناسبة  والمهنية  الوظيفية  الخيارات  نحو  الطالب 

 مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل .... . 

هيكلة إلعادة  الوطني  التحول  مبادرات  انطلقت  واألجهزة    كما  الوزارات  جميع 

التحول   برنامج  ,وركز  الطموحة  الرؤية  هذه  وفق  العامة  والهيئات  والمؤسسات 

في الهدف االستراتيجي السادس لوزارة التعليم على "تعزيز قدرة    2020الوطني  

 نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل"  

 عتها وزارة التعليم متوافقة مع هذا المفهوم. وجاءت األهداف االستراتيجية التي وض

 دور وزارة التعليم في توظيف األشخاص ذوي االعاقة )التاءات األربعة( 

 )تهيئة(: تهيئة الطالب لسوق العمل 

 رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات   ▪

 التنمية واحتياجات سوق العمل ▪

 التربية المهنية( تطبيق نظام المقررات )مقرر   ▪

 مبادرة )تعليم وعمل(.  ▪

 مبادرة )التأهيل المهني لطالب المرحلة الثانوية(. ▪

 مبادرة )التنمية البشرية (  ▪

 )توظيف(: توظيف األشخاص ذوي االعاقة 

لوزارة   • لرفعه  دوري  التخصصات( بشكل  دليل  بتحديث  التعليم  تقوم وزارة 

   الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف التعليمية. 

 شراكات مع الجهات ذات العالقة لتوظيفهم.  •
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 )تكييف ومواءمة(: تكييف بيئة العمل 

 لجنة تُعنى بالوصول الشامل.  •

 عاقة في بيئة العمل. اإلدعم األشخاص ذوي  •

 )تدريب وتطوير مهني(: تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم

 التحاقهم بالتدريب في بيئة العمل )أثناء الخدمة(  ▪

ي للتطوير المهني التعليمي لتطوير البرامج التدريبية   تنسيق مع المركز الوطن ▪

 في التربية الخاصة 

 عاقة  خاص ذوي اإلالتدابير التي دعمتها وزارة التعليم في توظيف األش

( )العمل والعمالة( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  27وفقاً لما جاء في المادة ) 

 االعاقة 

 دليل التخصصات 

 الكفيف إلغاء اختبار قياس عن  ▪

 إلغاء شروط تؤثر على توظيفهم أو التقدم الوظيفي في الميدان التعليمي.  ▪

 العدالة البيئية 

 التجهيزات ودعم الوصول الشامل  ▪

والبيئة على    حماية حقوقهم في ظروف عمل عادلة ومالئمة من حيث المكان  ▪

 خرين قدم المساواة مع اآل

 التدريب المهني 

 شارية للصم دعم الترجمة اإل ▪

لتدريب المهني , والتكافؤ النسبي في الفرص التدريبية المقدمة  امن    تمكينهم ▪

 والمخصصة لهم 

 الترتيبات التيسيرية 
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 دقائق 5نظام الحضور واالنصراف )قبل و بعد( ب   ▪

كفلت وزارة التعليم بعض الترتيبات التيسيرية لهم في أماكن العمل مثل اختيار   ▪

 مكان مالئم , ظروف آمنة 

 : عاقةاجه تأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلالمعوقات التي توأهم 

مهيأة   .1 غير  تعليمية  عنه مخرجات  نتج  مما  والتطبيق  النظرية  بين  الفجوة 

 لسوق العمل 

 عاقةعليم الكافي لدى البعض من ذوي اإل عدم تلقي الت .2

 عاقة لتطويرية الموجهة لألشخاص ذوي اإلقلة البرامج التدريبة وا  .3

عض أصحاب العمل بالشهادات الممنوحة لذوي االعاقة   عدم االعتراف من ب .4

نظراً ألنه تم التعديل على مسميات الشهادات أو المناهج المقدمة لهم لتتناسب  

 مع قدراتهم 

وظيفة ال يمتلكها األشخاص ذوي  وجود مهارات وظيفية كمتطلب أساسي لل .5

مع متطلبات  عاقة خاصة بما يتعلق باللغات والتقنيات الحديثة التي  تنسجم  اإل

 سوق العمل 

عاقة، والنظر لهم بعدم القدرة  ة بعض أصحاب العمل بقدرات ذوي اإلعدم قناع .6

 على اإلنتاجية كغيرهم 

 عاقة على العمل. قدرة األشخاص ذوي اإل االتجاهات السلبية نحو  .7

 لتتناسب مع قدراته وإمكانياته  قصور في التعديالت الالزمة في بيئة العمل ,  .8

عاقة من قبل الجهات الحكومية عليها أن تجيب عن  لدعم توظيف األشخاص ذوي اإل

 هذه األسئلة ً 

عاقة المهارات  أصحاب العمل للخريجين من ذوي اإل  الدعم: ما مدى اكساب  ▪

  .الالزمة؟
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عاقة  تي تشكل حاجة للخريجين من ذوي اإلالتخصصات: ما التخصصات ال ▪

 كماً ونوعاً؟ 

عاقة من وجهة  المطلوبة من الخريجين من ذوي اإل المهارات: ما المهارات ▪

 نظر أصحاب العمل؟ 

االستيعاب: ما الطاقة االستيعابية لسوق العمل المحلي كماً ونوعاً في توظيف   ▪

 عاقة؟ اإلاألشخاص ذوي  

أ ▪ عاقة في المملكة  عداد الخريجين من األشخاص ذوي اإلاألعداد: ما حجم 

  .عربية السعودية كماً ونوعاً؟ ال

 تطلعات وزارة التعليم لدعم توظيف األشخاص ذوي االعاقة  

 عاقة. وخطة عمل لتوظيف األشخاص ذوي اإل اعتماد استراتيجية وطنية 

عاقة في وزارة الخدمة المدنية بفصل  إيجاد مسار خاص لتوظيف األشخاص ذوي اإل

 عاقة. المفاضلة بين العاديين عن ذوي اإل

اإلتيس ذوي  األشخاص  توظيف  دعم  الحكومية وتعديل  ير سبل  الوظائف  في  عاقة 

 نموذج الكشف الطبي لشغل الوظيفة. 

دعم الورش المهنية والمجاالت المهنية التي تدعم مهارات ووظائف المستقبل في  

 العملية التعليمية من خالل استثمار معاهد التربية الخاصة. 

الحكومي  القطاعات  والخاصة  تحفيز  اإلة  ذوي  األشخاص  خالل  بتوظيف  من  عاقة 

 إيجاد المبادرات التي تدعم توظيفهم. 

االجتماعية   العمل والتنمية  , وهي تحت مظلة وزارة  المبادرات مبادرة سعي  من 

ت المبادرة  وبدأت   , وتوظيفهم  وتدريبهم  تأهيلهم  التوحد  ذوي  بشباب  توسع  تعنى 

 عاقة. لتوظيف كافة االشخاص ذوي اإل

 المستقبلية توجهاتنا 

 الدمج الشامل في المدارس الشاملة 
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 المراجع: 

( . جهود المملكة العربية السعودية في التربية  1438أخضر , أروى علي ) •

المناهج وطرق التدريس / جامعة    الخاصة .  ورقة عمل مقدمة لندوة قسم 

 االمام محمد بن سعود االسالمية 

( . تهيئة األشخاص ذوي االعاقة للتعليم المهني  1440أخضر , أروى علي ) •

المملكة   العمل وفق رؤية  الملك  2030وسوق  لمركز  . ورقة عمل مقدمة 

 االعاقة.  سلمان ألبحاث االعاقة لندوة توظيف األشخاص ذوي

( مسيرتي العلمية والعملية في التربية الخاصة  2009أخضر , فوزية محمد ) •

 (. الرياض : مكتبة التوبة . 1عاما . )ط  38معاناتي لمدة  

برنامج األمم المتحدة االنمائي. أهداف التنمية المستدامة. متاحة على الرابط   •

https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/

goals.html-development-home/sustainable 

• https://www.campaignforeducation.org/ar/ 

ت(. تقرير المصير لدى المراهقين ذوي االعاقة الفكرية  حسن , أيمن سالم )د.  •

وذي اضطراب طيف التوحد تحليل متعدد المتغيرات. كلية الدراسات . جامعة  

 القاهرة. 

السعودية   • العربية  المملكة  الرابط  2030رؤية  على  متاحة   .

https://vision2030.gov.sa/ 

(. جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة . مؤتمر  2016الرميح , ندى صالح ) •

 .دمج وتمكين ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة بنها

الرابط   • على  متاحة   . التعليم  وزارة 

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.campaignforeducation.org/ar/
https://vision2030.gov.sa/
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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• ( ناصر  تولي  2018الموسى,  المملكة  الموسى:  الدكتور   / اجتماعي   .)

طرحت العديد من المبادرات    2030اهتماماً كبيراً بخدمة المعوقين ورؤية  

الراب على  متاح  )واس(.  السعودية  األنباء  وكالة  والتأهيلية.  ط  التدريبية 

https://www.spa.gov.sa/1747266 

• ( والتنمية.  االقتصادية  الشؤون  العربية  2016مجلس  المملكة  م(.رؤية 

. 2030السعودية   السعودية  األنباء  وكالة  الرابط   .  اعلى  متاحة 

http://static.alarabiya.net/files/PDF/2016/04/25/7e4

450f0-181d-4181-b897-cb78cb78afa6.pdf 

• ( والتنمية.  االقتصادية  الشؤون  الوطني  2016مجلس  التحول  م(.برنامج 

 . متاحة على الرابط  2020

• http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar

.pdf 

هـ(. التعليم في المملكة العربية السعودية مؤشرات  1436وزارة التعليم. ) •

الرابط   على  متاحة  التعليم.  مرصد  الرياض:   . دولية  ومقارنات  محلية 

http://ohe.gov.sa/Lists/OHEReports/Attachments/

14/Report.pdf 

 وزارة التعليم . متاحة على الرابط   •

• https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

للم • التاسعة  التنمية  خطة  )د.ت(.  والتخطيط.  االقتصاد  العربية  وزارة  ملكة 

( الرابط  1436/  1435  -1432/  1431السعودية  على  متاحة   .)

http://www.adalacenter.net/?ext=1&act=media&c

ode=books&f=62  . 

العربية   • للمملكة  العاشرة  التنمية  خطة  )د.ت(.  والتخطيط.  االقتصاد  وزارة 

(. متاحة    2019 -2015(. )1441/ 1440 -1437/  1436السعودية )

على  

https://www.spa.gov.sa/1747266
http://static.alarabiya.net/files/PDF/2016/04/25/7e4450f0-181d-4181-b897-cb78cb78afa6.pdf
http://static.alarabiya.net/files/PDF/2016/04/25/7e4450f0-181d-4181-b897-cb78cb78afa6.pdf
http://ohe.gov.sa/Lists/OHEReports/Attachments/14/Report.pdf
http://ohe.gov.sa/Lists/OHEReports/Attachments/14/Report.pdf
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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/http://www.jeg.org.sa/data/modules/contentsلرابطا

uploads/infopdf/2665.pdf 

• ( سعيد  األمم  2007القحطاني,  االعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية   .)

 المتحدة. الرئاسة العامة لرعاية الشباب . األمم المتحدة. 

( . مسيرة التربية الخاصة فى المملكة العربية  2008ناصر علي )  الموسى ,  •

 السعودية من العزل إلى الدمج . دبي: دار القلم. 

• https://24.ae/article/205756/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://24.ae/article/205756/
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 التوصيات: 

 

 لتوصية األولى : ا

التجارب   المملكة وسياساته  االستفادة من  في  التعليم  تطوير  الناجحة في  العالمية 

 . وبرامجه ومشروعاته بما ال يمس الثوابت الدينية والقيم الوطنية

 :  الثانية  التوصية

     مسايرة  يواكب بما  المملكة في التعليمية  *للسياسة*  المستمر  بالتطوير االهتمام

 .  والمستقبل الحاضر  ومتطلبات والتقنية العلمية للثورة الكبير  التغير

 :  الثالثة لتوصيةا

       األخرى  الوطنية  السياسات من وغيرها التعليمية  السياسة بين  التكامل أهمية

 .  واإلعالمية واالجتماعية االقتصادية كالسياسات

 :  الرابعة التوصية

التام  االنسجام وبيان  ، وقدراته  ومهارته ومعارفه المتعلم  شخصية  بناء على  العمل 

 .  العمل  سوق واحتياجات التنمية  متطلبات  بين 

 :  الخامسة التوصية

       واإلجراءات االستراتيجيات من التعليمية  السياسة  لمخرجات  المستمر التقويم 

 .  المعاصرة  العالمية  التطورات  ضوء في  التطويرية  والمشروعات والبرامج

 :  السادسة التوصية

ما  حسب  وتعديلها  ، للتعليم  االستراتيجية األهداف اختيار  في الكافية المرونة  توافر

 .  للبالد  امة الع المصلحة تقتضيه  

 : السابعة  التوصية

           على  التدريب أسلوب   لتحسين وكفاءتها التعليمية المنظومة وظيفة  تطوير

 .  العربيةالسعودية المملكة  في الوطني  الواقع احتياجات  عكست تى ال المهارات
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 :  الثامنة التوصية

       أجل من الطفل  وتعلم  تعليم مجال  في العلمي  والبحث  الدراسات  ودعم تشجيع

 .  المستدامة التنمية  أهداف  تحقيق

 : التاسعة  التوصية

 عن  للبحث الطلبة لتأهيل التعليمية  والمنصات  الحديثة  التقنيات  توظيف على  العمل 

باقتدار  المعرفة اجمنإنت يتمكنوا  حتى ومهاراتهم قدراتهم  وبناء ،  بأنفسهم المعرفة 

 .  الحياة مدى والتعلم ، 

 : العاشرة  التوصية

 عالية بكفاءة بأدوارهم للقيام  العمل رأس  على  الذين   للمعلمين المستمر  التدريب

 .  المستمرة التقنية وتطورات  المعلومات  عصر ظل في

 : عشرة  الحادية التوصية

          طالبية  ومناشط ليات فعا وإقامة وعمل الطالبية  واألندية  باألنشطة االهتمام

 والمستجدات  مجاالتالعولمة في  الجامعات في   التدريس هيئة أعضاء  مع بالتعاون

 .  الساحة في

 :  عشرة الثانية  التوصية

         العلوم مجال في والمبدعين  الموهوبين الطالب  الكتشاف مسارات تخصيص

  في لموهوبينا  رعاية  مجاالت  من  لك ذ باعتبار  العربية  واللغة الشرعية

 .  والجامعات  لمدارس ا

 : عشرة  الثالثة التوصية

  تهتم تحليلية  دراسات إجراء 

     وأيًضا ،  الثقافية والقيم الوطنية الهوية على  وتأثيراتها  العولمة قضايا  مناقشةب

 الفكرية  واتجاهاتهم والطالبات الطالب ثقافة  على  تأثيرها  مدى

 : عشرة  الرابعة التوصية

     ذوي  لألشخاص  التعليمية واألساليب   ،  الخاصة للتربية  التعليمية السياسة رسم

 .  المملكة  العامفي التعليمي النظام  مع تكاملها في  يسهم بما ؛ اإلعاقة 
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 مجموعة قضايا وطنية 
 

 لمرحلة الثالثة ا
 " الدورة السادسة لفعاليات المجموعة " 

 
            

 : ندوة     
بين التدابير   (    19 - " فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 

  الوقائية والعالجية وتأثيراته المحتملة على المجتمع" 
 

 

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

مدار   ❖ على  الندوة  األول  أربعة  فعاليات  اليوم  خصص  حيث  أيام، 

م( لفعاليات  2020/  4/5هـ )الموافق  1441/  11/9  للندوة يوم  

 كل من:  امحاور تحدث فيهأربعة الجزء األول الذى تضمن 

الضبيب     (1 هللا  عبد  أحمد  بن  مساعد  سيرته  الدكتور  )انظر 

)مل )حالذاتية  الموضح  8ق  المحور  سعادته  تناول  حيث   ))

اسمه   )  قرين  رقم  جدول  والمناقشة  1في  بالبحث  وذلك   )

الحاضر مع  العلم والحوار  إليه  ما وصل  أحدث    ين، وعرض 

 والمبنى على بعض األبحاث التى أجريت والمنشورة. 

الذاتية )ملحق رقم    ا)انظر سيرته   وئام محمد ينجر  ةالدكتور (2

 (  1المحور الموضح في الجدول رقم ) ت((، حيث تناول8)

الدكتورة سارة بنت عبد هللا الشمري حيث تناولت المحورين   (3

 ( 1الموضحين في الجدول رقم )
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م( 5/5/2020  )الموافق  هـ  12/9/1441خصص اليوم الثانى يوم   ❖

 كل من:   الذى تضمن أربعة محاور تحدث فيها  يات الجزء الثانىلفعال

((  8الذاتية )ملحق)  دكتورتوفيق أحمد خوجة )انظر سيرتهال (1

في الجدول    ة قرين اسمهور الموضحاالمححيث تناول سعادته  

( الحاضرين، 2رقم  مع  والحوار  والمناقشة  بالبحث  وذلك   )

وعرض أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث  

 ريت والمنشورة.التى أج

(( ،  8)انظر سيرتها الذاتية )ملحق)    الدكتورة سونيا المالكي (2

سعادتها تناولت  في    المحور  وقد  اسمها  قرين  الموضحي 

 (. 2الجدول رقم )

الدكتو (3 الفايدياألستاذ  سهام  الذاتية     رة  سيرتها  )انظر 

المحور8)ملحق) سعادتها  تناولت  وقد   ، قرين   ((  الموضح 

 (.2قم )اسمها في الجدول ر

يوم   ❖ الثالث  اليوم   )الموافق هـ  13/9/1441خصص 

لفعال6/5/2020 محاور    يات الجزء الثالث الذى تضمن خمسةم( 

 كل من:  تحدث فيها

الغامدي   (4 سهام  سيرتهالدكتورة  )ملحق)  ا)انظر  (( 8الذاتية 

تناول الموضحسعادته   تحيث  المحور  اسمه  ا  في   اقرين 

( رقم  مع  3الجدول  والحوار  والمناقشة  بالبحث  وذلك   )

الحاضرين، وعرض أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على  

 بعض األبحاث التى أجريت والمنشورة.

سونيا   (5 الذاتية      المالكيأحمد    الدكتورة  سيرتها  )انظر 

سعادتها8)ملحق) تناولت  وقد   ، قرين   الموضح  المحور  (( 

 (.3اسمها في الجدول رقم )

مس (6 سيرتهالدكتور  )انظر  الضبيب    أحمد  بن  الذاتية    اعد 

الموضح قرين اسمها    المحور  (( ، وقد تناول سعادته8)ملحق)

 (. 3في الجدول رقم )
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سيرته  ةالدكتور (7 )انظر  الفالح    محمد  بن  الذاتية    اتمارا 

تناول 8)ملحق) وقد   ، قرين   المحور  اسعادته  ت((  الموضح 

 (.3في الجدول رقم )اسمها 

سيرتهالدكتور   (8 )انظر  الفالح    محمد  بن  الذاتية    هيثم 

الموضح قرين اسمها    المحور  (( ، وقد تناول سعادته8)ملحق)

 (. 3في الجدول رقم )

 

 

من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا   مداخالت  وأسئلة  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 

 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين

   هـ9/1441/  11   من الندوة يوم  اليوم األول
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

نشأته،   األول  المستجد،  كورونا  لفيروس  الطبي  التعريف 
 وإنتشاره ، وأنواعه 

 د. مساعد أحمد الضبيب 

ـ   الثاني  ( واألعراض ،  19مراحل اإلصابة بكورونا )كوفيد 
 والمصادر، والمسببات 

 د. وئام محمد بنجر 

تأثير فيروس كورونا المستجد على اإلنسان والجهاز   الثالث 
 التنفسي ومضاعفاته. 

 هللا الشمري   ة بنت عبد د. سار

هللا   طرق التعامل مع الحاالت المصابة والمشتبه فيها طبيا الرابع  عبد  بنت  سارة  د. 
 الشمري

 األستاذة فوزية بنت دخيل بن طوالة الشمري  مدير الندوة 
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 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—1)

 : المتحدث األول

 مساعد بن أحمد عبد هللا الضبيب  الدكتور 

 التاريخ والحقيقة -كورونا

الفيروس: يعتبر من أصغر الكائنات الحية الدقيقة أجباري التطفل  

قد   والذي  نووي  وحمض  بروتين  من  ويتكون  الحية  الخاليا  على 

 RNAأو  DNAيكون 

 تاريخ الفيروسات: 

 

وهو فيروس يصيب أوراق    1892أول فيروس تم اكتشافه كان عام  

 .TMVالتبغ 

 

فيروس    1898عام   الحيوانات وهو  يصيب  فيروس  أول  اكتشف 

 الحمى القالعية. 

 

فيروس    1901عام   أول  وهو  الصفراء  الحمى  فيروس  اكتشف 

 بشري يتم اكتشافة

 الفيروسات نوعان: 

تسبب أوبئة وغالباً    ةونادرثابتة وراثياً )جينياً(    DNAفيروسات الـ  

قاحات مثل  لتتم السيطرة عليها والوقاية منها عن طريق تطوير ال

فيروس الجدري أو نسبياً عن طريق العقاقير مثل بعض فيروسات 

 الهربس. 
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الـ   المسبب    RNAفيروسات  تكون  وغالباً  الجيني  التحور  عالية 

سهولة    الرئيس لألوبئة ومن الصعب التحكم والسيطرة عليها بسبب

اإلنفلونزا   , الكورونا  فيروسات  مثل  الجيني.  التحور  وسرعة 

 واإليدز. 

 فيروسات الكورونا )الفيروسات التاجية(:

اكتسبت فيروسات الكورونا تسميتها نظراً لبروز بروتينات الشوكة  

(S glycoprotein)   من المحفظة الخارجية للفيروس وتكسبه )

 شكل تاج الملكة 

كورونا من العوائل الفيروسية الكبيرة التي  عائلة فيروسات ال -

 يمكن أن تصيب البشر أو الحيوانات.

 جينوم )المادة الوراثية( لفيروسات الكورونا يعتبر   -

 الف قاعدة نتروجينيه( مقارنة بفيروسات35-12األكبر )

 األخرى     RNAالـ  

 تاريخ فيروسات الكورونا:

أهمي ذات  الكورونا  فيروسات  تعتبر  ظهور  باألصل  لكن  بيطرية  ة 

SARS    لحياة    2003عام مهددة  الكورونا  فيروسات  أصبحت 

 البشر.

الكورونا سوا  2003قبل   فيروسات  يعرف من  لم   , .  انوع  19م 

أنواع تصيب   4تصيب الثدييات و    انوع  13نوعان تصيب اإلنسان و

 الطيور. 
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م وهو فيروس  1937أول فيروس كورونا تم اكتشافه عام   -

الهوائية بالدواجن وال يزال يعتبر من األمراض ذات التهاب القصبة  

 األهمية االقتصادية الكبيرة بمزارع تربية الدواجن. 

عام   اكتشافه  تم  اإلنسان  يصيب  كورونا  فيروس  م  1960أول 

((HCoV-229E التحليل الخفافيش.  من  عزلة  تم  وقد    )

لى إيشير     (Molecular dating analysis)      الجزيئي  

  HCoV-229Eم. فيروس  1955ن الفيروس موجود من عام  أ

الخفافيش  أ يعتقد   من  انتقل  ثم  إنه  ومن  وسيط  كعامل  الجمال  لى 

برد  نزالت  ويسبب  العلوي  التنفسي  الجهاز  يصيب  حيث  لإلنسان 

مصحوبة بأعراض تنفسية خفيفة بالبالغين األصحاء ولكن قد يؤدي  

شخاص  لسفلي باألطفال وكبار السن أو األ صابة الجهاز التنفسي األ 

 المناعة المتدنية. ىذو

فيروس  1967عام   عزل  تم  يصيب   HCoV-OC43م  والذي 

نزالت   ويسبب  العلوي  التنفسي  الجزيئية  الجهاز  الدراسات  برد. 

م وقد انتقل من  1957  متواجد منذ  HCoV-OC43ن  أى  إ تشير ا

 بقار( ومن ثم لإلنسان. الفئران لعامل وسيط )األ 

الحاد   التنفسي  االلتهاب  عام      SARSمتالزمة  م 2003ظهر 

انتقل من    SARS. مسبب  %10بالصين ونسبة الوفيات لم تتجاوز  

 الخفافيش ومن ثم لنوع من القطط ومنها الى اإلنسان. 

من فيروسات    اجديد  انوع  20م تم عزل أكثر من  2003بعد عام  

تصيب   4تصيب الثديات و    15نسان و  تصيب اإل   ةالكورونا. خمس

 الطيور. 
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كن دراسات التحليل م ول2004عام     HCoV-NL63حيث تم عزل  

متواجد باإلنسان من عام    HCoV-NL63ن  ألى  إالجزيئي تشير  

فيروس.  1921 لعامل   انتقل   HCoV-NL63م.  الخفافيش  من 

برد  نزالت  يسبب  حيث  لإلنسان  ثم  ومن  معروف  غير  وسيط 

 مصحوبة بأعراض تنفسية خفيفة. 

-HCoVدراسات التحليل الجزيئي أثبتت وجود تقارب جيني بين  

NL63    وHCoV-229E    يشير بجينوم  إ وهذا  تحور جيني  لى 

 الفيروس أدى للظهور عترة جديدة.

انتقل  و   HCoV-HKU1تم عزل    2005عام   لى اإلنسان  إالذي 

 بواسطة عائل وسيط غير معروف.

التنفسية   - األوسط  الشرق  عزل   MERSمتالزمة  عام    هتم 

  27انتشر في  %34م بالسعودية ونسبة الوفيات لم تتجاوز 2012

 . جمالي اإلصاباتإمن  %80دولة وتشكل السعودية 

الحاد   - التنفسي  االلتهاب  بنهاية      SARS-2متالزمة  ظهر 

)نسبة غير    %2.5م بالصين ونسبة الوفيات لمم تتجاوز  2019عام  

 دقيقة لحداثة ظهور الوباء(
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 مصدر فيروسات كورونا: 
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تكون ناتجة عن هجمات متكررة من   معظم حاالت فيروس ميرس

الجمال والتي تسبب عدوى فردية أو سلسلة قصيرة من انتقال 

العدوى بين األشخاص والتي تنتهي بفترة قصيرة. بالرغم من 

سنوات لم يستطع فيروس   8حالة على مدى  2500ظهور أكثر من 

 . ميرس من التكييف واالستمرار باالنتقال بين البشر 
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 فيروسات كورونا في اإلنسان: 

وتعتبر مسئولة   لى متوسطة:إتسبب أعراض تنفسية من بسيطة    -1

 من اإلصابات التنفسية باإلنسان:  %30الى  %15عن 

1-HCoV-229E (1960) 

2-HCoV-OC43 (1967) 

3- HCoV-NL63 (2004) 

4- HCoV-HKU1 (2005) 

 تسبب أعراض تنفسية حادة قد تؤدي للوفاة:  -2

1- SARS-1 

2- MERS 

3-SARS-2 (CPVID.19) 

 SARS-2مصدر فيروس كورونا الحالي 

شفرة للفيروس بمختلف مراكز    100تم التعرف ودراسة أكثر من  

آفاق فتح  والذي  الدولية  الفيروس    ا األبحاث  مصدر  لمعرفة  جديدة 

يهيء والذي  انتقاله  تشخيصية    وطريقة  طرق  لتطوير  الطريق 

تحلي ولقاح.  تشير  وعالجية  للفيروس  الوراثية  المادة  أن إل  لى 

للتشابا ه بدرجة كبيرة مع فيروسات لفيروس انتقل من الخفافيش 

 الكورونا المعزولة من الخفافيش. 

لى شفاط النمل إى أن المصدر الخفافيش ومنه  إلالعدد األكبر يشير  

 ى اإلنسان لإوبعده 
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لى تسرب الفيروس من أحد المعامل بالصين. دراسة إات تشير  اتهام

البيولوجية للتقنية  الجنوبية  كوريا  الخبر   بجامعة  من  )صورة 

 سفل(باأل 

جين   من  أجزاء  أكتشفت  حيث  بشري  لتدخل  تشير  هندية  دراسة 

gp120    وجينgag    حيث تم نسخهم من فيروس اإليدز ودمجهم

ث تم نشر الدراسة عن طريق حي  SARS-2بالمادة الوراثية لفيروس  

bioRxiv  الثانىم وتم سحبها  2020-1-31ي  ف اليوم  )مرفق  في 

 سفل( لدراسة باأل صورة ل

 Bats-الخفافيش

العائل األصلي بسهولة ولكن   بشكل عام مسببات األمراض التغير 

نها أذا الخصوص عن بقية العوائل بحكم  الخفافيش تعتبر مختلفة به

فيروسات عن القدرةتحوي  العائل واال   دها  لعائل  بكسر حاجز  نتقال 

فيروسات   ومنها  الفيروسات  لهذه  باألمثلة  مليء  التاريخ  مختلف. 

لهذه    الحمى النزفية مثل اإليبوال. لكن اكتساب فيروسات الكورونا

- الصفة تعتبر جديدة. جميع الدراسات التي أجريت على مصدر كوفيد

 تأكد ان الخفاش هو مصدر الفيروس. 19

النمل  الكورونا من شفاط  فيروس  تم عزل  النمل:  ماذا عن شفاط 

. وبهذا  19-% لفيروس كوفيد  93-86بنسبة    اوالذي كان مشابه

الو  العائل  هو  النمل  شفاط  يكون  بأن  األقرب  )وليس 0سيط  يعتبر 

 المصدر( بين الخفاش واإلنسان.

 

ن مصدر الفيروس  ألى  إهان للحوم: عدد من العلماء يشير  سوق و
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ن جميع أبسوق بيع الحوم بوهان مع العلم    من الحيوانات الموجودة

العينات التي سحبت من الحيوانات كانت سلبية ولكن العينات التي  

د يشير لتلوث البيئة  ق  اسحبت من بيئة السوق كانت إيجابية. وهذ

 بالفيروس من اإلنسان المصاب. 

 

 

بالصين   للفيروسات  واهان  معمل  من  الفيروس  تسرب  إمكانية 

Wuhan institute of virology (WIV) 

 Bio-safety lab 4 4معمل واهان ذو مستوى حماية بيولوجية 

مستوى   بيول  4معمل  كفاءة  الحماية  ذو  ناحية  من  عالية  وجية 

 .حترازاتواال 
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واهان    2005عام   معمل  مأيعتبر  البيولوجية على  للحماية  عمل 

أبحاثأويستطيع   ويجري  يحتضن  مثل  أعلى    ان  الفيروسات  خطر 

Ebola, Marburg virus, small box  من الفيروسات    اوغيره

 الخطيرة. 

ورقة علمية بالتعاون مع باحثين من    نشر مختبر واهان  2015عام  

الموجدوة   الكورونا  فيروسات  قدرة  توضح  وسويسرا  أمريكا 

هذه  ونشرت  البشر  خاليا  على  والتأقلم  النمو  على  بالخفافيش 

بتكار وبواسطة هذه الدراسة تم ا  Nature Medicineالدراسة في  

ودراست بالسارس  شبيه  اإل   هفيروس  وخاليا  الفئران  نسان  على 

ا  ووجد قدرة فائقة للفيروس المصنع على التأقلم على خاليا  معملي

البشر. الدراسة تم انتقادها نتيجة الخوف من تسرب هذا النوع من  

 الفيروسات المصنعة للبشر. 

  لمعمل وهان بالصين بعد زيارة من العلماء األمريكيين    2018عام  

قل هناك  اال أق من  كان  لبعض  ينتقص  قد  المعمل  التي  ن  حترازات 

كف من  باإلضافة  تنقص  البيولوجي  اإليمان  العاملين  ألى  إاءة  ن 

ن بهذا الخصوص  االمهارات وقلة الخبرة وكتب تقريرتنقصهم بعض  

روس الكورونا من هذا يشير للمخاوف من ظهور طفرة جديدة لفي

نهم يجرون دراسات مكثفة على فيروسات الكورونا  أالمعمل حيث  

 بالخفافيش.

لتد تشير  هندية  حيث  خدراسة  بشري  جين  ا ل  من  أجزاء  كتشفت 

gp120    وجينgag    حيث تم نسخهم من فيروس اإليدز ودمجهم

حيث تم نشر الدراسة عن طريق   SARS-2بالمادة الوراثية لفيروس  
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bioRxiv  سحبها  2020-1-31ي  ف وتم  الثاني.م  اليوم   في 

عدد من الدراسات والمناقشات العلمية فندت هذه الدراسة. من هذه  

في   نشرت  علمية  ورقة  والتي   Nature medicineالدراسات 

جينوم   وحللت  الكورونا  وفير  SARS-CoVID-19درسة  وسات 

ووجدو اال أ  ابالحيوانات  عن  المسئول  الفيروس  بروتين  لتصاق  ن 

ت التي اكتسب اعلى سطح الخلية باإلنسان حصل على بعض الطفر

 لتصاق القوي والتأقلم على خاليا االنسان منها القدرة على اال 

 *              *             * 

 المتحدث الثاني:( 2ـ  1)

 وئام بن محمد بنجر: ةالدكتور 

(  19المحور الثاني: " مراحل اإلصابة بفيروس كورونا المستجد)كوفيدــ 

 والمسببات: واألعراض، والمصادر، 

 

 تمهيد:  

إن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات التاجية والتي يعتبر الحمض  

سبب هذه الفيروسات عدًدا من  النووي الريبوزي هو القاعدة الجينية الرئيسية، وت

التي تنتقل إلى البشر مسببة اعتالالت تتراوح في شدتها بين  اراألم  ض الحيوانية 

ة  ادة. وقد تم الكشف عن ساللة جديدة وبين المتالزمة التنفسية الحنزلة البرد العادي 

من فيروس كورونا نتيجة ظهور إصابات عدوى تنفسية غير معروفة المصدر في  

ديسمبر   شهر  في  وذلك  الشعبية  الصين  بجمهورية  هوبي  بإقليم  ووهان  مدينة 

روس المستجد  فيروسات بتسمية الفي لالمنصرم. وقد قامت اللجنة الدولية لتصنيف ا 

أن   الحادة. حيث  التنفسية  للمتالزمة  المسبب  الكورونا  فيروس  من  الثاني  بالجيل 

الفيروس ينتمي إلى ساللة متحورة جينيا عن فيروس كورونا المسبب للمتالزمة  
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ا  لالتنفسية الحادة. وحسب منظمة  تسمية االلتهاب  لصحة العالمية فقد تم اإلجماع 

فيروسية بالجيل الثاني من فيروس الكورونا بمرض  التنفسي الناتج عن العدوى ال 

كوفيد  2019-كورونا عليه  اصطلح  ما  منذ  2019-وهو  الفيروس  اجتاح  وقد   .

من   أكثر  المنصرم  العام  من  ديسمبر  في  في  عدد    200ظهوره  وتجاوز  دولة 

ماليين حالة حول العالم وتجاوز عدد الوفيات حول العالم مليوني    3المصابين سقف  

إصابة    27,011ما وصل إجمالي اإلصابات في المملكة العربية السعودية حالة، في

حالة وفاة رحمهم هللا و بلغ عدد    184حالة نشطة، و  22,693موزعة كالتالي:  

. ويقوم المركز الوطني  2020مايو    3حالة حسب آخر تحديث في    4,134المتعافين  

السعود العربية  بالممكلة  األمراض ومكافحتها  المركز  للوقاية من  بالتنسيق مع  ية 

  ن ذات العالقة يوميًا على الصعيدي  الوطني للمعلومات الصحية بتحديث اإلحصاءات 

 العالمي والمحلي.  

 مصدر المرض:  

الصينية تشكل أول    إن حاالت اإلصابة األولية التي تم تشخيصها في مدينة ووهان

بشكل وثيق بالعمل أو زيارة لسوق السمك    ةمجموعة إصابة عنقودية وهي مرتبط

المركزي. ويرجح تحليل السلسلة الجينية إلى وجود عائل حيواني حاضن للفيروس  

يشكل العائل الوسيط لنقله إلى اإلنسان. ولم تحدد البحوث ماهية الحاضن الوسيط  

ان في  يشترط  وال  يكفي  الحيواني  إذ  مباشر  بشكل  الحيوان  مخالطة  العدوى  تقال 

التعرض إلى فضالت الحيوان وإفرازاته مع ضرورة التنويه عن مالحظة تطابق في  

بين البشر وفيروس    19-التسلسل الجيني بين فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد

وافرة  كورونا المحمول على  بعض فصائل الخفافيش. وتحليل البيانات األولية المت

والتي نشرتها الصين يؤكد تصاعد وتيرة العدوى  المجتمعية وسرعة انتشار العدوى  

بين البشر ويتوافق ذلك مع ما نشرته الدول فيما بعد وكذلك فيما يتعلق بالتجربة  

الممارسين   بين  الحاالت  بعض  سُجلت  فقد  المستمرة  للمخالطة  ونظًرا  المحلية، 

 الصحيين.  
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 انتقال العدوى:  

العدوى بين البشر عن طريق التعرض للرذاذ )قطيرات( المتطاير من الفم أو    تنتقل

األنف  أثناء السعال أو العطس أو الحديث. كما قد تنتقل العدوى بمالمسة السطوح  

 الملوثة.  

 األعراض:  

 :  19-االشتباه في حالة عدوى كوفيد

 العوامل الوبائية   األعراض السريرية 

التنفسي   • المرض  أعراض  ظهور 

الحدوث   ذلك  ويشمل  الحاد 

 المفاجيء لعرض واحد على األقل:  

ارتفاع درجة الحرارة سواء   ▪

وقت االشتباه أو وجود تاريخ  

درجة   الرتفاع  مرضي 

 الحرارة قبل فترة قريبة. 

 السعال.   ▪

 ضيق النفس  ▪

إضافة إلى االرتباط مع أحد العوامل   •

  قبل ظهور  ايوم   14الوبائية خالل  

 األعرض:  

 

 السفر إلى خارج المملكة.   •

 أو

أحد • إلى  المناطق    ى السفر 

فيها   تتزايد  التي  أو  الموبوءة 

 .  1حاالت اإلصابة داخل المملكة

 أو

مؤكدة   • إصابة  حالة  مخالطة 

 . 19-بكوفيد

 أو

الصحية   • الرعاية  تقديم  مباشرة 

كوفيد عدوى    19-لحاالت 

زيارة مريض منوم   أو  المؤكدة 

-تشخيصه بعدوى كوفيدتم تأكيد  

19 

التنفسي   • المرض  أعراض  ظهور 

الحاد على مريض بالغ مما يوجب  

 ال يوجد  •
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المركزة   العناية  وحدة  في  التنويم 

على   بناء  التشخيص  تم  وقد 

أو   السريرية  والعالمات  األعراض 

بمتالزمة   باألشعة  التصوير  حسب 

الضائقة التنفسية الحادة إضافة إلى  

نقاط فأكثر على مقياس    3تسجيل  

65-URBC2      شدة لتحديد 

 االلتهاب الرئوي إضافة إلى:  

سلبية نتيجة االختبار بعدوى   ▪

أو عدوى   االنفلونزا  فيروس 

المسبب   كورونا  فيروس 

األوسط   الشرق  لمتالزمة 

 التنفسية.  

األعراض   ▪ تحسن  عدم 

وجود   عدم  رغم  السريرية 

 أسباب أو أمراض أخرى 

 الرسمية في المملكة العربية السعودية )وزارة الصحة أو وزارة الداخلية( حسب ما تعلن عنه السلطات  .1

 : : يتم احتساب نقطة لكل من العالمات التاليةCURB-65مقياس  .2

نقاط على مقياس الكفاءة العقلية فيما يتعلق بالتشوش ذي العالقة باألشخاص أو الوقت أو    8التشوش ) تحقيق   .2.1

 المكان(. 

 ملحم/ دسل.  20الدم أكثر من   معدل يوريا النيروجين في .2.2

 نفس/ دقيقة  30  <معدل تنفس  .2.3

 .   60وضغط الدم االنبساطي أقل من  90ضغط  الدم االنقباضي أقل من  .2.4

 سنة.  65 <العمر  .2.5

 :  19-تأكيد اإلصابة بعدوى كوفيد
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بأنها حالة االشتباه في اإلصابة    19-تُعرف حالة اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد

اختبار   نتيجة  إيجابية  ثبتت  والتي  أعاله  الجدول  في  الموضح  بالعدوى حسب 

 .  19-المسحة األنفية الحلقية لإلصابة بعدوى كوفيد

ض  مع ضرورة التنويه أن هناك بعض حاالت اإلصابة التي ال تظهر عليها األعرا

للحاالت   المخالطين  فحص  عند  أو  المجتمعي  المسح  أثناء  اكتشافها  يتم  والتي 

 اإليجابية. 

 تنويه: 

 2020مايو  4أعدت هذه المادة لصالح مجموعة قضايا وطنية في 
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reports-2019/situation-naviruscoro-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

 *              *             * 

 ( المتحدث الثالث: 3ـ  1)

 الدكتورة سارة الشمري

 المحور الثالث:  

 التدابير الوقائية والعالجية وتأثيراته المحتملة على المجتمع""

 على جسم اإلنسان  COVID-19تأثير فيروس 

 

فيروس   لجسم    COVID-19يؤثر  دخوله  لحظة  منذ  اإلنسان  جسم  على 

الفم واألنف ويمكن تقسيم تأثير الفيروس على جسم اإلنسان  اإلنسان من خالل  

 وفق التالي :  

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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 على الجسم خالل فترة الحضانة  COVID-19أوالً: آثار فيروس 

عند وصول الفيروس إلى الخاليا المبطنة للحلق والرئتين ، يقوم الفيروس  

المغايرة لجزئيات خاليا جسم    RNAبإطالق مادته الوراثية على شكل جزئيات  

الموجودة بنواة الخلية فيقوم باالستيالء على خاليا اإلنسان     DNAاإلنسان   

دأ بالتحرك من الخلية  واستغالل مواردها حتى يتمكن من استنساخ نفسه ، ثم يب

المصابة للخلية المجاورة في دورة استنساخ جديدة وتحويل عملها إلى مصنع   

لتكاثر الفيروس وتخزينه ،  خالل هذه الفترة عادة  ال يشعر المصاب بأي أعراض  

 ولكن قد يشعر  بعض المصابين بأعراض طفيفة شبيه بأعراض نزلة البرد. 

 سم فترة ظهور األعراض على الج COVID-19ثانياَ: آثار 

أن تظهر األعراض في غضون يومين إلى   يوًما. وتختلف من شخص    14يمكن 

آلخر. وفقًا للباحثين في الصين ، كانت أكثر األعراض األكثر شيوًعا بين األشخاص  

  تشمل:

 %  99- % 83الحمى  •

 %  82-% 59السعال   •

 %  70-% 44التعب   •

 %  84- % 40قلة الشهية  •

   % 40- % 31ضيق التنفس  •

 %  33-% 28المخاط / البلغم   •

 %  35-% 11آالم الجسم   •



502 
 

عاني بعض األشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى أيضاً من جلطات   •

ورئتيهم   أرجلهم  في  خطيرة  دموية 

 وشرايينهم 

كما شعر بعض المرضى بفقدان حاستي الشم   •

 والذوق. 

مؤلمة   • زاهية  وأرجوانية  حمراء  نتوءات 

  ، والشباب  األطفال  تصيب  و  جميعها.  أو  القدمين  أصابع  أحد  على  تظهر 

 . covidوتسمى بأصابع 

 يمكن أن تتراوح شدة األعراض ما بين خفيفة جًدا إلى حادة.  

 بعض األشخاص قد ال تظهر عليهم أية أعراض مطلقاً .  

مزمنة مثل مرضى السكري وأمراض القلب  كبار السن أو من لديهم أمراض  

والرئة أو من لديهم ضعف بالجهاز المناعي، أكثر عرضة لإلصابة بدرجة حادة  

 من المرض. 

 على الجسم بعد الشفاء COVID-19ثالثاً: آثار 

يتم الشفاء من المرض في فترة تتراوح ما بين  أسبوع إلى أسبوعين في أغلب  

  6عفات فإن الفترة للشفاء قد تمتد إلى أكثر من  الحاالت ، أما اذا كان هناك مضا

أسابيع، وقد لوحظ على المتعافين من المرض الذين عانوا من مضاعفات حدوث  

بعض التأثيرات مثل ضعف وظائف الرئتين وصعوبة في التنفس أثناء ممارسة  

 .جزئي باألعضاء الداخلية التمارين الرياضية وتلف 

 

 از التنفسي على الجه COVID-19تأثير فيروس 
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تدخل جسيمات الفيروس عبر الجزء الخلفي لألنف والحلق إلى المجاري  

التنفسية العلوية ومنها إلى القصبة الهوائية ثم الرئتين. ويؤدي الى حدوث  

 التأثيرات التالية : 

من   • الرئتين  تطهير  عن  المسئولة  الهدبية  الخاليا  إلى  الفيروس  يدخل 

بمنعها   ويقوم   ، األمراض  مواردها  مسببات  واستغالل  عملها  أداء  من 

 إلنتاج فيروسات جديدة.  ا لتصبح مصنع

تبادل   • عملية  تتم  حيث  الهوائية  الحويصالت  بأنسجة  الفيروس  يلتصق 

 الغازات، ويؤدي لحدوث نقص في نسبة االكسجين بالدم  

بالسوائل    • الرئتين  امتالء  إلى  يؤدي 

 مسبباً ضيق التنفس. 

اإلنسان   • لدى  المناعة  جهاز  يستنفر 

تبدأ   التي  البيضاء  الدم  كريات  فيطلق 

 بمهاجمة الفيروس 

اإلوفقاً   لدى  المناعة  الفيروس  نلقوة  على  يتغلب  أن  فإما  يحسم    وإماسان 

التام الذي  الفيروس سيطرته على رئة اإل نسان مما يؤدي إلى الشلل التنفسي 

 يؤدي للوفاة. 

 

   COVID-19مضاعفات فيروس 
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ومعظم العدوى عادة   ،   COVID-19يمكن ألي شخص أن يصاب  بفيروس  

ما تكون خفيفة ، خاصة عند األطفال والشباب. من المرجح أن يصاب األشخاص  

عاًما بمرض خطير ، مثل أولئك الذين يعيشون في دور    65الذين تزيد أعمارهم عن  

رعاية أو مرافق رعاية طويلة األجل  

في   ضعف  من  يعانون  الذين  أو   ،

جهاز المناعة ، أو الذين يعانون من  

الربو  حا ذلك:  في  بما  طبية  الت 

القلب   أمراض  والشديد(،  )المتوسط 

أو الرئة أو الكبد ،أمراض الكلى التي  

السمنة    ، الكلى  غسيل  إلى  تحتاج 

السكري  وداء   ، .تحدث   الشديدة 

مضاعفات من  إطالق   COVID- 19العديد  متالزمة  باسم  تعرف  حالة  بسبب 

يحدث هذا عندم السيتوكين.  أو عاصفة  المناعة  السيتوكين  العدوى جهاز  تحفز  ا 

إلغراق مجرى الدم بالبروتينات االلتهابية التي تسمى السيتوكينات. يمكن أن تقتل  

 . األعضاءلف  ت األنسجة وت

 

 االلتهاب الرئوي: 

 الصيني المظاهر السريرية للمرض من حيث الشدة:   CDC قسم مؤلفو تقرير

مرض خفيف: االلتهاب الرئوي وااللتهاب الرئوي الخفيف ؛ حدث هذا في   •

 % من الحاالت.  81

  48إلى    24األمراض الشديدة: ضيق التنفس و ارتشاح الرئة في غضون   •

% من الحاالت ، احتاج فيها المريض إلى تركيب    14ساعة ؛ حدث هذا في  

 .  جهاز للتنفس الصناعي لمساعدته على التنفس
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رج: فشل الجهاز التنفسي ، الصدمة اإلنتانية ، و اختالل وظيفي  المرض الح •

% من الحاالت، احتاج فيها المريض إلى    5؛ حدث هذا في   في األعضاء  

 . جهاز للتنفس الصناعي لمساعدته على التنفستركيب 

جميع المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى للعالج كانوا يعانون من التهاب رئوي،  

ر األكسجين من الهواء إلى الدم    -الت الدقيقة  إذ كانت الحويص ممتلئة    -التي تمر 

 بالماء مما تسبب في حدوث ضيق وصعوبة في التنفس. 

 ARDSمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة 

متالزمة الضائقة التنفسية الحادة التي يتسبب فيها التهاب القصبة الهوائية  

األكسجين الكافي حتى يتمكن من البقاء على  إلى عدم تمكن الجسم من الحصول على  

قيد الحياة. وفي هذه المرحلة قد تتوقف الكلى عن تنظيف الدم وقد تؤدي إلى أضرار  

 ببطانة األمعاء. 

من المضاعفات الرئيسية    (ARDS)تعد متالزمة الضائقة التنفسية الحادة

جيزة من  في المرضى الذين يعانون من مرض شديد ويمكن أن تظهر بعد فترة و

 ظهور ضيق التنفس.  

لمدة ثمانية أيام     ARDS% من المرضى بــ    20مريًضا أصيب    138في دراسة  

 % منهم . 12.3بعد ظهور األعراض ؛ تم تنفيذ التهوية الميكانيكية لـــــ 

  COVID-19في ووهان أصيب  مريضاً في المستشفى   201في دراسة أخرى لـ   

عاًما    65ممن كانت أعمارهم أكبر من      ARDS%  من المرضى بــ    41، أصيب  

 ، كما يعانون من داء السكري وارتفاع ضغط الدم . 

 مشاكل بالقلب 

الدراسات    إحدىن مضاعفات عديدة بالقلب ، ففي  يعاني بعض المصابين م

، و نسبة الذين عانوا من     % 17بلغ نسبة الذين أصيبوا  بعدم انتظام ضربات القلب  

. وفي دراسة أخرى تم  %9، و نسبة الذين أصيبوا بالصدمة  %7إصابة القلب الحادة  
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مريضاً في وحدة العناية المركزة أصيب ثالثة منهم  باعتالل عضلة    21فيها متابعة   

 القلب. 

    (Sepsis)نية )تعفن الدم( الصدمة اإلنتا

يمثل اإلنتان خلالً وظيفيًا في األعضاء يهدد الحياة ، فالمرضى الذين يعانون  

واإلنتان يزيد لديهم معدل الوفيات، ويعاني المرضي من المشاكل   COVID- 19من

 التالية: 

 ضيق التنفس الشديد ونقص األكسجين.   -

 اختالل كلوي مع انخفاض إنتاج البول.   -

 عدم انتظام دقات القلب.  -

 تغير الحالة العقلية.   -

فشل األعضاء بسبب زيادة مفرطة بمستوى  البيليروبين بالدم ، واألحماض   -

 ، والالكتات العالية ، وتجلط الدم ، ونقص الصفيحات. 

   جلطات دموية صغيرة 

بسبب تخثر الدم تحدث لبعض المرضى جلطات دموية صغيرة في الرئتين أو  

الساقين ، كما كانت بعض هذه الجلطات شديدة لدرجة أنها تسببت في سكتة دماغية  

 أو نوبة قلبية.   

"بضع   عن  اإلبالغ  تم  العالم  مستوى  على  متفرقة  مستشفيات  في  كذلك 

عاًما حدث    49إلى    33ن من  عشرات من الحاالت" لمصابين تتراوح أعمارهم م

لدبهم سكتات دماغية شديدة ، وهذا أمر شاذ بالنسبة ألطباء األعصاب حيث يبلغ  

 عاًما.  74عمر مرضى السكتة الدماغية  متوسط 

 تلف في الدماغ 

بالدماغ ، وقد    ا جزئي  ا قد يترك الفيروس في بعض المتعافين من المرض تلف

 أثبت ذلك في حالتين تم دراستهما . 
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الحالة األولى : مريض في السبعينيات من عمره في فلوريدا فقد القدرة على الكالم   

بعد التعافي من المرض الحالة الثانية : امرأة في ديترويت في الخمسينات من العمر  

، أظهر فحص دماغها أن بعض خاليا دماغها قد ماتت. كما شوهدت حاالت مماثلة  

 أخرى في الصين وإيطاليا. 

 الوفاة 

% ، كما تكثر  3  -%2.3غ المعدل اإلجمالي للوفيات )في الحاالت المؤكدة(  بل

الوفيات في المرضى المسنين والذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية  

 والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض األورام. 

 :مصاب أن  56,000كما تشير منظمة الصحة العالمية بعد دراستها لعدد 

% يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض   80 •

 .من التهاب رئوي 

التنفس وضيق في   14 • % تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في 

 .التنفس 

اإل  6% • والصدمة  الرئة،  فشل  مثل  خطيرة،  بأمراض  )تعفن  يصابون  نتانية 

 الدم(، وفشل األعضاء، وخطر الوفاة. 

 المراجع: 

1- 3-https://www.webmd.com/lung/coronavirus#1 

2- -19-covid-2019-disease-https://www.uptodate.com/contents/coronavirus

prevention-and-iagnosisd-features-clinical-virology-epidemiology 

3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/ 

4- -novel-health/services/diseases/2019-https://www.canada.ca/en/public

19.html-covid-management-infection/clinical-coronavirus 

5- 01472515-tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science 

6- -conditions/coronavirus/symptoms-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

20479963-causes/syc 

https://www.webmd.com/lung/coronavirus
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/clinical-management-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/clinical-management-covid-19.html
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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*               *               * 

 لرابع:(: المتحدث ا4ــ  1)

 د. سارة بنت عبد هللا الشمري:

ً المحور الرابع:   طرق التعامل مع الحاالت المصابة والمشتبه بها طبيا

 المقدمة : 

طرق التعامل مع الحاالت المصابة والمشتبه بها طبياً،    لكي نتمكن من  معرفة

 البد لنا من معرفة معاني المصطلحات التالية: 

 الحالة المشتبهة: 

 هي الحالة التي لديها أحد االعراض أو االرتباطات التالية : 

شخص مصاب بعدوى مرض تنفسي حاد ) ظهور عرض واحد مما يلي:   .1

ضيق النَفَس أو    -السعال/كحة- ي  درجة على المقياس المئو  38حرارة ≤  

 صعوبة في التنفس(. 

, واحد مما يلي: لديه تاريخ  السابقة  ايوم   14وجود االرتباط الوبائي, خالل   .2

الماضية : الرياض,    ا يوم  14لى الخارج التواجد في المدن التالية خالل  إ سفر  

المدينة, جدة, الهفوف, القطيف مخالطة حالة تم تشخيصها بكورونا   مكة, 

 العمل في منشئة صحية .   19-فيدكو

أعراض متالزمة ضيق التنفس الحادة, واالشتباه بإصابته    ه أي مريض لدي  .3

 بااللتهاب الرئوي. 

 الحالة المؤكدة:  

هي حالة مشتبهة بها ، تم تأكيدها مخبرياً باإلصابة بكورونا المستجد  

. 



509 
 

 الشخص المخالط: 

 هو الشخص الذي يقوم بما يلي : 

كوفيد .1 بمرض  إلى مرضى مصابين  مباشرة  دون    19-بتقديم رعاية 

 استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة . 

المكوث في نفس الوسط االجتماعي اللصيق بمريض مصاب بمرض   .2

واألسر    19-كوفيد الدراسية  والصفوف  العمل  مكان  يشمل  بما   (

 (؛المعيشية وتجمعات األفراد

السفر على مسافة قريبة ) تقل عن متر واحد( مع مريض مصاب   .3

يوماً    14في أي نوع من وسائل النقل، في غضون    19-بمرض كوفيد

 بعد ظهور أعراض المرض على الحالة قيد النظر . 

 الحجر الصحي: 

تقييد نشاطات أشخاص يشتبه في إصابتهم، أو فصل هؤالء األشخاص  

لحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر  عن غيرهم، بطريقة تؤدي إلى ا

ويستهدف   . في ) منشأة مخصصه أو في المنزل(  مع توفر اشتراطات معينة

 تظهر عليهم أي أعراض وقد  الحجر الصحي األشخاص األصحاء الذين ال

كوفيد    نيكونو كرونا  لمرض  الحالي  الوضع  لإلصابة وفي    19  -تعرضوا 

  ( المرض  حضانة  نهاية  حتى  أي    14ويستمر  عليه  تظهر  لم  إذا  يوما( 

 أعراض. 

 العزل الطبي: 

بطريقة تحول    صاب أو المشتبه بإصابته بمرض معدفصل الشخص الم 

العدو انتشار  المستشفى  دون  في  إما  العزل  ويكون  منشأة    وإماى  في 

يتم فرضه على    19  -وفي الوضع الحالي لمرض كرونا كوفيد   مخصصة. 
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يهم لمنشأة ليتم أخذ العينة لهم ويتم  أشخاص ظهرت لديهم أعراض ويتم توج

 تحديد مكان عزلهم . 

 فريق االستجابة السريعة للتقصي الوبائي:

كوفيد بمرض  االشتباه  لبالغات  لالستجابة  في    19-هو فريق مخصص 

المساكن العمالية، يقوم الفريق بعمل التقصي الوبائي وفق األسس العلمية  

 ورفع التقرير واإلجراءات بحسب كل حالة  

 يحتوي الفريق على:  •

 طبيب متخصص في الصحة العامة والوبائيات الحقلية.  -

 ممرض أو مساعد تمريض.  -

 بائيات أو مكافحة عدوى. مراقب و -

يتم تخصيص رقم مباشر للفريق ويتم من خالله تواصل المشرفين مع   •

 فريق االستجابة السريعة 

 اإلجراءات المتخذه للحالة المشتبه بها : 

يتم استقبال الحالة بمركز الرعاية الصحية األولية المخصص إلستقبال  

 الحاالت المشتبه بها. 



511 
 

 

 

 

   

 اإلجراءات المتخذه للحالة المشتبه بها بسكن عمال : 
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 اإلجراءات المتخذه للشخص المخالط لمصاب : 
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 اإلجراءات المتخذه في العزل: 

 الحجر الصحي   العزل المنزلي 

  

 

 المراجع: 

 تعريف الحالة المشتبهة والمؤكدة ، وقايه  -7
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 ة. بالعمال، وقايية للمساكن الخاصة االشتراطات الصح  -8

العزل الطبي،    - الحجر الصحي - دليل التعامل مع القادمين من خارج المملكة  -9

 وقاية  

( للعاملين بالمحاجر،  19-دليل الوقاية من العدوى بمرض فايروس )كوفيد -10

 . وقاية 

 *          *         * 

 : من الندوة  فعاليات اليوم الثاني: ثانيا

 (  2جدول رقم )

محاور اليوم الثاني لفاعليات الندوة وأسماء  موضوعات 

 المتحدثين

   هـ9/1441/ 12  من الندوة يوم اليوم الثاني 
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

الصحية   الخامس   التوعية  في  المختلفة  اإلعالم  وسائل  دور 
 واالجتماعية للحد من انتشار وأضرار الفيروس 

 د. توفيق بن أحمد خوجة 

من   السادس للحد  االجتماعي  والتباعد  الصحي  العزل  فاعلية 
 انتشار فيروس كورونا 

 د. توفيق بن أحمد خوجة 

لفيروس   السابع للتصدي  المملكة  في  الصحي  الكادر  جهود 
 كورونا المستجد

 د. سونيا المالكي 

الذى الثامن  الصحي  التطوع  الصحة    منصة  وزارة  أطلقته 
 ومدى قدرتها على إدارة األزمة بفاعلية. 

 د. سهام الفايدي 

 األستاذ يحي زيلع مدير الندوة 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

 د. توفيق بن أحمد خوجة 

 

جتماعية والنفسية  المختلفة في التوعية الصحية واال  دور وسائل اإلعالممحور: "

 " نتشار الفيروس وأضرارهاللحد من  
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يُعد اإلعالم الصحي المتخصص شكالً من أشكال اإلعالم وهو يهتم بدراسة الجوانب  

الخاطئة له   السلوكية الصحية  العادات  اإلنسان وتغير  التي تخص صحة  والقضايا 

القضا تناول  خالل  من  بذلك  واألخبار  ويقوم  الحقائق  وتقديم  والطبية  الصحية  يا 

والمعلومات واآلراء بمزيد من الشرح والتحليل والتفسير وتسليط األضواء وإبراز  

التطورات والمستحدثات الجديدة في مجال الصحة والطب وهي موجهة إلى الجمهور  

 لتحقيق ثقافة صحية عالية في مواجهة التحديات المتمثلة باألمراض. 

 لصحة واإلعالم الصحي : مفهوم ا

البيئة   يدرس  الذي  العلم  هي:  الصحة  أن  منها  الصحة  تعاريف  من  العديد  هناك 

عرفتها   كما  أو  صحته  في  تداخلها  ومدى  باإلنسان  المحيطة  الحياتية  والظروف 

منظمة الصحة العالمية بأنها علم وفن منع المرض وإطالة العمر بإذن هللا والنهوض  

الل مجهود جماعي منظم وذلك عن طريق المحافظة على  بالصحة وترقيتها من خ

والتثقيف   الوعي  ونشر  السارية  وغير  السارية  األمراض  ومكافحة  البيئة  صحة 

 و  الطبية والصحة العامة الخ ...  ة الصحي وتقديم الخدمات الصحي

إن اإلعالم الصحي يعتبر شكالً من أشكال اإلعالم المتخصص كاإلعالم السياسي،        

   عالم االقتصادي، واإلعالم الثقافي، واإلعالم الديني، واإلعالم العسكري الخ ...واإل

اإلعالم  إ     وسائل  عبر  يتم  معلوماتي  إعالمي  نمط  هو:  المتخصص  اإلعالم  ن 

المختلفة ويعطي جل اهتمامه لمجال معين من مجاالت المعرفة، ويتوجه إلى جمهور  

اإلعالم من كلمات وصور ورسوم وألوان.....  عام أو خاص مستخدماً مختلف فنون  

إلخ، ويقوم معتمداً على المعلومات والحقائق واألفكار المتخصصة التي يتم عرضها  

 بطريقة موضوعية. 

أنواع اإلعالم الذي يهتم   النوع من  بأنه ذلك  الصحي المتخصص  اإلعالم  ف  ويُعر 

المسا حول  والحقائق  واألفكار  والمعلومات  األخبار  الطبية  بتوصيل  والقضايا  ئل 

أو   المجتمع  يواجهها  التي  الطارئة  أو  العارضة  والطبية  والصحية  والتمريضية 
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اإلرشادات   وتقدم  معها  التعامل  وكيفية  أوالطوارئ  األوبئة  أو  المزمنة  األمراض 

 والنصائح بقصد توجيه األفراد وليس بقصد اإلعالن 

التوعية الصحية والتثقيف  عن السلع أو الخدمات أو غيرها وذلك من أجل تعزيز  

 الصحي. 

 وبذلك فإن هذا اإلعالم يحتاج إلى كفاءات إعالمية  

 متخصصة في الكتابة الصحية والطبية. 

ف اإلعالمي أو الصحفي المتخصص بأنه الصحفي الذي يقوم بالكتابة أو تحرير   ويعر 

الموضوعات الصحفية التي تستهدف جمهوراً متخصصاً أو تلبي احتياجات خاصة  

في صفحة متخصصة في صحيفة    لقارئ العام سواء كانت هذه المعلومات تصدرل

بالمعرفة الكاملة عن   امجلة متخصصة والبد أن يكون مزود   مفي صحيفة أ م عامة أ

مجال تخصصه وهذه المعرفة ال تأتي إال عن طريق الدراسة والتمرين الكافي إلعداده  

 اإلعداد الجيد. 

ص :هناك العديد من الموضوعات الصحية أو  عالم الصحي المتخصموضوعات اإل

الطبية المهمة التي يتناولها اإلعالم الصحي كاالهتمام بموضوعات الصحة العامة  

سالمة   المهنية،  والصحة  التغذية،  صحة  المدرسية،  الصحة  األسرة،  طب  مثل: 

 المرضى، مكافحة األمراض المعدية 

 الصحية،والصحة النفسية، والنشاط البدني...إلخ. وغير المعدية، واإلدارة 

 المعوقات التي تواجه اإلعالم الصحي المتخصص:

 قلة وجود كفاءات كافية متخصصة في اإلعالم الصحي. 

غياب التوازن في نشر الموضوعات، حيث نجد أن اإلعالن عن األدوية والمستلزمات  

بالمساحة الضيقة التي تخص  الطبية يأخذ مساحة كبيرة في وسائل اإلعالم مقارنة  

 اإلعالم الصحي المتخصص وخاصة لألوبئة. 
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اإلشكالية الحاصلة بين اإلعالم الصحي واإلعالن الصحي التجاري مما يؤدي إلى  

 غياب المصداقية. 

غياب الدعم المالي لإلعالم الصحي المتخصص ألنه يُعد إعالماً ال يهدف إلى الربح  

 التجاري. 

 المتخصص:   استثمار اإلعالم الصحي

نتشار كورونا على  اجتماعية والنفسية للحد من  الشراكة في التوعية الصحية واال

 المستوى الوطني 

 المواطن 

 تعريف وماهية مفهوم الشراكة 

ب تجمع  التي  األطراف  تمكن  إيجاد صيغة مالئمة  إلى  الوصول  م  ينهالشراكة: هي 

توحيد الرؤى وتنسيق  أهداف مشتركة أو غايات متشابهة من تحقيقها، من خالل  

الجهود، وتذليل التناقضات والمصاعب التي قد تعترض العمل والجهود على المدى  

 يكفل بيئة صالحة للعمل المشترك.  القصير والمتوسط بما 

عالم الصحي  ة اإلومن هذا المنطلق فإنه بتطبيق الشراكة يمكن تحديد رؤى و رسال 

 المتخصص على النحو التالي : 

 Visionالرؤية    

تعم التي  الجهات  تمثيل  يتم  اإلأن  تعزيز  الشراكة في  تحقيق  الصحي  ل على  عالم 

تتواصل مكوناته ومجموعاته وتتفاعل   ص كتنظيم ديناميكي متحرك متكاملالمتخص

وتتقاطع في تحرك شبكي يتسم بالتناسق والتناغم بما ينعكس إيجابياً على مستوى  

ك من خالل الوعي الكامل بوحدة األهداف  األداء وعلى فاعلية النتائج المحققة ، وذل

 وبترابط المصير ، وتوحيد الرؤى بين العناصر البشرية المكونة لتلك المجموعات. 

 Missionالرسالة  
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عالم  هداف والغايات في جميع مجاالت اإلرفع قدرات ومساهمات األطراف ذات األ

تركة، وتكوين  الصحي المتخصص ، من خالل تكوين فكر إعالمي ، وثقافة صحية مش

النسيج   يكفل سالمة  بما  األطراف  جميع  بين  المشترك  والعمل  التفاهم  من  قاعدة 

ال ذات  في  ويتيح  الممارسة  وفعالية  األداء  ويحقق سالمة  للقدرات  الصحي،  وقت 

والعلمية الالزمة لمواكبة متطلبات العصر والتعاطي مع مستجداته    قنيةالبشرية والت

والتواصل االجتماعي لتحسين صحة    قنيةالعلوم والت الت المعارف و في مختلف مجا

 اإلنسان والمجتمع والمستوى المعرفي. 

 جائحة كورونا .. ؟  ءلماذا الشراكة في التوعية  الصحية أثنا

 . إن مسؤولية الوعي الصحي ال تقتصر فقط على وزارات الصحة 

حيوي   عمل  الصحية،  والمعرفة  الصحة  بالتوعية  النهوض  في  الجميع  مساهمة 

تنفيذها على جهة معينة دون   ومحوري، وهي برامج شاملة ال يقتصر مسؤولية 

 األخرى.. ”إنها مسؤولية األمة“.  

سمعية وبصرية ووسائل    بالنسبة لوزارات الثقافة واإلعالم وما تملكه من وسائل 

ثرة، وموجهه إلى قطاعات المجتمع... فالمسؤولية كبيرة في  جتماعي مؤالتواصل اال 

 اختيار البرامج التي تعرض في هذه الوسائل. 

 عالم الصحي المتخصص .. ؟ أهمية الشراكة في تعزيز اإل

 لقد اهتمت دول العالم والمنظمات الصحية الدولية وبعض  

 عالم اإل وزارات الصحة في اآلونة األخيرة بتنفيذ برامج لتعزيز      

العوامل التي تؤثر على صحة         البرامج تهدف إلى مكافحة  الصحي لكون هذه 

للفرد، و رفع  السوي  السلوك غير  الحياة وتجنب  أنماط  تغيير  اإلنسان من خالل 

 المستوى المعرفي الصحي وخاصة أثناء الطوارئ الصحية. 
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البرامج أن تسعى إلى تحسين الجوانب الصحية   واالجتماعية والتربوية  على هذه 

 عالمية أيضا. واإل نفسية والسلوكية واإلعالمية وال

عالم الصحي المتخصص جزءا من نمط حياة  اإلنسان وسلوكه اليومي  لقد أصبح اإل

 وسيطر على مناحي الحياة األخرى. 

 أهمية الشراكة في تعزيز االعالم الصحي المتخصص .. ؟ 

للحياة لكثير من الناس أصبح يتغير ليصبح أكثر تجاوبا  وباعتقادي أن النمط اليومي  

 مع الرسائل اإلعالمية الصحية المتعددة. 

اإل بمفهوم  إن  واألخذ  المجتمع.  مستويات  جميع  على  العمل  يتطلب  الصحي  عالم 

الشراكة ومن العوامل الدافعة على ذلك: )التدريب والمعلومات واالتصال واألدوات  

 (. قنياتل الدراية والمعرفة والتوالدعم المالي ونقالمنهجية وبناء القدرات 

لتحقيق مرامي    عالم الصحي المتخصص أمر جوهرية في اإلإن تفعيل مفهوم الشراك 

 مستنير.  الصحية وتطويرها وبناء مجتمع واع مفهوم تعزيز التوعية  

إن ما يعرقل تطبيق هذا المفهوم قلة الموارد المالية، وعدم االعتراف بالتخصص،  

في للمؤهل العامل في هذا  رة وجود الكفاءات المؤهلة والمدربة، والسلم الوظيوند

 المجال. 

عالم الصحي  صحيين وإعالميين بلورة مفهوم اإل  لذا يجب علينا جميعاً كمسؤولين

المتخصص والذي اتضح أهميته في التعامل اإلعالمي مع هذه الجائحة ، والعمل  

أهداف الشراكة بتحديد المسؤوليات،    على  وضع األهداف بصورة واضحة وتعزيز

وأن تستند الترتيبات على فهم واضح لألدوار المختلفة والمعطيات اليقينية المبنية  

 على البراهين. 

الهيئات  تعميق مفهوم الشراكة في مجال اإل  إن عالم الصحي المتخصص وإشراك 

شراكة في هذا  الوطنية والجمعيات األهلية لهو مجال ذو أولوية بالنسبة لبرنامج ال
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الصدد خاصة أثناء الطوارئ واألوبئة ، وعلى المبادرات التي تطرح في هذا السياق  

 أن تكون أكثر واقعية . 

الصحي   االعالم  في  االستراتيجية  والتحالفات  الشراكة  استمرار  أهمية  وتنبع 

المتخصص للوصول إلى الهدف المنشود، وهو جعل المواطن في صحة أفضل وقادر  

العطاء، مما يؤدي إلى انخفاض معدل احتياجاته للخدمات العالجية ومن   على زيادة 

الدولة على الخدمة العالجية في المستشفيات   التي تصرفها  ثم انخفاض الميزانية 

 والمراكز الصحية. 

المبكر   اإلشراك  :أهمية  األوبئة  أثناء  الصحية  التوعية  في  المجتمعية  المشاركة 

احتياج  على  التعرف  في  ووضع  للمجتمع   ، الصحية  والطوارئ  األوبئة  أثناء  اته 

التدخل   من  نوعاً  يشكل  ذاته  حد  في  )وهذا  للبرامج  والتخطيط  الخاصة  أولوياته 

 المجتمعي وتمكينه وتحقيق المسئولية االجتماعية وااللتزام الوطني من الجميع(. 

د الفرق  بالتملك واالنتماء، والتي تؤدي إلى األساس بالتمكن وتقرير المصير مما يحد

 بين النجاح والفشل. 

وظيفة أولية وهي إيقاظ أو حث    ة وبرامج التنمية،  لهايإن تعزيز التوعية الصح

األفراد والمجتمعات لطلب الشراكة والبحث عن صوت لتقييم احتياجاتهم الشخصية،  

 ووضع أولوياتها والتخطيط لبرامجهم وليس تنفيذها فقط. 

 مع الجهات المتخصصة ذات العالقة نماذج فاعلة من الشراكة 

لمجلس وزراء الصحة لدول    المكتب التنفيذي  التعاون بين  -منظمة الصحة العالمية

 مجلس التعاون  

 ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

 في إعداد وطباعة     

 حقائق للحياة 
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 )الطبعة الخليجية األولى( 

 االتحاد الدولي للتعزيز والتثقيف الصحي: 

وهو شبكة عالمية رائدة تعمل على تعزيز الصحة في شتى أنحاء العالم، تساهم في  

لعدالة في الصحة فيما بين وداخل الدول...، وله سجل مدعم في النهوض  تحقيق ا

بقاعدة المعرفة وتحسين جودة وفاعلية ممارسة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي...،  

المنظمات غير   إلى  إضافة  ويضم في عضويته هيئات حكومية وجامعات ومعاهد 

 الحكومية وأفراداً عبر كل قارات العالم. 

م،  2006انتخابي عضواً في مجلس أمناء هذا االتحاد الدولي الهام في عام  لقد تم  

 وكانت مدة العضوية ست سنوات. 

 رؤية االتحاد الدولي لتعزيز الصحة: 

تعزيز الصحة العالمية والمساهمة في تحقيق المساواة في الصحة بين وداخل دول  

وتشغيل شبكة مهنية    العالم..، ويحقق االتحاد العالمي هذه الرؤية عن طريق بناء 

التبادل الحر لألفكار والمعارف   العاملين والمؤسسات لتشجيع  عالمية مستقلة من 

المستويين   على  الصلة  ذات  التعاونية  المشاريع  وتطوير  والخبرات  والمهارات 

 العالمي واإلقليمي. 

 FPHالكلية الملكية البريطانية للصحة العامة  

االرتق  الكلية إلى تعزيز  العامة، وتطوير  تهدف هذه  بالمعرفة في مجال الصحة  اء 

الصحة العامة بهدف استدامة أعلى المقاييس الممكنة للكفاءة والممارسة المهنية  

لدى المهنيين في هذا المجال، وهي تعمل كهيئة استشارية فيما يختص بالتعليم في  

 مجال الصحة العامة. 

يير والقيم المتعلقة بممارسة  وتشمل أنشطة الكلية أنشطة رئيسية فيما يختص بالمعا

 الصحة العامة، وتركز في كل ما سبق على صحة أفراد المجتمع وتوعيتهم. 

 التناول اإلعالمي للقضايا الصحية بين بناء الوعي الصحي  وإثارة الفزع: 
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ال يخفى على الجميع من أن  وسائل اإلعالم تمثل في عصرنا الحالي بصفة عامة  

ا  عصب  المختلفة  من  وبأشكالها  أصبحت  أنها  جانب  إلى  الدولية  التصاالت 

 رار والرأي العام في كل مكان...  الموضوعات التي تشغل اهتمام صانع الق

حيث باتت هذه االتصاالت تترك آثارها السلبية واإليجابية على كل مظهر من مظاهر  

والحياة ) صحي ... ا ا  الصحي    جتماعيا ونفسيا  اإلعالم  أن  إلى  أشير  أن  أود  وهنا 

العالمية وتسليط الضوء على التجارب الصحية   خاصة الذي يساهم بنقل الخبرات 

إضافة إلى دوره في إكساب المعرفة وتزويد    الناجحة والقضايا الطبية لالستفادة منها 

 المتلقي بمعلومات طبية بالتعاون مع الجهات العاملة في الحقل الصحي. 

والدور األهم الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم الصحي هو التعامل الشفاف مع الواقع  

الصحي بكل أبعاده ومعالجتها ورصد اإلنجازات الصحية التي تتحقق على المستوى  

 طني واإلقليمي والدولي... والمحافظة على هذه المكتسبات. الو

إن اإلعالم هو الوسيلة الجماهيرية التي تطلع المتعاملين معها على حقائق األمور  

فكلما ساهمت وسائل اإلعالم في رفع درجة الوعي الصحي لدى المجتمع كلما ساعد  

 ذلك في تعزيز التوعية الصحية بكافة أوجهها... 

نه من األهمية بمكان امتالك قواعد تواصلية وقيم صحية تساعد على  ومن هنا فإ

مصادر   على  االنفتاح  أهمها  الصحي ومن  الوعي  بناء  في  اإلعالم  من  االستفادة 

اإلعالم الصحي المتعددة لتكوين صورة متكاملة للمعلومات عبر مقارنة المعطيات  

ع بالبحث  الوقائية  المعرفة  مصادر  وانتقاء  فيها  المتخصصة  الواردة  المصادر  ن 

دراسة   باإلحصائيات  واالهتمام  للتمحيص  وإخضاعها  الصحية  المعرفة  وتحليل 

 وتحليالً واستقراًء واستنتاجاً. 

 الشراكة والتكامل بين الصحة واإلعالم  

 حاجة الصحة إلى اإلعالم: 
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إن وسائل اإلعالم حليف قوي لكافة الجهات الصحية من خاللها نستطيع بث رسائل  

الحاجة إلى  ن  إولكن في ظل الظروف االستثنائية فوجه لكافة أفراد المجتمع  صحية ت

 اإلعالم أكبر في الجوانب التالية على سبيل المثال:

الصحية وبث رسائل توعوية من خالل كافة وسائل  اإلعالم لجميع فئات    التوعية 

 جل تعزيز صحته. أالمجتمع من 

تبني مواقف ايجابية تساهم في التصدي  جل  أالمجتمع تجاه القضايا الصحية من  تعبئة  

 للمشكالت الصحية. 

 فايروس اإلشاعات ... أخطر من فايروس كورونا  

 من شأنها تشتيت الجهود التوعوية. التصدي للشائعات واألخبار المفبركة التي 

التصدي للمشكلة  لطمأنة  نقل أخبار الجهات المسئولة والجهود التي تبذلها من اجل  

 المجتمع. 

 من أجل المساعدة في حل المشكلة.  ن عن أي خدمات تقدم اإلعال

 نقل صوت المسئولين إلى المجتمع ونقل صوت المجتمع إلى المسئولين. 

 حاجة اإلعالم إلى الصحة: 

 - لى الصحة من أجل المساهمة في  :يحتاج اإلعالم إ 

 تحديد أولويات القضايا الصحية. 

الظروف   تغطي  إخبارية  مادة  على  الصحفي الحصول  السبق  لها  وتحقق    الراهنة 

 واألفضلية على غيره من الوسائل. 

 ات المختصة والمجتمع.  تعزيز مصداقيته لدى الجه

 تشكيل الرأي العام الصحي وثقافة المجتمع الصحية.  
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 ؤسسة اإلعالمية في الجانب الصحي. تحقيق المسئولية االجتماعية للم

للبرامج اإلعالمية وال  الدرامية ذات العالقة بالتوعية  تبني بعض األفكار  مسلسالت 

 الصحية. 

 دور اإلعالم في تعزيز الثقافة الصحية: 

جتماعي المختلفة لها أهميتها  ة عبر وسائل اإلعالم والتواصل االإن التوعية الصحي 

الكبيرة في نشر الحقائق والمعلومات وغرس الممارسات الصحية السليمة، والتي  

 مستوى الصحي للمجتمع. قي وترفع ال من شأنها أن ترت 

هنالك صفحات وبرامج ومواقع تم تخصيصها لنشر الثقافة الصحية والتطرق للقضايا  

الصحية ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه... إلى أي مدى باتت وسائل اإلعالم تسهم  

في تعزيز الوعي الصحي؟ وهل يتناسب ما تسهم به وسائل اإلعالم بما تحظى به  

خصائص؟ وكيف يمكن تشجيع هذه الوسائل في ظل تنامي  من قدرات وإمكانات و

 المنافسة الشرسة حول قضايا متعددة قد ال تحظى بها القضايا الصحية؟ 

إن اإلعالم بجميع وسائله شريكاً كامالً وحليفاً قوياً في دعم العمل الصحي وتعزيز  

 الرسالة الصحية الهادفة. 

ويشكل أرضا خصبة إلقامة عالقة    لذا فان كال الجانبين يمتلك قدرا من المعطيات

 دائمة لتحقيق مبدأ تعزيز الصحة.  شراكة 

  إن التحدي األكبر في التعامل مع اإلعالم في حالة الطوارئ أو األوبئة الصحية يكمن 

 في إيجاد إعالم موضوعي متوازن.  

هذا التوازن ال يتأتى إال بالحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق وتصحيح  

إن    ما يتردد في المجتمع من معلومات مغلوطة وشائعات ال تمت للحقيقة بصلة، 

اإلعالم المتوازن يجب أن يعمل على إيجاد مصداقية لدى المجتمع بالوسيلة اإلعالمية  

 ومصدر المعلومة. 
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التناول اإلعالمي السلبي للقضايا الصحية  قد يثير الفزع بين    فالمشكلة تتلخص في:

 من جهة أخرى  الناس من جهة أو التهاون 

 عالمية: الفبركة اإل

إن وسائل اإلعالم البعيدة عن المنهجية العلميَّة والموضوعيَّة في تمحيص األخبار  

بلتها وفبركتها ؛ وتقحم نفسها في قضايا بعيدة كل البعد عن الدقة والموضوعية   وَغر 

وسائ هي  اال المصيريَّة؛  وتؤجج  األمور  خل ط  على  تعمل  النفسية  ضطرال  بات 

 جتماعية. لمشاكل الصحية واالوا

إنَّ من الدواهي الِعظام أالَّ تقف هذه الوسائل في دائرة الجهل فحسب، وإنما بلَغ بها  

ما    -دون تهويل أو تضخيم    -الحال مب لغًا مشينًا، إلى درجة يصحُّ أن نُطلق عليها  

ِوقة اإلعالم   ى بـ"الفبركة اإلعالمية"، الذي يضرب بأطنابه في العديد من أر    - يسمَّ

والذي يبثُّ االفتراءات الكاذبة، واألراجيف الشائنة ويدس السم    -  إالَّ من َرِحم هللا 

 في العسل ويطلق العيارات الطائشة هنا وهناك . 

بما   المتلقي  كأسلوب سهل في كسب  اإلثارة  يبتعد عن عنصر  الملتزم  اإلعالم  إن 

ينطوي عليه من مداعبة األحاسيس والنوازع وذلك على عكس ما يجب أن يقوم به  

األحداث ومواكبة التطورات في مجاالت الحياة كافة. فهو مرآة جلية يجسد    من رصد 

الواقع المتغير ويرصد مالمحه المميزة بدقة وموضوعية ليساهم بكل كفاءة وفعالية  

 في تعزيز التوعية الصحية. 

 ة الفبركة االعالمية: لأسباب مشك 

والمواقع اإللكترونية  تعدد وتنوع القنوات اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية  

 بعضها على مصادر غير موثوق بها.   والتواصل االجتماعي والمنتديات والتي يعتمد

 ما عن اإلثارة  والسبق اإلعالمي. طبيعة عمل اإلعالم التي تبحث دائ

تخوف أغلب العاملين في وزارات الصحة من التعامل مع اإلعالم بصفة عامة وعند  

 األزمات بصفة خاصة.  
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آلراء حول المستجدات الصحية الطارئة  محليا و خليجيا وإقليميا وعالميا  تضارب ا

 مما يؤدى إلى ظهور رسائل متناقضة. 

المتبادلة بين طرفي الموضوع الصحة من جانب واإلعالم من جانب   ضعف الثقة 

 آخر.  

ضعف التنسيق والتواصل بين وزارات الصحة والمؤسسات اإلعالمية على مستوى  

 القرار. صانعي 

صعوبة حصول اإلعالمي على المعلومة الصحيحة من المصدر المسئول في التوقيت  

 المناسب. 

 ندرة الكوادر اإلعالمية المؤهلة في المجال الصحي في كال الجانبين.    

 عالم الصحي المتخصص المبني على البراهين اإل

 اإلعالم الصحي والطب المبني على البراهين:

ا دور كبير في تسليط الضوء على قضية تعزيز الصحة بين  إن وسائل اإلعالم له

  شات الصحية موضوعات أساسية، وتناقالعامه، وفي السماح بأن تكون الموضوع 

واضحة   معلومات  على  للحصول  بحاجة  أيضا  العامة  ولكن  موضوعية.  بطريقة 

يين  ودقيقة. فالتقارير الصحية ال يجب أال تترك للمراسلين، بل على الناشرين العلم

والعلماء والعاملين في مجال الرعاية الصحية تقديم الموضوعات بما يتناسب مع  

 معطيات الطب المبني على البراهين في وسائل اإلعالم. 

لذا فإن دور اإلعالم الصحي مستقبال سيعتمد على العلماء وكادر الرعاية الصحية،  

بحوث الطبية. فمن شأن  بالتعاون مع غالبية وسائل اإلعالم لعرض التفسير العلمي لل

 ذلك أن يدعم الصحة على المستوى العالمي. 

 إننا بحاجة إلى:
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إعالم صحي متوازن وخطاب إعالمي بناء يعمل على التجديد في األسلوب والطرح  

ه ما  سواء  الصحية  قضايانا  ألكافة  للسكان  العامة  بالصحة  متعلق  بسالمة     م و 

أ المريض  الصحي  مومأمونية  األمور  من  والوبائية  غيرها  والطارئة  المتكررة  ة 

 المختلفة )جائحة كورونا( 

وتثقيفه   والمجتمع  الفرد  لتنوير  والموضوعية  المثالية  يراعي  صحي  إعالم 

بالمعلومات الطبية المفيدة والمعتبرة وتكوين رأي صائب لديه فيما يتعلق بالوقائع  

 والموضوعات المثارة والمشكالت القائمة.   

المعرفة والوعي واإلدراك ويتحرى صحة األخبار ودقتها    إعالم صحي هادف ينشد

 وسالمة المعلومات ووضوح الحقائق ويحقق تكامل أوجه التوعية الصحية السليمة. 

التعاطي مع   بالغ األهمية والحساسية في  لذا يقع على عاتق وسائل اإلعالم دوراً 

أن يساهم به  الدقيقة مثل جائحة كورونا وما يمكن  الصحية  على صعيد    الظروف 

 توعية األفراد والمجتمعات وتعريفهم بالمرض وكيفية توقيه والتعامل معه. 

ستباقي والعاجل والمخطط  لى الجهات المعنية على التحرك اال ومن هنا فإنه يتوجب ع

حتواء آثاره مع األخذ في االعتبار الكيفية التي  لعمل على منع اندالع الوباء أو الل

اإلعالمي الصحي للموضوع دون الوقوع في دائرة إثارة الرعب  سيتم بها التناول  

 والفزع بين الناس أو تشتيت أفكار وجهود المسؤولين الصحيين في التصدي للوباء. 

الوعي   بناء  بين  الدقيق  الخيط  على  بالحفاظ  كفيل  والمسؤول  الواعي  اإلعالم  إن 

 وإثارة الفزع. 

ها القطاعات الصحية بمبدأ الشراكة  إعالم صحي هادف يعمل مع جميع الجهات بما في 

 ه الصحي للحياة. لرفع الوعي الصحي وتحسين التوج

مشتركة   قنوات  تأسيس  خالل  الصحي من  واإلعالم  التثقيف  وسائل  تعزيز  أهمية 

ت  ا لكترونية لوزارة الصحة والقطاعالللتثقيف واإلعالم الصحي عبر روابط المواقع ا 



528 
 

توعوية   الجماهير من  لكترونا الصحية وإصدار مجالت  بمخاطبة  تعنى  ية وورقية 

 مختلف الفئات واألعمار. 

هاته ومعتقداته  لإلعالم دور كبير في تشكيل وبناء ثقافة المجتمع والتحكم في اتجا

 إيجابا.   مي يتبعه المجتمع سواء كان سلبا أفي أنماط السلوك الذ وبالتالي التغيير 

 

اليومية، لذا فإن الدور الذي  إن اإلعالم يلعب هذا الدور الحساس في نمط الحي اة 

يقوم به في التعاطي مع ظروف المجتمع الدقيقة أثناء الطوائ والجوائح واألوبئة  

 بالغ األهمية والخطورة 

جتماعي  د سوى وسائل اإلعالم والتواصل االالمجتمع بكافة فئاته وشرائحه ال يج

على مستوى عال    المختلفة ملجأ الستقصاء المعلومة والخبر الذي يتوقع أن يكون 

 من المصداقية والصحة. 

القضايا والظروف الصحية ألي مجتمع من األمور البالغة األهمية لدى أفراده والتي  

تعتبر من القضايا البالغة الحساسية عند تداولها إعالميا وهذا في الظروف االعتيادية  

 ألي مجتمع، فما هو الشأن عند وقوع طارئ صحي ؟. 

ي الصحي، ال  ليكون شريكا مع  اإلعالم  يتعداه  بل  فقط،  المعلومات  نقل  توقف عند 

الجهات الصحية في تلمس القضايا ونقلها للمجتمع... ولكن التساؤل الذي يطرح  

جتماعي  في تعزيز الوعي  تسهم وسائل اإلعالم والتواصل اال  نفسه هنا إلى أي مدى

 الصحي؟. 

 عالم الصحي الموجه: اإل

عامة مثل  عالم القائم على التخصص بجانب من الجوانب النواع اإلأيعد نوعاً من  

جوانب الحياة، وهذا    خبار او الثقافة او التعليم وغيرها من الرياضة او الصحة او األ

ن يقطع  أنه استطاع  أال  إ لى الرغم من عمره الزمني القصير  عالم ع النوع من اإل

 كبيراً لدى الجمهور.. عالمي وبات يشغل حيزاً مسافة واسعة في ميدان التنافس اإل
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نه يهدف إلى تبني وجهة نظر أو قطاع بعينه وهذا ما  ألى  إ شارة  من الضروري اإل 

نجده منتشراً في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية وشركات األدوية وغيرها  

من القطاعات الصحية واستخدام اإلعالنات الصحية للترويج لخدماتها الصحية مما  

وجهة نظره من تلك المعلومات    العامة الثقافة المتعمقة والمتخصصة تعكسيولد لدى  

يتبناه، وغالأ من   رأي عام حول موضوع محدد  تكوين  يستخدم عناصر  جل  ما  باً 

في   األسالأالتشويق  من  والتقديم، وغيرها  العرض  القارئ  س يب  تجذب  التي  اليب 

 و المستمع. أوالمشاهد  

 التوصيات: 

بفترة زمنية  وضع   المعالم والرؤى واألهداف مرتبطة  استراتيجية وطنية واضحة 

المتخصص من خالل  يزانية مقدرة تعمل على  تعزيز اإلمحددة وبم الصحي  عالم 

 تعميق مفهوم الشراكة. 

جتماعي أو  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االاالستفادة من التقنيات الحديثة في  

التنموية التي تشهدها  عالوة على االستفادة من النهضة    ما يعرف باإلعالم الجديد..،

 المعلومات ووسائل االتصال. قنية ت

عالم الصحي المتخصص الموجهة للفرد والمجتمع  تقوية برامج وأنشطة تعزيز اإل

الصحي   الفريق  تساند  عديدة  في مجاالت  وعاملين  مسئولين  من  المختلفة  بفئاته 

 عى إليه وهو تبني مفهوم تعزيز الصحة. لبلوغ الخيار االستراتيجي الذي نس

اإل مجال  في  الشراكة  ثقافة  الصحية  تعزيز  والتوعية  الصحي  دور  عالم  وتقوية 

مؤسسات المجتمع المدني عند اإلعداد للحمالت التوعوية المختلفة في المجال الطبي  

، وإيجاد حالة  ص أثناء الطوارئ واألوبئة الصحيةالصحي في كافة الظروف وباألخ  /

 ن الحراك المجتمعي عند التصدي لمرض معين أو لحالة صحية محددة. م
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التي تواجه تنفيذ برامج  البحث عن حلول ووسائل غير تقليدية للتغلب على المعوقات  

اإل اإل  عالم تعزيز  التوعية  ووضع  المتخصص،  بؤرة  الصحي  في  الصحية  عالمية 

 اهتمام المسئول . 

المتخصص وذلك بتفعيل دور  عالميق مفهوم االستثمار في تعزيز اإلتع م الصحي 

 القطاعين العام والخاص وغيرها من الجهات األخرى ذات العالقة. 

عالم الصحي المتخصص ليشمل أفراد المجتمع  تعميق مفهوم الشراكة في تعزيز اإل

والمؤسسات ذات العالقة ، حيث لم تعد وزارات الصحة وحدها هي المسئولة عن  

ركها في تحمل المسؤولية المؤسسات األخرى التي لها  الرعاية الصحية وإنما يشا

الصحي   الوعي  وتنمية  والمجتمع  الفرد  صحة  على  مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير 

 الشامل. 

الحيوي   القطاع  هذا  على  للصرف  الالزمة  والميزانيات  المالية  الموارد  تخصيص 

وال المعطيات  على  المبنية  الصحية  التوعية  ورسالة  هدف  لتحقيق  براهين  الهام 

 اليقينية. 

ال مهارات  تطوير  على  اإلالعمل  تعزيز  مجال  في  الوطنين  الصحي  عاملين  عالم 

الخصوص   هذا  في  العمل  الدورات وورش  من  العديد  عقد  خالل  المتخصص من 

الجامعات   لدى  التخصصات  ضمن  الصحي  االعالم  تخصص  إيجاد  على  عالوة 

 والدراسات العليا. 

بادرات اإلقليمية والدولية كمنظمة الصحة العالمية  أهمية التواصل والتشاور مع الم

لالستفادة من تجاربها الناجحة في التوعية الصحية وخبراتها العلمية والعملية في  

التعاون في هذه المجاالت... مع مراعاة   مجال التثقيف واإلعالم الصحي، وتعزيز 

 تحديث وتطوير وسائل العرض بما يتناسب مع مقتضيات العصر. 
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الصحة   قيادات وزارات  بين   دورية  لقاءات  إجراء  التواصل من خالل  مد جسور 

اإلعالمية   الخطط  وضع  عند  وإشراكها  والخاصة  العامة  اإلعالمية  والمؤسسات 

 الصحية الدائمة والطارئة. 

بناء قدرات وتطوير مهارات العاملين في مجال التوعية واإلعالم الصحي ومسؤولي  

التع في  الصحية  دورات  البرامج  عقد  خالل  من  المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  امل 

الصحية   القضايا  في  الناشطين  اإلعالميين  من  شبكة  تسمية  أهمية  مع  تدريبية 

 بمختلف القنوات اإلعالمية ومن ثم بناء قدراتهم. 

أن تكون وزارات الصحة هي الجهة المرجعية عند اإلعالن أو التوعية بشأن القضايا  

 دارات اإلعالم والتوعية الصحية بالقيام بهذا الدور. الصحية بعد تمكين إ

إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لالستفادة من خبراتهم في مجال اإلنتاج اإلعالمي  

وقوع   عند  االتصاالت  دور  وتقوية  المجتمعية  الشراكة  ثقافة  وتعزيز   ، والتدريب 

 الوبائيات بوصفها عنصرا مهما للتأهب والتصدي للجائحة. 

المهنة  التأكيد   شرف  بميثاق  االلتزام  أهمية  اإلعالمية  األجهزة  مسئولي  على 

والمصداقية والتقيد باختيار المصادر الموثقة والمعتمدة وطنيا وإقليميا وعالميا ،  

وتضافر جميع جهود القيادات العليا في وزارة الصحة واإلعالم في التصدي ألية  

زعزعة مصداقية الجهود المبذولة  محاوالت إعالمية مغالطة أو تلك التي تهدف إلى  

 في الصحة العامة. 

 القناة الفضائية الصحية السعودية: 

بالمجال   الصحي )أهمية وجود مؤسسات إعالمية متخصصة  التخصص اإلعالمي 

 الصحي والتوعية الصحية(. 

الشرعية   الجوانب  تراعي  موثقة  بسيطة  بأساليب  الصحية  والثقافة  المعرفة  نشر 

 ة للمجتمع السعودي واألخالقية والبيئي
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توفير وسيلة توعية صحية للجميع وبمشاركة الجميع وكافة الفرقاء واألطراف من  

 خالل التخطيط واإلنتاج والتنفيذ والمشاهدة وبدون تكاليف باهظة. 

واإلعالمية   الصحية  الجهات  كافة  بها  تقوم  التي  الصحية  التوعية  جهود  توحيد 

 التي ستكون تحت مظلة للجميع   الوطنية من خالل هذه القناة الفضائية

لكل إنسان رصيد صحي ينبغي أن ينميه ليتمتع بالمعافاة الكاملة ويأخذ من صحته  

لمرضه بحول هللا تعالى .. ولنمط السلوك الحياتي الذي يتبعه اإلنسان أثره الرئيسي  

على صحته و عافيته ..، وعليه  فإن تعزيز االعالم الصحي المتخصص هي الوسيلة  

 ة لتوجيه الناس نحو سلوكيات أنماط تعزيز الصحة في حياتهم. المهم

ولقد تحقق ومضات متميزة في مجال االعالم الصحي المتخصص على مدى العقود  

الماضية في مملكتنا الغالية، والتي كان لها األثر الكبير في تحسين مستوى التوعية  

الجهود المشتركة    الصحية والمؤشرات الصحية فيها ..، وها نحن اآلن نرى ثمار

من جميع الجهات يداً واحدة هدفها رفعة وعلو هذه البلد المعطاء، والسعي لتحقيق  

 ما يصبو إليه والة أمرنا حفظهم هللا. 

 نتشار كورونا اجتماعي للحد من العزل الصحي والتباعد اال

 أ. د. توفيق بن أحمد خوجة  

 أمين عام اتحاد المستشفيات العربية  

 رئيس الجمعية السعودية للوبائيات  

 لندن   –إمباير كولج   –أستاذ الصحة العامة 

 استشاري طب األسرة والمجتمع )الرعاية الصحية األولية(  

األطباء   كلية  وزميل  العامة  الصحة  كلية  وزميل  العام  للطب  الملكية  الكلية  زميل 

 )بريطانيا(  

 كاديمية األمريكية لطب األسرة  عضو األ
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 عضو الكلية األمريكية لألطباء التنفيذيين  

 قصة الصحفي اليمني 

 لو عرفتم حقيقته كورونا وسرعة انتقاله لبحثتم عن 

 رض بدال عن العزلة في المنازل !كهوف تحت األ

"  19كشف صحفي يمني تفاصيل قصة اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد

يوما... حيث قال عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. الذي    18لته معه  التي دامت رح

على   صفحته  في  الجبر،  احمد  فرنسا،  في  يعيش 

"فيسبوك"،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 ،،،، 

ومنٌه.. أفلت من  يوما من المقاومة العنيفة والشرسة وبفضل هللا وكرمه    18نه بعد  إ

 قبضة الفيروس اللعين. 

ني أكثر تطرفا لجهة االلتزام باإلجراءات االحترازية ومنها البقاء في المنزل  أومع  

  و عدم المصافحة.

يوم  أال  إ األشول  العزيز سامي  وزميلي  اصطادني  اللعين  الفيروس  مارس    12ن 

 عندما خرجنا في مشوار صغير. 

برف بل  بمفردنا  يومها  نعد  خبيث  فلم  عدو  اصطادنا. قة  كيف  نتذكر  أو  نعلم    ال 

يوما في قبضة هذا    18بتالهم هللا بكورونا يعرفون معنى اوحدهم فقط أولئك الذين  

 الفيروس الخبيث. 

هي مواجهة تحسب بالدقائق والساعات .. تعيش الموت وتتذوقه لحظة بلحظة ..  

نت من تتوق إليه  أ..  نت  أاء ينقذك بالموت. فال يمنحك .. ومع عدو يخبرك أنه ج 

  للخالص مما أنت فيه من عذاب.

  كورونا يا سادة ليس نزهة أو وعكة عابرة..
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 – لغام تتفجر كلما سعلت أاح يزرع صدرك بـ أنه مجرم سف 

  فيحيل صدرك إلى أشالء من دماء تسيل الى فمك. -وهو سعال ال يكاد ينقطع 

ـ هو سفاح ال يرحم ألنه وبعد أن ينهي تنفيذ سلسلة انفجارات متوالية في صدرك  

.. وفي استغالل بشع لجسدك الذي ال يقوى على تحريك يد واحدة لحمل منديل تجفف  

به فمك من الدماء .. اذا به وبخبث الجبناء يعبث بالهواء الذي تتنفسه بصعوبة ..  

حين واآلخر إلى أن تكاد تودع الحياة او يغمى  فيمارس هوايته اليومية بخنقك بين ال

 عليك.  

ـ لم يكتف بكل ذلك .. بل وعالوة على اإلرهاق والفتور الشديد الذي يصيب به جسدك  

بق على  المنهك وارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية والشعور بالقشعريرة ..فإنه يُط

 نه سينفجر من شدة األلم.  أرأسك إلى درجة تشعر معها  

فال  ـ ه  .. والرعب  الخوف  كتلة من  إلى  العالم  أحال  الذي  اللعين  الفيروس  ذا هو 

  تستكثروا أو تستثقلوا البقاء في المنزل ... فلو عرفتم حقيقته وسرعة انتقاله لبحثتم 

  رض بدال عن المنازل.عن كهوف تحت األ 

ال  -ا  ـ مزيد من الحذر يا قوم قبل أن يقع الفأس على الراس... فلو تسلل إلى بلدن

 سيحيلها إلى مقبرة جماعية.  - سمح هللا

ـ التنفس االصطناعي هو أنبوب غليظ يدخل من الفم ويعبر القصبة الهوائية ليصل  

 إلى مفترق الرئتين والعملية تحتاج تخديرا كلياً. 

ينام على ظهره أسبوعين كاملين دون حركة ويبقى بدون أكل و   المريض بعدها 

 يتنفس حسب وتيرة معينة تفرضها اآللة التي تضخ الهواء لصدره. 

في   ليدخلوا  قوية  مسكنات  إعطاؤهم  ويجب  الوضع  يتحملون  ال  المرضى  معظم 

 بة.غيبو

ده ويفقد أربعين  رجل قوي في األربعين من العمر ، إن دخل لإلنعاش سيذوب جس   -

فقط ،،، بعد خروجه سيحتاج لعالج طبيعي لمدة    افي المئة من كتلته في عشرين يوم 
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تطول من ستة أشهر حتى لسنة كاملة مع أضرار أكيدة في الفم والحنجرة،... لذلك  

الصعبة   التجربة  بتلك  المرور  المزمنة  األمراض  وأصحاب  السن  كبار  يتحمل  ال 

 ويموت أغلبهم خاللها. 

و ا  - أكسجين تضعه على وجهك  قناع  بهاتفك  لتنفس االصطناعي ليس  تلعب  أنت 

 سبوك حتى يمر الوقت. يوتدردش عبر الف

كورونا ليست لعبة وصغر سنك ال يعني أنك حتماً ستنجو وحتى وإن كان األمر ال     -

 يعنيك فهو بالتأكيد يعني من تحبهم. 

( وهي قصة حقيقية  14  وزارة الصحة تستعرض في مشهد تمثيلي )قصة الحالة رقم

 ألحد مرضى كورونا ..              

 وكانت الخسارة كبيرة مقابل ال شيء :    

 

 #كلنا_مسؤول    #خلك_في_البيت        

 ما هو العزل والحجر الصحي؟ 

العامة المستخدمة   للصحة  الشائعة  العزل والحجر الصحي من االستراتيجيات  يُعد 

شديدة العدوى. ويُبقي العزل والحجر الصحي    للمساعدة في منع انتشار األمراض 

األشخاص المرضى أو من تعرضوا إلى مرض شديد منعزلين عن األشخاص غير  

 المصابين. 

العزل، في مرافق الرعاية الصحية أحد اإلجراءات المتعددة التي يمكن تنفيذها   يمث ل

انتقال  لتطبيق يمنع  بحيث  العدوى،  المعدية مكافحة  إلى   األمراض  ما  مريض  من 

ار، أو من أناس من الخارج   مرضى آخرين وإلى العاملين في الرعاية الصحي ة والزو 

 إلى أحد المرضى . 

متعدد أشكال  يتضمن  توجد  بينما  طفيف،  تواصل  طرق  بعضها  يتضمن  للعزل،  ة 

 بعضها اآلخر إبقاء المرضى بعيداً عن اآلخرين. 
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مته  (CDC) الواليات المتحدة  في مراكز مكافحة األمراض واتقائها وفي نظام صم 

(Centers for Disease Control and Prevention  وراجعته بشكل )

، تشتمل المستويات المتعددة م ن عزل المرضى على تطبيق واحد أو أكثر من  دوري 

 التدابير التي ُوصفت رسمياً بـ "الوقائية". 

 ما هو التعريف الشائع للعزل الصحي والحجر الصحي ؟ 

ف العزل الصحي على أنه االنفصال أو الحجز الطوعي أو اإلجباري لمن يُعَرف   يُعر 

مرضى أم ال( لمنع حدوث    أو يُشتبه بإصابتهم بعامل األمراض المعدية )سواء كانوا

عدوى جديدة. في هذا الشكل من أشكال العزل، يتم  فرض تدابير وقائية تمنع انتقال  

 العدوى. 

إذن العزل الصحي هـو فصـل المصـاب أو الشـخص المشـتبه بإصابتـه عـن غيـره  

وذلك   مالئمة،  وظروف صحيـة  أماكـن  فـي  المـرض  عـدوى  مـدة  األصحـاء  مـن 

 ن انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيــره. للحيلولة دو

ستراتيجية نلجأ إليها لعزل المصابين بمرض ُمعد عن األشخاص  ا العزل عبارة عن  

األصحاء. كما يقيد العزل من حركة المرضى للمساعدة في عدم انتشار مرض معين.  

شفى أو منشآت الرعاية  ويمكن رعاية األشخاص المعزولين في منازلهم أو المست

 الصحية المخصصة. 

في المقابل، فإن  الحجر الصحي هو فصل وحجز إجباري مع تقييد حركة األشخاص  

ضت لعامل مرضي ، وذلك لمنع   أو الجماعات السليمة والتي من المحتمل أنها تعر 

 انتقال عدوى جديدة. 

األشــخاص األصحــاء تقييـد أنشطة  الصحي هو  الحجر  لفتــرة مــن    وبهذا يكون 

 الوقــت، بحســب مـا تحدده الجهــات المختصة. 
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ويتم اللجوء إلى الحجر الصحي لعزل وتقييد حركة األشخاص الذين يُحتمل تعرضهم  

لمرض ُمعد ولكن ال تظهر عليهم األعراض لنرى هل أصيبوا بالمرض أم ال. وقد  

 يكون هؤالء األشخاص معدين وقد ال يكونون كذلك. 

ـر الصحــي والعــزل الصحــي مــن اإلجـراءات الفعالـة التـي يتم اتخاذها  ويعد الحجـ

 للحد مـن انتشـار المـرض لكل أفـراد المجتمـع. 

 متى يطبق تنفيذ العزل ؟ 

مصاب  المريض  يكون  عندما  عادةً  العزل  فيروسي  ايُطب ق  ُمعٍد   بكتيري  أو بمرض 

ا إذا كان الشخص قد أصيب  )ويكون قابالً لالنتقال من شخص آلخر بغض  النظر  عم 

 بهذا المرض من قبل أم ال(. 

يتم  استخدام معد ات خاص ة في تدبير شؤون المرضى الخاضعين لألشكال المتعددة  

ن  تتضم  و  العزل.  كالمعاطف  من  الشخصية،  الوقاية  والقفازات،   واألقنعة معدات 

السلبي و الضغط اإليجابي والضغط  التحكم الهندسية، كغرف  معد ات تدفق  وأدوات 

 الهواء الصفحي والحواجز الميكانيكية والهيكلية المتنوعة. 

يتم عادة بناء أقسام عزل مخص صة مع بناء المستشفى، أو قد يتم  تخصيص وحدات  

 للعزل داخل المباني الطبية بشكل مؤقت عند حدوث حاالت طوارئ وبائية 

 متى نلجأ إلى الحجر الصحي؟  

 حي عندما: يمكن اللجوء إلى الحجر الص  

الخطورة وشديد    إلى مرض شديد  معروفة  أفراد  أو مجموعة  يتعرض شخص 

 العدوى؛ 

 تتوفر موارد الرعاية لألشخاص المحجور عليهم؛   

 الموارد لتنفيذ والمحافظة على الحجر الصحي وتلقي الخدمات الضرورية.   تتوفر   

 كيف يتم إجراء العزل والحجر الصحي؟  
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يتم إجراء العزل والحجر الصحي في معظم الحاالت بطواعية كاملة. كما يتطلب تنفيذ  

إجراءات العزل والحجر الصحي الثقة والمشاركة من قبل أفراد المجتمع ولكن يمتلك  

ئولون في وزارة الصحة السلطة لفرض العزل والحجر الصحي داخل الدولة أو  المس

 المدينة. 

 

 

 

   ما؟ شخص لحجر تُستخدم  قد التي  اإلجراءات هي  ما

 االستراتيجيات هذه وتشتمل. استخدامها يمكن التي  المكافحة ستراتيجياتا من العديد هناك 

 : على

 .  طواعية المنزل في  الحبس وهو المدى، قصير الحجر 

 . إصابتهم يحتمل  قد الذين لألشخاص بالنسبة السفر من المنع  
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 . المنطقة وخارج   داخل التحرك  من المنع  

 :  على المرض انتشار لمكافحة األخرى  اإلجراءات تشتمل  وقد  

 ؛(والمدارس التجارية المراكز  مثل) التجمعات أماكن في  التواجد من المنع  

  العامة؛  األحداث إلغاء  

 ؛( المسارح  مثل) العامة األماكن وغلق العامة التجمعات تعليق  

  الحديدية السكك أو بالجو السفر في  أكبر تقييدات عمل أو الكبيرة النقل أنظمة إغالق         

 .البحر أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الصحي والحجر العزل على أمثلة

.  السل مرض مثل  المعدية المرضية  الحاالت  في المستشفيات إليه تلجأ حديثًا إجراءً   العزل يُعد

  تم ، ( الحاد الالنمطي الرئوي  االلتهاب)  العالمي سارس مرض تفشى عندما 2003 عام وفي

  تلقي من المرضى التصرف  هذا مكن وقد. تماًما  معدين غير أصبحوا حتى المرضى عزل

 . المرض انتشار من الحد في ساعد كما  المناسبة الرعاية

 . المستشفيات في المرض شدة من يعانون الذين المرضى األشخاص  رعاية وتم

 ... المنزل في خفيفة أعراض من نونيعا الذين األشخاص  رعاية تم  بينما

  يبقوا وأن اآلخرين باألشخاص  االتصال يتجنبوا أن  المنزل في المعالجين األشخاص من وطلب

 . تماًما معدين غير يصبحوا   حتى المنزل في

  إلى تعرضوا الذين األشخاص(  CDC)  منها والوقاية األمراض  مكافحة مراكز نصحت و

  في يبقوا   أن أخرى،  بعبارة أو) أنفسهم يحبسوا أن األعراض عليهم تظهر لم ولكن المرض
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  عليهم ظهرت إذا الطبي التقييم يطلبوا وأن أنفسهم على األعراض يتابعوا وأن( المنزل 

 . المرض  انتشار مكافحة في فعاالً  هذا وكان. األعراض

 العزل   تأثيرات

 : منها نذكر  العمل،  وطاقم  المريض تصيب أن يمكن سلبية تأثيرات وللعزل 

 .وحيداً  يصبح وبذلك الزوار، استقبال من المريض يتمّكن ال قد •

 . قلقاً  المريض يصبح قد •

 . لهم عقاب  عزلهم بأنّ  الصغار األطفال يشعر قد •

 . المرضى مع أكثر وقت قضاء العمل  طاقم يحتاج قد •

  اآلخرين المرضى ألنّ  وذلك  الرعاية،  من معين نوع على الحصول المرضى  يستطيع ال قد •

 . اإلصابة لخطر عرضة يكونون

  المبنى،  في المرضى جميع  بين مشتركة معّدات استخدام تقتضي  للرعاية مظاهر يتضّمن وهذا

  نقل تقتضي أو

  لمنطقة المريض

  بها يتشارك 

 . المرضى جميع
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 لماذا بات التباعد االجتماعي ضروريا؟ 

يعد التباعد االجتماعي ضروريا ألن الشخص المصاب بالعدوى ينشر عندما يسعل  

رذاذاً محمالً بالفيروس في الهواء. وتحدث العدوى لآلخرين بسبب تنشقهم الرذاذ  

لمس سطح وقع عليه الرذاذ، ثم لمس العينين أو األنف  عن طريق التنفس، أو من 

 أو الفم. 

التباعد االجتماعي ضمن اإلجراءات الوقائية واالحترازية ، حيث   وتندرج خطوات  

إنه كلما كان الوقت   يطلب من الجميع تجنب االتصال غير الضروري مع اآلخرين، و

طلب ممن  ك،  كما يالذي سيقضيه الناس مع بعضهم أقل، كلما قلت فرص حدوث ذل

نفلونزا، مثل السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة، عزل  يعانون أعراضا شبيهة باال

 أنفسهم لتجنب نقل العدوى لآلخرين. 

وتشدد السلطات الصحية على أهمية التزام الجميع بإجراءات التباعد االجتماعي،  

والقلب والربو  خاصة كبار السن، والحوامل، وأصحاب األمراض المزمنة كالسكري  

 والذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة 

 كيف نطبق التباعد االجتماعي؟ 

 • العمل من المنزل كلما كان ذلك متاحا 

 • تجنب االجتماع باألصدقاء واألسرة قدر اإلمكان

 • تجنب كل التنقالت غير الضرورية والسفر غير الضروري 

 سارح وغيرها • االبتعاد عن األماكن المزدحمة كالنوادي والم 

 ما هو المسموح خالل التباعد االجتماعي؟   

 • يمكنك الذهاب للسير أو الجري إذا حافظت على مسافة مترين عن اآلخرين 
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 • يمكنك رؤية األسرة واألصدقاء لو كان ذلك ضروريا 

 • يمكنك أن تنزه كلبك

تكن مصاباً  • يمكنك توفير الرعاية األساسية لكبار السن من األقارب والجيران ما لم  

 باألعراض 

 • يمكنك الذهاب للمتاجر لشراء الطعام ومواد البقالة 

 ما هو العزل الذاتي أو العزل المنزلي؟ 

الذهاب   أي عدم  مغادرته ألي سبب،  المنزل، وعدم  في  البقاء  الذاتي  العزل  يعني 

 للعمل أو المدرسة أو أي مكان عام خالل هذه الفترة. 

 نزل حتى لشراء طعام أو أي مواد أساسية أخرى. وإذا أمكن، يجب أال تغادر الم

وإذا لم تعذر وجود من يوصل لك احتياجاتك إلى المنزل، فعليك االلتزام بعدم التواصل  

 االجتماعي عندما تغادر المنزل. 

 من الذي يجب أن يعزل نفسه ذاتيا؟ 

• كل شخص تظهر عليه أعراض العدوى بفيروس كورونا مثل ارتفاع الحرارة إلى  

درجة أو أكثر، وسعال مستمر، وصعوبة في التنفس، وأي شخص يعيش في    37.8

 بيت به مع شخص لديه هذه األعراض. 

• وإذا كنت تعيش وحدك، فعليك البقاء في البيت لمدة سبعة أيام بداية من يوم ظهور  

 األعراض. 

من   يعزل جميع  وأن  فالبد  باألعراض  آخر مصاب  تعيش مع شخص  كنت  وإذا   •

 يوما بداية من يوم ظهور األعراض.  14يعيشون في البيت أنفسهم ذاتيا لمدة 

  14• ولو ظهرت األعراض على أي شخص من الذين يعيشون في البيت خالل الـ  

أيام، بصرف النظر عن المدة التي    7يوما فإنه يحتاج إلى فترة عزل إضافية مدتها 

 قضاها فعال في العزل. 
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جب أن يبقى في غرفة جيدة التهوية بنافذة يمكن فتحها  • ومن يعاني من األعراض ي

 واالبتعاد عن اآلخرين في المنزل. 

• يتم االتصال بالمرافق الصحية )المستشفيات / المراكز الصحية / رقم الطوارئ ...  

 الخ( إذا كان اإلنسان يشعر بانزعاج شديد و بألم وأعراض شديدة. 

 الذاتي؟ قيد العزل  يتوجب عليه أيضأً أن يكون من

الذين يعانون متاعب صحية خطيرة عليهم عدم الخروج من منازلهم واالبتعاد عن  

أسبوعا، مستخدمين عزال خاصا وإجراءات    14اآلخرين للحماية من الفيروس نحو  

 وقائية سيتم اإلعالن عنها قريبا وهؤالء هم: 

 • مرضى السرطان قيد العالج الكيماوي أو اإلشعاعي 

 عوا لزرع عضو • المرضى الذين خض

 • أصحاب األمراض األمراض المزمنة الشديدة 

 • الذين يعانون من التليف الكيسي والربو الشديد 

 ماذا يحدث لو كنت تعيش مع شخص أكثر عرضة لإلصابة خالل فترة العزل الذاتي؟ 

• يجب أن تبقي على مسافة مترين على األقل من الشخص األكثر عرضة لإلصابة  

 الحامل، وكبار السن، ومن يعانون أمراضا مزمنة( خالل فترة العزل. )مثل 

• قلل من وقت وجودك معهم في األماكن المشتركة مثل المطبخ، وابق كل الغرف  

جيدة التهوية. وإن كان وضعهم يسمح لهم، فإن على هؤالء األشخاص األكثر عرضة  

 لإلصابة أخذ وجباتهم معهم إلى غرفهم لتناولها. 

نه على الشخص األكثر عرضة لإلصابة استخدام مناشف منفصلة عن بقية  • كما أ

المنزل. ولو أمكن، فيجب أن يستخدموا حماما منفصال، وإذا لم يكن ذلك متاحا فيجب  

 تنظيف الحمام قبل أن يستخدمه، وكذلك بعد استخدامه. 
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تخدام  • وعلى الذين يعيشون مع شخص قيد العزلة الذاتية غسل أيديهم باستمرار باس

 الماء والصابون لعشرين ثانية على األقل، وخاصة قبل وبعد االتصال بهم. 

• وبالنسبة للمخلفات الشخصية )مثل المناديل الورقية( فيجب أن توضع في كيس  

ساعة،    72المخلفات فوراً، ويوضع الكيس بدروه في كيس آخر، يحفظ جانبا لمدة 

 قبل وضعه في صندوق القمامة 

 

 العزل   إرشادات أثناء

أفراد    بقية  عن  منفصلة  مناشف  استخدام  لإلصابة  عرضة  األكثر  الشخص  على 

أمكن ولو  تنظيف   استخدام  المنزل،  فيجب  متاحا  ذلك  يكن  لم  وإذا  منفصل،  حمام 

 الحمام قبل وبعد استخدامه. 

وعلى من يعيشون مع شخص قيد العزلة الذاتية غسل أيديهم باستمرار باستخدام  

 ثانية على األقل، خاصة قبل وبعد االتصال بهم.  20 الماء والصابون لـ 
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توضع في كيس   أن  فيجب  الورقية(  المناديل  )مثل  الشخصية  للمخلفات  وبالنسبة 

ويوضع في صندوق القمامة   المخلفات فورا، ويوضع الكيس بدروه في كيس آخر،

 الخارجي. 
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 الرسول صلى هللا عليه وسلم والحجر الصحي  

 ى مبادئ الحجر الصحي  النبي أول من أرس

خاضت البشرية غمار الصراع مع األمراض المعدية منذ أزمنة بعيدة وسجلت أسماء  

األوبئة في صفحات التاريخ، واليوم الحديث عن األوبئة المعدية والتي ابتدأت بحمى  

الوادي المتصدع وبحمى الضنك مرورا بأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وسارس  

صابت الناس بالرعب والخوف من العدوى ...  وإيبوال ثم فايروس "كورونا" وقد أ 

 وأصبح مرض كورونا حديث الناس وُحق لهم هذا. 
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إن تطبيق سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوجيهاته العام منها والخاص يسهم  

في الحد من مشكلة انتشار األمراض بل والتخلص منها فنحن كمسلمين ينبغي أن  

الدين عالوة على ثبوت فائدتها لصحة اإلنسان   نتمسك بهذه التعاليم ألنها جزء من

 والحفاظ على البيئة والحماية من األمراض بإذن هللا تعالى. 

أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم، أرسى مبادئ الحجر الصحي للوقاية من األوبئة  

األوبئة   تفشي  حالة  في  الوقائية  باإلجراءات  األخذ  وجوب  وقرر  انتشارها  ومنع 

مراض العامة، حيث قال في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا  وانتشار األ 

 (. 1065راًرا منه" )سنن الترمذى/  عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا ف

"َواَل تُل قُوا بِأَي ِديكُم     195في سورة البقرة اآلية    اصريح  اقرآني   اكما أن  هناك نص 

ِسنُوا  َوأَح  لَُكِة  التَّه  النبوي "ال    إِلَى  الحديث  ِسنِيَن"، باإلضافة إلى  ال ُمح  يُِحبُّ  إِنَّ هللاَ 

ضرر وال ضرار"، ومن هنا نستنتج أن الوقاية من الوباء واتخاذ اإلجراءات الوقائية  

 هي أمر شرعي ال بد منه ، وهو أمر تعبدي كذلك.

الوقائية  اإلجراءات  باتخاذ  والسالم  الصالة  النبي محمد عليه  ألنفسنا    وقد نصحنا 

وأيًضا لألدوات التي نستخدمها فحسبما ورد عن جابر بن عبد هللا قال رسول هللا  

صل هللا عليه وسلم، )غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها  

اء، إال نزل فيه من ذلك  وباء، ال يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وك 

 الوباء(. 

وفي حديث آخر عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: كان رسول هللا إذا أراد أن يأكل  

 يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب. أو 

إذًا فمبادئ الوقاية من األوبئة واألمراض قد أقرها النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  

ية  وهي واجب شرعي يجب على كل مسلم القيام به سواء كان اتباع إجراءات الوقا

 الشخصية والحفاظ على النظافة وعدم نقل العدوى وأيًضا االلتزام بالحجر الصحي. 
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ففي هذه األحاديث الشريفة خطة طبية محكمة وضعها النبي صلى هللا عليه وسلم  

في وقت لم يكن هناك فيه من يعلم بـ "الحجر الصحي" أو غيره، فألزم المسلم الذي  

اعون بأال يخرج منه وإن كان سليًما ألنه ربما  يكون موجوًدا في بلد تفشى فيه الط

 حمل المرض، ومن يكون خارج البلد فعليه أال يدخلها. 

  بعض طرق الوقاية من األوبئة التي تحدث عنها النبي صلى هللا عليه وهي:

عدم دخول المريض على السليم، ففي الحديث )ال يورد ممرض على مصح(،   -1

الذ إليه وهو  والممرض هنا معناها المريض  العدوى  أي ينقل  ي قد يمرض غيره 

 تعبير آية في البالغة. 

يأمر اإلسالم األصحاء بعدم مخالطة المريض المعدي )الممرض( إلى أن تزول  -2

فترة العدوى، ويصبح غير ناقل للمرض، وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى هللا  

التلف(، والقرف هو مقارفة المر-عليه وسلم يض أي مالمسته،  : )إن من القرف 

 والتلف هو الهالك أو العدوى. 

وسن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم مبدأ الحجر الصحي، أي عزل المريض    -3

: )اجعل بينك  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي ال يُرجى شفاؤه كالمجذوم، وفي هذا يقول

 وبين المجذوم قدر رمح أو رمحين(. 

م قاعدة خطيرة تُطابق أحدث ما هو في عصرنا،  في التعامل مع الوباء يضع اإلسال  -4

: )إذا سمعتم بالوباء بأرض فال تقدموا إليه، فإذا وقع  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ يقول

  م فيها فال تخرجوا فراًرا منه(. بأرض وأنت

ينهى اإلسالم عن العطس في وجوه الناس، وهذا األمر اخترعوا على غراره    -5

ال عدوى لآلخرين، و يسن للعاطس أن يضع شيئًا على فمه  الكمامة، حتى ال ينقل 

ويخفض صوته بقدر المستطاع؛ لكي ال يتأذى منه أحد، فعَن  أبي هريرة رضى هللا  

بِِه،   َههُ بِيَِدِه أَو  بِثَو  عنه: "أنَّ النبي صلى هللا عليه وآله وسلم َكاَن إِذَا َعَطَس َغطَّى َوج 

تَهُ". )سنن الت  رمذي(. َوَغضَّ بَِها َصو 



549 
 

 



550 
 

 

 

 

 :  (: المتحدث الثاني2ــ  2)

 د/ سونيا أحمد علي مالكي 

 المحور السابع : جهود الكادر الصحي  في المملكة  في التصدي لفيروس كورونا 

 .المقدمـــــــــــــة

 19ستراتيجية السعودية الصحية في مواجهةكوفيداال 

 آليات تطبيق االستراتيجية 

 .وزارة الصحة والقطاعات الحكومية واألهليةجهود الكوادر الطبية في 
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 جهود الفرق الصحية والتطوعية في المسح النشط

 صمود كوادرنا الطبية بمحتلف التخصصات 

 جهود المرافق الصحية األخرى  

 تقدير المجتمع للكوادر الصحية 

 تثمين القيادة ألبطال الصحة 

 الخاتمــــــــــــــــة.

 المقدمة  

المواطن  قدمت   حماية صحة  في  األول  دفاعنا  يشكلون خط  الذين  الطبية  كوادرنا 

وصيانة األمن الصحي ألبناء الوطن المثل األعلى في التفاني في بذل الجهد الصادق  

له من مخاطر اإلصابة بهذا   الخالص في خدمة الوطن، مع ما يتعرضون  والعمل 

شتى أنحاء العالم بعد أن انتشر  الفيروس الذي شغل الدنيا وهدد أرواح الماليين في  

 في غالبية بلدان العالم انتشار النار في الهشيم. 

 أبطال الصحة 

الصحية   والمراكز  المستشفيات  في  السعودية  الطبية  كوادرنا  من  اآلالف  يعمل 

الطبية للمصابين.   الخدمة  لتوفير  الحكومية واألهلية في بالدنا على مدار الساعة 

وديين الذي يواجهون فيروس كورونا في العديد من دول  وهناك آالف األطباء السع

من أكثر  يوجد  وحيث  وأوروبا،  المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  طبيب    600العالم 

األلمان في   األطباء  إلى جنب مع زمالئهم  جنبًا  يقفون  ألمانيا وحدها  في  سعودي 

العناص تلك  نصف  أن  تستحق  التضحيات  وتلك  العطاء  وهذا  كورونا.  ر  مواجهة 

الرائعة من أبناء وبنات الوطن بأنهم أبطال الصحة، وأن نعلق على صدر كل بطل  

 وبطلة منهم وساًما على صدره. 

 ستراتيجية السعودية الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد اال 
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يتركز الهدف االستراتيجي الرئيسي للمملكة العربية السعودية في التحكم بجائحة   

  - تسطيح المنحني، بمعنى إبطاء انتشار فيروس كوفيد  علىفي العمل    19  -كوفيد

ومنع حدوث زيادة كبيرة في الحاالت الجديدة في فترة زمنية قصيرة، وأيًضا    19

 من خالل زيادة سقف الخدمات الصحية. 

اال  هذه  المجتمعيوتضم  التطهير  أهمها:  من  آليات  عدة  .التباعد    -ستراتيجية 

منع    -الحجر/ العزل الصحي  -حظر التجوال  -معيالتقصي والرصد المجت  - المجتمعي

 الكادر الصحي وتحفيزه.   تشجيع - التوعية الصحية  -السفر

 :جهود الكوادر الطبية في وزارة الصحة والقطاعات الحكومية األهلية

تبرز جهود ابطال الصحة في مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية  

استمرارية متابعة وا  األولية من حيث  والمزمنة  المرضية  بالتوعية  الحاالت  لقيام 

العينات  أاالستقصاء والعزل و   رها في مجاللى دوإضافة  إ والتثقيف الصحي،   خذ 

للحاالت المشتبه بإصابتها وتوفير الخدمة واالستشارات عن بعد ) مثل خدمة توصيل  

عاملة في  الرعاية بالمنزل...الخ(. ويتم المشاركة من الكوادر الصحية ال–األدوية  

التقصي    - التباعد المجتمعي-المحاجر والبلديات في تنفيذ كل من التطهير المجتمعي 

الوقاية والتوعية الصحية، وتدريب الكوادرعلى العناية الحرجة. كما تبذل  - والرصد 

كوادر المستشفيات الحكومية واألهلية والقطاعات المساندة لوزارة الصحة )الهالل  

قوى األمن    – القطاع العسكري    –الحرس الوطني    - امعات  الج  - األحمر السعودي  

...الخ جهودا مضنية في عالج المصابين والمخالطين إلى جانب المرضى من خارج  

دائرة الفيروس الذين تتطلب حاالتهم الرعاية الصحية الفائقة، وسط انتشار مستمر  

ن  ييالثة مالالمصابين إلى أكثر من ث  للمرض على مستوى العالم بعد وصول أعداد

ين  ات العاملونصف حالة منذ بدء انتشاره وحتى اآلن. ومن مظاهر ذلك توزيع ساع

 م الطبية، ومضاعفة ساعات العمل . األطق  من

 :جهود الفرق الصحية والتطوعية في المسح النشط
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النشط    من  حثيثة تقوم بها الفرق الصحية والتطوعية   وهناك جهود المسح  فِرق 

التي تعمل على مدار الساعة، والتي تضم العديد من التخصصات الصحية، باإلضافة  

إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي. كما تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات  

الرسالة   إليصال  الترجمة  خدمات  وتقديم  التقصي،  فريق  مهام  لتسهيل  العالقة؛ 

ضافة إلى الترجمة ألسئلة الفحص الطبي أثناء الكشف على  التوعوية الشفهية، باإل 

( في حال االشتباه بوجود  937الحاالت، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز )

. وتجري   الكريم  السامي  لألمر  إنفاذًا  العالج  بمجانية  الوباء، وإخطارهم  أعراض 

للمصابين، من خالل  الِفرق الطبية المتخصصة الفحوصات العاجلة للحاالت المخالطة  

إلجراء   الموقع  في  الحديثة  الطبية  باألجهزة  والمجهزة  المتنقلة  الطبية  العربة 

ون المخالطة،  والحاالت  المشتبهة  للحاالت  العينات  وأخذ  إلى  الفحص،  العينات  قل 

 المختبرات للفحص. 

 : تلف التخصصاتخصمود كوادرنا الطبية بم

والبدني، خاصة مع ما يتطلبه تفشي  ن للضغط النفسي  ون الصحيويتعرض الممارس 

الفيروس من بقائهم باستمرار ولساعات طويلة، بال كلل وال ملل لمراقبة المصابين  

وتطور حالتهم على مدارالساعة. وقد تترك البدالت الواقية واألقنعة التي يرتديها  

ا مدة  الكادر الطبي أثناء مكافحة وباء كورونا أثراً واضحاًعلى الوجه، بسبب ارتدائه

ساعات أو أكثر، بل إنَّ بعضا منهم ال يجد متسعاً من الوقت للذهاب إلى    8تصل إلى  

المنزل بسبب طول المناوبة في العمل، أو لخوفهم من نقل العدوى إلى عائالتهم،  

ض أيا كان لونه أو  ومن ثم فإنهم يصرون على االستمرار في عملهم لخدمة المري

 جنسه أو دينه. 

 : صحية األخرى : الهالل األحمر السعودي مثاالً جهود المرافق ال

مليون    1.4استقبلت غرفة العمليات المركزية للهالل األحمر السعودي أكثر من   

ألف بالغ إسعافي خالل شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن    130مكالمة وأكثر من  

بـ   مقارنة  المستجد،  كورونا  فيروس  مع  للتعامل  الهيئة  ألف مكالمة    222جهود 
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الماضي. وبلغ عدد    57و العام  الفترة خالل  ألف بالغ إسعافي استقبلت في نفس 

  54الحاالت التي نقلتها الفرق اإلسعافية للهالل األحمر خالل شهر أبريل أكثر من  

عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما    % 50ألف حالة بنسبة زيادة بلغت قرابة  

ة. وكانت الهيئة قد اتخذت عددا من  فرقة إسعافي  1199بلغ عدد الفرق اإلسعافية  

اإلجراءات خالل األسابيع الماضية لمواجهة كثافة البالغات اإلسعافية في ظل حظر  

التجول الذي تفرضه الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ضاعفت الهيئة  

العمليات المركزية بنسبة   الذين    %200الكوادر البشرية في غرفة  المسعفين  من 

 للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.  تطوعوا

 :تقدير المجتمع للكوادر الصحية

حظي الممارسون الصحيون في المملكة العربية السعودية على تقدير وثناء منقطع   

أجل صحة   من  يقدمونها  التي  التضحيات  نتيجة  المجتمع  كافة شرائح  النظير من 

والمقيم وي  المواطن  قدموا  "فهم  تفرقة..  وال  تمييز  وجهوًدا  دون  خدمات  قدمون 

كبيرة إليقاف تمدد الوباء الفتاك ومعالجة وإنقاذ أرواح المصابين، والسهر من أجل  

 راحتهم ورعايتهم واالطمئنان عليه". 

 : تثمين القيادة ألبطال الصحة

القيادة للتضحيات    الربيعة، عن تقدير واحترام  الدكتور توفيق  عبر وزير الصحة 

العا  يقدمها  التي  في  الكبيرة  يتفانون  زالوا  ما  الذين  الصحي  القطاع  في  ملون 

لتقديم أفضل الخدمات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهو    عملهم

  – ما كان محل تقدير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  

ان وصحته..  بقوله مخاطبًا كوادرنا الصحية: "من يعملون من أجل اإلنس  - حفظه هللا

الذين يصلون الليل بالنهار لدرء المخاطر كافة عن إنساننا وبالدنا.. إن عملكم العظيم  

تاج عز لكل فرد منكم، وفخر لنا بكم. وعبادة عظيمة ينمو أجرها إلى يوم القيامة.  

أسأل هللا العظيم في هذا الشهر الفضيل، أن يسلمكم ويحفظكم وينصركم إنه على كل  

 شىء قدير". 
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 خاتمــــــة: يد تحمينا ويد ترعانا ال

وارواحنا،   حدودنا  حماية  في  البواسل  جنودنا  من  األبطال  أولئك  به  يقوم  ما  إن 

تضحية   المقاييس  بكل  هو  وارواحنا  اجسادنا  برعاية  الطبية  كوادرنا  به  وماتقوم 

 التقدر بأى شىء. بل إن مايقدمونه هو أعلى مقاصد البذل والعطاء للوطن. 

ملًكا وولي عهًدا وشعبًا،  ونسأل هللا   الشريفين  الحرمين  بالد  يحفظ  أن  الختام  في 

والسالمة   والرخاء  األمن  نعمة  عليها  يديم  وأن   ، وأرًضا  وحرمين  حكومة 

 واالستقرار. 

 

سعودية وعضو مجلس ادارة مجمع خالد   **الدكتورة سونيا أحمد علي مالكي طبيبة  

 البكري الطبي بجدة 

ً مديرة إدارة الصحة المدر   سية )بنين وبنات( بتعليم جدة سابقا

 ً  خبرة في مجال التوعية التثقيف الصحي ألكثر من ثالثين عاما

 تدريب القيادات التربوية والصحية على برامج الصحة المدرسية 

 االكاديمية العالمية للتدريب والتطوير ببريطانيا    مدرب معتمد من 

 المجتمع المدرسي   أشرفت على برامج تعزيز الصحة ومكافحة العدوى في

 . شارك

 

*                 *             * 

 ( : المتحدث الثالث: 3ــ  2)

 د. سهام ضيف هللا الفايدي  
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المحور الثامن) منصة التطوع الصحي الذي اطلقتة وزارة الصحة ومدى  قدرتها  

 على إدارة االزمات(

 

المجتمعات، وهي ما تعنى  تعرف األعمال التطوعية بأن ها جزء مهم من نسيج كل   -

بمساهمة الفرد لخدمة اآلخرين لألعمال والقضايا ذات القيمة، واألعمال التي ال  

 تشترط مكانا أو زمانا 

التطوع الذي يمنح أدوارا مجتمعية كبرى في األزمات وأوقات السلم، كان أكثر   -

«  حضورا في السعودية خالل األعوام القليلة الماضية، وعززت جائحة »كورونا

من تفعيل منصة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، لتعزيز  

من   كثير  وعبر  والمجتمعات  االقتصاد  تحسين  في  المتطوعين  مساهمات 

 .المجاالت 

وأطلقت الوزارة منصة العمل التطوعي، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تخدم  

الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في  وتنظم العمل التطوعي وبين الجهات  

 .المملكة 

للفرص   المتطوعين  وصول  منها:  ومميزات،  بخصائص  المنصة  وتمتاز 

الوطني،   المعلومات  بمركز  )التكامل(  الربط  وسهولة،  يسر  بكل  التطوعية 

الحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، رصد  

توفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي  وتوثيق الساعات التطوعية،  

 .واقتصادي 

م المنصة الفرص التطوعية في البحث عن طريق اسم الفرصة أو المنطقة   وتقد ِ

التي يقطن المتطوع بها، والبحث حسب اسم المنظمة التي يود تقديم العون أو  

 المشاركة بها، والمجال الذي يرغب التقديم فيه 

كاف - التطوع  مجاالت  واالجتماعية  وتشمل  الصحية  والمجاالت،  التخصصات  ة 

والتعليمية والثقافية والرياضية والمالية والترفيهية والهندسية وغيرها الكثير.  

وكما تتيح المنصة المساهمة للمتطوعين في بنك الفرص التطوعية في المشاركة  
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المشارك   ويكون  وتطويره،  التطوعي  العمل  لتفعيل  تؤدي  التي  األفكار  وطرح 

 رائد والمرجع في تنفيذ الفكرة ال

وقالت الوزارة في بيان لها بعد تدشين أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية   -

المنصة: »يأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها السعودية والعالم أجمع  

الذي يقف في مواجهة خطر فيروس )كورونا(، وتأمل الوزارة أن تسهم المنصة  

الو الجهود  تكامل  العمل  في  تفعيل  خالل  من  الجائحة  هذه  أضرار  لتقليل  طنية 

 التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات 

من   - المتطوعين  لرغبات  واستجابة  المجتمع،  أفراد  بين  التعاون  لمبدأ  تفعيل 

فقد   الصحي؛  التطوع  في  داعمة  مجاالت  في  ومتخصصين  ممارسين صحيين 

منص  " عبر  الصحة  وزارة  من  استقبلت  أكثر   " الصحي  التطوع  ألف    79ة 

 .متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوًعا لخدمة الوطن 

المتطوعين،   لتمكين  المعتمدة  الوطنية  النافذة  الصحي  التطوع  منصة  وتعد 

وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي، وبالشراكة مع عدد من الجهات  

ذات   وتمكين  الحكومية  وتجهيزها،  اإللكترونية  المنصة  بناء  في  العالقة، 

المملكة  مناطق  عموم  في  الفئات  مختلف  من   .المتطوعين 

وقد استقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين  

حال   في  العاملة  الصحية  الكوادر  ومساندة  دعم  في  لإلسهام  وداعمة،  صحية 

 .االحتياج

ا الوطني  وتُمك ن  النفاذ  بوابة  عبر  التسجيل  من  التطوع  في  الراغبين  لمنصة 

د، لالستعانة بهم في مختلف المجاالت، بعد الحصول على دورة التطوع   الموح 

التطوع   ألعمال  مستعدين  ليكونوا  الصحية،  التخصصات  هيئة  من  المجتمعي 

 .الصحي 

مهنيً  المرخصة  الصحية  الكوادر  من  المتطوعين  المنصة  والطلبة  وتستقبل  ا 

المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المنصة  

مجاالت   في  األخرى  التخصصات  من  الداعمة  الخدمات  تقديم  في  المتطوعين 
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 .مختلفة 

لكترونية ضمن الجهود المبذولة في سبيل االرتقاء بمسيرة  وتأتي هذه المنصة اال

التطوع أهداف  لتحقيق  الصحي،  المملكة    التطوع  رؤية   .2030في 

االستشارات    -  تقديم  المساهمة في  بإمكانهم  الصحي  الجانب  في  المتطوعون 

المستجد   كورونا  مرض  حول  الجمهور  توعية  على  والعمل  بعد  عن  الطبية 

لتخفيف الضغط على األطباء في الميدان. كما أنه بإمكانهم تدريب الكادر الطبي  

خ لمساندة  المطلوبة  المهارات  األزماتعلى  إدارة  في  األول  الدفاع   .ط 

لكترونية، وإقامة الدورات التدريبية  الهيئة عملت على تفعيل المنصة االأن    - 

عن بُعد، وكان من أهمها: برنامج مكافحة العدوى بشكل عام، ومكافحة فيروس  

ن   ألف مستفيد، يمثلو  50ج أكثر من  )كورونا( الجديد، وقد استفاد من هذه البرام

ألف متطوع    20ولديها أكثر من  .الممارسين الصحيين والمتطوعين في الهيئة

ومتطوعة، مسجلين في قاعدة البيانات، ويمثلون مختلف التخصصات, وتنقسم  

الهيئة،   عمل  منظومة  داخل  تطوعية  أعمال  قسمين:  إلى  التطوعية  أعمالهم 

تطوع وأعمال  العمليات،  وغرف  اإلسعافية  المراكز  دعم  في  خارج  وتتركز  ية 

منظومة الهيئة، من أهمها التوعية ضد فيروس )كورونا( الجديد، وتأمين نقاط  

 .فرز أولية في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

 

*                 *             * 
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 : من الندوةفعاليات اليوم الثالث  : ثالثا

 (  3جدول رقم )

لفاعليات الندوة وأسماء  موضوعات محاور اليوم الثاني  

 المتحدثين

   هـ 1441/ 9/  13  من الندوة يوم اليوم الثالث 
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

 د. سهام الفايدي  اآلثار النفسية للحجر الصحي وكيف يمكن تجنبها  التااسع

في   العاشر  السعودية  الصحة  لوزارة  االحترازية  اإلجراءات 
 المستجد مواجهة فيروس كورونا 

 د. سونيا أحمد المالكي 

وبئة  البحوث والتجارب العلمية ودورها في مواجهة األ الحادي عشر
 مستقبال

 د. مساعد أحمد الضبيب 

كورونا   الثاني عشر  فيروس  آثار  لتخفيف  االجتماعية  المسؤولية 
 المستجد على المجتمع وسط التأهب والقلق السائد به 

 د. ثمارا بن محمد الفالح

 د. هيثم بن محمد الفالح االستعداد طبيا لمرحلة ما بعد كورونا  ث عشر الثال

 فاطمة الدوســــــــــــــــري .أ مدير الندوة 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—3)

 : المتحدث األول

 

 الدكتورة سهام الفايدي:  

 المحور  التاسع)  االثار النفسية للحجر الصحي وكيف يمكن تجنبها(

األخصائيون في الصحة النفسية أن الحجر الصحي المفروض على أكثر من  يجمع  

وال   سهال  أمرا  ليس  كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب  العالم  حول  شخص  مليار 

موضوعا يستهان به، إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيد الحريات الفردية  

خاصة بالنسبة    لألشخاص. وهذا الوضع يتسبب بمشاكل نفسية للعديد من األفراد،

للذين يفشلون بالتكيف بشكل إيجابي مع هذا الظرف. فما هي األثار النفسية للحجر  

 المنزلي وكيف يمكن تجنبها؟ 
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وهو الشعور بالتوتر حيال األمور    يعتبر القلق من اهم االثار النفسية للحجر الصحي 

 التي تحدث حولنا  

عامة من عدم اليقين، ومن الطبيعي  ويترافق تفشي فيروس كورونا المستجد بحالة  

أن يُصاب الناس بالقلق من إمكانية تشخيص اصابتهم بالفايروس، إلى جانب القلق  

من إصابة أحد األشخاص المقربين بالعدوى، والقلق من تعرض النفس أو المقربين  

 للعزلة االجتماعية أو الحجر الصحي. 

رات العصيبة أمًرا غاية في األهمية،  ويعد  االهتمام بالصحة النفسية في مثل هذه الفت

إذ يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الصحة النفسية للمجتمعات المتأثرة  

بالفيروس. ويمكن للمخاوف حول انتقال المرض من شخص إلى آخر أن تؤثر على  

التماسك االجتماعي وسهولة الحصول على الدعم االجتماعي المطلوب، وتترك أثًرا  

عاماًل إضافيًا ساهم في نشر   اإلعالم ا على الصحة النفسية. ولسوء الحظ، كان سلبيً 

الذعر بين عامة الناس. إال أنه يمكن االستعانة بالعديد من التدابير اإليجابية التي  

 .تساعد على العناية بالصحة النفسية للمجتمع واألفراد 

 بين بعض أعراضهم  من الشائع وجود ارتباط بين القلق واالكتئاب، وثمة تقاطع

قد تتضمن أعراض القلق صعوبة في النوم وشعوًرا دائًما بالتوتر وفقدانًا للتركيز  

والشهية واستياًء عاًما وضيق التنفس ورعاًشا وحساسية تجاه المعلومات أو تفقًدا  

مستمًرا لوسائل التواصل االجتماعي وفرط التفكير، أما أعراض االكتئاب فتتضمن  

والشعور بالحزن والغضب والبكاء المتكرر واالنسحاب وتقلبات النوم    فقدان االهتمام

والشهية واضطراب الذاكرة وفقدان التركيز واالستسالم وانعدام الثقة والتفكير في  

 .الموت وإهمال الذات 

نتيجة   والقلق،  لالكتئاب  محفًزا  عاماًل  يشكل  أن  المستجد  كورونا  لفيروس  يمكن 

للعزلة أو الحجر الصحي أو الحرمان أو التوعك الجسدي على سبيل المثال. وهناك  

المعاناة مع   التي قد تزيد من خطورة اإلصابة باالكتئاب، وتتضمن  العوامل  بعض 
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األلم والتوعك الجسدي وضغوط الحياة  االكتئاب في الماضي والعزلة االجتماعية و 

 .المستمرة األخرى 

 ئح أولي ة حول كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق واالكتئاب نصا

على المرء أن يعترف بمشاعره وقلقه أو تدني حالته المزاجية، وأن يعي   :االعتراف

أن تحقيق درجة كبيرة من اليقين في هذه الظروف ليس أمًرا ممكنًا رغم أننا كنا  

ة األفكار المتعلقة بعدم اليقين من خالل  جميعًا لنود  ذلك. كما يُوصى بالعمل على إدار

السيطرة،   عن  الخارجة  وتلك  بها  التحكم  يمكن  التي  األمور  بين  الفصل  محاولة 

 .واالعتناء بالجوانب التي يمكن السيطرة عليها

ينبغي تحديد األفكار الُمقلقة والسلبية التي تدور حول   :التعامل مع األفكار السلبية

ز والتعامل معها،   فهي تلعب دوًرا محوريًا في زيادة القلق واالكتئاب. يُنصح  العَج 

من   واالنتقال  االعتبار،  بعين  وأخذها  السلبية  األفكار  تدحض  التي  األدلة  بتحليل 

التصريحات الذاتية السلبية إلى تلك اإليجابية التي تسمح بتخفيف التوتر ومزاولة  

"الظروف الراهنة سيئة"،    األعمال بشكٍل طبيعي. على سبيل المثال، عوًضا عن قول

يمكن للمرء أن يقول "أنا واثق أنني سأتجاوز هذه الظروف". وهذا يتكفل بتحويل  

 .العواطف إلى مشاعر وتصرفات إيجابية

باألمان اإلحساس  الذات   :تعزيز  تثقيف  باألمان عن طريق  تعزيز اإلحساس  يمكن 

باالعت المستجد  كورونا  وفيروس  النفسية  بالصحة  يتعلق  مصادر  فيما  على  ماد 

الصحية،   الشخصية  النظافة  عادات  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  ثبُتَت  وقد  موثوقة. 

بمكافحة   المعنية  الجهات  تنشره  لما  وفقًا  اإلصابة  خطر  من  تقلل  التي  والتدابير 

 .العدوى، في تعزيز اإلحساس باألمان

ينصح بإيجاد طرق جديدة للتواصل مع اآلخرين في حال عدم التمك ن من   :التواصل

الخروج من المنزل، مثل االتصاالت الهاتفية والمحادثات النصية ومكالمات الفيديو  

https://www.jhah.com/ar/new-coronavirus/mental-health-tool-kit#collapse-6e1365d7-472a-478f-8271-fb6ffd873004
https://www.jhah.com/ar/new-coronavirus/mental-health-tool-kit#collapse-6e1365d7-472a-478f-8271-fb6ffd873004
https://www.jhah.com/ar/new-coronavirus/mental-health-tool-kit#collapse-6e1365d7-472a-478f-8271-fb6ffd873004
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يومي   بشكل  مع اآلخرين  التواصل  المفيد  فمن  واألقارب،  األصدقاء  مع  والتراسل 

 .ومناقشة مشاعرنا وأفكارنا معهم 

يُوصى بالحفاظ على روتين يومي صحي وعملي   :ن يومي صحيالحفاظ على روتي

البدني عند   النشاط  في نفس الوقت، كالحصول على ساعات نوم كافية وممارسة 

نستمتع   التي  للنشاطات  الوقت  وتخصيص  اليومية  المهام  تنويع  أن  كما  اإلمكان. 

 .بالقيام بها، تعد  عوامَل مساعدة لتجنب الرتابة

العملية االجتماعي   :اإلجراءات  التواصل  وسائل  تفقد  في  اإلفراط  بتجنب  يُنصح 

إذ   والتوتر.  القلق  ض  تحر  مواقع غير موثوقة  من  التي تصل  اإلشعارات  وإيقاف 

دنا بخطوات ونصائح عملية لك وألحبائك   التي تزو  التركيز على المعلومات  ينبغي 

ا الفترة. ومن المفيد تسليط الضوء على األخبار اإليجابية  لتي تبعث على  في هذه 

بشكل إيجابي لتعزيز  قنية  فين من المرض، واستخدام الت األمل، مثل قصص المتعا

 .األمان المجتمعي وحس السيطرة وامتالك زمام األمور

يجب تحديد المصادر الموثوقة وتفقدها بشكٍل معتدل   :مصادر المعلومات الموثوقة

الوط والمراكز  العالمية  الصحة  منظمة  مثل  اليوم،  األمراض  خالل  لمكافحة  نية 

 .ووزارة الصحة المحلية أو الخدمات الصحية الوطنية

الغضب   :الحفاظ على الهدوء االسترخاء والسيطرة على  االستعانة بأساليب  يمكن 

للمحافظة على الهدوء، كالتنفس بشكل ثابت مع استرخاء العضالت في الوقت نفسه.  

ال أو  اليوغا  إلى  ذلك  عن  عوًضا  اللجوء  يمكن  الرياضة  أو  ممارسة  أو  موسيقى 

 .والهوايات، أو أي طريقة تساعدكم شخصيًا على االسترخاء

يعد  الوعي الذاتي أمًرا بالغ األهمية في تجنب إلحاق   :التحل ي باإليجابية مع اآلخرين

يعني   ال  بالحمى  إصابته  أو  ما  شخٍص  فسعاُل  المجتمع،  في  باآلخرين  البصمات 

كورو بفيروس  إصابته  من  بالضرورة  التعافي  احتمال  أن  عن  فضاًل  المستجد،  نا 

كبير بشكٍل عام. ويجب إدراك أن األشخاص المصابين والُملزمين   19-مرض كوفيد
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بالحجر الصحي لم يقترفوا أي  خطأ، وأنهم يستحقون مساندتنا وتعاطفنا ورأفتنا،  

 .إضافةً إلى تجنب ربط الفيروس بعرق أو جنسية معينة

التفكير للتفكير بالوضع الراهن  يُنصح ب :وقت  محاولة تخصيص وقت معين يوميًا 

وتسميته "وقت التفكير" عوًضا عن القلق طيلة الوقت، شرط أال يكون هذا الوقت  

 .قريبًا من موعد النوم

 االثار النفسية  لفيروس كورونا على كبار السن 

الذين   الس ن واألشخاص  كبار  لدى  النفسي ة  األعراض  تكون  أن  من  يمكن  يعانون 

إذا كانوا   اء اآلخرين، خاصةً  حاالت صحي ة مزمنة أسوأ مقارنةً باألشخاص األصح 

ُملزمين بالعزل الذي يُمث ل، بحد ذاته، عامل خطر مستقل  لإلصابة باالكتئاب لدى كبار  

الس ن. قد يعاني كبار الس ن أيًضا من الخَرف وبالت الي يمكن أن يصبحوا أكثر ارتباًكا  

خصوًصا عند سماع األخبار، لذا ينبغي على عائالتهم تقديم الد عم العملي   وإحباًطا  

والعاطفي  لهم. ويُعتبر تقديم معلومات بسيطة صادقة وغير محبطٍة للمسن ين أمًرا  

بالغ األهمي ة. ويجب تكرار المعلومات لكبار الس ن، خاصةً إذا كان الُمسن  يُعاني من  

هايمر أو أي  مرض آخر مُ   سب ب للخرف.مرض الز 

 االثار النفسية لفيروس كورونا على االطفال 

من   البالغين  فات  تصر  من  ويالحظونه  يَرونه  ما  مع  والمراهقون  األطفال  يتفاعل 

بشكٍل    19-حولهم. وتنعكس استجابة األهل الهادئة والواثقة لتداعيات مرض كوفيد

 .إيجابي  على األطفال، وتسهم في تقديم الدعم المناسب لهم 

يشعر األطفال عادةً بالخوف من األمور غير المفهومة بالنسبة لهم، وهنا يأتي دور  

األهل لطمأنتهم على النحو المالئم. كما يمكن أن يعتقد األطفال أن هم مسؤولون عن  

ف   .وقوع األحداث المحيطة بهم بسبب إساءتهم للتصر 

تختلف طريقة االستجابة للظروف الراهنة بحسب كل طفل، ولكن بعض ردود الفعل  

وإساءة   ر  الُمبر  غير  والص داع  والحزن  المفِرط،  والقلق  البكاء،  ستشمل:  الش ائعة 
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وصعوبة   سابقًا  بها  يستمتعون  كانوا  التي  األنشطة  وتجن ب  واالنفعال  ف  التصر 

عاج والكوابيس الليلي ة، باإلضافة إلى الحديث  الت ركيز. كما قد يعاني األطفال من االنز

ف بشكل طفولي    .والتصر 

مراحله   ويخوضون  الحزن  مع  مختلف  بشكل  يتفاعلون  األطفال  أن   إدراك  ويجب 

الموت منذ عمر   البالغين، كما أن بمقدورهم استيعاب مفهوم    5بشكل أسرع من 

 .سنوات

دث مع األطفال ومشاركة ال حقائق معهم بطريقة بسيطة  ويُعتبر تخصيص وقت للتح 

يمكنهم فهمها أمًرا هاًما، إلى جانب طمأنة الط فل ومنحه شعور األمان والتوضيح له  

ا يحدث هو أمر طبيعي. حاولوا الت واصل بشكل منتظم مع   بأن الشعور باالنزعاج مم 

االجتماعي    الت واصل  منص ات  استخدام  عبر  الصحي  بالعزل  ُملزًما  كان  إذا  الط فل 

كالمات الهاتفي ة. كما يساعد الحفاظ على روتين منتظم في الت خفيف من عزلة  والم

الطفل، وإذا كانت المدارس مغلقة، يمكن وضع جدول زمني  ألنشطة التعل م واألنشطة  

 الترفيهي ة 

 

*                 *             * 
 ( : المتحدث الثاني:  2ــ  3)

 مالكي  علي أحمد   سونيا  د/

 

  مواجهة   في  السعودية  الصحة  لوزارة   حترازيةاال  اإلجراءات العاشر:   المحور 

 19كوفيد

 

 .المقدمـــــــــــــة

 .والجائحة  العالمية  الصحة   منظمة
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 .للمملكة   االستباقية  االحترازية  واالجراءات ستعداداتاال 

  .الوبائي  الوضع  ومراقبة والتحكم  القيادة   مركز

 .المستمرة الصحية   جراءاتواال التدابير

 .أنواعها بكل الصحي  قيف ثوالت التوعية جهود

 .عملها في  الصحة وزارة  انتهجتها  التي  العناصر

 الخاتمــــــــــــــــة.

 : أوالً   نساناإل سالمة   : المقدمة 

  منذ  المملكة  لقادة الشاغل  الشغل ورفاهيته وصحته وسالمته السعودي  نساناإل ظل

  المملكة   ظلت  وقد  المنشودة.   وغايتها  وآداتها  التنمية  محرك  باعتباره  التأسيس،  عهد

  األمن   أنواع  كافة  لتحقيق  دائم  سعي  في  وخططها   لسياساتها  وتفعيلها   تطويرها  في

 .الصحي   باألمن اية نه وليس الوطني  األمن  من بدًءا  لمواطنيها 

  الذي   ( 19  –   )كوفيد  فيروس  انتشار   مخاطر   مواجهة   مجال   في   ريادتها   المملكة   أثبتت 

  الحياة   صعيد  على  فقط  ليس  جمعاء،  للبشرية  األكبر  التحدي  يشكل  اآلن  أصبح

  غير   انكماًشا   اآلن   يشهد   الذي   العالمي   االقتصاد   صعيد   على   أيًضا   وإنما   البشرية،

 .الماضي القرن   عشرينيات  منذ  مسبوق

 

  ونا كور  فيروس   تفشي  أن    2020  / 1/  30  العالمية   الصحة   منظمة   أعلنت  ان  ومنذ  -

  والقرارات   اإلجراءات   من   العديد   المملكة  اتخذت  عامة،  صحية  طوارئ   حالة   يشكل

 أهمها: من

  من   السادس   في  الصين.  جمهورية   إلى والمقيمين  المواطنين  سفر  السعودية   علقت 

  خاصة   طائرة  في   ووهان   مدينة   من   العشر   يوندالسعو  الطالب    وأجلت   2020  فبراير

  العهد   ولي   وسمو   الشريفين  رمينالح   خادم   وجيهات لت  إنفاذا   اير  مليون    3  تكلفت 

  والنماذج   األدلة   الصحة  وزارة   أصدرتو   الداخلية.  وزير   سمو  ومتابعة   شرافإوب

 : الحين   ذلك منذ  الصحية  للكوادر
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  وتدريب   تأهيل  في  احترازية    وتدابير  استباقية  خطوة   في  الصحة  وزارة  عملت   حيث   *

  تواترت   أن   من  بالدنا  إلى   الفيروس  هذا  وصول  تحدي  لمواجهة    الصحية  الكوادر

  وزارة   وأصدرت  الصينية،   ووهان  مدينة   في  كورونا  فيروس  ظهور   عن  األنباء 

  العلمية   المستجدات   على  بناءً   باستمرار  اه تحديث  يتم  والنماذج  األدلة  من  اعدد   الصحة

  العاملين   وجميع  الصحيين  الممارسين   :”دليل  أهمها   ومن   الدولية   الصحية   والمعايير

  مرض   مع  للتعامل  التفصيلي   الدليل   -   “  الموبوءة   المناطق   من   العائدين  بالمستشفيات 

 .  ( 19-)كوفيد كورونا فيروس

 

  كورونا   فيروس  يتفش   أن  2020  /3  /  11 في   العالمية  الصحة  منظمة  عالنإ  وقبل  *

ً  وباءً  صبحأ  التالية:  الخطوات  اتخاذ   تم   )جائحة( عالميا

  الدخول   السعودية  العربية  المملكة   علقت   (:2020)  فبراير   من  نووالعشر  السابع  - 

 .الدولية  الرحالت   وأوقفت إليها 

  وتوفير   المؤكدة،   الحاالت   الستقبال   مستشفى   25  تجهيز   (:2020مارس)  من   األول  -

  2200و  مركزة،  عناية   سرير   آالف   8و  الصحية،  القطاعات كل  في   سرير   ألف   80

  الحجر   تطبيق   تم    كذلك   "واس".  السعودية  األنباء  وكالة   ذكرته   لما   وفقًا   عزل،   سرير

  لجميع   الجوازات  في  اإلفصاح  وتطبيق  بالفيروس،  بإصابتهم  للمشتبه   الصحي 

 والمنافذ.  بالطائرات الصحية   والتوعية الدولية،  المنافذ  على القادمين 

 

  الحرمين   تعقيم  على  بالعمل  المملكة   ووجهت  العُمرة  علقت  مارس:  من  ابعالر-  

 .الساعة مدار  على الشريفين

 .التعقيم ألغراض   الشريف المكي  الحرم  إقفال مارس:   من الخامس - 

  الكويت،   "اإلمارات،   الجوار  دول   مع   البرية   المنافذ   أغلقت   مارس:  من   السابع - 

 .الرياضية   للمباريات الجماهير حضور  علقت  كما  البحرين"، 

 .المملكة   مناطق جميع في المراحل  لجميع  الدراسة  علقت مارس: من  الثامن- 
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 مؤقتًا.  والمقيمين المواطنين  سفر  علقت مارس: من  التاسع -

 .الجماعية  والمناسبات  االحتفاالت علقت   مارس:  من  عشر الثاني -

 .للمملكة الواردة    العمالت   جميع  يقافإ  قررت  مارس:   من عشر  الثالث   -

 الدولية  والرحالت  الرياضية األنشطة  جميع  علقت مارس:   من عشر  الخامس  -

 .التجارية  والمجمعات  األسواق  جميع أغلقت  منه:  عشر السادس  في -

  مساجد   جميع  في  الصالة   علقت   الشهر:  نفس  من   عشر   السابع  في- 

 .الحكومية  بالمنشآت  العاملين حضور وعلقت  األذان،  على واقتصرت    المملكة 

  وسيارات   والحافالت  الداخلي   الطيران  تعليق  مارس:  من   والعشرين   الحادي   في   - 

  الحكومية   للجهات  العائدة   الحافالت   استثناء  مع   يوماً،  14  لمدة  والقطارات،   األجرة

  أو   لمنسوبيها،  الناقلة  التجارية   والمنشآت  الخاصة،  أو  العامة  الصحية  المنشآت  أو

  من   تصدر   خطابات   بموجب  وذلك   أمنية،  أو   إنسانية  أو  صحية   ألغراض  تستخدم  التي 

 .الصحة وزارة  أو  الداخلية  وزارة

  المجاني   العالج  بتقديم  الشريفين  الحرمين  خادم  قرار  صدور  مارس  من  الثالثين  في  -

  المستجد   كورونا   بفيروس   المصابين   من   اإلقامة   نظام   ومخالفي  والمقيمين   للمواطنين

  الحرمين   خادم   لدن   من   الكريمة   اللفتة  هذه  لقيت   وقد  الصحية،   المنشآت  كافة   في

  تشكل   التي   المملكة   لمواقف   هامة   إضافة  واعتبرت  واسعة،   عالمية   أصداءً   الشريفين

 .الدولي   المجتمع  مع تعامالتها  في  بارزة  سمة 

 

ً  ساعة   24  مدار على  التجول   منع  أبريل: من  السادس   -    الرياض،  من  كل  في  يوميا

  الطائف،   جدة،   محافظات   أرجاء  في   وكذلك   الهفوف،  الظهران،  الدمام،  وك،تب

  إشعار   حتى   وذلك   منها،   الخروج   أو إليها الدخول  منع استمرار مع  الخبر،  القطيف،

  االحترازية   التدابير   درجة   برفع  المختصة  الصحية   الجهات  لتوصيات   تنفيذاً   آخر،

 الوقائية   واإلجراءات

  خالل   بالتجول   خاللها   يسمح   التي   األوقات   تعديل   ريل:أب  من   والعشرين   الحادي   - 

 :التالي  وفق رمضان  شهر
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  التجول   منع  لتعليمات   تخضع  ال   التي   والمدن  المناطق   جميع   في   بالتجول   السماح   يكون

ً   التاسعة من  اليوم مدار   على فيها  .عصًرا  الخامسة وحتى  صباحا

  مدار   على   فيها  التجول  يمنع  التي   والمحافظات   المدن  سكان  بخروج   السماح   ويكون

  الصحية   الرعاية  مثل  فقط،  الضرورية  االحتياجات  لقضاء  منازلهم  من  الساعة

ً   التاسعة   من  والتموين،   الذي   السكني   الحي   نطاق   داخل   مساءً   الخامسة  وحتى   صباحا

 .المركبة  قائد إلى  باإلضافة واحد  شخص  على  بالسيارات  التنقل   وقصر فيه يقيمون

  التجول   منع  برفع  يأمر   الشريفين   الحرمين  خادم   أبريل:   ن م  والعشرين  السادس - 

  حتى   أبريل  26  الموافق  رمضان  3  األحد   يوم  من   المملكة   مناطق   جميع  في   جزئيا

ً   9  الساعة  من   مايو   13  الموافق   رمضان   20  األربعاء  يوم   الخامسة   وحتى   صباحا

  مكة   ةمدين   في  ساعة  24  مدى  على  الكامل  التجول  منع  على  اإلبقاء  مع  مساًء،

 .عزلها عن اإلعالن   سبق  التي  واألحياء المكرمة 

  

 العامة   الصحة  وطوارئ والتحكم  القيادة   مركز

  ويعمل   المملكة،  في  العامة  الصحة   طوارئ  لعمليات   مركزاً   والتحكم  القيادة  مركز   يُعد  -

  في   الصحية  واإلدارات  الوزارة  إدارات  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  إشراف  تحت

ً  بالتعاون  المملكة،  مناطق جميع   يتولى  كما  وعالميين،  محليين متخصصين مع  أيضا

  مواجهة   وسرعة   التام  االستعداد   لضمان  الدولية   المنظمات  مع  الدائم   التواصل  المركز

 .هللا  بإذن كفاءة بأعلى العامة الصحة   مهددات

  مة، العا  الصحة   مهددات   لمواجهة  الصحة  وزارة  تأهب   حول   المركز  أهداف  تتمحور  -

  النطاقين  على   الصحية   واألحداث   المهددات   هذه   لمواجهة   الصحي   الترصد   ويترأس

 والعالمي.  المحلي 

  من   بالعديد   القيام   عبر   وذلك  وقوعها،  وأثناء  قبل  ومعالجتها  المخاطر  بتقييم  يقوم  -

  باتخاذ   )األمراض(  الصحية   الحوادث   وقوع   احتمالية  تقليل   تشمل   والتي  المهام

  الكوادر   وتدريب  للصحة،  التحتية  البنية   بتحسين  الكافي  واإلعداد  ،الوقائية  التدابير

  لمواجهة   تطبيقها  ليتم  العمل  خطط  إعداد  وكذلك  الالزمة،  الموارد  وتعبئة  الالزمة
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  لمواجهة   العمل   خطط   على   بالمحاكاة   التدريب   إلى   إضافةً   الصحية،  الكوارث   أخطار 

 .األخطار

  وقوعها،  المحتمل   التهديدات  ورصد  الوبائية   بالمراقبة   المركز  يقوم  السياق  ذات   وفي

  مناطق  كل  في  لها التابعة  الطبية  المنشآت وجميع  الصحة  جاهزية  مراقبة  خالل  من

  جاهزية   خالل  من  العالمية  الصحة  منظمة  مع  الوبائي  الوضع  مراقبة  المملكة.يتم

  زية جاه  من   للتأكد   الميدانية  الفرق   زيارات   وتكثيف  والتحكم،   القيادة   لمركز  تامة 

 بها.  المشتبه الحاالت  الستقبال  الطوارئ  أقسام 

 

 المستمرة  الصحية   واإلجراءات التدابير

  إلى   بالنظام  إدخاله  فور  البالغ  وصول  "حصن"  اإللكتروني   الرصد  نظام  يضمن  -

  إلكترونية   صفحة  بإنشاء  ويقوم  فورا،  معها  التعامل  أجل   من  السريعة  االستجابة   فرق

  الطبية   اللوازم   جميع  توفر  من   والتأكد  به،  يتعلق   ما   وكل  المرض   لتحديثات   مخصصة 

 المملكة.   داخل

  ليكون   ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية  الوطني  بالمركز  الوطني   المختبر   تحديد  تم  -

  العينات   جميع   ومتابعة   العمل   جودة  لضمان   الحاالت   لفحص   الوحيد   المرجعي   المختبر 

  الجهاز   من   عينات   أخذ  يشمل   الفحص  أن  علما   كافة،  المملكة   بمناطق   والحاالت

  الدليل   حسب   الحالة  لتعريف   مطابقتها  من  التأكد   بعد   فيها  المشتبه   للحاالت  التنفسي 

  الوطني  المختبر إلى  المملكة  مناطق  جميع من  العينات  لنقل آلية  ووضع  اإلرشادي، 

  دقة   ذات  تقنية  واستخدام   األسبوع،  نهاية  إجازة  خالل  وكذلك  ساعة   24  مدار  على

 المرض.  لتشخيص   عالية ساسيةوح

  6  إنشاء  عن  ابريل،  26  األحد  الربيعة،  توفيق  الدكتور   الصحة،  وزير  أعلن  -

  الصين   مع   عقًدا   المملكة   وقعت   حيث   المملكة؛   مناطق   في   كبيرة   إقليمية   مختبرات 

  يشملو   .المستجد   كورونا  لفيروس  فحص  ماليين  9  إلجراء  اير  مليون  995  بقيمة

  الصينيين   والفنيين  اإلخصائيين  من  500  وعدد  والمستلزمات،   ة األجهز  جميع   العقد، 

  مناطق   على   موزعة  كبيرة   إقليمية  مختبرات  6  وإنشاء  الفحوصات،  في   المتخصصين 
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  الكوادر   وتدريب  يوميا،  فحص  10,000  بقدرة   متنقل   مختبر  منها  المملكة،

  جودتها  انوضم  وتدقيقها  الشاملة  الميدانية  اليومية  الفحوصات  وإجراء  السعودية،

 .أشهر 8  لمدة

  

  على   كورونا   لفيروس   تشخيصية   فحوصات   توفر   التي   العقود   أكبر   من   العقد   هذا   يعدو

  متعددة   شركات   من   فحوصات   شراء   عمدت   اللجنة   أن   إلى   باإلضافة   العالم،   مستوى 

  الفحوصات   لتصل   الجنوبية   وكوريا  سويسرا   و   األمريكية   المتحدة   الواليات  من

 المملكة.   سكان من  %40 قرابة  تمثل فحص، مليون  14.5 إلى   المستهدفة

  

 

 النشط   المسح

  اإلجراءات   أحد   كونه  خاصة،  أهمية  على  ينطوي   النشط  المسح  أن   إلى   اإلشارة  وتجدر

  إلى   الفيروس،   انتشار   حلقات   لكسر   الصحة   وزارة   خاللها   من   تعمل   التي   االستباقية 

  إحكام   في   هللا  بإذن  ستساهم   التي  األخرى،   االحترازية  واإلجراءات  الجهود  جانب 

  إجراء   في  كبيًرا  توسعًا   المقبلة   المرحلة   تشهد   أن   والمتوقع  الفيروس.   على   السيطرة

 .المكتظة   األحياء   في   خاصة   االكتشاف،   دائرة   توسيع   في   يساهم  ا مم  المسح،  عمليات

 المخاطر.  لحسابات  ووفقا تدريجيًا يتم النشط  المسح  بأن علًما 

  

 : أنواعها بكل الصحي  التثقيف و التوعية جهود

  التي   التوعوية  المواد   من   عدد   بإنتاج   الصحة   وزارة  قامت  التوعوي   الصعيد  وعلى

  إلى   ،  التثقيفية   المعلوماتية   واإلعالنات  والفيديوهات   التصاميم  عشرات   في  تمثلت 

  تلف بمخ  والمقيمين   المواطنين  من  الماليين  إلى   التوعوية   الرسائل  إرسال   جانب 

  اإلصابة   من  والوقاية  للتوعية    والتفاعلية  عالمية اإل  الوسائل  كافة  وعبر  اللغات 

 بالعدوى. 
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  عملها في  الصحة وزارة  انتهجتها  التي  العناصر

 علمية  ومنهجية  استباقية   خطوات -

 تامة  وشفافية عالية  يةمصداق -

 اللغات   بمختلف واضحة  معلومات  -

   التوضيحية   تصريحاتال -

 الصحة   لوزارة  الرسمي المتحدث   قبل من اليومية  الصحفية   المؤتمرات - 

  سواء حد على والمقيم المواطن  ايةنع -

  

 : حدود بال  عطاء :  الخاتمة

  في   الشريفين   الحرمين  خادم  حكومة  جهود   ثم  هللا   فضل   لوال  ليتم   يكن   لم  ذلك   كل

  اتخاذ   صعيد   على   سواءً   كورونا،  فيروس  انتشار  لمخاطر  والتصدي  ومكافحة  مواجهة 

  م أ  شعبها،  وحماية  العامة   الصحة  يز تعز  تجاه  والفعالة  الحثيثة   الخطوات  من  العديد

 .التحدي هذا  بخطورة  دراكهاإ  من  انطالقا  والمكافحة الوقاية ر تدابي تخاذ ا

  حكومة   وشعبًا،   عهد   وولي  ملًكا   الشريفين  لحرمين ا   بالد   يحفظ  أن  الختام  في   هللا   نسأل

  واالستقرار. والسالمة  والرخاء األمن نعمة  عليها يديم وأن ، وأرًضا  وحرمين

  

 مالكي  علي  أحمد سونيا  **الدكتورة 

 بجدة  الطبي   البكري  خالد  مجمع  دارة إ مجلس   وعضو سعودية  طبيبة

ً   جدة بتعليم وبنات( )بنين المدرسية الصحة   إدارة  مديرة  سابقا

ً  ثالثين من ألكثر  الصحي   التثقيف  التوعية مجال  في  خبرة  عاما

 المدرسية  الصحة  برامج  على والصحية  التربوية القيادات   تدريب

 ببريطانيا  والتطوير للتدريب  العالمية  كاديمية األ   من  معتمد مدرب 

 المدرسي   المجتمع  في وىالعد  ومكافحة الصحة تعزيز  برامج على  أشرفت

 وخارجها  السعودية  في  الصحية  والدراسات البحوث  من  العديد في  شاركت

 *              *             * 
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 المحور الحادى عشر: أ.د. مساعد أحمد عبد هللا الضبيب 

 البحوث والتجارب العلمية ودورها في مواجهة األوبئة مستقبالً 

 العلمي: مقدمة وتعريف البحث  

مع انتشار األمراض الوبائية وارتفاع معدالت اإلصابات والوفيات حول العالم تظهر  

، حيث يمثلون طوق النجاة  يملين بالقطاع الصحي والبحث العلمالحاجة الُملحة للعا

اء  العالم. حيث األطب  يياً مع تفشى وباء فيروس كورونا فللبشرية، وهذا يظهر جل

الباحثون على الرد على  ى وااليعملون على معالجة المرض بينما يعمل  هتمام بهم 

ال السيطرة والوقاية باستحداث العالج أو  لقد أعاد فيروس  لالوباء من خالل  قاح. 

كورونا ترتيب أولويات السلم القيمي اإلنساني، وليضع العلم والعلماء في المكانة  

لدول   المالية  الموازنات  يعيد  سوف  الوباء  هذا  بهم.   تضع  الالئقة  بحيث  العالم 

لى المزيد من  إ والذي سوف يؤدي    ه البحث العلمي بموقع أكبر من سابقميزانيات  

االستثمار في البحث العلمي، يعني وبكل تأكيد المزيد من الوسائل التي تيسر حياة  

نسان ومكافحة  جديدة، ال سيما ما يتعلق بصحة اإلاإلنسان عبر المخترعات العلمية ال

نسانية معين واحد، صب  أن الحضارة اإل  COVID-19ة. أثبت  وبئ األمراض، واأل

ت ونظريات وعلوم والتي  فيه البعض وقت الفيض ما جادت به قريحتهم من ابتكارا

ن شاء هللا من التغلب على هذه الجائحة، والفيلسوف الروسي "ايليا  إسوف تيسر  

صناعته". )أميل  بريغوجين"، يقول "إننا ال نستطيع التكهن بالمستقبل، لكن نستطيع  

 زمن األوبئة وفريضة العلم الغائب(. -كاتب مصري-أمين

من خالل هذه الجائحة تتداخل العلوم الشرعية واإلنسانية والبيولوجية والطبية مع  

 علم يستطيع القيام بذاته.  بعضها لتثبت أن العلوم جميعها داخل بوتقة واحدة ال 

بالبحث العلمي لم يحدث من    ا تسابقو  االماضية نجد انفجار  أشهر  ةبالرجوع لألربع 

علمية   بمجالت  نشرت  العلمية  األوراق  مئات  األمراض.  من  أي  بمواجهة  قبل 

 مرموقة. 
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خالل     COVID-19حيث توصل العلماء إلى التعرف على سلسلة جينوم فيروس  

يدز  غرق سنوات بالنسبة لفيروس مرض اإليام من ظهور المرض والذي استأبضعة  

البحثية طورت مواد تشخيصية ذات كفاءة  في   المراكز  الثمانينات. كذلك عدد من 

لتطوير  بحاث جارية  ستخدام. وما زالت األة وسهولة اال عالية من ناحية الحساسي 

 ن شاء هللا يقف ضد انتشار المرض وعودة الحياة لطبيعتها. إقاح الذي سوف  ل ال

من خالل جمع البيانات والوثائق    لى زيادة الثقافة والمعرفةإ فالبحث العلمي يهدف  

مترابط األجزاء    ا المتعد دة حول البحث، وإثبات الحقائق وتفسيرها حيث يعتبر كيان

نسان حيث يعتبر  مام اإلأالعقبات والتحديات وحل المشكالت  بهدف واحد وهو ازالة 

 على رفاهية. أكثر سهولة و أداة مهمة لنا لتصبح حياتنا  أ

والتطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة اقتصاديا من خالل البحث العلمي  يعد التقدم  

ليس بمجرد توفير السيولة المادية والخامات الطبيعية فقط، بل كان نتيجة الهتمام  

 الجامعات بتوفير القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها المؤسسات التنموية. 

ح في  مهم  دور  لها  الحالي  في عصرنا  مراحل  فالجامعات  اختالف  على  األمم  ياة 

رها االقتصادي واالجتماعي، فهي لم تعد مقصورة على األهـداف التقليدية من   تطو 

خالل البحث عن المعرفـة وتدريس األجيال، بل تمتد رسالتها لتشمل مختلف مناحي  

الحياة العلمية والتقنية والبيولوجية واإلنسانية، األمر الذي جعل من أهم واجبات  

حاجاته  الجام لبحث  والدولي  المحلي  المجتمع  مع  تتفاعل  أن  هو  المعاصرة  عات 

 وتوفير متطلباته. 

 البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية:  

بحاث ونتائجها وأهدافها  العلمي بشكل سنوي ولكن توجهات األتدعم المملكة البحث  

بحاث بالتنمية المستدامة والمشاكل  غلب األأترابطة وذلك لقلة ارتباط  مبعثرة وغير م

 المحلية والدولية. وبنظرة عامة للبحث العلمي بالمملكة نجد المعوقات اآلتية:  
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الواحدة   - الصحة  الطب    One healthتطبيق  بين قطاع  الدمج  من خالل 

 البيطري والبشري وقطاع البحث العلمي.  

 يمي قلطق القوى على المستوى المحلي واإلالبحث والدراسة لمنا -

البحث والدراسة لمناطق الضعف والعمل على تحسينها واستغاللها كفرص   -

 بحثية

  3مان بيولوجي  أللبحث العلمي )نقص معامل مستوى    تحسين البنية التحتية -

 وتحسين المعامل الحالية .........( 

 العمل على بناء قاعدة معلومات بيولوجية   -

 التخصصات العمل على بناء قاعدة بيانات للباحثين بمختلف   -

 العمل على بناء قاعدة معلومات للقاحات اآلدمية والحيوانية  -

المركز   - المعدية )قد يقوم بدورة  العمل على بناء مختبر مرجعي لألمراض 

 الوطني للتحكم والسيطرة( 

 بحاث بالمختبر المرجعي ربط جميع مراكز األ -

 التعاون الدولي  -

 التقليل من العوائق اإلدارية  -

 رسال المواد البيولوجيةإتيراد والتقليل من عوائق اس -

 دور البحث العلمي بالوقاية من األمراض وانتشارها:

أحد بالوقاية من األمراض    ه الينافس علي  فعاال  ا بأن للبحث العلمي دور  همما الشك في

مختلفة   وتخصصات  أدوار  له  العلمي  البحث  وعالجها.  بها  والتحكم  ومكافحتها 

 بالتحكم والسيطرة على األمراض من خالل المجاالت الصحية المختلفة. 

فعند رصد أي من األمراض الناشئة أو األمراض الواجب التبليغ عنها يكون للبحث  

بالتخلص الرئيس  الدور  ظهوره    العلمي  كيفية  ودراسة  به  والتحكم  المرض  من 

و برامج السيطرة  أقاحات لوكيفية الوقاية من ظهوره بالمستقبل من خالل تطوير ال 

 والوقاية. 
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 كيف يتم رصد ومراقبة األمراض على المستوى الدولي:  

تجمع منظمة الصحة العالمية تقارير عن حاالت تفشي مشتبه بها من مجموعة من  

ية وغير الرسمية. يتم تلقي تقارير رسمية من وزارات الصحة على  المصادر الرسم

الصحة   ومنظمات   ، العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمية  والمكاتب  العالم،  مستوى 

  ، األكاديمية  والمؤسسات   ، والمدنية  العسكرية  والمختبرات   ، الوطنية  العامة 

 غير الحكومية. والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية ، والمنظمات 

شبكة   واإلعالم.  االجتماعي  التواصل  وسائل  مثل  رسمية  غير  مصادر  توفر  كما 

العالمية ) أداة إنذار مبكر آمنة ومغطاة  هي  GPHIN) استخبارات الصحة العامة 

نترنت ، وهي تبحث باستمرار عن مصادر إعالمية دولية لتحديد المعلومات حول  باأل

 ولي. تفشي األمراض ذات االهتمام الد

من   أكثر  تحليل  من    20000يتم  أكثر  )من  يوميًا  اإلنترنت  عبر  إخباري  تقرير 

% من تقارير التفشي األولية من  60مصدر( بتسع لغات. تأتي أكثر من    30.000

هذا   اتبع  وقد  محتمل.  خطر  تحديد  تم  إذا  تنبيه  إرسال  يتم  رسمية.  غير  مصادر 

الصين   في  السارس  تفشي  عن  باإلنذار  الكشف  السيناريو  في  الفضل  له  وكان   ،

األولي عن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية  وكذلك دور  

 مهم في مراقبة تفشي فيروس إيبوال في غرب إفريقيا. 

األمراض الواجب    بحالة كان الوباء من نوع األمراض الواجب التبليغ عنها )قائمة 

ات والبرامج الوقائية الالزمة حسب تعليمات  جراء االحتراز إنه يتم  إالتبليغ عنها( ف

العالمية.   الصحة  المعديةومنظمة  األمراض  بحالة  يسبق    أما  لم  والتي  الناشئة 

 ن للبحث العلمي الدور الرئيس بمعرفة:إظهورها ف

 ,  ونوعه المسبب -1

 التحليل الجزيئي لمعرفة الشفرة الوراثية  -2

 الجغرافي   هتتبع مصدر-3
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 مشترك؟ نوع الحيوان والعائل الوسيط ان وجد مرض  -4

 نتشار إلعداد البرامج الوقائية للتحكم باإ -5

 زمة  القاحات واألدوية الل تطوير الكراء األبحاث العالجية والوقائية إج -6

المستقبلية   -7 واالحترازات  الخطط  فور  ل  رسم  عنها  اإلبالغ  يجب  التي  ألمراض 

 ساعة:   24االشتباه بها خالل 

 ة الخبيثة. الجمر

 الحمى الصفراء. 

 الحصبة. 

 الكوليرا. 

 النكاف. 

 السعال الديكي. 

 الحمى المخية الشوكية. 

 الدفتيريا. 

 إنفلونزا الطيور. 

 حمى كيو. 

 الكزاز الوليدي. 

 متالزمة الشرق األوسط التنفسية. 

 الطاعون. 

 متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد. 

 السعار. 
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 حمى غرب النيل. 

 شلل األطفال. 

 التهاب النخاع. 

 الحميات النزفية. 

 التسمم الغذائي. 

 التيفوس الوبائي. 

 الشلل الرخوي الحاد. 

 االلتهاب السحائي الوبائي. 

 يا. معدا وبائي أي مرض يأخذ شكال

 *              *            * 

 :  الرابع  المتحدث( :4ــ  3)

 د. تمارا بن محمد الفالح: 

عشر: المسئولية االجتماعية لتخفيف  آثار فيروس كورونا المستجد    المحور  الثاني

 ( على المجتمع وسط التأهب والقلق السائد به: 19)كوفيد ــ 

 

( ويعاني الناس بشكل جماعي من القلق  19-يرزح العالم اآلن تحت جائحة )كوفيد

يفية  ( إلى حدوث تحوالت  في ك19-)كوفيد والتوتر، وبطريقة أو بأخرى، أدى ظهور 

 سلبية.   منا بعضاً، سواء تحوالت إيجابية أتعاملنا مع أنفسنا ومع بعض
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ر الناتج عن  تاألزمة،  وبرغم حجم القلق و التوفمن الناحية اإليجابية أنه أثناء هذه  

الفوائد، وهو ما عبر عنه   للكثير من  األمر منتج  إال أن   تداعيات فيروس كرونا، 

 م" بوظيفية األزمات. السوسيولوجي الفرنسي "اميل دوركاي

)كوفيد أعادت  19-فأزمة  أنها  إال  التوتر،  حجم  و  المادية  الخسائر  حجم  رغم   )

المواطن إلى أهله و إلى بيته وإلى عائلته، في ظل انهيار مؤسسة األسرة، أو على  

 األقل انحسار دورها القاعدي في التنشئة االجتماعية. 

-لفعل النفسية الطبيعية لفيروس )كوفيدغرابة في أن ردود ا ولكن من الناحية األكبر  

والخوف  19 بالقلق  الشعور  أجمعه هو  العالم  في  البشر  قتل وهدد حياة  الذي    )

والعجز في التصدي له والتغلب عليه، حتى أن  منظمة الصحة العالمية قد وصفته  

التي تمثل أعلى درجة خطورة في سرعة انتشاره وتهديده     Pandemic بالجائحة 

 .ي جميع القارات للبشرية ف

ومما الشك فيه أن  هذا الفيروس شكل أعلى وأشد مصدر ضغط نفسي تعاني منه  

العربية   المملكة  كانت  وبالطبع  العالم،  بقاع  كل  في  الراهن  الوقت  في  البشرية 

فرضتها   احترازية  إجراءات  الفيروس  هذا  اتشار  فرافق  ضمنها،  من  السعودية 

صحي وتقييد للحرية والتنقل والتوقف عن العمل  الحكومات على مواطنيها من حجر  

وانقطاع سبل العيش والخوف والهلع من خشية عدم توفر االحتياجات األساسية مما  

من   تتناقله  وما  االتصال  األمان، وساهمت وسائل  بعدم  زيادة شعورهم  ساهم في 

القلق  أخبار عن المصابين والموتى في الدول المختلفة وعدم توفر العالج في زيادة  

الناس، ناهيك عن انتشار الشائعات المغرضة التي تنتشر في البيئات   والهلع عند 

 .المتوترة 

 :ردود الفعل النفسية للضغوطات

كما سلف فإن استجابات القلق هي أكثر ردود الفعل الطبيعية شيوعاَ لهذه الضغوطات  

الرا الفترة  في  اإلنسان)والمتمثلة  حياة  لتهديد  مصدراً  تمثل  بفيروس  والتي  هنة 
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(( ووظيفة القلق اإليجابية العمل على تجنب اإلنسان هذه المخاطر حيث  19-)كوفيد

 .يكون القلق حافزاً لتطبيق التعليمات الوقائية وأخذ الحيطة تجنباً لهذا الخطر القاتل 

ولكن مع استمرار الضغوطات وما يرافقها من قلق و أفكار سلبية أليام وأسابيع  

سلبية على الحياة اليومية والصحة النفسية للشخص، وقد يشكل  يقود إلى تأثيرات  

لدى البعض ممن لديهم استعداد مسبق لتطوير أحد اضطرابات القلق المتمثلة بالقلق  

 .والوسواس القهري -الفزع - المخاوف المرضية - العام

ال بعض  وفي  اكتئابية  فعل  ردود  البعض  لدى  تظهر  قد  عامل  أو  يكون  قد  حاالت 

ذه )كالفصام   نية الضطرابات  لتطويره  مسبق  استعداد  لديهم  ممن  البعض  لدى 

 واضطراب المزاج(. 

  ة ظهور أعراض القلق المتضمن وتتجلى أعراض الضغوطات في عد ة صور:  أبسطها  

 .أعراض جسمية كتسارع دقات القلب، ضيق التنفس، التعرق، صعوبة النوم... الخ

الت في  الصعوبة  مثل  عقلية  أعراض  التي  أو  السلبية  واألفكار  والتوقعات   ، ركيز 

 .يرافقها الشعور بالتهديد وفقدان األمان

القيام   و  االستثارة  نتيجة سرعة  المالحظة  والسلوكية  االنفعالية  األعراض  وكذلك 

بسلوك عدواني، وقد يظهر العدوان في األزمات بشكل جماعي حيث ينقاد اآلخرون  

العتداء على الغير أو السرقة دون االكتراث  مع هذا السلوك العدواني ويقومون با 

بأي اعتبارات عقالنية أو أخالقية للنتائج وهذا ما يفسره علماء االجتماع بسيطرة  

الشعور الجمعي نتيجة تأثير المجموعة بحيث يقوم المشاركون بالسلوك العدواني  

يسم ما  إلى  يعزى  السلوك  اقترفوه، وهذا  عما  المسؤولية  أنفسهم  تحميل  ى  دون 

) االجتماعية  ما   )العدوى  )وهذا  اآلخرون  يتصرف  كما  يتصرف  الشخص  بجعل 

التواصل من فوضى وعدوان   التي ظهرت في وسائل  األحداث  شاهدناه في بعض 

 .جماعي وسرقة لألسواق كما حدث في أمريكا( 

وقد تقود الضغوطات الى إنقاص مستويات هرمونات السعادة الدوباميين والسيرتنين  

 .لشخص بالحزن واليأس والتشاؤم حول المستقبل حيث يشعر ا
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ن  يور استجابات القلق والخوف المؤثرومن اآلثار السلبية للضغوطات ونتيجة لظه

سلباً على الوظائف الحيوية في الجسم وعلى المناعة، فيصبح الشخص أكثر عرضة  

)كوفيد فيروس  من  العدوى  تلقي  سرعة  مثل  المختلفة  الجسدية  (  19-لألمراض 

 من األمراض.  وغيره

(  على الصحة  19-وقد حذ ر أطباء وعلماء نفسانيون من آثار عميقة لوباء )كوفيد

ماأجراه   الدراسات  من  المثال  سبيل  فعلى  ومستقبالً،  الحاضر  الوقت  في  النفسية 

"، باحث جامعة غالسكو وأحد المشاركين في بحٍث نشرته دورية  "روري أوكونور

العزل   في  "اإلمعان  أن   الدراسة  من  استخلصه  ومما  سايكايتري،  النسيت  ذا 

االجتماعي، والوحدة، والقلق، والتوتر، واإلعسار المالي، هي بمثابة عواصف قوية  

 ."تجتاح الصحة النفسية للناس 

األولويات يجب أن تكون   أن من  الباحثون  القلق، واالكتئاب وأكد     مراقبة معدالت 

 واإلضرار بالنفس، وغيرها من األمراض التي تصيب النفس. 

وكذلك في أواخر شهر مارس الماضي، أجرت أكاديمية العلوم الطبية في المملكة  

للصحة النفسية  المتحدة استطالعين عبر اإلنترنت قد ما لمحةً عن الوضع الحالي  

(  وغط ى االستطالع األول عي نة قوامها أكثَر من  19-للجماهير في ظل تفشي )كوفيد

وم  النفسية، وسلَّط  األفين  الصحة  في  يعانون مشكالت  كثيرون  بينهم  ئة شخص، 

الوباء،   الدعم والخدمات أثناء  االستطالعُ الضوء على مخاوفهم من الوصول إلى 

فهم من ترد ي   .حالتهم الصحيةفضال عن تخو 

شخصاً من العامة، وكشف عن    1,099بينما غط ى االستطالع الثاني عينة قوامها 

 .قلقهم من آثار العزل االجتماعي والصعوبات االقتصادية الناجمة عن األزمة

 

 ما الفئات األكثر عرضة للقلق؟ 
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 :المجتمعيحدد الباحثون عد ة فئات قد تتأثر بالوباء أكثر من غيرها من فئات  

 األطفال، وصغار السن، والعائالت )إغالق المدارس، العنف األسري(  -

 المسنون وَمن يعانون مشكالت صحية )العزل، الوحدة، الفقد(  -

 الذين يعانون مشكالت في الصحة النفسية )التوقف عن العالج وحدوث انتكاسات(  -

 والتوتر بسبب العمل( الصفوف األمامية من الطواقم الطبية )مخاوف من العدوى،   -

 الذي يعانون صعوبات في التعلم )تغير في الروتين والدعم(  -

 أصحاب الدخول المتدنية )الوظيفة وعدم األمان االقتصادي(  -

المجتمع بشكل عام قد يستشعر زيادة في فروق المستويات الصحية واالقتصادية   -

 واالجتماعية. 

 

الشك انتشار   ومما  عن  الناجم  والقلق  بالخوف  الشعور  أن  أمر  19-)كوفيد  فيه   )

طبيعي خالل هذه الفترة، لكن ينبغي لمؤسسات المجتمع التغلب عليه تجنباً ألية آثار  

 نفسية سلبية قد تترتب على هذه الفترة. 

بعض   الرسمي  موقعها  على  العالمية  الصحة  منظمة  وضحت  المثال  سبيل  فعلى 

-ب اتباعها للتغلب  على شعور القلق الناجم عن جائحة )كوفيدالخطوات التي يج 

 ( منها: 19

من الطبيعي الشعور بالحزن أو القلق  أو االرتباك أو الخوف أو الغضب أثناء   -

األزمات، وفي هذا الشأن يمكنك التحدث مع أشخاص تثق بهم للتخفيف من  

 هذه المشاعر، فاحرص على التواصل مع أصدقائك وأسرتك. 
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ت - تناول طعاماً  إذا  حياة صحي:  أسلوب  فاتبع  المنزل،  في  البقاء  عي ن عليك 

الرياضية،   التمارين  ومارس  النوم،  من  جيد  قسط  على  واحصل  صحياً، 

وتواصل مع أهلك الموجودين معك في المنزل، ومع أفراد  عائلتك وأصدقائك  

 عبر هاتفك. 

المخدرا - أو  الكحولية  المشروبات  تعاطي  أو  التدخين  عن  ت،  امتنع 

 والتستخدمها وسيلة في التغلب على المشاعر السلبية. 

إذا اجتاحتك مشاعر يصعب عليك التعامل معها، فتحد ث غلى أحد العاملين أو   -

 المرشدين الصحيين . 

ابحث عن الحقائق، واجمع المعلومات التي تساعدك في تحديد الخطر الذي   -

 ة. تتعرض إليه بدقة، حتى يمكنك اتخاذ االحتياطات المعقول

(، على  19-احرص على متابعة آخر المستجدات عن فاشية مرض )كوفيد -

الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية ومن خالل سلطات الصحة العامة  

 المحلية والوطنية. 

أنت   - تقضيه  الذي  الوقت  من  بالتقليل  التوتر  أو  بالقلق  تغلب على شعورك 

 ة التي تسبب لك إزعاجاً. وأسرتك في مشاهدة أو متابعة التغطية اإلعالمي

 

وهذه النصائح تتضمن ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحصول على  

قسط جيد من النوم، وممارسة التمارين الرياضية، واالمتناع عن التدخين وتناول  

الكحوليات، وأهمية التواصل مع األصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل  

االجتماعي للتخفيف من حدة التوتر خالل هذه الفترة، مع ضرورة تقصي  التواصل  

   الحقائق من مصادرها الموثوقة.

مسؤولية اجتماعية تجاه بعض الفئات التي تكون أكثر عُرضة   ويجب أن يكون هناك 

 من غيرها للقلق والتوتر في هذه الجائحة كاألطفال، وكبار السن.  
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(  19-مساعدة األطفال على التغلب على الشعور بالقلق أثناء فاشية فيروس )كوفيد

: 

غار البعض  إن التعبير عن هذا الخوف والقلق يختلف حسب عمر الطفل، فاألطفال الص

منهم قادرون أن يعبروا لفظياً، والبعض اآلخر اليستطيع التعبير حيث يظهر قلقهم  

عدم   عن  والتعبير  الموضوع،  حول  األسئلة  طرح  ككثرة  مختلفة  بطرق  وخوفهم 

ب النوم عندهم، االنعزال  الشعور باألمان، والبعض يلتصق أكثر باألم او األب وقد يطل 

اال سرنسجام  وعدم  إخوته،  مع  االبالحديث  شكاو عة  ظهور  الغضب،  و    ستثارة 

وأعراض لم تكن لديه قبل األزمة باإلضافة إلى أحالم وصعوبات في النوم، أو التبول  

الالإرادي ليالً، أو ظهور آالم في البطن والرأس دون سبب عضوي ، أو الخوف من  

كما    بهذه االضطرابات،إن شعور األطفال بالقلق يؤدي إلى إصابتهم    .البقاء وحيدا

تختلف استجابة األطفال للضغط النفسي، فقد يصبح بعضهم أكثر تعلقًا أو قلقًا أو  

 انطواًء أو غضبًا أو تهيًجا، وغير ذلك.  

عندها يجب التجاوب مع ردود أفعال الطفل وتقديم الدعم له، واالستماع إلى مخاوفه،  

لطفل إلى الشعور بالحب واالهتمام  وإحاطته بمزيد من الحب واالهتمام، حيث يحتاج ا

من البالغين في األوقات العصيبة، مع حاجته لإلنصات والتحدث إليه بلطف وطمأنته،  

بالقرب من   للعب والراحة، وإبقاء األطفال  الوقت  كما يجب تخصيص مساحة من 

القائمين على رعايتهم قدر اإلمكان، وإذا   والديهم وأسرتهم، وتجنب عزلهم عن  

األطفال عن ذويهم )مثالً عند إدخالهم إلى المستشفى(، فيجب الحرص  وجب عزل  

 على استمرار التواصل بينهم )عبر الهاتف مثالً(، وطمأنتهم دائًما.  

كما ينبغي الحفاظ على الروتين اليومي لألطفال قدر اإلمكان، ومساعدتهم على إنشاء  

ح حقيقة ما يجري  جداول زمنية جديدة تشمل الدراسة والتعلم، مع ضرورة توضي

الفيروس، بعبارات   الوقاية من  لألطفال، وتقديم معلومات واضحة لهم عن كيفية 

 يسهل عليهم فهمها وتتناسب مع فئتهم العمرية. 
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النكوصية مثل   األعراض  أن اليلوموا أو يسخروا من بعض  كما يجب على األهل 

ق من  الطفل  استفزاز ومعايرة  ويتجنبوا  الالارادي،  التبول  قبل  حدوث  من  أو  بلهم 

التي   واإلنجازات  الخبرات  بذكر  الطفل  اإليجابي مع  الحديث  إخوتهم، مع ضرورة 

 .حققها الطفل على أبسط المستويات مما يساعد على زيادة ثقة الطفل بنفسه

 

- مساعدة كبار السن على التغلب على الشعور بالقلق أثناء فاشية فيروس )كوفيد

19  ): 

الذين يعانون  من الضروري تقديم الدعم   النفسي واالجتماعي لكبار السن، خاصة 

عبر   واألصدقاء  العائلة  مع  المستمر  بالتواصل  ومساندتهم  مزمنة،  أمراض  من 

أكثر   أنهم  حيث  مع  األ الهاتف،  خاصة  النفسي  والضغط  بالقلق  يشعرون  شخاص 

ضرورة   مع  الفترة،  هذه  خالل  المعتادة  األنشطة  عن  والتوقف  مشاركتهم  العزلة 

بالمعلومات بالطريقة البسيطة التي تسه ل عليهم استيعاب المعلومات، باإلضافة إلى  

بالماء   األيدي  غسل  مثل  الوقائية  التدابير  تعليمهم  في  األسرة  مع  مشاركتهم 

والصابون باستمرار، وتشجيعهم على استمرار أنشطتهم داخل المنزل، واستشارة  

 الطبيب المتخصص إذا لزم األمر. 

 

 :(  19-مساعدة األسر على التغلب على الشعور بالقلق أثناء فاشية فيروس )كوفيد

تعيش األسر السعودية حالة غير اعتيادية تتمثل بالحجز داخل البيوت، واالنقطاع  

ن  أذلك فرض نمط حياة لم يسبق    عن العمل، وتقييد حرية التواصل مع اآلخرين، كل

التوتر، ولتخفيف الضغط على األسرة يجب  عليها مما سبب لهم الضغط و    ا اعتادو

 توعية األسر بالنصائح النفسية واالجتماعية التالية:
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الواقع ويتعايشوا - األسرة هذا  أفراد  أن يتقبل  معه ويجب على اآلباء    يجب 

دعم   على  ويعملوا  ألبنائهم  قدوة  يكونوا  وأن  المسؤولية  تحمل  واألمهات 

 .وتشجيع بعضهم البعض وباقي أفراد األسرة 

خفض التصعيد والجدال والحديث بهدوء وعقالنية والتذكير بأن ما يشعرون   -

 .به هو نتاج للضغط النفسي 

سرعة استثارة هي مؤشرات  إدراك وتقبل أن ما يعانونه من قلق وتوتر و -

( القاتل، لذا عليهم الجلوس  19-طبيعية فرضتها ظروف خطر فيروس )كوفيد

معاً وتفريغ مشاعرهم وأفكارهم وتوقعاتهم وتقبلها وعدم كبتها، وعليهم عدم  

إظهار خوفهم أمام أبنائهم فهم مصدر األمان لهم ويجب عليهم أن يكونوا  

مشاهدة األخبار المزعجة التي تثير لديهم  قدوة لهم، كما يُنصح بالتقليل من  

 المشاعر واألفكار السلبية. 

نفسها بأنشطة  كل أسرة أن تبرمج يومها بإشغال    للتغلب على التوتر تُنصح -

عقلية وجسدية إيجابية مثل القراءة، والكتابة، ومشاهدة أفالم ثقافية، تدريس  

مئنان وراحة نفسية  األبناء، قراءة القرآن والصالة فالعبادة مصدر أمان واط

 قال تعالى )الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب(. 

و  - البيت  داخل  رياضية  أنشطة  في  إعمل  والمشاركة  معهم،  األطفال  شراك 

تناول   للشائعات،  االستماع  وعدم  إيجابيين،  أصدقاء  مع  والحديث  ألعابهم، 

الراحة،  من  قسط  وأخذ  الصحي،  اإليج  الطعام  هم  التفكير  التي  بالنعم  ابي 

وبما   التي  أعليها،  واألفكار  المشاعر  وتقبل  إيجابية،  أمور  من  نجزوا 

 تراودهم، واالستمتاع باللحظة. 

البيت   - داخل  األفكار  أالعمل  تشتيت  على  يساعد  توفرت  إن  الحديقة  في  و 

 والتوقعات والمشاعر السلبية المرافقة.  

فراد األسرة وصعب حلها بإمكانهم التواصل مع  أإذا ما ظهرت المشاكل بين  -

 فريق الدعم النفسي االجتماعي في الجهات المختصة. 
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 الدعم النفسي االجتماعي:  

تستوجب ضرورة وجود استراتيجية وطنية للدعم النفسي  إن  هذه الظروف الصعبة 

االجتماعي تتضافر فيها الجهود، وإعداد فرق مؤهلة علمياً وعملياً في كافة مناطق  

المملكة مما يساعد على تخفيف معاناة الضحايا على مختلف أعمارهم من اآلثار  

   .النفسية السلبية الالحقة 

جهات تهتم بالدعم النفسى واالجتماعي أثناء  كما يجب تكثيف الدورات التدريبية من  

األزمات،  تعمل على تقديم التدريبات عبر وسائل االنترنت للتواصل عن بعد،  بحيث  

 تتضمن التدريبات مهارات وتقنيات عالجية تستخدم فى وقت الحوادث الكبرى. 

هذه   في  الطبي  الدعم  مع  ومتالزم  أساسي  االجتماعي  النفسي  الدعم  يُعتبر  حيث 

النفسي االجتماعي عامل مساعد في العالج الطبي،  ا لظروف العصيبة، ألن الدعم 

 (. 19-وهذا ما اعتمدته الصين خالل حربها مع فيروس )كوفيد

في   والعاملين  واألسر  والكبار،  الصغار  كافةً،  المجتمع  شرائح  الدعم  ويستهدف 

 .المجال الطبي واألمني

الجهات ذات العالقة  النفسي االجتماعي مسؤولية مشتركة بين األسر و  ويُعتبرالدعم

 . الطب النفسي والصحة النفسية واالجتماعية   وبين اختصاصي

شباع الحاجات البيولوجية األساسية  إ لى  إالدعم المجتمعي بالدرجة األولى    ويهدف

مسؤولية  وهو   . أساسية  نفسية  كحاجة  األمان  وتوفير  وعالج(،  وشراب    )طعام 

 .الجهات الرسمية الحكومية والخاصة 

 

آثار   تتخفيف   في  االجتماعية  المسؤولية  في  العالقة  ذات  الرسمية  الجهات  دور 

 (:19-)كوفيد
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المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين  ما من شك في أن حكومة  

الملكي  األمير   العزيز آل سعود، وصاحب السمو  الملك سلمان بن عبد  الشريفين 

حفظهما هللا    –محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  

أدت    - حيث  المحنة،  هذه  من  السعودي  الشعب  إنقاذ  على  الحرص  كل    حرصت 

( داخلياً وخارجياً،    19-جريئة واالستباقية في مكافحة فيروس ) كوفيد  الخطوات اال

على شعبها وعلى المقيمين    -أيدها هللا  –والتي بدورها تؤكد حرص القيادة الرشيدة  

على أراضيها، وعلى شعوب العالم، فلفتت بذلك األنظار كونها نموذجاً عالمياً يُحتذى  

ركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية على احتواء  ذ سارعت عبر الم إبه.     

األزمة من خالل  إعداد المنهجية العلمية العملية السليمة باتخاذ اإلجراءات الطبية  

السليمة وإعداد الكوادر الطبية والمستشفيات للوقاية بالعزل للحاالت المشتبه بها،  

طنين من غذاء وشراب ودواء،  ومنع التجوال، وتوفير االحتياطات األساسية للموا

طنين بالمعلومات عن واقع الحال  اوالتعامل بشفافية مع الوضع الراهن، وتزويد المو

للضحايا، وإجراء التوعية المستمرة عبر وسائل اإلعالم. هذه اإلجراءات ساعدت  

 .على طمأنة الناس وتخفيف الضغط عنهم 

ملك سلمان بن عبد العزيز آل  وما من شك في أن متابعة خادم الحرمين الشريفين ال 

سعود، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس  

وطمأنتهم للشعب كان من أهم أساليب الدعم     -حفظهما هللا    –الوزراء وزير الدفاع  

النفسي واالجتماعي ، إذ حرصا  على متابعة كل المستجدات، وتحسس مشكالت  

ا وإصدار  العالقالشعب،  ذات  الجهات  الى  وتقديم  لتوجيهات  النفسي  ة،  الدعم 

الد  ووزارة  الصحة،  كوزارة  رسمية  مؤسسات  قبل  من  ووزارة  ااالجتماعي  خلية 

 التعليم. 

ولقد أظهر المجتمع السعودي عموما تضامنه وإحساسه بالمسؤولية، حيث زادت  

 .والمجتمع ككل هذه األزمة من التالحم بين أفراد األسرة الواحدة 
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ونحن في مملكتنا الغالية متفائلون في التغلب على هذا الوباء، وإيماننا واعتمادنا  

 على هللا كبير ونحمده اذ هيأ لنا حكومة رشيدة تعمل جاهدة للمحافظة على مواطنيها. 

هللا   وملكاً حمى  أرضاً  العربية  دالمملكة  االتكال  هللا  وعلى  وشعباً  خير    ائما   وهو 

 .الحافظين 

 

 *              *             * 

 

   : الخامس  المتحدث( : 5ــ  3)

 الدكتور هيثم بن محمد الفالح 

 : األستعداد طبياُ لمرحلة ما بعد كورونا المحور الثالث عشر

 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا أوقاتكم بكل الخير والتقدير وتقبل هللا  

  األعمال. من الجميع صالح 

 

المرض   تفشي  يزال  العالم   (COVID-19) ال  كل    .يتحدى  من  الرغم  وعلى 

صابات الثالثة  تم اتخاذها عالمياُ تجاوز عدد اإلجراءات الوقائية الرديكالية التي  اإل

عمله   كة ماتم ربعة أشهر. في المملأ ل من  أقو عدد الوفيات الربع مليون في   ماليين

النظام الطبي المرور بفترة قمة  أمن خطوات استباقية   دى إلى تجنيب المجتمع و 

 لى انهيار الخدمات الطبية في مجموعة من دول العالم المتقدمة. إدت  أتي  الوباء ال

محلياُ إلى     COVID-19 و حسب النماذج الوبائية من المتوقع أن تصل معدالت

لى  إمن الصين وإيطاليا(. لذلك نحتاج مستفادة الذروة في مايو / يونيو )الدروس ال

خارطة طريق وتكييف استراتيجيتنا للصحة العامة للحد من انتشار الوباء ونكون  

أساليب    درين على االنتقال إلى نهج جديدقا من  بالعدوى بدالً  يستهدف المصابين 
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فيه ينتشر  التي  المناطق  في  بأكملها  مجموعات سكانية  تستهدف  التي  ا  التخفيف 

 االنتقال على نطاق واسع وال يتم التحكم به. 

التخطيط لكل مرحلة يجب أن يبدأ اآلن حتى تكون البنية التحتية جاهزة عندما يحين  

بأن ردودنا هي أحكام تستند إلى فهمنا الحالي ، لكن   وقت االنتقال. ونتذكر دائماُ 

جراءات. والتي يجب  رعة ، كما سيتطور فهمنا ألفضل اإلالوباء الجديد يتطور بس

 تحديثها وتنقيحها عند توفر أدلة وسياق ورؤى إضافية حول الوباء. 

بتغطية   السابقة  المحاور  في  االفاضل  المتحدثون  جوانب    COVID-19قام  من 

 واسعة طبية ونفسية واجتماعية.  

ُ  لكن ماذا عن مرحلة ما  بعد كورونا طبيا

البيا  جميع  على  التدريجي  العالمي  النهج  الحقيقي.  يعتمد  وقتها  في  وتحليلها  نات 

لـ   االنتشار غير المسبوق  الت   COVID-19لمراقبة  لتحديد  قنية  ، و تسخير قوة 

وتتبع حاالت االختالط. و يجب علينا توسيع استثماراتنا في البحث والتطوير وتعزيز  

 النشر السريع للنتائج والعالجات الفعالة. 

لـ   المفاجئ  التأثير  ال  Covid-19ظهر  القدرات  خ على  كل  بتسخير  الطبية  دمات 

يو او  الذين وصلوا  المرضى  من  الهائل  الكم  لمعالجة  توقع وصولهم  التخصصات 

اآللمنش  ووجه  الطبية,  األت  في  العمل  لمضاعفة  الطبي  األلطاقم  ساسية   قسام 

ال التي كانت تقوم  عمكزة(  هذا بدوره أثر بعمق على األو العناية المر  ء)الطوارى

خرين الذين  خدمة المرضى اآلفي قدرتها على    لى عجز إت و أدى  آش بها هذه المن

 فئات:  في أربع  COVID-19و عدم تقديم خدمتهم بسبب أخر  ألى تإينظر 

 سعافية. مراض الحادة واإلضى الحوادث و األمر •

 مراض المزمنة. األ •

 ورام. مرضى األ •

 جراءات الروتينية. مرضى العمليات و اإل •
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حاليًا تقليل أولويات الرعاية الروتينية و المزمنة وغير الحادة لتوجيه القدرات    و تم

لمرضى   ترتب  COVID-19والموارد  ذلك  ،  بين    ا ثارآعلى  بشدة  تختلف 

 التخصصات واألطباء ومجموعات التشخيص. 

 

يقافه من خدمات  إمستشفيات تعويض ما تم تأخيره أو  بعد مرحلة كورونا على ال

جز.  خالل الجائحة, و هذا يتطلب موارد إضافية وطريقة عمل مختلفة للحد من الع 

 محاور رئيسية:ة ثالثفكار و رسم الخطط ضمن لذلك يجري جمع المعطيات و األ

 تقديم أفضل رعاية للمرضى.  •

 السعة.  وزيادة  المتاحة   فضل للمصادراالستخدام األ •

 تقليل المخاطر المالية على النظام الصحي.  •

و لرسم و تحليل السيناريوهات على قدرة توفير الرعاية ، والموارد والوقت الالزم  

 خطوات:   3للعودة إلى خط األساس )ما قبل كورونا(. البد من 

 تحليل اإلنتاجية الحالية للقطاع الطبي.  •

ن( التي يمكن تنشيطها  ة اآلالطبية الكامنة )غير العامل   تقدير القدرة  •

 بعد كورونا. 

 مكانات(  اء على الضرورة الطبية و توفر اإل تحديد األولويات )بن •
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: نجاحنا في مرحلة ما بعد كورونا يعتمد على االستخدام االمثل للقدرات    النتيجة 

الكامنة و تحديد األالطب فية  المطلوب من موارد إضا  ولويات و توفيرية الحالية و 

ة عالية مع االخذ باالعتبار القيود الحالية الناجمة  ءلتقديم خدمة طبية بجودة وكفا

 . Covid-19عن 

 التوصيــــــــــــــــــــــــــات: 

لخادم   .1 وطنية  قضايا  مجموعة  باسم  وامتنان  وتقدير  شكر  برقية  توجيه 

اإلجراءات   جميع  على  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

وتقديم    ، المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  لمنع  اتخذت  التى  االحترازية 

 الرعاية الطبية مجانا للجميع. 

النفسي االجتماعي ودعم   .2 للدعم  استراتيجية عن طريق لجنة وطنية  وضع 

البحوث يشترك فيها جميع الوزارات المعنية تتضمن إعداد فرق مؤهلة علميًا  

وعمليًا في كافة مناطق المملكة للمساعدة في تخفيف اآلثار النفسية السلبية  

 لضحايا فيروس كورونا المستجد لمختلف فئات السن.  

لدورات التوعوية لألسر عن طريقة التكيف مع الحجر المنزلي وآثاره  تكثيف ا .3

 النفسية ، عبر وسائل التواصل االجتماعي وجميع وسائل اإلعالم المرئية . 

الصحية   .4 ليشمل التخصصات  التخصصات الصحية  النظر في تصنيف  إعادة 

 البحثية . 
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الدراسات واألبحاث في مجال الحاالت المكتشفة في   .5 المملكة  تشجيع ودعم 

حتى يتمكن المتخصصون من وضع مسار خاص    19  - من فيروس كوفيد  

بالفيروس ومقارنته باألقاليم األخرى ، لمساعدة الباحثين على التنبؤ بتحور  

 الفيروس الجيني المستقبلي . 

تنشيط التعاون الدولي مع مراكز األبحاث والجامعات الدولية ، لالستفادة من   .6

 لخصوص . التجارب العالمية بهذا ا

الواحدة   .7 الصحة  الطب    One healthتطبيق  بين قطاع  الدمج  من خالل 

 البيطري والبشري وقطاع البحث العلمي . 

الخاص لالستثمار في صناعة المعدات واألجهزة واألدوات   .8 القطاع  تشجيع 

 الطبية . 

استقطاب المستوصفات األهلية التي توقف عملها تقريبًا للعمل جنبًا إلى جنب   .9

المرا العبء عنها مع  لتخفيف  الصحية  االقتصادي عن    كز  الضرر  ، ورفع 

 ها والعاملين فيها . يكمال

مراجعة نظام خصخصة المؤسسات الطبية الحكومية في ظل ما أثبتته   .10

لوزارة   التابعة  الطبية  للمؤسسات  االستراتيجية  الخطط  نجاح  من  الجائحة 

 الصحة التي تملكها الدولة . 

ال .11 الحراك  استمرارية  بعد  تعزيز  عن  الطبي  التعلم  في  والفعال  نشط 

 واحتسابه ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الطبية . 

العمل على التنمية الصحية من خالل التوسع في إنشاء المدن الطبية   .12

 والكليات الصحية في كافة التخصصات وكليات التمريض . 

ادر  التأكيد على مؤسسات اإلعالم المقروءة والمرئية باالستعانة بالكو  .13

 المتخصصة لتحرير وإعداد المواد ذات العالقة بالصحة . 

تعز .14 وأنشطة  برامج  ودعم  المتخصص  تشجيع  الصحي  اإلعالم  يز 

لتعزيز    الموجه الصحي  الفريق  لمساندة  المختلفة  بفئاته  والمجتمع  للفرد 

 مفهوم الثقافة الصحية المطلوبة . 
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و  .15 التوعية  مجال  في  العاملين  مهارات  وتطوير  قدرات  اإلعالم  بناء 

 الصحي ومسؤولي البرامج الصحية في وسائل اإلعالم المختلفة . 

 

 *          *         * 
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 ة ــــــمجموعة قضايا وطني

 المرحلة الثالثة

 الدورة السادسة لفعاليات المجموعة 

الصحافة السعودية .. واقعها... وتحديات المستقبل في "  عنوان الندوة:

                                   الثورة الرقمية"ظل 

 

 

 معلومات عن فعاليات الندوة: 

 تضمن برنامج الندوة ما يأتي:    

، حيث خصص اليوم األول للندوة  فعاليات الندوة على مدار يومين   ❖

)الموافق   1441  /10/  28يوم   لفعاليات  6/2020  /20هـ  م( 

 كل من:  افيهالجزء األول الذى تضمن محاور تحدث 

)انظر سيرته الذاتية )ملحق )    شجاع بن سلطان البقميالدكتور   .1

قرين اسمه  في جدول   (( حيث تناول سعادته المحور الموضح9

( الحاضرين، 1رقم  مع  والحوار  والمناقشة  بالبحث  وذلك   )

وعرض أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث  

 التى أجريت والمنشورة.

)انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم ) الدكتور صالح بن زيد العنزي  .2

 ( . 1الموضح في الجدول رقم ) ((، حيث تناول المحور9

الذاتية    ا)انظر سيرتهالدكتورة نوير بنت سليمان خلف الشمري .3

الموضح في الجدول رقم   المحور  ت((، حيث تناول9)ملحق رقم )  

(1) 
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)انظر سيرته الذاتية )ملحق الدكتور شجاع بن سلطان البقمي    .4

 . (1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )9رقم ) 

ر سيرته الذاتية )ملحق رقم ) )انظالدكتور تركي بن فهد العيار   .5

 (1((، حيث تناول المحورالموضح في الجدول رقم )9

 

يوم ❖ الثانى  اليوم  /    21)الموافق  هـ  10/1441  /29   خصص 

 يات الجزء الثانى الذى تضمن  محاور تحدث فيهام( لفعال6/2020

 كل من: 

 

العنزي) .1 زيد  بن  صالح  )  الدكتور  رقم  )ملحق  الذاتية  سيرته  انظر 

حيث تناول سعادته المحور الموضح قرين اسمه في الجدول  ((،  9

( وذلك بالبحث والمناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض  2رقم )

أحدث ما وصل إليه العلم والمبنى على بعض األبحاث التى أجريت 

 والمنشورة.

 

ر سيرتها الذاتية  )انظ     ة نوير بنت سليمان خلف الشمريالدكتور .2

(( ، وقد تناولت سعادتها المحور الموضح قرين اسمها  9)ملحق)  

 (. 2في الجدول رقم )

(( ، 9)انظر سيرته الذاتية )ملحق)      الدكتور عبد الملك الشلهوب .3

 (. 2وقد تناول سعادته المحور الموضح قرين اسمه في الجدول رقم )

)انظر سيرته .4 الذاتية )ملحق)   الدكتور سالم بن على سالم عريجة 

(( ، وقد تناول سعادته المحور الموضح قرين اسمه في الجدول  9

 (.2رقم )
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مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا  ❖

لمتحدث توجيهها  وتم  الندوة  من  فعاليات  انتهائهم  بعد  الندوة  ي 

 التحدث وعرض المادة العلمية .  

متحدثوا   ❖ بها  أوصى  التي  الفريق    التوصيات  أقرها  والتي  الندوة 

 حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.  العلمي.

 

 *          *         * 

 :فعاليات اليوم األول من الندوة:   أوال

 (  1جدول رقم )

 اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثينموضوعات محاور 

   هـ1441/  28/10   من الندوة يوم  اليوم األول
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 

 الصحافة السعودية الورقية : تاريخها  األول 
 ومراحلها 

سلطان   بن  شجاع  د. 
 البقمي 

 الصحافة االلكترونية وتأثيرها على   الثاني 
 الصحافة الورقية

 د. صالح بن زيد العنزي 

وسائلها،   الثالث  الرقمية:تعريفها،  الثورة 
 وتأثيرها

بنت   نوير  د. 
 سليمان الشمري 

المميز   الرابع الصحفي  والتدريب  التعليم  آليات 
إلى   التقليدي  الصحفي  من  وتطويره 
التتطورات   وفق  وذلك  بيانات  صحفي 

 التقنية وثورة المعلومات 

بن   شجاع  د. 
 سلطان البقمي 

على   الخامس  االجتماعي  التواصل  منصات  تأثير 
 الصحافة التقليدية )الورقية(

فهد   بن  تركي  د. 
 العيار 

مدير  
 الندوة 

 ى زيلعغطاس األستاذ يحي 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—1)

 : المتحدث األول
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 شجـــاع بن سلطان البــقمي  الدكتور 

 

 الصحافة السعودية الورقية: تاريخها، ومراحل تطورها:

ت الصحافة السعودية بالعديد من التحوالت التي ساهمت بشكل واضح في تعزيز   مر 

خالل   عام  دورها  منذ  تستشعر  أن  قبل  ذلك  جاء  مضت،  طويلة    2012سنوات 

بمهددات طرأت، هذا االستشعار الذي جاء متأخًرا، لم يمنح الكثير من المؤسسات  

الصحفية السعودية فرصة تكوين مراكزها المالية، وتطوير أدواتها االستثمارية، بما  

 تطلع إليه. يمنحها وقود االستمرار، واالحتفاظ بأدائها المهني الذي ت

بن   المؤسس عبدالعزيز  الملك  إطار حرص  السعودية في  الصحافة  نشأة  وجاءت 

سعود   آل  ثراه-عبدالرحمن  هللا  الدولة    -طيب  ونشأة  تاريخ  من  مبكر  وقت  منذ 

  - رحمه هللا-السعودية على إنشاء مؤسسات صحفية في المملكة، وذلك إيمانا منه  

 .معاتبأهمية دورها في نهضة الدول وتطور المجت

وأوردت وزارة اإلعالم السعودية عبر حسابها في »تويتر« عدة نقاط حول نشأة  

الصحافة في السعودية، وذلك ضمن احتفائها بمدينة الرياض عاصمة اإلعالم العربي  

أواخر  2018/2019 للصحافة السعودية كانت في  الحقيقية  البداية  ، إذ قالت إن 

القرى، ثم صدرت إلى جانبها صحيفتا "صوت  حينما أنشئت صحيفة أم    1924سنة  

 . "الحجاز" و"المدينة المنورة 

وأوضحت وزارة »اإلعالم« أن العدد األول من »صحيفة أم القرى« صدر بعد دخول  

الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة بأسبوع واحد فقط، وكان صدورها تدشيناً لعهد  

 .صحفي جديد اتسم باالستمرار واالستقرار

الحين، عاشت الصحافة السعودية مرحلة مهمة أسست من خاللها كيانات    منذ ذلك 

مستوى   في  ارتفاع  الزمه  مالية ضخمة،  عوائد  تحقق  جعلها  الذي  األمر  جديدة، 

العربية السعودية، وحرص   التعليم في المملكة  المقروئية في ظل ارتفاع مستوى 

المعلوما  الصحف واالطالع على  قراءة  بشكل واضح على  والبحث عن  الناس  ت، 

 التفاصيل. 
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ب  جاءت  السعودية،  الصحافة  عاشتها  التي  المهمة  الثانية  نظام  المرحلة  صدور 

، وال  2001أغسطس  17المؤسسات الصحفية السعودية في شكله األخير بتاريخ  

النظام  هذا  إنشاء    زال  كيفية  النظام  يتضمن  فيما  اللحظة،  هذه  حتى  به  معموالً 

األهلية   الصحفية  مالها  المؤسسات  ورأس  طبيعتها  وأحكام    - ومركزها    - وبيان 

المؤسسة وواجباته ومحظوراته    -انتهائها   الواجب توافرها في عضو    - الشروط 

اإلشراف على   لجنة  التحرير وأعضاء  المؤسسة ورئيس  اختيار مدير عام  أحكام 

 .التحرير وبيان صالحياتهم

قدين من الزمن تقريبًا،  وعلى الرغم من أن المؤسسات الصحفية السعودية، ظلت لع

تحويل هذه   أهمية  تدرك  الغالب  في  تكن  لم  إنها  إال  مرتفعة،  مالية  تحقق مداخيل 

المداخيل إلى أوعية استثمارية جديدة، يمكنها دعم استمراريتها، ونجاحها، وبقائها  

ككيانات اقتصادية مهمة، فمعظم المؤسسات الصحفية اتجهت نحو توزيع األرباح  

ا على  البيئة  النقدية  تغي رات  ظروف  مواجهة  فرصة  يمنحها  لم  بشكل  لمساهمين 

 االتصالية في عالمنا اليوم. 

ويبقى هذا الرأي، ليس بالمجمل، فهنالك بعض المؤسسات الصحفية السعودية تعيش  

اليوم واقعًا جي ًدا وهذا أمر طبيعي، يعود إلى كونها استثمرت في فترة من الزمن في  

أن النجاح الواضح في المجموعة السعودية لألبحاث والنشر،    إمكاناتها المالية، كما

والتي تكشف األرقام المالية الصادرة عن الشركة المدرجة في سوق المال السعودي،  

في أرباحها النقدية، يبرهن أهمية تحويل المؤسسات الصحفية السعودية    اقوي  ا نمو

إال إن هذا األمر لن يتم    إلى شركات مساهمة عامة، تضمن لها االستمرارية والبقاء،

أين   يدركون  فالمستثمرون  المؤسسات،  هذه  لمعظم  ضعيف  مالي  واقع  ظل  في 

 يشترون ومتى يشترون. 

ومع التغيرات التي طرأت على البيئة االتصالية، وصناعة اإلعالم، بات من  

أمرين   يواكب  بما  السعودية،  الصحفية  المؤسسات  نظام  تطوير  اليوم  الضروري 

األو السعودية  مهمين:  العربية  المملكة  رؤية  الوطنية  2030ل  الرؤية  هذه   ،

اليوم،   البيئة االتصالية  التي شهدتها  الثاني بالتغيرات  الطموحة، فيما يتعلق األمر 
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والتطورات الحالية على صعيد صناعة اإلعالم بشكل عام، وصناعة الصحافة بشكل  

 خاص. 

على الرغم مما وصلت  وبالحديث عن صناعة الصحافة من المهم اإلشارة إلى أنه 

إليه الصحافة عالميًا من تطور في اإلنتاج واإلخراج وتحقيق أرباح عالية خالل  

النصف الثاني من القرن العشرين؛ إال أن الصحافة تواجه اليوم الكثير من  

واقتصاديات الصحافة، ويمكن   التحديات المرتبطة بمشاكل التطور التقني والسوق

 إجمال أبرز هذه التحديات في اآلتي: 

ألقت الثورة المعلوماتية واإلنترنت  :  الحديثة على صناعة الصحف  قنية تأثير الت -

بتبعاتها على واقع الصناعة الصحفية، فأثرت الكثير من التطورات التكنولوجية  

الصحف   وإخراج  وإنتاج  إعداد  مراحل  على  الدوريا المتالحقة  من  ت  وغيرها 

الت التطور  ومع  من  قن المطبوعة،  الكثير  بدأ  وتوزيعها  الصحف  في صناعة  ي 

الصحف في العالم باعتماد النمط اإللكتروني المتكامل لتقديم الصحف، األمر الذي  

أحدث تغييرات جذرية في عملية إعداد وإخراج الصحيفة بكل عناصرها المقروءة  

الت. و(25) والتصويرية والرمزية  ي تحديًا للصحافة فإنه  قن بقدر ما يمثل التطور 

في المقابل استفادت الصحافة من أبرز التطورات التكنولوجية الحديثة، ومنها:  

تطورات في الطباعة باألوفست، والتنضيد الضوئي، وتصميم وإخراج اإلعالنات  

، وأدت هذه التطورات  حاسوب  ى جهاز ال والصفحات باستخدام برامج حديثة عل

الموظفين  إ عدد  تخفيض  منها:  الصحفية،  المؤسسات  على  عدة  تأثيرات  لى 

والدولية   الوطنية  للوكاالت  التكنولوجيا  سمحت  كما  الورق،  إلنتاج  الالزمين 

بإرسال األخبار والمواد اإلعالمية مطبوعة جاهزة، وهذا بدوره قلل من النشاط  

صحفية تقلل من عدد  الالزم لتنضيد وطباعة تلك األخبار، ما جعل المؤسسات ال 

لحجم المؤسسة    موظفيها في مجال اإلنتاج واإلخراج إلى ثلث أو نصف العدد تبعًا

في سرعة  قنية  التالتي توظفها في عمليات اإلنتاج، كما زاد تأثير    قنية  ونوعية الت

 

(ل السياسات التحريرية للصحف الخليجية والعوامل المؤثرة على القائ  باالتصال: دراسة  2014زهير حسين )  )25(

 .  68)البحرين: جامعة البحرين(ل ص  2ميدانيةل مجلة سمات العدد
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إعداد وإنتاج الصحيفة، وسهلت عملية نشر األخبار العاجلة والطازجة، حيث يتم  

ر في صفحة محددة حتى اقتراب الموعد النهائي للتوزيع يتم  تجميع هذه األخبا

المرئي   اإلعالم  نسبيًا  تنافس  اليومية  الصحف  بوقت قصير، ما جعل  طباعتها 

اس ذلك  جانب  إلى  العاجلة،  األخبار  وتغطية  اآلنية  في  تفادت  والمسموع 

 . (26) في تخفيض تكاليف اإلنتاجقنية المؤسسات الصحفية من الت

: يعد انخفاض اإليرادات اإلعالنية من أهم المشاكل  اإليرادات اإلعالنيةانخفاض  -

التي تواجهها صناعة الصحافة اليوم، ويعود هذا االنخفاض إلى منافسة الوسائل  

اإللكترونية الجديدة للصحافة المطبوعة، حيث استحوذت هذه الوسائل الجديدة  

يذهب سابقًا إلى المؤسسات  على نصيب كبير من اإلنفاق على اإلعالن والذي كان  

 الصحفية. 

: انخفضت نسبة أرقام التوزيع في الفترة األخيرة بنسبة  انخفاض أرقام التوزيع -

كبيرة جًدا نظًرا لمنافسة الوسائل اإللكترونية للصحف والتغير المستمر في أذواق  

القراء وظهور جيل جديد من القراء أكثر ارتباًطا بالصحف والمواقع اإللكترونية  

الورقية  الصحف  اللجنة  (27) من  عن  صادر  تقرير  أشار  الخصوص  هذا  وفي   .

األوروبية للصحافة بأن انخفاض توزيع الصحف من أهم التحديات المالية التي  

عام   منذ  وبخاصة  العالم  في  الصحافة  تبعات  2009تواجهها صناعة  كأحد  م 

ودول أوروبا  األزمة المالية العالمية، حيث تأثرت صناعة الصحافة في أمريكا  

بشكل كبير، وعانت المؤسسات الصحفية من أزمة تمويل وارتفاع تكاليف إنتاج  

الصحف مع استمرار ارتفاع خسائر الصحف، وتفاقمت هذه األزمة مع ظهور  

شبكة اإلنترنت وانتشارها كوسيلة إعالمية، واقتحام شبكات التواصل االجتماعي  

 

(26)  Ropert G. Picard (2004), The Economics of the Daily Newspaper Industry, In 

Alison Alexander; James Owers; Rod Carveth; C. Ann Hollifield and Albert N. Greco, 

"Media Economics : Theory and Practice" , 3rd Edition, (Lawrence Erlbaum Associates, 

Inc. , Mahwah, New Jersey), P.120. 

(27) Jay Rosen (2000), What are Journalists for? New Haven : Yale University Press, P 

19-22.   
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نتاج الصحف وتباطؤ نمو االقتصاد  مجال الصحافة، خصوًصا مع ارتفاع تكاليف إ

 . (28) العالمي

: تمثل السوق الصحفية أبرز التحديات التي تواجه الصحافة،  السوق الصحفية -

لت الصحافة إلى مشروعات تجارية تسعى إلى الربح باعتباره مؤشًرا   حيث حو 

على النجاح، ويعتبر الربح لدى هذه المشروعات مقياس اإلنتاجية ومقياًسا لمدى  

يق الصناعة لدورها في المجتمع، والناشر الناجح هو الذي يهدف دائًما إلى  تحق

إنشاء صحف تحقق أرباًحا تمك ن هيئة التحرير من التخلص من الضغوط  داخل  

لقيام   ضمان  أكبر  التجاري  والثبات  المالية  القوة  وتعتبر  وخارجها،  الصحيفة 

الصحفي للمؤسسة  التجاري  المركز  فمتانة  حيوية؛  استقاللها  صحافة  يقوي  ة 

يمكن   ال  أساسي  عنصر  األرباح  أن  كما  أفضل،  بشكل  وإصدارها  ونفوذها 

االستغناء عنه في أي مشروع صحفي يُراد له البقاء، فاألرباح رأس مال لالرتقاء  

والنهوض بإنتاجية الصحيفة، ومورد الزم لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها  

المالي   الجيد لديها مرونة عالية في مقاومة  الصحيفة، فالصحيفة ذات المركز 

 . (29) الضغوط أكثر من الصحيفة ذات المركز المالي الضعيف  

 

 

 

 متطلبات تطوير األداء الصحفي المهني: 

باتت صناعة الصحافة، تخشى كثيًرا التغيرات الجديدة في العملية االتصالية،  

من شأنها    مما حدا بالبعض من المؤسسات الصحفية إلى البحث عن حلول سريعة

 
(28)  European Commission (2011), Feasibility study for the preparatory action, Erasmus 

for journalists, Part.2 - Statistical Review, Final Report, March, Accessed at 18-9-2016, 

Available at:  

(https://www.asktheeu.org/en/request/2233/response/8179/attach/11/ERJO%20Part%

202%20Annexes.pdf) 

سيد    )29( )أحمد  حسين  للصحافة 2015عبدالعظي   االجتماعية  المسؤولية  على  المؤثرة  التنظيمية  العوامل  (ل 

( الفترة  القاهرة: 2012-2011المصرية: دراسة تحليلية وميدانية في  (ل رسالة ماجستير غير منشورةل )جامعة 

 . 58كلية اإلعالمل قس  الصحافة(ل ص

https://www.asktheeu.org/en/request/2233/response/8179/attach/11/ERJO%20Part%202%20Annexes.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/2233/response/8179/attach/11/ERJO%20Part%202%20Annexes.pdf
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التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، وهي التحديات التي تتشكل تحت مظلة  

المنافسة الكبيرة مع كل ٍ من: وسائل اإلعالم اإللكترونية، ووسائل اإلعالم الرقمي،  

تختص   أخرى  وتحديات  اإلعالمية،  كوادرها  بتسرب  تتعلق  تحديات  إلى  باإلضافة 

 مؤسسة وأخرى، مما أثر على أداء هذه المؤسسات.  باختالف الحوافز المالية بين

أظهرت بعض الدراسات أن غالبية الصحفيين يرون أنه توجد معايير محددة  

لتقييم أدائهم، ولكنها تقتصر على تقرير االنفراد الذي ال يعتبرونه كافياً، وال يوجد  

بعوامل عدة،    تقدير مادي ومعنوي للتميز في األداء، ويتأثر األداء المهني للصحفيين

بعضها يتعلق بالمؤسسة وبيئة العمل داخل الصحيفة، واآلخر يتعلق بالحصول على  

 المعلومات إلى جانب عوامل تتعلق بالجمهور. 

المهني،   أدائهم  على  سلباً  وتؤثر  الصحفيون  يواجهها  التي  الصعوبات  من 

غير  عدم الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، أو الحصول على معلومات  

مكتملة، واحتواء بعض المعلومات على مواد دعائية، إلى جانب صعوبة التعامل مع  

 المصادر. 

حينما نتحدث عن القيم المهنية بشكل تقليدي، ونقول أنها الفورية، والشمول،  

القراء، وتحقيق مكانة   احتياجات  وتلبية  واالنفراد،  السبق  والموضوعية وتحقيق 

عال وضمان  السوق،  فى  أرقام  الصحيفة  زيادة  حتى  أو  بالمصادر،  الصحفى  قة 

التوزيع، دون الحديث عن الممارسة المهنية وما يعترضها من تحديات على أرض  

 الميدان، فإننا نسطح األمور. 

علينا أن ندرك تماًما أن هنالك مؤسسات صحفية تحاول تحقيق جانب الفورية  

األمر كان موجوًدا في السابق، لكنه  مقابل قيم مهنية أخرى تتعلق بالمصداقية.. هذا  

اليوم أصبح أكثر تواجًدا في ظل مواكبة المؤسسات الصحفية لعنصر المنافسة مع  

 شبكات التواصل االجتماعي وبحثها عن السبق الصحفي، الذي يوقعها في الخطأ. 

من وجهة نظري، الرضا الوظيفي يزيد من مستوى التمسك بالقيم المهنية..  

هن كان  ما  المهنية  فمتى  بالقيم  التمسك  كان  كلما  أعلى  وظيفي  رضا  مستوى  الك 

مرتفعًا.. وألن المؤسسات الصحفية هي من تصرف الرواتب لموظفيها.. فإنها تتفوق  
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من حيث تمسكها بالقيم المهنية مقارنة بالحسابات اإلخبارية في شبكات التواصل  

على عمل مؤسساتي   -دائًماغالبًا وليس -االجتماعي.. والتي يديرها أفراد وال تقوم 

 واضح. 

الصحفي  تمي ز  التي  النقاط  بعض  هنا  لمؤسسة    سأورد  ينتمي  كان  سواًء 

في صحيفة    م ة على شبكات التواصل االجتماعي أيدير حسابات إخباري  مصحفية أ

 إليكترونية: 

الصحفية ويذهبون إلى    - المؤتمرات  الذين يحضرون  الفعلي ون  الصحفيون 

األخبار؛ هم  الوزارات   بحثًا عن  مع مسؤوليها  يتواصلون  أو  الحكومية  والهيئات 

 األكثر موثوقية ألنهم يجلبون األخبار من مصادرها. 

ليس هنالك صحافي يتعمد الخطأ.. لكن هنالك صحافيين تنقصهم الخبرة    -

أحيانًا في كيفية المعالجة الصحيحة للمادة الصحفية.. وهو األمر الذي يوهم القارئ  

 م يفتقدون للقيم المهنية الواجب توافرها. أنه

ت الصحفية وحدها؛  تعزيز وغرس القيم المهنية ليس مسؤولية المؤسسا  -

عالم هي من تتحمل الجزء األكبر من هذه المسؤولية.. ولدينا وهلل  بل أن أقسام اإل

القيم   وغرس  والتحفيز..  التوجيه  فقط  يريدون  مميزون  المملكة طالب  في  الحمد 

سماء    المهنية  في  يلمعون  اليوم  يجعلهم  الذي  األمر  نفوسهم،  في  بشكل صحيح 

 اإلعالم والعمل الصحافي. 

أ  - التحليل والشرح واال نحتاج إلى صحافة  ستقصاء.. وهذا  كثر قدرة على 

األمر يزيد من مستوى مهنية الصحافيين.. فالعمق المعرفي يعطيهم ثقة في نفوسهم  

 . وبشمولية أكبر. ويجعلهم يكتبون بدقة.. وبموضوعية. 

الصحافة    - تنافس  االجتماعي  التواصل  شبكات  في  اإلخبارية  الحسابات 

الورقية في مربع واحد، وهو )اإلخبار(.. لكنها ال تقوم عادةً بالتحليل والشرح، وإذا  

ة.   ما طورت هذا الجانب، حتًما ستكون منافًسا أكثر قو 

ل الصحفي من صحفي  وفي ضوء ذلك، من وجهة نظري من الصعب الحديث عن ت حو 

تقليدي إلى صحفي بيانات... برأيي أن الصحفي يبقى صحافيًا يمارس العمل المهني،  
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واًء كان عبر  تختلف األداة، أو المنصة، إال إنه يبقى العمل الصحافي عماًل واحًدا، س

أ  م الصحافة الورقية، أ أ  م التلفزيون،  عبر شبكات التواصل االجتماعي،    م اإلذاعة، 

 فة اإلليكترونية. والصحا

إال إنه من الممكن الحديث عن صحافة االندماج أو االستحواذ، إذ أنه مع تطور شبكة  

وسائل   في  الرقمية  التكنولوجيا  واستخدام  وإعالمية،  إخبارية  كوسيلة  اإلنترنت 

وتراجع   اإلعالمي،  اإلنتاج  شركات  وتركُّز  والمرئية،  البصرية  السمعية  اإلعالم 

تنع كلٌّ من األكاديميين والممارسين بأن االندماج  انتشار وسائل اإلعالم التقليدية، اق

يمكن أن يكون المنقذ للصحافة في القرن الحادي والعشرين، ويعني االندماج عدم  

المهنية   واألدوار  المختلفة  اإلعالم  وسائل  بين  الفاصلة  الحدود  وضوح 

 (.30الصحفية) 

اإلعالمي   االندماج  متع  -غالبًا-ويستخدم  منصات  مثل:  الحكي،  مصطلحات،  ددة 

والوسائط المتعددة، ووسائل اإلعالم الجديدة جنبًا إلى جنب مع االندماج لتوضح هذه  

فِرق   وجود  المهني  العمل  حيث  من  الصحفي  االندماج  يعني  كما  الجديدة،  البيئة 

اإلخبارية،   القصة  وإنتاج  والكتابة،  للتخطيط  معًا  يعملون  الصحفيين  من  مختلطة 

ة بالتغطية اإلعالمية، وتحديد أي جزء من المادة اإلعالمية  وإصدار القرارات المتعلق

وقد   والرقمية،  والمذاعة  المطبوعة  األشكال  في  فعالية  أكثر  بطريقة  ذكره  يمكن 

النوع من العمل الصحفي   استخدم علماء اإلعالم مصطلحات عدة للتعبير عن هذا 

المتعددة   الوسائط  صحافة  مثل:    ، Multimedia Journalismالجديد، 

االندماج   والصحافة عبر وسائل  Convergence Journalismوصحافة   ،

تستخدم  Cross-Media Journalismاإلعالم   المصطلحات  هذه  وجميع   ،

لوصف طريقة العمل أو اإلنتاج الذي تشترك فيه منصتان إعالميتان أو أكثر بطريقة  

وال المتكامل،  اإلنتاج  في:  تتمثل  أبعاد  أربعة  ولالندماج  متعددي  متكاملة،  مهنيين 

المهارات، وتسليم المحتوى لمنصات متعددة، والجمهور النشط، وأي من هذه األبعاد  

 

(30)  David Domingo et al (2007), Four Dimensions of Journalistic Convergence : A 

Preliminary Approach to Current Media Trends at Spain , Accessed at (5-9-2016), 

Available at : (http://dadun.unav.edu/handle/10171/5114). 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/5114
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، ولكن في كثير من الحاالت تعد  في وسائل اإلعالم من تلقاء نفسه  يمكن أن يتطور

كلٌّ منها جزًءا من نفس المشروع المدمج، وعلى الرغم من أن األبعاد األربعة يمكن  

، لكن الفصل بينها يمكن أن يكون أكثر  بعضاوثيقة مع بعضها  كون ذات صلة  أن ت

 (. 31فائدة لتحديد المؤيدين والمعارضين في أي مشروع قائم على االندماج )

الجديدة واالتصاالت والبث والحاسب    قنيةالمدمجة بأنها "تكامل التوتُعرف الصحافة  

مطبوعة وإذاعة    اآللي في نظام واحد، ينتج عنه دمج وسائل اإلعالم من صحافة 

الصحافة   رت  تطو  وقد  اإللكترونية،  اإلعالم  ووسائل  مصورة  وصحافة  وتلفزيون 

المدمجة نظًرا للعديد من التغييرات التي طرأت في مجال وسائل اإلعالم منه انخفاض  

قراء الصحف، وانخفاض إيرادات اإلعالنات، وتقلص المحتوى اإلخباري، إلى جانب  

االتصال الحديثة، وكان التحدي بالنسبة للمؤسسات   قنيةتالتغييرات المتسارعة في  

اإلعالمية هو التكيف بنجاح مع عالم اإلنترنت، وإعداد صحفيين مؤهلين للتعامل مع  

 (.32البيئة اإلعالمية الجديدة ) 

 مستقبل الصحافة في ظل االندماج اإلعالمي: 

مستقبل الصحافة  ويظل التساؤل الجدير بالطرح.. هل ستؤثر عملية االندماج على  

وتطوراتها مستقبالً؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل أعرب بعض الباحثين عن قلقهم من  

انتشار صحافة القص واللصق في عصر االندماج اإلعالمي، خاصة أن المنصات  

بنشر  اإل ستقوم  المتنوعة  نفسه  عالمية  الموجودة،  المحتوى  األخبار  ونفس   ،

ؤدي بالضرورة لقصص إخبارية أكثر تنوًعا وإنما  فالمنصات اإلعالمية المتنوعة ال ت

أنه في ظل وسائل    Mitcheliألخبار متجانسة عبر وسائل اإلعالم، ويعتقد ميتشلي  

اإلعالم المدمجة سيتعرض الصحفيون لضغوط الوقت والموارد والمهنة والضغوط  

  األخالقية، مما سينعكس سلبًا على الصحفيين والصحافة، ويرى آخرون أن وظائف 

الصحفيين ستتغير مع االندماج اإلعالمي ولن تعد معرفة الكتابة كافية للصحفي، بل  

 

(ل العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة اإللكترونية في مصر في الفترة  2015ي )سماح عبدالرزاق الشهاو  )31(

-225ل رسالة دكتوراه غير منشورةل )جامعة القاهرة: كلية إلعالمل قس  الصحافة(ل ص  2030حتى    2015من  

226   . 

(32)  Juliet Larkin(2008), Convergence journalism: Towards a new media landscape, A 

Robert Bell Travelling Scholarship report, University of Canterbury, P.2 
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سيتطلب من الصحفي أن يكون قادًرا على كتابة القصة اإلخبارية لوسائل إعالمية  

مختلفة في الوقت المناسب، وأن يكون مستعًدا للحديث أمام كاميرا الفيديو، وبالنسبة  

القصة بالصور الثابتة والفيديو، كما سيصبح    للمصور يجب أن يعرف كيف يحكي

على المصمم معرفة كيف يعد الرسوم الثابتة للطباعة والرسوم المتحركة للتلفزيون  

 (.33والرسوم واألشكال التفاعلية للمواقع اإللكترونية)

توفرها   التي  باإلمكانات  مرتبًطا  المهني  األداء  تطوير  عن  الحديث  يبقى  ختاًما.. 

المؤسسة الصحفية، أو المنصة اإلعالمية للعاملين فيها، كما أنه يبقى على الصحفي  

الت التي تشهدها   مهمة تطوير الذات، وتعزيز فرص التعامل مع كافة التغي رات والتحو 

هذه   مع  التعامل  في  مرنًا  الصحفي  العمل  ويبقى  تتغير،  فاألداة  االتصالية،  البيئة 

 األدوات. 

 *              *                * 

 ( : المتحدث الثاني: 2ــ  1)

 الدكتور صالح بن زيد العنزي

 المحور الثاني:

 الصحافة االلكترونية، وتأثيرها على الصحافة الورقية

  

 

  سماح عبدالرزاق الشهاوي )2015(ل العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة اإللكترونية في مصر في الفترة  33)

.   237-236ل ص مرجع سابقل 2030حتى  2015من   
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 الصحافة االلكترونية، وتأثيرها على الصحافة الورقية

 تمهيد:

ساعدت شبكة اإلنترنت في تغيير كثير من المفاهيم السائدة، خاصة في مجال 

االتصال، حيث كان لظهور الشبكة الدور الكبير في تغيير مفاهيم كانت تطلق على 

" الذي أصبح في ظل وجود هذه بعض الممارسات المهنية ومنها "النشر اإللكتروني

التقنية يكتسب مدلوالت أكثر عمقاً، وشمولية بدالً من المفهوم السابق الذي اقتصر 

على جانب اإلنتاج الصحفي اإللكتروني عبر تطبيقات الناشر الصحفي، أو تطبيقات 

صف النصوص التقليدية؛ فقد تحول هذا المفهوم إلى ممارسة مختلفة تماماً من 

مصطلح الصحافة اإللكترونية والكتاب اإللكتروني أو حتى المصطلح  خالل تشكل

النشر اإللكتروني إلى مفهوم أكثر داللة مما كان عليه، ونظراً لتشكل هذه 

المصطلحات، وقف كثير من الباحثين عاجزين عن مالحقة تفاصيل هذا التطور، مما 

ً على األطروحات العلمية المقدمة، خاصة في تعر يف تلك التقنيات أنعكس سلبا

 المتغيرة بشكل مستمر.

اإللكترونية  وبشـكل عام ظهرت العديد من المصطلحات التي تعبر عن الصحافة

 Electronicأو  Electronic Newspaperباللغة اإلنجليزية بـ 

Journalism  كما يطلق عليهاDigital Newspaper وVirtual 

Newspaper و Electronic Edition  إلى جانب ذلك فإنه قد يعبر عن

"الصحافة الفورية" أو"النسخ  الصحافة اإللكترونية في الدراسات العربية بـ

اإللكترونية"، أو"الصحف" أو "الصحافة الرقمية"، ونحوها، وكل هذه المصطلحات 

النشر اإللكتروني المتحول من تقنيات النشر الصحفي إلى  لصالح اجاءت امتداد

 34رنت.النشر عبر اإلنت

 
 :انظر على سبيل المثال 34

م( الصحيفة اإللكترونية والورقية، دراسة ٢٠٠١ديسمبر  -الغريب، سعيد، )أكتوبر -

مقارنة في المفهوم، والسمات األساسية بالتطبيق على الصحف اإللكترونية المصرية، 

 م، العدد الثالث عشر.المجلة المصرية لبحوث اإلعال

م( استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية في ٢٠٠٠محمد، السيد بخيت، )أغسطس/ أكتوبر  -

مجال الصحافة، دراسة تجريبية على طلبة الصحافة بجامعة اإلمارات، المجلة المصرية 

 .٨٩ن، ص لبحوث اإلعالم، العدد الثام
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ولفهم طبيعة المصطلح وعمق داللته، خاصة وأن بعض تلك المصطلحات سادت 

 صحافة اإللكترونية" يعد المصطلحمن الدراسات اإلعالمية، فإن مصطلح "ال اكثير

األكثر شيوعاً، ويطلق عادة على جميع أنواع األخبار المنشورة على صفحات 

اإلنترنت، مما جعل أي ممارسة إعالمية عبر اإلنترنت من خالل المواقع اإللكترونية 

يث تكون المواقع اإللكترونية ذات الثابتة والتفاعلية تندرج تحت هذا المسمى، بح

من مؤسسات تلفزيونية، وإذاعية، وصحفية هي صحف إلكترونية،  ااالمتداد إعالمي

 35بغض النظر عن مرجعيتها أو انتماءاتها اإلعالمية.

وقد ذهب البعض في مفهوم الصحافة اإللكترونية إلى أبعد من ذلك، حيث يرى 

هي "نوع من االتصال بين البشر، يتم عبر  ( أن الصحافة اإللكترونية2011)أمين، 

الفضاء اإللكتروني"، كما بين أن الصحافة اإللكترونية هي "وسيلة من الوسائل 

متعددة الوسائط، وتنشر فيها األخبار والمقاالت، وكافة الفنون الصحفية عبر شبكة 

اإلنترنت بشكل دوري وبرقم مسلسل، باستخدام تقنيات عرض النصوص والرسوم 

لصور المتحركة وبعض الميزات التفاعلية، وتصل إلى القارئ من خالل شاشة وا

 36كانت صحيفة إلكترونية خالصة". مآللي، سواء كان لها أصل مطبوع، أالحاسب ا

حيث نقل أمين المفهوم التقليدي للصحافة عبر استجالب عدد من المصطلحات التي 

(، )الرقم المتسلسل(، باإلضافة تميزت بها الصحافة التقليدية مثل )دورية الصدور

إلى التوسع في المصطلح وربطه بالنشاط البشري الذي سبق وأن اتفق معه 

( حيث يشير إلى أن الصحافة اإللكترونية هي نوع من االتصال 2009)سليمان، 

( من 2014، ولم يخرج كذلك )شاهين، 37بين البشر عبر الفضاء اإللكتروني

 
 :انطر على سبيل المثال ال الحصر 35

بخاش، عبدهللا عمر، معالجة مواقع الصحف اإللكترونية لكارثة إعصار لبان في اليمن،  -

 .١44 -١٢5، من ص 45و 44اإلصدار  ١١، العدد ٢٠١٩مجلة الباحث العالمي، 

الدليمي، نزهت محمود نفل، الدعاية األجنبية في الصحافة اإللكترونية إزاء األزمة  -

السورية، دراسة مقارنة لموقعي روسيا اليوم والحرة، بحث مستل من رسالة ماجستير، 

 .3٠٠-٢٦٧، من ص 45و  44، اإلصدار ١١، العدد ٢٠١٩مجلة الباحث العالمي، 

ة اإللكترونية الرياضية على اتجاهات الطلبة نحو طاهر، حمد لهمود، دور الصحاف -

ممارسة النشاط الرياضي في جامعة سومر، مجلة الدراسات واألبحاث التعليم الرياضي، 

 .٢٦4 -٢45، من ص ١٨١٨، اإلصدار 54، العدد ٢٠١٨

رحباني، منصور تحسين، ميزات الصحافة اإللكترونية وانعكاساتها على الصحافة الورقية  -

، العدد ٢٠١3ظر اإلعالميين والصحفيين األردنيين، مجلة العلوم اإلنسانية، من وجهة ن

 .١٩٦-١٧٩، من ص ٢، اإلصدار ٦

أمين، رضا عبدالواجد، الصحافة اإللكترونية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  3٦

 .٩5م ص ٢٠١١الطبعة األولى، 
أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة سليمان، زيد منير، الصحافة اإللكترونية، دار  3٧

 .١١م ص ٢٠٠٩األولى، 
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ة التقليدية، حيث أشار في دراسته حول التفاعلية المصطلحات المرتبطة بالصحاف

على مواقع الصحف اإللكترونية إلى أن الصحافة اإللكترونية هي: "الجريدة أو 

المجلة التي يتم إصدارها ونشرها عبر شبكة اإلنترنت كإصدار إلكتروني للجرائد 

ية والمجالت المطبوعة، أو كجرائد ومجالت إلكترونية ليست لها إصدارات ورق

 38مطبوعة على الورق…".

( في تعريفه للصحافة اإللكترونية مع كثير من المفاهيم 2014ويتفق )كنعان، 

المرتبطة بالصحافة التقليدية حيث يرى أن الصحافة اإللكترونية هي التي يمكن من 

خاللها الجمع بين مفهوم الصحافة ونظام الملفات المتتابعة أو المتسلسلة، وبالتالي 

ة سواء أنها "منشور إلكتروني دوري يحتوي على األحداث الجاريفهو يرى 

خاصة، ويتم قراءتها من جهاز حاسوب، وغالباً ما  مالمرتبطة بموضوعات عامة أ

تكون متاحة عبر شبكة اإلنترنت" كما يرى أن الصحافة اإللكترونية عادة مرتبطة 

. فمفهوم "دورية الصدور" و ربطها بالصحافة المطبوعة 39بصحيفة مطبوعة"

بشكل مباشر بالممارسة الصحفية  ايجعل من مصطلح الصحافة اإللكترونية مرتبط

ورقية، خاصة وأن هذه العالقة لاأنه يشير أيضاً إلى أنها صحافة التقليدية، خاصة و

متطابقة في  بين التقليدية ومفهوم الصحافة اإللكترونية لدى كنعان هي عالقة

 40المواصفات مثل جهة الصدور وتنوع المحتوى.

( الذي يرى أن 2011ويتفق إلى حد كبير مع هذا المفهوم في المصطلح )الدليمي، 

الصحافة اإللكترونية في مفهومها العام هي "الصحيفة الالورقية التي يتم نشرها 

على شبكة اإلنترنت ويقوم القارئ باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها باإلضافة 

ما يرغب في طابعته". كما يرى أن مصطلح إلى حفظ المادة التي يريدها منها وطبع 

-Eالصحافة اإللكترونية يرتبط بمفهوم أشمل وهو النشر اإللكتروني 

publishing  الذي يستخدم لإلشارة إلى اإلفادة من الحاسب اآللي في عمليات

وهذا ما يؤكد ارتباط  41إنشاء وتحرير وتصميم وطباعة وتوزيع المطبوعات،

 
شاهين، عبدالباسط أحمد، التفاعلية على مواقع الصحف اإللكترونية، رسالة ماجستير،  3٨

 .٩3، ص ٢٠١4منشورة، دار العلوم، القاهرة، الطبعة األولى، 
العلمية للنشر كنعان، علي عبدالفتاح، الصحافة اإللكترونية العربية، دار اليازوري  3٩

 .35، ص ٢٠١4والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، 
 .3٦المرجع السابق، ص  4٠
الدليمي، عبدالرزاق محمد، الصحافة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية، دار الثقافة  4١

 .5٢م، ص ٢٠١١للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 
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رة التقليدية المتمثلة في في بعض الدراسات في النظ مصطلح النشر اإللكتروني

نتاج المحتوي اإلعالمي أو النشر المكتبي اإللكتروني وأدواته إخراج وإتصميم 

المعروفة عبر الحاسب اآللي دون استخدام اإلنترنت في نشر المحتوى كما أشرنا 

 42سابقاً.

فهوم، فهو يرى أنها ( التطور الطبيعي للصحافة من حيث الم2014ويؤكد )كنعان، 

"نوع من الصحافة التي تستخدم الوسائط اإللكترونية في نشر مادتها الصحفية"، 

حيث يشير إلى أن أغلب الصحف اإللكترونية ظهرت نتيجة العتماد الصحافة 

الكالسيكية التقليدية على تقنية المعلومات واالتصال الحديثة؛ لتحسين آدائها أوالً ثم 

( التي تربط مصطلح 2015. وال تبتعد كثيراً )مروى، 43نتشارفتح مجال أوسع لال

الصحافة اإللكترونية بالوسائط المتعددة حيث ترى أنها وسيلة من وسائل المتعددة 

الوسائط، وتنشر فيها األخبار وكافة الفنون الصحفية عبر شبكة اإلنترنت" وتتفق 

دية للصحافة مثل دورية ( في المفاهيم التقلي2011مروى مع ما أشار إليه )أمين، 

 44الصدور والرقم المتسلسل.

م( إلى مفهوم آخر للصحافة اإللكترونية من خالل تأكيده على 2005ويذهب )اللبان، 

 Online ي يتم ممارستها على الخط المباشرأنها تلك الصحافة الت

Journalism ، في الوقت نفسه مصطلح الصحافة اإللكترونية في ً مستعرضا

خية مر بها، موضحاً أن ارتباط هذا المصطلح بالممارسة اإلعالمية كان مراحل تاري

في فترات سبقت اإلنترنت، وأن نقل األخبار بشكل إلكتروني كان حاضراً في تقنيات 

 Ceefaxوسيفكس  Videotextوالفيديو تكست  Teletextمثل التلتكست 

 Minitelالفرنسي  هاتفلومات اإللكترونية ودليل الونظام مينيتل للمع

electronic information and telephone directory ، وبذلك يرى

أن العمق التاريخي للمصطلح لم يكن وليد اإلنترنت فقط، ولكن بسبب انتشار 

 
ان، تكنولوجيا االتصال وأثرها في آل سعود، نايف بن ثني: انظر على سبيل المثال 4٢

م، ٢٠٠٢تطور وسائل اإلعالم وتداول المعلومات، مطبعة السفير، الرياض، الطبعة األولى 

 .٩٦ص 
كنعان، علي عبدالفتاح، الصحافة اإللكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر  43

 .٩، ص ٢٠١4والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، 
 .١٦4صالح، مروى عصام، مرجع سابق، ص  44
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االنترنت وتوقف أغلب تلك الخدمات اإلخبارية جعل من المصطلح أكثر التصاقاً 

 45بالشبكة.

( مفهوم الصحافة االلكترونية على أنه يطلق في 2009ويستعرض )العلي، 

الدراسات األدبية على مسميات أخرى مثل الصحافة الفورية والنسخ اإللكترونية 

 onlineوالصحافة الرقمية والجريدة اإللكترونية، حيث يشير إلى أن تعبير 

journalism  تلك الصحف والمجالت تحديدا في معظم الكتابات األجنبية يقصد به

اإللكترونية المستقلة، أي التي ليست لها عالقة بشكل أو بآخر بصحف ورقية 

 46مطبوعة، فهي إصدارات إلكترونية بحتة.

( مصطلح آخر يمكن أن يطلق أيضا على الصحافة 2015ويضيف )التوام، 

ي وهو مصطلح "المواقع اإلخبارية اإللكترونية" ف -على حد وصفه-اإللكترونية 

إشارة إلى نسخ الصحف الورقية على اإلنترنت، أو بوابة إخبارية على شبكة 

اإلنترنت، أو تقديم خدمات إخبارية عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول وتطبيقاتها 

المختلفة، أو تلك المواقع اإللكترونية ذات االمتداد من محطات تلفزيونية أو إذاعية 

في هذا  48واتفق معه الكثير 47ستخدمي اإلنترنت.وتقدم خدمات إخبارية للقراء وم

المصطلح وتجاوز آخرون هذا الوصف إلى أن يشمل جميع المواقع ذات الطابع 

( إلى 2019اإلخباري بغض النظر عن مرجعيتها اإلعالمية، فقد أشار )الجزاف، 

 
اللبان، شريف درويش، الصحافة اإللكترونية، دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع،  45

 . 4١و ص ٢5-٢١، ص ٢٠١5الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األولى، 
 ١٦٦٩٩٠=www.ahewar.art.show/debat/org.asp?aid، ٢٠٠٩: العلي، نجاح 4٦
التوام، إبراهيم حسن المرسي، مصداقية المواقع اإلخبارية لدى النخبة األكاديمية،  4٧

 :عبر الرابط( researchgate.net: )وعالقته بالتنافر المعرفي، بحث منشور في موقع

https://www.researchgate.net/publication/309154726_dwr_almwaq_alakhbaryt_alalktrwnyt_f

y_tshkyl_atjahat_almghtrbyn_alymnyyn_nhw_qdaya_alwtn/related 
 :انظر على سبيل المثال ال الحصر 4٨

الربيعي، بيرق حسين، والفيصل، عبد األمير مويت، التوظيف الصحفي لألنفوغرافيك في  -

 .١٦٨-١4٩، من ص 43، اإلصدار ١١، العدد ٢٠١٩المواقع اإلخبارية، الباحث العالمي، 

تربان، ماجد سالم، ولبد، عبير محمد، تصميم وإخراج المواقع اإللكترونية اإلخبارية  -

، ٢5، العدد ٢٠١٧الفلسطينية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث اإلنسانية، 

 .١4٢ - ١١٩،  من ص ٢اإلصدار 

 يوسف، ليث بدر، الخطاب اإلعالمي للرئيس ترامب في االنتخابات األمريكية، دراسة في -

، ٢٠١٨مجلة الباحث العالمي، . نموذجا  ( CNN ARABIC)المواقع اإلخبارية اإللكترونية 

 .١٠٨-٩3، من ص 4٢، اإلصدار ١٠العدد 

- Ahmed, Muhammed Badea & Muhammed, Walaa Hashim, A Critical Discourse Analysis of 

Islamophobic Discourse on Selected American and British News Websites, Journal of the 

College Of Basic Education. 2019, Vol. 1 Issue 1, p136-183. 48p. 
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نباء أن المواقع اإلخبارية تضم باإلضافة إلى مواقع المؤسسات اإلعالمية ووكاالت األ

49المواقع الحكومية مثل مواقع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
 

كما ظهرت دراسات أخرى تعبر عن تلك الممارسة عبر اإلنترنت، ومن 

( Web Newspaper Or Web Journalismأشهرها"صحافة الويب" )

 وجاء هذا المصطلح كردة فعل أمام مفهوم يفرق بين الصحافة التقليدية بمصطلح

"الصحافة الورقية"، وبالتالي ارتبط مفهوم الصحافة بالوسيلة أكثر من عنصر آخر 

من عناصر االتصال، حيث يوحي مصطلح الصحافة اإللكترونية إلى طبيعة 

"الرسالة" التي تنقل عبر اإلنترنت، بينما يذهب مصطلح صحافة الويب إلى طبيعة 

 ر اإلنترنت."الوسيلة" التي يمكن من خاللها تصفح الصفحات عب

كداً أن هذا المصطلح يعبر بشكل إلى هذا المفهوم، مؤ( Alenizi, 2014فقد أشار )

دقيق عن الصحافة التي يتم ممارستها عبر اإلنترنت، وبالتالي فهو يرى أن الصحافة 

الورقية تعبر عن المصطلح الدقيق عن الصحافة التقليدية بحيث ال يمكن أن ينصرف 

إلى غير المفهوم الذي قصد من أجله، وبالتالي يمكن لنا  -الورقية-هذا المفهوم 

 تاالنطالق من أن الوسيلة هي المتغير الرئيس في التعبير عن هذه الحالة وليس

الرسالة، وطريقة عرضها، كما في المفهوم السائد مثل "الصحافة اإللكترونية أو 

أو ، E- Press, E- Journalism or E-Newspaperكما تعرف بـــ 

“، فهذه المصطلحات Multimedia Journalismصحافة الوسائط المتعددة 

وجاء في هذا السياق كل من  50تصف طريقة عرض "الرسالة" وليس "الوسيلة".

(Oren and Nakhi,2018 ) معبراً عن صحافة الويب بأنها اإلصدارات من

الصحف المطبوعة على شبكة اإلنترنت، وأضافا إلى هذا المفهوم بعداً أخر كبعض 

حيث أنواع شبكات التواصل االجتماعي مثل المدونات اإلخبارية على اإلنترنت، ب

 Onlineن عبر اإلنترنت أو ما يعرف بـ ويكون أي نشاط يقوم به الصحفي

Journalists الباحثان جميع  رة صحافة الويب، وبهذا الوصف وضعيعد من دائ

 
الجزاف، أنور عبدالوهاب، المواقع اإلخبارية اإللكترونية ودورها في مكافحة الفساد،  4٩

 .١٢٠ -٩٩، من ص 4٨٢، بحث منشور في مستقبل العرب، العدد ٢٠١٩تجربة دولة الكويت، 
50 Alenizi, Saleh Zaid, Understanding the commitment efficiency, process and influence 

of journalism professionalism practices amongst web newspaper journalists in Saudi 

Arabia.Thesis submitted in fulfillment of requirements for the degree of PHD, Faculty 

of Communication and Media Studies, University Technology Mara, Shah Alam, Malaysia. 

2014, P. 16. 
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ما يتميز به النشاط الصحفي عبر اإلنترنت في مفهوم صحافة الويب مثل )البعد 

 .51التفاعلي، والوسائط المتعددة ونحوها…(

( فقد JING XIN and DONALD ,2013ويتفق مع هذا المفهوم كل من )

المفهوم ينطبق على التحوالت التي شهدتها الممارسة اإلعالمية عبر أكدا أن هذا 

اإلنترنت، حيث أشارا إلى أن التحوالت فرضت على الصحافة إعادة إنتاجها على 

الويب، مع أهمية العناية الفائقة بالمتطلبات الرئيسة لهذه الوسيلة الجديدة، من حيث 

مكانية ربط الجديد باإلضافة إلى إإمكانية وصول المستخدم إلى المحتوى اإلعالمي 

رشيفية قديمة يمكن تعطي خلفيات للحدث أكثر عمقاً، كما اهذا المحتوى بسياقات 

تتيح هذه الوسيلة تخصيص موضوعات للقراء عبر خدمة أخبار تحت الطلب التي 

تمكن المستخدم من تحديد الموضوعات التي يرغب في االطالع عليها ومتابعتها، 

والتفاعل معها عبر القنوات التي غيرت مفهوم اإلعالم الرأسي إلى مفهوم تشاركي 

 52يقوم على تبادل المعلومات في خط آفقي بين القارئ والقائم باالتصال.

حيث أشار  اعن هذا المفهوم بمصلح ال يبتعد عنه كثير( Deuze,2017كما عبر )

نفسه عدد من المتغيرات التي  إليه بـ"الصحافة عبر الويب"، مستعرضاً في الوقت

أحدثتها اإلنترنت في الممارسة المهنية في الصحافة من أهمها طرق التحرير على 

من االختالف عن الصحافة التقليدية، وهذا  االويب، الذي وصفه أنه يحمل كثير

53بسبب التحول إلى وسيلة مختلفة بطبيعة الحال.
 

 

 ظهور الصحافة اإللكترونية على اإلنترنت:

( أن ظهور الصحافة اإللكترونية، أو "صحافة الويب" على 2003يرى )كاتب، 

اإلنترنت يعود لبداية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك على الرغم من أن تقنيات 

روفة بالشكل الجماهيري الربط المباشر كانت في بداياتها ولم تكن شبكة اإلنترنت مع

 
51 Golan, Oren; Mishol-Shauli, Nakhi. EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION; JUN 2018; 33; 

3; p304-p320. 
52 JING XIN; MATHESON, DONALD. Pacific Journalism Review. May2013, Vol. 19 Issue 1, p221-

243. 23p. 2 Charts. 
53 Deuze, Mark, JOURNALISM AND THE WEB An Analysis of Skills and Standards in an Online 

Environment, Sarita González Fernandes; Thaïs de Mendonça Jorge.Brazilian Journalism 
Research; Brasilia Vol. 13, Iss. 1,  (Apr 2017): p 20-37 
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ت ( إلى أن بعض الصحف عمد2002ويشير )الحمود، والعسكر،  54الذي نراه اليوم.

الستخدام التقنيات التي تسمح لها بنشر إنتاجها المطبوع بشكل إلكتروني، مثل 

وقد مكنت تلك  55م،1970تقنيات التيلتكست، والفيديو تكست، التي ظهرت عام

التقنية من تحويل الصحف المطبوعة إلى نسخ إلكترونية يمكن قراءتها عبر شاشة 

وفي هذا االتجاه ظهرت تقنيات أخرى ذات إمكانات عالية لعرض  56التلفزيون،

اح اإللكترونية التي كانت تعرض في األماكن النصوص اإللكترونية كتقنيات األلو

 Bulletin Board Systemsالعامة، وتستخدم لعرض النصوص اإلخبارية )

(BBS.57 تطورت الصحف اإللكترونية عند استخدام الحاسبات اآللية الموصلة  ثم

ن المشتركين في هذه التقنيات االطالع على بوسيط "مودوم" حـيث أصـبح بإمكا

إصدارات الصـحف إلى جانب تبادل الرسائل اإللكترونية مع المستخدمين اآلخرين، 

األمـريكية من الصـحف  Fort Worth Star-Telegraphوتـعد صحيفة 

الرائدة في هذا المجال حتى بعد استخدام شبكة اإلنترنت بشكل جماهيري في منتصف 

 58التسعينات عندما أطلقت موقعها على الشبكة.

تنوع في الوسائل اإللكترونية التي أسهمت بشكل كبير في نشر النصوص ورغم ال

ً نظراً للتكاليف المادية  اإلخبارية إال أن انتشار هذه الوسائل كان في بداياته صعبا

الكبيرة الالزمة إلنتاج هذه الوسائل وتطويرها، إلى جانب صعوبة الحصول على 

حتى ظهور ( BBSنظام ) خدمة هذه الوسائل من قبل الجمهور، وقد استمر

وأما تاريخ الصحافة اإللكترونية  59الصحافة اإللكترونية المعروفة بشكلها الحالي.

بشكلها الحالي فإنه مرتبط بظهور شبكة اإلنترنت، إذ يمكن القول إن ما سبق من 

 
م( اإلعالم القديم واإلعالم الجديد، هل الصحافة المطبوعة ٢٠٠3كاتب، سعود بن صالح، ) 54

 ٢٧٠في طريقها لالنقراض؟ الطبعة األولى، جدة، ص 
م( إصدارات الصحف ٢٠٠٢الحمود، عبد هللا بن ناصر، وفهد بن عبد العزيز العسكر، ) 55

السعودية المطبوعة على اإلنترنت في ضوء السمات االتصالية للصحافة اإللكترونية، دراسة 

تقويمية، بحث غير منشور مقدم للمؤتمر العلمي السنوي األول ألكاديمية أخبار اليوم، 

 ٧م، ص ٢٠٠٢مايو  ١٠-٨القاهرة،  "ديات المستقبلالصحافة العربية وتح"
 ٢٧٠، مرجع سابق، ص (م٢٠٠3)كاتب، سعود بن صالح،  5٦
 BulletinBoard/com.howtoadvice.www://http :انظر على سبيل المثال 5٧
 .٢٧٠، المرجع السابق، ص (م٢٠٠3)كاتب، سعود بن صالح،  5٨
 Knightكانت تلك الوسائل تكلف مبالغ كبيرة، خاصة في تطويرها، ومن ذلك كانت شركة  5٩

Ridder  األمريكية التي تمتلك سلسلة من الصحف تسعى إلى تطوير نظم الفيديو تكست

Videotext  ،ليتمكن مستخدموها من تحميل نصوص األخبار وقراءتها على شاشة التلفزيون

دة، إال أن الشركة لم يحالفها النجاح وخسرت مبالغ كبيرة ومع أن تلك الفكرة كانت جدي

 :انظر. في محاوالتها تلك

 .٢٧١كاتب، سعود بن صالح، مرجع سابق، ص  -
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ر اإلنترنت ال يعدو كونه تجارب لنوع جديد من وسائل اإلعالم أشكال للصحافة عب

الحديثة، حيث لم تحقق الصحف الصادرة آنذاك االنتشار المطلوب حتى يمكن وصفها 

 بالجماهيرية.

ب لم تعرف إال في بدايات التسعينات عندما من هنا يمكن القول: إن صحافة الوي

بدأت تطبيقات الويب تأخذ حيز التنفيذ مما ساعدت تلك التقنيات على وصولها بشكل 

جماهيري، وقد أختلفت المصادر في أول صحيفة على اإلنترنت وغالبها تشير إلى 

ور أن صحيفة "هيلزنبورج" السويدية تعد أول صحيفة على اإلنترنت، ثم أعقبها صد

عدد من الصحف األمريكية، فقد تتابعت معظم الصحف األمريكية في إصدار طبعات 

وشهد عام  60م،1995م و1994إلكترونية من إصداراتها المطبوعة بين عامي 

م تطوراً كبيراً في تقنيات اإلنترنت وظهور أعداد كبيرة من الصحف 1996

وقد عُني كثير من رؤساء تحرير الصحف  61اإللكترونية في مختلف دول العالم.

العالمية و العربية باطالق نسخ إلكترونية لصحفهم الورقية، حيث أشار )الشهري، 

( إلى أن ذلك التدافع إلى إصدار النسخ إلكترونية يعود الهتمامهم بانتشار 2003

اإلنترنت، ومواكبة التقنيات الحديثة، إلى جانب تحقيق بعض  صحفهم المطبوعة عبر

األهداف التجارية مثل اإلعالن عبر صفحات الويب الخاصة بالصحف الورقية، مع 

إتاحة المجال أمام القراء للتعبير عن آرائهم عبر التعليق على ما ينشر في تلك 

62الصحف عبر خاصية التفاعلية التي أتاحتها الشبكة.
 

 

 تطور صحافة الويب:

أتاحت تقنيات اإلنترنت للصحافة العديد من السمات خاصة في جانب الشكل 

والمضمون، وذلك للطبيعة الخاصة بشبكة اإلنترنت، والمتمثلة في التفاعلية 

 
تكنولوجيا النشر الصحفي، االتجاهات الحديثة، الطبعة  (م٢٠٠١)اللبان، شريف درويش،  ٦٠

 .١٢4األولى، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ص 
 .٧مرجع سابق، ص ، (م٢٠٠٢)الحمود، عبد هللا بن ناصر، فهد العسكر،  ٦١
واقع ومستقبل الصحف اليومية على  (م٢٠٠3 /مارس ٢5 -٢٠)الشهري، فايز بن عبد هللا، ٦٢

 .٢3شبكة اإلنترنت، مرجع سابق، ص 



616 
 

ولـقد  63إلى تخطيها الحدود الجغرافية،والروابط الشعبية والعمق المعرفي باإلضافة 

 تتمثل في: مرت الصحف اإللكترونية منذ ظهورها، وحتى اليوم بعدة تطورات

 أوالً: تطور الشكل: -

هناك حقيقة البد من الوقوف عندها، وهي أن تطور الصحافة على اإلنترنت مرتبط 

بالتطورات الهائلة التي وصلت إليها الشبكة من حيث اإلمكانات، والتقنيات 

د شهدت الشبكة تطوراً كبيراً في السنوات األخيرة خاصة في المستخدمة فيها، فق

الجانب التقني، مثل تقنيات التصميم، وبرامج التصفح التي تدعم اللغات المختلفة، 

إلى جانب تطور خاصية المرونة في التعامل مع الشبكة، فحدثت نقلة كبيرة لإلنترنت 

في تصميم الصحف  خاصة في جانب استخدام األشكال والعناصر اإللكترونية

والمواقع اإللكترونية، كالوسائط المتعددة إلى جانب تطور استخدام الصور 

 وصحافة الذكاء االصطناعي. 64والرسوم.

خاصة -ومن خالل تعدد خيارات االستخدام فقد استفادت الصحف اإللكترونية 

من تطورات مرت بها الشبكة منذ بداياتها حتى اليوم، خاصة بعد استحداث  -لعربيةا

متصفحات بعده لغات منها العربية، حيث كانت جميع المواقع اإللكترونية العربية 

تعاني من عدم وجود متصفحات، تمكن المستخدمين في الدول العربية من اإلفادة 

من الدراسات التي رصدت بدايات انطالق المواقع  امن هذه المواقع، مما جعل كثير

بشكل  والصحف العربية، وتناولت هذا الجانب توصي بضرورة تصميم الصفحات

بسبب عدم ، PDFصور، أو رسوم، أو أن يتم تحميلها من الموقع العربي بصيغة 

تحميل النصوص، ولعل هذا الوضع أسهم في تأخير  تمكن المستخدم العربي من

ولذا عمدت الصحف اإللكترونية  65التفكير في ظهور الصحف العربية على اإلنترنت،

 
الصحافة واإلنترنت، الطبعة األولى، القاهرة، دار العربي  (م٢٠٠٠)بخيت، السيد،  ٦3

 .وما بعدها 33للنشر والتوزيع، ص
م(، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، الطبعة ٢٠٠3الدناني، عبد الملك ردمان، ) ٦4

 .4٨، ص األولى، القاهرة، دار الفجر
من القنوات الفضائية إلى .. إعالم جديد، سياسة جديدة (م٢٠٠3)التيرمان، . جون ب ٦5

فلسطين، دار  -ةعبد هللا الكندي، الطبعة األولى، غز: اإلنترنت في العالم العربي، ترجمة

 .١٠١الكتاب الجامعي، ص 
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العربية في بداية ظهورها على اإلنترنت إلى تقنيات بسيطة تسمح لها بالحضور 

 66على اإلنترنت مثل صحيفة الجزيرة السعودية ونحوها.

في الدراسات اإلعالمية نلحظ التطور الكبير الذي وعندما نرصد تلك التجارب األولية 

طور وسائل أخرى نجد مرت به الشبكة تقنياً، وهذه المدة القصيرة إذا ما قورنت بت

تذكر بعمر وسائل إعالمية مثل الصحافة أو اإلذاعة أو حتى  تكاد ال أنها مدة 

تلفزيون. ومن خالل رصد التطورات الكبيرة في مجال برمجيات الشبكة ال

والمتصفحات، أمكن استخدام النصوص العربية في وقت قياسي إلى جانب القدرة 

على نقل وتغيير حجم ولون ونوع الحروف المستخدمة في المواقع اإللكترونية، 

الذي يرغبه مع قدرته وبهذا أتاحت شبكة اإلنترنت لكل شخص إمكانية اختيار الشكل 

على تعديل بعض الجزئيات التي ال تروق له من تصميم الصفحات خاصة في مجال 

حيث بات بإمكان المستخدم التحكم في الخطوط  67األلوان وأحجام الحروف.

واأللوان، إذ يمكنه تغيير ألوان خلفية صفحة العرض، إلى جانب ألوان النص، ولون 

االرتباطات التشعبية، أو النص التشعبي، هذه الخصوصية التي منحتها الشبكة 

 68لسنوات طويلة.للقارئ العادي لم تتمكن الوسائل األخرى من توفيرها 

 ثانياً: تطور المضمون: -

أوجدت الصحافة اإللكترونية مفهوماً جديداً للمضامين اإلعالمية المقدمة من حيث 

العمق المعرفي، والتوسع في طرح الموضوعات ذات األهمية، فالمضامين الخاصة 

بالصحافة اإللكترونية ذات خصائص تختلف عن باقي الوسائل األخرى، وذلك توافقاً 

 (3)مرتبطة أصالً بالطبيعة الخاصة باإلنترنت.مع السمات الخاصة بها ال

وقد أسهمت التطورات األخيرة لتقنيات اإلنترنت في تطوير مضامين الصحف 

اإللكترونية، حيث ساعدت السرعة الكبيرة التي تتسم بها شبكة اإلنترنت في التحديث 

 
الصحافة اإللكترونية، ورقة غير منشورة قدمت  (هـ١4٢4)ماجد العنزي وليث الجاسر،  ٦٦

التي رعاتها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة  "الصحافة الطالبية الخامسة"ضمن دورة 

 .والنشر
، اإلنترنت بايبل، الطبعة األولى، (م٢٠٠١)أندرداهل، برايان، وكيث أندرداهل، ٦٧

 .١٧٠-١4١القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، ص ص 
المرجع العلمي الستخدام اإلنترنت، مراجعة مجدي محمد أبو  (م١٩٩٧)شاهين، بهاء،  ٦٨

 ٢١١-٢١٠العربية لعلوم الحاسب، ص ص العطا، الطبعة األولى، القاهرة، كمبيوساينس، 
 .٢٩(، مرجع سابق، ص م٢٠٠٢الحمود، عبد هللا بن ناصر، فهد بن عبد العزيز العسكر، ) (3)
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السريع لمضمونها في أوقات متقاربة مما مكن هذه الصحف من متابعة األحداث، 

لمحلية والدولية دون التـقيد بوقت الصدور المحدد الذي كانت تعاني والتطورات ا

 The Chicagoفعلى سبيل المثال: فصحيفة   69منه الصحف المطبوعة،

Tribune خة اإللكترونية اإللكترونية لديها فريق صحفي خاص يقدم أخباراً للنس

 70فـقط، ويتم بث هذه األخبار قبل ساعات من نشرها في النسخة الورقية.

وهذه الممارسات المتقدمة استحدثت مصطلحات جديدة تتمثل في "التحديث" 

و"اآلنية أو الفورية" ورغم التقارب في مفهوم تلك المصطلحين إال أن التحديث 

بر اإلنترنت، أما اآلنية أو يقصد به تطوير وإعادة صياغة الموضوعات المنشورة ع

ن ارتبطا كما أن هذين المصطلحي 71الفورية فهي عملية نشر األخبار وقت وقوعها.

ً لما تتيحه شبكة  وبشكل مباشر في مفهوم السرعة في التغطية والنشر، وتبعا

اإلنترنت من سرعة نقل ونشر المعلومات، فقد أصبح بإمكان مراسلو الصحف إرسال 

األخبار لمواقع صحفهم مباشرة، بشكل فوري، ليتلقى الجمهور هذه األخبار في وقت 

ولعل هذا ما يمكن التعبير عنه باآلنية، أما  72قياسي، ومن أي مكان في العالم.

يستهدف ، Onlineبشكل آني التحديث فيتم عبر تقديم الصحف اإللكترونية خدماتها 

ومع ذلك  73إحاطة مستخدمي هذه الصحف بالتطورات الحالية في مختلف المجاالت.

أخذ المصطلحين بالمفهوم نفسه؛ ألن الهدف النهائي من العملية تتمثل في فيمكن 

 اإلضافة، والتغيير في مضمون المواقع على اإلنترنت.

ولتحقيق اآلنية، والمباشرة تعمل كثير من صحف الويب على تصميم صفحاتها 

بطريقة تضمن سهولة التحديث المستمر، وذلك عبر إيجاد آلية معينة للتحديث 

واإلضافة المباشرة تمكن إدارة الموقع من التحكم بجميع األجزاء بما يضمن التحديث 

عبر إفادتها -السيما أن الصحف اإللكترونية تعد  74يب األخبار.اإلخباري، وإعادة ترت

متدفقة متحركة، لذا فصحف الويب ال تعرف وسيلة إعالمية  -من شبكة اإلنترنت

 
69 http://www.alriyadh.com.sa/Contents/08-06-2002/RiyadhNet/COV_810.php 

التحرير الصحفي في عصر المعلومات، الخبر  (م٢٠٠3)نصر، حسني، سناء عبد الرحمن،  ٧٠

اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، ص -بعة األولى، العينالصحفي، الط

٢٩١. 
 .المرجع السابق ٧١
استخدامات شبكة اإلنترنت في مجال اإلعالم  (هـ١4٢٢شعبان )الشهري، فايز بن عبد هللا،  ٧٢

 .١٨١األمني العربي، مرجع سابق، ص 
 ١3، مرجع سابق، ص (م٢٠٠٢)الحمود، عبد هللا بن ناصر، فهد بن عبد العزيز العسكر،  ٧3

74 http//:www.alriyadh.com.sa/Contents/٠٨-٠٦-٢٠٠٢/RiyadhNet/COV.٨١٠_php 
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بإعادة  Onlineموعداً للتوزيع، أو للقراءة، حيث سمح وجود الموقع على الخط 

استخدام المعلومات، وتحديثها، وتصحيحها، تستمد حركتها من الخبر الذي يعد 

األمر الذي يجعل الصحف اإللكترونية قادرة على أن  75األساس في عملية التحديث؛

تقدم للقارئ التغطية اإلخبارية الالزمة لألحداث الجـارية فور وقوعها مع تحقيقها 

للتغـطية المتواصلة لألحداث أوالً بأول، ولعل هذه السمة جـعلت الصحافة اإللكترونية 

بارية السريـعة، واآلنية لعدد من الوسائل تبـدو منافسة في مجال التغطية اإلخ

 76والتلفزيون. ذاعةمتازت بالسرعة لعقود مضت كاإلاإلعالمية التي ا

وترتبط السرعة التي مكنت صحافة الويب من تحقيق اآلنية، والتحديث بعدد من 

السمات الشكلية لشبكة اإلنترنت، كاستخدام النص التشعبي، والوسائط المتعددة، 

م بعد تطور 1992تعددة والسيما عام ولعل هذه التقنيات شهدت تطورات م

متصفحات الويب عبر تنفيذ مركز "سرن" في جنيف طريقة تضمن تبادل النصوص 

عبر اإلنترنت، وسرعان ما وفرت الجامعات األمريكية وبعض مراكز البحث برامج 

ولذلك فقد اختصرت الصحف اإللكترونية  77التصفح الالزمة لتسهيل نقل البيانات.

من خالل هذه السمة الكثير من الوقت، والجهد الالزمين للوصول إلى المعلومات، 

 78تركيزها فيما يريده المستخدم من معلومات،كما ساعدت على تعميق المعرفة، و

د من حرية التصفح وإلى جانب هذه السمة أتاحت الصحف اإللكترونية المزي

واالنتقائية أمام الجمهور بما يسمح بالتفاعلية بين المستخدم، والنص يحقق أكبر 

 79كم من المعلومات للمتلقين بطريقة أكثر سهولة وعمقاً، وبأقل جهد ووقت.

في سرد الموضوعات  -التي تتوافر عليها الشبكة-كما ساعدت المساحات الكبيرة 

ر المطولة لتناسب المساحة المخصصة لها كاملة دون اللجوء إلى اختصار األخبا

كما يحصل في المطبوعات، وتأتي المساحات الكبيرة من خالل الملفات اإللكترونية 

المرتبطة بالصفحات الرئيسة للصحف، والمواقع، إلى جانب حرية التنقل من موقع 

 
تجربة الصحافة اإللكترونية المصرية  (م١٩٩٨ديسمبر )فهمي، نجوى عبد السالم،  ٧5

 ٢١٦المستقبل، مرجع سابق، ص والعربية الواقع، وآفاق 
 ١٩٩-١٩٨، مرجع سابق، ص ص  (م٢٠٠١ديسمبر  - أكتوبر)الغريب، سعيد،  ٧٦
 .4٨، مرجع سابق، ص (م٢٠٠3)الدناني، عبد الملك ردمان،  ٧٧
 -١١، مرجع سابق، ص ص (٢٠٠٢)الحمود، عبد هللا بن ناصر، فهد بن عبد العزيز العسكر،  ٧٨

١٢ 
 ١٩٩ -١٩٠، المرجع سابق، ص ص (م٢٠٠١يسمبر د- أكتوبر)الغريب، سعيد،  ٧٩
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إلى آخر، لمطالعة الموضوعات ذات العالقة بالموضوع الذي تم التعرض له، أو من 

خالل العودة ألرشيف الصحف، أو المواقع اإلخبارية، حيث يعد األرشيف اإللكتروني 

اء الصحف، والباحثين أيضاً، ً لقُرَّ للصحف والمواقع رصيداً معرفيا
كما تتحقق  80

المساحات الكبيرة المتاحة في اإلنترنت عبر ما تتيحه الشبكة من إمكانية النفاذ 

لمركز المعلومات الخاص بالمواقع اإلخبارية لالستزادة حول بعض المواد المنشورة 

 81في المواقع نفسها.

مقدم، ولكن امتد ذلك إلى تطور الصحفي ولم يقتصر تطور المضمون على المحتوى ال

نفسه، فالصحافة اإللكترونية جعلت من القائم باالتصال يتسم بصفات تختلف عن 

الصحفي في الصحافة الورقية ومن هذه التغيرات فالصحفي اليوم مطالب بتمكنه من 

 األدوات الحديثة في الحاسب اآللي، ومهاراته في الكتابة والتعامل مع بعض البرامج

والتطبيقات الخاصة في التصميم والتعديالت الفنية، والتعاطي مع اإلنترنت وخدماتها 

مثل البريد اإللكتروني، أدوات البحث، والتفاعل مع القراء والرد على رسائلهم، 

باإلضافة إلى تمتع الصحفي اليوم بقدرته على تحمل القراء ورحابة الصدر، 

ل بمبدأ المصداقية وتحري الدقة، والحرص والسرعة في نقل األخبار مع عدم االخال

على مواكبة المستجدات من خالل التحديث والتعديل المستمر، والقدرة على القيام 

بحملة صحفية بشكل سريع كاطالق الوسم أو "الهشتاق"، أو الكتابة في شبكات 

 82التواصل االجتماعي.

بر عبر ومن التغيرات التي أحدثتها اإلنترنت على المضمون السرعة في بث الخ

قوالب جديدة تتمثل في النصوص والنصوص الشعبية باإلضافة إلى دمجه بالوسائط 

المتعددة مما ميزه عن غيره من الوسائل فالصحافة التقليدية ال تستطيع االستفادة 

من هذه المميزات، كما أن التلفزيون ينقل الخبر في جمل قصيرة ليتم استيعابها 

ذاعة تركز على الجمل القصيرة والخيال، أما والتركيز على البعد البصري، اإل

اإلنترنت فهي تستفيد من كل هذه التقنيات مع الوسائط المتعددة التي تقدم المعلومة 

خبر في ويمكن تكراره لزيادة الفهم واالستيعاب، كما أن مما يميز ال سهال شكال

 
 34، مرجع سابق، ص (م٢٠٠١يوليو )الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن،  ٨٠
 .١٢المرجع سابق، ص  ٨١
أبو عيشة، فيصل، اإلعالم اإللكتروني، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة  ٨٢

 .٢١٩ -٢١١م ص ص ٢٠١4األولى، 
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اإلنترنت أنه ال يموت فهو باقي عبر خدمات ارشيفية وروابط تشعبية تضمن العمق 

 83ألي مادة تحريرية، مع إمكانية التعديل والتصحيح التي تفتقدها الصحافة التقليدية.

 

 انعكاسات صحافة الويب على الصحافة التقليدية:

عند الحديث عن االنعكاسات ال يمكن أن ننفصل كثيراً عن ما سبق الحديث عنه في 

مفهوم صحافة الويب وسماتها المميزة في الشكل والمضمون، فكل هذه التطورات 

كان لها األثر الكبير في التحوالت التي طرأت على الصحافة الورقية، وكان من أهم 

التحوالت مستوى التوزيع وحصة الصحافة الورقية في السوق اإلعالمي، فكان هذه 

هناك الكثير من التنبؤات عن توقف الصحافة الورقية التقليدية تماماً، وأن هناك 

العديد من الدراسات التى تشير إلى أن اإلقبال على الصحافة المطبوعة يقل يوًما بعد 

حظى باالنتشار وزيادة المستخدمين خاصة عقب يوم مقابل أن الصحافة اإللكترونية ت

اتاحة الفرصة أمام تلقي المواطن المعلومات بشكل فورى، باإلضافة إلى اتاحة 

الصحافة اإللكترونية للقارئ التعرض لكمية كبيرة من المعلومات جعلته يحظى 

ن بالحرية األكبر من حيث االنتقاء والتعرض، حتي أن هذه التنبؤات أظهرت العديد م

الدراسات والمقاالت التي تحاول البحث عن تفاصيل ومحتوى يمكن أن يتناسب مع 

الصحافة الورقية يضمن لها البقاء واالستمرار، كما ظهرت دراسات تؤمن بالسقوط 

التدريجي للصحف الورقية مقابل اإللكترونية، مما جعل الكثير يتكهن بانقراض 

مع تباين التقديرات في تحديدها على وجه الصحافة الورقية تماماً بعد أعوام قليلة 

 الدقة.

م اإللكتروني بشكل عام في وقد يكون من المنطقي جدًّا تغلب صحافة الويب واإلعال

وقت قريب؛ تماشيًا مع واقع العصر الذي نعيشه، وبما تمتاز به صحافة الويب من 

سمات جعلتها تمتلك الحصة األكبر في سوق اإلعالم اليوم، بسبب تمكنها من السرعة 

فاكهة سريعة العطب فصحافة الويب  -كما قال-في نقل المعلومة، خاصة وأن الخبر 

هة ال يمكن االحتفاظ بها أبداً، وبما أن المادة األساسية للصحافة واإلعالم جعلته فاك

 
 .٢١٩- ٢١١السابق،  ص المرجع  ٨3
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هي الخبر، جعل العديد من المراقبين يرون الصحافة التقليدية فى تحد مستمر يفرض 

 84عليها البحث عن أدوات تضمن تطوير المحتوى والمادة الصحفية.

فها أو تحولها ونتيجة لذلك التحدي أعلنت عدد من الصحف الورقية حول العالم توق

إلى النسخ اإللكترونية على أحسن تقدير، ومن ذلك صحيفة "كريستيان ساينس 

م عن إيقاف نسختها الورقية نهائيًّا 2008مونيتور" األمريكية التي أعلنت عام 

ألف نسخة(، واالكتفاء بنسختها اإللكترونية )التي يتجاوز  200)بعد انخفاضها إلى 

ارها المليون قارئ( وذ لك بعد قرن كامل من الصدور، وتصنف الصحيفة أميركياً زوَّ

بأنها من أعرق الصحف األمريكية، ومن بين أبرز وأشهر اإلصدارات المطبوعة 

التي اختفت من العالم مجلة "نيوزويك" األميركية التي تحولت إلى مجلة إلكترونية 

ديسمبر  31م، حيث أصدرت عددها المطبوع األخير في 2013فقط منذ بداية العام 

. أما صحيفة 2013، وتحولت إلى النشر اإللكتروني حصراً من بداية 2012

 150اللوموند الفرنسية، فوصلت إلى حافة اإلفالس؛ )حيث وصلت ديونها إلى 

م(، في مقابل تحقق نسختها 2012مليون يورو بعد زيادة أنتشار صحافة الويب عام 

قبل الصحافة الورقية في بريطانيا منذ اإللكترونية نجاحات متواصلة، كما تحدد مست

م مؤكداً على بداية موت كل ما يمت للصحافة الورقية 2009م، ليأتي عام 2008

بصلة تدريجياً حيث أعلنت شركة "إي أس آي ميديا" المالكة لصحيفة "إندبندنت" 

البريطانية عن توقف نسخها الورقية أيضاً، وأنها ستتحول بالكامل إلى جريدة 

ية، في خطوة تعد األولى من نوعها بين الصحف البريطانية، وتهدف إلى إلكترون

تعزيز النمو الكبير الذي شهده موقع "إندبندنت" اإللكتروني، إضافة إلى تأمين 

مستقبل مربح ومستدام، وقد أوضح مالك الصحيفة "إيفيغني ليبيدوف" أن هذا 

خطوة المعلومات الحديثة، مؤكداً أن "ال قنية جاء ليتماشى مع التطور وتالقرار 

تؤمن مستقبل هذه القيم الصحافية المهمة"، إذ إن "القرار يحفظ سمعة إندبندنت، 

ويسمح لنا باالستمرار في االستثمار بالمحتوى التحريري الرفيع لدى الصحيفة، 

توقفت صحيفة "ذي  2009والذي يجذب المزيد من القراء عبر اإلنترنت"، وفي 

ور بعد ثالث سنوات من انطالقها وتوزيعها لندن بيبير" المسائية المجانية عن الصد
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نصف مليون نسخة يومياً في مركز العاصمة البريطانية ومحطات القطارات، وكانت 

موزع منتشرين في لندن مجاناً مساء كل يوم، فيما يتركها  700تتلقفها األيادي من 

ء القراء في القطارات لغيرهم في تقليد عن شيوع القراءة بين المسافرين، وجا

إغالق صحيفة "ذي لندن بيبير" بعد اإلعالن عن إغالق أكثر من مئة صحيفة محلية 

في بريطانيا، بسبب تفاقم األزمة االقتصادية، والمنافسة الحادة مع اإلعالم 

 85اإللكتروني.

وفي الوطن العربي اتخذت بعض اشهر الصحف اللبنانية قراراً بتحولها للويب بشكل 

كامل مثل صحيفة السفير، والنهار، واللواء، كما تحولت أخرى مصرية إلى حلول 

اسبوعية كصحيفة "المصريون" وجريدة  وقتية مثل تحولها إلى إصدارات

"المصري اليوم" بسبب األوضاع االقتصادية التي تمر بها تلك الصحف، مما جعل 

بعض الصحف المصرية تعلن عن عن تقليص العمالة، حيث خفضت صحيفة "الوطن 

في أزمات اقتصادية مما جعل المصري" رواتب الصحفيين فيها، وقد تسبب ذلك 

عمل بعد تعثر اإلدارة في صرف رواتبهم، "الشروق" يعلنون إضراباً عن ال ىصحاف

كما توقفت جريدة "التحرير" المصرية وتحولت إلى موقع إلكتروني، إضافة إلى 

جريدة "البديل"، وفي ليبيا توقف اإلصدار الورقي لكل من جريدة "قورينا" وجريدة 

"أويا"، وفي اإلمارات توقفت صحيفة كانت تصدر باللغة اإلنجليزية عن حكومة دبي 

وتحولت إلى إصدار إلكتروني فقط. وفي " Emirates Todayوتحمل اسم "

ت فلوال دخل اإلعالنات في صحيفة السعودية لم تكن بعيدة عن تلك التحوال

ألف نسخة ورقية  260لتوقفت بدورها كونها توزع  -على سبيل المثال-"الرياض" 

 86زائر يومي لنسختها اإللكترونية. 1.200.000مقابل 

وانبهاراً بهذا التحول فقد أغرت صحافة الويب الكثير إلى إصدار صحفهم عبر 

مما جعل وزارة اإلعالم في السعودية اإلنترنت، نظراً لقلة التكلفة وسهولة االنتاج، 

 625تصدر تراخيص لعدد من الصحف السعودية على اإلنترنت، حيث بلغ عددها 

صحيفة ورقية فقط تابعة لنظام المطبوعات  13م، في مقابل 2019صحيفة في عام 

والنشر في السعودية، رغم أن عدد الصحف على اإلنترنت التي تعمل فعلياً ولها 
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صحيفة تنقسم  340صحيفة تقريباً، فيما أن ما يقارب  285تزيد على نشاط دائم ال 

صحيفة لعدم تمكنها  170إلى ما هي قيد التجديد، أو ما تم إلغاء تراخيصها وعددها 

من االستجابة للتطورات التي طرأت على الالئحة التنفيذية للنشر اإللكتروني، حيث 

هـ بهدف 1437هـ، ثم في عام 1435هـ، وتم تحديثها في عام 1432بدأت في عام 

 87مواكبة كل ما يتعلق بالتطورات في اإلعالم الجديد.

ومع استمرار هذا االنبهار ويقابله انخفاض مبيعات الصحف الورقية فإن هناك 

محاوالت للحاق بحصة السوق اإلعالمي من خالل استمرار في اطالق المحتوى 

جعل "روبرت مردوخ"  اإللكتروني عبر المؤسسات اإلعالمية الكبيرة، األمر الذي

يعلن عن انطالق صحيفته الرقمية األولى من نوعها ''ذي دايلي'' الخاصة بجهاز 

مليون  26مليون دوالر، وتكلفة تشغيلية سنوية مقدارها  30آيباد باستثمار قدره 

فإن االستغناء عن التكلفة الهائلة  -في حفل اإلطالق-دوالر، وحسبما قال مردوخ 

الستغناء عن الوقت الالزم؛ لذلك يعني أن المحررين سيكون للورق والتوزيع وا

لديهم القدرة على اإلبداع واالستفادة من سرعة النشر اإللكتروني دون التخلي عن 

رصانة اإلعالم الورقي، وفي هذا االتجاه أعلن عدد كبير من الصحف البريطانية 

 88نيتها إغالق صحفها الورقية.

الويب عالجت الكثير من التحديات التي ومن أبرز أسباب هذا التحول كون صحافة 

في  محرية الرأي، أ مواء معوقات التوزيع، أكانت الصحافة الورقية تواجهها، س

ف المالية العالية التي تصاحب إصدار أي صحيفة ورقية، بينما أتاحت اإلنترنت التكالي

ً إعالمية مختلفة، في ظل سعة دائرة هذا اإلعالم، وعدم  خيارات عدة، وأنماطا

ارتباطه بالمكان، أو خضوعه لسيطرة الدول، لكنه ما زال في طور التشكل 

تنظيمات التي تضمن لشخصيته؛ للتخلص من بعض السلبيات، من خالل وضع ال

تشكله الصحيح واسهامه في بناء المجتمع، فاإلعالم اليوم أمام ممارسة مختلفة 

بأدواتها وتطبيقاتها، دون وجود مقص للرقيب، أو حارس للبوابة، فهو إعالم يديره 

ويوجهه الجمهور بنفسه، بال سلطة رسمية تتحكم فيه، فهو إعالم تفاعلي، وسريع، 
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عين ورواد كثيرين، وأصبح الجمهور مع هذه التقنية الهائلة تمكن من إيجاد متاب

شركاء في صناعة هذا النوع الجديد من اإلعالم بحرية كاملة، باإلضافة إلى ظهور 

تقنيات جديدة مثل صحافة الذكاء الصناعي، والواقع االفتراضي، التي أعطت 

ً ودون محظورات كانت تقيد ح رية النشر في للصحافة أبعاداً اتصالية أكثر عمقا

 89الصحافة الورقية.

نيات الجديدة والسمات الخاصة لتمنح وسائل اإلعالم في مستقبل تقالوتمتد هذه 

األيام ممارسات مختلفة كثيراً عما كانت عليه حتى في عصر اإلنترنت قبل سنوات 

قليلة تختلف عليه تماما اليوم، مثل إنترنت األشياء، والواقع المعزز، والذكاء 

على  ير كبثيرً األبعاد والروبوت، مما له تأ االصطناعي، إلى جانب الطباعة ثالثية

صناعة الصحافة خالل العقدين القادمين؛ ما يجعل العمل الصحفي أو اإلعالمي بشكل 

عام يُدار عبر توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة على 

سويقيًّا« وإدارياً، ودون تأثير »اإلنسان« الذي سيصبح أكمل وجه »تحريريًّا وت

ظهوره شرفياً فقط، فضالً عن التكاليف التي سوف تقل ألكثر من النصف، وكل هذه 

التقنيات أسهمت وستسهم بشكل كبير في تحوالت مهنية في الصحافة عموما 

 90والصحافة الورقية بشكل خاص.

 

 مستقبل الصحافة الورقية في ظل التحوالت الرقمية:

تفوق التقني لصحافة الويب إال أن هناك جملة من المؤشرات تجعل هذه رغم هذا ال

الوسيلة من الوسائل اإلعالمية األقل قيمة مهنية من الصحافة الورقية خاصة في 

ظل الممارسات المهنية التي نشهدها اليوم، مثل وجود األخبار المزورة وتساوي 

لة والجذابة لفتح الروابط قيمة المعلومات المقدمة فيها ووجود العناوين المضل

وكسب القراء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة، وما يعاب على صحافة الويب 

 91اليوم وجود االختالف الكبير بين ما هو مهم وما هو محبوب.
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وباإلضافة إلى ذلك فهناك اشكاالت عديدة في التنظيم وغياب التخطيط وعدم وضوح 

الم مما جعلها تعاني من صعوبات مالية الرؤية المتعلقة بمستقبل هذا النوع من اإلع

تتعلق بالتمويل، وعدم خضوعها للرقابة في ظل غياب األنظمة واللوائح والقوانين 

التي تُنظمها، فال يوجد تشريعات واضحة تحكم عملها، وال يوجد ألغلبها تراخيص 

ر ممنوحة؛ حتى يمكن السيطرة عليها ومحاسبتها في حالة تجاوزها، فنالحظ أن الكثي

من هذه الصحف بات مصدًرا للشائعات واألخبار المثيرة العارية من الصحة؛ بهدف 

جذ ب أكبر عدد ممكن من القراء، إلى جانب غياب اإلطار القانوني والمهني الذي 

ينظم عمل الصحفيين في المجال اإللكتروني ويحفظ حقوقهم. ونلحظ من خالل ذلك 

تقديرات أن عددها الفعلي ال يزيد على تناقص صحف الويب السعودية، حيث تشير ال

صحيفة إلكترونية ُمنحت ترخيصاً من وزارة  625صحيفة تقريباً من أجمالي  285

% من الصحف المصرحة، باإلضافة إلى إلغاء تراخيص 45.6اإلعالم أي ما نسبته 

صحيفة لعدم تمكنها من االستجابة للتطورات التي طرأت على الالئحة التنفيذية  170

% من إجمالي الصحف المصرحة من قبل 27شر اإللكتروني وهو ما نسبته للن

 92الوزارة.

فعند استقراء أغلب هذا النوع من صحف الويب، يضح أن الكثير منها يقوم على 

سياسة االستنساخ من الصحف المحلية والعالمية، ووكاالت األنباء، حتى ومن 

اللصق، الذي يصل بعضها البعض، فأصبحت هذه الصحف تعتمد غالباً على النسخ و

أحياناً إلى حد السرقة الصريحة واالعتداء على مبادئ الحقوق الفكرية، واستبدال 

أسماء المحررين والكُتَّاب بأسماء آخرين، ويرجع ذلك غالبًا إلى ضعف اإلمكانيات 

 93المادية، وقلة عدد المحررين، مع غياب المحاسبة والرقابة في المقام األول.

لها الدور  افة الويب بامكاناتها وسماتها المميزةورغم هذه الممارسات تبقى صح

في تغير مالمح وممارسات إعالمية، مما جعلنا أمام من يرى أن دور صحافة  الكبير

الويب مكمل لدور الصحافة التقليدية، فالقارئ الذى يتلقى الخبر بسرعة فهو أيضاً 

يلجأ للصحافة المطبوعة لمعرفة مزيد من األخبار، وهذا ما يميز الصحافة الورقية 
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كما أن من المالحظ أن جمهور وسائل اإلعالم المختلفة في وقت  94ى يومنا هذا،حت

ً إ لى الصحف الورقية والمصادر الرسمية لتلقي األخبار األزمات يلجأ دائما

ً في أزمة جائحة كورونا كوفيد   19والمعلومات الطارئة كما وجدنا ذلك جليا

باإلضافة إلى ذلك فالقدرات العالية التي يتسم بها الخبر المطبوع من  95الجديد،

العمق وبيان التوجه العام للمصادر الرسمية إلى جانب المكامن األيديولوجية التي 

تحملها المضامين في المادة الصحفية الورقية، غير أن القول بضرورة اختفاء 

رقية أو الجزم باندثارها تماماً ليس له ما يُبرره، فاإلذاعة رغم انتشار الصحافة الو

الفضائيات والحد من تأثيرها واستخدامها، فإنها ما تزال عنصًرا ووسيلة هامة من 

( الذي يؤكد أنه لم يثبت 2014وسائل االتصال واإلعالم، وهذا ما يراه )مكاوى، 

 96قضت على الوسائل األخرى.تاريخياً أن هناك وسيلة إعالمية مستحدثة 

( الذي يرى أن الصحافة المطبوعة لن 2020ومما يؤكد هذا التوجه )المالك، 

من خالل  مأ ،P.D.Fتتوقف، فهي باقية سواء بشكلها الورقي التقليدي كنسخة 

من خالل خيارات وتطبيقات أخرى تستفيد من التقنية الهائلة  متطبيق )أون الين(، أ

ويستفيد منها اإلعالم بوسائله المختلفة، ما سوف يفتح الطريق أمام اإلعالميين 

للتجديد واالبتكار في تقديم صحافة تناسب الحاضر، وتلبي رغبة الشباب من القراء 

ونهم على الصحافة المطبوعة، فبقاء واإلعالميين على حد سواء، ومع استمرار عي

الصحافة الورقية مرهون بمكوناتها وموثوقيتها، خاصة وهي تمتلك القدرة في 

الوقت الحاضر على التعايش مع مراحل التحول اإللكتروني، ضمن وسائل اإلعالم 

اإللكتروني بتطبيقاته الرقمية كافة، وكذلك عبر إصدارات أخرى في وسائل التواصل 

ي كـ)تويتر، سناب شات( وغيرهما؛ وهو ما يعني أن هناك تكامالً ال تنافسًا االجتماع

ً بين الصحافة التقليدية وصحافة الويب، وإذا كانت النسخة الورقية قد  أو تعارضا

تحولت بشكل كامل كنسخة إلكترونية، فهذا يعني أن حضورها باق، وأن تأثيرها 

اإللكترونية ضمن رؤية صحيحة، مستمر، خصوصاً إذا ما تعاملت مع المستجدات 

بما يبقيها حية لفترة قادمة ليست بالقليلة، السيما حين تتوجه نحو البحث عن 
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مصادر تمويل أخرى، بما يمكنها من المحافظة على المستوى التنافسي مع صحافة 

الويب، وال يجعلها معرضة للخطر، كما في صحافة الويب التي تعاني من ضعف 

ستحواذ قوقل وفيس بوك وغيرهما على سوق اإلعالن، فبدون اإلعالنات في ظل ا

وجود اإلعالن لن يكون مستقبل صحافة الويب مطمئنًا، مثلها في الصحف 

 97الورقية.

كما أن استمرار الصحافة الورقية في الصدور بما يتناسب مع معطيات اإلنترنت 

ال تقل عن تجربة عن وسائل إعالمية تقليدية األخرى لإلفادة من ( P.D.Fكنسخ )

تقنيات اإلنترنت مثل اإلذاعة والتلفزيون، حيث يرى رئيس »بي.بي.سي العربية«، 

عد هناك وسائل محددة لالتصال، فاإلذاعة مثالً لم تعد بشكلها حسام السكري، أنه لم ت

المعروف سابقاً كجهاز مستقل ولكن تحول إلى خدمة يشملها الهاتف المحمول عبر 

كما أن التلفزيون تحول "، Broadcastتقنيات مختلفة تعرف في مجملها بتقنية "

إلى التطبيقات البث المباشر أو بث البرامج التلفزيونية التقليدية  عن شكله التقليدي

من مسلسالت وأفالم عبر تطبيقات مختلفة، الفتاً إلى أن كل هذه التطورات تؤكد بما 

 98يتحرك بسرعة مما يتوجب علينا مواكبته. قنيةن قطار التمجاالً للشك أ اليدع

فالتأثير المتوقع على الصحافة الورقية ليس في صراع البقاء الفناء بل هناك تحوالت 

جذرية طرأت على الصحافة الورقية في ظل وجود الصحافة على اإلنترنت ويمكن 

 تي:إجمال تلك التأثيرات في اآل

فلم يعد المضمون كما في السابق، بل أصبح أكثر  العمق في المضامين المقدمة: .1

عمقاً، من خالل سهولة الحصول على المعلومة وربطها بسياقات تسهم بشكل 

كبير في فهم المادة الصحفية مما يجعل القارئ أمام كل المعطيات والمستجدات 

بار والمعلومات، وخلفيات لألحداث الجارية، عبر االرتباط المباشر في مصادر األخ

بية، إال أنه يعاب وهذا األمر رغم توافره على صفحات الويب عبر الروابط التشع

من قبل الجمهور، ناهيك عن إشكالية ترتيب المعلومات التي  عليه قلة استخدامه

عادة تخرج عن سيطرة القائم باالتصال وتقع بيد القارئ، بينما في الصحافة 

 
 htm.٢٠٢٠/٢٠٢٠٠٢٠3/mh١/httpjazirah-al.www.com//:: خالد، مرجع سابقالمالك،  ٩٧
: اإلنترنت لن تلغي اإلعالم التقليدي: األنصاري، أحمد، فودة محمد ٩٨

https://www.emaratalyoum.com/local-section/٠-٢٠٠٨4-٢5-١.١٨٨٩١4 
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الورقية يمكن التحكم في القارئ عبر سياقات تضمن وجود تسلسل لألحداث، 

 99وبالتالي تشكيل الرأي بطريقة أكثر وضوحاً ويمكن قياسه أيضاً.

لم يعد الصحفي اليوم حتى في الصحافة الورقية بمعزل  في التقني:وجود الصح .2

عن التقنيات الحديثة، فهي لصيقة لعمله ومعاونة له على صناعة الحدث، 

ي الحاسب اآللي، فالصحفي اليوم أصبح مطالب بتمكنه من األدوات الحديثة ف

ومهاراته في الكتابة والتعامل مع بعض البرامج والتطبيقات الخاصة في التصميم 

والتعديالت الفنية، وضرورة التعاطي مع اإلنترنت وخدماتها مثل البريد 

اإللكتروني، أدوات البحث، والتفاعل مع القراء والرد على رسائلهم، وبما أنه 

ل ما تتيحه وسائل التواصل االجتماعية فكان أصبح أكثر قرباً للجمهور من خال

 100عليه أن يكون أكثر تحمالً ورحابة في الصدر.

توقف اإلصدار الورقي ال يعني توقف الصحافة المطبوعة، بل  (:.D.FPنسخ )

هي فرصة الستمرارها بشكلها الحالي ولكن بطريقة إكترونية، وذلك من خالل 

101 وهذا  إصدار نسخ )P.D.F( مطابقة للشكل الورقي ولكنها بنسخة إلكترونية،

يجعل من الصحافة الورقية الرزينة تجد لها منفذاً في ظل التحوالت  التحول

التقنية، فهي بشكلها الطبيعي وعمق رسالتها األيديولوجية التي اعتادت عليها، 

وال يعني ذلك جمود الرسالة ولكن يمكن دمج المحتوى المقدم بالعمق الذي أشرنا 

إلعالمية المنشورة من خاللها، مثل وجود إليه لتعميق األثر االتصالي للمادة ا

روابط لمقاطع أفالم عبر اليوتيوب، أو موقع الصحيفة نفسها، أو استخدام تقنية 

QR للوصول السريع لقصص ذات عالقة بالخبر المنشور في نسختها  

 

 

 

 

 

 

 
عطيه، مروة، األخبار التفاعلية واإلنفوجرافيك، استراتيجيات وأساليب التحرير  ٩٩

 ١5٠ -٧٧ص والكتابة، الطبعة األولى، 
 .أبو عيشة، فيصل، اإلعالم اإللكتروني، مرجع سابق ١٠٠
 htm.٢٠٢٠/٢٠٢٠٠٢٠3/mh١/httpjazirah-al.www.com//:: المالك، خالد، مرجع سابق ١٠١
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 لث: ( : المتحدث الثا 3ــ  1)

 د. نوير بنت سليمان الشمري  

 الثورة الرقمية.. مفهومها وأدواتها وتأثيراتها 

 

 مدخــــل: 

المعلومات واالتصاالت تأثيًرا كبيًرا بالغًا في واقع   قنيةأثر التطور السريع لت

المعلوماتية، ويشير "كوربين   المؤسسات  ا corbinعمل  إذ  "إلى ضخامة  لتأثير 

من المكتبيين إدراًكا كاماًل أنهم في خضم ما ال يعد ثورة واحدة    يقول: "ال يدرك كثير

ما تأتلف أو تتحد فإنها  أو ثورتين فإنها ثورات متزامنة تغذي كل منها األخرى، وعند

، ذلك  (102) كاسحة ومؤلمة، مثلما كان حال الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر 

أن أول هذه الثورات هي: ثورة الحاسب التي بدأت جديًا في أعقاب الحرب العالمية  

المعلوماتية   والصناعية  الحكومية  للقطاعات  أولية  تحتية  كبنية  وتطورت  الثانية 

جتماعية األخرى، أما الثورة الثانية فهي: ثورة المعلومات التي جاءت  وللقطاعات اال

متوازية مع ثورة الحاسب اآللي في أعقاب الحرب العالمية الثانية أيًضا، وقد ظهرت  

 . (103) جديدةقنية قها تآخر الثورات الثالث بسرعة وهي: ثورة االتصاالت التي راف

 مفهوم الثورة الرقمية :   -أوال

الر إلى  الثورة  والتشابهية  الميكانيكية  التقنيات  من  االنتقال  عملية  هي  قمية 

الخمسينيات   اإللكترونيات  أواخر  بين  وقت  في  بدأت  والتي  وأواخر  الرقمية، 

وأجهزة   الرقمي  الكمبيوتر  أجهزة  وتزايد  بتبني  العشرين  القرن  من  السبعينيات 

يشير هذا المصطلح ضمنيًا أيًضا    .التسجيل الرقمي الذي استمر حتى يومنا الحالي

إلى التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة الرقمية وتقنيات االتصاالت خالل وبعد  

 

( 102(  corbin,john.The Education of Librarian in an information Technology 
Administration Vol.9 No 4, 1988,p.77. 

 .28(، ص11( حنن والالورقية، )جملة عامل الكتب، اجمللد1990( الشيمي، حسين عبد الرمحن. )103)

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
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بشكل مشابه للثورة الزراعية والثورة الصناعية   .القرن العشرين النصف الثاني من  

   (104)  في الماضي.

لتقاط ومعالجة  الحديثة للقيام با   لتقنيةلى استعمال اإالرقمية   ويشير مصطلح الثورة 

في شكل معطيات رقمية، نص، صوت    يصال المعلومات سواءإوتخزين واسترجاع و 

ار الصناعية  االلكترونية، ومنه الحاسب اآللي واألقم   قنيةصورة وهي: تطبيق الت  مأ

الت  من  وتخزينها    ؛المتقدمة  قنيةوغيرها  والرقمية  التناظرية  المعلومات  إلنتاج 

 .(105) واسترجاعها، وتوزيعها ونقلها من مكان آلخر  

التجاه  قنية  لوجيا يتضح سلوك تلك التبع المسيرة التطورية للتكنوومن خالل تت

من التقنية اليدوية، ثم ارتقى إلى التقنية اإللكترونية،    ا تطوري متدرج ومتسارع، بدء

نية الرقمية عالمة  ، ويمثل أسلوب التحول نحو التق(106) وصوالً إلى التقنية الرقمية 

قدم، وذلك لما تقدمه تلك التقنية من قدرات  االتصال لمرحلة بالغة من الت  قنيةبلوغ ت

فائقة في معالجة المعلومات االتصالية وتخزينها والتعامل معها بمرونة كبيرة، األمر  

الذي أدى إلى التغلب على المعوقات االتصالية التي كانت تفرضها البيئة االتصالية  

الكامل، بفضل    القديمة، وأدى إلى التحول من االتصال المحدود إلى االتصال شبه

التقنية الرقمية وبالتالي خلق بيئة اتصالية حديثة رقمية مختلفة جذرياً عن السابقة  

. 

 ثانيا: خصائص البيئة االتصالية الرقمية وسماتها  

تكتسب البيئة االتصالية سمات العصر الذي تولد فيه وخصائصه، وفي الواقع  

 

صطططططططططاج ا ااعتاو االاعي والتل   و ،  (، اسطططططططططتلداي  كالولو يا ا  2005(  عبد الوهاب، عبد الباسططططططططط   مد. )104)
 .20)القاهرة، املكتب اجلامعي احلد ث( ص

(  كالولو يا املعلومات وأثرها ا  2007عوفمرب -28-27بلعباء، خدجية. )خالج ال رتة –غريب، فاطمة ال هرة   )105(
لثا  حوج املعرفة ا ظل  حتقيق املي ة التالافسية ا ظل اقتصاد املعرفة، )ورقة عمل قدمت اىل امللتقى الدويل ا

ا قتصاد الرقمي ومسامهتها ا  كو ن املي ة التالافسية ا الدوج العربية، كلية العلوي ا قتصاد ة وعلوي التسيري،  
 اجل ائر( . 

 1 – 0(   عود أصل استعماج مصطلح "الرقمية" إىل اعتماد احلواسيب على مبدأ عمل  قو على الرقمني (106

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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بيئة جديدة تختلف في مفهومها وسماتها، وخصائصها    ت أن الثورة الرقمية أفرز

ووسائلها عن البيئة التقليدية السابقة، كما تختلف في تأثيراتها اإلعالمية والسياسية  

البيئة الرقمية تميزت بوسائلها الحديثة   النطاق، ألن  والثقافية والتربوية الواسعة 

التوجيه و األثر، وقوة  بعيدة في عمق  بلغت غايات  إلى  التي  أدت  الخطورة،  شدة 

في منظومة   أساسياً  محوراً  منه  االتصالية، وجعلت  العملية  في  تغييرات جوهرية 

 المجتمع. 

واختلفت خصائص الظواهر اإلعالمية في البيئة الجديدة عما سبقها من ظواهر  

طبيعة   في  تغير  إلى  أدى  مما  ومتنوعة،  ومتالحقة  كثيفة  تغيرات  بفعل  إعالمية 

النسبية  التفاعالت بين م كونات الظاهرة اإلعالمية، إضافة إلى التغير في األوزان 

للعناصر أو المتغيرات الفاعلة فيها، بل وتغير في أدوارها وخصائص الواقع الذي  

 . (107) ينتجها

وتتميز البيئة االتصالية الرقمية بالعديد من الخصائص والسمات، ولكن جميع علماء  

فاعلية هي أهم مميزات البيئة االتصالية الرقمية،  االتصال والباحثين، اتفقوا أن الت 

والفرق هو أن الوسائل االتصالية الجديدة قادرة على إضافة خاصية جديدة ال يوفرها  

التفاعل )  القديم، وهي  التفاعل، ويقصد    Interactivity  ) (108)اإلعالم  وما بعد 

لمستخدم تماماً  بالتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث ا

كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين، هذه الخاصية أضافت بعداً جديداً هاماً  

ألنماط وسائل اإلعالم الجماهيري الحالية، والتي تتكون في العادة من منتجات ذات  

  إلذاعة يفة أو قناة التلفزيون أو ا اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي مثل الصح

المستهلك متى  إلى  يريدها  التي  والتسلية  المعلومات  مصادر  اختيار  إمكانية  مع   ،

 أرادها وبالشكل الذي يريده.  

 

 .204ون، مالاهج البحث ا ااعالي اجلد د، مر ع سابق، ص صحساي إهلامي وآخر   )107(
(، ااعالي اجلد د: امل اهيم والوسطططططططائل والتطبيقات"، عمان، دار الشطططططططرو ، 2008صطططططططاد ، عبا. مصطططططططط ى. )  )108(

 .25-17ص
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لها   digital mediaأن بيئة اإلعالم الرقمي الجديدة  (109)  وبين كورتروب

ومحدودة   قليلة  خصائص  وليست  باستمرار،  ومتطورة  ومتغيرة  كثيرة  خصائص 

ل الجماهيري التقليدية، والتنوع الكبير في  وثابتة، كما هو الحال في وسائل االتصا

خصائص اإلعالم الجديد، وسرعة تغير وتطور هذه الخصائص، يجعل من الصعب  

 ( ذلك حصر  لها، ومع  نظرية عميقة  أهم  McQuailتحليلها ووضع تصورات   )

   (110)  خصائص وسائل اإلعالم الجديد في خمسة جوانب هي كالتالي:

اإلعالم  وسائل  األول:  شخصي    الجانب  اتصال  وسائل  هي  الرقمي 

interpersonal communication media    البريد تشمل  وهذه 

والشخصية    e -mailاإللكتروني   والخاصة،  العامة  األغراض  في  يستخدم  الذي 

غنية   تفاعلية  خصائص  يكتسب  وهو  )الجوال(  المتنقل  والهاتف  والجماهيرية، 

، وفي الغالب المحتوى غير مستقر  متزايدة باستمرار. وفقاً لهذه الخاصية الشخصية 

وغير ثابت: أي يغلب عليه الغرض اآلني المؤقت. باإلضافة إلى ذلك، فإن خاصية  

االتصال الشخصي تؤدي إلى تعزيز عالقات اجتماعية قائمة فعالً، أو تشكيل عالقات  

اجتماعية جديدة. ومن المالحظ أن تشكيل العالقة وتعزيزها عبر اإلعالم الجديد تكون  

 أهم أحياناً من محتوى الرسائل التي يتم تداولها أو التعبير عنها.  

  information search mediaالجانب الثاني: وسيلة بحث عن المعلومات   

الجديد، حيث إن اإلنترنت  وهي من أهم خصائص البيئة االتصالية الرقمية واإلعالم  

عد مخزناً كبيراً للمعلومات، ومصدراً للمعرفة  يبمواقعه المختلفة وشبكاته االجتماعية  

لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري من حيث ضخامة حجمه، من ناحية وسهولة  

 وسرعة الوصول إليه من ناحية أخرى.  

جماعية   مشاركة  وسيلة  الثالث:   collective participatoryالجانب 

 

( 109(  Quortrup. L. (2006) 'Understanding new digital media: medium theory or 
complexity theory,' European Journal of Communication, 21 (3): 345-56. 

(110( McQuail, D. (2010) McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed. Los Angeles: 
Sage. 
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medium   بد منذ  اإلنترنت  كانت موجودة في  الخاصية  كانت  هذه  ولكنها  ايتها، 

تستخدم على نطاق محدود، ثم تطورت بشكل كبير في السنوات األخيرة مع تطور  

من   الثاني  )الجيل  اسم:  أحياناً  عليها  يطلق  التي  العنكبوتية  الشبكة  تقنيات 

االجتماعي  web 2.0اإلنترنت التواصل  شبكات  ظهور  ثم  ومن   )social 

networks  واإلعالم االجتماعيsocial media  . 

تفاعلي   لعب  وسيلة  الرابع:  هذه    interactive play mediumالجانب 

  حاسب اآللي ي ألعاب الفيديو وألعاب الالخاصية في ازدياد وتقوم على المشاركة ف 

الواقع االفتراضي   . وما يميز هذه الخاصية  virtual realityالمختلفة وأجهزة 

التفاعل   عن    interactivityهو  االستمتاع  على  تركز  وأنها  المشاركين،  بين 

المحتوى   إشباع  من  أكثر  واألداء،  المشاركة  عملية   contentطريق 

gratification . 

،  substitutionالجانب الخامس: خاصية االستبدال أو اإلحالل للوسائل األخرى 

واقع  فمن المالحظ أن الجمهور كثيراً ما يستبدل قراءة الصحف الورقية بتصفح م

األخبار على اإلنترنت، وكذلك تقدم اإلنترنت بديالً عن االذاعة والتلفزيون في تقديم  

البرامج المسموعة واإلذاعات الخاصة باإلنترنت وتنزيل الملفات الصوتية، وتقدم  

موقع    اطرق أشهرها  من  عديدة  بإشكال  الفيديو  ومقاطع  األفالم  لعرض  مختلفة 

 اطع الفيديو.للمشاركة بمق  YouTube)يوتيوب( 

( وليفنجستون  اليفرو  الباحثتان  حددت   Lievrouw andكما 

Livingstone, 2006  )    البيئة الجديدة عن  الرقمية  البيئة  ثالثة محاور تميز 

الجديدة   االتصال  تقنيات  األول:  المحور  وهي  الصناعية  القديمة  األقمار  )مثل 

والهواتف النقالة وغيرها، النشاطات والمحور الثاني:الممارسات    حاسب اآلليوال

االجتماعية   العالقات  الثالث:  والمحور  التقنيات،  هذه  توفرها  التي  واالستخدامات 

النهاية   الجديدة، وفي  الوسائل  التي تظهر من حول هذه  والتنظيمات والتشريعات 

في   االتصال  وسائل  يميز  ما  أهم  أن  الباحثتان  الخصائص  اقترحت  الرقمية  البيئة 
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 التالية: 

المتداخل    - الشبكي  يسمح    interconnectednessالتواصل  بحيث 

لى عدة  بالتواصل من عدة نقاط إلى عدة نقاط أخرى، وليس فقط من نقطة واحدة إ

 تصال الجماهيري التقليدي.  نقاط، كما هو الحال في اال

مستخدمين ليقوموا  من قبل األفراد ال  accessسهولة الوصول والدخول    -

 بنشاطهم كمرسلين ومستقبلين ومنتجين.  

إنتاج    interactivityالتفاعلية  - وهي قدرة المستخدم على المشاركة في 

الباحثين أن هذه الخاصية من أهم ما يميز  اال  المحتوى  الكثير من  تصالي، ويتفق 

 التقليدي.   اإلعالم الجديد، نظراً ألنها تكاد تكون معدومة من االتصال الجماهيري

التنوع الغزير في المحتوى مقارنة باإلعالم القديم المحصور بأنواع وأنماط  -

 محددة من المضامين اإلعالمية.  

على كل ما هو جديد    open-endedتعدد االستخدامات وخاصية االنفتاح -

 موضوعياً وفنياً في محتوى وشكل المواد اإلعالمية.  

المكا  - من  والتحرر  االنتشار  ارتباط    delocatednessن  سعة  وعدم 

 اإلعالم الجديد بمنطقة جغرافية محددة، أي أنه يتخطى حواجز المكان الجغرافي. 

الجماهيري،   االتصال  مجال  في  الكبيرة  التقنية  التطورات  إن  القول:  ويمكن 

الشاشة(   )عصر  بـ  تسميته  يمكن  ما  إلى  أدى  والمعلومات  االتصال  قنوات  وتعدد 

والمقروءة والمسموعة والمرئية أصبحت مندمجة في شاشة    فالوسائل المطبوعة

التلفزيون أو الحاسوب )الكومبيوتر( الشخصي، حيث يستطيع المتلقي قراءة كتاب  

أو صحيفة أو مجلة ومشاهدة مسرحية أو فلم خطاب سياسي، على هذه الشاشة،  

من بين    وفي أغلب األحيان، بصورة فردية، كما أنه يستطيع إلى حد بعيد االختيار 

بدائل عديدة في الوقت نفسه. و أهم مميزات البيئة االتصالية الرقمية كما وردت في  

 أدبيات اإلعالم  بما يلي: 

فيها   يكون  التي  الدرجة  على  السمة  هذه  تطلق  التفاعلية:  األولى:  الميزة 
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على   ويطلق  األدوار،  تبادل  ويستطيعون  االتصال  عملية  في  مؤثرين  المشاركون 

االتصال لفظ مشاركين بدالً من مصادر، وبذلك تدخل مصطلحات جديدة في  القائمين ب 

 (.111)  عملية االتصال مثل الممارسة الثنائية، تبادل التحكم، المشاركين

االتصال العملية  مع  التفاعل  إمكانية  وهي  الالتزامنية:  الثانية:  في  الميزة  ية 

سواء للفرد،  المناسب  وا  الوقت  مرسالً،  أو  مستقبالً  خاصة  كان  الفوري  لتحديث 

 لألخبار والمستجدات الطارئة.  

يمتلك   لكل شخص  الجديد  اإلعالم  يتيح  واالنتشار:  المشاركة  الثالثة:  الميزة 

 أدوات بسيطة أن يكون ناشراً يرسل رسالته إلى اآلخرين.  

بحيث   الجديدة  الوسائل  نقل  يمكن  حيث  للحركة:  القابلية  الرابعة:  الميزة 

والم المتلقي  والهاتف  تصاحب  االنترنت،  وحاسب  المتنقل،  الحاسب  مثل  رسل، 

 الجوال، واألجهزة الكفية، باالستفادة من الشبكات الالسلكية.  

تتخطى         بيئة عالمية،  االتصال  بيئة  أصبحت  الكونية: حيث  الخامسة:  الميزة 

 حواجز الزمان والمكان والرقابة.  

في   الوسائط:  اندماج  السادسة:  وسائل  الميزة  استخدام  يتم  الجديد  اإلعالم 

االتصال كلها، مثل النصوص، الصوت، الصورة الثابتة، الصورة المتحركة، الرسوم  

 البيانية ثنائية وثالثية األبعاد.... إلخ. 

الميزة السابعة: تفتيت الجمهور: حيث يمكن توجيه نفس الرسالة لكل فرد من  

ليتلقاها كل منهم في الوقت المناسب    أفراد الجمهور على حدة مهما تعدد المتلقون

 ( 112)  له.

الميزة الثامنة: االنتباه والتركيز: نظراً ألن المتلقي في وسائل اإلعالم الجديد  

يقوم بعمل فاعل في اختيار المحتوى، والتفاعل معه، فإنه يتميز بدرجة عالية من  

 

(  كالولو يا املعلومات وصطططططططالاعة ا  صطططططططاج اجلماهريا، )القاهرة: دار العريب للالشطططططططر  0200علم الد ن ، مود. )  )111(
 .288والتوز ع،(، ص 

 .63حسالني، ش يق ،ااعالي اجلد د ،ص  )112(
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االنتباه والتركيز، بخالف التعرض لوسائل اإلعالم التقليدي الذي يكون عادةً سلبياً  

 وسطحياً.  

التاسعة:   وحفظ  الميزة  تخرين  المتلقي  على  يسهل  حيث  والحفظ:  التخزين 

 الرسائل االتصالية واسترجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها. 

الميزة العاشرة: وجود ظاهرة الطبقة االتصالية: حيث من المتوقع أن تقسم  

ئتين:  البيئة االتصالية الرقمية العالم من حيث طبيعة خدمات االتصال واإلعالم إلى ف

المعلومات   مصادر  إلى  النفاذ  على  للقادرين  التجاوبي  اإلعالم  فئة  األولى:  الفئة 

والمعرفة والتفاعل معها وفئة اإلعالم السلبي التي ال يملك فيها الرد سوى استقبال  

 . (113) الرسالة المقدمة إليه 

ية  : الحرية: حيث تمتاز البيئة االتصالية الرقمية بإمكانةالميزة الحادية عشر 

أي شخص لديه ارتباط باإلنترنت أن يصبح ناشراً، وأن يناقش أي موضوع يخطر  

 بباله مع عدد غير محدد من المستخدمين اآلخرين في أنحاء متفرقة من العالم. 

اإلعالم الحواجز الزمنية    قنيةالفورية والسرعة: ألغت ت   الميزة الثانية عشر: 

 . (114) قييد بالوقت أو المكان في بث المعلومات واألخبار وتداولها دون الت 

: المرونة: من خالل السماح للمستخدم بتعديل المعلومات  ةالميزة الثالثة عشر

الصفحات   أو  الموقع،  بيانات  قاعدة  على  من  الحذف  طلب  أو  اإلضافة  خالل  من 

 ( 115) الشخصية واسترجاعها أو التفاعل مع المحتوى وتقييمه والمشاركة في إثرائه  

: االستغراق في عملية االتصال: من الخصائص المميزة  ةرابعة عشرالميزة ال      

البنية   للبيئة االتصالية الرقمية انخفاض تكلفة االتصال أو االستخدام، نظرا لتوفر 

 
 64(  حسالني، ش يق ،ااعالي اجلد د املر ع السابق، ص  (113
- ن أعماج مؤمترات ااعالي ا لكرتو (  كالولو ية ا  صاج وااعالي، ورقة عمل ضم2011(  عبد ال تاح، أمرية )(114

 مصر.–ملالظمة العربية للتالمية اادار ة ا
الو طططب  2007(  أمني، عبوب.)(115 وااعالي ا  تمطططاعي حتو ت البياطططة ااعالميطططة، جملطططة العلوي ا عسطططططططططططططططططاعيطططة  2.0( 

 .189، ص29وا  تماعية، العدد  
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المعلومات   برامج  تطور  وكذلك  وانتشارها،  الرقمية  واألجهزة  لالتصال  األساسية 

وبرامجه على االستغراق  ونظم االتصال، مما شجع المستخدمين ألجهزة الحاسب  

في هذه البرامج ألوقات طويلة، كما ساعد تطور برامج النصوص والوسائل الفائقة  

 .  (116)   على طول فترة التجول بين المعلومات واألخبار

: الترابط: تتميز وسائل البيئة الجديدة بالترابط والتكامل  ةالميزة الخامسة عشر

نربط   التي  الوصالت  طريق  عن  الوصالت  بينها  أو  البعض،  ببعضها  المواقع 

 . (117)  والنصوص النشطة التي توجد في المقاالت والمحتويات المختلفة

السادسة عشر         التشخيصةالميزة  للمستقبل(  (118)   :  الوسيلة  )استجابة  أو   :

قدرة الشخص على اختيار الموضوعات التي يرغب في أن تصل إليه بدالً من تصله  

تقدم خدمة  المواد اإلعالمية   العامة، فكثير من المواقع  العامة الموجهة للجماهير 

التشخيص، حيث يتحكم الفرد في نوع المواد والموضوعات التي تتضمنها الصفحة  

القارئ الشكل   األولى للموقع والصفحات األخرى، وأبرز أشكال التشخيص: يحدد 

ض عليه، يحدد  الذي يريد أن يرى به الموقع، نوع المحتوى والخدمات الذي تعر 

 القارئ االهتمامات التي يريدها وتتولى الصحيفة تزويده به. 

 

 ثالثا: األدوات اإلعالمية في البيئة االتصالية الرقمية 

جديدة   إعالمية  وأدوات  وسائل  الجديدة  الرقمية  االتصالية  البيئة  في  ظهرت 

ال والهواتف  كالحاسوب  الحديثة  االتصال  تقنيات  اندماج  عن  نتجت  ذكية  كلياً، 

 والشبكات المتعددة باإلعالم الجديد وأهم تلك األدوات والوسائل: 

 
احتاد الكتاب  -اجلد د: امل هوي والدور، )جملة ال كر السطططططططياسطططططططي( ااعالي الشطططططططبكي  2014(  غامن، عبد احلميد. )(116

 .124سوراي، ص  -العرب بدمشق
 .189وااعالي ا  تماعي حتو ت البياة ااعالمية مر ع سابق، ص2.0( الو ب 2007(  أمني، عبوب )(117
مع العريب دراسطططططططة وصططططططط ية  ( ااعالي اجلد د وأثره على التالشطططططططاة ا  تماعية ا اجملت2017(  حامد، خالد عثمان )(118

 .41-38حتليلية، )رسالة ما ستري غري مالشورة،  امعة السودان للعلوي والتكالولو يا، ص
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االلكترونية:    -1 الصفحات  المواقع  من  مجموعة  هي  اإللكترونية  المواقع 

المتصلة على الشبكة العالمية، والتي تعد  كياناً واحداً يمتلكه عادةً شخص واحد أو  

س لموضوعٍ واحٍد أو لعد ة مو يعَّرف  و  ضوعات وثيقة الصلة،منظمة واحدة، ويُكر 

( بأنه مجموعة من الصفحات والنصوص والصور  WEB SITEالموقع الكتروني )

ومقاطع الفيديو الرقمية والمترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل تكون محملة في  

 . (119)  (SERVERحاسوب من نوع خادم ) 

تعريب  المدونات:  -2 مدونة  كلمة  )   اتعد  من  (  blogلكلمة  وهي  اإلنكليزية 

( أي سجل الشبكة. هو تطبيق من تطبيقات االنترنت يعمل من  web logكلمتين )

عليها   تظهر  ويب  صفحة  عن  عبارة  وهي  المحتوى،  إدارة  نظام  خالل 

تدوينات)مدخالت( مؤرخة ومرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياً معها آلية ألرشفة المدخالت  

من  دائم  عنوان  منها  ولكل  نشرهالقديمة،  البريطانية  (120)   ذ  الموسوعة  وعرفت   .

أو جماعة    و مجلة على االنترنت ينشئها فردالمدونة بأنه )ملف معلومات الويب أ

 (121) أو شركة ومن خاللها يتم تسجيل نشاطاتها وأفكارها واعتقاداتها(. 

شبكات التواصل االجتماعي: يرجع ظهور مفهوم الشبكات االجتماعية إلى    -3

، حيث كانت تتمثل  1954في عام    John A. Barnesعالم االجتماع جون بارنز  

في نوادي المراسلة العالمية التي تستخدم في ربط عالقات األفراد في مختلف الدول  

ا  أن ظهور شبكة  المكتوبة، إالَ  انتشار هذا  باستخدام الرسائل  إلنترنت ساعد على 

المفهوم بشكل واسع، من خالل التطبيقات والمواقع اإللكترونية التي تركز على بناء  

شبكات اجتماعية تربط ذوي االهتمام والنشاط المشترك، بحيث يكون لكل مشترك  

 

( ، اسطططططتلداي الوسطططططائ  املتعددة ا املواقع االكرتوعية لل اطططططائيات، دراسطططططة حتليلية 2015(  شططططط يق، امحد جمدا )119)
 .14،  امعة السودان للعلوي والتكالولو يا، صملوقعي ال اائية السوداعية وقالاة الشرو ، رسالة ما ستري

( املدوانت املكتبية على الشطططبكة العالكبو ية العاملية مصطططدرا للمعلومات: دراسطططة  2007عبا.، شطططيماء اياعيل )  )120(
 حتليلية)القاهرة(.

(121(  Encyclopedia Britannica Online (15/November/2017/Available at   
Http://www.britannica.com/eb/ articale-9404269/blogat 
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تسمح   لحسابه،  حماية  وسياسة  شخصي  ملف  على  يحتوى  خاص  حساب 

   (.122) والبيانات واألفكار والرؤى  للمستخدمين بتبادل المعلومات

وتتنوع أشكال تلك الشبكات االجتماعية وأهدافها، فبعضها يهدف إلى التواصل  

تكوين شبكات   يتمحور حول  اآلخر  العالم، وبعضها  الصداقات حول  وتكوين  العام 

المحترفين   شبكات  مثل:  معين  مجال  في  ومنحصر  محدود  نطاق  في  اجتماعية 

 . (123)  المصورين وشبكات اإلعالميينوشبكات 

توفير الملفات  (  124)   وتشترك المواقع االجتماعية في خصائص أساسية أبرزها

التي يمكن من خاللها التعرف    profile pageالشخصية أو الصفحات الشخصية » 

الميالد،   وتاريخ  كالجنس،  األساسية عنه  المعلومات  الشخص، ومعرفة  اسم  على 

والصور  )  واالهتمامات  والمشاركة  واالنفتاح  participationالشخصية،   ،)

أنها تشجع   الصفحات، حيث  والتعديل على  اإلنشاء  االستخدام من خالل  وسهولة 

التصويت والتعليقات وتبادل المعلومات، بل نادراً ما توجد أية حواجز أمام الوصول  

 واالستفادة من المحتوى. 

التواصل   شبكات  تمتاز  المحادثة  كما  خدمة  بتوفير  االجتماعي 

«conversation  « العالقات  الصداقات  وتكوين   »

friends/connections    إمكانية الخاصية  هذه  وتتيح  الرسائل  وإرسال   »

إرسال رسائل مباشرة للشخص سواء كان في قائمة األصدقاء أم لم يكن ،وألبومات  

ها إنشاء عدد ال نهائي  «: تتيح الشبكات االجتماعية لمستخدميalbumsالصور »

من األلبومات ورفع مئات الصور عليها، وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء  

  « المجموعات  تكوين  إلى  باإلضافة  عليها،  والتعليق  «    groupsلالضطالع 

« عبر الوصالت والروابط التي توفرها صفحات    connectenessوالترابط »  

 

(، دور شططططبكات التواصططططل ا  تماعي ا  شططططكيل الرأا العاي 2013الطاهات، زهري. )-(  الدبيسططططي، عبد الكرم122)
 70-66ص1، العدد  40لدى طلبة اجلامعات األردعية، األردن، جملة العلوي ااعساعية وا  تماعية، اجملّلد 

 .70-66(، املر ع السابق ص 2013ت، زهري. )الطاها-الدبيسي، عبد الكرم  )123(
 .27-24املر ع السابق، ص   )124(
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ين بمواقع أخرى للتواصل االجتماعي مما يسهل  تلك المواقع، والتي تربط المستخدم

  ويسرع من عملية انتقال المعلومات.

أصبحت الهواتف الذكية من األساسيات    التطبيقات على األجهزة الذكية :   -4

في حياة األشخاص على اختالف مستوياتهم وفئاتهم وأعمارهم، فال يمكن االستغناء  

الحياة،   مجاالت  جميع  في  األجهزة  هذه  األعمال  عن  مجال  في  استعمالها  فيتم 

ا وساعدت  بعضهم  وإنجازها،  مع  التواصل  في  سهلة    بعضا ألشخاص  بطريقة 

على   واستقباله  اإللكتروني  البريد  إرسال  إمكانية  للمستخدم  وتتيح  واقتصادية، 

، وأتاحت إمكانية  بعضات على تقريب الناس من بعضهم اختالف أنواعه، حيث عمل 

التعرف على أشخاص جدد ومن أماكن مختلفة في العالم، ويتم ذلك من خالل التواصل  

على المواقع االجتماعية المختلفة، والقدرة في الحصول على المعلومات المختلفة،  

والخرائط   واألخبار  كالطقس  الهامة  التطبيقات  من  العديد  خالل  من  ذلك  ويكون 

 : ومن أشهر التطبيقات األكثر استخداًمامواقع وتحديدها بدقة،  والقدرة على معرفة ال

 ، السناب شات الواتس اب. إنستجرام

 

 رابعا: التحوالت الجديدة التي تزامنت مع الثورة  الرقمية 

اإلعالم   مجال  في  تطبيقاتها  وتزايد  لالتصال  الحديثة  التقنيات  انتشار  منذ 

قمية الكثير من المتغيرات والتحوالت  وخاصة اإلنترنت، شهدت البيئة االتصالية الر

منها ما يتعلق بالعملية االتصالية برمتها ومنها ما يتعلق بطبيعة الوسيلة االتصالية  

واالستخدام التلقي  وعمليات  االتصالين  وأداء  بالممارسة  تتعلق  وأخرى  ،  ذاتها، 

اذجها  لى مجاالت اهتمام الدراسات االتصالية ونم إواقتصاديات االتصال، باإلضافة  

ونظرياتها، وحتى المصطلحات والمفاهيم التي تولدت بوالدة البيئة الجديدة، وفيما  

 - يلي تستعرض الباحثة أبرز التحوالت الجديدة في البيئة االتصالية الرقمية:

 التحوالت على مستوى المصطلحات العلمية في علم االتصال: -

ٍ خاص ٍ بها، ذلك بوساطة    أدت الثورة المعلوماتي ة إلى تكوين جهاٍز مفاهيمي 
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البيئة االتصالية بأدواتها المتنوعة مفاهيم   تغيير وإضافِة مفاهيم عديدة، وطرحت 

ء من حيث  جديدة تتواكب مع التغيرات التي تشهدها معالم الصناعة اإلعالمية، سوا

الوسائل التي يتم االعتماد عليها في توصيل    م أشكالها، أ  م طبيعة المساهمين فيها أ

 هذه المضامين. 

مصلح بديل لإلعالم الجماهيري  ل مفاهيم الجديدة: اإلعالم الشخصي  وأبرز ال 

الخلوية   ،فالهواتف  الجماهيري  االتصال  بمقومات  الشخصي  االتصال  فيه  ينصهر 

ت سهولة  مع  متزاوجة  باليد  حملها  يمكن  التي  الصغيرة  األجهزة  حميل  وبعض 

تسمح   التي  االجتماعي  التواصل  المواقع  من  العديد  تكريس  إلى  أدى  المعلومات، 

مركزية   فيه  تذوب  كلياً  جديدة  اتصالية  بيئة  بذلك  مشكلة  رسائله  بنشر  للشخص 

الجمهور   تفتيت  أهمها  مختلفة،  بخصائص  متميزة  ومؤسساتها  التقليدي  المرسل 

صال بيئة عالمية يجري فيها االتصال  والكونية حيث أصبحت بيئة االت،والالتزامنية 

أقص  أقصى األرض إلى  أشكاله الشخصية والجماهيرية بسهولة من  ،  (125) هاابكل 

 : في بيئة االتصال الرقمي من أهمها وأطلقت أسماء ومسميات جديدة على اإلعالم  

المستخدمين   • بين  يحصل  الذي  الكبير  التفاعل  بسبب  التفاعلي:  اإلعالم 

الحاصلة  للحاسوب،   الكبيرة  ولالستجابة  والتلفزيون،  اإلنترنت،  وشبكات 

 بينهم.

اإلعالم الشبكي: بسبب اعتماد اإلعالم الجديد على شبكة اإلنترنت وخطوط   •

 االتصال. 

الكثير من  • الرقمي: ألن   الت  اإلعالم  الرقمية، مثل:  قنية  تطبيقاته تعتمد على 

 ، والتلفزيون الرقمي، والحاسوب.ةالرقمي ذاعة اإل

اسٌم من   • السيبروني وهو  الفضاء  تعبيٌر قادٌم من  السيبروني: وهو  اإلعالم 

عام   في  الخيالية  ورواياته  كتابه  على  أطلقه  الذي  جبسون  ويليام  الكاتب 

 

(  كالولو يا ا  صططططاج امل هوي والتطور، )قث مقدي ا املؤمتر الدويل األوج ااعالي  2009الالجار، حسططططن رضططططا )  )125(
 .493اجلد د  كالولو يا  د دة لعامل  د د،  امعة البحر ن، املالامة( ص
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1984 . 

إعالم الوسائط المتعددة: لدمجه بين الكثير من وسائط الصوت، والصورة،   •

 والنص، والفيديو. 

ا  • تطوٌر  إعالم  كونه  الحاسوب  ة  تقنيلمعلومات:  بين  وتزاوٌج  المعلومات 

 . (126)  واالتصال

التحوالت   هذه  مع  التدريجي  التجاوب  في  اإلعالم  وسائل  بدأت  ذلك  كما  ورافقت 

مصطلحات عديدة مثل: صحافة المواطن والصحافة التشاركية والتعاونية في إشارة  

للرسالة ومساهمة فيها وهو ما حرصت عليه   إلى صانع  المتلقي  حتى  الى تحول 

إللكتروني تحولها  بعد  التقليدية  إعالميًا،    المؤسسات  الجمهور  تمكين  أن  باعتبار 

 يساعدها في االحتفاظ به، ويدعم مكانتها المعنوية وإمكانياتها االقتصادية.    

المنصة في مفهوم جديد يعبر عن ذوبان وتالشي مفهوم    هيوأصبحت الوسيلة  

لتص البث  التقليدية،  ومركزية  آمن  المؤسسات  بح  وسائل االعالم منصات تجمع 

أبرز المفاهيم الناشئة  التي رافقت البيئة االتصالية    تريد دون قيود ومحاذير، ومن

يعبر عن قدرة اإلعالم الجديد    (127) الرقمية مفهوم التشبيك وهو مفهوم جديد كلياً 

اال الشبكات  أعضاء  وربط  بل  الجمهور  تفتيت  فقط  على  ليس  وتعريفهم  جتماعية 

صدقائهم   أشمل األصدقاء وأصدقاء األصدقاء و من خالل دوائر تتسع لت  بعضابعضهم  

ى  آليَّة البث  االنتقال إلوهكذا، وذلك بدون أية افتراضات أو أحكام مسبقة وبالتالي  

د االت ِجاهات حيث يقوم الجمهور   ٍ متعد ِ عبر الوسيلة اإلعالمية، من ات ِجاه واحد إلى بث 

ببث المحتوى إلى جمهوٍر أيًضا وهكذا في عملية مستمرة لها بداية، وقد ال يكون  

ومصطلح سيولة الهوية للتعبير عن عدم وجود هوية محددة لمستخدمي  لها نهاية،  

 

( ااعالي اجلد د، دراسططططططة ا حتو  ن التكالولو ية وخصططططططائصططططططن العامة )اجمللة 2007ط ى )صططططططاد ، عبا. مصطططططط  )126(
 . 181ا كادميية العربية، العدد الثا ( ، ص  

وا عالي ا  تمطاعي حتو ت البياطة ااعالميطة، جملطة العلوي ا عسططططططططططططططاعيطة  o.2( الو طب2017(  أمني، عيوب  مطد)(127
 200مرابح، اجل ائر، صوا  تماعية،  امعة قاصدا  
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 ديد. اإلعالم الج

وبرز مصطلح الرسالة االتصالية المراوغة  ويقصد بها تلك الرسالة االتصالية  

المذاعة عبر   أو  المنشورة  ففي  الثبات عندها،  يمكن  نهائية  لها حدود  ليس  التي 

في   أما  وزمانياً،  مكانياً  المالمح  محددة  أبعاد  ذات  الرسائل  كانت  التقليدي  اإلعالم 

ال نهائية تتشكل على أكثر من مستوى وفي كل    البيئة الجديدة فالنصوص مفتوحة 

مستوى يجري تشكيلها على نحو مختلف وهذا االختالف على عدة مستويات هي:  

ورم ورسائل  نصوص  على  االنفتاح  المستخدم  ومستوى  وتعامل  تفاعل  أخرى،  ز 

حيث   االتصالية  الرمز  في  التعدد  ومستوى  فيها،  والتعمق  تشكيلها  فيعيد  معها 

 .  (128) قاطع و التدوينات الصوتية والتعليقات الوسائط والم 

ومن جانب آخر استخدم الباحثون مصطلح سيولة الهوية لتعبير عن عدم وجود  

ومصطلح   الرقمية،  االتصالية  البيئة  في  اإلعالم  وسائل  لمستخدمي  محددة  هوية 

أدواتها من  المجتمعات الحديثة "السائلة" لتعبير عن قدرة البيئة الجديدة بمختلف  

للمواطنين في مجتمعاتهم والتغلغل في مفردات   التقليدي  تجاوز ما يقدمه اإلعالم 

 .  (129) حياتهم اليومية مع مراعاة االختالفات والفروق بينهم

 التحوالت على مستوى نماذج االتصال:   -

ساهمت البيئة الرقمية في إعادة بناء النموذج التقليدي لالتصال فبعد أن سيطر  

ج الخطي فترة طويلة حيث كان التركيز على القائم باالتصال دون أن يراعي  النموذ 

سياق االتصال أو التوقيت والمتمثل في نموذج شانون الذي اهتم النموذج الدائري  

عديدة، كالسيطرة    انية بالعملية االتصالية من نواح )ثنائي االتجاه( في المرحلة الث

الوقت ب الجديدة والدة  والتحكم ورجع الصدى وأخذ عامل  البيئة  االعتبار، شهدت 

النموذج   شكل  حيث  من  والثانية  األولى  المرحلة  عن  ومختلفة  كلياً  جديد  نماذج 

دانس   فرانك  )نموذج  االتصالية  للعملية  الحلزوني  النموذج  وأهمها  وعناصره 

 

 .101-100وآخرون، مالاهج البحث ا ااعالي اجلد د، مر ع سابق، ص-إهلامي، حساي  )128(
 202املر ع السابق، ص  )129(
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Dance    العمليات كل  مثل  االتصال  دانس عملية  يرى  االتصال(:  لعملية  اللولبي 

ويصف    االجتماعية، باستمرار،  متغيرة  وظروف  وعالقات  عناصر  على  تشمل 

النموذج كيف تتغير األوجه المختلفة للعملية على امتداد الزمن، ففي المحادثة على  

فراد المشاركين في المحادثة،  سبيل المثال يتسع حق المعرفة باستمرار بالنسبة لأل

حول  خوي فأكثر  أكثر  معلومات  على  باستمرار  المشاركون  وحول  ص  الموضوع 

 .  (130)   وجهات النظر والمعرفة

 التحوالت على مستوى النظريات اإلعالمية:  -

لم تشكل البيئة االتصالية الرقمية ظاهرة جديدة فحسب تفرض نفسها على  

الواقع في مجتمعات العالم، ولم تكن أداة لدعم التغيير بكافة أشكاله في المجتمعات  

اتصالية جديدة جلبت معها العديد من اإلشكاليات،  فقط، بل مثلت في حد ذاتها ثورة  

تتطلب نظريات جديدة قادرة على التعاطي مع التغيرات الجوهرية    ةفالبيئة الجديد

التي طرأت على بنية الظاهرة االتصالية وكشفت عن عدم وجود مقوالت نظرية  

، كما  (131)   تتسم بقدر من االستقرار النسبي لتفسير هذه الظواهر وفهم تفاعالتها

على صعيد   العامة  األساسية  التحوالت  من  الجديد سلسلة  اإلعالم  ظهور  واكبت 

االهتمامات البحثية والموضوعات المطروحة وكان أبرز هذه التحوالت التحول من  

االستهالك) مفهوم  على  التفاعل  Consumptionالتركيز  مفهوم  إلى   )

((Interactivityومن مفهوم التلقي إلى مفهوم المستخ ،(دمthe user  الذي )

 .   (132) يتفاعل ويسهم في إنتاج وتشكيل المحتوى

كما ساهمت البيئة االتصالية الرقمية التحول من التركيز من مفهوم الجمهور  

 
( ، عظرايت ا  صطططاج، )مصطططر ،  امعة سطططوهاو ،دار ال جر للالشطططر والتوز ع( ،ص  2010(  حجاب،  مد مالري )(130

 .151-150ص  
( مالاهج البحث ا ااعالي اجلد د، )القاهرة: شطططططركة الوابل الصطططططيب ل عتاو 2013وآخرون. )-حسطططططاي(  إهلامي،  (131

 .199والتوز ع(، ص
(  1(، عظرايت ا  صاج رؤى فلس ية و طبيقات عملية، )الرايض: مكتبة الرشد، ط2019القعارا، مد علي. )  )132(

 .313-312ص ص 
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(، الذي يشكل كتلة متجانسة تتلقى الرسائل االتصالية ذاتها بنفس  massالعام ) 

ي عزلة افتراصية، والتحول  الكيفية، إلى مفهوم الفرد الذي يتلقى المحتوى متفرداً ف

من البحوث التي تركز على التفاعل الذي يتم في إطار الجماعات والمؤسسات إلى  

البحوث التي تركز على التفاعل من نقطة إلى نقطة أو التفاعل الشبكي والتفاعل  

   (133)  بين الفرد واآللة أو التفاعل بين المجموعات

نظريات االتصال في نموذجه إلى ثالثة    aho-Luoma   (134)وصنف ألوما أهو  

مستويات في البيئة االتصالية الرقمية: المستوى األول: نظريات تحتضر أو تموت،  

  للتعايش مع المتغيرات التقنية والمستوى الثاني: نظريات يمكن أن تطور من نفسها  

 الجديدة، والمستوى الثالث: نظريات وليدة أرتبط ميالدها باإلنترنت. 

التحول    التحوالت على مستوى الممارسة المهنية في العمل اإلعالمي:   رابعًا: 

في األدوار التي يقوم بها الصحفيون في البيئة اإلليكترونية، إذ لم يعودوا يمارسون  

بين   المعلومات  تدفق  بتسهيل  يقومون  ما  بقدر  البوابة،  لحارس  التقليدي  الدور 

إنتاجها، كما أصبحت عالق تهم بهذه األطراف أكثر تفاعلية  األطراف المشاركة في 

ومشاركة وديمقراطية في إنتاج المضمون، أكثر من كونها عالقة ذات اتجاه رأسي،  

 . (135)  يكتفي فيها الجمهور بتلقي ما يملى عليه

المهنية،   الممارسة  كذلك على صلب  التحوالت  انعكست هذه  الحال  وبطبيعة 

ونشرها أو إدارة العمل الصحفي، أو في  سواء في عملية جمع األخبار وتحريرها  

التغيرات على   انعكست هذه  وقد  الصحفية.  العملية  في  المشاركة  األطراف  طبيعة 

للمعلوم  كمنتج  الصحفي  ومتلقعالقة  كمستهلك  بالجمهور  والخبر  يعد  ة  فلم   ،

 

 صططططططططططاج رؤى فلسطططططططططط ية و طبيقات عملية، املر ع السططططططططططابق، ص ص  (، عظرايت ا 2019القعارا، مد علي. )  )133(
312-313. 

( ، التو هات واملقارابت الالظر ة ا قوث ااعالي اجلد د دراسططة حتليلية، 2013(  عبد الع   ، عبد الع    السططيد )(134
  امعة  الوب الوادا، مصر.

فعن املؤثرة ا البياة ااعالمية ا لكرتوعية العربية، (  خبيت، السطططططططططططططيد، اعالي املسطططططططططططططتلدي امل هوي والعوامل املؤثرة ودوا(135
 .45-39)جملة االاعات العربية( ،ص
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لها،    ا سلبي  ياالصحفي هو منتج المعلومة والخبر والرأي فقط، ولم يعد الجمهور متلق

بح مشارًكا فاعالً في العملية الصحفية، وهو ما استتبع معه ظهور تحوالت  بل أص

 كثيرة ذات صلة بهوية ورسالة الصحافة وأدوارها وممارساتها. 

ح للمضامين  أصب:  خامساً: التحوالت على مستوى إنتاج المضامين اإلعالمية

مؤسسات  في العمل اإلعالمي، فهي تزود ال   ىن أهمية كبيروالتي ينتجها المستخدم

اإلعالمية بمصدر ثري من المعلومات واألخبار. كما تفيد هذه المضامين في تشكيل  

لدى   اإلعالمية  المواهب  وتنمية  واكتشاف  ونشط،  فاعل  جماعي  عام  رأي 

المستخدمين وتحويلهم من مستقبلين سلبيين إلى نشطاء فاعلين في صناعة األحداث  

المؤ تزود  كما  اإلعالمية،  األجندة  بناء  عدة  في  عيان  بشهود  اإلعالمية  سسات 

لألحداث، وبما يمكنهم من تنويع مصادر موضوعاتهم الصحفية. وتبزر أهمية هذه  

النوعية من المضامين في أوقات األزمات والكوارث واألحداث الكبري، وكذلك في  

الحاالت التي تفرض فيها السلطات حظًرا على وسائل اإلعالم التقليدية، حيث برز  

 . ( 136)  في تغطية األحداث التي أعقبت االنتخابات اإليرانية wittersTدور الـ  

ومع تزايد أهمية االعتماد على هذه النوعية من المضامين، بدأت المؤسسات  

اإلعالمية في تدريب صحافييها على كيفية االستفادة منها، وصياغة سياسات توضح  

لتعريف   إرشادية  أدلة  وكذلك  والمستخدمين،  المؤسسة  من  كل  وواجبات  حقوق 

ادئ التي يجب االلتزام بها،  المستخدمين بكيفية إرسال مضامينهم اإلعالمية، والمب 

وهو ما انعكس على تطوير األداء المهني للمستخدمين ، وعلى زيادة حرص هذه  

المؤسسات على التأكد من صحة ودقة المضامين التي ينتجها المستخدمون، فعلى  

من المواد التي    %30ما ال يقل عن    OhmyNewsسبيل المثال رفضت صحيفة  

سباب من بينها: وجود أخطاء معلوماتية أو ضعف في  زودها بها مستخدموها لعدة أ 

أسلوبها أو في قيمتها اإلخبارية(،كما بدأت بعض المؤسسات اإلعالمية في سن نظم  

 
(  خبيت، السطططططططططططططيد، اعالي املسطططططططططططططتلدي امل هوي والعوامل املؤثرة ودوافعن املؤثرة ا البياة ااعالمية ا لكرتوعية العربية، (136

 45-39املر ع السابق،ص
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مواقعها،   على  اإلعالمية  المضامين  إنتاج  عملية  لمتابعة  محددة  وإجراءات 

اإلعالمية   الوسائل  بين  التعاون  عمليات  تطوير  مع  لذلك،  عمل  فرق  وتخصيص 

 تقليدية واإلليكترونية. ال

الجهد    كم  قل  اإلليكتروني،  المحتوى  بإدارة  الخاصة  البرمجيات  تطور  ومع 

المضامين،   هذه  مع  التعامل  في  اإلعالمية  المواقع  على  المشرفون  يبذله  الذي 

وتضاعفت قدرتهم على الرد والتعامل بشكل فوري وشخصي وآلي ومعياري ومنمط  

رسلها المستخدمون، مما ييسر عملية تنظيم وتوزيع  مع الرسائل والتعليقات التي ي 

 (137)   وتخزين واسترجاع المضامين اإلعالمية.

خامسا :أهم التأثيرات والتحديات التي صاحبت الثورة الرقمية الجديدة تتمثل في:  

(138 ) 

المؤسسات  1 وانخفاض عائدات  الكبرى  اإلعالمية  المؤسسات  احتكار  .كسر 

عامة،   المطبوعات  اإلعالمية  الصحف  إنتاج  تكاليف  وارتفاع  خاصة  والصحفية 

 مقارنة بالمحتوى اإللكتروني. 

في  2 المتخصصين  غير  من  وأحياناً  اإلعالميين،  من  جديدة  طبقة  ظهور   .

اإلعالم، إال أنهم أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد، بما يمكنهم  

ختصاص األصليين وفي المقابل نقص في  في بعض األحيان من التفوق على أهل اال

 في التي تمكنه من دعم الخبر المكتوب بالصوت والصورة والفيديو.  رات الصح امه

.  ظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أن  3

 يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعق ب ويستفسر ويعل ق بكل حرية، وبسرعة فائقة. 

 الجمهور إلى الجمهور.    .  ظهور إعالم 4

لتطوير  5 المستمرة  والحاجة  جديدة،  وإعالمية  ثقافية  مضامين  ظهور    .

 
 45-39( املر ع السابق، ص(137
 .83( ااعالي البد ل، )عمان: دار معت  للالشر والتوز ع(، ص2017هيم ، علي حجازا. )( إبرا(138
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 المحتوى في الصحف الورقية بما يضمن تطورها على السبق اإللكتروني. 

.  المشاركة في وضع األجندة: ينجح اإلعالم الجديد أحياناً في تسليط الضوء  6

ئل اإلعالم التقليدية، مما يجعل هذه القضايا  بكثافة على قضايا مسكوت عنها في وسا

 المهمة هاجساً للمجتمع، للتفكير فيها ومناقشتها ومعالجتها.  

.  نشوء ظاهرة المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية: وهي مجموعة  7

ألغراض   الجديد،  اإلعالم  وسائل  باستخدام  ويتخاطبون  يتحاورون  األشخاص  من 

ماعية أو تربوية، وفي هذا المجتمع تتميز العالقات بأنها ال  مهنية أو ثقافية أو اجت

تكون بالضرورة متزامنة، واألعضاء اليحضرون في نفس المكان، والتواصل يتم  

المجتمع   من  وفعالية  قوة  أكثر  االفتراضي  المجتمع  يكون  وقد  الحضور،  دون 

بأقل قدر    الحقيقي، وذلك ألنه يتكون بسرعة، وينتشر عبر المكان، ويحقق أهدافه

 من القيود والمحددات. 

.  تفتيت الجماهير: مع التعدد الهائل والتنوع الكبير الذي لم يسبق له مثيل  8

في التاريخ، فقد بدأ الجمهور يتفتت إلى مجموعات صغيرة، بدالً من حالة الجماهير  

وي  العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية، وهكذا انتقل اإلعالم إلى مرحلة اإلعالم الفئ

 واإلعالم المتخصص. 

.المعلومات المجانية وشيوع ثقافة الحصول المجاني على المعلومة وتغير  9

 أنماط وأشكال القراءة لدى مجتمع المعرفة. 

 

*           *            * 
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 ( : المتحدث الرابع : 4ــ  1)

 الدكتور تركي بن فهد العيار: 

ــل االجتـماعي على   ــات التواصـــ الصــــــحاـفة التقلـيدـية  ـتأثير منصـــ

 )الورقية(

ورقة عمل المحور الخامس لندوة )الصـحافة السـعودية واقعها وتحديات المسـتقبل  

 في ظل الثورة الرقمية(  لمجموعة قضايا وطنية

 

 تمهيد

الصــــــحاـفة التقلـيدـية )الورقـية ( ، المعروـفة ـباإلعالم المطبوع ، من أـقدم و أعرق  

ختراع األلماني  االخامس عشر الميالدي مع    ي القرنوسائل اإلعالم ، حيث نشأت ف

الطبــاعــة، يليهــا ظهور اإلذاعــة والتلفزيون في القرن الثــامن عشـــــر   غوتنبرغ 

الميالدي. و قد حظيت الصـحافة الورقية وفي كافة المجتمعات ، منذ نشـأتها إلى ما  

قبل قدوم منصــات التواصــل االجتماعي للمشــهد اإلعالمي ، بمكانة متقدمة رائدة ، 

م تتأثر بقدوم وسـائل اإلعالم األخرى المسـموعة والمرئية بسـبب قوتها و نفوذها  ل

، الذي أكســـبها بال جدال مصـــطلح )الســـلطة الرابعة( ، باإلضـــافة إلى ما تقدمه  

ــحافة المطبوعة للقراء من وظائف مجتمعية حيوية متعددة ومتنوعة إخبارية   الصــ

ية و تســويقية ، ســاهمت بالفعل  ومعلوماتية وتثقيفية وإرشــادية وتوعوية وترويح

ا وثقـافيـا و أدبيـا وذوقيـا و جمـاليـا ،  في بنـاء وتنميـة المجتمعـات معرفيـا وفكرـي

وأصـــــبـحت الذراع األيمن واألداة المهـمة التي ال غنى عنـها للحكومات والتنظيمات  

ــتراتيجي  اوالمنظمات والجمعيات ، وحليف ــريك  ااسـ ــ  اوشـ ــطهم  ا  رئيسـ لهم في مناشـ

هم وتوجهاتهم وتواصــلهم مع جمهورهم. و تتجســد هذه المكانة  وبرامجهم و خطط

المرموقة التي حظيت بها الصــحف الورقية لعقود من الزمن بمؤشــرات واضــحة ، 

تتمثل في ضخامة األرباح والمكاسب المادية ، والتطور اإلداري والتحريري والفني  

لكثرة اإلقـبال  الـعالـية   قراءةنســــــبة الوالتقني ، بســــــبب إرتـفاع حجم المبيـعات ، و

عتماد عليها والثقة بها كمـصدر موثوق ، وكذلك تنامي اإلعالنات على مـستوى  واال
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و قلة الرجيع    القطاعات الحكومية والشــركات واألفراد ، وكذلك زيادة اإلشــتراكات

ونفاذ الصحف في نقاط البيع المعروفة، مع زيادة و تنوع عدد الصفحات والمالحق  

ــفحات الملونة ، بجانب تهافت أبرز الكتاب   ــافية وتكثيف الصــ ــحفية و اإلضــ الصــ

األكاديميين والمتخصـصـين من الجامعات والمؤسـسـات التعليمية والثقافية واألدبية  

و رغبتهم الجادة الكتابة فيها ، و كانت المنافـسة بين والفنية والرياـضية وتنافـسهم 

ــدها  لتقديم المحتوى الجيد المتنوع الذي   ــحف الورقية قوية حامية وعلى أشـ الصـ

يلبي كافة األذواق واالهتمامات ، لذا الصحف تسعى جادة وجاهدة وتعمل كل ما في  

ــاـئل واإلمـكاـنات والـقدرات الفنـية والبشـــــرـية والت حريرـية  وســـــعـها و بـكل الوســـ

ــة   الســتقطاب القراء  والمحافظة عليهم وعلى عمالئهم من المعلنين في ظل منافس

الوســائل اإلعالمية األخرى بما فيها اإلعالم الجديد ، و أبرز هذه الوســائل الحرص  

ــبق   ــديد للتفرد باألخبار الطازجة المتميزة الحصــرية ، وتحقيق ما يعرف )بالس الش

ــابق وتتهافت   ــتقطب أفضــل  الصــحفي( الذي تتس ــتميت عليه الصــحف ، وتس وتس

الـصحفيين المحترفين لتحقيق هذا الهدف المنـشود الذي يزيد من ـشعبية  الـصحيفة  

على مســـتوى القراء والشـــركاء والعمالء والمعلنين. حتى باتت الصـــحف الورقية  

مؤســســات إعالمية اســتثمارية كبرى ، ال تقل عن المؤســســات الصــناعية الربحية  

 مليار شخص. 1.7غ عدد قراء الصحف الورقية في العالم حاليا األخرى.  ويبل

 

 التحديات

ا   ات كثيرة منـه دـي ت الراهن  تـح ه في الوـق ه يواـج ــائـل ة وســـ اـف دي بـك اإلعالم التقلـي

ة ف اـهات التالتحوالت اإلعالمـي الم ، واالتـج الـجدـيدة التي تعـمل على تغيير  قنـيةي الـع

وطرق وأســاليب للتأثير على    منظومة و صــناعة المحتوى ، و اســتحداث  وســائل

نمط وســلوك المتلقي ، و مدى تفاعله مع وســائل اإلعالم الحديثة ، ومصــداقا لذلك  

يؤكد معالي وزير اإلعالم الســــابق في المملكة العربية الســــعودية األســــتاذ تركي  

 الشبانة بأن اإلعالم اليوم هو إعالم التواصل. 
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التحديات ولم تـسلم من تداعياتها ،   كما أن الـصحافة الورقية ليـست بمعزل عن هذه

قتصـادية مالية حادة و مقلقة و مزعجة  اشـهدت خالل السـنوات األخيرة أزمة  حيث  

، تهدد اســــتمرار وبقاء هذه الصــــحف بالرغم من تاريخها الطويل ، و تتفاقم هذه 

ــنة ألخرى في العديد من الدول الغربية والعربية، وذلك   ــا نتيجة  األزمة من سـ أيضـ

واالتصــاالت والمعلومات و ظهور شــبكة االنترنت والصــحف    قنيةتطورالتلثورة و

ومذهل كما وكيفا    اصــل االجتماعي تطور ســريع و متنامااللكترونية ومنصــات التو

يـصعب على الـصحف التقليدية مواكبته ومجاراته بنفس الـسرعة وبنفس المحتوى،  

صــــحيفة    700من   فعلي ســــبيل المثال يوجد في المملكة العربية الســــعودية أكثر

 صحيفة ورقية. 13االلكترونية مقابل 

ف الكثير من الجماهير بـشكل متنام ، و تتمثل هذه األزمة الخانقة بوضـوح في عزو

ــباب من   ــحف الورقية ، التي يرون أنها ال  اوبالذات جيل الشــ قتناء أو قراءة الصــ

وبين بينهم  كبيرة  فجوة  وجود  يرون  و   ، لتطلعــاتهم وطموحــاتهم  ذه  هــ  ترتقي 

ــ ــحف التقليدية ، بجانب نشـ ــ  وءالصـ عتاد وألف على  او ترعرع و أ  جيل جديد نشـ

تقنية االتصــاالت بكل أشــكالها وأنواعها وألوانها ، لدرجة لم يعد يتعامل مع الورق  

ــي ، بجانب تغير أنماط االهتمام والقراءة لدى مجتمع    االذي يعتبره جزء من الماضـ

ني عن االعتماد على الصـــحافة الورقية ، المعرفة وتبني أنماط ووســـائط جديدة تغ

وكذلك شــيوع ثقافة الحصــول المجاني والســهل على المعلومة. مع وجود محفزات  

ومزايا للوســائط األخرى البديلة للصــحف التقليدية ، حيث باإلمكان قراءة الصـحف  

ــول على   ــطة األجهزة الذكية ، و الحصـ ــهولة في أي وقت ومكان ومجانا بواسـ بسـ

معلومات بشـكل أسـرع و مختصـر و التفاعل معها من منصـات التواصـل  األخبار وال

االجتماعي ، وبالذات تويتر وسـناب شـات أكثر من الصـحف الورقية التي اصـبحت  

 بطيئة ونمطية ومكلفة مقارنة بسرعة هذه المنصات ومجانيتها ومرونتها.

لمبيعات   كل هذا أدى إلى التراجع الواضــح والمتواصــل لعدد القراء والمشــتركين و

الصـــــحف الورقـية  ، وقـلة تواـجدـها في نـقاط البيع ســـــواء في المكتـبات أو مراكز  

نخفاض عائداتها من اإلعالنات  انتظار العامة ، و لتســــوق ، أو حتى في أماكن االا
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للصــــحف ، ولكنها    امهم  امالي  ابشــــكل كبير ، على الرغم من كونها تشــــكل مورد

ــبيلاتجهت إلى اإلعالنات الرقمية ، فعلى  رتفع  االمثال ، في دول الخليج العربي    سـ

ة في مواقع اإلنترـنت إلى  اق على اإلعالـنات الرقمـي ارـنة ب  %40حجم اإلنـف   %8مـق

ــر   ــر الورقي إلى النشـ ــريع من النشـ ــنوات.وهذا يؤكد هناك تحول سـ قبل خمس سـ

 للصحف الورقية. اصريح اااللكتروني ، و يعد هذا تهديد

ه على حوالي   و في ـهذا اإلـطار ، ان تم توزيـع ـطاـلب من    200ومن خالل اســـــتبـي

من الطالب أنهم ال    %90د  طالب اإلعالم خالل اربعة فصـــول دراســـية ســـابقة أفا

ون الصـحف الورقية ، بل يعتمدون في الحصـول على األخبار والمعلومات من  ؤيقر

بعض الصـحف االلكترونية المـشهورة كـسبق و بعض منصـات التواصـل االجتماعي  

من المجتمع األمريكي    %90حديدا تويتر ، وفي ســياق مماثل أشــارت دراســة بأن ت

 يأخذون األخبار اليومية من منصات التواصل االجتماعي.

وفي ـظل تزاـيد األزـمة الـمالـية والتـحدـيات األخرى ، لـجأت مجموـعة من الصـــــحف  

بـها المشـــــهورة لمواجـهة ـهذه األزـمة والتخفيف من ـحدتـها وأـثارـها إلى إـعادة تبوي

وتـصغير حجمها و تقليص عدد ـصفحاتها و أرقام توزيعها ، و إلغاء اآلف الوظائف  

، و تخفيض رواتب الموظفين و مكافات الكتاب والمتعاونين ، بجانب تســـريح عدد  

كبير من الـعاملين فيـها من محررين و فنيين و مـندوبين ، من ـهذه الصـــــحف على  

ربيون ، ، وواشــنطن بوســطن  ســبيل المثال بعض الصــحف األمريكية شــيكاغو ت

غلوب ، وانجلوس تايمز ومجلة تايم المشــهورة. وتشــير اإلحصــاءات إلى أن عدد  

 م. 2008منذ عام    %30الوظائف في الصحافة الورقية األمريكية قد تقلص بحوالي  

ــحف ــاينس    اكما أن هناك صـ ــتيان سـ ورقية تحولت إلى صـــحف رقمية ، مثل كريسـ

ا ا ا على  مونيتور ، التي ألـغت طبعتـه ة على موقعـه ت بنســــــخة رقمـي ة واكتـف لورقـي

 شبكة اإلنترنت. 

ائية ، بجانب إغالق   وصـحيفة االندبندنت البريطانية ، وصـحيفة ذي لندن بيبر المـس

ــحيفة م ــبب األزمة االأكثر من مئة صـ ــة  حلية في بريطانيا بسـ ــادية والمنافسـ قتصـ
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ــحيفة الجارديا ن اليومية البريطانية  الحادة مع اإلعالم اإللكتروني ، و يبدو بأن صــ

على وشـــك إيقاف النســـخة الورقية وملحقها األســـبوعي األوبزيرفر نظرا لتكبدهم 

ارة تقدر بحوالي   مليون دوالر ـسنويا وصـحيفة نيويورك تايمز األمريكية ،   44خـس

ماليين قارىء   4التي أحتفلت بوصـول عدد المشـتركين في موقعها االلكتروني إلى  

ة    700مع إيرادات تجـاوزت   ك األســـــبوعـي ة نيوزوـي مليون دوالر أمريكي ، مجـل

األمريكية ، وصــحيفة يو اس نيوز اند ريبورت األمريكية ، باإلضــافة إلى أكثر من  

ختفت عن الوجود نهائيا خالل اة ورقية أمريكية أعلنت إفالســـــها وصـــــحيف  600

  1800الســــنوات الماضــــية ، وهي تمثل ثلث إجمالي الصــــحف األمريكية البالغة  

 فة . وصحف ليموند و فرانس سوار الفرنسية ،   صحي

و من الصحف العربية التي أوقفت النسخة الورقية واستبدلتها بالنسخة االلكترونية  

ـصحيفة اإلمارات اليوم باللغة    ـصحف الحياة والـشرق والنادي الرياـضي الـسعودية ،

رير والبديل  نجليزية ، وصـحف السـفير والنهار واللواء اللبنانية ، و صـحف التحاإل

 المصرية ، وصحف قورينا و أويا الليبية.  

هناك تراجع واضح للصحافة الورقية في العالم ومستقبل    بناء على هذه المعطيات ،

مجهول ينتظرها ، خـصوـصا مع تزايد اـستخدام منـصات التواـصل االجتماعي بـشكل 

 يومي مذهل ومخيف في الوقت الحالي.

وفي هذا الـسياق ، رئيس تحرير ـصحيفة الـشرق األوـسط ـسابقا األـستاذ عبدالرحمن  

الورقية كمـصير الحمير والبغال والخيول  الراـشد يقول  )هل يـصبح مـصير الـصحف  

ــحافية و  ــات الصـ ــسـ ــيارة ؟ هل فعال حان موعد تفكيك المؤسـ في زمن ظهور السـ

االنتـقال إلى الوســـــيـلة الـجدـيدة .. المواقع اإللكترونـية ؟ رغم إحتـفاء الزميالت من  

و  المواقع اإللكترونية بأنباء وفيات الصحف الورقية المنتشرة في أنحاء العالم كما ل 

ــتثبت األيام أن الصـــحف   ــابها ، فإنها قراءة خاطئة في نظري و سـ أن وباء قد أصـ

الورقية باقية لكن بال ورق. ) لن تموت الصـــحافة .. عبدالرحمن الراشـــد . جريدة  

 م(.     2010يونيو  2الصادر في  11509الشرق األوسط العدد 
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رئيس مجلس إدارة  كذلك وجه األـستاذ خالد المالك رئيس تحرير ـصحيفة الجزيرة و

هيئة الصــحفيين الســعوديين ورئيس اتحاد الصــحفيين الخليجين نداء للقيادة العليا  

في المملكة العربية الســــعودية ناشــــدهم بالتدخل لتدارك إنهيار الصــــحف اليومية  

ودعمـها ـمادـيا ، و كثير من المتخصـــــصـــــين واإلعالميين أعتبر ـهذا الـنداء ـتأبيـنا  

 شر لزوالها.صريحا للصحف الورقية و مؤ

ــرية من أن   ــريف الجندي مدير تحرير جريدة البوابة المصــ ــتاذ شــ كما حذر األســ

 الصحافة الورقية ستختفي قريبا مؤكدا أن المستقبل للصحافة االلكترونية. 

 

 جتماعية  شواهد وأمثلة لتفوق المنصات اال

ــكل متنامي ، ومن خالل األرقام   ــل االجتماعي تثبت وتؤكد وبشــ ــات التواصــ منصــ

ــارها  و ــرة قوتها ونفوذها وانتشـ ــواهد الحية والمباشـ ــائيات واألمثلة والشـ اإلحصـ

ــة أو إعالمية أو فرد ــريع ، فقلما تجد جهة حكومية أو خاصـ ــابات  االسـ   بدون حسـ

جتماعية التي باتت مالزمة إلنسـان اليوم ، رسـمية وشـخصـية في هذه المنصـات اال

الم   ث يوجـد على مســـــتوى الـع ه حـي امالـت ه و تـع اـت ار    2.5وجزء مهم من حـي ملـي

مسـتخدم لإلنترنت ومنصـاته االجتماعية التي تكتسـب مزيدا من المتابعة و االهتمام  

، وتعد المملكة العربية الســــعودية من أكثر الدول توســــعا في التعامل مع التقنيات  

لحديثة المختلفة بما فيها اإلنترنت و منصات التواصل االجتماعي  ، حيث أن هناك ا

مليون مســـتخدم لإلنترنت في المملكة من مجموع ســـكانها البالغ عددهم   30،25

من العدد االجمالي ، ومنهم   %90،98مليون ، و هو ما يشــكل ما نســبته    33،25

  %42.2ذكور و   %57.2 مســـتخدم يومي ، و تتوزع نســـبة االســـتخدام بين  88%

من ســكان    %98ســنة. و تشــير الدراســات بأن    27.9إناث ضــمن متوســط عمري  

ــائيات   ــاهمت هذه اإلحصــ ــتخدمون الهانف النقال .و قد ســ المملكة يملكون و يســ

الكبيرة بالتأثير بـشكل مباـشر على حجم اـستخدام منصـات التواصـل االجتماعي لدى  
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ــكان المملكة ، حيث أن هناك  ــات ، منهم    مليون  25سـ ــتخدم لهذه المنصـ   18مسـ

مليون مسـتخدم عبر الهواتف الذكية ، ويبلغ معدل اسـتخدام االنترنت على األجهزة  

ــاعات و   6المختلفة   ــل    45ســ ــات التواصــ ــتخدام منصــ دقيقة بينما يبلغ عدد اســ

ــاعتين و  ــط ســ ــبة    34االجتماعي بينها ما يمثل متوســ دقيقة ، بينما تذهب النســ

دقائق ، فيما يبلغ متوـسط    5ـساعات و   3حتوى المرئي بواقع األخرى لمـشاهدة الم

فقط. وتشـير اإلحصـائيات    واحدة دقيقةاالنترنت للمحتوى المسـموع نحو    اسـتخدام

إلى أن أعداد المســــتخدمين لمنصــــات التواصــــل االجتماعي في المملكة العربية  

ناب ـشات  مليون ـس  14مليون في الفيـسبوك أغلبهم ذكور ،   16الـسعودية كالتالي:  

 مليون تويتر أغلبهم ذكور. 11مليون انستغرام أغلبهم ذكور ،   12أغلبهم إناث ، 

ويتمثل نشاط المستخدمين السعوديين على منصات التواصل االجتماعي على النحو  

ــبوك ،   %66يوتيوب ،   %71التالي:   ــتغرام ،   %54فيســ   %39تويتر ،    %52انســ

ســنة.    40-18في الفئة العمرية  ســناب شــات. وأعلى نســبة من المســتخدمين هم 

وكشــفت دراســة أن المملكة العربية الســعودية تتصــدر دول العالم في زيادة أعداد  

ــبة   ــنويا بنسـ ــل االجتماعي سـ ــات التواصـ ــتخدمي منصـ ــافت أن    %13مسـ ، وأضـ

ــات في العالم العربي أبرزها تويتر  ــدرون عددا من هذه المنصــ ــعوديين يتصــ الســ

كة من أكبر األســواق لهذه المنصــات. فأمام هذا  ويوتيوب وســناب شــات وتعد الممل

التزايد المتنامي الستخدام منصات التواصل االجتماعي ، و مع زيادة حجم استهالك  

محتوى هذه المنصات ، علينا أن نتصور حجم اإلرتباط والتأثيرات والتي من شأنها  

صحافة الورقية  أن تؤثر بعالقة المستخدمين بوسائل اإلعالم التقليدية بما في ذلك ال

  اجديد   اومفهوم  اجديد  اوالتي يشـوبها الفتور وقد تؤدي إلى القطيعة ، و تشـكل فكر

وفلســفة جديدة للتعاطي مع اإلعالم تتجاوز ما نادت به النظريات اإلعالمية القديمة  

لعقود من الزمن ، كمسـتقبل ومرسـل ، يجعل من المسـتخدم أين كان نوعه وعمره  

ــل  :ومثال على ذلك   فاعالو  اوعلمه وثقافته مؤثر ــات التواصــ المؤثرون في منصــ

  ااالجتماعي من المشـــاهير صـــغار أو كبار رجال أو نســـاء، حيث يلعب أحدهم دور 

في العملية اإلعالمية كان مغيبا عنه مجبرا ومكرها في الســنوات الماضــية    ارئيســي
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ملي  حتى ظهرت لنا مصطلحات انتشرت بسرعة وفعلت ، تصب في هذا االتجاه التعا 

الجديد كاإلعالم التفاعلي وصــــحافة المواطن. ولعل المســــتقبل يحمل في طياته ما  

نجهله ، و ما يحدد مسارات العالقة بين الفرد و اإلعالم الجديد الذي قطعا لن يكون 

أرى في األفق مــا يمكن تكهنــه من تطورات في تقنيــة وتكنلوجيــة   راكــدا ، بــل 

من الماضــي ، فلننتظر فإن غدا لناظره    اءاالتصــاالت ، قد تجعل ما نتحدث عنه جز

 لقريب.

 

ولعل من المسـتحسـن  في ختام هذه الورقة ذكر بعض األمثلة الحية والواقعية التي  

تؤكد على قدرة و تأثير منصــات التواصــل االجتماعي أن زعماء العالم من ملوك و 

حـسابات   رؤـساء بجانب الوزراء وكبار الـشخـصيات و رجال األعمال واإلعالم لديهم

في تويتر يستخدمونها ويعتمدون عليها في إرسال رسائلهم لمتابعينهم داخل دولهم  

ــبيل  ــائلهم ، فعلى سـ ــتقبلون رسـ وخارجها ، بل و يتفاعلون مع متابعينهم ، و يسـ

المثال ، الرئيس األمريكي الســـابق باراك أوباما أختار )تويتر( ليشـــكر مؤيديه بعد 

رئيس أمريكي يعلن فوزه في تاريخ ســــباق رئاســــة  فوزه بوالية ثانية ليكون أول  

الواليات المتحدة عبر منصـــة للتواصـــل االجتماعي ، حيث قال الرئيس أوباما عبر 

 تغريدة على حسابه في تويتر )شكرا لكم .. لقد حدث هذا بسببكم(.  

كذلك الرئيس األمريكي الحالي رونالد ترامب يعلن وباسـتمرارعن قرارته سـواء ما  

نها بالشـــأن الداخلي أو الخارجي من خالل حســـابه في تويتر قبل اإلعالن  يتعلق م

 الرسمي عنها.

و على مـستوى الحوادث ، نجد مقتل المواطن األمريكي من أـصول أفريقية )جورج  

ــوتا األمريكية على  2020مايو    25فلويد( في   م في مدينة مينابولس بوالية مينســ

طة األجهزة الذكية ، و انتـشر بـسرعة  يد رجال الـشرطة البيض ، والذي ـصور بواـس

ــعل الرأي العام األمريكي والدولي ، ونال   ــل االجتماعي ، أشـ ــات التواصـ في منصـ

لدرجة احتلت صــورة القتيل فلويد أهمية كافة وســائل اإلعالم األمريكية والدولية ، 
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حتجـاجـات  )ال اســـــتطيع التنفس ( ، و دفع بـاالخر عبـارة قـالهـا قبـل وفـاتـه  آو

ت داخل أمريكا و خارجها مطالبين بالقضـــاء على العنصـــرية ، وتحقيق  والمظاهرا

 العدالة في مقتله رافعين شعار )حياة السود مهمة(.    

كذلك ما ننـسى ما حدث في الربيع العربي من ثورات غيرت أنظمة الحكم في تونس 

ومصـر والعراق والجزائر وليبيا والسـودان ولبنان والصـومال بداية من تونس في  

ــل االجتـماعي هي المحرك  2010واخر ـعام أ ــات التواصـــ اـنت منصـــ م  ، حـيث ـك

الرئيســـي لهذه الثورات وبالذات الفيســـبوك وتويتر واليوتيوب والســـناب شـــات ، 

ـندالع المـظاهرات  ااألنظـمة توقف فورا األنترـنت عـند  ـلدرـجة أن بعض الحكوـمات و

 االجتماعي. واالحتجاجات خشية انتشارها وتفاقمها بواسطة منصات التواصل

كذلك المظاهرات واالحتجاجات التي حدثت في فرنسا واستغرقت فترة طويلة تقارب  

 السنة.

ــيه في كل أنحاء العالم من   ــاره وتفشــ وأخيرا ، بعد ظهور فايروس كورونا وانتشــ

ــاته  2020فبراير   ــســ ــاهدنا اعتماد المجتمع الدولي بكافة أجهزته و مؤســ م ، شــ

أكبر من  و   ارئيســي  اعتماداالتواصــل االجتماعي  ته على منصــات  ومنظماته وجمعيا

ة  اعتمـادهم على الصـــــحـافـة اال لكترونيـة و الورقيـة لتقـديم الرســـــائـل التوعوـي

ــل  لتحذيرية. إلواالحترازية و ا ــات التواصـ يمانهم العميق والتام لقوة و تأثير منصـ

 االجتماعي التي هي في متناول الجميع.

ــريع والم ــل  فأمام هذا النفوذ القوي والســ ــات التواصــ ؤثر والمتنامي يوميا لمنصــ

عتمادها  ن ، الال أملك إجابة كافية و وافية اآل  االجتماعي ، أطرح عدة تســاؤالت قد

على معطيات و مـستجدات كثيرة قد تتغير بـسرعة يـصعب مالحقتها ، وبالتالي تلغي  

 كالتالي:    تحليالتنا وتفسيراتنا الراهنة ، وتزيد من قلقنا ومخاوفنا وحيرتنا ، األسئلة

هل يســتطيع اإلعالم التقليدي ، و تحديدا الصــحافة الورقية مواجهة هذه التحديات  

الكثيرة و القوية المـصاحبة لمنـصات التواـصل االجتماعي ؟ و كيف تكون المواجهة  

لى ســــابق عهده وكســــب جمهور  إواتها ؟ و هل يمكن عودة الجمهور  و ما هي أد
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وهل يمكن أن تســـــتعـيد الوســـــيـلة نفوذها و قوتـها وبريقـها ووهجـها الذي   جديد ؟

ــحافة التقليدية   ــتطيع الصـ ــات وترعرت وتربعت عليه لعقود طويلة ؟ وهل تسـ نشـ

ــمود امام إفرازات   ــاالت وتالصــ المعلومات ؟  و هل لديها القدرة  قنية ثورة االتصــ

، جيل السـوشـيل ميديا ، جيل الكافية للتعامل مع جيل األلفية الجديدة ، جيل التقنية  

ــريع والمعلوم ــد و يطالب بالخبر السـ ــرة ، جيل ينشـ لحاح بالتفاعل ، و إة المختصـ

يرفض وصــاية القائمين على وســائل اإلعالم حاليا الذين يفكرون بعقلية الماضــي  

 وهيمنة الماضي و نفوذ الماضي وسلبية جمهور الماضي ؟

نكون وفقنا في تـشخيص الداء و الوـصول  إذا تحـصلنا على إجابات األـسئلة أعاله ،  

لـلدواء ، لكن متى نعرف اإلـجاـبات ؟ المســـــتقـبل كفـيل بتزوـيدـنا بـها و بغيرـها ، إذن  

 مالنا إال االنتظار..

 

 

*           *            * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من الندوة فعاليات اليوم الثاني:  ثانيا
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 (  2جدول رقم )

لفاعليات الندوة وأسماء    موضوعات محاور اليوم الثاني

 المتحدثين

   هـ 1441/ 10/ 29  من الندوة يوم اليوم الثاني 
 اسم المتحدث  موضوع المحور  المحور 
البيانات وتاريخ ظهورها   الخامس  صحافة قاعدة 

 في العالم العربي 
 د. صالح بن زيد العنزي 

وأهميتها   السادس  االستقصائية  الصحافة 
 الرقمي وعالقتها بالمجال  

سليمان   بنت  نوير  د. 
 الشمري 

دور القيادة في المؤسسات اإلعالمية في   السابع
مستقبلية   خطة  ووضع  التغيير  صناعة 
 للتطوير ومواكبة التطورات المتالحقة 

على   بن  سالم  د. 

 عريجة

مدير  
 الندوة 

 األستاذ ماجد عبد هللا المالكى 

 

 : عرض المتحدثين في الندوة( 1—2)

 : المتحدث األول

 الدكتور صالح بن زيد العنزي
 صحافة قواعد البيانات وتاريخ ظهورها في العالم العربي 

 تمهيد:

بصحافة البيانات بفضل تطور استعماالت االنترنت، وانعكاساتها على    ظهر بما يعرف

الصحفي  اإلنتاج  االندماج  سياق  عصر  المقدمة،  قنية  الت   في  المعلومات  وتعاظم 

يسعى هذا النوع من الصحافة إلى تيسير استيعاب المعلومات من قبل الجمهور في  و

التدفق   وهذا  المختلفة،  التواصل  قنوات  عبر  للبيانات  والكبير  السريع  التدفق  ظل 

المعلومة إلى   آخر من نقل  بعداً  تأخذ  المهنية في الصحافة  الممارسة  الكبير جعل 

محددة  صناعتها،   زمنية  فترة  في  معينة  أحداث  برصد  الممارسة  هذه  تقوم  حيث 

التوصل إلى نتائج دقيقة عبر   لتكوي ن بنك معلومات حولها، كما يمكن من خاللها 
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مسح واستقراء لكافة البيانات التي تم رصدها، فعلي سبيل المثال يمكن عمل ملف  

في الدولة، وعبر تراكم  صحفي لألخطاء الطبية، أو تنامي اقتصاديات لنشاط معين  

تلك البيانات يمكن الوصول إلى نتائج من الصعب التعرف عليها من خالل بيانات ال  

م ربطها بشكل هيكلي، وهذا  تستند إلى تراكم معرفي لها، أو من خالل بيانات لم يت

بالصحافة الهيكلية ألنها تقوم في األساس    افةإلى تسمية هذا النوع من الصح   ا مما دع

 م تتبعي لهذه البيانات. على رس

والمعلومات   للبيانات  الصحف وتفوقت في طريقة عرضها  من  العديد  اهتمت  وقد 

فبيانات   المعلومة،  إلى  والوصول  التعرض  سهولة  ضمان  خالل  من  للجمهور، 

الطبية   المثال-األخطاء  على سبيل  سابقاً  إليه  أشرنا  بشكل    -الذي  يمكن عرضها 

المناطق  خرائط  أو  بيانية  معينة    رسوم  زمنية  دورية  وبعد  األيام،  أو  المدن،  أو 

األخطاء   فيها  تنتشر  التي  المدن  أو  المناطق  أكثر  أن  إلى  التوصل  يمكن  للبيانات 

تلك   من  يجعل  مما  معين،  تخصص  أو  معين،  وقت  أو  معينة  مناطق  هي  الطبية 

عمق الحلول    ا المعلومة  طرح  على  تساعد  كما  حولها،  عام  رأي  بناء  في  يسهم 

للمشكالت  ومعال دقيق  اكتشاف  على  تساعد  التي  الطرق  من  فهذه  المشكالت،  جة 

وتعطي معلومات لم تكن متوقعة، مثل أسباب ارتفاع أو انخفاض معدالت اإلصابات  

الجريمة   أو  كالطالق  اجتماعية  قضايا  حتى  أو  اقتصادية  معدالت  أو  الشفاء  أو 

 ونحوها.

تل هي  البسيطة  بصورتها  البيانات  قواعد  التيوصحافة  الصحافة  الدور    ك  تعكس 

الثورة   المعلومات في عصر  المتزايد الستخدام البيانات الرقمية في إنتاج وتوزيع 

الرقمية، وهي تعكس التفاعل المتزايد بين منتجي المحتويات "الصحفيون" والعديد  

من المجاالت األخرى المتنوعة مثل التصميم، وعلوم الحاسوب، واإلحصاء، وقد تم  

المفاهيم  استخدام   العديد من  أجل توحيد  النطاق من  البيانات بشكل واسع  صحافة 

كما أن هناك من يراها على أنها   والربط بين البيانات واإلحصاءات وبين الصحافة،

مستويات أو مراحل تؤدي إلى االنتقال من االستخدامات األبسط إلى األكثر تعقيًدا  
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أ العملية الصحفية، مع  الجديدة في  العادي بطريقة  للتقنيات  همية عرضها للقارئ 

 139سهلة ومشوقة. 

  - بعد اعتمادها في عرض المحتوى الرقمي عبر اإلنترنت-وقد استفادت الصحافة  

على تقنيات الحاسب اآللي بالرغم من أن التقارير القائمة على الحاسوب وجدت منذ  

الصحفيين   بين  العالقات  أن  إال  الماضي،  القرن  من  الحديثة  الستينيات  والتقنيات 

في مفهوم المضامين   ا كبير ا جاءت متأخرة، ومع ذلك فقد منحت تلك التقنيات تطور

"ذا   هي صحيفة  الصحفية المقدمة، وكانت أول مؤسسة إخبارية تتبنى هذا المفهوم

،  2009الخاص بها في مارس عام    Datablogجارديان"، التي أطلقت مشروع 

كان    -مثل "ويكيليكس"-ق السرية في بعض المواقع  كما أن تسريب العديد من الوثائ

ومنذ ذلك التاريخ بدأت    140دافعاً لعدد من الصحف االعتماد على هذا النوع الصحافة، 

صحافة البيانات تظهر بشكل متكرر في المؤتمرات وفي األقسام األكاديمية، باإلضافة  

اإلخبارية ا للمواد  تبنيها  في  الصحف عُنيت  من  العديد  أن  قواعد  إلى  لقائمة على 

الضعيفة   المهنية  الممارسات  بعض  وجود  بعد  خاصة  ظل  -بيانات،  في  خاصة 

لكترونية أو صحافة  فيما يعرف بالصحف اال  -الممارسات المهنية التي نشهدها اليوم

بضعف   تتسم  المنشورة  اإلخبارية  القصص  من  العديد  لألسف  جعلت  التي  الويب 

بار التي تفتقد إلى العمق، باإلضافة إلى تساوي  القيمة المهنية لها، مثل وجود األخ

قيمة المعلومات المقدمة فيها، فأغلب الصحف عبر الويب تعمل على نشر محتوى  

فوجود    141متقارب، نهايك عن السرقات األدبية واالعتداء على حق الملكية الفكرية. 

مقاً،  صحافة نوعية مثل صحافة البيانات تجعل من العمل الصحفي أكثر تميزاً وع 

وإدارتها   تخزينها  وسهولة  الويب  على  وتنوعها  المعلومات  وفرة  ظل  في  خاصة 

واستخدامها المتعدد مع وجود إمكانات غير محدودة إلعادة تجميع المحتوى وإدخاله  

 
139 https://ar.wikipedia.org/wiki/حافةنالبيانات  

 .المرجع السابق 140
 /httpsdkhlak.com/did-internet-kill-media//:: حسنل علي وديع 141
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يشكل تحدياً للصحافة فيما    -في حقيقة األمر-إلى أنظمة بيانات مختلفة، وكل ذلك  

 142.من المعلومات   يتعلق بعملياتها الخاصة لالستفادة

 

 مفهوم صحافة قواعد البيانات: 

صحافة قواعد البيانات أو كما تعرف أيضاً "بالصحافة الهيكلية" عبارة عن مبدأ في  

مجال إدارة المعلومات يتم من خاللها تنظيم المحتوى اإلخباري حول أجزاء هيكلية  

عبر   البيانات،  قواعد  مقارنمن  صحافة  وتعد  التقليدية،  اإلخبارية  بالروايات  تها 

يضم مجموعة متزايدة من    شامال  اطلح مص  Database  journalismالبيانات  

يمكن أن تساعد على كتابة    األدوات، والتقنيات بغرض توفير المعلومات وتحليلها 

تقارير صحفية ومواد إخبارية مبتكرة، فهي صحافة متخصصة تبرز الدور المتزايد  

للبيانات الرقمية، والمرسومة في إنتاج ونشر المعلومات في عصر الثورة الرقمية،  

التفاعل المتزايد بين منتجي المحتوى "الصحفيين"، والمختصين    كما أنها تعكس 

م المجاالت  من  آخر  عدد  الفي  وعلم  الفني،  التصميم  ومن    حاسب ثل  واإلحصاء، 

من   متداخلة  "مجموعة  تمثل  البيانات  قواعد  صحافة  فإن  الصحفيين  نظر  وجهة 

البيانات  لعرض  المختلفة  المجاالت  في  المستخدمة  في    المهارات  مبسطة  بصورة 

 143. قالب رسومي جذاب لجمهور القراء" 

ويعمل هذا النوع من الصحافة على استغالل قواعد البيانات واستخراج المعلومات  

الواضحة والمعلومات ذات الصلة وتقديمها بطريقة جذابة، بحيث يتم جعل المعلومات  

الحاسب اآللي ورسم الخرائط وأدوات  رسومات    أكثر وضوحاً بصفة مرئية من خالل

والصحافة   البيانات  قواعد  صحافة  بين  الفروق  أهم  ويتركز  األخرى،  الجرافيك 

التقليدية في اعتماد الصحفي بشكل أساسي على قواعد البيانات لخلق قصص خبرية  

تسهم بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام حول موضوع معين، وبالتالي تعد تراكمية  

 
142 

https://web.archive.org/web/20121023152227/http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view

/977/898 
ل 1016محمدل أمل سيدي أمينل  حافة البيانات ودورها في نشر اإلحصاءات الرسميةل المؤتمر الدولي العلمي الخامس لألخصائيين العربل  143

 .القاهرة
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فصحافة    البيانات  صحفية،  قصة  يروي  بصري  عرض  لتقديم  البداية  نقطة  فيها 

ها ومعالجتها وعرضها  ؤعلى جمع المعلومات بل أيضا انتقافقط  ر  البيانات ال تقتص

  جمعها   بل يزداد قيمتها بعد   تعطي أي قيمة حقيقة،  فالبيانات المجردة ال  للقارئ،

يفسر اعتماد الصحفين    مما تسهم في اكتشاف حقائق نجهلها، وهو ما   ومعالجتها 

 144االستقصائيين عليها. 

( من أنه عندما كانت  145إن التغيرات في الممارسة المهنية ما يؤكده )فيليب ماير 

تكريس جهده    المعلومات نادرة وصعبة الحصول كان عمل الصحفي أن يقتصر على

تلك   وفرة  مع  واآلن  وجمعها،  والبيانات  المعلومات  عن  البحث  أو  تقصي  في 

وتتم المعالجة حسب رأي فيليب    ومات، فإن ما أصبح أكثر أهمية هو معالجتها،المعل

الستخراج مضمون له مغزى، وبناء له شكل  :  ماير على مستويين األول: التحليل

العرض للبيانات، والثاني تتمثل في طريقة  المتواصل  التدفق  أو هيكل من  :  محدد 

ما هو هام وذإل كل  و  و يصال  المستهلك"،  إلى  يقول  صلة  االتجاه  آرون  )في هذا 

البيانات"إن   (146بيلهوفر من   "صحافة  متنامية  مجموعة  يضم  شامل  مصطلح 

األدوات، واألساليب والمناهج لرواية األخبار، وقد تتضمن أي شيء، بدءاً من جمع  

البيانات   التقليدية بمساعدة الحاسب اآللي باستخدام  بالطريقة   "كمصدر "األخبار 

وصوالً إلى االفادة من التطبيقات الخاصة بتوضيح المعنى بشكل أكثر بساطة بهدف  

واألحداث   القضايا  بأهم  المتلقي  الجمهور  لتعريف  والتحليالت  المعلومات  توفير 

 147اليومية. 

صحافة المستقبل،    ( أن الصحافة المستندة إلى البيانات هي 148ويؤكد )تيم بيرنرز لي 

البيانات، توظيف  في  ماهرين  يكونوا  أن  الصحافيين  على  قديماً    فيجب  فالصحفي 

بينما    المباشر أو الوسائل التقليدية في الحصول على األخبار،يعتمد على االتصال  

وتحليلها، وانتقاء ما    اليوم فعليه الدخول في عمق البيانات وتجهيزها، ومعالجتها 

 
 ندليلصحافيةالبياناتhttpswww.academia.41332923//edu/Data_Journalism_Handbook//::  حافة البياناتبلعيدل نهىل دليل  144
 .استاذ فخري بجامعة كارولينا الشمالية في تشابه هيل 145
 . حفي في  حيفة نيويورك تايمز 146
 جوناثا  غرايل ليليا  بونيغرول لوسي تشيمبرزل  حافة البياناتل كيف نستخرج األخبار من أكوام األرقام والمعلومات في اإلنترنتل ترجمة 147

 .34-27ل ص ص 2015محمد شقيرل ضبط الجودة والمعايير التحريريةل الدوحة قطرل 
 .حدةل مؤسس شبكة اإلنترنت العالميةأستاذ في علوم الحاسوب في جامعة أوكسفورد في المملكة المت 148
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( يؤكد أن صحافة البيانات  149يثير االهتمام منها، األمر الذي جعل )دايفيد أندرتون

 150. اإلحصاء وصناع الكلمةساعدت على تضييق الفجوة بين المتخصصين في مجال  

ة  إن التكيف مع المتغيرات فيما يحيط بنا من معلومات في ظل التقنيات الرقمية الحديث

جديدة إلنتاج المعرفة، ونشرها في المجتمع، وذلك    تجعلنا قادرين على إيجاد طرق

اإلعالم،   التي تقوم على محاولة تكيف  البيانات  واستجابته  من خالل فهم صحافة 

  للقراء من المعرفة   يمك ن  للتغيرات فيما يحيط به من معلومات لسرد األخبار بشكل

ويشجعهم على المشاركة في عملية صنع وتقييم األخبار، فهي طريقة لرؤية األمور  

التي قد ال يمكن معرفتها في غياب البيانات، فهناك بعض األخبار التي ال يمكن فهمها  

 151. ق تحليل البيانات وتوضيحها بصرياً شرحها إال عن طري وأ

 

 تاريخ ظهور صحافة قواعد البيانات وتطورها: 

اهتمت الصحافة بالبيانات بعد التقارب الكبير الذي شهده عصر اإلعالم الجديد، وبعد  

البحث   محركات  عبر  بارشفة  وربطها  والبيانات  المعلومات  في  الكبير  التوسع 

لرسوم التوضيحية في وقت مضى على مراكز  المختلفة، حيث اقتصرت البيانات وا

م( الرسوم البيانية  1823- 1759البحث والجامعات، بعد أن ابتكر )ويليام باليفر،  

كتابه    في  والسياسة »ونشرها  التجارة  الرسوم   «أطلس  من  العديد  يجمع  الذي 

)الرسم البياني    طرق للتمثيل البياني تتمثل في:  ابتكر باليفر أربع  البيانية فيه، فقد 

الدائرة(، ومخطط  الدائري  والرسم  األعمدة  ورسم  في    152الخط ي  تستخدم  فكانت 

العروض الخاصة في القاعات الدراسة والمركز البحثية، ولم يكن لها ذلك الحضور  

الجارية،   األحداث  الصحفية حول  البيانات  قلة  بسبب  الصحفي  التحرير  في  الكبير 

بعض  وجود  مع  أرشفتها،  في    وصعوبة  االتجاه  هذا  في  المتواضعة  الممارسات 

الصحافة التقليدية في وقت سبق عصر اإلنترنت، حتى بدأ التقارب التقني الحقيقي  

 
 . حفي مستقل 149
 .الموجع السابق 150
 .المرجع السابق 151
 .ندليلصحافيةالبياناتhttpswww.academia.41332923//edu/Data_Journalism_Handbook//:: بلعيدل نهىل دليل  حافة البيانات 152
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بين الحاسب اآللي والصحافة وذلك مع بداية هذه األلفية، األمر الذي جعل بعض  

أمامها كم البيانات ساعدت على صناعة محتوى صحفي    ا كبير  ا الصحف تجد  من 

 . متميز

البيانا صحافة  شهدت  اآلوقد  السنوات  خالل  واضحاً  تطوراً  ارتباطها  ت  مع  خرة 

بالساحة اإلعالمية، والتقنيات العالية في أرشفة المواد اإلخبارية واسترجاعها، حيث  

واألكاديميات   الباحثين  من  العديد  اهتمام  محل  البيانات  قواعد  صحافة  أصبحت 

بد الحالي  القرن  مطلع  ففي  مفتوحة  اإلعالمية،  الصحافة  عليه  أطلق  ما  ظهور  أ 

الصحفية،  الممارسات  في  جديد  كاتجاه  إيجاد    وقد  المصدر  في  االنترنت  ساعدت 

ونشر    صحفي  وسيط جمع  على  قائم  معرفي  مجتمع  إلنشاء  الفرصة  أتاح  جديداً 

البيانات، كما أن من األمور التي شجعت العديد من الصحف ووكاالت األنباء تبني  

ع من الممارسات المهنية ظهور مجموعة بيانات مستقاة من الوثائق  مثل هذا النو

السرية المسربة من "ويكيليكس" التي كانت نقطة انطالق ألنشطة صحافة البيانات  

المعاصرة على نطاق واسع، والتي بدأت بتسريب سجالت الحرب األفغانية، والحرب  

م، ومنذ  2010منذ عام    العراق، باإلضافة إلى مراسالت السفارات األمريكية  على

ذلك الوقت انتشر مصطلح صحافة البيانات، أو الصحافة المستندة إلى بيانات على  

نطاق واسع في األوساط الصحفية، وخالل خمس سنوات فقط اكتسب شعبية واسعة،  

وحرص العديد من الصحف ووكاالت األنباء وغرف األخبار على توسيع دائرة العمل  

ديد جنباً إلى جنب مع األساليب الصحفية التقليدية، فكان من  في إطار هذا النوع الج

أبرز التجارب في هذا المجال، ما ظهر في الواليات المتحدة حيث برزت العديد من  

تريبيون،  وشيكاغو  تايمز  نيويورك  مثل  المجال  هذا  في  توسعت  التي  الصحف 

على صحافة  وصحيفة واشنطن بوست، كما تأسس في فنلندا أول مكتب أخبار يقوم 

م، وقد سبق ظهور  2013هيئة اإلذاعة الفنلندية عام    تالهم،  2012البيانات عام  

  هذه المكاتب محاوالت فردية من قبل صحفيين فنلنديين، حيث ركزت تلك الجهود 

في بداياتها على الموضوعات السياسية، باإلضافة إلى بعض الموضوعات المختلفة  

هدتها بعض المناطق مثل أفغانستان والعراق،  مثل الحروب مثل تلك الحروب التي ش
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المدن   في  والجريمة  األولمبية،  األلعاب  ودورة  الخارج،  في  الضريبية  والقرارات 

 153الكبيرة، والتلوث في بعض المناطق، وغير ذلك من الموضوعات. 

العصر   في  البيانات  قواعد  مشروع صحافة  على  قامت  التي  األعمال  أشهر  ومن 

البريطانية الذي    The  Guardianلصحيفة    Datablogقسم  الحالي مشروع  

سنة   من    م،2009انطلق  العديد  معالجة  خالله  من  المؤسسة  استطاعت  فقد 

وعرضها   الضخمة،  اإلخبارية  البيانات  قواعد  على  باالعتماد  الصحفية  المواضيع 

تلك المواضيع التي تم عرضها المعالجة اإلعالمية لتحليل    نيببشكل تفاعلي، ومن  

قدم الموقع  كما    ألف وثيقة،  450نفقات البرلمانين البريطانين عبر دراسة أكثر من  

تحليالً إحصائياً عن تدخل الجيش البريطاني في الحرب على العراق، وكانت تعد هذه  

التجارب الصحفية من أهم التجارب في صحافة قواعد البيانات األمر الذي ساعد في  

 وتطويرها.  تشكيل مفهوم هذه الصحافة،

المفتوحة،    إن هذه الممارسات جعلت هناك تجارب أخرى لظهور وانتشار البيانات

خاصة، وتنشر برخص    مية المتاحة سواء من مصادر عامة أوهي البيانات الرقم

مفتوحة تضمن الوصول إليها بدون قيود سياسية أو مالية أو قانونية، حيث يتمتع  

المفتوحة بحرية مطلقة في إمكانية إعادة طبع ونسخ وتوزيع   البيانات  مستخدمو 

كر الجهة المصدرة للبيانات للمحافظة على الملكية  بذ  م البيانات وتوظيفها، مع االلتزا

الفكرية للمعلومة، وعلى مصداقيتها وعلى صحة مصدرها، وقد أفاد الصحفيون من  

هذه النوعية من البيانات إلنتاج تقارير خبرية مستندة إلى البيانات، واستجابة لذلك  

ال والمملكة  المتحدة،  الواليات  مثل  حكومات  من  العديد  نفذت  مشاريع  فقد  متحدة 

موقع مثل  االنترنت  مواقع  عبر  الحكومية  البيانات    www.data .gov:  إلتاحة 

وفي هذا االتجاه تسير حكومات أخرى في مثل  ،  www.data.gov.uk  وموقع

 154استراليا وكندا لتوفير البيانات الحكومية للباحثين عنها. 
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من مشروع    Matt  Waiteكما أن من التجارب العالمية في هذا المجال ما قدمه  

" إاللكتروني  الموقع  عبر  مبتكر  لصحيفة  "  Politifactصحفي  .  Stكمشروع 

Petersburg  Times ،  على البيانات" قائم  قاعدة  يركز  "صحافة  حيث   ،

Waite    وهي القصص التي تحتوي  -المعلومات التي تقدمها الصحافة   "شكل"على

وإعادة   وعرضها  جمعها  يمكن  التي  البيانات  عناصر  من  متسقة  مجموعة  على 

جمع تصريحات سياسيين بغرض    Politifact، وكان يستهدف موقع  -استخدامها

)صحيح، ومعظمها    تقصي الحقائق خالل حمالتهم االنتخابية عبر مقياس خماسي

غير صحيح(، للتعرف على حقيقة  و  قليل منها صحيح،و  ونصفها صحيح،صحيح،  

 155الوعود االنتخابية خاصة للرؤساء األمريكيين. 

وقد قدمت العديد من المواقع االلكترونية التي تقوم على تقنيات البحث خدمات عديدة  

للصحفيين الذي يعملون على الموضوعات التي تعتمد على البيانات فعلى سبيل المثل  

التي  ،  publicdataوخدمة    datasetsearchخدمة البحث    Googleقدم  

ومية والخاصة، وفي هذا االتجاه  تعطي بيانات باألرقام عن عدد من المجاالت الحك

محرك    Yandexو)(  Bingو  Blekko)و(  DuckDuckGo)قدمت كل من  

بحث روسي(، الخدمات ذاتها، يمكن من خاللها بناء العديد من القصص اإلخبارية  

 المتميزة. 

 

 ظهور صحافة البيانات في الوطن العربي: 

طقة العربية ما زالت تخطو  رغم انتشار هذا النوع من الصحافة عالمياً؛ إال أن المن

الطابع   عليها  يغلب  مبادرات  عبر  المجال،  هذا  في  والمتواضعة  األولى  خطواتها 

التي   التحديات،  من  العديد  الصحافة  من  النوع  هذا  يواجه  يزال  ال  حيث  الفردي؛ 

يلخصها العاملون في الصحافة في غياب المعلومات، ونقص المهارات، ومخاوف  

قصصاً صحافية مدفوعة بالبيانات، حيث أكدت )نهى بلعيد(   من إنتاج غرف األخبار

تواجه  » أن التي  التحديات  البيانات)أبرز  في   (صحافة  تتمثل  العربي،  الوطن  في 

 
155 Database journalism – a different definition of “news” and “reader” :http://www.alevin.com/?p=1391 
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لممارسة   المناسبة  اللوجستية  األدوات  البيانات)غياب  الوسيلة   (صحافة  بمقر 

مفتوحة كافية    اإلعالمية مثل الحواسيب، والبرامج المعلوماتية، وعدم وجود مصادر

العربية،   الدول  بأغلب  المعلومة  إلى  النفاذ  الالزمة، وصعوبة  البيانات  الستخراج 

إضافة إلى عدم تمكن الصحافيين من المهارات الالزمة الستخراج البيانات وتحليلها  

محدودية    156، «وعرضها ظل  في  جيدة  وتجارب  مشروعات  فهناك  ذلك  ومع 

م،  2012الذي تأسس عام    157(infotimesاإلمكانات، ذلك مثل موقع إنفوتايمز )

ً   300وينشر أكثر من   ً   29  و   جرافيكياً،   بيانياً رسما   16فيديو، في    25و  تفاعليا

العامة والعلوم، ويعد موقع إنفو من مجاالت الحياة  معرفياً  تايمز وكالة  اختصاصاً 

ساعد في تصميم البيانات وعرضها في صورة    حديثة مقرها جمهورية مصر العربية،

بصرية، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة تقوم على بيانات دقيقة ومفهومة في  

تحسين   في  الراهن  الوقت  في  إنفوتايمز  موقع  مهام  وتتمثل  الخبر،  وقوع  لحظة 

لصحافة العربية بأهمية صحافة البيانات،  مهارات الصحفيين العرب، ورفع وعي ا 

وكيف يمكنهم استخدام مجموعات البيانات وجداول البيانات، كما أطلق الموقع قسماً  

خاصاً يتيح من خالله لمصممي وصحفيي البيانات أن ينشروا موضوعاتهم، إن كانت  

أو ملفات وخرائط تفاعلية، وذلك من خالل رابط    بصيغة تصماميم اإلنفوجرافيك، 

بالموقع" المتوفر  تصميمك  ويؤكد"انشر  العراقي   ،  منذ  158)عمرو  الموقع  إن   )

م يهدف ألن يكون منصة لجمع وعرض أعمال المهتمين  2012انطالقه بنهاية عام  

إلى أن الموقع يوفر بعض األدوات المجانية التي   بمجال صحافة البيانات، مشيراً 

والخرائط الشجرية والمتوفرة    تساعد الصحفيين على تصميم البيانات، كالجداول،

في خدمة "أنشئ تصميمك"، ويعد الموقع من المواقع اإللكترونية الرائدة في مجال  

الصحفية   القطاعات  العديد من  الموقع  العربي، ويغطي  العالم  البيانات في  صحافة 

من   وغيرها  والسفر  والصحة  والرياضة  واالقتصاد  والفن  كالسياسة  المختلفة 

 تتفق مع اهتمامات القارئ العربي. القطاعات التي 

 
156 https://aawsat.com/home/article/2006926/ 
157 http://www.infotimes.org 

 .مؤسس موقع إنفوتايمز 158
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"شبكة صحفيي البيانات    س يل صاحب موقع إنوفوتايمز على تأسوفي هذا االتجاه عم

بتونس،  159العرب"  نوعها  من  األولى  التجربة  تعد  مساعدة    التي  إلى  وتهدف 

وتطوير   الخبرات  وتبادل  للتواصل  المستقلين  والصحفيين  الصحفية  المؤسسات 

شر  ونالمهارات وتشارك الموارد لتعزيز مفهوم صحافة البيانات في المنطقة العربية  

ت، وتعمل الشبكة على تصميم منصة  المزيد من القصص الصحافية المدفوعة بالبيانا 

المص ا أبرز  تضم  البيانات،  لكترونية  مهارات صحافة  لتعلم  المتاحة  واألدوات  ادر 

 باإلضافة إلى أحدث الفرص التدريبية المتاحة في هذا المجال. 

تظهر بعض الممارسات في مجال    - رغم أنها متواضعة-كما أن من تجارب العربية  

خالصة  موقع  تجربة  اليمنية  الجمهورية  في  ظهر  فقد  البيانات    160صحافة 

(kholassa)   39يعد أول موقع يمني لصحافة البيانات، ويضم هذا الموقع الذي  

 ً  بيانياً أنفوجرافياً في مختلف مجاالت واألغراض واألبحاث واألزمات اليمنية  رسما

والرياضة   الشبابية  القضايا  عليه  يغلب  أنه  مع  واإلنسانية،  والدولية  والعربية 

واالنترنت،  الحديثة  موقع    161والتقنيات  نجد  أخرى  تجربة    «بيانات بوكس»وفي 

(BayanatBox  )  في   «صحافة البيانات»من أبرز تجارب    «162فيسبوك»على

منظمة   أطلقته  مشروع  وهو  األهلية»لبنان،  ويعرض   «حلول  لبنان،  في 

 163. «إنفوغراف»الموضوعات االجتماعية واالقتصادية في صورة رسوم بيانية و

من   عدد  اهتمت  فقد  العربي  الوطن  في  الصحفية  المهنية  الممارسة  مقابل  وفي 

المراكز العربية في تقديم برامج تدريبية لعدد من الصحفيين العرب، حيث أقام معهد  

تدريبية ضمن مشروع   ورشة  األردني  حقوق  )اإلعالم  لقضايا  اإلعالمية  التغطية 

صحفيون من  )بالتعاون مع المؤسسة الكندية   (اإلنسان باستخدام صحافة البيانات

تعريف المشاركين  "إلى    -وفقاً لبيان صحفي-، وهدفت الورشة  (أجل حقوق اإلنسان

بأهمية وقوة صحافة البيانات، إضافة إلى تطوير مهارات اإلعالميين في كتابة قصة  

 
159 https://arabdjn.com/?lang=ar 
160 http://kholassa.com/ 

 ندليلصحافيةالبياناتhttpswww.academia.41332923//edu/Data_Journalism_Handbook//:: دليل  حافة البياناتبلعيدل نهىل  161
162 https://www.facebook.com/BayanatBox/ 
163 https://aawsat.com/home/article/2006926/ 
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- واستهدفت الورشة   ."صحفية حول قضايا حقوق اإلنسان باالعتماد على البيانات

م التي عقدت  2014  مارس  28بتاريخ   (بترا)سب ما نشرته وكالة األنباء األردنية  ح

أيام أربعة  مدى  والمواقع    14  -على  المكتوبة  الصحافة  من  وصحفية  صحفياً 

اإللكترونية، وتناولت الورشة تقنيات التغطية اإلعالمية حول قضايا حقوق اإلنسان،  

البيانات واإلحصائيا  من  ومهارات جمع وتحليل  لقصص صحفية  أفكار  ت، وإيجاد 

وتقنيات   أدوات  استخدام  الورشة  خالل  المشاركون  ناقش  كما  األرقام،  هذه  خالل 

إلكترونية مجانية   اإلنفوجرافيك ومواقع  باستخدام  الصحفية بصرياً  القصة  عرض 

لتبسيط القصة الصحفية القائمة على البيانات وجذب المتلقي، ولم تكن هذه التجربة  

والبرامج  الوحيدة   الدورات  من  عدد  ظهرت  بل  العربي  الوطن  في  التدريب  في 

المعطيات خلف   في  التعمق  إمكانية  للصحفيين  أتاحت  التي  فلسطين  التدريبية في 

الفلسطينيين   بين  السالم  مفاوضات  قضايا  كاحدى  السياسية  التصريحات 

التق  إنتاج  مهارة  الصحفيون  مارس  حيث  المانحة،  والدول  ارير  واالسرائيليين 

استخراج   كيفية  وتعلموا  الغربية،  الضفة  في  والبيانات  المعطيات  من  المستقاة 

 164أو منتج صحفي مقروء ومفهوم.   البيانات وتحويلها إلى مادة صحفية،

الصحف   من  عدد  في  البيانات  على  تقوم  التي  المتفرقة  الموضوعات  تنتشر  كما 

ل ما تقوم به صحيفة  العربية والسعودية بشكل خاص وذلك بممارسات مجزأة مث

في عرض بعض القضايا    167، وجريدة عكاظ 166وجريدة الوطن السعودية   165مكة 

الشأن   في  المتغيرات  توضيح بعض  والبياني في  الجرافيكي  الرسوم  المحلية مثل 

بعض   شرح  أو  المضافة،  القيمة  ضريبة  أو  البنزين،  اسعار  زيادة  مثل  المحلي، 

 رشادات. صائح واإل القطاعات الحكومية، والنالخدمات في 

 

 

 
 : ابر الفريحة وهلي البهلول ومحمد بسام بوشعالةل انظر 164

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d362e1d3713540f2a5c986ee1f536edd 
165 https://makkahnewspaper.com/ 
166 https://www.alwatan.com.sa/ 
167 https://www.okaz.com.sa/ 
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 ( : المتحدث الثاني: 2ــ  2)

 الدكتورة نوير بنت سليمان الشمري

 الصحافة االستقصائية في ضوء البيئة االتصالية الرقمية  

 

 

   مدخل :

أحدث و أهم الصحافة االستقصائية أحد  بدأ    تعتبر  الحديثة والتي  أشكال الصحافة 

الصحافة من وسائل   التي تواجهها  المنافسة  لها مؤخراً، ال سيما في ظل  االتجاه 

اإلعالم األخرى و وسائل االتصال الحديثة التي اجتاحت المشهد االتصالي و اإلعالمي  

 في العقدين الماضيين.  

دو الفساد(  عن  )المنقبون  االستقصائية  الصحافة  لعبت  يُعرف  و  ما  كشف  في  ًرا 

قرائن   تابعوا  الثانية حيث  العالمية  الحرب  بعد  ما  فترة  بفضيحة "ووترجيت" في 

خلفتها سرقة في مبنى للمكاتب، الى أن أوصلتهم تحرياتهم الي البيت األبيض، أدت  

الى استقالة الرئيس األمريكي، "ريتشارد نيكسون" بعد إدانته هو وكبار معاونيه  

 168. 1974عام 

من أهمية الصحافة االستقصائية في تحقيق أهم وظائف الصحافة وهي  وتك

التي يمكن أن تؤثر على حياة   الفادحة  المراقبة داخل المجتمعات وكشف األخطاء 

وا  مهماألفراد  دور  الصحفي  على  يقع  لذلك  القضايا    لشعوب،  خلف  البحث  في 

عات، ويحتاج العمل  والمشكالت واألحداث التي من شأنها مكافحة الفساد داخل المجتم

االستقصائي إلى مجهود أكبر بكثير من الصحافة العادية، لكن الصحفي االستقصائي  

مردود   بأن  يشعر  ومتعة  بكفاءة  العملية  الخطوات  من  خطوة  كل  إنجاز  يستطيع 

 االستقصاء كبير بالنسبة للجمهور، ولوسيلتك اإلعالمية، ولك. 

 
)القاهرة: المكتب المصري الحديث،   1الصحافة االستقصائية برؤية متطورة من منظور صحافة الدقة، طأميرة الصاوي،  - 168

 . 7(ص 2013
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و محاور األداء الحكومي فقط، بل  وال تنحصر الصحافة االستقصائية في محور أ

حماية   وقضايا  وتعليمية،  وبيئية  صحية  قضايا  من  الجمهور  يهم  ما  إلى  تمتد 

وقضايا   الفاسدة،  األدوية  ومهربي  الدعارة  وتجار  المخدرات  وتجار  المستهلك، 

 الجرائم الغامضة، وجرائم غسيل األموال وغسيل السمعة لرجال األعمال المنحرفين. 

 الصحافة االستقصائية:   أواًل: مفهوم

فكرة   حول  يتمحور  جلها  ولكن  االستقصائية  للصحافة  ومفاهيم  تعريفات  تعددت 

التقليدية ومن   التغطية  المعلومات وتختلف عن  والتنقيب عن  البحث  أساسية هي 

 أبرز مفاهيم وتعريفات الصحافة االستقصائية هي:  

القائمة - الصحافة  هي  االستقصائية  الصحافة  المعلومات    "إن  توثيق  على 

تباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المستور وإحداث  اوالحقائق ب 

 169. تغيير للمنفعة العامة"

التحقيق واالستقصاء   - بها  يقصد  التي  الصحفية  التحقيقيات  أنواع  من  نوع 

تتناول قضية أو  والتأكيد من المعلومات التي يتم جمعها قبل نشرها والتي  

اآل يرغب  ال  أو  قضايا  عليها  االطالع  في  الواجهة  إخرون  إلى  ظهارها 

، كما تشمل الصحافة االستقصائية كشف أمور خفية  (i) اإلعالمية أو المجتمعية

خفاها عمًدا شخص ذو منصب في السلطة أو اختفت  أأمور إما    ، للجمهور

التي أصبح من الصعب   صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف 

   170فهما.  

ويعرف كابلن الصحافة االستقصائية أنها نهج منظ م لحد ث، يتطل ب الغوص   -

إلى   باإلضافة  بنفسه،  الصحفي  به  يقوم  الذي  الفعلي  والبحث  العمق،  في 

ة. يتناول طريقة علمية في البحث، معتمدة على وضع فرضية  التغطية الصحفي

 
شبكة أريج، على درب الحقيقة: دليل شبكة أريج للصحافة االستقصائية، تحرير محمود الزواوي، ورنا صباغ، )عمان: أريج،   - 169

2009 . ) 
علي حسن، دور الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري والحد من الجريمة المنظمة )بغداد: مدرسة    -  170

 8( ص2009الصحافة المستقلة، 
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واختبار مدى صحتها، والتأك د من الحقائق المحاطة بهذه الفرضية، ونبش  

األسرار المغمورة، ووضع ركائز العدالة االجتماعية والمساءلة، باإلضافة  

شكل   على  تكون  ما  وعادةً  المعلنة  للتسجيالت  المفرط  االستخدام  إلى 

 . 171بيانات 

وتعرف المنظمة األميركية للصحافة االستقصائية هذا النوع من اإلعالم بأنه   -

تغطية إخبارية في العمق تكشف شيئًا ما يريد أحد أن يبقيه سًرا أو تؤشر  

إلخفاقات منهجية وسياسات غير صائبة نتيجة لجهد شخصي بذله صحفي  

 .172أو صحيفة 

الصحافة   أن  يتضح  تعريفات  من  سبق  التحليل  مما  على  يقوم  فن  االستقصائية: 

حل   إلى  والوصول  لمعالجتها  المتناولة  الظاهرة  أو  الفكرة  أو  للقضية  والتفسير 

يتناسب مع طبيعة الموضوع، أو جمع المعلومات أو البيانات أو اآلراء حول قضية  

عددة  أو ظاهرة أو فكرة أو موقف بواسطة الصحف المحقق عن طريق مصادر مت

 ها ونتائجها وسبل معالجتها ءاألسباب الكامنة ورالمعرفة  

 ثانيا: أهمية وأهداف الصحافة االستقصائية : 

 :173تتمثل أهمية الصحافة االستقصائية في اآلتي 

 تنبع أهمية الصحافة االستقصائية من الوظيفة التي تؤديها، فهي تعد: 

رأي   اجزء .1 يصنع  ان  ممكن  الذي  التخصصي،  الرقابي  العمل  بين    ا عام  امن 

 عالم. ه بعض الجهات السياسية ووسائل اإلالجمهور خاصة اذا تبنى نتائج

كاشفة لجرائم وفضائح وفساد الساسة والمسئولين، ويقال في الغرب: )أن   .2

 للصحافة االستقصائية قدرة ال تضاهى على ربط مسئولين بجرائم معينة(. 

 
 المرجع السابق.  - 171
)عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،    1عيسى يوسف الحسن، الصحافة االستقصائية: مهنة المتاعب واألخطار، ط  -  172

 13( ص2012
 

 25بشرى حسين الحمداني،التغطية الصحفية االستقصائية،)عمان،دار أسامة للنشر والتوزيع( ص  - 173
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على  .3 والوقوف  األصيل(،  مصدرها  )من  للحقيقة  للوصول  من    أداة  صدقها 

 كذبها، تضخيمها من تحجيمها، أداة تعمق فهم الحدث. 

 بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال واإلدارة.  .4

 تشكل مركز معلومات المؤسسة، وقاعدة بياناتها. .5

تمثل صحافة العمق، وهو مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبال،   .6

الصحافة في صحافة    ي األميركي سيمور هيرش: )مستقبلكما يقول الصحف 

ن الصحافة االستقصائية ضرورة لنهوض صحافة مؤسساتنا  إالعمق(، لذا ف

 اإلعالمية تحديداً، وهي مبرر لوجودها. 

 

 :174و تهدف الصحافة االستقصائية إلى 

في    - القانونية  والمساءلة  الشفافية  وتشجيع  السياسي  واإلصالح  التغيير 

 العمومية. الوظيفة  

اإلزيا - والمصداقية في وسائل  الثقة  الواقع على  دة  الظلم  تكشف  التي  عالم 

 المجتمع. 

 المساهمة في دور وسائل اإلعالم كوكيل عن المجتمع.  -

 زيادة المنافسة بين وسائل اإلعالم، تحقيقًا ألهمية الصحافة االستقصائية.  -

 اإلعالنات خالل عرض منتجاتها. عالم التي تستفيد من  زيادة أرباح وسائل اإل -

المناطق والبحث عن   - إلى توسيع نطاق حرية الصحافة باستكشاف مختلف 

 الحقائق فيها. 

 

 العوامل التي دفعت إلى االهتمام في الصحافة االستقصائية ثالثا:  

 لكترونية والمطبوعة للصحف:  منافسة وسائل االتصال اال  - أ 
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أثر التلفزيون على الصحافة تأثيراً كبيراً، واستحوذ على بعض اإلعالنات،  

وعلى جزء من جمهور الصحافة، ودخلت المجالت في وضع منافسة مع الصحف؛  

وتعمقت   الصحفية،  للمواد  وتفسيراً  وتحليالً  وعمقاً  تخصصاً  أكثر  أصبحت  ألنها 

ت إلى جانب  االجتماعي،  التواصل  بظهور شبكات  ،  المنافسة  الجمهور  غير عادات 

لذلك اتجهت الصحف إلى ما يعرف بصحافة العمق؛ بغرض إعطاء المادة الصحفية  

والتحري في عمل    اعمق التفسير واالستقصاء  يتحقق من خالل  الموضوعات  في 

الوسائل   العلمية، وهو أمر يساعد الصحف على منافسة  بالدراسة  أشبه ما يكون 

 .  175األخرى 

 الصحفية اليومية: األخطاء والمعالجات    -ب 

يقع الصحفيون في أخطاء ومعالجات صحفية تشير إلى أهمية دراسة مناهج  

 :176البحث العلمي، وهي تتضح في األخطاء والمعالجات الصحفية اآلتية 

التعميم: يتضح من خالل قيام المحرر بتعميم أن ما حدث في مكان ما أو   -1

الذي تكون فيه العينة التي تم  واقعة معينة يمثل كل االتجاهات، في الوقت 

 تعميمها تمثل تجربة ذاتية. 

بعمل   -2 الصحف  بعض  قيام  من  تتضح  عشوائية:  كلمة  استخدام  إساءة 

استقصاءات عن ردود فعل بعض الجماهير تجاه حدث معين، ثم إعالن  

النتائج على أنها عملية مسح للجمهور من خالل عينة عشوائية، ويرجع  

الم فهم بعض  إلى عدم  تحمل  ذلك  كلمة عشوائية  أن  الصحفيين  حررين 

 . امعنى علمي 

إجراء استقصاءات رجل الشارع: يتم اختيار عينة على أساس غير علمي،   -3

بحيث تكون غير ممثلة، وتوجه لها أسئلة حول بعض الموضوعات، ثم  

تنشر في شكل موضوع صحفي، ال يزود الجمهور بمعلومات كمية، وال  

 
(،  2004)القاهرة: السحاب للنشر والتوزيع،  1، طفن التحرير الصحفي للجرائد والمجالتليلى عبد المجيد، محمود علم الدين،   175

180 . 
 . 73-72(، ص2000)القاهرة: مجموعة النيل العربية،  1، طالصحفي للجرائد والمجالتفن التحرير محمود علم الدين،   176
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لذين قابلهم، وقد يذكر حجم العينة ونسبة  يذكر فيه الصحفي عدد الناس ا

 الموافقة أو عدمها، ولكنها ال تكون ممثلة علمياً. 

استنتاجات سببية غير صحيحة: تصل الصحف خاصة في   -4 الوصول إلى 

وبيانات   ألحكام  استنتاجات  إلى  واالستقصائية  التفسيرية  الموضوعات 

ت بعض  بدون أي سندات علمية صحيحة، وتعتمد في ذلك على مالحظا 

األشخاص، أو من خالل المقارنة بموقف سابق، أو إلقناع رئيس التحرير  

 أو المحرر بهذا السبب. 

االفتراض السببي: يفترض المحرر الصحفي أنه بسبب أن شيئاً ما يسبق   -5

الحدث، فإن هذا الشيء هو سبب الحدث، وبالتالي يفسر الحدث بالمتغير  

 الذي سبقه مع إهمال المتغيرات األخرى. 

 رابعا: الصحافة االستقصائية في بيئة االتصال الرقمي 

شكلت بيئة االتصال الرقمي بخصائصها وسماتها فرصة جيدة لدعم العمل   

 االستقصائي من خالل اآلتي: 

حرية الوصول إلى المعلومات من خالل مصادر المعلومات الرسمية واألهلية:   (1

تي ساهمت في وضع كم كبير  شكل اإلعالم الجديد في ظهور المواطن الصحفي وال

اتجاهين والمشاركة في صنع   االتصال في  للتداول وظهور مفهوم  المعلومات  من 

إلى   الوصول  آليات  تطوير  في  ساعد  كله  هذا  القراء  قبل  من  اإلعالمية  المادة 

بل   االستقصائي  المجال  في  وخاصة  عام  بشكل  الصحفيين  طرف  من  المعلومات 

ف المواطنين  إشراك  االستقصائية عبر  والعمل على  التحقيقات  من  العديد  انجاز  ي 

إلى   الوصول  في  الجديد  اإلعالم  وأدوات  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 

 المعلومات مباشرة أو االتصال مع المصادر الخاصة بالصحفي. 

المساعدة في إيجاد أفكار صالحة إلجراء التحقيقات االستقصائية: حيث وفرت   (2

جتماعي وغيرها من أدوات اإلعالم الجديد مجاال خصبا من األفكار  تقنيات التواصل اال

التي يمكن أن تشكل نقطة بداية لدى الصحفي المتقصي لبدء تحقيقه وهذا من الممكن  
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توتير   أو  بوك  الفيس  مواقع  عبر  تداوله  يتم  لما  المستمرة  المتابعة  عبر  يتم  أن 

يد من المواقع  وقد برزت العدوبالتالي الوصول إلى فكرة جديدة تستحق االهتمام،  

 برز ما تم تداوله بين نشطاء اإلعالم الجديد . أالتي تقدم للصحفي 

نشر   (3 إعادة  إمكانية  الجديد  اإلعالم  وسائل  تتيح  التحقيقات:  نشر  إعادة 

 التحقيقات االستقصائية بسهولة. 

يسر التواصل باألفراد كمواطنين: حيث وفرت تقنيات ووسائل اإلعالم الجديد   (4

سهولة   التواصل مع األفراد والوصول إليهم أينما كانوا، وفي الوقت الذي يناسبهم,  

 وهو ما أفاد الصحافة االستقصائية  في مخاطبة األفراد حسب اهتماماهم وميولهم . 

ل وسائل اإلعالم: فقد أصبح باستطاعة  إمكانية إبداء الرأي بحرية من خال (5

أي فرد في المجتمع أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعق ب ويستفسر ويعل ق بكل حرية،  

وبسرعة فائقة, وهو ما أمد الصحافة االستقصائية بوافر معلومات وبيانات وأفكار,  

بل   فقط  الحرفي  الصحفي  تقتصر على  تعد  لم  بحيث  االستقصاء  دائرة  من  ووسع 

 ت واحتوت المواطن العادي. أشرك 

في  م الجديد:  حتى بعد أن ينجز الصح إمكانية التقييم النهائي من خالل اإلعال (6

الجديد   اإلعالم  تقنيات  باستخدام  بنشره  يقوم  أن  الممكن  من  تحقيقه  المتقصي 

المعلومات   التأكد من شفافية وصدق  القراء في  تعليقات وتعقيبات  واالستفادة من 

ها واالستفادة منها في المتابعة وتطوير التحقيق أو الوصول إلى زوايا  التي قام بكشف

 جديدة.  

للصحفي   (7 جدا  هام  الدور  وهذا  الخبرات:  وتبادل  الصحفيين  بين  التواصل 

العامل في مجال الصحافة االستقصائية حيث يمكنه االنضمام للعديد من المجموعات  

على مستوى العالم ,وهذا    م العربي أفي الوطن    مة سواء في دولته أالخاصة بالصحاف

العالم مما   أنحاء  الصحفي من مختلف  التعرف عن زمالء له من الوسط  له  يتيح 

مراسلين جدد   إلى  التعرف  معارفه ومداركه ومصادر معلوماته وأيضا  من  يوسع 

 يمكن عن طريقهم إفادة مؤسسته الصحفية التي يعمل بها. 
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و  (8 األدلة  على  الحصول  الالبراإمكانية  والوثائق  واإلحصاءات  تخدم    تىهين 

تحقيقه   لتدعيم  للصحافي  خصبا  حقال  الجديد  اإلعالم  أدوات  توفر  حيث  الفكرة: 

االستقصائي بما يلزم من صور رقمية أو ملفات صوتية أو ملفات فيديو أحيانا فقد  

المتابعين أو المشاركين  أنجازه من  إتي أفضل صورة لتحقيق صحفي تقوم ب تأ حد 

مواق شبكة  على  مثل  الجديد  اإلعالم  موقع    Twitterأو    Facebookع  أو 

YouTube    نجاز تحقيق استقصائي أو استكماله إال بتوفر  إ, فال يتصور أن يتم

العديد من اإلحصائيات واألرقام وهو ما أصبح متاحا بشكل أفضل في ظل تقنيات  

 والمعلومات ونشرها. اإلعالم الجديد واألرشفة االلكترونية للبيانات 

 خامسا: واقع الصحافة االستقصائية في الصحافة السعودية  

تعتبر الصحافة االستقصائية في المملكة العربية السعودية من األشكال الحديثة في  

لتي تقل ممارستها أو ربما  الصحافة المحلية و خصوصاً في الصحافة المطبوعة وا 

أسا إتنعدم   عليها  طبقنا  الصحذا  العمل  و  ليب  الغربية  بمفاهيمه  االستقصائي  في 

في  بالتنظيمات التي تحكم العمل الصح الحديثة وقد يعود ذلك لمعوقات تنظيمية تتعلق  

وكذلك عالقة الصحف بالمؤسسات و القطاعات المختلفة و ربما كذلك معوقات مهنية  

صحيفة و الصحافيين أنفسهم ومدى فهمهم ونظرتهم لهذا النوع من العمل  تتعلق بال 

 الصحافي.  

المحلية   الدراسات  تشير  السعودية  إو  الصحف  في  االستقصائية  الصحافة  أن  لى 

ستيعاب والممارسة  لت إلى اآلن لم تصل إلى مرحلة اال المطبوعة باللغة العربية مازا 

الصحافة عالمياً وأن العمل االستقصائي يعاني من  بالشكل القائم عليه هذا النوع من  

 .  177عوائق مهنية وقانونية بالدرجة األولى 

لى تدني األخذ بمحددات البيئة االتصالية  إفي ذات السياق كشفت دراسة حديثة  و  

الحديثة، ومعاييرها في المؤسسات الصحفية السعودية، وخاصة المحددات المهنية  

إنت في  التحول  تشمل:  مثل:  التي  الحديثة  لالتجاهات  المضامين  وصناعة  اج 

 
أسامة النصار، اتجاهات الصحف السعودية المطبوعة نحو الصحافة االستقصائية، دراسة مقدمة للنشر في مؤتمر الملتقى الدولي   - 177

سائل اإلعالم التحديات و الرهانات و اآلفاق"                      لمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار حول موضوع " صحافة االستقصاء و سلطة و 
 . 2014تونس, أبريل, 
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توظيف    ، والحصرية  الخاصة  المواد  وإنتاج  والبيانات،  والتفسيرية  االستقصائية 

 الفنون والقوالب الجديدة. 

وشكل   كبير،  بشكل  اإلخبارية  بالوظيفة  تتمسك  الورقية  الصحف  مازالت  حيث 

مقدارها   نسبة  اإلخباري  الم   %78.44المحتوى  إجمالي  في  من  المنشورة  واد 

الصحف السعودية، وجاء في  المرتبة الثانية مواد ومقاالت الرأي بنسبة مقدارها  

الصحافي،    16.00% العمل  في  الحديثة  والمدارس  االتجاهات  أهم  أن  ، في حين 

والمتمثلة في االستقصائية والتفسيرية والبيانات لم تتجاوز مجتمعة نسبة مقدارها  

 178المنشورة  من إجمالي المواد  % 1.35

الصحافة   تطور  السعودية  الصحافة  في  السابقة  الدراسات  من  العديد  بينت  لقد 

القيود   بعض  تواجه  الزالت  الذي  الوقت  في  الطرح  هامش  حيث  من  السعودية 

 ( المال  وبيت  الطياش  في  2003والصعوبات.  أشارا  الصحف  (  لقرائية  دراستهم 

للقضايا  أالسعودية   معالجتها  في  بحذر  تتعامل  اليومية  السعودية  الصحف  ن 

والموضوعات التي تهم القطاع العام والخاص من منظور نظرتها لدورها كأداة من  

لدى   اعتقاد  المنظور ساد  بقولهما  "من هذا  المملكة. وأضافا  في  التنمية  أدوات 

د يضر بهذه القطاعات،  العاملين في الصحف بان نقد أداء القطاع العام أو الخاص ق

نقدها   خالل  من  القطاعات  هذه  أداء  تقييم  في  مساعدة  كوسيلة  دورها  وتجاهلت 

 .  179الموضعي ألدائها" 

( أن معظم تغطيات الصحافة السعودية تتجه  2006وبينت نتائج لدراسة القرني )  

ية  نحو اإليجابية مما يعكس موقفا متوقعًا كون الصحافة تسعى إلى تبني مواقف إيجاب

أتاحت   الصحافة  أن  إلى  أيضاً  الدراسة  وتشير  المختلفة.  وقطاعاتها  السلطة  نحو 

في   اإلدارية  القطاعات  من  ومواقفهم  آرائهم  عن  يعبروا  أن  للمواطنين  الفرصة 

( من مقاالت ورسائل المواطنين,  %30الدولة، وقد وصلت هذه النسبة إلى أكثر من )

 
نوير بنت سليمان الشمري، محددات صناعة المحتوى الصحفي للصحف الورقية في بيئة االتصال الرقمي دراسة تحليلية على    -  178

 ( 2020الم واالتصال، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية،المؤسسات الصحفية السعودية،) دراسة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلع
حمزو بيت المال, فهد الطياشل قرائية الصحف اليومية السعودية, دراسه مقدمة في  ندوة االعالم السعودي :سمات الواقع واتجاهات    -   179

 2003،المستقبل
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تشير الدراسة أن المحتويات التي تتضمنها  وأما ما يتعلق بالدور النقدي للصحافة،  

الصحف من أخبار وتقارير وتحقيقات يغلب عليها اإليجابية، على عكس المقاالت  

ورسائل الجمهور والكاريكاتير التي تتمتع بالنقدية أكثر من غيرها. كما يشير القرني  

د كشفت  في دراسته أيضاً أن الصحف السعودية يمكن تصنيفها بالصحافة التنموية وق

 180( يركز على التغطية والمعالجة الخدمية للمجتمع. %30دراسته أن ما يقارب ) 

 

ورغم المعوقات التي تواجه العمل االستقصائي فحري بالصحف السعودية المطبوعة  

تبني هذا النوع من الصحافة السيما وأن التوجهات الصحافية الحديثة تتجه نحوه  

اإل وسائل  مع  المنافسة  ظل  في  االتصالي  وتدعم  المشهد  وتطور  األخرى  عالم 

وحضور التقنية وشبكات التواصل االجتماعي التي أوجدت صحافة المواطن والتي  

باتت تأتي من الجمهور وإلى الجمهور ووفق ذائقته وما يحتاجه. ويجدر اإلشارة  

االستقصائية وبأساليب مختلفة ودعم   الصحافة  بدراسة  االهتمام  إلى ضرورة  هنا 

 181تقصي في العمل الصحفي من خالل المناهج الدراسية والدورات التدريبية ثقافة ال

 

 

 

 

 
 ( : المتحدث الثالث: 3ــ  2)
 

 الدكتور سالم بن على سالم عريجة: 
مستقبلية   خطة  ووضع  التغيير  في صناعة  اإلعالمية  المؤسسات  في  القيادة  دور 

 للتطوير ومواكبة التطورات المتالحقة 

 
اسة تحليل مضمون في عالقة الصحافة بالسلطة, مركز بحوث  علي شويل القرني, معالجة الصحافة السعودية للقضايا المحلية: در -  180

 . 2006كلية اآلداب بجامعة الملك سعود, الرياض
نوير بنت سليمان الشمري، محددات صناعة المحتوى الصحفي للصحف الورقية في بيئة االتصال الرقمي دراسة تحليلية على   - 181

 المؤسسات الصحفية السعودية، مرجع سابق . 
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 القيادة في المؤسسات الصحفية: 

فة آلية  قبل الحديث عن دور القيادة في مستقبل الصحافة السعودية من المهم معر

تكوين وعمل اإلدارة في المؤسسات الصحفية كعامل مهم لتحليل األدوار الممكنة لها  

 في صناعة المستقبل. 

كما هو معلوم فإن الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية هي المسؤولة عن  

نظام   من  الثامنة  المادة  بحسب  السعودية  الصحف  في  اإلدارة  مجالس  تكوين 

الصحفية السعودي، و مجلس اإلدارة بحسب المادة الحادية عشرة له  المؤسسات  

أجلها   من  أنشئت  التي  األغراض  لتحقيق  الالزمة  واإلجراءات  القرارات  اتخاذ 

 : وله على وجه الخصوص ما يأتي المؤسسة، 

 

 

العمل  -أ   لسير  المنظمة  األخرى  واللوائح  الداخلية  الالئحة   .اقتراح 

الالزمة   - ب   الخطط  المؤسسة  إقرار  موارد   .لتنمية 

إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجمعية    -ج  

 .العمومية

عليها  -د   للموافقة  الوزارة  إلى  ورفعها  الجديدة  اإلصدارات   .اقتراح 

ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على   -هـ 

 .ير لمنصبه أو إعفائه منه ترشيح رئيس التحر

 مهام رئيس التحرير بحسب المادة الثامنة عشرة:

وله من المهام   يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة،

 : والصالحيات ما يأتي
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بما    -أ   الصحيفة وإدارته وتوجيهه،  المباشر على جميع شؤون تحرير  اإلشراف 

التي   واألغراض  األهداف  أجلهايحقق  من  المؤسسة   .أنشئت 

الصحفية  - ب   بالشؤون  يتعلق  فيما  الغير  مع  صالتها  في  الصحيفة   .تمثيل 

الصحيفة   -ج   تطوير  إلى  تهدف  التي  والبرامج  الخطط   .وضع 

ما تخوله الالئحة الداخلية من صالحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب    -د  

 .والمنافس 

 

 

 المؤسسات الصحفية أن تقود مستقبل الصحافة؟  السؤال المهم كيف للقيادة في 

هناك عدة عوامل وأبعاد مهمة لعودة الصحافة وصياغة مستقبل مستقر لعملياتها  

الصحفية وقدرتها على التنافس في صناعة اإلعالم وهي دور أساس ال يقوم عليه  

عالمي  فرد بل هو تكامل في األدوار بين القطاعات الحكومية المعنية بتنظيم العمل اإل

 لى المؤسسات الصحفية وطواقمها اإلدارية والتحريرية.  إ وتشريعاته باإلضافة 

 المشكلة والتصور للحل:   

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المدير العام

رئيس التحرير

فريق التحرير
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 هامش الحرية الصحفية:  -1

من المنصف ذكر أن هناك تحديات واجهتها الصحافة ال ناقة لها فيها وال جمل، فمع  

الكبيرة   والسرعة  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  تقنيات  تلك  تطور  ولدتها  التي 

المنصات في نقل المعلومات واألخبار مع تالشي مفهوم حارس البوابة او الرقابة  

المؤسسية أو الذاتية على المحتوى الخبري في حالة اإلعالم االجتماعي، أصبحت  

المواقع   ساحات  الى  التقليدية  الصحافة  من  عام  بعد  عاما  تزداد  القراء  هجرات 

لكترونية قبل مرحلة إلزامية الترخيص من وزارة  اال   اإللكترونية في شكل الصحف

التواصل   مواقع  على  الشخصية  الهواة  الصحفيين  حسابات  الى  باإلضافة  اإلعالم 

مؤسساتهم   دائرة  عن  خرجوا  الذين  المحترفين  الصحفيين  وحسابات  االجتماعي، 

   الصحفية بحثا عن مساحة من الحرية ال تستطيع المؤسسات التقليدية مجاراتها.

 الموارد البشرية:  -

اإلدارة العليا ممثلة في الجمعية العمومية والمدير العام ورئيس التحرير مسؤولة  

المؤسسات   لدى  البشرية  الكوادر  واختيار  والعناية  العامة  السياسات  وضع  عن 

تعيشها   التي  األزمة  تداعيات  المهم في معالجة  اإلداري  الدرع  إذا  فهم  الصحفية، 

التحرير رغم أهميتها البالغة  مؤسساتهم، لن نتح دث عن اختيار وترشيح رؤساء 

لتعقيد القضية وتداخالتها المختلفة، لكن أعتقد أن هناك حاجة ماسة لدماء شابة  

 من الجمهور السعودي والذي يمثله الشباب .  % 60تدير الدفة وقريبة من  

ن في الواقع  قد يأتي الصحفيون في قاع الترتيب اإلداري لدى المؤسسات الصحفية لك

هم محرك صناعة المحتوى وأساس عملية صناعة المحتوى، لذلك فإن من المهم  

أن تكون لهم عناية خاصة وخصوصا في ظل األزمة التي تعيشها الصحافة. هناك  

مشكلة حقيقة في هذا الجانب فجوانب التدريب تعد فجوة كبيرة قد تكون اآلثار المالية  

ن تدارك هذا العجز بالشراكات القوية مع مواطن  منها، لكن من الممكا  للصحف جزء 

تأهيل وصناعة الصحفيين في الجامعات. لعل الصحفي الشامل هو الهدف المهم من  

برامج تطوير الصحفيين لدى تلك المؤسسات، وقد أفرزت التحوالت التقنية الكبرى  
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على  المؤسسات  تساعد  التي  المهمة  الحلول  من  يعتبر  لكنه  المفهوم  هذا    ظهور 

 تخفيف آثار العجز المالي وتقليص الكوادر البشرية. 

وهناك حاجة أيضا لتغيير نمطية االستقطاب والتوظيف، ألنه من المهم تذكر فترة  

من    2014  –  2013العامين   عدد  باستقطاب  الصحف  من  كثير  قامت  عندما 

  المشاهير في مواقع التواصل االجتماعي للكتابة في صفحاتها في محاولة السترجاع 

جزء من الجماهيرية المفقودة، وقد تكون هذا خطوة جيدة في حينها لكنها سرعان  

راة العمل المؤسسي  اما تالشت تبعاتها اإليجابية لعدم قدرة هؤالء المشاهير على مج 

 وهامش الحرية المختلف بطبيعته.  

 البعد التحريري:  -3   

للب دائل الجديدة، تأخرت  قد يكون هذا أكثر الجوانب التي تسببت في هجرة القراء 

الكبير في ديموغرافية المملكة،   التغير  الصحف كثيرا في قرا ءة المستقبل وقراءة 

الصحافة   ظهور  بعد  للصحف  تنافسية  ميزة  وال  حصرية  تعد  لم  العاجلة  األخبار 

لكترونية واإلعالم االجتماعي، ولكن الصحف يمكن أن تستثمر األنشطة الصحفية  اال 

هي ميزة البدائل الجديدة في سرعة نشر األخبار يجب أن تتحول    االستقصائية ، فكما 

التفسيرية   الجهة  لتكون  لألحداث  واالستقصائي  التحليلي  المسار  الى  الصحف 

اال المواقع  رواد  يملك  قد  لكن  الرصينة.  األخبار،  نشر  في  أكبر  مرونة  لكترونية 

للعودة الى عين  الصحف تملك ارثا صحفيا رصينا ومصداقية أكبر يمكن استثمارها  

 القارئ.  

 

 البعد المالي:   -4

من التحديات الكبرى التي تواجه قادة المؤسسات الصحفية، تقلص المعلنين ولحاقهم  

للقراء في البدائل االلكترونية، فيجب أن يعود القارئ أوال ليعود المعلن ويعود شريان  

حاجة   هناك  السهل،  بالعمل  ليس  وهو  للصحافة،  األبعاد  الحياة  كل  لتفعيل  كبيرة 
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المذكورة وأن تكون القيادة في تلك المؤسسات مؤمنة بجدواها وقابلية تنفيذها، ال  

غير   عوائد  مع  تكاليفها  وتتحمل  المطبوعة  نسخها  ببقاء  الصحف  تعاند  أن  يجب 

التكاليف إلعادة هيكلة األبعاد السا قة له أولوية كبرى لتجاوز  بمجدية! توفير تلك 

صعبة ومقاومة السقوط الممكن. قد يكون من الصعب جدا محاكاة بعض  المرحلة ال

النماذج الصحفية في بريطانيا وأمريكا والتي فرضت رسوما على متابعة نشراتها  

االستهالكية   ثقافتهم  واختالف  القراء  وحاجة  الصحفي  اإلنتاج  لفارق  اليومية، 

باال الجماهير  لكن إعادة دراسة خارطة  الدراسات  للمنتجات الصحفية،  ستثمار في 

والبحوث قد تكون عامال مهما في إعادة بوصلة فهم المؤسسات الصحفية لجمهورها  

والذي يستدعي إعادة بناء الخط التحريري ليتالءم مع التغيرات الكبيرة في ذائقة  

الجمهور االستهالكية والمتغيرات الكبيرة في صناعة اإلعالم.  للجمهور السعودي  

لى صناعة الصحافة إدراكها، ونظرة على حصص متابعة  خصائص مهمة يجب ع

مواقع التواصل االجتماعي والتي تعطي مؤشرات مهمة في كيفية استهالك الجمهور  

متسيد السعوديون  لماذا  المملكة؟  في  جارفة  شعبية  له  تويتر  لماذا    وا وخياراته.. 

 المشاهدات في يوتيوب. 

 استثمار األزمات 

ال عودة  ممن  في  مهمة  خطوة  األزمة  كانت  وكيف  كورنا  أزمة  ذكر  أيضا  هم 

المؤسسات اإلعالمية الرسمية للساحة مع تحول ثقة الجمهور للمصادر الرسمية  

في   التقليدية  اإلعالم  وسائل  بها  حظيت  التي  والتسهيالت  والمميزات  للمعلومة 

عي وأخرجتهم من  تغطيات الجائحة، والمشكالت التي واجهت رواد التواصل االجتما

قبل   من  استثمارها  الواجب  من  معطيات  كلها  األخبار،  نقل  في  المنافسة  دائرة 

للعودة   دائمة  إ المؤسسات الصحفية  القراء تكون  الواجهة وكسب حصص من  لى 

 وليست مرتبطة باألزمة واستمرارها. 

 

 *             *             * 
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 (: المتحدث الرابع: 4ــ  2)

 ن عبدالعزيز الشلهوب أ.د. عبدالملك ب

 التحديات المستقبلية التي تواجهها الصحف السعودية محور: 

 في ظل الثورة الرقمية 

 

 مقدمة: 
كانت الصحف الورقية إلى وقت قريب تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في التأثير على المتلقين،  

وعملها بالتالي على  من خالل دورها الكبير في بناء تصورات الجمهور تجاه أي حدث أو مشكلة  
 تشكيل معارفه وتصوراته وإيجاد التفسيرات المالئمة ألي حدث أو مشكلة.

خالل   المطبوعة  الصحافة  شهدتها  التي  والتقنية  المهنية  التطورات  من  الرغم  وعلى 
السنوات الماضية، إال أنها ظلت غير قادرة على مواكبة التغيرات التي شهدها ويشهدها العالم،  

التغطيات التقليدية للموضوعات الصحفية حيث يرى أغلب الصحفيين أن هذا النوع  وذلك بفعل  
القضايا  من  حولهم  يجري  لما  الكاملة  القصة  للجمهور  يقدموا  أن  من  يمنعهم  التغطيات  من 
المهمة ذات التأثير على المجتمع، إضافة إلى المنافسة التي باتت تواجهها الصحافة المطبوعة  

ائط اإلليكترونية التي تتميز بسرعة نشر المعلومات واألخبار، والتأثير الكبير من التلفزيون والوس
 الذي أحدثه ذلك على الجمهور.  

لقد شهد اإلعالم في العقدين األخيرين تطورات كبيرة تمثلت في ظهور الوسائل  
ن  ان الوسيلتاات فضائية وإنترنت، حيث مهدت هاتاإلعالمية الجديدة بما تشمله من قنو 

ساس العولمة اإلعالمية التي تعد امتدادًا طبيعيًا  أريق لنظام إعالمي جديد يقوم على الط 
أدى إلى تغيير كبير في الشكل  ه  السياسي واالقتصادي، وهذا بدور   للعولمة على الصعيدين

العام للمشهد اإلعالمي وطرق تلقي المعلومات ووسائلها حتى أصبح اإلنسان مثل النجم  
اء تحيط به المعلومات من كل اتجاه، وأصبحت هذه الوسائل تالحق  الذي يسبح في فض 

"  اإلنسان في كل مكان وتقدم له ما يحتاجه من أخبار ومعلومات، وأدى ذلك بالتالي إلى 
تغيير مفهوم اإلعالم وطبيعته في هذا العصر حيث لم يعد مرتبطًا بمخرجات وسائل االتصال  
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، والطبية،  قنيةالمالية، والعلمية، والت  معلومات:الجماهيري بل أصبح شديد االلتصاق بال
المؤسسات   على  حكرًا  يعد  لم  اإلعالم  أن  بمعنى  واالجتماعية،  والثقافية،  والرياضية، 
وتخزينه،   اإلعالم،  إنتاج  مجال  في  جدد  متعاملون  دخل  حيث  الكالسيكية  اإلعالمية 

الكالسيكية اإلعالم  بوسائل  لهم عالقة سابقة  تكن  لم  القيمة  وتوزيعه،  ما جعل  ، وهذا 
التبادلية لإلعالم تسعى لتطغى على قيمته االستخدامية في ظل تحول البنية االقتصادية  
للمؤسسة المنتجة لإلعالم والقائمة على الطلب وليس على العرض، أي خالفًا للمنطق  
  الذي كان يستند إليه اقتصاد وسائل اإلعالم في منتصف القرن الماضي والقائم على مبدأ 

   iالعرض." 

لقد جعلت وسائل االتصال الحديثة فصل المكان عن الهوية والقفز فوق الحدود  
 الثقافية والسياسية والتقليل من مشاعر االنتساب أو االنتماء إلى مكان محدد أمرًا ممكنًا.  

وهكذا نرى أن أهم ما يميز وسائل اإلعالم الحديثة إتاحتها المجال للناس للمشاركة  
ن اهتماماتهم واحتياجاتهم ومطالبهم بصورة لم تكن متاحة لهم من قبل، فوفقًا  والتعبير ع

للتطور التاريخي لوسائل اإلعالم لم يكن الجمهور مشاركًا بشكل أو بآخر في بناء هذه  
تعكس   فيها  وسيلة  ذاته  هو  له  يكن  ولم  فيها،  العمل  استمرار  أو  قيامها  أو  الوسائل 

و  وحاجاته  وتفضيالته  التعبير  اهتماماته  حرية  في  مطالبه  وتحقيق  وذاته  وجوده  تأكيد 
والمشاركة في توجيه النظم وسير آلياتها بما يحقق هذه المطالب وتلك الحاجات، وساد  
المبدأ القائل إن حرية التعبير هي ملك الذين يملكون المطبعة، لكن في ظل انتشار وسائل  

رامج جاهزة أو خوادم ضخمة لكي يعبر  اإلعالم الجديد لم يعد الفرد بحاجة إلى مطبعة أو ب
لهذا فنحن أمام إعالم جديد اختلفت فيه مؤسساته وأدواته    iعن رأيه أو ما يريد أن ينشره، 

 وأساليبه وأهدافه ومالكيه.  

وعطفًا على ما سبق فإن ما جعل اإلقبال على اإلعالم الجديد من قبل الجمهور  
حال فئاته  في  بمختلف  التنوع  والتة  الوسائل    قنية األشكال  حملتها  التي  والخصائص 

المستحدثة عن التقليدية ال سيما فيما يتعلق بإعالء قيمة الفردية والتخصيص؛ وهاتان  
  iالقيمتان هما نتيجة للميزة التي ينفرد بها اإلعالم الجديد وهي التفاعلية. 
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عام والسعودية  يتبين لنا من خالل ما سبق أن الصحافة الورقية العالمية بشكل  
خاصة تعيش في الفترة الراهنة جملة كبيرة من التحديات فرضتها الثورة الرقمية تتمثل في  
أزمة القراءة، وضعف التوزيع، والتنافس المحموم من قبل وسائل اإلعالم التقليدي والجديد  

 على اإلعالن المحدود بين مكونات المشهد اإلعالمي.

 الورقية السعودية: التحديات التي تواجهها الصحافة 

تتعدد التحديات التي تواجه الصحافة السعودية خالل هذه الفترة، ويرى الباحث أن  
 أبرز التحديات التي تواجهها الصحافة تتمثل في اآلتي:

 عدم مواكبة الصحف السعودية الورقية للتطورات التقنية الراهنة.  -1
 ضعف مقروئية الصحف السعودية الورقية.  -2
 اإلعالن. انحسار   -3
 انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي.  -4

 

 : عدم مواكبة الصحف السعودية الورقية للتطورات التقنية الراهنة: أوالً 

تقريب السعودية  العربية  المملكة  في  لإلنترنت  الفعلي  االستخدام  عام  بدأ  في  ًا 
التقنية الحديثة بشكل فاق  ن منذ هذا التاريخ بالتعامل مع هذه  وم وقد أخذ السعودي1999

ب للسعوديين تمكنوا من خالله من التواصل  وشكل اإلنترنت بشكل عام عامل جذ   التوقعات، 
مع العالم، فبعد أن كانت المعلومات محدودة لالطالع بات كثير من الناس على اطالع  

من    كبير بما يحدث في العالم، ولم تكن وسائل اإلعالم بعيدة عن ذلك فقد بدأت الكثير
وسائل اإلعالم ومنها الصحف باالستفادة من شبكة اإلنترنت بإنشاء مواقع لها األمر الذي  
مكن الكثيرين من االطالع على وسائل إعالمية لم يكن بمقدوره سابقًا من االطالع عليها  
لو لم يكن هناك إنترنت، ورغم التطورات المهنية والتقنية التي شهدتها الصحافة المطبوعة  

، إال أنها ظلت غير قادرة على مواكبة التغيرات التي شهدها ويشهدها العالم، وذلك  مؤخراً 
بفعل التغطيات التقليدية للموضوعات الصحفية كما ذكرنا ذلك سابقًا، وهذا ما أكد عليه  
والعلوم   للتربية  اإلسالمية  المنظمة  في  القاها  التي  محاضرته  في  المالك  خالد  األستاذ 
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و( من أن " رد الفعل من المسؤولين عن الصحافة الورقية جاء متأخرًا،  والثقافة )اإليسيسك
وأن التفاعل مع موجة اإلعالم الرقمي كان بطيئًا، وأن أحدًا من القائمين على الصحف  

 iالورقية لم يكن يتوقع هذه السرعة التي تم بها كل هذا التغيير." 

دع السلطة الرابعة مقابل  وهذا الذي حدث أدى ببعض الباحثين إلى التأكيد على تص 
الخامسة السلطة  ت  ظهور سلطة جديدة إلعالم جديد هي  ثورة  أساسًا على    قنية تعتمد 

لتلتقي في نظام وحيد يجمع   أنظمة الوسائل  التي قاربت بين مختلف  الحديثة  االتصال 
وجد المواطن بين يديه جملة وسائل للتعبير    قنيةوالصورة، فبفضل هذه الت  النص والصوت 

 iأفكاره وآرائه بعيدًا عن اإلعالم التقليدي وتأثيراته.عن 

 ثانيًا: ضعف مقروئية الصحف السعودية الورقية:

عبر   األخبار  وقراءة  االطالع  تفضل  اليوم  القراء  من  العظمى  الغالبية  أصبحت 
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وهذا يعود للسمات والمميزات التي يتسم بها اإلعالم  

والمتمثلة في السرعة والتوسع في الكشف عن األخبار دون االرتباط بعامل الوقت،    الرقمي، 
الوقت، واستطاع   أو  اللحظة  االرتباط بسلطة  بالتصفح والقراءة دون  للقارئ  مما يسمح 
اإلعالم الرقمي من بناء عالقة حميمية بينه وبين والقارئ، وباإلضافة إلى ذلك فقد حدد  

أسا "ثالث سمات  الصحافة  )بافليك(  الرقمي عن  اإلعالم  بشكل واضح  تميز  سية مهمة 
التقليدية األولى وهي: المعلومات من أجل تعزيز القوة، والثانية أنه إعالم من الفرد إلى  
المجتمع، والثالثة استخدام الوسائط المتعددة، وهذه السمات تعمل لنقل الفرد من الجمهور  

افة اإلنترنت، ومن الشعور بالقهر والدونية  من حالة المشاهدة إلى المشارك في عالم صح
 iمن المعلومات التي تصلهم إلى الشعور بالقوة من هذه المعلومات." 

وال شك بأن ما ذكره )بافليك( أدى إلى نجاح اإلعالم الرقمي وإقبال الجمهور عليها  
  واختصرت مسافات كثيرة على المتابعين لألحداث، وباتت الصحافة الورقية نتيجة لذلك 
تعيش تهديدًا كبيرًا، وتراجعت مقروئيتها بشكل كبير، فبفضل اإلعالم الرقمي عامة ومواقع  
التواصل االجتماعي خاصة وجد المتلقي بين يديه جملة وسائل للتعبير عن أفكاره وآرائه،  
التي   فجمهور وسائل اإلعالم يسعى إلى تحقيق هدف معين من خالل تعرضه للرسائل 



691 
 

 

المية، وأن هذا الجمهور مسؤول عن اختيار ما يناسبه من رسائل  تقدمها الوسيلة اإلع
إعالمية تحقق لـه حاجاته ورغباته، فهو يعرف هذه الحاجات والرغبات ويحاول إشباعها  
من خالل تعرضه لوسائل إعالمية مختلفة، وهذا إلى حد كبير لم يعد موجودًا في الصحافة  

تصال وهو كما تؤكد كثير من الدراسات لم  الورقية، فالجمهور أهم متغير في عملية اال 
يعد سلبيًا بل أصبح مشاركًا نشطًا في عملية االتصال يأخذ من مضمونه ما يحقق لـه  

 إشباع احتياجاته. 

وإضافة إلى ما سبق فإن الجمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل    
الكثير من القضايا واألحداث من خالل   أن يعرف  له  تويتر والفيسبوك واليوتيوب يمكن 
الشهود المباشرين الذين شاهدوا ورأوا تلك األحداث، كما يمكن أن يتخاطب هذا الجمهور  

م بداًل من خيار الصحافة التقليدية الذي ُينقل عبر  مع الشهود المباشرين ويتناقش معه
مندوب أو مراسل وال يمكن للجمهور أن يتفاعل مباشرة مع تلك األحداث والقضايا ومع  

، وهذا ايضًا من العوامل التي أدت إلى ضعف مقروئية  iتلك الوقائع ومع الشهود عليها 
 جدًا.   اكبير   اومأزق   االصحف الورقية، ويمثل تحدي

ظهرت العديد من الدراسات أن الصحف السعودية الورقية لم تعد هي الخيار  وقد أ
بقضايا   والمعرفة  األخبار  على  الحصول  في  عليه  يعتمدون  والذي  للجمهور  المفضل 
المجتمع السعودي، بعد ظهور بدائل تمثلت في مواقع التواصل االجتماعي حيث قامت  

نية الكبرى للمعلومات بعد أن كانت تلك  بكسر احتكار الصحف الورقية والقنوات التلفزيو 
إخباري   مصدر  وأهم  أول  أنها  باعتبار  العام  الرأي  تكوين  في  تسهم  والصحف  القنوات 

   iبالنسبة للجمهور. 

 

 ثالثًا: انحسار اإلعالن عن الصحف السعودية الورقية:

ة  كانت وسائل اإلعالم الجماهيرية وتحديدًا الصحافة والتلفزيون وإلى فترات قريب
ن  ان الوسيلتاحيث تتقاسم هات   من أهم الوسائل اإلعالمية المستخدمة من قبل المعلنين

السوق اإلعالنية والباقي للوسائل األخرى، أما اليوم فقد أتاح ظهور اإلنترنت والتطبيقات  



692 
 

 

ون في اإلنترنت وسيلة جديدة ذات  اإلليكترونية عدة خيارات أمام المعلن، فقد وجد المعلن
  ضاف أ نترنت، إذ  يري كبير، وبدأت كثير من الشركات بوضع إعالناتها في اإل قبال جماهإ

اإلنترنت أساليب إعالنية جديدة، فعندما "استخدمت اإلنترنت كوسيلة إعالنية رؤي أنها  
القائم على أنه   قد غيرت المفهوم المتعارف عليه لإلعالن في وسائل اإلعالم التقليدية 

اإلعالمي عنوة إلى النظر لإلعالن في اإلنترنت على    رسالة يتم إقحامها في المضمون 
، فقد نجح إعالن اإلنترنت في  iأنه محادثة وتواصل وتحكم مشترك بين اإلعالن وجمهوره" 

الجمع بين خصائص وسائل اإلعالم المجانية ومدفوعة األجر والمزج بين التلفزيون الرقمي  
إعالنات اإلنترنت تبعًا لذلك تتميز بالفكرة المعبرة  ، "وأصبحت  iوالتقليدي وعناصر الصحافة 

على   إضافي  تأثير  ذات  جمالية  واإلخراج  اإلنتاج  ويزيدها  واأللوان  والصوت  بالصورة 
المستهلك األخير من المتلقين لتحدث فعلها في إغراءات الشراء أو االقتناء وهو هدف  

  iالرسالة اإلعالنية." 

خ اعتقاد كبير لدى  ينتائج الدراسات إلى ترس  وعطفًا على ما سبق تؤكد كثير من
فهي تحتاج إلى دعم    عالم التقليدية وحدها لم يعد يجدالمعلنين بأن اإلعالن في وسائل اإل

، وهذا التوجه أثر على الصحف وبدأ كثير من  iبوسائل أخرى واإلنترنت هو أفضل الوسائل 
ذت إعالنات الصحف على ضوء  المعلنين بنشر إعالناتهم على منصات اإلعالم الجديد وأخ

من   تعاني  وباتت  السعودية،  الصحف  اقتصاديات  لذلك  تبعًا  وتأثرت  كثيرًا  تتراجع  ذلك 
انخفاض في الدخل المادي لها األمر الذي أثر على عمليات دفع رواتب المحررين والكتاب  
والفنين حيث عملت بعض الصحف السعودية إلى تقليص الرواتب وتخفيض عدد العاملين  
والكتاب، ولم تستطع الصحف الورقية امتصاص األزمة المالية التي تعاني منها، ومعالجة  
تراجع إيراداتها من اإلعالنات، ويؤكد خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ورئيس  
هيئة الصحفيين بوجود نقص حاد في الموارد المالية للصحف السعودية الورقية، بسبب  

، وهذا أيضًا ما تؤكده نتائج دراسة طارق خميس  iمتاحة لإلعالنات تراجع بيع المساحات ال
الورقية، وأثر سلبيًا   الصحف في كلفة اإلعالنات من قلل الجديد ( من أن اإلعالم2017)

 .iالورقية  للصحف  اإليرادات المالية على
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معالجتها، وهذا   الصحف حتى اآلن  تستطع  لم  التي  الكبرى  التحديات  وهذا من 
منها  هذا    يحتاج  في  األمريكية  الصحف  تجارب  من  واالستفادة  وجهد  دؤوب  عمل  إلى 

 المجال.  

 رابعًا: انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

فقدت الوسائل اإلعالمية الجديدة وال سيما مواقع التواصل االجتماعي الصحافة  أ
من الناس إلى تهميشها بعد أن شعروا    االورقية بريقها وقللت من أهميتها ودفعت كثير 

بأنها ال تخدم مصالحهم أو تلبي احتياجاتهم، حيث استطاع اإلعالم الجديد كسر احتكار  
القنوات التلفزيونية الكبيرة وبعض الصحف المهمة والمؤثرة بعد أن كانت هذه القنوات وتلك  

، iإخباري بالنسبة للناس   الصحف تسهم في تكوين الرأي العام باعتبار أنها أهم وأول مصدر
فاإلعالم المهني تبعًا لذلك يتراجع أمام إعالم الهواية الشخصية، وباتت الصحافة الورقية  
في مأزق وهذا المأزق يزداد تفاقمًا في عالم عنوانه العام اللحظية واللهاث ضد عقارب  

و  الرقمية،  الثورة  فرضته  الذي  المحموم  التنافس  من  عام  سياق  النمو  الساعة، ضمن 
الخارق لسلطة وسطوة مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرهما، وأصبح  
هناك صحافة من دون صحفيين، وأكثر من هذا يمكن اإلشارة إلى الدخول القوي من قبل  
الوسائل الجديدة على خط المنافسة، من خالل تحقيق السبق واالختراقات اإلعالمية وتبني  

 متحللة من كافة أشكال الرقابة المؤسسية أو الذاتية.  حرية النشر ال

لدى   األساسية  الوسيلة  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت  سبق  لما  وتبعًا 
األحداث،   وتطورات  مسار  متابعة  في  الفورية  واألخبار  المعلومات  لتبادل  السعوديين 

ير ألي  نشر أي تفسباإلضافة إلى ذلك قدرة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي على  
ثقافية أو غيرها دون االضطرار    ماقتصادية أ  ماجتماعية أ  مقضية سواء أكانت سياسية أ 

للتعامل مع حراس البوابة في اإلعالم التقليدي، فمن أهم أسباب استخدام الجمهور لمواقع  
وأنها   واألحداث،  القضايا  لمختلف  المواقع  هذه  تغطية  في  السرعة  االجتماعي  التواصل 

صبحت أحد أشكال اإلعالم البديل في ظل تراجع دور وسائل اإلعالم التقليدية وال سيما  أ
الصحف الورقية، وألنها ساحة مفتوحة لمناقشة مختلف الموضوعات، وما سبق هو الذي  
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أدى إلى حد كبير العتماد الجمهور على مواقع التواصل االجتماعي في الحصول على  
المج بقضايا  والمعرفة  في  iتمع، األخبار  الصحف  لتوزيع  الوطنية  الشركة  أكدته  ما  وهذا 

المملكة  30/6/2019 مناطق  بعض  في  الورقية  السعودية  الصحف  توزيع  بإيقاف  م 
 العربية السعودية بسبب تأثيرات التقنية الحديثة وعدم اإلقبال عليها.  

دون  فإن ما سبق من تحديات تواجهها الصحف السعودية الورقية يبين   وختامًا:
أدنى شك أنها تعيش في الوقت الراهن جملة كبيرة من التحديات فرضتها الثورة الرقمية،  
فالجمهور   الشخصية،  الهواية  أمام إعالم  يتراجع  الورقي  الصحفي  المهني  وأن اإلعالم 
السعودي لم يعد يجد في هذه الصحف غايته التي ينشدها في أن تكون معبرة عنه من  

ته، وأنها لم تعد مصادر  ماللقضايا والموضوعات التي تالمس اهتماخالل طرحها ومناقشتها  
رئيسية في الحصول على األخبار والمعلومات عن األحداث المحلية، فالصحف السعودية  
الورقية إلى حد كبير غير قادرة على مواكبة التغيرات التي شهدها ويشهدها العالم في  

ًا تواجهه هذه الصحف، ويحتاج منها إلى  كبير جد   ال التغطيات اإلعالمية، وهذا تحدمج
جهود كبيرة كي تظل في المنافسة وإال ستكون أثرًا بعد عين، فالصحافة السعودية الورقية  
في مأزق، وهذا المأزق لن ُيحل إال من خالل اهتمام الصحف الورقية بتطوير أدواتها  

حض لها  يكون  لكي  الرقمي  اإلعالم  نحو  التدريجي  والتحول  المشهد  المهنية،  في  ور 
اإلعالمي الحالي، وأن تقوم من أجل ذلك بعمل خطط عملية استراتيجية يتم فيها دراسة  
الفعلية   االحتياجات  دراسة  الخطط  هذه  في  يتم  بحيث  لها؛  والمستقبلي  الراهن  الوضع 
للصحف السعودية الورقية حاليًا من خالل دراسة االحتياجات البشرية، والفنية والبيئة،  

، بداية منطقية سليمة ألي عمل إعالمي مطلوب إنجازه بمستوى عال من الكفاءة  فالتخطيط
والفاعلية، فهو دعامة قوية من دعائم نجاحه، تستقيم وتكتمل وتنفذ من خالله جميع  
الجوانب، فوجود خطة واستراتيجية إعالمية للصحف السعودية الورقية شيء ضروري إذا  

تخطيط يتم من منطلق التجهيز واإلعداد للعمل بالدراسة  أردنا تجنب ضياع الوقت والمال؛ فال
للعم الفعلية  الممارسة  بدء  قبل  المسبق  و والتفكير  المستقبلي  اإلعالمي  أصول  ال  تباع 

التنظيم الفاعل المستند إلى األسلوب العلمي، حيث سيسهم ذلك في تحديد االتجاه الذي  
 السعودية.  يسير عليه العمل الصحفي الورقي في المملكة العربية
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 التوصيـــــــــــات:

أن تقوم الصحف السعودية التقليدية بإجراء استطالعات للرأي بصفة دورية   .1

ورغابتهم   ميولهم  لمعرفة  الجنسين،  من  الشباب  فئة  وخاصة  للجمهور، 

بقدر   واستحسانهم   ، القراء  رضا  لتحقيق  تلبيتها،  على  وللعمل   ، القرائية 

 اإلمكان. 

باالستع  .2 التقليدية  الصحف  تقوم  لتقييم  أن  اإلعالمية  الدراسات  بمراكز  انة 

والفنية   التحريرية  النواحي  جميع  من  سنوي  وبشكل  المهني  أدائهم 

لمواكبة   مستمر،  بشكل  التطوير  على  والجاد  الصادق  والعمل  واإلعالنية، 

المحلية،   الساحة  على  والصحفية  اإلعالمية  والمتغيرات  المستجدات 

 واإلقليمية، والدولية. 

التقليدية   تتيح أن   .3 أل  الصحف  المجال  الكفاءات  الورقية  الشباب  فضل  من 

مجاالت   وطالب في  اإلعالم  الكتابة  و التقنية  واإلخراج  و التحرير    أقسام 

   .الجاذبة لهمالتدريبية  التسويق، مع تقديم الحوافز و

تشجيع ودعم الصحف التقليدية لالستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت   .4

لمواكبة المستج التقنية واالتصالية، للعمل على االرتقاء  ،  دات والمتغيرات 

 بعملها المهني لمستوى تطلعات وطموحات القراء والمتلقين بكافة شرائحهم. 

في   .5 المشهورة  العالمية  الصحف  تجارب  من  التقليدية  الصحف  تستفيد  أن 

 مواجهة التحديات واألزمات المالية الراهنة، وتبني النموذج األكثر نجاحا. 
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التكاملي    أن .6 العمل  تعزيز  على  الحالية  التقليدية  الصحفية  القيادات  تعمل 

والعالقة مع اإلعالم التقني الجديد بمعطياته وآلياته ، لمواجهة التحديات التي  

 تواجهها. 

تشجيع ابتكار قنوات دخل جديدة للمؤسسات اإلعالمية التقليدية، لمواجهة   .7

 األزمات المالية. 

هم الفرصة ألن يكونوا  ؤللمؤسسات اإلعالمية وإعطاتعزيز والء فريق العمل   .8

 جزءا من مشروع المؤسسة اإلعالمية باعتبارهم مشاركين في التطوير. 

اإلعالمية   .9 األنماط  مع  التحالفات  التقليدية  اإلعالمية  المؤسسات  تتبنى  أن 

لمواجهة   محتواها  تطوير  في  ويساعدها  موقفها  يعزز  نحو  على  الرقمية 

 والمستقبلية. التحديات الحالية 

تفعيل قوانين وأنظمة حقوق الملكية الفكرية للتصدي لمشكلة سرقة   .10

 المحتوى اإلعالمي. 

التأكيد على أهمية صحافة قواعد البيانات لمواكبة التغيرات الحديثة   .11

 ولتقديم مضامين صحفية نوعية للقارىء بطريقة جذابة ومشوقة . 

وأ .12 مهنية،  جديدة  نماذج  الحالية  الصحف  تتبنى  مبتكرة  أن  نماطا 

األنواع   والستيعاب  الورقي،  الصحفي  المحتوى  صناعة  في  ومستحدثة 

والتفسير،   )االستقصاء،  النوعية  الصحافة  نحو  لالتجاه  الجديدة،  الصحفية 

 والرأى، والبيانات ، والخدمات، والصحافة المتخصصة العلمية وغيرها( 

اإلعالم  .13 أقسام  التعليمية    دعوة  المؤسسات  مقررا في    ت لتدريس 

 الصحافة االستقصائية والتفسيرية وصحافة البيانات. 

 *               *              * 

 

 

 


