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 قواعد النشر 

( لالريةةج علس ةةج م  سةةج   ا نسةةعة ج الاتماسعع ةةج   مجلةةج معم ةةج ا مةةع  م سةةد اةةال يةة ول ا يةة م ج  ال لةةو  

 نى انشر الب وث ال لس ج الفق الضوااط اآلت ج :  
ُ
 تصدر عال عسعلة الب ث ال لمي اعلجعم ج. الت

ً
ا
 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشًرفيًاملجلةًً::  أول

 ااكعر  الالجدة ال لس ج الاملنهج ج  الي مج اتتجعه .أن يتسم اعألصعلج الات  -1

 أن يلتز  اعملنعهج الاأللالات الالويعئل ال لس ج امل ابرة في مجعله . -2

 في الاوث ق الالاخريج . -3
ً
 أن يكون الب ث لق قع

 أن يتسم اعلس مج اللغويج . -4

 أت يكون قد يبق نشره . -5

 مال ا ث أال ريعلج أال -6
ً
 عن ذلك للبعحث ةفسه  أال لغيره .  كاعب  يواء أك  أت يكون مسا 

ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثًً:
ا
ًثانيا

 انشةةةةةةةره -1
ً
 ياضةةةةةةةسال   أن يقةةةةةةةد  البعحةةةةةةةث  لبةةةةةةةع

ً
 اسةةةةةةةيرته الوات ج مخاصةةةةةةةرة( ال قةةةةةةةرارا

ً
مشةةةةةةةفوعع

 ا د  نشر الب ةةث   ت ا ةةد 
ً
  الالتزامع

ً
اما ك البعحث لحقوق املل  ج الف ريج للب ث كعم 

 موافقج خط ج مال ه ئج الا رير .

 ( .A  4( صف ج مقعس  50 تزيد صف عت الب ث عال  أت  -2

( الأن يكةةةون 13  الالهةةوامب اةةنط  Traditional Arabic( 17أن يكةةون اةةنط املةةتن    -3

 تبععد املسعفعت اين األيطر   مفرل( .

يقد  البعحةةث ثةة ث نطةةع مطبوعةةج مةةال الب ةةث   مةةن ملعةةي اةةعللغاين ال ر  ةةج الا ةجليزيةةج  ت   -4

 سج أال صف ج الاحدة . تزيد كلسعته عال معئتي كل 

:ًالتوثيقًً:
ا
ًثالثا

 توضن هوامب كل صف ج أيفلهع على حدة .  -1

 تثبت املصعلر الاملرامن في فهرس يلحق اآخر الب ث .  -2

 توضن ةسعذج مال صور ال اعب املعطوط املحقق في مكعنهع املنعيب .  - 3

 ترفق مس ن الصور الالريومعت املا لقج اعلب ث  على أن تكون الاضحج مل ج .  - 4

ً
ا
: عنةةد الرالل أيةةسعء األعةة   فةةي مةةتن الب ةةث أال الدرايةةج تةةوكر يةةنج الوفةةعة اعلاةةعري  الهجةةر   ذا كةةعن  رابعااا

م ماوفى .
َ
 الَ ل
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ً
ا
 ةةرالع عر  ةةج التوضةةن اةةين : عنةةد الرالل األعةة   األمنب ةةج فةةي مةةتن الب ةةث أال الدرايةةج ف نهةةع ت اةةب ا خامسااا

 عند الرالله ألالل مرة .
ً
 قويين ا رالع تت ن ج  من اتكافعء اوكر اتيم كعم 

ً
ا
م الب وث املقدمج للنشر في املجلج مال قبل اثنين مال املح سين على األقل. :   سادسا

َّ
 ُت  

ً
ا
 عل الب وث م دلج, على أيطواةج مدمجج   سابعا

ُ
 ي للسجلج .أال تريل على البريد ا ل ترالن CD: ت

ً
ا
 : ت ت عل الب وث  لى أصحعبهع  عند عد  قبولهع للنشر .ًًثامنا

ً
ا
 مال املجلج  العشر مسا ت مال ا ثه .  نطعاين : ُي طى البعحث ًًتاسعا

ًعنوانًاملجلةًً:

 : مس ن املراي ت اعيم

 رئيس ت رير مجلج ال لو  ا نسعة ج الاتماسعع ج  

 5701ص ب  -11432الريعض  

 2590261ةعيوخ   فعكس (   - 2582051هعتف : 

  www. imamu.edu.sa 
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   هـ 1442  /2  /5: تاريخ قبول البحث هـ  1441  /7  /12: ريخ تقديم البحثات 

 : سةالدراملخص 
هددت ه هددددر سةتإس دددد مع قتتدددت ل الدددعي سة وددد  سة أدددا   لددد     دددد   ددد     دددع       

سةفدددد ت سة أا عددددد   عل  ددددع ،ددددت ي سذ  دددداسي    ا ودددد  هدددددر سةتإس ددددد مع سةتإس ددددعي سةا ددددفعد 
ك لا م  أا عد مبتتاد سة ايض شعإ  وع   سةشعل  أل  ع  سةف ت سةاب  ختسم لا ج سذسح سال 

(   ددددا   لددددت  ا ددددىله سةتإس ددددد مع  وا ددددد لدددد  سةا ددددع ج لدددد     ددددع     276يف سةتإس ددددد  
ل الددعي سة ودد  سة أددا   لدد     ددد   دد     ددع  سةفدد ت سة أا عددد لددت  ددع ي مبسدد ا  ل  فدد   

    ىل  دع يف جلع د  سة أدات ل ةىل ود  سة أدا حعث  دع ي يف سذ  تدد سأل ع سذ الدعي سذ  تأدد اب
 عد سذ العي سذ  تأدد مبس سدعي سم ود     يف سذ  تدد سةثعةثدد سذ الدعي سذ  تأدد   دعي سذ  تد سةثع

سة أاع    يف سذ  تد سة س، د سذ العي سذ  تأدد ابجلع د  سةشخ،د    يف سذ  تدد سألاداو سذ الدعي 
سة ود  الةد مح،ع عد ،د  ل الدعي وع  ا ىله مع   اد    ت ذسي دسذ  تأد ،ثقع د سم و   ك

سة أددا   سذ  تأددد   ددعي سة أدداع   سذ  تأددد مبس سددعي سم ودد   ل  ددا سجلددا  ة،ددع  سةدددكاإ  
  ددتم   دداد  دد  ت ،دد  سذ الددعي سذ  تأددد ،ثقع ددد سم ودد    سذ  تأددد ابجلع دد  سة أددات ل  ل  ددا 

ع  ل العي سة و  سة أدا     ت ذسي دالةد مح،ع عد ،  مجسجلا   كوع  ا ىله مع   اد  
اب  ثاع  سذ الدعي سذ  تأدد ابجلع د  سة أدات ل  ل  دا ساعةدد سال  وع عدد ة،دع  سذ د      كودع 
 ا ددىله مع   دداد  دد  ت ذسي دالةددد مح،ددع عد ،دد  مجعدد  ل الددعي سة ودد  سة أددا   اب دد ثاع  

  ا سذس ا  سةتإس  .سذ العي سذ  تأد مبس سعي سم و   ل 
 
    ع .-سة أاع  –سةف ت سة أا عد  -سة و  سة أا   –ل العي  :ةتاحيت املفالكلما
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teams (Field study on members of Voluntary teams in the City of Riyadh) 

 

Dr. Muhammad bin Ayed Majed Al Tom 

Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology and Social Work 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract:  

This study aimed to identify obstacles to volunteering from the viewpoint of 

members of volunteer teams and its relationship to some variables. This study 

belongs to descriptive studies using the comprehensive social survey method for 

members' volunteer teams in Riyadh. Of them, (276) members participated in the 

study, and it reached a set of results among the most important: The study aimed 

at identifying volunteerism obstacles via the point of view of members of the 

volunteer; teams have come at a high level, where the first came to the obstacles 

related to the development side of the volunteer work, followed secondly by the 

obstacles related to the institutions of society, then in the third place the related 

obstacles to the volunteer bodies, then in Fourth, obstacles related to the personal 

aspect, and in the last place are  related obstacles to the culture of society, It also 

found that there are statistically significant differences between the obstacles to 

volunteering related to volunteer bodies, which are linked to community 

institutions and the gender variable in favor of males, and the absence of 

differences between the obstacles related to the culture of society, and associated 

with the development side and the gender variable, and also found the presence 

of statistically significant differences between all obstacles Voluntary work, 

except for the obstacles related to the development side and the social status 

variable for the benefit of married couples, also found that there are statistically 

significant differences between all the obstacles of volunteer work except for the 

related obstacles to community institutions and the variable of the academic 

level. 

 

key words: Obstacles - Volunteerism - Voluntary Teams - Volunteering - 

Members. 
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 للدراسةاإلطار التصوري  األول: الفصل
 : الدراسةوع موضأواًل: 
لاد  " سإل سع عد  سم و عي  مجع   يف  ظعه و  ىلاكعد  عذعد  سة أاع  ت ت 

ذسع تو  سة  ع    عوع   ال زسةه أتاد طع،  سر سة عه و سةيت كع ه  سةقتم  هد
  يف  منعط  فع ىل م سال  وع عد ،عا م  ،    و عهتم.،  سةاعس 
أب   (2011  سحملعلعددددددددت   ةىل أددددددداع لسدددددددوععي   ىلفدددددددد   عددددددددك   ع كوددددددد 

    سدددددددددددو  ،اعفاةددددددددددده ( يف سةفىلتددددددددددد  Baranguayابإ  ددددددددددداسل  تسدددددددددددو  يف 
 benevolatددددددددددددددددددددددددداةا ااي    )  volontariat  دددددددددددددددددددددددددت     سدددددددددددددددددددددددددع  ( يف  

( يف س ت  عسددددددددددددددعع     سددددددددددددددو  هددددددددددددددعإل  gotongroyong ا اج  تددددددددددددددا ج 
 harambee   يف كعاعدددددددددددددددع     سدددددددددددددددو  شدددددددددددددددعإلعدس )shramadana يف )

سةتىلدددددددددددتس  سال تت تدددددددددد      سدددددددددددو  ( يف minguسهلاددددددددددت     دددددددددددت   لعاجعددددددددددا  
 2011 سحملعلعدددددددددتسة  دددددددددع    سة اس ددددددددد  يف سة تتدددددددددت لددددددددد  سةتىلدددددددددتس  سة  ،عدددددددددد " 

 2371). 
سذ ،ع ت ابة اوعد  لفعهعو ع  تىن ،  لج سأللم سذ حتو    اله وعم يف ظ  س  

س ةعسكت     سإل سع عد  سة اوعد  لاسإد  ة اسإلمنع   ل،أىلح  ةعسه   د  اوعد  وعد 
،ش تد ،ش تد     حىت  اوع  ةىلاعس      د  سأل ع عد     ممنع    ع  ابالح عع عي 

سة اوعد   يف  ةإل سع عد  هنج   ع   ةىله   سذ كعلىلد  س سعي  تش   سذ سةشعلىلد 
 . سم و عد
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

   حقعقد لس ق و يف  د،ععي سة اوعد    ىل  سة غم ل     سذف ام تقام  ىل  
سةتش  ه سةث  و ساقعقع ه      سة اوعدم  سإل سع عد    د ةأللم مال      ضعف    

 .سةتش  ة شو  سةف عةععي  سةقتإسي ه   وىلعد  ا ع  اععإسي 
قق سة اوعد  ق   ىل    مذس كع ه  ت عي  ساكال   سةقأعع  ةس عق  قأعع 

سخلعص  سةقأعع سألهىل  سة أا      إ  سذف ام ساتتث ةىل اوعد سإل سع عد تايل  
سة أا     اعتد اع د  سألهىل   لع تسو   ات كثا ل      ةىلقأعع  سذا  ت      

مع   سة عمل  حتس   و عي  ممع  لس قعً    لأع عً  ،ا ف   د  سةثعةث  ابةقأعع 
سةثق  ساله وعم  سةيت  سع تر   ض  ابة أاع     ش   سةيت متك  ل     ع د  سآلةععي 

سذ ل   سةق،ا   ةتت م  سخلربسيسال  فعدو  سذ ا  و  سةيت     أا    سذ عإسي 
سةسعع سة ات غتا  يف  قتمي ع   اظعف ع يف  سة أا    ت  سة و   وال    اب  تعإ 

سذاسط   سم و    ، سة علد  حعاتد  دتاعلعكعد  مإسدو   تاسً             تاسً    
ل   ،وع سة  طاعد  ، د  مبساو  سةا اض  سم و   ىل   يف  سذاسطا   اوعد  م 

سذش لاس  د  يف  سذتعد و  ، لعم  كعي  سألزلعي  سة  ىل   ىلع ع  قت   سألاد 
حجم   لقعتع   قتم  سذا و  تح  ل   هبع  سذ أا    سة أا عد    تسد  عي 

 سم و عي.
سذ حت سأللم  لا ود  سةت ةعد  "  د ه  سةساد  مع     م2001ةىلو أا    و 
تام   س  تعإ  سة  ،عد  سجلعل د  ل  ك   عم    15 ل إي  تالعً  ل  ك   عم  تاةعا 

ابةت ل   سةاطين  سة أا عدسة  ،ع ةىل و   ةأل وعل  سةرت تج  ،  ض        حت  همد 
سةف د  ساععو   ل    د  ،   سم و   سةت ةد    ، سةفجاو  إدم    ع ط 

 .(186د 185  2004 سة عل    "  د  ا    سة علد ل سال  وع عد 
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يف  اوعد      ش تكعً   ع ععً  سة أا    سة و   سإل سع عدت  رب     سم و عي 
سة حاالي  س ظ   يف  سال  وع عد  سةثقعاع ًد   عد  سةسعع عد  ة  اسي 

   ّقت ساععو سال  وع عد سةدل زسد ل  حجم سذسس ةععي سذىلقعو     سالل ،عدتد  
 كا  سةعت  سألااو  ع  و يف     سةيت اب ه يف سآل  د   ىل   ع ق ساكالعي   

سةث  سي سةيت  جنت  ع     عهتع  سةالاف  ىل   ت سةاسحتو يف  ىلتعد سح عع عي   و
  اسي  سة حاالي ساعةعد.سة 

 لت ةاحظ يف سةسااسي سألااو قّ ك سةكثا ل  ساكالعي  سذس سعي  
سة أا   ابة و   سةا    ثقع د  يف  ش   ة   سم و عد  سذشعإكد  ابب  أل  سد     ح 

يف   ، ي   سذس سعي  هاعك  مال     سة اوعد   سةأواحعي  د    جىلد  ققعق 
س لت  سذ العي  سةةيت لت  قف  حعع ً     سة أا     ُتأّأ يف  حعع ً  ا     و  

  إ    قف سةا   ،   أب ع  . 
 لت  اا ه    تدي  ىلك سذ العي  اس  لع كع   ىل  لس ا  سةق،اإ  

ذا وعي سةيت هت م ، و   ذس سعي سم و عد  سّ ك ل  ساكالعي    سيف سة ح
سم   سة أا    سةف د  فس      حىت  ىل  لس ا     سد  ل  حعث  ملع      و  

،  لت   جع ز  ىلك     سةثقع عد  ع عد  سذا الد سةرت،اتد  حىت ل  سةرتكعتد سال  و
ا ك  ،ت إر  ىل   سذ العي مع سةف م سخلعطئ ذف ام سة و  سة أا    سةدل ت

 سةىلت  ذعتس  سة و  سة أا  .قع د   سم ابة شاتش    ش  ث
كا        سة أا سةتعحث مبجعل سة و   ل  اعل لع  تق     سً اله وعم  

سة أا    عل د   سة و   ذ ك  دإس عي   حبعث  حموت ،    اد    سإللعم وعتسً 
 سإل علعد. 
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ع   ها  سة سعؤل سة      ةإل ع،د  ىل حثسةت  س هلدل  هاع س أىلق سهلتف     
سذ سة أا  لع  سة و   سةيت  اس    ، ي     ل     ؟ العي    ، سة علد  لع 

سذقرتحعي سةيت ميك      لع      ؟ سذ  اسي سةشخ،عد  ل العي سة و  سة أا  
 ؟ يف لعتس  سة و  سة أا   قت ل   ىلك سذ العي 

 : أمهية الدراسةاثنيًا: 
ذ  تدو    سة أا     عال   س اأىلق   عد هدر سةتإس د ل    عد سة و •

 . اوعد سم و عدّ ك ة جىلد سة سةيت    رب ش تك   ع    حم  سذ اا د
سة • سةيت  اع ةه  سةتإس عي  مال  هنع  تق   إغم   اد  سة أا     و  

سةيت  أ    ىل     دإس عي سةق عاي  سذفعهعم  ، جتد  ل  تط  لا ع    سكوعد ك  
ت  ىلق   سة أا    اع ًد  عوع  سة و   س   ابذ العيلف ام  مت   ةف د  سةيت 

 .ي سم و  لس سع
تشّك  سة أاع  حت سذاضا عي سة  عسد سةيت  اع ة  ع سة ؤتد سةس ادتد   •

  سة و  سة أا   ها  حت سة اع   سة  عسد  ل  سةت ةد أب  ذةك مميع ً   2030
سةثقع عد سذا الد  ل   لسعح  ع  جي   اعل  سم و     سةيت  اتلد  يف   ةت إهع 

 .  هن   
سال ت ال • س  فع   هدر  ل   جتدو  يف  سة قتعي  ةتإس د  ل   سةكثا  ع ز 

 سة حتايي سةيت  اس   سة و  سة أا    اس   ىل  لس ا  سةف ت سة أا عد     
 . عي سذ  ود ابة و  سة أا  س سسذ

يف   • سال  وعع  ة ىلم  سةا  ل  سجلع    مث س   يف  سةتإس د  هدر  لت  س م 
  عل سة و  سة أا  .
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 : ةأهداف الدراساثلثًا: 
سة   .1 ل العي  ل     قتتت  سة أا    سةف ت  و    د        ع  

 سة أا عد. 
سةكشف    سة علد ،  ، ي سذ  اسي سةشخ،عد  ل العي سة و    .2

 أا  .سة 
ل    .3 سة أا    سة و   ل العي  ل   قت  سةيت  سذقرتحعي  سة   ف  ىل  

 سة أا عد.   د        ع  سةف ت 
 : تساؤالت الدراسةرابعًا: 
 سة أا عد؟        ع  سةف ت  سة أا   ل     د و  لع ل العي سة  .1
سةشخ،عد   .2 سذ  اسي  ، ي    ، سة علد  ساعةد    –   سجلا لع 

  ل العي سة و  سة أا  ؟  ( ةتإس س ا  س سذ  –سال  وع عد 
سة أا   ل   .3 سةيت قت ل  ل العي سة و      د        لع سذقرتحعي 

    ع  سةف ت سة أا عد؟ 
 : مفاهيم الدراسةخامسًا: 

 : عيمفهوم العمل التطو  -1
سإل سع    تتدة   سةدل  سذعل  سةاله     سجل ت     ذةك   " ابة أاع  تق،ت 

د     لسئاةععي   و   ة حّو   لا   تقع،    تر     عإس  ،تس    لعدل   ع ت 
 . (68  2005 حمواد   سذىلعج  سذتد ل "  
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ت ّ ف أب   " سجل ت سةدل تتدة  سإل سع  م و   ،ع لقع،   ،تس    كوع     
لس  ت عً   يف  سذشعإ لا   ل       كد  سم و   لس سع    لسئاةععي  قّو  

سخل ققعق  سال  وع عد  سالل ،عدتد  كدةك  سذشكعي  يف ح   أط  سإل  عم 
  2002   ف تت سةىلأع    سةأواحد سةيت تس   مةع ع سم و   لس سع   سذت عد "

 255) . 
ق  سةف د ة حقعد   لع سة و  سة أا    ع  ف أب   " سة و  سةدل تقام ،    
س   هدت سذعدل      سف  سأل    لد   وىلد   تسد  تف  د       حمدتدو   وع عدد 

 .(54  2010"  سخلأع    سل سعل      ققعق لاف د شخ،عد
 ت  ف  ت عً أب   "  ل  و  تقام ،  سإل سع  ،اف  إسضعد د   لقع،د     

       ود  سحملىلدلدعدل    غدا ذةدك   لدت تكدا   ود  ادال  ىلد  لسد ا  سم
سةكتدا   داس  كدع  ذةدك ،،داإو لتعشد و    غدا لتعشد و    لد  ادعل    م و س

 .  14   2018  قدتمي سذشاإو  سةا،ح"      
   اجت سةكثا ل  سة   تفعي سذ  تدو   ابةا   مع لف ام سة و  سة أا  
يف    قتت    فق  ىل   دىنمال  هنع    سذف ام سةيت  اع ةه سة   تف  سإلت عح هلدس  

  ه   ىل  سةاحا سآليت    حتهع د ل  سجلاس       وا  
  ألل      الّ   س   عإد        مإسدل(سة و  سة أا   ها   ت لتد ل   •

 ل اال.ل د د شخ،   اس  كع  سذ د د لعدل    
ت ك  سة و  سة أا   ت ك  حعةد ل  سةا   سم و    ل  اعل   •

 ة اوعد سم و عد. م  عل   عوع حيقق س     سةف د ،ت إر يف   و   
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ابذاسطاد  سال  وع      سذس سد(       سذاسط (سة و  سة أا   ها ش اإ   •
 و سةاطاعد  سة كع   سال  وع  .سةاطين سةدل تكف  سةاحت 
سة ظ   يف  سال  وع عد    ع ف   ةك   ساععو  ساعةعد    ّقت     ف 

سالح عع عي    لع       ىلع  ملعسذسس ةععي  زايدو  ظ  ف    ىلق  ل     ع 
عد    سا،ال  ىل  اربسي ل اعد  سعهم يف    د  ابةتحث      ص  ظعف

ةىلح،ال  ىل  لكع د ل اعد  ىل     د  و      أات  سجلع   سذ ين سا،ال  
تُ     ظعفعد      سجلاس       قت  هدر  سة أا    سة و   لف ام   عف  ىل  

ع ت    أا   ه  ال ُ س   جلسذ ود    سةيت يف  سل  سذوعإ د سةف ىلعد ةىل و  سة
 أات      كا   ع قعً يف ققعق  هتس     ،  ابة ك  لت ُ س م يفسإل سع عد     

ةقع م  أا    ها   سة و  سة أا   سةاا   ( س عل ل م ل   عالي سة و  سة 
 سة خ،ص سة ىلو   سذ ين ةىلو أاع.   ممعإ د سة و  سة أا   يف  عل  ىل

 : مل التطوعيف اإلجرائي ملفهوم العالتعري
سة أا ع  ت       و   ها ك    سةف ت  ،     ع   تقام  مبتتاد   أا    د 

 .،ت   لقع،  لعدل يف شىت  عالي سة و  سة أا   سة ايض 
 التطوعي: تعريف اإلجرائي ملفهوم معوقات العمل لا

سة حتايي  سة، اابي   ، ز  سةتحث   هدس  يف  ابذ العي   تق،ت 
 ة أا  .يف سة و  س  سة أا عد    ع  سةف ت  سذشكعي سةيت  اس   
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 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

 للدراسة(الثاين: اإلطار النظري  )الفصل
 التطوعي.أهداف العمل أواًل: 
ل  اأىلق  "   سة أا    سة و   مةع      هتسف  سم و    مبس سع   حع د 

سة سم و    ةا عجد   قت  سح عع عي    سد  ةست     ف   لسع ت    لسع ت   
ل أىلتعهتع ساكال  ساعع عد  سزدايد  مع د  ه  ةىل ا    سم    سعي  طار  د   و  

عد    سد  أتطا   افعد ، سلج  اواتد ل  تدو  رب سذشعإت  سة، او  سذ ا أد ة او
ط   سألهتس سم و      سة أاع  إمسه  سة عتد  تق  ة حقعق  سة علد  سخلع د  ف 

سة و    ل   سألهتسف   سة أا   سةكرب   هدر  تىل    ل        حع     لع 
 (30  د29  2013 سجل ستتر   

سذ أ .1 حع د  ابةامشتعع  ابإلحسعس  تقتإر  اع  ، و   ةىلقععم  جعح 
 سآلا ت .
  .سم و كات  سة،تسلعي  سة علعي سإل سع عد سةأعتد ،     سد  .2
مع   .3 سةا تسين    سال  وع ساع د  سجلع    سم و   مشتعع  مع   سة ق ب 

 سجلوع  .
 ققعق سةدسي.  .4
سةيت   عين لا ع    تسع ت سذ أا    ىل   ت سةاقص يف سةقا  سة علىلد  .5

 و .ثا ل  هعئعي سم ك
 سهلعئعي  سذس سعي ساكالعد. ختفعف سأل تع  سذىلقعو  ىل   .6
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س  وعس   .7 سة أا   يف  سة و   سذ أا   يف تس م  سم و  ل    لاسطين 
 سال فعت  ىل     ،عا م سأل وعل سة أا عد سألل  سةدل تقادهم مع سة فعهم  عوع  

  هتسف   و عد ل غاب  ع ع.
 د سةسىلتعد  سةعلتعالو.سم و   لاس  ح سذشعإكد يف د إ   اوع .8
 . لكع د      سا،ال  ىل   .9
 أمهية العمل التطوعي اثنيًا: 

ل  اعل   ض  يف  وا د ل     عد سة و  سة أا  ميك  ساتتث      
سم و    سة أا   يف  سة و   ثقع د  سةيت  ربز  سل    عد           ه  سةاقعط 

2018   16-  17 ) 
ىل  سال  جع،د ةكد  ساع دعي   و  سذ ع    سةت ةد يف سم  لتإو تم   -1

ل  هاع سألل  سم و      سم و عدد  كوع    سة و  سة أا   ها  حت لقالعي 
 سةقأعع سة أا  .  ربز   عد

   سةقأدعع سة أدا    دعدو لدع تكدا   لدتإ  ىلد  سة  د ف مع سةفجداسي   -2
سخلدتلعي يف   سال  تعر  هبعسة اات    ابة عيل     سم و سذا دادو يف   دعم      دب 

 مةع ع.
   سة و  سة أا   تاّو  لف ام سة و  سجلوع      قتت  سح عع عي   -3

  ت .    حع عي سآلا 
سخلتلعي  ماتحد   -4 ة أدتد  ةىلواسطا   ل     أب فس م سةف  د  تقىل   ممع 

 . سم و  حجم سذشكعي سال  وع عد يف
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

لسشد   ىل -5 هدا  سة أدا    سة ود   سإل سدع م   سجلع د   ود    ابم ين  د  
 سة  ع      اوعد إ ح سجلوع د.  ،د  سةادعس   تشدج   ىلد  ت ودق إ ح سة كع د  

 طاد   سةاال    سال  وع  سةاطين.تُ دل لف ام سذاسم  سة و  سة أا    -6
سجيع،ععً    -7 سم و   ا ع عً  سة أا   طعلعي ش س ح   ئعي  سة و   تا   

 هن د سم و عي. عد سةيت  قام  ىلع عهم سة كع و سأل ع  مبع  ع م سةشتعب سةدت 
 سةشخ،عد   سة ىلوعد   سة وىلعد. سهتم  اوعد لتإسي سةشتعب  ل عإ  -8
سة علد    ايا    آإس  م    كعإهم يف سةق عسةف  د ةىل  تت عح ةىلشتعب   -9
 . هتم سم و سةيت 
قتتدت   -10 يف  سذشدعإكد  ةىلشدتعب    دد  حي ع  د  سأل ةااييتدا    ع  سةديت 
 دعذ سةقد سإسي إكد يف سخت   سذشدعسم و 
 : دوافع العمل التطوعي: اثلثاً   

ساي سةرتكع   حمع إ  "    تد د س   سة و  سة أا      ااع  ،اعف ع حبس  ز  
 و  سة أا   مع د س   ش اإتد   وث  يف  ساله وعم   ثود ل  ت،اف د س   سة

   لع   سد اإر ابجلوع  حنا لس سة غتد يف ل ع   ل   سا  ،أ تقد لثو و     ةش  
ملعلد  علعي   تسلعي ل  سآلا ت    د س   ال ش اإتد لث    سة غتد يف     

سةش اإ زايدو  يف  سةكعلاد  ح     سة غتد  سةدسي     ابألل   سال  وع   مثتعي 
 .(71   1991سة  اإ "  سذىلعج    

سة أا     لت سة و   د س    دس  و  دتاع  س   د س    ة   و   د  د س      
م س فسع س  وع عد  د س  ع عد د   د س    د س       تتل  ىل      لع     هدس 

 سة و  سة أا   ل  تدو  ل اا د.
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 ا    ىل      سة وام  عوع تىل   ميك  قتتت  هم د س   سة و  سة أ 
لت   • سةيت  سذ اعد  سخلربو  دس  و  س سعع  ل       سة أا    سة و   ممعإ د 

  س م يف سا،ال  ىل   ظعفد.
سة • سة و   دتينممعإ د  ،تس    سآلا ت       أا    لسع تو  مع  تت    

   قتمي سخلتلعي سإل سع عد   ش اإر أب   لأ اإ  ىل  ذةك.
 د س   سة و  سة أا    ه     (  هم2004كوع خّلص  سة عل    

 ساع د مع  كات   علعي س  وع عد ل  سآلا ت .  •
سةيت ال جيتهع  • سذعال  سة غتعي  ل   سةيت   فق  سأل وعل    ممعإ د ، ي 

  مس . سةف د يف سة و  سة
 ش     لعي سةف سغ.  •
 كس   قتت   سحرتسم سآلا ت . •
ارب  • سم و    سك سعب  حنا  سال  وع عد  ابذسئاةعد  سي  سإلحسعس 

   ، سم و    سة قعإب  يف  س  وع عد  لكع د  سال  وع عد  لعتس عد     سةأتقعي 
 سذخ ىلفد.  
 الدراسات السابقة: خامسًا: 

سة ىل  سةتإس عي  سةيت  ةقت  اا ه  لا وعد  سة و  اع ةه  سة أا       ضاع 
 ذةك ذع ةىل و  سة أا   ل    عد ابة د   اب  تعإر ش تك   ع   يف هن د  

 . إلع ع  ع سم و عي   اوع
لا ع    اع ةه   حعث     سة أا    سة و   ل العي  سةتإس عي  ل     سة تتت 

 ع  ل العي لشعإكد سذاسطا  يف لش  سةيت  اع ةه  (  1992دإس د  سةشربس ل   
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سألهىلع  سةقأ تد    ا سجلو ععي  سة و   د    ، سإ تعطعً  ثعقعً  هاعك  مع     ىله 
سخلا  سة تت  ح   لا ع   سة اسل   ل   ابةقعم    سة أا     وا د   سالة  سم 

ةىلاط  ( أب  ل   2006 عه ل   سذ   كوع كشفه دإس د  سإل علعد  سةاال  
سةق سإسي  يف  ت وث   سة أاع  ط تق  اوعد  يف  سة اس ق  سةف دتد  س   كرب    ة ،  عي 

سةيت سة و  سخلال  اس  كع اس ل   سالإجتعةعد  سذش     ىل     ،تإ    ، ي 
سذاظف     ل   دسذ أا       (   اد  2006  عتل   إس د  سةتا كوع  سكت 

سذس سعي   ةت ي  سذعيل  سةت م  ض ف  سة أا   كع    هلع  ةىل و   ل العي 
ةىلجو ععي  غع سذس س   سة ا عم  سذس قتىلعب    تم  ضاح  دلد  عد  سة ؤتد 

سة  سة أا عد   ةىلجو ععي  سجلو ععي    ، سة اسعق  دإس د  أا عد  ض ف   لع 
 العي متثىله يف ل العي  (  قت كشفه     وا د ل  سذ2006 ةأف    

سةدكاإ  سإل ث ت       ض ف  شخ،عد  سةيت  ا ىله مع    س  سة عاد ل   د 
ذقتإو  م سة غتد  ض ف س ت  تىلع عسةاسزع سةتتين ةىلف د  هم سذ العي سةشخ،عد  

سذش سةس    ىل   ابةاف        سةثقد  ابا ج  ض ف  عإكد  سخلج   سةش اإ 
سذسس ةعد   ل العي    ىلق   سةثقعيف  سال  وع    تعاه    تم قو   ابجلع   

تىلع ع   سذ العي   ل   هم  سخلال  سة و   أب عد  سةا      كث و      تم 
إ  ث  يف  قت سةش ا العي ثقع عد   ول   سالة  سلعي سأل  تد ابإلضع د مع   اد

  تم مسعح سآلاب  مبشعإكد سأل،اع   ، ت سجلو ععي    سةسك   كوع    ابال  وع  
العي مدسإتد   ا عوعد متثىله يف   اد  غىل     سد سة عاد   ا ىله مع   اد ل  

 ف سخلربسي  سذ عإسي سإلدسإتد  لىلد سةت إسي  ل  سةدكاإ  سإل ث  ىل     ض
سة مدسإتد  سذ ال  ل   هم    تإتتعد   ت  سةربسلج  ل العي  مع  ابإلضع د  عي  
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سةاع عد   سذاعطق  يف  ةىلجو ععي  يف  تم   اد    ع  متثىله    ا عوعد  ا   
ساكالعد   تم     سهلعئعي  سخلال    عأ و  ةىل و   لس قىلد  هعئد  تم   اد 

سةتإس د مع   اد ل العي      اد جلع   سع عد  كوع  ا ىله  ش ت عد   ت عً 
   سد سة عاد ل  سةدكاإ  سإل ث  ىل        فعت ،  د    س كشفه سةتإس   قت  

 سةىلاس ح     تم مسعح سة ش ت عي ابة ف غ ةىل و  سخلال   تم  أات  سأل عةع 
سةيت  اس     سة ش ت عد  سذ العي  ل   هم  ت تس   سخلاتد  ةىلجو ععي  سةتساىلعد 

س سة و   يف  ذةكسذشعإكد  تىل   سأل  خلال  سإل سعين   حعث  ، ي  ل    عد 
سة ش ت عي  ىل سة ش ت  العي  سذ سةيت  ف ض ع  سةقعاد  لا ع  سخلال     عد  سة و  

دإس د  سةأاتس     سذ أا   2011كوع كشفه  أب   سذس سعي  (  يف   
س سة وىلعد  سذ عإسي  ةىلخربو  تف ق     ،استد  سم و عد   ذ عإسي    %56ةشخ،عد 

،استد   سذ  % 32سال ،عل  سذاسإد  لىلد  سذ  مع  هدر    كعإ  ئدس سعي  سح عةعد 
سخلعإ    مع ض ف ك  ل     ل  سذس سعي سة أا عد ذ،عدإ سة وات حمتدو  

ل    سة أا    ةىل و   ساكال   سةقأعع  سم و   سةت م  لس سعي     د     
 سذتين.

سة أا     قت كشفه   سة و   يف  سةأعب  لت   ل   سذشعإكد        عد 
سة   ف   (  سةيت هت ه2004دإس د  لا،اإ    سجتعهع  مع  ي  ي مجع ع ىل  

ذف ام  سةاشع سة علعد  مدإسك  لت   سة أاع  سة   ف  ىل   حنا  سذتإ    ط 
مع   اد  علد   سة علعد  سة أاع  ل أىلتع     ا ىله  س  وعم    ، مجيع،عد 

جلوع عي سةاشعط سذتإ    محسع  م أب عد سة أاع  سذشعإكد يف لس سعي  
 ىل     لعد ع  سة ع  و يف  شج عد د إ سألغا لتإ عد  كوع   ضحه     ا  
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دإس د   لع  كت    سذتإ عد   هدس  ةىلجوع عي  (  2006   سة اض سال  وعم 
هم سال  وع عد  ميك     ت م ذةك ل   مع ض  إو  اوعد     سةشتعب أبد سإ 

سأل ابإللكع ععي  اعل  سال  وع عد  سةثقع عد  سة ايضعد  سال   ع د   شأد 
(  2009    د  سةسىلأع سكت دإس  سعي  كوع    ىلف سذس اسإد سذا ادو يف   سذ

سجلعل      سكت  ت عً  سةشتعب  ةت   سة أاع  مجيع،عد حنا  سجتعهعي    مع   اد 
مجيع1431دإس د  سذعةك     سجتعهعي  سةتإس عي  (   اد  طعةتعي  ةت   ،عد 

 سة ىلعع حنا سة و  سة أا  .
د  إدهع سذ عحلس سعي سم و   ض  إو سال  فعدو ل  لاس  د إ      عد  

   كتي    قت     عد سةش سكد سم و عد   ثوعإ سجل ادا    س و  سة أ خلتلد سة 
د سةشتعب  ىل   (  ىل  ض  إو س ف عح لس سعي إ عت2000س د  لاق تاس  دإ 

لاسإدر  لس سع  ةع  فعدو ل      سةس   إلضع د  عالي لس حتثد  سم و  
ابةاف   قت   سةثقد  سةشتع،عد  ت م  سأل ةأل شأد  أتثاسي  سةسىلتعد  ل    كعإ 

(  ىل   2006 عه ل   سذل  سةرتكع   ىل  سأل شأد سجلوع عد  كوع  ستد  ذك س
سم  لس سعي  ل   سإل عم كوس سد  سةيت   عد  ث  و   سة و     دل  قع د 

سة أا   حعث  كتي دإس    أب  سإل عم لأعة  إب أع  سة و  سة أا    
تس ش   سة اعتد  ساله وعم حىت  ل   س  ل تتسً  هبدر  مجية اعتد  ع أث   سة علد  عً ع،عس 

هبدر سذسع   سإل علعد  كوع تسكت  ىل  ض  إو سأل   و سإل علعد  سة علعي  
م سة علد ةىلا اض ابة و     ع   ل      و سإل عسة علد ابجل عي سخلاتد     

ض ف سةت إ سةرت،ال ةىلوتإ د  (  2007سة أا    كوع  سكت دإس د  سجلتعيل   
ت  ىل س عوع  لعم  ،   ت   سة أا     ق  سة أا      اضعح يف  ة و   سة و   لف ام 
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ل ا ط    (2009دإس د  سةسىلأع     ا ىله    كوع   سة ا عد أب ع      مع    
إ   سةست  مع لت   إس د ل  سةشتعب   سم ابة  ف   ممعإ عي  عاد سةت

سة  سل ع    تتد سهلعئعي  سذس سعي سذ اعد ،اش  ثقع د سة و  سة أا    لت  
سأل،  لشعإكد  لع  اع    شتعب  سد  علد  سةف ع   سة أا     هدس  سة و   يف  د 

ةت   2010دإس د   خ     كت     سة أاع  مع    ت   سجلعل د  سة فعي  ،قىلد   )
اب ،  طعهبع  سةش سكد  ، سلج  عل عد  قام  ىل   سةاس     قص   اد  ةقتإ 
ثقعسجلعل د  ل ل وا   ل   عد حال  سذتين    اد  جاو  سم و    د  س سعي 

ةت    سة  ب   د   دإس  سةأعب   ،عاه  سة أاع  (    هاعك     عً  2012  
   سذشعإكد يف سة و  سة أا     إ   ذةك مع ض ف سةا   مبف ام   اس ت  

لع  كت    سة و سة أا     هدس  سةت إ  2013دإس د  سة اض       أب    )
   كع   سة ا ال ةىلوس سعي سة  ىلعوعد يف   وعم ثقع د سذشعإكد ابة و  سة أا 

ة غم ل   قتت  سةأىلتد أل فس م ذس ا   ىل  سو     لاخفي يف ل   ذس  قتت
 .ابة و  سة أا   ل  ف عً يف ل  و سةثقع د حنا سذشعإكد 

س سة أا       عد  سةشتعب  كعفعد  ة و   ةت   سةف سغ    يف ش     لعي 
هلم  م و  م   قت  ا ىله   ابةاف   ت اد  ىلع م  مبع  دإس د  س  ثوعإ   لعهتم 

شتعب يف سذش   عي سة أا عد  سع تهم  ة( مع    لشعإكد س2006 م، سهعم   
سذ تت   سك سعهبم  ابةاف   كدةك  ت اد  ىلع م  مبع  س   عل   لعي   سغ م   ىل  

 ل  سذ عإسي  سخلربسي.
سةشخ،عد   قت كشفه   سذ  اسي  ،ت ي  سة أا    سة و        علد 

س 2001دإس د  سحملعلعت    سةاسع   أب   غا  ذ  ىلوعي  كث   أا عً (  ل    
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    سذ    عي  كث   أا عً ل  سة عزابي  سألإسل   سذأىلقعي  كوع    سذ  ىلوعي
 تا  سذ  ف .عً ل  سةاسع  ذ سي سة    سةفقاسي  كثا  أا 

سةااع  قت كشفه   حعث  ل   سة أا    ابذقعإ د  ابة و   ساله وعم      
سة ع1992دإس د  سة سشت    ل  م    سد  مجي( أب   سجتعهعي  ةتت م  ع،عد حنا  اد 

أا        هاعك    لعً ذسي دالةد مح،ع عد ،  سةدكاإ  سإل ث يف   سة و  سة
 هدس لع  كت   دإس د   محت   سالجتعهعي حنا سة و  سة أا   ة،ع  سةدكاإ   

( أب  هاعك  تعت  ،  سةدكاإ  سإل ث يف  عل سة و  سة أا    سجتعر  2003
كشفه  ةيت  (  س2008   د  لع لإ    كتي  ت عً دإس  ،ع  سةدكا سةف  ت ة 

ض ف لشعإكد سذ  و يف سة و  سة أا    اع ًد يف سةت ل سةاعلعد  ت    ذةك  
سال  وع عد سةقعم  لا الد  ةىلو  و    مع  سةفع ىلد  سذشعإكد  ل   قت  سةيت  سةسىلتعد 

 سةأاتس      كش تك ةىل    يف  وىلعد سة اوعد  كوع  سكت  ف  سةا عجد دإس د 
  إ   سةست  مع س ش عل       و يف سة و  سة أا ( ض ف لشعإكد سذ  2011

دإس د   لع  كت    سذا ةعد  سة ع ىلعد   هدس  سأل وعل  سذسس ةععي  يف  سذ  و 
آاثإ  1431 سذعةك     ترت    ىلع   ةىلأىلتعي  ابةاستد  سة أا    سة و   أب    )

ة     سة ف غ  مبت   الإ تعط   ةىلو أا د  ابةاستد  دإس    تد  د  سة عل    ،عاوع 
مع   اد    ت ذسي دالةد مح،ع عد    فه سة ك   قت  شعإي( كش2004

دإس د   لع  كت    سإل ث   هدس  ة،ع   سةدكاإ  سإل ث  شىل اب  سة،  
مع   اد  ع 2013 سخلوش     سة عاد  (  ،     سد  مح،ع عد  دالةد  ذسي  لد 

  ت عً ذ  ا سةااع حال  سل  سة و  سة أا   ة،ع  سإل ث.
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 السابقة:تعليق على الدراسات ال 
لاضاع سة و  سة أا   ل   جنت  هنع  اع ةه  سةتإس عي  مع هدر   ابةا    

   ع   يف د    جىلد   تو حمع إ  مشىله سةا   مع لف ال  سة ىلو   دإس      
يف  ف سةف د ك ا،    ع    د إ  سم و عد    عد  سة و   سة اوعد  ثقع د   ع  

   ، سةا    دإس د  م، سهعم    لا ع     أب عد  أع ر سة أا    إ    قف 
2006) . 

سة حتايي سةيت  اس    سذ العي   سةتإس عي سة ا   ىل     ، ي ةقه  كوع  
 سةشربس ل   لث  دإس د    ع    سات لا عسة و  سة أا   يف سم و   كعفعد ختأع 

   (2006دإس د  سةتا  عتل       (2006 عه ل   سذدإس د      (1992
هدر    (2011دإس د  سةأاتس        (2006دإس د  ةأف        متثىله 
 .عي شخ،عد  ثقع عد  س  وع عد  مدسإتد   ا عوعد   ش ت عد العي يف ل السذ

يف سة و    سةشتعب  سةأعب    عد لشعإكد  ، ي سةتإس عي  ىل    إك ي   
   (2006دإس د  سة اض        (2004دإس د  لا،اإ   لا ع  سة أا     

 (.1431إس د  سذعةك   د    ( 2009دإس د  سةسىلأع      
سةتإس عي   إك ي كوع   سم و   ض  إو   ىل     ، ي  لس سعي  د إ    عد 

عد  سال  فعدو ل  لاسإدهع سذ عحد خلتلد سة و  سة أا    س  ثوعإ سجل اد    
سم و عد     عه ل   سذ      دإس د(2000دإس د  لاق تاس   لا ع  سةش سكد 

 .(2013 سة اض    دإس د    (2006
سة هاعك   سة عل اع ةه  سةيت  تإس عي  ، ي  ،د  سة أا    ت ي   و  

سة  ىلعوعد  ساعةد سال  وع عد  سةتا لث     سةشخ،عد   سذ  اسي    سةااع  ساعةد 
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دإس د   محت        (2001دإس د  سحملعلعت       (1992دإس د  سة سشت   لا ع  
دإس د      (2008   دإس د  لع ل      (2004دإس د  سة عل         (2003

   ابشىل  سةدإس د      (1431دإس د  سذعةك        (2011 سةأاتس    
 .(2013 سخلوش   

     سةتإس د ساعةعد   ك  سةتإس عي سةسع،قد يف      سةتإس د ساعةعد    خت ىلف  
  ع  سةف ت سة أا عد.  سة أا   ةت      ىل  ل العي سة و

مت   سةيت  سةسع،قد  سةتإس عي  ل   سةتعحث  س  فعد  يف   لت  مةع ع  سة  اع 
سةتإس د  قتتت  هتس  ع    لشكىلد  ق ععغد  س  س سهتع   سعؤالهتع   يف  تتت 

ل  هدر سةتإس عي  ت ع يف قىلع    ع ج سةتإس د ساعةعد  ا جعد  كوع س  فعد سذ
   فساهع. 
 للدراسة:  املفسرة  النظرايت

 النظرية التبادلية: 
سة تعدةعد     ةىلا  تد  سأل عس  سذاأىلق  ميعإ ا   ىلاكعً  ت وث   سةتش   يف    

اإ  حبث ع سة  ع  ت وح عي        لاضاع  جيىل  هلم لاع    تشت  ةتت م حع
سةف ىل     سةسىلاك  ت ين     تعدل  حال  لع  سألشخعص   ها    ، سة فع      
ت م  سإل سع عد     2012  سة  ت “.  يف ضا   سذكع أو  سة كىلفد(    سةاشعطعي 

357) 
سة تعدةعد  ىل   وا د ل  سذتعدئ لا ع     2015 ساس    لعله سةا  تد 

186) 
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سال  و • ساععو  سةيت   عش "   وىلعد  اد   أع   ل  تعدل    ه ع  ع عد 
 ،  شخ،      ئ      مجع         و  . 

هاعك مثد لاسز د ،  سألاد      سق سة علعي   س و     ده  مذس كع   •
 . تعي سذاعطد ابةف د    سجلوع د "أع   ل ،  ساقات  سةاس  سة 

،ع   ،عرت  ،ىن  سة تعديل  ىل   وا د    كوع  لا ع سةسىلاك  سةق عاي    ل  
 ( 364   2012 سة  ت    

س  وع   ل   ل ال  سا،ال  ىل  لكع أو   • سةف د يف  شعط  تتا  
 لا . 
ل  • سذكع أو  لعود  لىله  ذوعإ د  شعطكىلوع  سةف د  لت   س  وع        

 ل   ل   شعط  سة فع ىل . 
كىلوع زسدي لعود سذكع أو سذس ىلود   عجد  شعط لعم ،  سةف د جتعر   د   •

ح،    لكع أو  ع،قد  آا      جتع ىل   زسد  شعط   ممع  لا   ،تإ د  كرب  ه  
  تق.
سةف د  ىل   ع تو    لاف د يف  فع ىل  ل  سآلا ت     ت    • مذس ح،  
    سة  سم  ديب  اعل .د هدر سةفع تو كتت  هلم  ألذةك إ 
لكع أهتوع   • ،    دت   تق      تعدال يف  سحن سف  تعديل  مذس ح،  

ل  لت  سةأ ف  ةت لالفعً  ىلتععً  كع ئ   إ  ذةك تا لث   تم مإ عع سالة  سم سذ
  هدس ت ت سارتست ذ عتا سة تعدل ". سةدل مل   د ة  لكع أو  
  سة فع   ،  سذ أا    لع  اعل  سل   تد سة تعدةعد ل  ميك   اظعف سةا  

أب  سدر  لس سع     كىلوع كع    سذ وث   سم و   ل    اد  ،     ، تقالا  
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سذاف د  إ   سةا       كىلوع حقق ذةك  ل    ل اال ةىلو أا هاعك  قتت  لعد
سة تعدل   يف  منعط  سة أا    سة ايدو  سة و   أب عد  سجل ت  سم و    حعث  ل  

 أو سة عةعد ةت  سذ أا  .ةقعود سذكع سذتد ل  ذةك  
ابة و       سذ اعد  سذ أا    سذس سعي  سةيت  اس    سذ العي  كوع    

،أ تقد لت  سة أا    اس   غا  ل لتعش و     سذكع أو    عش و   قت  قىل   لعود 
مإاع    يف  لعدايً  سذ أا    ل ااايً كع ه     ةت   سة غتد  سة  م  مض عف 

   ابة و  سة أا  . سذ  و
 ث: اإلجراءات املنهجية للدراسة  الثالالفصل 

 : دراسةأواًل: نوع ال
منط   مع  سةتحث  هدس  سةا فعد  تا و   قتسةتحاث  تس  تف  تت  حعث 

س سة و   سة أا عد  ة أا  ل العي  سةف ت  ل  اعل    ل     د        ع  
ال  فعدو لا ع  مع   ع ج ميك  س هبتف سة ا      مج  سةتعع ي حاهلع   قىلعىل ع

  عل سة و  سة أا  .   يف
 : املنهج املستخدم اثنيا: 

سال  وع   سذسح  لا ج  سةتعحث  ققعق  هتسف    س  ختم  يف  ذاع ت   
مُيكسةتحث   ةىلح،ا  ،عع ي  لا ع  ل  ىل   سال  فعدو  ققعق  هتسف  يف    

اب  ختسم   سعؤال  سةتحث    سال  وع       ذةك  أل  ع   سةشعل   سذسح 
 .سة ايض عد مبتتاد سةف ت سة أا 
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 اة الدراسة: اثنيًا: أد 
ل العي سة و  سة أا   ل   ة حتتت  لعم سةتعحث ، ،وعم س  وعإو س  تعع   

سة أا عد سةف ت  سة ايض مب      د        ع   ،اض   حع    تتاد  سةتعحث  لعم  ث 
   سأل، عد سة عةعد   ابإلضع د ةىلتعع ي سأل ةعد  ىل   ، عد سال  تعع   سةيت سش وىله  

 سةيت    ىلق ابجلع   سةشخ، .  لعي  ل  سذ ا سةت ت سأل 
 سةيت    ىلق   عي سة أاع. سةت ت سةثعين  سذ العي 
  .  سةيت    ىلق ،ثقع د سم و سةت ت سةثعةث  سذ العي 

 سةيت    ىلق مبس سعي سم و . سذ العي   سةت ت سة ،   
    ىلق ابجلع   سة أات ل ةىل و  سة أا  .    سذ العي سةيت سةت ت سخلعل 

 صدق: لا
 سةأ ت سآل عد    وت سةتعحث  ىل  ىل حقق ل   تت سألدسو ة

 :(احملكمي الظاهري )صدق ال -أ
،  ض ع  ىل    سةتعحث  لعم  سألدسو  ل   تت ل وا   ل      د  تةىل حقق 

سال  وعع     ع دو     لسحملكو    سال  وع عد   ىلم  سال  وعع  سخلتلد  ،قسم 
سال  وع عد  عل د   سة ىلام  ،كىلعد  سال  وع عد  ،    اد   سخلتلد  سإللعم حموت 

لت   سإل علعد ة اايً  ل   د  سة تعإسي   عل  ع  حال  ععغد  ةع فعت    
أب، عد   ،   ع  مضع  سال  تععسإ تعط ع  مت   تت   ،اع   ىل     لت     د  ا   

 .%80عإسي سةيت ح،ىله  ىل   ستد س فعت  ل  ل   وع مت حدف سة تإ ت م  ك
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

 تساق الداخلي: اال صدق -ب
تإ د سةكىلعد ةىلت ت سةدل  ا و   إ تعط ك  لف دو ابة مت حسعب ل عل  س   

(   ه  لعم  تل  ىل   0.934 -0.795مةع      س حه لعم سالإ تعط لع ،   
 دسو.  اد س سعت ،  ،ااد سأل 

 الثبات:
   لت   ةفع ك   تعخ  سةتعحث ل عل س  ختم  سال  تعع   حقق ل  ثتعي  ىل  ة

جلت ل  كوع ها لاضح اب  أب، عدر سخلوسد   دسو سةتحثل علعي ثتعي   ع ي  
 .سة عيل

 أل، عد سال  تعع ثتعي سةلعم ل علعي  ( تاضح1 ت ل  
 الثباتمعامل  األبعاد

 0.878 جلع   سةشخ، . سةيت    ىلق اب سةت ت سأل ل  سذ العي 

 0.825 سةيت    ىلق   عي سة أاع.  سةت ت سةثعين  سذ العي 
 0.831  و .  سةيت    ىلق ،ثقع د سم سةثعةث  سذ العي سةت ت  

 0.829 سةيت    ىلق مبس سعي سم و .  سةت ت سة ،   سذ العي 
 0.812    ىلق ابجلع   سة أات ل ةىل و  سة أا  .  سةت ت سخلعل   سذ العي سةيت 

 0.821 ع  كك سال  تع

ل علعي   لعم  سةسع،ق     سجلت ل  ل   لت جلوع   ثتعي  سةت  ح    سأل، عد 
ل    ل0.878-0.812  س حه  ث(   ه   تعي  عةعد  تل  ىل    علعي 

ل   عحعسال  تعع    ابة عيل  ثتعي   يف   ل   ةىل أتعق,      سة أكت  مت  ض   
  اإ   سةا ع عد. 
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

 : وعينة الدراسةاثلثاً: جمتمع  
   سةف ت سة أا عد يف لتتاد سة ايض  مجع     ع د ل   سةتإس   و   ت كا   

س مجع     ع   سةتإس د  ىل   ، ازت   دسو  سةتعحث  لعم  سة أا عد   حعث  ةف ت 
سذ د د   ل س،د ش  ت   كع   سة أا عد  لف دو ل   (  276        سةف ت     ع  

 .د سة ايضاتتمب
 :: أسلوب املعاجلة اإلحصائيةرابعاً 

سةتإس  ق  هتة حقع مت  د  قىلع   سف  جتوع  ع   قت  مت  سةيت  سةتعع ي 
سا م   اب  ختسم  سذاع تد  سإلح،ع عد  سأل عةع   ل   سة تتت  س  ختسم 

سال  وع عد  سإل ةىل ىلام   Statistical Package for Social Sciencesح،ع عد 
 (. SPSSت ل  هلع سا ،عإسً ابة ل     سةيت

سةتعع ي   لت       سآلمت   لع   مداعل  ساع    طال    يل   ة حتتت مع 
مت    سةتإس د سات د سةت عع  سة ىلعع( سذس ختم يف حمع إ  سةثعث   اعاي سذقععس  

ةىلح،ال  2= 1-3 سذت   حسعب   سذقععس  (     قسعو   ىل   تد اعاي 
سة،حعح  ل    سخلىلعد  طال  هدر  0.67=  2/3 ىل   مضع د  مت  ذةك  ، ت    )

سذقععس  سةقعود   لعود يف  سذق  مع  ل   ،تستد  سةا     سة،حعح(  ععس  ه   سحت 
 ذةك ة حتتت سات سأل ىل  هلدر سخلىلعد   هكدس   تح طال سخلعاي كوع أييت  

  
( حنا ك   تعإو ابا عف  لس ا  لاخفيميث     1.67مع    1ل    •

 سحملاإ سذ سد لعع  .
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

ل ا طميث     2.34مع    1.68ل    • ك   لس ا   حنا   تعإو  ( 
 ع  .ابا عف سحملاإ سذ سد لع

( حنا ك   تعإو ابا عف  لس ا  ل  ف ث    مي  3.00ع  م  2.35ل    •
 سحملاإ سذ سد لعع  .

 سة عةعد   ، ت ذةك مت حسعب سذقعتع  سإلح،ع عد  
سةشخ،عد   .1 سخل،ع ص  ةىل   ف  ىل   سذئاتد  سة ك سإسي  سةاس  

سةتإس د  قتتت س  جعابي    سدر جتعر  تعإسي سحملع إ سة  عسد    م و  سةاظعفعد  
 دسو سةتإس د. سةيت    وا ع   

"  ذةك ذ   د لت  سإ فعع    سخنفعض    Meanسذ ا ط ساسعيب "   .2
ل  سة ىلم أب   تفعت يف    ع     سة  عسدسةتإس د    سحملع إ      و س  جعابي  

 سحملع إ حس    ىل  ل ا ط حسعيب.
سذ ععإل   .3 سالحن سف  س  ختسم  ةىل   ف    "Standard Deviation"مت 

سةتإس د ةك   تعإو ل   تعإسي ل  اسي    و    ف س  جعابي   ىل  لت  سحن س
   سةتإس د   ةك  حماإ ل  سحملع إ سة  عسد    ل ا أ ع ساسعيب.  تعحظ  

س  جعابي  سالحن س سة ش ه يف  تاضح  سذ ععإل  ةك   تعإو      و  ف  سةتإس د 
سلرت،ه   سة  عسعد   كىلوع  سحملع إ  مع  ع    سةتإس د   ل  اسي  ل   تعإسي 

 ي  سخنفي  ش   ع. ك ي سال  جعابو   ل  سة،ف    لع
 α( Cronbach's Alpha)(س  ختسم ل عل   ةفع ك   تعخ(    .4
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

 :دراسةتائج الن
 : خصائص جمتمع الدراسة أواًل:

 276  =    سةتإس د طتقع ةىلس     و  ( تاضح  ازت  2 ت ل إلم  
 % ك سةس  
 9.4 26  اد  20 ل  ل  

 71 196  اد 30  ل  مع سل 20ل  
 12 33  اد  40مع سل  ل   30ل  

 7.6 21  اد  أكث   40ل  
 100 276 سمواع 

ل    سةاستدسةسع،ق  سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  ة          و   ازت   سة  و  
 اد" سح ىله سةرت ع     30مع  ل  ل     20سةتإس د طتقعً ةىلس      ئد "ل   

،استد   "   (%71سأل ل  لمع    30ل        ئد  سح ىله     اد  40   سل    "
،اسةرت  سةثعين  سةرت ع      اد  20 ل  ل      ئد "   (% 12ستد   ع   سح ىله   "
ل     (   ااسً %9.4،استد  ةث  سةثع  " ،استد     أكث    ا   40 ئد   "7.6%  )

س هدس   لت تسعهم   سة أا عد  ك سعب  يف  سةف ت  سة و   سة تتت     ع   ل عإسي 
 سة أا   سةدل تشعإكا   ع .

 276  =                     طتقع ةىلجاسةتإس د    و تاضح  ازت    (3 ت ل إلم  
 % ك سجلا  
 17.8 49 ذك 
 82.2 227   ث  
 100 276 سمواع 
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

سةتإس د طتقعً ةىلجا  ميع      و سجلت ل     ازت   هدس   ،عع ي  ت  ح ل  
سذ أا     تفق   تد  حعث  سذ أا عي   ،حنا  استد   إ، د  ض عف  ذةك 

،عا(82.2%  ،ىل   سةدكاإ  وع  ل   %17.8 ه  ستد   هدس    سةتإس د     و ( 
م سة  و   سةاستد  ذةك    ل  سةتإس د     و ت ين     تكا   سإل ث   لت 

سةيت  سذ  و  يف     تحث    سة أاعممع جي ىل ع     قو   عطفد  ععشد  خل،ا عد 
سةربسلج   سة أا   سذخ ىلفد  كوع    ذةك جي    وىلعد  ساتق  سة و    عالي 

سةاسع   كث   سال  وع عد  سال  تدس   ه   ةت    و      ، عإ  ثاع   تساد 
سة خأعط ةف عةععي سة و  سة أا   ل  لت  سذس سعي سال  وع عد يف لتتاد  

 . سة ايض
 276  =                  سةتإس د   و ( تاضح ساعةد سال  وع عد م 4إلم    ل ت

 % ك ساعةد سال  وع عد 
 73.6 203    ب/  اب  
 18.8 52 ل   ج/و 
 0.7 2  إل /و 

 6.9 19 و/ىلقلأ
 100 276 سمواع 

   سةاستد سة  و  ةىلحعةد سال  وع عد  سةسع،ق  سجلت ل  ،عع ي  ت  ح ل   
متسةتإ    و م سة  اب ثىله يف  س د  سأل ل  سأل  ب/  سةرت ع     حعث  ع ي يف 

 لت ت    ذةك مع   اد  له   سغ ةتت م  ساوع د سة س تو   (%73.6،استد  
سةثع عد ،استد    ىل و  سة أا      سذ      ة (    سذأىلق   %18.8 يف سذ  تد 

 .(%0.7،استد     ااسً سألإسل  (  %6.9 سذأىلقعي يف سذ  تد سةثعةثد ،استد  
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

 276  =          سةتإس د      وم سةتإس د ال  سجل  سيف م و  ( تاضح سذ5 ت ل إلم  
 % ك سذال  سجل  سيف 

 29.7 82 مشعل لتتاد سة ايض 
 16.3 45 ايض تاد سة   ااب لت

 5.5 15   ط لتتاد سة ايض 
 34.4 95 ش ت لتتاد سة ايض 
 14.1 39 غ ب لتتاد سة ايض 

 100 276 سمواع 

ل    يف      و  ثىلث      سةسع،ق  سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  تقأاا   سةتإس د 
 تد سةثع عد ل  تقأاا   (    يف سذ  %34.4ش ت لتتاد سة ايض  ذةك ،استد  

سذ  تد سةثعةثد ل  تقأاا     (   عهع يف%29.7سة ايض ،استد    يف مشعل لتتاد
تد سة س، د ل  تقأاا  يف  (    يف سذ  %16.3يف  ااب لتتاد سة ايض ،استد  
،استد   سة ايض  لتتاد  ل   %14.1غ ب  سألااو  سذ  تد  يف  ،عاوع  ع ي    )
 (.  %5.5ستد  تقأاا  ،ا ط لتتاد سة ايض ،ا

 276  =                        سةتإس د   و   سةتا  م( تاضح لس ا 6 ت ل إلم  
 % ك سةتا  

 54 149 إايل    5000 ل  ل  
 21.7 60 إايل 10000ل    ل مع  – 5000ل  
 10.9 30 إايل15000 ل  ل  مع  -10000ل  
 6.5 18 إايل20000 ل  ل  مع  -15000ل  

 6.9 19 إايل  أكث  20000ل   
 100 276 سمواع 
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

سةتإس د تتىلغ      و  كث  ل   ،ف     سةسع،ق  سجلت ل    ،عع ي  ل     حت 
داىل م   ل   لس ا   ت ين     إايل  5000 ل   لت  سة أا    هدس  سة و       

ةعس فعت س ل  ل،تإ دا  آا           عسعهم يف  اةعت   ص  و   ا  
د ل  ترتس ح لس ا     تد سةثع ع    يف سذ    د  و  ذسي دا  ش  ل   ىل 

ل    ل   مع    –  5000داىل م  (   يف %21.7،استد    إايل10000   ل  
 ل  ل     مع  -10000م ل   سذ  تد سةثعةثد  ع  ي ل  ترتس ح لس ا  داىل  

سة س، د ل  لس ا  داىل م  %10.9،استد    إايل15000 سذ  تد  (   عهع يف 
 م   ل  ترتس ح لس ا  داىل (    ااسً %6.9،استد    إايل  أكث   20000ل   
 (.%6.5،اس    إايل 20000 ل  ل   مع   -15000ل  

 276   =                          سةتإس د   و م سه  سةتإس  ( تاضح سذ7 ت ل إلم  
 % ك سذسه  سةتإس   

 24.6 68 اث ال
 3.3 9 د،ىلام

 65.6 181 ،كعةاإتاس 
 5.1 14 لع س ا 
 1.4 4 دك اإسر 
 100 276 سمواع 

ل   ة ازت     سةسع،ق  سجلت ل    ،عع ي    ت  ح  سة  و   سةاستد      و     
حعث  ع ي  سةتكعةاإتاس  سةتإس د طتقعً ةىلو حىلد سة  ىلعوعد لت متثىله يف محىلد  

س سأل ل  يف  ةتت م      لس ا      (%65.6،استد  ةرت ع   ت ين  هنم   هدس 
م  تا وا   سةيت  سة أا عد  سةف ت  ت ف   ىل   ممع  ل   ثقعيف  عيل   ةع ع كثاسً 

يف   سةثسألدس سالجيع،عد  سذثعةعد  سذ  تد  يف  ،استد       ع ي  سةثع ال  محىلد  ع عد 
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

(   عهع محىلد  %5.1 (    يف سةرت ع  سةثعةث محىلد سذع س ا ،استد  24.6% 
،استد   سخلعل%3.3سةت،ىلام  سةرت ع   يف  سةتك اإسر  محىلد  ،استد  (       

 . محىلد سة  ىلعم سال، تس     سذ ا ط  د ل سةتإس    و  (  يف ح  اىل1.4% 
 276  =                    سةتإس د     و اظعفعد ةت  ساعةد سة( تاضح 8 ت ل إلم  

 % ك ساعةد سةاظعفعد 
 43.5 120 طعة 

 17.4 48 ت و  ابةقأعع ساكال  
 11.9 33 ت و  ابةقأعع سخلعص 

 9.8 27   وعل ح و 
 17.4 48 ال ت و 
 100 276 سمواع 

  و  سةتإس د  لع تقعإب ل   ،ف     سةسع،ق    سجلت ل،عع ي  ت  ح ل   
،استد   سةأعب  ذةك  سةتإس د ل     %43.5ل   يف  و   سةرت ع      عهع   

ت وىلا  يف سةقأعع سخلعص  كدةك مم  ال ت وىلا   ذةك ،استد     سةثعين كعً ل
ا  يف سةقأعع  ةك  لا وع  يف ح   ع  يف سةرت ع  سةثعةث ل  ت وىل  17.4%

،استد   سل     % 11.95سخلعص  ل   ةتإس د  و   سألااو  ع   سذ  تد     يف 
،استد   سا و  سأل وعل  يف  سةتإس دل     % 9.8ت وىلا   ل     و      ت  ح 

لىل سةا ع ج   ه سذسس ةععي  سالة  سلعي ةت  سةشخص زسدي  سةسع،قد     كىلوع 
 .       يف سة أاع
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 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

 276  =                     سةتإس د     وم اع سةسك  ( تاضح 9 ت ل إلم  
 % ك سذسك   اع

 3.5 10 ،عه ش   
 17.8 49 شقد 

 10.9 30 د إ  عّع 
 67.8 187  عّع 
 100 276 سمواع 

  حعث   و  سةتإس دسةسع،ق  ا عد سذسك  مسجلت ل  ي  ع ،عت  ح ل   
  %67.8جنت     كث  ل   ،ف  عاد سةتحث ت عشا  يف  عع  ذةك ،استد  

 ابة عيل    فعع لس اسهم سالل ،عدل    لت تتل ذةك  ىل  سإ   و  سةتإس دل   
تقأاا  يف   ل   سةثعين  سةرت ع   سة أا       ع  يف  ةىل و   لت  كا     د 

،است يف  %17.8د  شقد  تقأاا   ل   سةثعةث  سةرت ع   يف  ،فعع     عهع  د إ 
  و   ل     %3.5    ااسً ل  تقأاا  يف ،عه ش   ،استد  %10.95،استد  
 . سةتإس د

 276  =                 و  سةتإس د م سةسك  عدىلك( تاضح ل 10 ت ل إلم  
 % ك لىلكعد سذسك  

 23.9 66 مجيعإ
 76.1 210 لىلك
 100 276 سمواع 

  سةتإس د     و ل      سةاستد سة  و   سةسع،ق  سجلت ل  ،عع ي  ت  ح ل   
  و   ل  حجم    %76.23 ذةك ،استد  مي ىلكا  سةسك  سةدت  ت عشا   ع   

 . %23.9 ك  ابإلجيعإ  إهنم ميثىلا     ت عشا  يف   يف ح  سةدتسةتإس د
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

 : عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بتساؤالت الدراسةاثنيًا: 
ما    اخلاصة  النتائج -1  " ومؤداه:  األول  الدراسة  ل العي  بتساؤل 

 سة و  سة أا   ل     د        ع  سةف ت سة أا عد؟ 
 تضح اإلجابة على هذا التساؤل من خالل ما يلي: ف توسو 

 تعلق ابجلانب الشخصيات تمعوق -أ
 276  =       ىلق ابجلع   سةشخ، سةيت  ل العي سة و  سة أا   ( تاضح 11 ت ل إلم  

 م

 غري موافق  موافق إىل حد ما  فق موا 

ساب 
 احل

سط
ملتو

ا
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
وق 

املع
جة 

در
 % ك  % ك  % ك  ات العبار  

سة أاع   1 ااف ، ي سة سغت  يف 
 ل  سالة  سم 

 ل ا أد 3 0.93 2.30 15.6 43 38.8 107 45.6 126

2 
سأل تع   سذسس ةععي   كث و 
ل  م   سةيت  س  ىلك  سال  وع عد 

 سذ أاع   له 
 ل ا أد 5 0.97 2.19 16 44 48.9 135 35.1 97

3 

سة و      ، سة ا عق    ا،د 
اع ًد  سة أا    سةتإ  س د 

ل سة أا    سة و   يف     ةىل سغت  
 سةأىلتد 

133 48.2 92 .333  ل ا أد 4 1.14 2.29 18.5 51 

سة مسعد   4 سأل وعل  يف  سالهنوعك 
.322 14.9 41 38 105 47.1 130 ةقود سة عش ة ا ا   ل ا أد 2 0.73 

سة و    5 طتع د   تم  اع   
132. 23.5 65 39.5 109 37 102 سة أا   ل  لعال سذ أاع   ل ا أد 6 0.90 

جت ،د   6 يف  سةفش   ل   سخلاف 
 سة و  سة أا   

96  لاخف د  7 1.12 1.60 44.9 124 30.1 83 25 

7 
سةشخ،    سإلدإسك  ةىلف د  ض ف 

.155 152 أب عد د إر يف سة و  سة أا    ل  ف د 1 0.79 2.35 19.5 54 25.4 70 

 ل ا ط  2.20 سذ ا ط سة عم
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 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

ل    ل ا سةسع،سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  سةيت    ىلق  ق  سة أا    سة و   لعي 
سةشخ،    سةف    ل     د     ابجلع    سة أا عد      ع   حعث  ع ي  ت 

   لت  ع ي  2.20 ذةك مب ا ط حسعيب  مبس ا  ل ا ط   هدر سذ العي  
 ل  تد   قعً ذع تىل  هدر سذ العي 

،د "   -1 سذ ات سخلعص  سةرت ع  سأل ل  سةشخ،   حعث  ع  يف  سإلدإسك  ض ف 

 .0.79  سحن سف ل ععإل 2.35" مب ا ط حسعيب   عد د إر يف سة و  سة أا  ةىلف د أب
،د -2 سةثعين سذ ات سخلعص  ة ا ا "      ع  يف سةرت ع   سة مسعد  سأل وعل  سالهنوعك يف 

 .0.73 سف ل ععإل  سحن   2.32عيب  " مب ا ط حس ةقود سة عش 
3-   " ،د  سخلعص  سذ ات  سةثعةث  سةرت ع   سة سغت ،عاوع  ع  يف  ، ي  يف ااف   

 . 0.93 سحن سف ل ععإل   2.30" مب ا ط حسعيب  سالة  سمسة أاع ل  
  ا،د سة ا عق ،  سة و  ص ،د "  يف ح   ع  يف سةرت ع  سة س،  سذ ات سخلع -4

ةىل سغت اع ًد  سةأىلتدسة أا    سةتإس د  ل   سة أا    سة و   يف  حسعيب       مب ا ط   "2.29  
 . 1.14 سحن سف ل ععإل 

سأل تع   سذسس ةععي  د "  خلعل  سذ ات سخلعص ،كوع  ع  يف سةرت ع  س -5 كث و 

سذ أاعسال  وع عد   ل  م  له   سحن سف ل ععإل    2.19" مب ا ط حسعيب    سةيت  س  ىلك 
0.97 . 
سخلعص  -6 سذ ات  سةسعدس  سةرت ع   يف  "      ع   سة و  ،د  طتع د   تم  اع   

 . 0.90 سحن سف ل ععإل   2.13" مب ا ط حسعيب   سة أا   ل  لعال سذ أاع 
7-   " ،د  سخلعص  سذ ات  سةسع،   سألاا  سةرت ع   ل  ا سخل  ااسً  ع  يف  ف 

 . 1.12 سحن سف ل ععإل  1.80حسعيب  " مب ا ط  سةفش  يف جت ،د سة و  سة أا  
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سة      سةا  ، حىلع  لع   ف ي  ا          ل ت  ح  ا ع ج يف ضا  سذاح  
سس ةععي  زايدو  ظ  سة   ف ساعةعد    ّقت ساععو سال  وع عد    ع ف سذيف  

ظ  ف   ل   ملع سالح عع عي   لع       ىلع ع       ص  ابةتحث      ىلق 
  كىل ع لت  سث   ىل  سة و  سة أا     هدس لع ت فق ل  ح،ال ، ي   ظعفعد

سة عش"   ه    سة تعإسي  ىل  لس ا  ل  ف    ةقود  ة ا ا  سة مسعد  سأل وعل     "  سالهنوعك يف 
 كث و"       "  أا   ل  سةأىلتدةتإس د اع ًد ةىل سغت  يف سة و  سة   ا،د سة ا عق ،  سة و  سة أا    س 

 ." سال  وع عد سةيت  س  ىلك ل  م  له سذ أاع تع   سذسس ةععي سأل
لع       ضا   يف  سةا ع ج  ل أععي  سةتإس عي     ا    ف ي ، حىلع     ع ج 

   فق ل    عجد  ع ج سةسع،قد  ت  ح    هدر سةا 
مجيع،عد(  سةيت  2004دإس د  لا،اإ    مع   اد  علد  ،     ا ىله 

سةاش جلوع عي  سة علعد  أبس  وعم  سذتإ    محسع  م  سة أاع عط     عد 
أب  ل   كرب   سةيت  شعإي  (  2006دإس د  ل عه ل      سذشعإكد  ع    كدةك 
سة أاع ت وث  يف سةق سإسي  سة ،  عي سةف دتد سالإجتعةعد  سة اس ق يف ط تق  اوعد  

ش     ىل  سة و  سخلال  اس  كع اس ل  سذ أا    سةيت  ،تإ    ، ي سذ
سةيت  كتي  ىل     ل     (  2006دإس د  ةأف     ت عً          ل  سذاظف  

سذقتإو   ض ف  سة أا    ةىل و   ل العي  قو     اد  سذشعإكد   تم   ىل  
سخلال سذسس ةعد    سة و   أب عد  سةا    سأل  تد      تم  سالة  سلعي         كث و 

   هاعك     عً    سذشعإكد يف سة و   سةيت ،عاه  (  2012ب   دإس د     سة   
 .سة و  سة أا       إ   ذةك مع ض ف سةا   مبف ام   اس ت سة أا 
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

 معوقات تتعلق جبهات التطوع  -ب
 276  =           ىلق   عي سة أاعسةيت  ل العي سة و  سة أا   ( تاضح 12إلم    ت ل

 م

 افقمو  غري موافق إىل حد ما  موافق 
ساب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

يب 
لرتت

ا
وق  

املع
جة 

در
 % ك % ك % ك راتالعبا 

س  قعإ سذا وعي سة أا عد ةىل اسعق   1
 ل  ف د  6 0.85 2.39 10.1 28 39.9 110 50 138 سجل اد  سة و   ىل   احعت 

2 
يف   سة أا عد  سإل  علعي  مت ك  
ابةق    سذاعطق  لقعإ د  سذت   

 فعدسة ت
 ل  ف د  3 0.81 2.48 11.9 33 27.2 75 60.9 168

سة و 3 لا وعي  سة أا      كع     
 عالي سة قىلعتتد  ىل  سم

 ل  ف د  7 0.87 2.39 13.4 37 34.1 94 52.5 145

 ل ا أد  11 1.32 2.05 28.6 79 37 102 34.4 95  أاع ابةكثا ل  سأل وعل مإهعت سذ 4

سذس سعي   5 ، ي  س   عل 
 ل  ف د  2 0.69 2.59 11.2 31 28.3 78 60.5 167 ةىلو أا   

 أا عد سةيت ض ف د إ سإلدسإسي سة 6
 ل  ف د  4 0.77 2.46 10.5 29 33 91 56.5 156 س   سذ أا   هت م ،ش

 ل  ف د  5 0.72 2.40 10.5 29 38.8 107 50.7 140 د سإ سذااطد ةىلو أا   ضتع،عد سأل 7

سةيت  ت م 8 سذعدتد  سذاسإد   ض ف 
 ل  ف د  1 0.89 2.61 6.2 17 25.7 71 68.1 188 سة و  سة أا   

لقع،  تم   ا  9 إل ل    د  لعدل 
د ل ا أ 10 1.17 2.24 24.3 67 26.8 74 48.9 135 ةىلوشعإك  يف سة و  سة أا     

سذقتلد   10 سذعدتد  سااس    ض ف 
 ل ا أد  8 0.94 2.28 19.9 55 31.9 88 48.2 133 ةىلو أا   

ساا  11 سذ ض ف  سذقتلد  س    ااتد 
أد ا ل  9 1.11 2.27 19.2 53 34.1 94 46.7 129 ةىلو أاع   

 ل  ف    2.38 املتوسط العام 
 

ل    سةيت سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  سة أا    سة و   ل العي      ىلق  سةسع،ق 
حعث  ع ي    ل     د        ع  سةف ت سة أا عد     عي سة و  سة أا   
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حسعيب مب ا ط  ل  ف   ذةك  سذ العي  2.38  مبس ا   هدر     لت  ع ي 
 عً ذع تىل   ل  تد   ق
سةرت ع -1 سخلحعث  ع  يف  سذ ات  سأل ل      " ،د  سةيت  عص  سذعدتد  سذاسإد  ض ف 

 . 0.89 سحن سف ل ععإل  2.61" مب ا ط حسعيب   ت م سة و  سة أا  
  س   عل ، ي سذس سعي ةىلو أا    ع  يف سةرت ع  سةثعين سذ ات سخلعص ،د "   -2
 . 0.69 سحن سف ل ععإل   2.59عيب ا ط حس" مب 

مت ك  سإل  علعي سة أا عد يف ات سخلعص ،د "  رت ع  سةثعةث سذ ،عاوع  ع  يف سة -3

 .0.81 سحن سف ل ععإل  2.48حسعيب   " مب ا ط سذت   لقعإ د ابةق    سذاعطق سة تفعد
4-   " ،د  سخلعص  سذ ات  سة س،   سةرت ع   سإلدسإسي  يف ح   ع  يف  د إ  ض ف 

 .0.77 سحن سف ل ععإل  2.46" مب ا ط حسعيب    سذ أا  أا عد سةيت هت م ،شس  سة 
5-   " ،د  سخلعص  سذ ات  سخلعل   سةرت ع   يف  سذااطد  كوع  ع   سألد سإ  ضتع،عد 

 .0.72 سحن سف ل ععإل   2.40 ط حسعيب " مب ا  ةىلو أا  
ةىل اسعق  س  قعإ سذا وعي سة أا عد  ع  يف سةرت ع  سةسعدس سذ ات سخلعص ،د "  -6

 . 0.85 سحن سف ل ععإل   2.39" مب ا ط حسعيب   ت سجل اد سة و   ىل   احع
،د "   -7 لا وعي كوع  ع  يف سةرت ع  سةسع،   سألاا سذ ات سخلعص    كع  

سة أا    ىل  سة قىلعتتد  سة و   حسعيب    سمعالي  مب ا ط  ل ععإل    2.39"   سحن سف 
0.87 . 
،د   -8 سخلعص  سذ ات  سةثعل   سةرت ع   يف  سذقتلد "    ع   سذعدتد  سااس    ض ف 

 .0.94ل ععإل   سحن سف  2.28عيب " مب ا ط حس ةىلو أا  
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

ض ف سااس   سذ ااتد سذقتلد ،عاوع  ع  يف سةرت ع  سة ع   سذ ات سخلعص ،د "   -9

 .1.11 سحن سف ل ععإل  2.27" مب ا ط حسعيب   ةىلو أاع
يف  -10 سة عش       ع   "  سةرت ع   ،د  سخلعص  لعدل  سذ ات  لقع،   إل ل  تم   اد 

 . 1.17ف ل ععإل  سحن س  2.24حسعيب  " مب ا ط  ةىلوشعإك  يف سة و  سة أا  
مإهعت   ااسً  ع  يف سةرت ع  ساعدل  ش   سألاا سذ ات سخلعص ،د "   -11

 . 1.32 سحن سف ل ععإل   2.05" مب ا ط حسعيب  ابةكثا ل  سأل وعل سذ أاع
ضا  لع   ف ي  ا    ع ج سةتإس عي  سةا ع ج يف  هدر   ، حىلع  ل أععي  
سةا ت  ح  سةسع،قد  سإلطعإ  هدر    ل   دإس د    ع ج  سةا     ل    عجد  فق 

ل   هم ل العي سة و  سة أا    (  سةيت  ا ىله مع     2009 سةسىلأع    
سة أا    لت    تت تم   سة و   ثقع د  ،اش   سذ اعد  سهلعئعي  سذس سعي  د 

سأل  سد   لشعإكد  ، ف ع   لع  سة  سل ع  سة أا     هدس  سة و   علد  سةشتعب يف 
دإس د   سجلع  (2010 خ     كت    سة فعي  ةت   ،قىلد  سة أاع  مع    ت   ل د 

  ، سةش سكد  ، سلج  عل عد  قام  ىل   سةاس     قص   اد  ابةقتإ   طعهبع 
ثقع د   ل وا   ل   عد حال  سذتين    اد  جاو  سم و   سجلعل د  لس سعي 

سةيت  كتي  ىل   (  2011 سةأاتس    ك دإس د     كدة سة أاع ةت  سةأعب
سذاسإ      سذعةعد  لىلد  سذس سعي  سح د  سذس سعي  هدر  ل   حمتدو  كعإ  ئد 

ساكال    سةت م  ل   ض ف ك   سخلعإ    مع  سة وات   ذ،عدإ  سة أا عد 
 ت ت ل   هم ل العي سة و  سة أا  .سةقأعع ةىل و  سة أا     

ل    سةا عجد  هدر  سة سةكوع   سق  سذ أا   سةيت  فس      عدةعد  تا  تد 
      لاضاع حبث ع  شت  ةتت م حع عي   جيىل  هلم لاع    تميعإ ا   ىلاكعً  
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لع   سألشخعص   ها    ، سة فع    سةف ىل      سةسىلاك  حال  ت وحاإ  سة  ع  
 .  تعدل سةاشعطعي سإل سع عد ت م يف ضا   سذكع أو  سة كىلفد( ت ين   

 معوقات تتعلق بثقافة اجملتمع  -جـ
 276  =     و    ىلق ،ثقع د سم سةيت  ل العي سة و  سة أا   ( تاضح 13 ت ل إلم  

 م

موافق إىل حد   موافق 
 غري موافق ما

ساب 
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
وق  

املع
جة 

در
 % ك % ك % ك العبارات 

ضت   1 سة عدسي  سة قعةعت  قف  ، ي 
  ا أد  ل 3 0.76 2.11 28.3 78 32.2 89 39.5 109 ممعإ د سة و  سة أا    

  و يف  عالي سة وعع  ،  سة     سذ 2
 ل ا أد  4 0.59 1.95 36.6 101 31.5 87 31.9 88 و  سة أا   سة 

ةىل و 3 سذ ت عد  سم و عد    سةا  و 
 ل ا أد  5 0.37 1.91 38.4 106 31.5 87 30.1 83 سة أا   

4 
د سة و   ض ف سةا   سم و   أب ع

سم و    اتلد  يف  سة أا    د إر 
  هن    

د ل  ف  2 0.98 2.48 11.9 33 27.2 75 60.9 168  

إل  علعي   5 سم و    سة قتت   غععب 
   ف د ل 1 0.96 2.48 10.9 30 29.3 81 59.8 165 سة و  سة أا   

 ل ا ط 2.19 سذ ا ط سة عم 
 

ل    سة أا سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  سة و   ل العي  سةيت    ىلق  سةسع،ق     
سم و    سة أا عد   ،ثقع د  سةف ت  ع ي مبس ا    سةيت  ل     د        ع  

   لت  ع ي هدر سذ العي ل  تد   قعً  2.19 ذةك مب ا ط حسعيب  ل ا ط  
 ذع تىل  
سأل -1 سةرت ع   يف  "  حعث  ع   ،د  سخلعص  سذ ات  سم و    ل  سة قتت   غععب 

 . 0.96 سحن سف ل ععإل   2.48  " مب ا ط حسعيب إل  علعي سة و  سة أا  
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

أب عد سة و   ف سةا   سم و    ض يف سةرت ع  سةثعين سذ ات سخلعص ،د "    ع    -2

سم و   هن    اتلد  يف  حسعيب    سة أا    د إر  مب ا ط  ل ععإل   2.48"   سحن سف 
0.98 . 
، ي سة عدسي  سة قعةعت  قف  ،عاوع  ع  يف سةرت ع  سةثعةث سذ ات سخلعص ،د "   -3

 . 0.76 سحن سف ل ععإل   2.11" مب ا ط حسعيب   إ د سة و  سة أا  ضت ممع
سة وعع  ،  سة     سذ  و يف  سذ ات سخلعص ،د "    يف سةرت ع  سة س، يف ح   ع    -4

 . 0.59 سحن سف ل ععإل  1.95" مب ا ط حسعيب    عالي سة و  سة أا 
 و عد سذ ت عد  سةا  و سم  ع  يف سةرت ع  سخلعل   سألاا سذ ات سخلعص ،د "   -5

 . 0.73 سحن سف ل ععإل   1.91" مب ا ط حسعيب  ةىل و  سة أا  
ل أعع     لع    هدر   ي ، حىلع   ضا   يف   ف ي  ا    ع ج  سةا ع ج 

ت  ح      سةسع،قد   سةا سةتإس عي  ل    ع ج  هدر  دإس د    فق   ةأف    عجد 
 تم سةا   أب عد  يف  (  قت كشفه     وا د ل  سذ العي متثىله  2006

    سةيت  كتي  ىل   (  2006دإس د  سةتا  عتل    كدةك  ة أا     ة و  س س
سة أا   ض   ل  ل العي سة و   سة و   سة ا عد سإل علعد  سةرت،اتد أب عد  ف 

ةت إ سةرت،ال ةىلوتإ د  ( ض ف س2007 سجلتعيل     سة أا    كوع  سكت دإس د 
سة سة و   لف ام  سة أا    يف  اضعح  سة و   لعم  ،   ت   ت  ىلق   أا     عوع 

 و    لع ل( سةيت كشفه ض ف لشعإكد سذ  2008دإس د       سة ا عد أب ع   
سة أا  سة و   سةقعم  يف  لا الد  مع  سةاعلعد  ت    ذةك  سةت ل      اع ًد يف 
س سذسال  وع عد  ل   قت  سةيت  يف  ةسىلتعد  ةىل     ةىلو  و كش تك  سةفع ىلد  شعإكد 
سة اوعد مع     (  سةيت  2009دإس د  سةسىلأع         وىلعد  ل   ا ىله 
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سة أا    تم   سة و   سذ اعدل العي  سهلعئعي  سذس سعي  ثقع د     تتد  ،اش  
سة أا    لت  سة  سل ع ، ف ع  لشعإكد سأل  سد  علد  سةشتعب اع د    سة و 
لعيف   سة أا     هدس  دإس د   خ      سة و   سة فعي  2010 كت    ،قىلد   )

س ابةقتإ  طعهبع  ةت   سة أاع  مع    ت   ، سلج  سجلعل د  ةاس     قص   اد 
 جاو   و  سذتين    اد   عل عد  قام  ىل  سةش سكد ،  سجلعل د  لس سعي سم

ل حال  سةأعب    ل   عد  ةت   سة أاع  ثقع د  سة  ب    وا   دإس د     
هاعسةيت   ضحه  (  2012 سة أا        سة و   يف  سذشعإكد  ك     عً    

سة أا     هدس لع  كت        إ   ذةك مع ض ف سةا   مبف ام   اس ت سة و  
ةىلوس سع2013دإس د  سة اض     سة ا ال  سةت إ  أب   يف  (  سة  ىلعوعد  ي 

 ة و  سة أا   كع  ذس  قتت  لاخفي.وعم ثقع د سذشعإكد اب  
 مبؤسسات اجملتمع معوقات تتعلق -د

   ىلق مبس سعي  سةيت    ل العي سة و  سة أا  ( تاضح  14إلم   ت ل  
 276  =                 سم و 

 م

 غري موافق موافق إىل حد ما  موافق 

ساب 
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
 

ة امل
درج

وق 
ع

 % ك % ك % ك العبارات 

أب عد سة و   ض ف سة ا عد سإل علعد   1
 ل  ف د  10 0.87 2.48 8.3 23 34.4 95 27.3 158 سة أا   

يف   ،عد  ،اع هع  2 سأل  و  د إ  ض ف 
 ل  ف د  3 0.69 2.61 2.9 8 33 91 64.1 177 ة و  سة أا      غعت م يف س

تإس عد  ىل   ك ت  ض ف سذاعهج سة 3
 ل  ف د  1 0.76 2.68 2.9 8 25.7 71 71.4 197 لف ام سة و  سة أا   

سذتإ د يف  ا   4 سةأىلتد   غععب د إ  ع  
 ل  ف د  5 0.82 2.57 6.2 17 29.7 82 64.1 177  حث م  ىل  سة و  سة أا   
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

يف  ل  سأُل   إ ي 5 ذشعإكد  ،اع هع 
362. 10.5 29 42.4 117 47.1 130  و   أا     د ل  ف  12 0.90 

سجلو د  سخلأ    م عل 6 لاع،  
89. 27 42 116 48.2 133 أب عد سة و  سة أا    ةىل ا عد سةتتاعد  ل  ف د  11 0.86 2.38 

سةيت   قعت 7 سة مسعد    عق   سإل  س سي 
 ل  ف د  9 0.95 2.52 8 22 31.9 88 60.1 166 سذا وعي سة أا عد   و 

8 
 عي  سجل س   ل   سةدل سةاله طال

لس سعي  لا وعي   سة مسعد ذاح
 سةرتساعص  سذاس قعي  سة أا  سة و  

  د ل  ف 8 0.78 2.54 7.2 20 30.8 85 62 171

ةىلوا وعي   9 سذقتلد  سة س ععي  لىلد 
9.72 82 65.2 180 سة أا عد ل  لت  سجل عي سة مسعد   ل  ف د  4 0.81 2.60 5.1 14 

ةىلوتعدإسي   10 سذ اال  سةت م  ض ف 
 ل  ف د  7 0.79 2.56 6.5 18 30.8 85 62.7 173 ااإ جي ىل ع ال     سة سة أا عد

يف   11 سخلعص  سةقأعع  لشعإكد  ض ف 
 ل  ف د  2 0.73 2.62 2.5 7 32.6 90 64.9 179 دل ةأل وعل سة أا عد سةت م سذع

سذعد 12 سةت م  ل   ض ف  سذقتم  ل 
.572 6.9 19 28.2 78 64.9 179 سجل عي سذعحند ةأل وعل سة أا عد   ل  ف د  6 0.85 

سة عم سذ ا ط   ل  ف   2.54 

ل    سةيت    ىلق سجلت ل  ،عع ي  ت  ح  سة أا    سة و   ل العي    سةسع،ق 
سم و    سة أا عد   مبس سعي  سةف ت  حعث  ع ي  ل     د        ع  

مب  ل  ف   ذةك  حسعيب  مبس ا   سذ العي  2.54ا ط  هدر     لت  ع ي 
 ل  تد   قعً ذع تىل   

ض ف سذاعهج سةتإس عد  ىل    ات سخلعص ،د "  سةرت ع  سأل ل سذحعث  ع  يف   -1

 . 0.76حن سف ل ععإل  س 2.68" مب ا ط حسعيب    ك ت  لف ام سة و  سة أا  
2-   " ،د  سذ ات سخلعص  سةثعين  سةرت ع   سخل  ع  يف  سةقأعع  لشعإكد  يف  ض ف  عص 

 . 0.73  سف ل ععإل سحن  2.62" مب ا ط حسعيب   سةت م سذعدل ةأل وعل سة أا عد
ض ف د إ سأل  و يف   ،عد يف سةرت ع  سةثعةث سذ ات سخلعص ،د "  ،عاوع  ع    -3

 .0.69 سحن سف ل ععإل  2.61" مب ا ط حسعيب   أا   ،اع هع    غعت م يف سة و  سة
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سذ ا  -4 ،د "  يف ح   ع  يف سةرت ع  سة س،   سذقتلد  ت سخلعص  سة س ععي  لىلد 

لت   ل   سة أا عد  سة    ةىلوا وعي  مب ا ط حسع  مسعدسجل عي  ل ععإل   2.60يب  "   سحن سف 
0.81 . 
د يف  ا ع   غععب د إ سذتإ كوع  ع  يف سةرت ع  سخلعل  سذ ات سخلعص ،د "   -5

 .0.82 سحن سف ل ععإل  2.57" مب ا ط حسعيب  سةأىلتد   حث م  ىل  سة و  سة أا  
سةت م سذعد  ع  يف سةرت ع  سةسعدس سذ ات سخلعص ،د "   -6 سذقتم ل ض ف   ل 

 .0.85 سحن سف ل ععإل  2.57" مب ا ط حسعيب   أل وعل سة أا عدسجل عي سذعحند ة
سةسع،   سألا  -7 سةرت ع   ،د "  كوع  ع  يف  سخلعص  سذ ات  سةت م ا  ض ف 

 سحن سف ل ععإل    2.56 ا ط حسعيب  " مب  سذ اال ةىلوتعدإسي سة أا عد جي ىل ع ال     سةااإ
0.79 . 
سجل عي  س   ل    سةدل  هسةال طالعص ،د "    سذ ات سخل  ع  يف سةرت ع  سةثعل  -8

ذاح سة أا   سة مسعد  سة و     2.54 ا ط حسعيب  " مب  سةرتساعص  سذاس قعي  لس سعي  لا وعي 
 . 0.78 سحن سف ل ععإل 

،د   -9 سخلعص  سذ ات  سة ع    سةرت ع   يف  سة مسعد    قعت"  ،عاوع  ع   سإل  س سي 

 .0.98 ععإل  سحن سف ل 2.52يب  " مب ا ط حسع سذا وعي سة أا عد   و   عق  سةيت
ض ف سة ا عد سإل علعد أب عد سة و    ع  يف سةرت ع  سة عش  سذ ات سخلعص ،د "   -10

 .0.87 سحن سف ل ععإل  2.48" مب ا ط حسعيب   سة أا  
سذ -11 ساعدل  ش   سةرت ع   يف  "   لت  ع   ،د  سخلعص  سجلو د   م عل ات  لاع،  

سةتتاعد   سة و  ةىل ا عد سخلأ   مب ا ط  سة أا    أب عد   سحن سف    2.38حسعيب    " 
 . 0.86ل ععإل 
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 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

سخلعص   -12 سذ ات  سةثعين  ش   سألاا  سةرت ع   يف  "    ااسً  ع   ،د 
يف  ل  و   أا   سأُل   إ ي  حسعيب    ذشعإكد  ،اع هع  مب ا ط   سحن سف    2.36" 
 . 0.90ل ل ععإ 

ل أععي   لع   ، حىلع   ضا   يف  سةتإس عي  سةا ع ج   ف ي  ا    ع ج 
(  2006دإس د  ل عه ل   سةا عجد   فق ل    عجد    ت  ح    هدر  ،قدسةسع

ت وث سة أاع  ط تق  اوعد  سة اس ق يف  ل   كرب  سةق سإسي  سة ،  عي  أب     يف 
ال  اس  كع اس  سةف دتد سالإجتعةعد سةيت  ،تإ    ، ي سذش     ىل  سة و  سخل

سذ  سذاظف    ل   ل   سةيت  (  2006دإس د  سةتا  عتل    كدةك  أا      
سذعيل     دي  ىل   سةت م  ض ف  سة أا   كع    هلع  ةىل و   ل العي    اد 

سة ا  سذس سعي   تم  ضاح  دلد  ةىلجو ععي  غععب  ةت ي  سذس س   عم 
سجل   ، سة اسعق  سة أا عد  ض ف  ةىلجو ععي  سذس قتىلعد  و ععي  سة ؤتد 

سذ العي  سةيت  (  2006دإس د  ةأف      سة أا عد    كشفه     وا د ل  
أبمت سةا    سخلال ثىله  تم  سة و   سأل،اع      عد  مبشعإكد  سآلاب   مسعح    تم 

سةت إسي سةسك    لىلد  سة تإتتعد  ابإلضع د مع     ، ت سجلو ععي      سةربسلج 
يف  تم   اد    متثىله  مدسإتد   ا عوعد  ا    يف  ل العي  ةىلجو ععي    ع 

سخلال    ةىل و   لس قىلد  هعئد  سةاع عد   تم   اد  مسعح     سذاعطق  تم 
سخلال  سة ش ت عي ةىل و   سةتساىلعد     ابة ف غ  سأل عةع   سةىلاس ح    تم  أات  

سة ش ت عد سةيت  اس   سذشعإكد يف  ةىلجو ععي سخلاتد ت تس  ل    سذ العي  هم 
سخلال  سإل سعين    لع   ت فق  ت عً  سة و   دإس د  سةتا  عتل   ل    كت   

ةرت،اتد  س  ا عد سإل علعد   ( أب  ل  ل العي سة و  سة أا   ض ف سة2006
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سة أا      سة و   سةيت  كتي  ت عً  ىل   (  2007دإس د  سجلتعيل     أب عد 
سةرت  سةت إ  سة أا    يف  ض ف  سة و   لعم  ،   ت   ت  ىلق  ةىلوتإ د  عوع  ،ال 

سة أا    سة سة و   لف ام  أب ع      اضعح  دإس د  سةأاتس     كدةك   ا عد 
سة  (  2011 سة أا     وث   سةيت  كتي  ىل     ل العي  سذاسإد    يف و   لىلد 

ذ،عدإ   سة أا عد  سذس سعي  ل   حمتدو  سذس سعي  سح كعإ  ئد  هدر  سذعةعد 
ةىل و   سة وات ساكال   سةقأعع  سةت م  ل   ض ف ك   سخلعإ    مع    

ل  س  سة أا    لس سعي  ل      د      سذتين    ت عً  دإس د      م و  
سة و  سة أا      عً    سذشعإكد يف   هاعك     سةيت ،عاه  (  2012سة  ب   

دإس د    كدةك   إ   ذةك مع ض ف سةا   مبف ام   اس ت سة و  سة أا      
أب  سةت إ سة ا ال ةىلوس سعي سة  ىلعوعد  سةيت   ضحه  (  2013   سة اض  

 ة و  سة أا   كع  ذس  قتت  لاخفي يف   وعم ثقع د سذشعإكد اب
سل  سة فع   ،     سةيت  فس     دةعد  تعا  تد سة سةل   ع ج  كوع   سق هدر سةا 

سذ وث  أب  سدر  لس سع      سذ أا    لع تقالا  ،  ل    اد  ،  سم و  
كىلوع كع  هاعك  قتت  لعدل    ل اال ةىلو أا   كىلوع حقق ذةك سذاف د   

سم  سةا    ل    إ    سة تعدل  يف  منعط  سة أا    سة ايدو  سة و   أب عد  و   
 ع أو سة عةعد ةت  سذ أا  .كل  ذةك ةقعود سذحعث سجل ت سذتد  
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 )دراسة ميدانية على أعضاء الفرق التطوعية يف مدينة الرايض(

 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

 معوقات تتعلق ابجلانب التطويري للعمل التطوعي   -هـ
ابجلع   سة أات ل ةىل و   سةيت    ىلق   ل العي سة و  سة أا   ( تاضح 15 ت ل إلم  

 276  = سة أا       

 م

 غري موافق موافق إىل حدما موافق 
ساب 

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
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يب 
لرتت
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جة 
در

املع
 % ك % ك % ك العبارات وق 

ض ف سال  فعدو ل  سةتإس عي  سةتحاث   1
 ل  ف د  5 0.89 2.47 8.7 24 35.1 97 56.2 155 ة و  سة أا   سة ىلوعد سةيت  اع ةه س

سةيت  اع ة 2 سةتإس عي  سجلع    لىلد  ه 
582. 5.1 14 31.5 87 63.4 175 سال، كعإل  سة أات ل ةىل و  سة أا  .   ل  ف د  4 0.77 

3 
سة أا  ( حمع ةد لت    سح كعإ  سة و   ل  

سة خ،،عي ضو   ، ي  تتا    س  تعإر 
 د هلع سذاضا عي سة ىلوع

 ل  ف د  6 0.71 2.39 13 36 34.8 96 52.2 144

سذقتلد   4 سة تإتتعد  سةربسلج  يف   تإو  ةىل سغت  
 ل  ف د  1 0.64 2.63 2.9 8 30.8 85 66.3 183 سة أاع 

سة تإتتعد تإو   5 لتإسي   ةتاع  سذقتلد  سةربسلج 
 ل  ف د  3 0.63 2.61 3.6 10 30.8 85 65.6 181 سذا وعي يف مدسإو سجل اد سة أا عد 

لتإسي  6 ،اع   يف  سذ خ،،    تإو 
700. 2.63 4.7 13 27.5 76 67.8 187 سذ أا     ل  ف د  2 

 ل  ف   2.55 سذ ا ط سة عم 

ل    سة   سةسع،قسجلت ل  ،عع ي  ت  ح  سة و   سةيت    ىلق ل العي    أا   
سة أا      ةىل و   سة أات ل  سذ العي  حعث  ع ي  ابجلع    مبس ا   هدر 

   لت  ع ي هدر سذ العي ل  تد   قعً ذع  2.55مب ا ط حسعيب ل  ف   ذةك  
 تىل  
 تإو سةربسلج سة تإتتعد سذقتلد  أل ل سذ ات سخلعص ،د "  حعث  ع  يف سةرت ع  س -1

 . 0.64 سحن سف ل ععإل   2.63 " مب ا ط حسعيب أاع سغت  يف سة ةىل
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2-   " ،د  سخلعص  سذ ات  سةثعين  سةرت ع   ،  ع  يف  يف  سذ خ،،   لتإسي   تإو  اع  

 .0.70 سحن سف ل ععإل  2.63" مب ا ط حسعيب   سذ أا  
سةرت ع    -3 يف  "  ،عاوع  ع   ،د  سخلعص  سذ ات  سة تإتتعد سةثعةث  سةربسلج   تإو 

س  ةتاع  سذقتلد مدسإو  لتإسي  يف  سة أا عدذا وعي  مب ا ط حسعيب    سجل اد   سحن سف    2.61" 
 . 0.63ل ععإل 
لىلد سةتإس عي سةيت  اع ةه  ات سخلعص ،د "  يف ح   ع  يف سةرت ع  سة س،  سذ  -4

سة أا   ةىل و   سال، كعإل  سة أات ل   سحن سف ل ععإل    2.58" مب ا ط حسعيب    سجلع   
0.77 . 
سذ -5 سخلعل   سةرت ع   يف  "  كوع  ع   ،د  سخلعص  ل  ض  ات  سال  فعدو   ف 

سة أا   سة و   سةيت  اع ةه  سة ىلوعد  سحن سف      2.47" مب ا ط حسعيب    سةتإس عي  سةتحاث 
 . 0.98ل ععإل 
ح كعإ  س حمع ةد،عاوع  ع  يف سةرت ع  سةسعدس  سألاا سذ ات سخلعص ،د "   -6

سة أا  ( سة خ،،عي  سة و   ، ي  لت   سذاضا عي ل   تتا  ضو   هلع   س  تعإر   ا ط  " مب  سة ىلوعد 
 . 0.71 سحن سف ل ععإل  2.39حسعيب 
لع   ف ي  ا    ع      سةا ع ج يف ضا   ل أععي  سةتإس عي   ، حىلع   ج 

دإس د   ل    عجد  سةا عجد   فق  هدر  ت  ح     سةا  ل   سةسع،قد  سإلطعإ 
يف  2006   ةأف   متثىله  سذ العي  ل   لىلد  (  قت كشفه     وا د 

سة ،قىلد  سةيت  كتي  ىل   (  2010 خ    دإس د        تإتتعدسةت إسي  سةربسلج 
سةاس      سة أاع ةت  طعهبع ابةقتإ  سجلعل د مع    ت    قص   اد  سة فعي 

سذتين   سم و   سجلعل د  لس سعي    ، سةش سكد  ، سلج  عل عد  قام  ىل  



 

 

 

62 
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

ل وا  ثقع د سة أاع ةت  سةأعب    ت عً دإس د    او ل   عد حال ج   اد  
سةيت كشفه  2011 سةأاتس     ه      أب(  سة أا    سة و   ل العي  ل  

سس  قعإ   سذس سعي  يف  سة وىلعد   سذ أا    ةىلخربو  سح كعإ  سة و     ةدحمعم و عد 

سح كعإ     كدةك  هلع  سذاضا عي سة ىلوعد س  تعإر تتا  ضو    ل  لت  ، ي سة خ،،عي سة أا  (
 .إ   ئد حمتدو ل  سذس سعي سة أا عد ذ،عدإ سة وات  سخلع

 ( تاضح    ع  ل العي سة و  سة أا    16 ت ل إلم  
املتوسط  املعوقات  م

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

درجة  الرتتيب 
 املعوق 

 د ل ا أ 4 1.04 2.20 سةيت    ىلق ابجلع   سةشخ، .  سذ العي  1
 ل  ف د  3 1.41 2.38 سةيت    ىلق   عي سة أاع.  سذ العي  2

 د ل ا أ 5 1.23 2.19 قع د سم و . سةيت    ىلق ،ث سذ العي  3
 ل  ف د  2 1.12 2.54 سةيت    ىلق مبس سعي سم و .  سذ العي  4
   ىلق ابجلع   سة أات ل ةىل و   سةيت سذ العي   5

 سة أا  . 

 ل  ف د  1 1.27 2.55

 ل  ف   2.37  سذ ا ط سة عم 

سةسع،ق    ع  ل العي سة و  سة أا    حعث  سجلت ل  ،عع ي  ت  ح ل   
سذ العي    لت    2.37مبس ا  ل  ف   ذةك  مب ا ط حسعيب     ع ي هدر 

جلع   سة أات ل ةىل و  سة أا       ىلق اب  سذ العي سةيت  ع ي يف سذ  تد سأل ع  
حسعيب   ل ععإل    2.55مب ا ط  سذ  1.27 سحن سف  يف  سةثع عد     ىل  ع   تد 

حسعيب  سةيت    ىل  سذ العي  مب ا ط  سم و   مبس سعي   سف   سحن   2.54ق 
سةيت    ىلق   عي سة أاع مب ا ط    سذ العي   يف سذ  تد سةثعةثد     1.12ل ععإل  
ل ععإل  2.38حسعيب   سة س، د  1.41   سحن سف  سذ  تد  يف  سةيت   سذ العي     
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   1.04 سحن سف ل ععإل    2.20مب ا ط حسعيب        ىلق ابجلع   سةشخ،  
مب ا ط     و     ىلق ،ثقع د سم  سةيت  سذ العي  تد سخلعلسد  سألااو  ع ي   يف سذ  
 . 1.23 سحن سف ل ععإل  2.19حسعيب 
و  -2 الثاين  ابلتساؤل  اخلاصة  الدراسة  نتائج  سة علد     داهمؤ عرض  لع 

سةشخ،عد سذ  اسي  ، ي  سال  وع عد-سجلا    ،   ذس ا   س   –  ساعةد 
  ل العي سة و  سة أا  ؟  (  سةتإس

  ل سة عةعد  سجلت  اف ت م سال ع،د  ىل  هدس سة سعؤل ل  اعل س
 :  نسلفروق ابختالف متغري اجلا -أ

إلم                 تاضح  17 ت ل  يف  (  سةف  ت  سة و  دالةد    ل العي 
   حس  سجلا  سة أا  

 

درجة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلساب  اجلنس  املعوقات 
 احلرية

الداللة  
 اإلحصائية

سةيت    ىلق ابجلع    سذ العي 
 سةشخ، . 

.292 ذكاإ   1.11 
 دسةد  274 4.118

 1.14 2.17 س ث 

 سةيت    ىلق   عي سة أاع.  سذ العي 
 1.29 2.25 ذكاإ 

 ةد دس 274 3.241
 1.10 2.31 س ث 

 سةيت    ىلق ،ثقع د سم و .  سذ العي 
 0.99 2.21 ذكاإ 

 غا دسةد  274 1.491
 1.05 2.34 س ث 

سةيت    ىلق مبس سعي   سذ العي 
 سم و .

 0.85 2.55 ذكاإ 
 دسةد  274 4.021

 0.96 2.49 س ث 

   ىلق ابجلع   سة أات ل  سذ العي سةيت 
 ةىل و  سة أا  . 

 0.87 2.50 كاإ ذ 
 غا دسةد  274 0.963

 0.92 2.57 س ث 

 سذ العي كك  
 1.07 2.35 ذكاإ 

 دسةد  274 3.752
 1.13 2.38 س ث 

ح،ع عد  ات     ت ذسي دالةد م     اد ت  ح ل  ،عع ي سجلت ل سةسع،ق  
 كدةك سذ العي سذ  تأد     ل العي سة و  سة أا   كك ،     0.05لس ا   
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  ت ع سذ العي سذ  تأد   عي سة أاع   سذ العي سذ  تأد     اع،شخ،عد سذ أ
ذ  ا سجلا    كع ه سةف  ت ة،ع  سةدكاإ  يف ح   مبس سعي سم و        
سةا ع ج  تم ل العي  ا    ظ  ي    ، ،ثقع د    د    ت  سةيت    تط  سة أاع 

سة أا  ةىل و   سة أات ل  ابجلع    سذ  تأد  سذ العي          سم و    كدةك 
ابة و    ل العي  ةتت م  سةدكاإ  سةا ع ج  ىل      هدر  سجلا     تل  ذ  ا 

ث  ل  سإل ث  لت ت    ذةك مع سإ تعط سةدكاإ ، و     كث و  سة أا    ك
سأل  ت سسة   م   لسس ةععهت ةىل و   لعهتم  ةتت م  د  ابة عيل  تم   اد  له كعيف 
 سة أا  .
سةيت  كتي    (  1992 سة سشت   در سةا ع ج ل    ع ج دإس د     فق ه     

س سةدكاإ  سإل ث يف  ذسي دالةد مح،ع عد ،   الجتعهعي حنا     هاعك    لعً 
سةدكاإ    ة،ع   سة أا    ل   سة و   دإسكوع   فق   محت    د  لع  كت   

اعك  تعت  ،  سةدكاإ  سإل ث يف  عل سة و  سة أا    سجتعر  ( أب  ه2003
سةا ع ج ل    عجد دإس د  خت،عاوع    سةف  ت ة،ع  سةدكاإ     سة عل     ىلف هدر 

سي دالةد مح،ع عد  ( كشفه سة ك   قت  شعإي مع   اد    ت ذ 2004
سإل ث    ة،ع   سةدكاإ  سإل ث  ل   ،   دإس د  لع     فق  ت عً  كت   

( مع   اد  علد ذسي دالةد مح،ع عد ،     سد  2013 سخلوش       شىل اب
  سل  سة و  سة أا   ة،ع  سإل ث. سة عاد  ت عً ذ  ا سةااع حال 

 : االجتماعيةالفروق ابختالف متغري احلالة  -أ
 ف  ىل  لع مذس كع ه هاعك    ت ذسي دالةد مح،ع عد يف م عابي  ةىل  

س  ختم سةتعحث     قت     ا ساعةد سال  وع عدد طتقعً الا عف ل  و  سةتإس 



 

 

 

65 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

ح دالةد سةف  ت يف  ( ة اضعOn Way ANOVA" قىلع  سة تعت  سألحعدل "    
ساعةد سال  وع عد    ل  ا  سا عف  مع  سةتإس د طتقعً  ع ي  م عابي   و  

 سةا ع ج كوع تاضح ع سجلت ل سة عيل 
 One Way"       سة تعت  سألحعدلتاضح   ع ج " قىلع  (18 ت ل إلم  

ANOVA  ةىلف  ت يف ) 
 سال  وع عد ساعةد ل العي سة و  سة أا   حس  

 تباينمصدر ال احملور
جمموع 
 مربعات 

درجات  
 احلرية

 قيمة ف متوسط املربعات 
الداللة  
 اإلحصائية

 سةيت    ىلق ابجلع   سةشخ، .  سذ العي 
 0.309 3 0.926 ،  سموا عي 

 0.033 272 9.031 سا  سموا عي د دسةد  9.617
  275 9.957 سمواع

سةيت    ىلق   عي سة أاع.  سذ العي   

 1.304 3 3.913 ،  سموا عي 
 0.118 272 32.139 دسا  سموا عي  دسةد  7.751

  275 36.052 سمواع

سةيت    ىلق ،ثقع د سم و .  سذ العي   

 0.576 3 1.728 ،  سموا عي 
 0.548 272 14.917 سموا عي دسا   دسةد  10.214

  275 16.645 سمواع

  . سةيت    ىلق مبس سعي سم و سذ العي 

 1.436 3 4.310 ،  سموا عي 
 0.048 272 13.155 دسا  سموا عي  دسةد  15.957

  275 17.465 مواعس

   ىلق ابجلع   سة أات ل ةىل و    سذ العي سةيت 
ا  . سة أ  

 0.264 3 0.792 ي ،  سموا ع
 0.028 272 7.685 دسا  سموا عي  دسةد غا  2.172

  275 8.477 سمواع

 سذ العي كك  
 0.885 3 2.657 ،  سموا عي 

 0.046 272 12.418 دسا  سموا عي  دسةد  12.729
  275 15.175 سمواع

ع عد  ات    ت ذسي دالةد مح،  اد  ت  ح ل  ،عع ي سجلت ل سةسع،ق  
ل العي سة و  سة أا   كك    كدةك سذ العي سذ  تأد  ،     0.05لس ا   

 سذ العي سذ  تأد      ت ع سذ العي سذ  تأد   عي سة أاع   ،شخ،عد سذ أاع
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مع سالا عف يف  عي سذ  تأد مبس سعي سم و          سذ ال،ثقع د سم و    
  12.729سحملسا،د هلع  ىل  سة اسيل   (Fحعث كع ه لعود    ساعةد سال  وع عد

ةعد  ( سجلت  F(   ىل  ل  لعود  15.957  -10.214 -7.751  -9.617  –
(   2.6049(  سةتعة د  0.05(  لس ا  ل ااتد   272   3 ات دإ د ح تد  
ة، سةف  ت  سة أا       سذ      ع    كع ه  ابة و   سذ  تأد  سذ العي   ل    
سذ     ةت   سألإ كع ه  ل   ل   سذأىلق   سذأىلقع   سة  سب  س    كث  

سذ       سذ  لسس ةععي  كث و  مع  ذةك  ت        عي   سة عزابي   لت 
يف   سة  سلعهتم سأل  تد  ابة عيل  تم   اد  له كعيف ةتت م ةىل و  سة أا     

ظ  ي سةا ع ج  تم   اد    ت ،  ل العي سة أاع سذ  تأد ابجلع    ح   
سة أا    سة أات   ةىل و   س ل  ذ  ا  لعود  اعةد سال  وع عد     ،ىل ه    حعث 

 F  ه   ل  ل  لعود  2.172( سحملسا،د   )Fت ةعد  ات دإ د ح تد  ( سجل
 (.   2.6049(  سةتعة د  0.05(  لس ا  ل ااتد  272  3 

دإس د هدخت ىلف      ل    ع ج  سةا ع ج  سةيت  كتي  (  2001 سحملعلعت     ر 
  عزابي  سألإسل   سذأىلقعي. أا عً ل  سة كث     سذ    عي   ىل  

 : ستوى الدراسيالفروق ابختالف متغري امل -ب
 ه هاعك    ت ذسي دالةد مح،ع عد يف م عابي  ةىل   ف  ىل  لع مذس كع

س  ختم سةتعحث "     قت   تإس   سذس ا  سة  و  سةتإس د طتقعً مع سا عف  
سة تعت  سألحعدل "     يف    اضعح دالةد سةف  ت( ة One Way ANOVAقىلع  

سذ ل  ا  الا عف  طتقعً  سةتإس د  سةتإس  م عابي   و     ع ي    س ا  
 ت ل سة عيل سةا ع ج كوع تاضح ع سجل
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 One Wayتاضح   ع ج " قىلع  سة تعت  سألحعدل "      (19 ت ل إلم  

ANOVA  ) ةىلف  ت يف 
 س ا  سةتإس   سذل العي سة و  سة أا   حس   يف

 درجات احلرية  جمموع مربعات  باينمصدر الت احملور
متوسط  
 املربعات 

 قيمة ف
الداللة  
 اإلحصائية

  . سةيت    ىلق ابجلع   سةشخ، سذ العي 
 0.329 4 1.318 ،  سموا عي 

 0.027 271 7.437 دسا  سموا عي  دسةد  8.745
  275 8.755 واعسم

سةيت    ىلق   عي سة أاع.  سذ العي   

 1.40 4 5.602 ،  سموا عي 
 0.109 271 29.437 دسا  سموا عي  دسةد  11.764

  275 35.039 سمواع

ثقع د سم و . سةيت    ىلق ، سذ العي   

 0.774 4 3.098 ،  سموا عي 

 0.043 271 11.625 سموا عي دسا   دسةد  17.516
  275 15.723 سمواع

. سةيت    ىلق مبس سعي سم و  سذ العي   

 0.272 4 1.089 ،  سموا عي 

 0.050 271 13.476 دسا  سموا عي  دسةد غا   2.274
  275 14.565 سمواع

    ىلق ابجلع   سة أات ل ةىل و  سة أا  .  سذ العي سةيت 

 0.345 4 1.298 ،  سموا عي 
 0.016 271 4.315 دسا  سموا عي  دسةد  4.791

  275 5.613 سمواع

 سذ العي كك  
 0.422 4 1.687 سموا عي  ، 

 0.43 271 11.596 دسا  سموا عي  دسةد  9.183

  275 13.283 سمواع
 

  اد    ت ذسي دالةد مح،ع عد  ات  ت  ح ل  ،عع ي سجلت ل سةسع،ق  
ل العي سة و  سة أا   كك    كدةك سذ العي سذ  تأد     ،  0.05لس ا   

  تأد   عي سة أاع   سذ العي سذ  تأد    ت ع سذ العي سذ ،شخ،عد سذ أاع   
سم  مبس سعي  سذ  تأد  سم و    سذ العي  سذ  تأد  و    سذ ،ثقع د  العي 

   سةتإس    سذس ا يف  ابجلع   سة أات ل ةىل و  سة أا        مع سالا عف 
  -11.764  -8.745  –  9.183( سحملسا،د هلع  ىل  سة اسيل  Fحعث كع ه لعود  
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(  271   4( سجلت ةعد  ات دإ د ح تد   F(   ىل  ل  لعود  4.791  -17.516
ل ااتد    ة،ع   2.372(  سةتعة د  0.05 لس ا   سةف  ت  سألل     (   كع ه 

سة  ىلعو  سذس ا   سذ  تأد ابة و يف  سذ العي  سة أا       ل       دسد كىلوع    
سة  ىلعو  سذس ا   سألكث    ىل   سخنفي  سألشخعص  تكا اس  كث    ل     عوعً 

سإ فعع لس ا  سةا   ةتت م   لت ت    مع  تم   لت ت    ذةك مع   أا عً   
، سلج  أا عد   سةأعبة   اد  سه وعم  سةا ع ج  تم  ىلتعد  ح   ظ  ي  يف    

سذ  تأد   سة أاع  ل العي    ، سم و     اد    ت  ذ  امبس سعي          
(   2.274( سحملسا،د  Fود    حعث ،ىل ه لعسذس ا  سةتإس  سالا عف يف  

(  لس ا  ل ااتد  271 4( سجلت ةعد  ات دإ د ح تد   F ه   ل  ل  لعود  
 (.   2.372    د(  سةتعة0.05 

دإس د       ل    ع ج  سةا ع ج  هدر  سةاسع   2001 سحملعلعت      فق  أب    )
  سألل  يف سذس ا  سة  ىلعو . كث   أا عً ل     ىلعوعً  سألكث 
الدر   -3 نتائج  ابلتسا عرض  اخلاصة  الثالثاسة  لع  :  مؤداه و   ؤل 

سةف ت  سذقرتحعي سةيت قت ل  ل العي سة و  سة أا   ل     د        ع   
 سة أا عد؟ 

سذئاتد   سة ك سإسي  سةاس   حسعب  مت  سة سعؤل  هدس   ةإل ع،د  ىل  
سةتإس د  ىل   ال  جعابي   و  تاضح ع     سحملاإ  هدس   سةا ع ج كوع    ع ي 
 سجلت ل سة عيل  
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 ل العي سة و  سة أا   سةيت قت ل   قرتحعيسذ ( تاضح20 ل إلم   ت
 % العدد املقرتحات  م
 15.21 42  ىل    ت سة و  سة أا    سة اسعق ،عا ع   م شع  ل ىلد إمسعد  ش ف 1
 19.20 53   ع    ش  سةا   ،ثقع د سة و  سة أا      2
 5.43 15  ا عد سأل   أب عد سة أاع أل،اع  م  3
 8.69 24 ةىلو أا   ا   ع   س  قعل  ا  4
 6.52 18 ذ أا  س ا عم د إسي  تإتتعد ة أهع   5
 و     تق         أا عد  و إ     لتعد و  لسع،قعي  ااتد أل 6

  أا   
3 1.08 

 3.26 9 ا   يف سذتسإس  سجلعل عيخت،عص لق إ دإس      سة و  سة أ 7
 7.24 20 سي سة أا عد سة أا    سذتعدإ سة و    ساكال  ةف تسةت م سذس س   8
 16.30 45 سة و  سة أا     سذ اال ةف تساله وعم ابةت م سذعدل  9
 4.34 12 سةت م سإل عل  ةف ت سة و  سة أا    10
 3.26 9 ع مىل  لا  س   عل سذس سعي ةىلو أا    سة  ط 11
ةع  فعدو ل    حب سةسةقأعع سة عم  سخلعص  غا سة اسعق ،  لس سعي  12

 سة و  سة أا      ت
10 3.62 

 2.17 6 سةا   يف حع عي سذ أا   ،شك  د إل   13
 

،عع ي   سةتإس د  ت  ح ل   سةسع،ق لقرتحعي  عاد  ةىل  ىل   ىل   سجلت ل 
 ش   ل   عاد سةتإس د ض  إو    %19.20ل العي سة و  سة أا    حعث ت    
سة أا      ع   سة و   ،ثقع د  سة  % 16.30   ىل  ع  سةا    تإس د  ل   عاد 
ساله وعم ابةت م سذعدل  سذ اال ةف ت  تسكت    ىل  ض  إو ساله وعم ابةت م  

م شع  ل ىلد  ل   عاد سةتإس د   عد    %15.21  يف ح  ت     سة و  سة أا 
ل   عاد    % 8.69     ا    سة اسعق ،عا عإمسعد  ش ف  ىل    ت سة و  سة أ 

ل   عاد    % 7.24     س  قعل ةىلو أا      ا ا   ع   سةتإس د   ع،اس ،   إو  
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ت      عد   سة أا    سةتإس د  سة و   ةف ت  سذس س   ساكال    سةت م 
 ا عم  ل   عاد سةتإس د تسكت    ىل  ض  إو    %6.52     دإسي سة أا عد سذتع

ة أهع    ت    ذ أا   س د إسي  تإتتعد  ح   يف  سةتإس د    5.43%   ل   عاد 
ل   عاد سةتإس د ت         % 4.34    سة أاع أل،اع  م ا عد سأل   أب عد  ض  إو  
ل   عاد    %3.62  يف ح  تسكت  سةت م سإل عل  ةف ت سة و  سة أا    عد  

   حب  سة سةقأعع سة عم  سخلعص  غا  سة اسعق ،  لس سعي   إو  سةتإس د  ىل  ض  
سة أا  ةع   سة و   ل    ت  ت    فعدو  ،عاوع  سةتإس د    3.26%   ل   عاد 
دإس       خت،ع  عد   لق إ  سذتسإس  سجلعل عيص  يف  سة أا       سة و  
  يف   ط  ع ملا  س   عل سذس سعي ةىلو أا    سة   إ ي   %3.26 لثىل ع  

ت     ض  إو    %2.17ح   سةتإس د  سذ أا    ل   عاد  حع عي  يف  سةا   
 و  لسع،قعي  ااتد  ل   عاد سةتإس د    %1.08  ااسً ت       ،شك  د إل
 . أا   و     تق          عد   أا و إ أل    لتعد

ل أععي     سةتإس عي  هدر   ، حىلع   لع   ف ي  ا   ضا   يف  سةا ع ج 
سةا سةسةسع،قد  سإلطعإ   هدر  ت  ح     ل    عجد  ع ج  ا  ل   دإس د    فق 

  و يف  شجع  سة علعد  ىل   ( سةيت   ضحه   عد د إ سأل2004 لا،اإ   
سذتإ عد    سة أاع    (  2006دإس د  سة اض    كدةك  سال  وعم ةىلجوع عي 

 ، سال  وع عد     إو  اوعد سةيت    ه  أبد سإهم  سةشتعب   دإس د         
 ىل    عد سإل عم كوس سد ل  لس سعي  كتي  سةيت  (  2006 ل عه ل   

سةيت    سة أا    سم و   سة و   ثقع د  كتي دإس    أب  سإل عم  حعث     ل 
سة اعتد    ل   ل تتسً  سة أا    سة و   إب أع   تس لأعة   حىت  ش    ساله وعم 



 

 

 

71 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  
 

سة اعتد  ع  هبدر  تسكت  ىل   سة علد  سإل علعد  كوع  سذسع    هبدر  مجيع،ععً  أث  س 
سأل ل   ض  إو  سخلاتد       ع    ابجل عي  سة علد  سإل علعد  سة علعي     و 

 ىلا اض ابة و  سة أا  . م سة علد ة     و سإل ع
 : خامسًا: النتائج العامة للدراسة

سة  -1 سة أا   ل العي  تإس د     سظ  ي   ع ج  ل     د        سة و  
سة أا عد  سةف ت  ل  ف   ذةك     لت     ع   مبس ا   سذ العي  هدر   ع ي 
حسعيب  مب سأل ع    2.37 ا ط  سذ  تد  يف  سةيت    لت  ع ي     ىلق   سذ العي 

سة أات ل   حسعيب  ابجلع    مب ا ط  سة أا    سذ  تد  2.55ةىل و   يف     ىل  ع 
مب ا ط حسعيب    يت    ىلق مبس سعيسة  سذ العي سةثع عد       يف  2.54سم و  

    يف  2.38ط حسعيب  سةيت    ىلق   عي سة أاع مب ا   سذ العي سذ  تد سةثعةثد  
   2.20  مب ا ط حسعيب   ع   سةشخ، سةيت    ىلق ابجل  سذ العي سذ  تد سة س، د  

مب ا ط    سم و  سةيت    ىلق ،ثقع د    سذ العي  يف سذ  تد سخلعلسد  سألااو  ع ي  
 .2.19سعيب ح

الدراسة  وأ -2 نتائج  مح،ع عد  ات  ثبتت  دالةد  ذسي    اد    ت 
 و  سة أا   كك   كدةك سذ العي سذ  تأد  ل العي سة،     0.05لس ا   

سذ أاع   ت  سذ  تأد   ع،شخ،عد  سذ العي  سذ العي  ع  سة أاع   كدةك  ي 
  سةدكاإ    كع ه سةف  ت ة،عسذ  تأد مبس سعي سم و       ذ  ا سجلا    

سةيت    تط   سة أاع  ل العي    ، سةا ع ج  تم   اد    ت  ح   ظ  ي  يف 
سم و سة أا    ،ثقع د  ةىل و   سة أات ل  سذ  تأد ابجلع    سذ العي      كدةك 

در سةا ع ج  ىل     سةدكاإ ةتت م ل العي ابة و       ذ  ا سجلا     تل ه  
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سإ تعط سةدكاإ ، و     كث و  لت ت    ذةك مع  سة أا    كث  ل  سإل ث   
ةتت سأل  تد  ابة عيل  تم   اد  له كعيف  ةىل و   لسس ةععهتم  سة  سلعهتم   م 

 سة أا  .
  اد    ت ذسي دالةد مح،ع عد   ت عً     كما أثبتت نتائج الدراسة -3

لس سذ العي  ،     0.05 ا    ات  سة أا   كك    كدةك  سة و   ل العي 
سذ العي سذ  تأد   عي سة أاع   سذ العي  سذ أاع    ت ع    سذ  تأد ،شخ،عد

مب سذ  تأد  سم و    سذ العي  ،ثقع د  مع  سذ  تأد  سم و         س سعي 
سال  و  ساعةد  يف  سذ      سالا عف  ة،ع   سةف  ت     ل     ع عد   كع ه 

س  ل   سذ       كث   ةت   سة أا   كع ه  ابة و   سذ  تأد  ألإسل   سذ العي 
 سذأىلقع   سة  سب  سة عزابي   لت ت    ذةك مع كث و لسس ةععي     سذأىلق  

لعهتم سأل  تد  ابة عيل  تم   اد  له كعيف ةتت م  سذ       سذ    عي  سة  س
سةا ع ج  ةىل ح   ظ  ي  يف  سة أا     ل العي   و     ،  تم   اد    ت 

سة أا  ةىل و   سة أات ل  ابجلع    سذ  تأد  سسة أاع  ذ  ا  اعةد          
 . سال  وع عد

  اد    ت ذسي دالةد مح،ع عد  ات   ت عً    الدراسةنتائج  أثبتت  و  -4
ل العي سة و  سة أا   كك    كدةك سذ العي سذ  تأد  ،     0.05لس ا   

ي سذ  تأد   عي سة أاع   سذ العي سذ  تأد  ،شخ،عد سذ أاع    ت ع سذ الع
سم و    سذ العي مبس سع  ،ثقع د  سذ  تأد  سذ  تأد  سم و    سذ العي  ي 

  سةتإس     ل ةىل و  سة أا        مع سالا عف يف سذس ا ابجلع   سة أات  
 كع ه سةف  ت ة،ع   سألل  يف سذس ا  سة  ىلعو    ل    سذ العي سذ  تأد  
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سألشخعص  اب سة  ىلعو    ل     سذس ا   سخنفي  سة أا     دسد كىلوع  ة و  
ا     كث   أا عً   لت ت    ذةك مع سإ فعع لس ا  سة  ىلعوعً تكا اس    سألكث 

ة ىلتع ، سلج  أا عد  ح   ةتت م   مع  تم   اد  يف  سةأعب   سه وعم  د 
مبس  سذ  تأد  سة أاع  ل العي    ، سةا ع ج  تم   اد    ت  سعي   ظ  ي 

 .  سم و       ذ  ا  سالا عف يف سذس ا  سةتإس  
ي سة و  سة أا   ل     د      سات ل  ل الععي  قرتحابةاستد ذ -5

  عد  قت  ع ي  ىل  سةرت ع  سة عيل     ع  سةف ت سة أا 

 .،ثقع د سة و  سة أا      ع   ش  سةا    -

 . سةت م سذعدل  سذ اال ةف ت سة و  سة أا   -

 . إمسعد  ش ف  ىل    ت سة و  سة أا    سة اسعق ،عا عم شع  ل ىلد  -

 . ىلو أا    ا ا   ع   س  قعل ة -

سة أا    سةت م   - سة و   ةف ت   سذتعدإسي  سذس س   ساكال  
 . سة أا عد

 .أا    ا عم د إسي  تإتتعد ة أهع  سذ  -

 . ا عد سأل   أب عد سة أاع أل،اع  م -

 . سةت م سإل عل  ةف ت سة و  سة أا   -

ةع  فعدو     حب سةسةقأعع سة عم  سخلعص  غا  عق ،  لس سعي  سة اس -
 . سة أا  ل    ت سة و  

 .سذتسإس  سجلعل عيق إ دإس      سة و  سة أا   يف خت،عص ل -

 . ع ما  س   عل سذس سعي ةىلو أا    سة  ط  ل -
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 .سةا   يف حع عي سذ أا   ،شك  د إلض  إو  -

لتعد -  و     تق           د    أا عو  إ  و  لسع،قعي  ااتد أل    
 . أا  
سةا   فق       ل    عجد  ع ج  هدر  سةيت  2004،اإ    لادإس د    فق   )

أل،اع  م  ضحه   عد   سة أاع  أب عد  سأل     ل عه ل   دإس د      ا عد 
د سإل عم كوس سد ل  لس سعي سم و  سةيت   ىل    عسةيت  كتي  (  2006

  .   دل ثقع د سة و  سة أا  
 

 * * * 
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 الدراسة سادسًا: توصيات 
سة و    -1 ثقع د  س رتس عجعد   و   ىل     عخ  سة أا     ض   عع د    
     سد سم و   لس سع  . ف عىل  ،    

سة أا عد   ا ا حاس   أل -2 سةف ت  ذشعإك     ع   سة ايض د وعُ  م  مبتتاد 
  قفع سً ال  و سإهم.

سذ تت     ع  سةف ت سة أا عد   ،وعم سةربسلج سة تإتتعد سذاع تد إلكسعب   -3
 .ل  سذ عإسي سةعزلد يف  وىل م سة أا  

 ئعي سم و   اع د  ئد      ىلف  ذ أا   لسة و   ىل  زايدو  تد س -4
 سةشتعب.

سة أا     -5 إبجنعزس    ض  إو مجيعد ، سلج  ا اتد ةىلواسطا  أب عد سة و  
 سم و عد  ذةك ة اشعط إ ح سة و  سة أا   ةت  سذاسطا  ابم و .

6-    ، سجل اد  ل   كثعف  يف  سذسجىلد  سة أا عد  مبتتاد  ك   س سةف ت  سة أاع 
ةاوعذج ل  االً   سة ايض  ة ،تح   وع و      سم و  ؛  سةا ط  م، سزهع يف  حمع ةد 

 لت و ةآلا ت  سةدت  ل  سذألال    تا واس مةع م. 
 ابعًا: حبوث مستقبلية مقرتحةس
 سجتعهعي سأل   سةس ادتد حنا لشعإكد  ،اع  م يف سة و  سة أا  . -1
 .د لس قتىلعد ة ف ع  سة و  سة أا  إؤت -2

 
 * * * 
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 املراجع
حكو -1 سذسدتد (.  2006ه  ىل .  م، سهعم   سال  وع عد  ةىل اسل   قىلعىلعد  دإس د 

سة أا عد   سذش   عي  سجلعل   يف  سةشتعب  د إ عةد  ذشعإكد  سة أاع  وع عي   تتد 

  وع عد.لع س ا غا لاشاإو. حىلاس    عل د حىلاس  د كىلعد سخلتلد سال 

سةشتعب يف  2003 محت   ىل  حس .   -2 سةرت (. د إ  سة أا  .  ىلد  ،عد   سة و  

 . 215 د  182 فحد 

سةاسل     سة وعين (. سة و  سة أا   يف سم و   2006.  محت  سةتاإ  عتل  إسشت -3

 . 62د  9 ع . شس   س  وع عد   فحد   آةععي سة ف

هللاسجلتعيل   ل    -4 ةىلوتإ 2007.   تت  سةرت،ال  سةت إ  ساكالعد (.  سةثع اتد  د 

دتد ل     د  ت  سةف عو سةس ا   ت  لعم سة و  سة أا   ةةىلتاعي مبتتاد سة ايض يف  

    سذ ىلوعي  إ عةد لع س ا غا لاشاإو. سة ايض   عل د سإللعم حموت ،    اد  

  علعد. سإل

(. سةا  ايي سال  وع عد سذ قتلد.  ّوع   دسإ  2015ساس   محسع  حموت.   -5

 اش   سة ازت . س   ةىل
ا    سةقعه و   (. سة و  سجلوع   سة أ 2010سخلأع    تت هللا  تت ساوعت.   -6

 .ةش كد سة  ،عد سذ حتو ةىل ساتقس
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سة أا   يف سإل1992سة سشت  إسشت حموت.   -7 سة  ،عد  (. سذشعإكد ابة و   لعإسي 

 سذ حتو.  ىلد شس   س  وع عد.
سة مح .      حع   هت  محت  تت هللا   سجل ستتو   تعىلد -8 سة و  2013 تت   .)

 . د سة شتد  سة أتعق  سة ايض  لك تسة أا   ،  سةا  ت

حنا  2009     ت  ىلأع .  سةسىلأع -9 سةدكاإ  سجلعل    سةشتعب  سجتعهعي   .)

سخلىلعج     دإس د  أتعقعد  ىل   سة أا   سة و    إ عةد  سذىلك   اد.  ىلد   عل د 

 . 456د 438 فحد 

ل مي  عس .    -10 لش  ع  (1992سةشربس ل   يف  سذاسطا   لشعإكد  ل العي   .

 إو. حىلاس    عل د حىلاس .ع س ا غا لاشا سجلو ععي سألهىلعد سةقأ تد د إ عةد ل

هعفع    سخلوش    عإر.    -11 س رتس عجعد  طاعد  2013سةشىل اب   حنا  ة ف ع  (. 

دإس د  أتعقعد  ىل  سةشتعب سجلعل   يف    سةس ادل سة و  سة أا   ةت  سةشتعب  

 . 184د   137  وع عد   فحد  طق سذوىلكد سة  ،عد سةس ادتد. شس   س، ي لاع

اب م.  سةأات  -12 سة و  2011س    لكع د  د  سألإدين  سم و   لسش سي  دةع    .)

سذتين   سم و   لس سعي  يف  ةىلتإس عي. ل   سألإدين سة أا    سجلتتت  سألإد    ك  

  ّوع   دسإ  اتابد ةىلاش   سة ازت .



 

 

 

78 

 طوعية معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر أعضاء الفرق الت
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سةشتعب  2004سة عل    ثوع .    -13 ةت   سة أاع  ثقع د  دإس د    سةس ادل (. 

س سة ىلو   سذسمت   ةقسم   ال لعتس عد.  سذس تسلد    سةرت،عد    ةساال  سة  ىلعم  سة اوعد 

 (. ل، . 218د  185  فحد 

سةىلأعف  إشعد  محت   -14 ةىل اوعد  سإل كاتإتد   2002 .   تت  سة خأعط  (.   عةع  

 سذك تد سجلعل عد.

مميع .    -15 سة  ب   سةشتعب  2012    ةت   سة أا    لس سع    سة و   (.  اإو 

 . 43د    9س  وع عد   فحد سةت ةعد. شس    سجلعل   يف ظ  سذ  اسي

إ  ه.  ضسة ا   -16 ثقع د 2013    سة  ىلعوعد يف   وعم  سذس سعي  د إ  ذشعإكد  س  (. 

سال  وع عد  سة اعود  / كىلعد  لعتس عد  دإس د  سةأىلتد  ل     د      سة أا    ابة و  

د  سل    س يف  ىلسأ   سة أا    سة و   لسمت   سذف احد.  سةقتس  أل  تد  عل د 

 سةقتس سذف احد. ح عع عي.  عل د  س

غعزل.    -17 سجلوع عد  ة    2006سة اض     عت  سذاعلشد  س  ختسم  كاعك    .)

 إ يف مطعإ ط تقد سة و  ل  سجلوع عي   اوعد     سةشتعب سجلعل   أبد سإهم  ةتس

سمت  سة ىلو  سة ع    ش  د كىلعد سخلتلد سال  وع عد. حىلاس    عل د  سال  وع عد. سذ

 حىلاس . 
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سة  ت تسة  ت      -18    ،اعفعهتع    سال  وعع (.    ايي  ىلم  2012 ىل .     ت 

سة أتعقعد    سجتعهعهتع   منعذ  ع  ساتسثد.   ، ي  ، ت  لع  مع  سةاض عد  سةا  تد  ل  

 سة ايض  دسإ سة ه س  ةىلاش   سة ازت .

(.    ت  ثقع د سة و  سة أا   ةت  طعب  عل د  2010.    تت سةاع    خ     -19

 . 261د   229ىلد سةرت،عد   فحد   ،اإ لقرتح.   سةكاته 

م، سهعم.    -20 طىل ه  سة و2006ةأف    د  (.  يف  سخلال  سإل سعين  سإللعإسي    ةد 

سخلاتد. دإس د لعتس عد ة عاد ل  سة علىل   سذ أا   يف سجلو ععي    سذ حتو سة  ،عد  

 . 292د   281 ىلد دإس عي سخلىلعج  سجل ت و سة  ،عد   فحد  

سة ىلعع  1431غ م هللا.  عةك   مس  حموت  سذ  -21 سةتإس عي  طعةتعي  مدإسك  لت    .)

سةق سة و عل د  م  معالي  سةس ادتد  سم و       يف  ةىلو  و  سة أا     سةس ادل   

 سةق  .  إ عةد لع س ا غا لاشاإو. لكد سذك لد   عل د  م

حموت.    -22 سذا 2001سحملعلعت   سةاسال  سة أا    سةسىلاك  د س    سألإد   (.  يف  م 

سال  وع عد  سالل ،عدتد    ع سذ  اسي  ،ت ي  لع    سة  ىلعوعد ل    غا  إ عةد  س ا 

 سجلعل د سألإد عد. لاشاإو.  ّوع   

سذوىلكد (.  سل  سة و  سة أا   يف  2006.  ت تت ساوعسذ عه ل  حموت  عل     -23

  ىلامسة قتتد.  ىلد    دإس د   فعد   ة اوع   سة  ،عد سةس ادتد  سةت إ سإل عل  سذألال  

 . 219د  189 عل د طعتد   فحد   سةرت،اتد
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 لتوم د. حممد بن عائض بن ماجد ا

سم و  سذتين يف سة اوعد.  ىلد    (.   عد لا وعي2008م، سهعم.   لع ل   محت    -24

  عل د دلشق ةىل ىلام سالل ،عدتد  سةقع ا عد.

م، سهعمسذىلعج  -52 سهلعدل.       لا اإ  ا عم  1991 تت  ل   سال  وع عد  سخلتلد   )

   سإل كاتإتد  سذك   سجلعل   ساتتث.1ط    إؤتد  سل عد سم و

م، سهعم  -62 سهلعدل   حمواد    سذىلعج    ةىل اوعد     (.0052حموت   تت  سة خأعط 

 .سإل كاتإتد  سذك   سجلعل   ساتتث

حمواد.     -27 مجع عي  2004لا،اإ   ل   يف  سة علعد  لشعإكد    ، سة علد   .)

سذسمت  سة ىلو  سةت يل سةسع،   ش  د     عالي سة أاع.  سةاشعط سذتإ    سذشعإكد يف

 سمىلت سةسعدس. حىلاس   كىلعد سخلتلد سال  وع عد.

سخلتلد  2000ق تاس   ،عف   و .   لا  -28 ذ اد  سة ،   لس حتاثي   .)

ة اذد. سذسمت  سة ىلو  سة س،  ةىلختلد سال  وع عد.  سال  وع عد ل  سةشتعب يف مطعإ س

 سإل كاتإتد.

سة     -29 سة 2018ف دعح.     محدت  تدت  سال  ودع    سة ود   سألد سإ (.  أدا    

سة دعذ    سةا دعم  ظد   سجلعل      1ت. طسجلتت سذسدس ةععي يف  سذك    سإل كاتإتد  

 .ساتتث
 

* * *   
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   هـ  1440 / 9 / 22: تاريخ قبول البحث   هـ  1440  /7  /13: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

ريف سلوكي يف خفض االكتئاب لتعرف على فاعلية برانمج معهدفت الدراسة احلالية إىل ا
لدددددض مرلددددى الادددد رل مددددا ال ددددوع ال ددددات الافاددددة اليوةعيددددة     رةددددت الدراسددددة علددددى عي ددددة 

( مرةضددااب سلادد رل   قاددةت عي ددة الدراسددة سلتاددا ل إىل ةةددوعت   ةةوعددة 30ا)ن=قوامهدد
مرةضااب سلا رل    استخدم  (15( مرةضااب سلا رل    ةةوعة لابطة )ن=15جترةبية )ن=

الباحث ميياس ر دلف لالكتئاب   توصلت نتداجج الدراسدة إىل انتردار االكتئداب لددض  عي دة 
الدراسة بدر ة مرتفعة  كةا توصلت نتاجج الدراسة إىل اخنفاض   ك  يفمرلى الا رل  املرار 

 استةرار االخنفاض   االكتئاب لدض اجملةوعة التجرةبية على ميياس الدراسة يف اليياس البعدل 
 عدم حد ث انت اسة يف اليياس التتبعي  مما ةؤكد فاعلية الربانمج املعريف الادلوكي املادتخدم 

لدراسدة لدر رت تعيد   خيداجي  نفادي  يف مراكدا الرعاةدة ا  ليدة تداجج ايف الدراسة     صت ن
 فاية.ملتابعة مرلى الا رل  مجيع ا مراض العضوةة اليت قد ةياحبها  مراض ن

 
 برانمج معريف سلوكي  مرلى الا رل ما ال وع ال ات  االكتئاب. :ةت املفتاحيلماالك
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Abstract:  

The present paper aimed at using a cognitive behavioral therapy program in 

reducing the depression experienced through the second type of diabetes patients 

in Al-Quwieya governorate. The sample consisted of 30 participants. 15 patients 

were in the experimental group , and the other 15 were in the control group. 

Rudolf's depression scale was adopted to collect data. Results indicated that 

depression is highly frequent in the sample. Significant differences were found 

between control and experimental groups favoring treatment group.  The 

improvement continued after the follow-up measurement 4 weeks after the end 

of the program. The results indicated the effectiveness of the proposed program, 

and the study recommended that specialists in psychology should  recruit in 

diabetes  care centers because physical diseases  accompanied with 

psychological ones. 

  

key words: Cognitive behavioral therapy program   the second type of diabetes 

patients  and depression 
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 : املقدمة
 اندرااب     مراض تطول مدهتا  ال ت تهي تلياجيااب   عرف ا مراض املام ة أبهنا  ت  

ا   ةرفى  متامااب ما  م ها  )   فراد  يف  سببااب  املام ة  ا مراض  ما  %70 ت عد   )
املتيدمة الد ل  الوفات يف  ت يل كا   حاالت  احل ومات يف مجكةا  هنا  يع  هل 

 . ( Widar et al,2004) الد ل اليت ت ترر فيها 
املام ة   ا مراض  اجلادآ ترتك  يف  العيبية   اثرااب      احلواس    اجلةلة 

 ةر ل املرض     و يهها  التل م هبا ت  احليات ال فاية    تؤثر يف ت ايم      الغدد
 املاما لغطااب نفايااب شدةدااب على املرةض. 

 هو ما     ناانإلاليت تييب ا   ما ا مراض املام ة  ةعترب مرض الا رل  
العامل حول  امل تررت  املام ة  ا مراض     ا مراض  ما  ةعترب  يف    املتااةدتكةا 

 . (Merell, 2005)  بر ل ماتةر  داجم اإلنترار
املةل ة  ما  ك ر ا مراض انترارا يف     قت ا احلايليف    لمرض الا ر    ة عد

الاعودةة ا غ العربية  الاا     الرباب  اليغار  ياء  الفيراء     ةييب     كبار 
مل افلة    الر ال  ال ااء    العامة  اإلدارت  يف  العلةية  اللج ة  رجيس   علا 

الوراثية  املام ة   الوكالة   اليلة     اعدت املاا مراض  الوقاجي يف  زارت  للطب 
ما نابته   ال ات ةر ل  ال وع  الا رل ما  ما احلاالت يف    %90 ن مرض 

 .(2018   ت اليلةزار )   الاعودةة
عام   تاجيل  2016 يف  مت  يف    3.8   سلا رل  إصابة  حالة  مليون 

يف   عالية  انترار  معدالت  ال ات  ال وع  ما  الا رل  مرض  املةل ة.  سجل 
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بلالاعودة  إىل    %32.8غت  ة  تيل  املتوقع  ن  العام    % 36 45 ما  يف 
 .(2018   ) زارت اليلة 2030

عدد حاالت الوفات املرتبطة ارض   حباب االحتاد الد يل للا رل  بلغ  
العالج  اإلدارت  س وياب   حالة   420 23ا رل  ال كلفة  بي ةا  صلت    

ؤثر  ت  يت الإّن مرض الا رل ما ا مراض املام ة  .د الرا س وياب 1145للرخص 
للفرد   تابب   اليلية  ال فاية  اال تةاعية  االقتيادةة  اجلوانب  على 

عبء كبي  تر يل  يف  ا فراد  رعاةته  مضاعفاته  على     على  سلبا  ةؤثر  مما 
 ((Daniel et al., 2016 صلتهم العامة   ودت احليات لدةهم

ماما   ارض  اإلصابة  حالته   ع د  تاوء  قد  به  املياب  فإن  كالا رل  
إال  ن ا فراد خيتلفون يف رد د  فعاهلم  فة هم ما ةت يف مع املرض    فايةال 

امل  ة  ر  احليات اجلدةدت   م هم ما  ةتعامل معه جبدةة منط  ا مر     رض   ال 
مرض   إىل  انب  ال فاية  االلطراست  بعض  ع ه  ة تج  قد  الذل 

بية   ود  ف ار سلبو    قد تتابب ا مراض املام ة    (Karlsen  (2004,الا رل
صورت   لإللطرست      اجلامعا  فرةاة  الفرد  ةيع  احتةال  ن  ه اك  مث   ما 

 ,.Line et al     رت هذه ا مراضال فاية  خيوصااب االكتئاب مما ةاةد ما خطو 

2009)).  
ما مرلى الا رل ةعانون ما االكتئاب  حيث ةعات    %30إّن حوايل  

ال مرله   ف اره  بابب  داخلية  صراعات  الا رل  صورت  مرةض  عا  البية 
سلضياع  كة العام  لدض  اجلام   إحااسه  الذات  بتيدةر  االستهانة  ا  ن 
 . (Michael,2008)  خللق االكتئاب املياب  س مراض املام ة سبب رجيس
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ةعات املياب ارض الا رل ما مراعر احلان  الرعور سلذنب  جت ب  
بوصفه     خرةاآلا ل فاه  ة ار  فاشالاب  ةتبىن  إفهو  يف  ناااناب  العيايب  االجتاه 
نفاهحم معه كةا     اسبة  الت ييف  يف  صعوبة  جيد ن  الا رل  مرلى      ن 

تغيي الا رل  مهية  مرةض  ة ترف  صارم    حيث  حنو  على  حياته  منط 
(Yousef, 1995 ).  

 حد االلطراست اجلاةية  اليت تاهم العوامل    لعد مرض الا ر  ة      
بد ر   زيدت   مهمال فاية  هبا      اإلصابة  للفرد   يف  املرلية  احلالة  ) بو    سوء 

 (.138:  2013الياسم   
تب   ن   لإلصابة    سببااب عد  ة  االكتئاب قد  لدض    لسلا ر ارض  مهةا 

مي ا  ن  ا فراد الضغط  تراكم  إىل   إن  الا رل   ةؤدل  داء    ظهور 
(Michael, 2008.)  

 مرض الا رل عالقة متبادلة  كةا هو    ا كتئاب العالقة ب      تعترب    
إىل ظهور  عراض    االكتئابؤدل  ةال يف العدةد ما ا مراض املام ة  فيد  احل

 ,Zahid  )  سالكتئاب  ةؤدل إىل ا صابةاملرض  كةا مي ا للةرض نفاه  ن  

Asghr & Claussen, 2008) . 
اليت ةعات   الالبية  التخفيف ما املراعر   للربامج العال ية د ر كبي يف 

ابية حنو ذاهتم مما ةاهم  ت املرلى االجي ت ةية اجتاها   م ها مرلى الا رل
 خرةا.آلهنم لياوا عبئااب على ا  يف تعدةل نارهتم عا انفاهم   

  ل الا ر رلى  مل تيدميه    عال ي معريف إعداد برانمج    تتضح  مهية ما ه ا  
ال ات ال وع  اليوةعية  يف    ما  حيات   حىت   حمافاة  م ل    طبيعية  ةعيروا  م لهم 
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العادة   مع    ما   ةتة  وا     ا فراد  املرض  التأقلم  مع  ا سرت  الت يف   فراد 
لدةهم احليات  ماتوض  ودت  حدت      الرفاق   رفع  ما  التخفيف   سلتايل 

 الذل ةؤثر على حياهتم.تئاب االك
 : الدراسة مشكلة

الرخيية   خرباته  خالل  ما  الدراسة  ار لة  الباحث    معاانت   عم شعر 
مليدانية اىل ماترفى  زيرته ا  ما مث     الا رل  ىما مرل   صدقاء  قارب  ا ا

العام الرعاةة     اليوةعية  اليوةعيةأب  ا  لية مراكا  اخياجيااب     حياء  عةله  حب م 
مت العام  عا اناب نفايااب  اليوةعية  ماترفى  سالسترارة     يف  التيى  حيث 

الا رل  ا ملرلى  الطيب  سلعالج  ةيومون  الذةا  متت   كذلك     خياجي  
ا ة   ميابلة املرلى  ال اتملياب  سلا رل  ةوعة ما  ال وع  املرتددةا    ما  ما 

 . على العيادت ال فاية
اجلةع   دراسة  االمرة ية  بي ت  الطبية   ,American Medical Societyية 

عي ة   اليت  (  (2010 على  ا فراد رةت  )  ما  س وات  ن  10ملدت  مرض    ( 
 الا رل ةاةد ما خماطر االصابة سالكتئاب.

ال فا االطباء  مجعية  ا ذكرت   American Psychiatric)مرة ي    ي  

Association,2017)    ا  %16 ن املواط    ما    ما  ةعانون  الذةا  مرة ان 
لدةه للةرضالا رل  مياحبة  نفاية  الطراست  انترارااب    لعل    م  ك رها 

 . االكتئاب
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 .Widar)   ةدر  زمالءه دراسة    ؛(Yousef,1995)    ةوسف  تؤكد دراسة  

et al., 2004  )  ميلة   دراس ؛    (Merell,2005  )  سالكتئاب  صابة  إلنه مي ا ا
ن مير املياب اراعر الرفض   بعد       بعد ترخيص الفرد كةياب سلا رل

الغضب ا      ما  س وات  بعد  سالكتئاب  الفرد  ةياب  ارض  إل قد  صابة 
 الا رل  التعاةش معه. 

هويل   املياب     % 90 ن    Holley(  2015) ذكر  الا رل  مرلى  ما 
داللة  سالكتئ ذات  بدر ة  حتا وا  م إ اب  ع د    (a=0,05)  اتوض  حياجية 

 بفضل برامج العالج املعريف الالوكي املب رت.  
العل  اهتم  على  ةاء  الباح ون   ليد  بتأكيدهم  الالوكي  املعريف  سلعالج 

 . (Dimidjian,2006) لبط الالوك   مهيته يف تعدةل ا ف ار الالبية 
ي يف  حتدةد فاعلية برانمج معريف سلوك ما ه ا تربز مر لة الدراسة يف  

الافاة   ال ات  ال وع  ما  الا رل  ارض  املياب   لدض  االكتئاب  خفض 
 اليوةعية. 

 شكلة األساسية للدراسة يف السؤال التايل: ل املوتتمث
"ما مدض فاعلية برانمج معريف سلوكي يف خفض االكتئاب لدض مرلى  

 ة؟" الا رل ما ال وع ال ات يف حمافاة اليوةعي
 : العام التساؤالت اآلتيةويتفرع من هذا التساؤل 

ما مدض انترار االكتئاب لدض مرلى الا رل ما ال وع ال ات يف   .1
 افاة اليوةعية؟ حم
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ب  اجملةوعت  التجرةبية  الضابطة يف    هل تو د فر ق دالة إحياجيااب  .2
مرل ع د  االكتئاب  مليياس  اليبلي  ا  لالا ر   ىالتطبيق  ال ات  ما  ل وع 

 ؟ لافاة اليوةعية ا
إحياجيااب   .3 دالة  فر ق  تو د  التطبيي     هل  التجرةبية يف  اجملةوعة  ب  

ع االكتئاب  مليياس  مرلاليبلي  البعدل  ال ات  ما    لالا ر   ى د  ال وع 
 الافاة اليوةعية؟ 

إحياجيااب  .4 دالة  فر ق  تو د  التطبيي     هل  يف  التجرةبية  اجملةوعة  ب  
االكتئاب   مليياس  مرلالبعدل  التتبعي  ال ات  ما    لالا ر   ى ع د  ال وع 

 الافاة اليوةعية؟ 
 :دراسةأهداف ال

 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:     
فاعلي .1 لدض  ة  معرفة مدض  االكتئاب  برانمج معريف سلوكي يف خفض 

 مرلى الا رل ما ال وع ال ات يف حمافاة اليوةعية. 
ال امعرفة مدض   .2 ت  انترار االكتئاب لدض مرلى الا رل ما ال وع 
 حمافاة اليوةعية.يف 

مرلى   .3 على  االكتئاب  أتثيت  إلطراب  عا  رؤي  اللة  تيدمي 
 .الا رل

 أمهية الدراسة: 
 يف جانبني مها:  دراسة احلاليةتكمن أمهية ال
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 األمهية النظرية: أ/ 
عا  ثر   .1 معلومات  بتيدمي  ال فاي   العالج  ةال  يف  نارياب  االسهام 

 . تئاباالكاإلصابة سلا رل يف حد ت الطراب 
  اليلة   بدراسة   هتّةت  اليت   الباحث  علم  حد د  يف  الدراسات   قلة .2
  اإلصابة   عا  ت رأ  اليت   املضاعفات  الا رل  ارض  املياب    لدض   ال فاية
 سملرض. 

 األمهية التطبيقية: ب/ 
يف   .1 فاعليته  ثبتت  إذا  استخدامه  مي ا  سلوكي  معريف  برانمج  إعداد 

 الا رل. خفض االكتئاب لدض مرلى 
مرلى  املاتخدم  الربانمج   .2 تدرةب  إىل  ةهدف  احلالية  الدراسة  يف 

ةااع مما  م طيية   معتيدات  العيالنية   تبين  التف ي  طرق  على  د الا رل 
 على استةرار فاعلية الربانمج. 

 حدود الدراسة: 

املوضوعية - معريف  احلدود  برانمج  فاعلية  على  التعرف  يف  :  تتة ل 
ا ال وع ال ات يف حمافاة  االكتئاب لدض مرلى الا رل مسلوكي يف خفض  

 ليوةعية. ا
ال - واملكانيةاحلدود  الدراسة  بشرية  حددت  ما  :  الا رل  ارلى 

 بر ل داجم يف ماترفى اليوةعية العام.عاجلون   الذةا ة  ال وع ال ات
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ىل  إ   15/1/2019: طبق الربانمج خالل الفرتت ما  احلدود الزمانية -
15/3 /2019 . 

 الدراسة: مصطلحات 
 يف السلوكي: الربانمج املعر 

برانمج خمطط  م ام مات د على مبادئ  ف يات حمددت تتعلق سجلوانب  
الفرد ع د  ا   املعرفية  الالوكية  ة  ةتضةا  اخلربات  لربانمج  ما  ةوعة 

ال اجتة عا    املةارسات  ا  اليومية بييد التخلص ما مراعر الضيق  نرطة 
 . (5:  2000  االكتئاب )بيك

 :( Depression) االكتئاب
ا ةعرّ  ا عراض  الكتئاب  ف  ما  ةةوعة  ةياحبه  نفاي  الطراب  أبنه: 

للفرد   ال ال فاية  املاا ية  احلالة  تولح  اليت  احلان  اإلكلي ي ية  تتة ل يف  يت 
شيء   الرعور   أبل  االستةتاع  اهلةة   عدم  الردةد   اإلحباط  فتور 

الرتكيا   عدالييام أبل  سلتعب  اإلرهاق ع د   م  عةل   لعف اليدرت على 
اليرارات   الر اختاذ  على  سلتفاهة  عدم  اليدرت  سلذنب   اإلحااس  عور 

ال ية ال وم   انعدام  على  اليدرت  سل فس"    الييةة   عدم 
ةعرفه  (    2007:193)ا نيارل: "حالة  2010  )  إمساعيلكةا  أبنه:   )

اال تةاعي   الاعادت  االنالاب  سحلان   فيدان  الفرد  فيها  ةرعر  انفعالية 
الييةة  فيدان   فيدان   بعدم  هذا  ا ا ما  اإلحااس  املاتيبل   يف  مل 

اال احلااسية  اإلجناز  زيدت  على  اليدرت  عدم  إىل  نفعالية  الرعور  سإللافة 
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و الذات  اآلخرةا  كةا ةتةيا بو ود  سلوحدت ال فاية  اإلحااس سلذنب حن 
 بعض ا عراض  الطراب الرهية  الرعور سإل هاد  نييان الوزن.

إ راجيااب عر  ة الباحث  مرلى  فه  عليها  حييل  اليت  ال لية  الدر ة  هو   :
يياس املاتخدم يف  الا رل ما ال وع ال ات الافاة اليوةعية على فيرات امل

 لالكتئاب(.هذه الدراسة )ميياس ر دلف 
 مرض السكري:  

مرتفعة   الدم  )الا ر( يف  اجللوكوز  فيها كةية  ت ون   الا رل هو حالة 
للطاقة يف  اةك   ل ا ع دما ةيبح   دا  اجللوكوز   الرجيس  هو امليدر 

مرتفع الدم  يف  اجللوكوز  إبم انه  ماتوض  طوةلة  فرتات  مدض  على  ن  ا  دا 
ال ةو د ه اك  ناول      ما ع دماة تلف بعض ا عضاء   حيدث الا رل إ 

ةعةل   ال  إنتا ه  ةتم  الذل  ا ناول   غي كاف      ن  ا ناول       ن 
 . (Koompanschap, 2002) ل اجللوكوز خارج الدمبر ل صليح ل ي 

نابة   ارتفاع  إىل  ةؤدل  ماما  مرض  أبنه  الا ر  مرض  الباحث   ةعرف 
 دم  ةياب به اليغار  ال بار.الا ر يف ال

 السكري من النوع الثاين: داء 
إفراز   على  قادرت  الا رل  ما  ال وع  هذا  يف  الب  ريس  غدت  ت ون 

ية   ةر ل ال وع ال ات اليام ا عام ما  ا ناول    ل ا ب ةيات غي كاف
مع   الا رل  داء  ما  ال ةط  هذا  الا رل   ةرتافق  استعداد  راثي  حاالت 

 (.2002 العةر )سبلي, تيدم  يفلدض املرلى البدة    امل فطرل قول 
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 : إلطار النظريا
 االكتئاب:  مفهومأوال: 

ت حيث  انترارا   ال فاية  ا مراض  ما  ك ر  االكتئاب  يدر   ةعد 
املرلى   عدد  إىل  ن  العاملية  اليلة  م اةة  بداء  إحياجيات  املياب  

ض هذه اإلحياجيات  جة مليون مياب   تري بعااالكتئاب ةاةد على مخاة
ما س ان العامل   ما املتوقع  ن   %7نابة انترار االكتئاب تيل إىل   إىل  ن

 (. 46  :2018يف ا عوام اليادمة)ال فياة     %10تاةد هذه ال ابة إىل 
سيلتل املرتبة ال انية ما    مرض االكتئاب   ترض م اةة اليلة العاملية  ن

الوفات بعد    هم  سباب  العامل  يف  عام     اإلعاقة  حبلول  اليلب   مراض 
 (. 762:  2011)الربؤ ن  2020
نه مي ل  حد العوامل اخلطيت لاهور  مراض  خرض م تررت  خطيت     كةا 

اليلب  الا تة   احتراء عضلة  بل  م ل  العاام  الا رل   نه يف    هراشة 
 (.0102حالة عدم عالج االكتئاب قد ةؤدل ذلك إىل قير العةر)كيك  

ن      م ها مرض الا رل  إذ  عض ا مراض العضوةة ةرتبط االكتئاب بب
:  2007مرلى الا رل تاهر عليهم  عراض االكتئاب بر ل كبي)مخياة   

46.) 
تد امليطللات  ما  ك ر  االكتئاب  على   ةعد  در  ا  إذ  يف  يم ا   ا ال 

امه للتعبي عا رد د  فعال ا حيال مواقف توتر قليال    ك يا يف تيومي ا  استخد
لذ الايطرت     اخلاص  إطار  عا  خترج  اليت  تلك  سيةا   ات ا  لآلخرةا   ال 
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ات مع اها  ف رتد إىل  دد  م  ا ال فاي   بذلك تفيد احليالضبط االنفعايل   هت
 (. 218: 2009ي  ي  م طوة    حياان عد اني )العامسعامل ا الداخل

اكتئاب متوسط  قل حدت ما   إىل  اكتئاب شدةد  االكتئاب ما   ةتدرج 
على سلوكه   ف اره  حياتال ب ةؤثر  االنتلار   إمنا  إىل حد  ةيل  فال  ه  ي  

اب  ةضا إىل اكتئاب بايط العلةية   داجه اال تةاعي  املهين  ةي ف االكتئ
املؤثرت   قد  حمد د  مؤ  املر لة  با ال  ةا ل  اليغي    قت  سالكتئاب  ةاةى 

كتئاب عبارت  ةبد  على املرةض احلان  الضيق  عدم االرتياح  ة ون ذلك اال 
مجيع   ةييب  مام ا  االكتئاب  ماتةرا  عارض   ليس  سلوك  تف ي  عا 

اجل س  العةشراجح   عا  ال ار  بغض  ال يافة  اجملتةع  التعليم     ر  ماتوض 
 (.47:  2010)ال فياة    الوطا
إىل  ّن االكتئاب      Leary and Wilson ( 2008) ةري ليل   ةلاون"

استجا هو  ال اس  ملعام  يف  سل ابة  مؤملة  كالفرل  خربت  ت يها  عادةة  بة 
مهّم كالعةل      فات    الدراسة   شيء  فيدان  خيبة  مل      عالقة        
على  نه الطراب نفاي   نارت  اةا.  ةعترب االكتئاب ا ك ر شيوعا  إناان ع
الذات  فضال عا   ود  عراض    متراجةة  دا للةاتيبل   اخنفاض احرتام 

   ا رق   اإلمااك   فيد الرهية.  خرض م ل: فيدان الوزن 
الفرد   فيها  ةرعر  داجةة  انفعالية  قتية     حالة  أبنه  االكتئاب   ةعرف 

اهلم  سالنيباض  ا مراعر  فيها  هذه  حلان  الضيق  تريع   الغم   تياحب 
حمد  املاا ية  املعرفية  الالوكية  احلالة  عراض  سجلوانب  متيلة  دت 
 (.762: 2011 اجلاةية)الربؤ ن   
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هو الطراب   دات ةتةاهر أبعراض نفاية كاحلان الردةد  املاتةر     
الاهر   اخلار ي   عراض  اةية كاليداع  آالم  سلعامل  االهتةام   نيص 

ةتخ الت فس   قد  نتيجة   ليق  ة ون  إنه  حبيث  مرض   عرض     ذ ش ل 
يف   ةاهر كعامل  خمتلفة      ا تةاعية  فايولو ية     نفاية     لعوامل 

 (.37:  2007)مخياة    مراض نفاية     اةيةالاراست   
 ةعرفه الباحث أبنه حاله   دانية اعرالها احلان   التراؤم   الالمباالت   

 املوت على احليات.  العجا   تدت مفهوم الذات  مع تفضيل 
 اثنيا: أسباب االكتئاب: 

هذه    ك ه ا    التياء  ع د  االكتئاب  ظهور  على  تااعد  ميادر  ثالثة 
 تةعة    اث   م ها على ا قل   هي: الع اصر ة

العضوةة    − سالستعدادت  ةتعلق  ما  البيولو ية:  ترةل كل  العوامل 
 اجية احليوةة.كالوراثة   اجلهاز العييب   ظاجفه   التغيات ال يةي

ب االكتئاب ع د بعضهم  التعلم اال تةاعي: الذل ةاهم يف اكتاا −
اال تة التعلم  على  اليلة   ةرتةل  اكتااب  الت رئة      اعي   ساليب 

 عية املدرسية  اجملتةع بر ل عام.ا سرةة   ا  لاع ا سرةة   البيئة اال تةا
 ةرتتب عليها  الضغوط  ا زمات البيئية:  ل العوامل اال تةاعية اليت −

االكتئا اكتااب  سملعاانت      ب كا مراض  ال وارث  الطالق  اإلحااس 
 (.95: 2013 اهلجرت  املوت)الررةف  
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عاةا     إّن   فيدان  م ل  الردةدت  الضاغطة  ا حداث  إىل  الفرد  تعرض 
للةعاانت ما االكتئاب  خاصة إذا    إىل هتيئتهتؤدل  مر الت صلية خطيت  

دمات  االنفعالية  اال تةاعية ما احمليط  به    ندرت اخل  افتيد إىل املااندت 
 (.Merrell & Isava, 2005 ( :اال تةاعية  اليلية اليت مي ا  ن تيدم إليه

 ومن العوامل النفسية املسببة لالكتئاب ما يلي:   
 احملانة  اخلربات ا ليةة. التوتر االنفعايل  الار ف  −
العا − فيدان احلب  املااندت  طفية  فيدان احلبيب     ظيفة  احلرمان  
 نة.    م ا
 اليراعات الال شعورةة.  −
 اإلحباط  الفرل  خيبة ا مل  ال بت  اليلق. −
ام الذات  الرعور سلذنب  الرغبة يف عياب  ا على  اهتلعف ا ان   −
 الذات. 
   تدهور ال فاةة اجل اية  الريخوخة. الوحدت  الع وسة  سا اليعود  −
 ت.اخلاطئ غي الواقعي للخربااخلربات اليادمة  التفاي   −
 الرتبية اخلاطئة)التفرقة يف املعاملة  التالط  اإلمهال(. −
 . لواقعي  امل ايلعدم التطابق ب  مفهوم الذات ا −
سوء التوافق   ة ون االكتئاب ش ال ما  ش ال االنالاب    ود   −

د ان امل بوت   ال ةاةح ا ان ا على للعد ان  ن ةتجه للخارج   ال ره  الع 
بلغ االنتلار)عيديل    حما لة  ش ل  يف  ةاهر  الذات   قد  حنو  يث    ةتجه 

2012  :32 .) 
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 أعراض االكتئاب: اثلثا: 
 ية: األعراض النفس 

ا على  ما    لفرد ةاهر  ال فاية   ا عراض  ما  مجلة  سالكتئاب  املياب 
بي ها:  البؤس  اليأس   ا سى  هبوط الر ح املع وةة   تيّلب املااج   لعف  

ى لبط ال فس   لعف ال ية يف ال فس  الرعور سلتفاهة   اليلق  اليدرت عل
االنفعال      التوتر  ا رق    لوحدت  االنعاال   االنطواء  االنالاب  ا  فتور 

للليات    الا ون  اليةت   الرر د      الاوداء  ا مل  ال ارت  التراؤم  خيبة 
الرفاء   االخنر  يف  ال  مل  أبنه  الاوداء   االعتياد  الب اء   ا ف ار  يف  اط 

إمهال ال اافة    الال مباالت  ال يص يف امليول  االهتةامات  الدافعية      حياان   
صعوبة الرتكيا  الرتدد   بطء   االستجابة   تف ي  بطء ال   املاهر الرخيي   

الذات  تييد  خطاجها   اليوت   اهتام  ال الم  اخنفاض   قّلة 
 (. 2012 درةب   تضخيةها)

 األعراض اجلسمية:  -
 تتضةا: ليق اليدر   فيدان الرهية   رفض الطعام  نييان الوزن    

 ال آبة على     التعب   آالم يف الاهر   لعف ال راط العام   توهم املرض 
املام ة   اإلمااك   فيدان   اخلار ي   الد خة   ا   اع  اآلالم  املاهر 

 ( Michael,2008 ).   الذاكرت
 :األعراض السلوكية -
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الفم   املل  الطفةتام   زا ةة  العي     التواء  احلان   إرهاق  باةة  ياب 
الاهر   ال   ميّوس  االمتياص  اليأس   ةاي  عالمات  شفتيه  على   تاهر 

)العبيدل   ةا م خفض  بيوت  ةدةه   ةت ّلم  حيّرك  عي يه   ال  رفع  تطيع 
2004 .) 

 مرض السكر وعالقته ابالكتئاب: :  رابعا  
فيها ت ون  حالة  هو  يف  الا رل  )الا ر(  اجللوكوز  مرتفعة  كةية  الدم   

للطاقة يف  اةك   ل ا ع دما ةيبح   الرجيس   دا  اجللوكوز هو امليدر 
مرت الدم  اجللوكوز يف  فبإم انه  ن  ماتوض  فرتات طوةلة  فعا  دا على مدض 

     ة تلف بعض ا عضاء   حيدث الا رل إما ع دما ال ةو د ه اك  ناول   
إ   ن ا ناول  غي كاف     الذل ةتم  نتا ه ال ةعةل بر ل   ن ا ناول  

 . (Karlsen et al, 2004) صليح ل يل اجللوكوز خارج الدم
و ودت يف  الالزم حلرق املواد الا رت امل ة عرف أبنه: "نيص ا ناول        

الطاقة   املختلفة   استعةال  اجلام  إىل خالي  إبدخاهلا  حرق  الدم  ال اجتة يف 
يف  ظاجف   املواد  الوحهذه  العضو  املختلفة  املخ  هو  اجلام  اجلام  يف  يد 

الذل ال ةاتعةل إال س ر اجللوكوز كوقود إلنتاج الطاقة  بي ةا ال تاتعةل  
اجلام الده ية     عضاء  ا محاض  بعض  بل  فلاب  اجللوكوز  املختلفة 
 (.2004  البرتا لاملختانة". )

 تؤثر على    ر ما ا مراض اليت هتدد حيات اإلناان  ةعّد مرض الا      
بلدان   يف  اليلية  هبذا  الرعاةة  املياب   عدد  بلغ  امل ال  سبيل  فعلى  العامل 
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عام   املتلدت  الواليت  يف  ناةة  23.6  قرابة   2014املرض   ةاهر     مليون 
العةر إال  ّن معام احلاالت حتدث   مرض الا ر يف  ل مرحلة ما مراحل 

ه قد ةياب اإلناان  اإلناان سا ا ربع  ما عةره  إال  ن بعد  ن ةتخطى  
هذ قبل  املرض  سا  هبذا  يف  ا طفال  به  ةياب  املة ا  ن  الاا.  ما  ه 

املرض الرباب    مب رت  إن كان ذلك اندر احلد ث   مي ا  ن ةييب هذا
ال ابة  حمد دت  اإلصاست  هذه  ال الثي ات   إن كانت  العررة ات       يف 

 (. 2015  إبراهيم)
املام ة طوةلة  الدم    إّن اإلصابة س مراض  الا رل  لغط  ا مد كةرض 

االكتئاب  الفر ما  سباب  ت ون  مي ا  ن  اليلب  ال لول   مراض    ل 
اجلاد56:  2008)املرز قي    املرض  إّن  إذ  االكتئاب   (   إىل  ةؤدل  ل 

هلا الرخص نتيجة اكترافه  نه ةعات ما مرض خطي  فاليدمة اليت ةتعرض  
سق سل فس  االعتداد  ال ية  فيدان  له  تاّبب  لذات؛  سلتايل  د 

 (.61: 2008االكتئاب)املرز قي   
إنّ  اليول:  مي ا  ما   االكتئاب  إذن    ب    الراجعة   ال فاية  االلطراست  ة عّد 

  بيفة   الا رل    مرلى عامة  بيفة   اجلاةية املام ة  مراض ا  ذ ل  ا شخاص
  ا عراض الفايولو ية (فيه  تتداخل   الا رل  ارض  املرتبط   االكتئاب  خاصة 

بوةر  س وك  قد   لح كّل    ة(  الاي ولو ي  Pouwer and  2001))  ما 

Sonk     يف دراستهةا  ّن ه اك عالقة ارتباطية ب  االكتئاب  مرض الا رل
اإلشا إىل  ّن   جتدر   انترار   جتعل  ماما  كةرض   الا رل  مرض  طبيعةرت 
  ةومية    بيورت  املرةض   ةعات  حيث   خرض  كرب   نفاية    الطراست  االكتئاب
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العالج    ا ناول    حيا   ما  عةمت و    عراض  ما   غذاجي  ناام   اتباع    خذ 
 .(2011  العد ان)الطوةل املدض  على  عليهم ةؤثر  الذل  ا مر 

ما خالل   الباحث  م ةرض  ماترفى  مراهداته  ميابالته  املرلى يف  ع 
ةتغي  سلوب   الا رل  ارض  إبصابته  ةعلم  ع دما  الفرد  العام  ن  اليوةعية 

الرخ اإلصابة  حياته  ةتاثر  داجه  ذلك  عا  يي  اال تةاعي   ة تج 
  الطراست نفاية  خرض كيلق املوت.سالكتئاب 

 العالج املعريف السلوكي لالكتئاب: خامسا :
امل اةة  امليارنة  ظهرت    Clark(  2014)  رككال  لح   الدراسات   ن 

 فاعلية العالج املعريف الالوكي يف عالج ال وست االكتئابية العاةى. 
بيك   اليت    Beck(  1995) ةعرف  املداخل  أبنه  الالوكي  املعريف  العالج 

تاعى إىل تعدةل    ختفيف االلطراست ال فاية الياجةة عا طرةق املفاهيم  
 العةليات املعرفية. اخلاطئة    الذه ية 

 ن منوذج بيك املعريف لالكتئاب هو اعراض    Keith(    2006) ذكر كيث  
انفعالية  معرفية تؤدل  املعرفية  ا عراض     ن      مااهر  اليت  هي  لالكتئاب 

 ةتم ال ار إىل تف ي املرةض على     ساسي يف استةرار معاانت املرةض الد ر ا 
  نه اسلوب خاطئ.

املعاجل  ن    Dennis and Cristina (1995)ا  اتي ة كر   يسدة  ةرض   على 
تيف   اليت  املعتيدات  حو  الفر ض  ما  ةةوعة  مرةضة  مع  سملراركة  ةيوغ 
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خطوت اتلية ةتم ترجيع املرةض حىت ةيوم ب فاه  يف     التلياجية  خلف االف ار 
 بيياغة هذه الفر ض. 

 مبادئ العالج املعريف السلوكي: 
املعريف .1 العالج  اليت ةتم    ةعتةد  املرةض  الالوكي على صياغة مر لة 

 تطوةرها لةا إطار امل اور املعريف. 
التعا ن  املرار  .2 على  مهية  الالوكي  املعريف  العالج  يف  ةردد  كة 

 ا نرطة اليت سي لف هبا املرةض.
 ةاعى املعاجل إىل حتييق  هداف معي ة  حل مر الت حمددت.  .3
املرةض كيع   .4 الالوكي  املعريف  العالج  ا ف ار  ف  لم  على  ةتعرف 

  االعتيادات اخلاطئة.
 أهداف العالج املعريف السلوكي:

ةيررها  .1 اليت  التلياجية  ا ف ار  ةالحظ  حيدد  املرةض كيف   تعليم 
 ل فاه. 
 مااعدت املرةض على  ن ة ون  اعيااب اا ةف ر فيه. .2
 مااعدت املرلى على إدراك العالقة ب  التف ي  املراعر  الالوك.  .3
 الدةهم ما  ف ار خاطئة  تروهات معرفية. لى تيليح متعليم املر  .4

  الدراسات السابقة
  دراسة هدفت إىل معرفة أتثي   (Eren et al., 2008)اجرى ايرين وآخرون  

ت لدض مرلى الا رل ما ال وع ال ات  بلغ عدد  االكتئاب على نوعية احليا
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( العي ة  عد قام     (102افراد  البالغ  التجرةبية  اجملةوعة  )فراد  (  60دهم 
)إشخيااب   قاة   الر ال30ىل  ما  لدةهم  30 )   (  مما  ال ااء  ما   )
ما    (30  )   ( ما الر ال12ىل )إ قام افراد اجملةوعة الضابطة     اكتئاب

اكتئابال  لدةهم  سلا ر  ليس  مياب   ال تاجج        ااء  اليلة   ظهرت  ن 
اال تةاعية  الت اال تةأاجلادةة  العالقات  البيئي  الضغوط  اعية كانت  ثي 

 فراد الذةا لدةهم اكتئاب.   م خفضة ع د ا
بعنوان: أثر برانمج معريف سلوكي يف    دراسة  (2012جنيبة بكريي)  أجرت

 النفسية للسكريني املراهقني. عالج بعض األعراض 
هدفت هذه الدراسة إىل إظهار مدض فاعلية برانمج العالج املعريف الالوكي  

م املراهي   اكتئاب  خفض  عراض  الذات  يف  تيدةر  الا رل  حتاا  رلى 
الال عيالنية   ا  املهارات اال تةاعية  خفض    رةت         اليأس لدةهمف ار 
قوامها )ن= عي ة  على  ماب )  ( م16الدراسة  اعةارهم  ترا حت  -13راهيااب 

 قد     س ة ما املرتددةا على العيادت اخلار ية اخلاصة ارلى الا رل(    16
ال تاجج   لربانمج العالج املعريف الالوكي يف    ل إحياجياأتثي دا    ود  ظهرت 

  كذلك   ود    ي  مرلى الا رلخفض در ة االكتئاب لدض عي ة املراه
لربانم  إحياجيا  دال  الالوكي  أتثي  املعريف  العالج  مرات  ج  عدد  خفض  يف 

 تعاطي ا ناول  يف اليوم  تيليل كةية ا ناول  لدض  فراد عي ة الدراسة. 
أبم شيكاغوا  وآخرون  أريكا  ويف  بنكوفر   ,.Penckofer et al)  جرت 

ال ااء  تيييم    (2012 عواطف  دراسة  بع وان  برانمج  فاعلية  لفلص  دراسة 
ال فاي يف حتا   الغضب  العالج  االكتئاب  اليلق  التعبي عا  ماتويت   
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سلا رل  املرخيا املرةضات  ال ااء  ما  لدض  املرتفعة  دااب  س عراض  ت 
ال      االكتئاب ع رةت  )ن=  دراسة  قوامها  عي ة  ال ااء    (74لى  ما 

)ن=    سلا رلاملياست   جترةبية  عددها  ةةوعت   اىل      (38قاةت 
فاض االكتئاب لدض ال ااء  ل تاجج اخن  ظهرت ا   (36 لابطة  عددها )ن=
التجرةبية اجملةوعة  يف     يف  املاتخدم  الربانمج  فاعلية  ال تاجج  كةا  ظهرت 

 بيق الربانمج ملدت شهر. الدراسة بعد التوقف عا تط
 ,.Al Hayek et al) ية اجرى احلايك وزمالءه  ويف اململكة العربية السعود 

تعليةي ع  (2013 برانمج  لتييي أتثي  اليلق  االكتئاب  الايطرت  دراسة  لى 
ا ر يف الدم  االلتاام سلع اةة الذاتية  الد اء يف ال وع ال ات ما مرض  على ال
الدراسة        الا رل )ن= رةت  م104على  املرتددةا  (  ما  سعودل  رةض 
الريض على   ماترفيات  ن=     حد   ( الذكور  عدد   عدد     (71 كان 
) ن=  اإل لت  مت  (.  33انث  املرلى  اليل ميابلة     ق  االكتئابيييم ماتويت 

( العال ي  6 بعد  الربانمج   ما  االنتهاء  ما  إىل      ( شهور  ال تاجج   شارت 
 انع س ذلك على حتاا      وعة التجرةبيةحتاا دال يف االكتئاب لدض اجملة 

يف   للجل وز  الذاتية  املراقبة  يف  التجرةبية  اجملةوعة  يف   االلتاام      الدماملرلى 
 الريلية.   التةارةا  سلد اء

السعودية كذلك  )  ويف  العازمي  عبدالرمحن  هدفت    (2013قام  بدراسة 
يف خفض  الوكي  قاجم على نارةة العالج املعريف الثر برانمج ارشادل   ملعرفة  

الافاة   ا  ل  ال ات  ال وع  ما  الا رل  مرلى  ما  عي ة  لدض  االكتئاب 
افاة اليريت   ت ون ةتةع الدراسة ما مجيع مرلى الا رل ال   اليريت
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( مرةضااب  24 بلغت عي ة الدراسة )    رلما الذةا ةرا عون مركا عالج الا 
ةةوعت   إىل  تيايةهم  ال12)   مت  للةجةوعة  مرةضااب  )    تجرةبية(    12  )
الضابطة للةجةوعة  الدراسة    مرةضااب  نتاجج  االكتئاب     توصلت  انترار  إىل 

الدراسةبدر  عي ة  مرتفعة لدض  نتاجج    ة  توصلت  إىل   ود    الدراسة   كذلك 
لياحل   الضابطة  التجرةبية  اجملةوعة  اجملةوعة  ب   احياجية  داللة  ذات  فر ق 

ا  الربانمج  تعاض  ثر  التجرةبية  الدراسةاجملةوعة  ال تاجج     ملاتخدم يف   بي ت 
لياحل اليياس    تتبعي  ود فر ق ذات داللة احياجية ب  اليياس  البعدل  ال 

 تعاض ملتغي نوع الا رل.  فر ق دالة احياجيااب  مل تولح ال تاجج    البعدل
بدراسة لفلص    (Sharif et al., 2014)يران قام شريف وآخرون  إاما يف  

املعريف   العالج  ا أتثي  على  اجلةعي  مرلى   الالوكي  لدض  االكتئابية  عراض 
  الر ال   ( ما املرلى 60قوامها )ن=   رةت الدراسة على عي ة        الا رل

عياد  على  جلاملرتددةا  التابعة  الا رل  الطبيةت  للعلوم  شياز    وب      امعة 
)   ةرانإ م ها  اليت صةةت يف كل  ال الثة  التجرةبية  اجملةوعات  (  10 تليت 

( مثات  لاات ما العالج املعريف  8 تليت كل ةةوعة )     رلىعررت ما امل
اجلةعي ا     الالوكي  )ن= بيية  الضابطة30جملةوعة  اجملةوعة  م لت   )   

ر ق يف در ات االكتئاب ما ب  قبل العالج  كل  جج إىل  ن الف  شارت ال تا
اليياس التدخل     شهرةا     سابيع ربعة        سبوع    بعد    البعدل  ما  بعد 
  ل ا ليس لدض اجملةوعة الضابطة.   التجرةبيةاله لدض اجملةوعة كانت د

بدراسة ع واهنا كفاءت املرلى يف    Daniel et,al (2016)خرون  آوقام دانيال و 
بعد    االنت اسة  ما  سحلد  الالوكي  عالقته  املعريف  العالج  مهارات  داء 
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االكتئاب ما  ت   العالج  إىل  الدراسة  العال  درةب  سعت  ف يات  ج  املرلى 
د  هنا تااعد على م ع االنت اسة بعد جناح العالج  ليت ةعتياملعريف الالوكي ا 
االكتئاب )   ما  الدراسة ما  عي ة  مرةضااب  35 ت ونت  الر (  ةعانون  ال  ما 

املتوسط  الردةد االكتئاب  ما    اشتةلت     ما  قاجةة  على  الدراسة  د ات 
الضابطة ل     مواقف جترةبية   املواقف  امل طيي   للت        حداثأل التيوةر 

املرلى الذةا استجابوا للعالج املعريف الالوكي حدثت هلم ت ةية  ال تاجج  ن  
 توقع م افلة اخلطر  ن استخدام هذه ال فاءات ساهم يف      نفاية ماتيلة
 طر االنت اسة.  اخنفاض خ 

ثر االرشاد   بدراسة جترةبية ملعرفة    (2017)   ت اخلطيب وعالء الدينقام و
الالوكي   اليلق  اال املعريف  خفض  على  الدعم  اجلةعي  كتئاب  حتا  

مت     اال تةاعي لدض مرةضات ال وع ال ات ما الا رل  لغط الدم املرتفع
امل ما  العي ة  مركااختيار  على  املرتددةا  يف    رلى  الرامل  اليلي  املفرق 

العي ة     ردن ا )ن= إ  قاةت  جترةبية  ةةوعت   الربانمج    (15ىل  تليت 
   بعد  ن    مل تتليى إل دعم  (15لابطة )ن=آخرض       سةاملاتخدم يف الدرا

 شارت     تليت اجملةوعة التجرةبية الربانمج االرشادل املعريف الالوكي اجلةعي
مياةيس  إال تاجج   على  التجرةبية  الضابطة  اجملةوعت   ب   فر ق  ىل   ود 

اجمل  لياحل  البعدل  االختبار  التجرةبيةالدراسة يف  ال تاجج    ةوعة    كةا كرفت 
دالهإ التجرةبية  بدر ة  اجملةوعة  لدض  التلاا  عا    ستةرار  التوقف  بعد 

 .الربانمج
 : التعقيب على الدراسات السابقةرابعا: 
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العرض      خالل  اما  للدراسات  ت ا لت  الاابق  اليت  مرلى  لاابية 
 مي ا اليول:  االكتئاب الا رل

ئاب  االكتخلفض    معريف سلوكي مل تت ا ل الدراسات الاابية إعداد برانمج   -
يف    يف املةل ة العربية الاعودةة   فيط  ل ما ال وع ال اتلدض مرلى الا ر 
 . حد د علم الباحث 

استخدمت   - اليت  الاابية  ا الدراسات  ت ا لته  لربانثر  الالوكي  املعريف  مج 
يف   املتبع  ا سلوب  عا  خيتلف  احلالية أبسلوب  دراسة     الدراسة  فة ال 

( ب يل  الربان2012جنيبة  استخدمت  املراهي  (  مع  ىل  إ سعت     مج 
على   ال فاية التعرف  االمراض  بعض  خفض  يف  عالء     ثره  دراسة   يف 

( الدراسة  2017الدةا  اخلطيب  هدفت  معرفة إ(  الربانمج     ىل  ثر 
اجلةعي   اال تةا   س سلوب  الدعم  اليلق  حتا   خفض  عي   يف 

االكتئابإسإللافة   )   ىل  شرةف  آخر ن  دراسة  (  2014كذلك 
  .مت ا سلوب اجلةعي استخد

املرلى    درةبتهدفت اىل      Daniel et al., (2016)  دانيال  اخر ن   دراسة  -
ةعتيعلى   اليت  الالوكي  املعريف  العالج  م ع ف يات  على  تااعد  اهنا  د 

 Eren et)اما دراسة اةرةا  آخر ن     الج ما االكتئاباالنت اسة بعد الع 

al., 2008)  االكتئاب أتثي  معرفة  إىل  لدض    هدفت  احليات  نوعية  على 
  رل ما ال وع ال ات.مرلى الا
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 دراسة    ؛  Eren et al., 2008على ماتوض نوع العي ة جند انه يف  دراسة   -
Al Hayek et al., 2013    ؛ ال ااء  الر ال  على  اشتةلت عي ة الدراسة  

 دراسة اخلطيب  عالء الدةا    ؛Penckofer et al., 2012بي ةا يف دراسة  
فيط    رةت   2017 ال ااء  ما  عي ة  على  ب يل      ؛ الدراسة  جنيبة  ما 
 تترابة الدراسة احلالية     على عي ة ما املراهي    طبيت دراستها ف  2012

ف  اخر ن  ة دراسة شر   ؛2013ع دراسة العازمي   ة مالعينوع  ما حيث  
على    اقتيرتحيث    Danile et al 2016 دراسة    ؛ 2014 الدراسة 

 الر ال فيط. 
احلا  سعت - الا رلإلية  الدراسة  ال ات ما  ال وع  الضوء على  تاليط     ىل 

الريلة   الغذاجية  ممارسة  احلةية  طرةق  عا  عليه  الايطرت  مي ا   الذل 
ا  الا رل      لدم ت ا ل خافض س ر  نوع  مل حتدد  الدراسات  بيية  بي ةا 

إال دراسة العازمي    ةعين مشوليته لل وع  ما مرلى الا رل قد     الذل  
الرب   2013 ال وع  على    انمج االرشادلحدد تطبيق  الا رل ما  مرلى 
 . ل اتا  ل  ا

ب   - الدراسة  هذه  تضيف  الباحث  ن  آخر   أيمل  هذه  عدااب  ما  ل ل 
ت لتلييق مبد   الدراسة احلالية مع تلك الدراسا   الدراسات حبيث تت امل

العلوم انترار      تراكةية  مدض  عا  سل رف  الدراسة  هذه  ستيوم  حيث 
الدرا  عي ة  لدض  مدض     سةاالكتئاب  عا  الدراسة  هذه  ست رف  كةا 

بعد   الدراسة  يف  املاتخدم  الالوكي  املعريف  الربانمج  فاعلية   ستةرار 
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 ( ملدت  الربانمج  عا  الدراسات     يع(  ساب4التوقف  إليه  تتطرق  مل   هذا 
 الاابية.

   :الدراسة فروض خامسا: 
صياغة   للباحث  سابية  م ا  دراسات  ما  عرله  مت  ما  حالل  ما 

 : ليةالفر ض التا
الافاة   − ال ات  ال وع  ما  الا رل  مرلى  لدض  االكتئاب  ة ترر 

 اليوةعية. 
إحياجيااب  − دالة  فر ق  تو د  التجرةبية  الضابط   ال  اجملةوعت   ة يف  ب  

االكتئ مليياس  اليبلي  ال ات الافاة    ل الا ر   ى اب ع د مرلالتطبيق  سل وع 
 اليوةعية. 
بلي  بية يف التطبيي  اليب  اجملةوعة التجرة  تو د فر ق دالة إحياجيااب  −

مرل ع د  االكتئاب  مليياس  الافاة    ل الا ر   ى  البعدل  ال ات  سل وع 
 اليوةعية. 
إحياجيااب  − دالة  فر ق  تو د  اجمل   ال  التطبيي   ةوعة  ب   يف  التجرةبية 

سل وع ال ات الافاة    لالا ر   ىالبعدل  التتبعي مليياس االكتئاب ع د مرل
 ة. اليوةعي
 

*** 
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 ة راسالدمنهج واجراءات 
 : دراسة: املنهج املستخدم يف ال أوال

مدض   على  للتعرف  الوصفي  امل هج  الدراسة  هذه  يف  الباحث  استخدم 
الا رل   نترار   مرلى  لدض  ااالكتئاب  الافاة  ال ات  ال وع     ليوةعيةما 
املاتخدم  للتعرف على فاعلية الربانمج    استخدام امل هج شبه التجرةيب   كذلك

   التجرةيب جملةوعتشبه  ستعان الباحث سلتيةيم  لك ا  لذ   يف الدراسة احلالية
لابطة جترةبية  ا خرض  اليبلي  البعدل  التتبعي      احدت  اليياس  إبتباع 

 وع الدراسة . مل اسبته ملول
 : دراسة جمتمع الاثنيا : 

ما ال وع    املياب  ارض الا رل  ا فراد ةت ون ةتةع الدراسة ما مجيع  
اليوةعيةيف    ال ات العرب  حمافاة  الاعودةةسملةل ة  ما       ية  ةتعاجلون   الذةا 

العام اليوةعية  ماترفى  يف  اليوةعية    املرض  الافاة  ا  لية  الرعاةة     مراكا 
 . ( ر الاب 156 عددهم )

 : دراسة: عينة اللثا  اث
( مياس ارض الا رل ما  30مت اختيار عي ة عرواجية بايطة قوامها )

( عاما    مت اختيارهم بر ل 65-40ب  )ال وع ال ات    ترا حت  عةارهم  
قواجم  مس املرتددةا على  عرواجي ما  ال لي ما  الدراسة  املياب  اجتةع  اء 

ال ااترفى  الا رل  إىل  عيادت  املختارت  العي ة  تيايم  العام   مت  يوةعية 
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)ن= جترةبية  عددهم  ال ات   15ةةوعت   ال وع  ما  سلا رل  مرةضااب   )
 (مرةضااب سلا رل ما ال وع ال ات. 15ن= اخرض لابطة  عددهم )

 : دراسة أدوات ال رابعا :
 لالكتئاب:  رودلف : مقياس  1

ب  عالقته س مراض املام ة  دبيات الدراسة املتعلية سالكتئا بعد مرا عة  
خاص  بر ل بر ل  املياةيس   ما     عام  الا رل  على  االطالع   ل 

 ةت ون   دلف لالكتئاب    متت االستعانة ايياس ر    املو ودت حول املولوع  
ما امليياس  ما  (21  )هذا  م ونة  ةةوعة  عبارت  (    4  ) عبارت    ل ل 

ةي  الذل  االختيار  املفلوص   خيتار   حبيث  اليت كان  اختيارات  احلالة  ف 
 .عليها

  شار     (73 0صلي بيدق تالزمي )ىل متتع امليياس ا إشارت  إل جتدر ا
ما   االكتئاب  العدةد  عالمات  ب   اجيابية  ارتباطات  إىل   ود  ر دلف 

 كةا ةتةتع امليياس سل بات املرتفع.    حداث احليات الالبية 
املختي  يف علم   قام الباحث بتعرةب امليياس  عرله على ةةوعة ما  

)  ال فس حم ة  10 عددهم  نابة  تفاق    (     %100احمل ة    كانت 
طلب البعض م هم تعدةل بعض    ( مرتمج  5 عددهم )   الرتمجة   خمتي  يف

    م ا للباحث  ن ةي ف عبارات امليياس إىل  العبارات لت ون  ك ر دقة  
ما   اال تةاعي  ترةل  ا بعاد   ربع  نواع  حت  البعد  العبار  ة درج  ات:  تها 
   الرتدد    صعوبة الرتكيا    عدم حب الذات    نيد الذات     فيدان االهتةام  
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 ة درج حتتها العبارات: غياب املتعة  التعب    البعد اجلاةي كذلك      التفاهة
الرهية   يف  الطاقة  التغيات  سجل س  فيدان  االهتةام   االرهاق  فيدان 

 اليت ة درج حتتها مراعر الذنب    ريفاملع   البعد ما     التغيات يف   قات ال وم .
املالي  ا  االنتلار  فرل  يف  املراعر     خيا   التف ي  الرغبة  ما  لعيوبة 

  اليت ترةل عبارات احلان  التراؤم  الب اء  االست ارت .  البعد االنفعايل
 : على ال لو التايلاإل است يف هذا امليياس    كان تيليح

لدض مرلى الا رل بدر ة مرتفعة     على   ود الااهرت :  تعين املوافية دائما  
 ( در ات.4 دااب  ةعطى هلا )

 تعين املوافية على   ود الااهرت  لدض مرلى الا رل بدر ة مرتفعة  :  غالبا  
 ( در ات.3 ةعطى هلا ) 

الااهرت اندرا   على   ود  املوافية  بدر ة    لدض  :  تعين  الا رل  مرلى 
 م خفضة  ةعطى هلا در تان.

:  تعين  عدم املوافية على   ود الااهرت  لدض مرلى الا رل  ةعطى  ا  أبد
 هلا در ة  احدت.

 : Validity &  Reliability )دق والثبات ملقياس الدراسة  الص
 .صدق االتساق الداخلي لعبارات املقياس : 1

مل الداخلي  االتااق  على صدق  الباحث  للتعرف  قام  امليياس     وانت 
على   امليياس  مابتطبيق  امل ونة  التي    مرلمرةض(    30  )عي ة  ما    ى ااب 

ال ات  ةعانونال ال وع  ما  االك  ا رل  اليوةعية    مت  ما  الافاة  تئاب 
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امليياس     لفيرات  الداخلي  اليدق  ملعرفة  بيسون  ارتباط  معامل  حااب 
ت العي ة علي كل فيرت ما فيرات  حيث مت حااب معامل االرتباط ب  إ اس

      ةولح ذلك  اجلد ل  التايل : لةيياسال لية ل الدر ة امليياس 
 اب ابلدرجة الكلية للمقياس : ( : ارتباط عبارات مقياس االكتئ1جدول)

 مشاعر الذنب  غياب املتعة فشل املاضي  التشاؤم  احلزن 
عقوبة 
 املشاعر 

 كراهية الذات 

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 62  * 1 0.61  * 1 .59   * 1 73  * 1 70  * 1 69  * 1 59  * 

2 0.61  * 2 0.76  * 2 0.72  * 2 0.71  * 2 0.79  * 2 0.62  * 2 0.72  * 

3 0.75  * 3 0.72  * 3 0.76  * 3 0.77  * 3 0.82  * 3 0.62  * 3 0.62  * 

4 0.62  * 4 0.71  * 4 0.70  * 4 0.79  * 4 0.69  * 4 0.55  * 4 0.64  * 

 التفاهة د الرتد  فقدان االهتمام  االستثارة  البكاء  االنتحار  نقد الذات 
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 0.62  * 1 78  * 1 61  * 1 0.69 * 1 82 * 1 72 * 1 61 * 

2 0.72  * 2 0.62  * 2 0.62  * 2 0.72 * 2 0.72 * 2 0.76 * 2 0.62 * 

3 0.77  * 3 0.56  * 3 0.69  * 3 0.73 * 3 0.63 * 3 0.82 * 3 0.70 * 

4 0.71  * 4 0.65  * 4 0.74  * 4 0.62 * 4 0.62 * 4 0.62 * 4 0.71 * 

 التعب واالرهاق  صعوبة الرتكيز  الشهية  يفالتغيري  التعب  التغيري يف النوم  فقدان الطاقة
فقدان 
 اجلنس 

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م اطاالرتب  م

1 .59 * 1 68 * 1 76 * 1 61 * 1 59 * 1 0.65 * 1 0.84 * 
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2 0.75 * 2 0.82 * 2 0.82 * 2 0.75 * 2 0.72 * 2 0.82 * 2 0.62 * 

3 0.76 * 3 0.72 * 3 0.73 * 3 0.73 * 3 0.74 * 3 0.81 * 3 0.81 * 

4 0.72 * 4 0.66 * 4 0.72 * 4 0.62 * 4 0.63 * 4 0.72 * 4 0.74 * 

 .        0,05*داللة إحصائية عند مستوي الداللة   
ميياس    نتاجج اجلد ل الاابق  ن قيم معامالت االرتباط لعبارات   تولح

( ترا حت ب   قد  (  كلها كانت مو بة  دالة  0.84(  )    0.55االكتئاب 
 ود عالقة ارتباط  (    ةفار ذلك     0.05إحياجيا ع د ماتوض الداللة )  

مرلى الا رل ما ال وع ال ات الافاة  مو بة  دالة إحياجيا ب  إ است  
عبارات امليياس    على كل عبارت ما عبارات ميياس االكتئاب  إمجايل  يوةعية ال

 املضةون لعبارات امليياس املاتخدم         ك ل  مما ةدل على صدق احملتوض
 مع ميياسها املاتخدم .    ل  ن ه اك صدق داخلي التااق العبارت

 .  قياس الثبات ملقياس االكتئاب: 2
استخدم الباحث طرةيت   مها طرةية    اب  ليياس مدل ثبات ميياس االكتئ

معامل  لفا كر نباخ  كذلك طرةية التجاجة ال يفية    فيةا ةلي نتاجج ال بات  
 سستخدام الطرةيت  .

 طريقة ألفا كرونباخ :   -
 ايل معامل  لفا كر نباخ ل بات ميياس االكتئاب. ةب  اجلد ل الت

( ابس 2جدول  االكتئاب  مقياس  عبارات  ثبات   : ألفا  تخدا(  معامل  م 
 كرونباخ 

 معامل الثبات  عدد العبارات  املقياس 
 0.78 21 مقياس االكتئاب 
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ميياس   عبارات  ل بات  معامل  لفا  ارتفاع  اجلد ل  هذا  نتاجج   تولح 

على     االكتئاب   ةدل  نتاجج  مما  تعطي  امليياس  هلذا  امل ونة  العبارات  ن 
تطبيق إعادت  حالة  يف  تتغي  مرلي    ماتيرت  اثبتة  ال  على  املياس  هذا 

اليوةعية    سلتايل تو د طةأني ة جتاه حتليل   ال ات الافطة  الا رل سل وع 
 بياانت امليياس املاتخدم  .  

 طريقة التجزئة النصفية: -
علي جت الطرةية  هذه  )بعد تعتةد  متاا ة   نيف   إيل  االستبانة  فيرات  اجة 

ا ال يف  ةرةل  حبيث  ا خيت(    العبارت  الرقم  حذف  ذات  العبارات    ل 
حااب   الا  ي  ةتم  الرقم  ذات  العبارات  ال ات  ال يف  الفردل  ةرةل 

معادلة كار  االرتباط سستخدام  العي ة معامل  استجاست  ب   بيسون    على   ل 
مع نتاجج استجاست  فراد العي ة على عبارات ال يف    عبارات ال يف ا  ل 

 ل بات هبذه الطرةية  .ال ات    ةولح اجلد ل التايل نتاجج ا
 ( : ثبات عبارات مقياس االكتئاب ابستخدام طريقة التجزئة النصفية 3جدول )

 معامل الثبات  عدد العبارات  البياانت 
 0.69 10 النصف األول 
 0.76 10 النصف الثاين 

 0.80عامل االرتباط بني إجاابت العينة لعبارات نصفي املقياس = م
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ه ارتفاع معامل االرتباط ب  نتاجج استجاست  تولح نتاجج اجلد ل  عال
العي ة علي عبارات ال يف ا  ل مع نتاجج استجاسهتم على عبارات ال يف  

تعطي  االكتئاب  مليياس  امل ونة  العبارات  على  ن  ةدل  اا  نتاجج    ال ات   
على عي ة مرلي  ماتيرت  اثبتة  ال تتغي يف حالة إعادت تطبيق هذا املياس  

اليوةعية    سلتايل تو د طةأني ة جتاه حتليل  الا رل س ال ات الافاة  ل وع 
 بياانت امليياس املاتخدم.

 : الدراسةاخلطوات اليت اتبعها الباحث يف 
 اجملةوعة    ةوعة التجرةبيةعلى اجمل   قبليااب تطبيق ميياس االكتئاب تطبييا   .1
 .  ةالضابط 
   ملعريف الالوكي.اجملةوعة التجرةبية على ف يات العالج اتدرةب  فراد  .2
التجرةبية   .3 اجملةوعة  على  بعدياب  تطبييا  االكتئاب  ميياس  تطبيق 

املاتخدم يف  ملعرفة مدل فاعلية الربانمج املعريف الالوكي     ة اجملةوعة الضابط 
 . الدراسة
اال  .4 ميياس  ملتطبيق  التجرةبية  اجملةوعة  على  تتبعيااب  تطبييا  عرفة  كتئاب 

 . ربعة اسابيع ا الربانمج ملدت  بعد التوقف م مدض استةرار التلاا 
 :) إعداد الباحث( الربانمج املستخدم يف الدراسة: 2

املعرفية   ال ارةة  ما  ماتةدااب  سلوكي  معريف  برانمج  إبعداد  الباحث  قام 
إ   الالوكية يف  الباحث  على   اعتةد  الدراسة  يف  املاتخدم  الربانمج  عداد 

 ميدرةا مها: 
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 فية الالوكية.االطار ال ارل اخلاص سل ارةة املعر  -
 الدراسات الاابية العربية  ا   بية ذات العالقة.  -

 أهداف الربانمج: 
     الييم    االجتاهات   اكتااب مرلى الا رل املعلومات  ا ف ار .1

  يت لالكتئاب ماتيبالاب.موا هة املواقف امل اليت تااعدهم على
على   .2 االكتئاب  لتأثي  الا رل  مااعدهتم  تبييهم  مرلى  ارشاد 
 هم اليلي. لع
 حما لة خفض االاثر الالبية ال اجتة عا مرض الا رل. .3

 األهداف االجرائية للربانمج: 
 اليت مت تعلةها    تدرةب مرلى الا رل على استخدام ف يات عةلية .1

الربانمج  تطبيق  لالكتئاب  ملاا     ث اء  املاببة  املواقف  موا هة  يف  عدهتم 
 ماتيبالاب.
 أتثي ذلك     ال فاية حبالتهمحتا   عي مرلى الا رل سملتغيات   .2

 على حالتهم اليلية. 
معرفيااب  سلوكيااب   .3 الا رل  مرةض  على  تؤثر  اليت  ا خطار  م اقرة 

 لتف ي أبساليب غي م طيية.  تدفعه إىل االنطواء    ا
االنف .4 امل اسبةحتدةد مجيع  غي  لالكتئاب  تدفع      عاالت  تؤدل   اليت 

 املرةض إىل امهال العالج.
 ج: جلسات الربانم
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(  8(  لاة بواقع  لات   سبوعيااب ملدت )16ت ون الربانمج امليرتح ما ) 
  سابيع  اجلد ل التايل ةولح ذلك: 

 اجللسات واملدة الزمنية ح عناوين ( يوض4جدول )
 زمن اجللسة نيات املستخدمة الف  عنوان اجللسة  رقم اجللسة
 ساعة  نيف  ة  احلوارامل اقر خلق عالقة عال ية+ التعرف على ف رت الربانمج  ا  ىل
 ساعة  نيف  امل اقرة  احلوار عراض االكتئاب التعرف على  ال انية 
 ساعة  نيف  امل اقرة  احلوار االكتئاب على مرض الا رل التعرف على أتثي  ال ال ة 
 ساعة  نيف  لعب الد ر +  ا ب مايل ا ف ار فلص  الرابعة 
قرة  احلوار+  ا ب  امل ا التعرف على الف رت الالعيالنية  اخلاماة 

 مايل 
 ساعة  نيف 

جيابية بدالاب ما العةل على ا ف ار اال الاادسة 
 الالبية ا ف ار 

 لعب الد ر +  ا ب مايل
 ساعة  نيف 

 احلوار+ لعب  امل اقرة حل املر الت  طرقالتدرةب على  الاابعة 
 الد ر+  ا ب م ايل 

 ساعة  نيف 

املوا هة+  لعب الد ر+   احلر التدرةب على إظهار املراعر  التعبي ال ام ة 
 ساعة  نيف   ا ب م ايل 

املوا هة+  لعب الد ر+  التدرةب على لبط ال فس  التاسعة 
 ساعة  نيف   ا ب م ايل 

املوا هة+  لعب الد ر+  التل م سلغضب  العاشرت 
 ب م ايل  ا 

 ساعة  نيف 

املوا هة+  لعب الد ر+  اليدرت على موا هة املر الت احلادةة عرر 
 م ايل   ا ب

 ساعة  نيف 

امل اقرة  احلوار+  ( 2فلص ا ف ار ) ال انية عرر
الد ر+  املوا هة+  لعب

  ا ب م ايل 
 ساعة  نيف 

 ح عناوين اجللسات واملدة الزمنية ( يوض4جدول ) اتبع 
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املوا هة+  لعب الد ر+  التدرةب على ال يد الذايت الب اء  ال ال ة عرر
  ا ب م ايل 

 ساعة  نيف 

الد ر+  املوا هة+  لعب التدرةب على الالوك التوكيدل  الرابعة عرر
 ساعة  نيف   ا ب م ايل 

ف ار   الوقاةة ما االنت اسة  عودت ا اخلاماة عرر
 الالبية 

امل اقرة  احلوار+ 
املوا هة+  لعب الد ر+ 

 ا ب م ايل   
 ساعة  نيف 

الاادسة  
 عرر

راء املرارك  يف   التيييم  التعرف على 
 الربانمج 

 ساعة  ة  احلوارامل اقر

 : اإلحصائية: األساليب خامسا 
قام    اليت  للبياانت  الباحث عدت  ساليب إحياجية ع د معاجلته  استخدم 

 جبةعها   ما هذه ا ساليب:
 املتوسطات احلاابية  −
 يارةة.  االحنرافات املع −
 اختبار ت لداللة الفر ق ب  اجملةوعات.  −

 نتائج حتليل الدراسة ومناقشتها:
 فروض الدراسة: ج  اختباراتأوال : نتائ

األولنتائج   - مرل   الالفرض  لدل  االكتئاب  ة ترر   : نيه    ى ذل 
 الا رل سل وع ال ات الافاة اليوةعية. 

التايل   الفرلية   ةب  اجلد ل  املتوسطات احلاابية   للتجيق ما صلة هذه 
لي  الا رل سل وع ال ات سليوةعية ع  ى حنرافات املعيارةة الستجاست مرل اال

                               در ة حتييها .ل  عبارات ميياس االكتئاب  سإللافة إىل رتبة العبارت طبيااب 
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السكري ابلنوع الثاين ابلقويعية    دى انتشار االكتئاب لدى مرضى: م (5جدول )
 مريضا  (30)ن= 

 الرتبة  الدرجة  راف املعياري االحن املتوسط احلساب  عبارات مقياس االكتئاب 
 1 مرتفعة  دا  0.99 3.94 احلان 

 7 مرتفعة  دا  1.26 3.77 التراؤم 

 11 مرتفعة  دا  1.37 3.65 فرل املالي 

 2 مرتفعة  دا  1.03 3.90 املتعة غياب 

 6 مرتفعة  دا  1.19 3.80 الذنب مراعر 

 13 مرتفعة  دا  1.39 3.30 العيوبة ما املراعر 
 20 م خفضة  1.47 2,45 عدم حب الذات 
 16 مرتفعة 1.44 3.19 نيد الذات 

 21 غي مو ودت  1.44 1.87 التف ي    الرغبة يف االنتلار 
 8 مرتفعة  دا  1.30 3.75 الب اء 
 15 مرتفعة 1.41 3.20 االست ارت 

 17 مرتفعة 1.46 3.15 فيدان االهتةام 
 14 مرتفعة 1.40 3.24 الرتدد 

 18 مرتفعة 1.43 3.04 التفاهة / عدم   ود قيةة 
 10 مرتفعة  دا  1.34 3.70 فيدان الطاقة 

 5 مرتفعة  دا  1.16 3.82 التغيي يف   قات ال وم
 9 مرتفعة  دا  1.33 3.72 التعب 

 4 فعة  دا مرت 1.13 3.85 التغيات يف الرهية 

 3 مرتفعة  دا  1.09 3.88 صعوبة الرتكيا 

 12 مرتفعة  دا  1.17 3.32 التعب  اإلرهاق 
 19 مرتفعة 1.44 2.93 فيدان االهتةام سجل س 

  مرتفعة جدا  3,40 املتوسط العام 
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االكتئاب    ميياس  عبارات  حتيق  در ات  اجلد ل  عاله  نتاجج   تولح 
سلي  ى ملرل ال ات  سل وع  االكتئاب    الا رل  ميياس  عبارات  علي  وةعية 

املرلي استجاست  ملتوسط در ات  طبيا  العبارات  ترتيب   لتفاي       كذلك 
 م ا      االستجاست  على عبارات امليياس  قيم املتوسطات احلاابية لدر ات

عا در ات امليياس الرسعي املاتخدم يف الدراسة ) مرتفعة  دا    لتعبي كةيااب ا
 غي مو ودت( كةا ةلي: –م خفضة   –مرتفعة  –

مرتفعة  دا    -  ( الرسعي  امليياس  لدر ات  ال ايب    –مرتفعة    –الوزن 
 .  1    2    3    4غي مو ودت( علي الرتتيب هو    –فضة  م خ

 ( . 3=  1-4در ة =  صغر   –  املدض )  كرب در ة 
  = الفئات  عدد   / املدض   (  = الفئة  لذلك    0.75=    4/    3 طول   )

( ةدل تيدةرها علي  هنا    1.75إىل  قل ما    1توسطها )ما  اإل است اليت م
اليت متوسطها   (    2.50إىل  قل ما    1.75)ما  غي مو ودت    اإل است 

  2.50توسطها )ما  ةدل تيدةرها علي  هنا م خفضة   بي ةا اإل است اليت م 
ما   مرتفعة    اإل   3.25إىل  قل  اهنا  علي  تيدةرها  ةدل  اليت  (   است 
 (  ةدل تيدةرها علي  هنا مرتفعة  دا . 4إىل  3.25 متوسطها )ما 

نتاج مرل تولح  استجاست  الاابق  ن  اجلد ل  العي ة  سلرتتيب    ىج 
رهية  التغي يف  للعبارات )احلان  غياب املتعة  صعوبة الرتكيا  التغيات يف ال

ا قات ال وم  مراعر الذنب  التراؤم  الب اء  التعب  فيدان الطاقة  فرل  
 التعب  االرهاق  العيوبة ما املراعر(  اءت متليية بدر ة مرتفعة   املالي

دد  االست ارت  نيد الذات  فيدان االهتةام  التفاهة   دا  بي ةا العبارات )الرت 
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(  اء سجل س  االهتةام  عبارت   فيدان  إمنا  مرتفعة    بدر ة  متليية  ت 
يةة املتوسط العام  كةا بلغت ق  .التف ي    الرغبة يف االنتلار( غي متليية)

االكتئاب ك ل    ىالستجاست مرل الا رل سليوةعية علي عبارات ميياس 
( مرلى    40 3الييةة  لدض  االكتئاب  انترار  على  الييةة  هذه  (  تدل 
سل ما  الا رل   ال ات  مرتفعة  ال وع  بدر ة  مع     يوةعية  تتفق  ال تيجة   هذه 

( العازمي  االكت  (2013دراسة  على  نترار  مرلى  اليت  كدت  لدض  ئاب 
احلاةك  اخر ن   الا رل  إىل  ن    Al Hayek et al.,( 2013)   ليد  شار 
ةعيرون يف اليرض  اهلجر  ك ر عرله لإلصابة سالكتئاب ال ا م   ا ا فراد الذة

بيلة    املرتبطةا اإلصابة ارض الا رل نتيجة تعرلهم املاتةر لإلحباطات  ع
 ن قيم     عاله اجلد ل    يف  تاجج  الكذلك   للت       ةاليلي الع اةة  الت ييف  

االكتئاب    اسة علي عبارات ميياساالحنرافات املعيارةة الستجاست عي ة الدر 
ب    ترا حت  املرلى   1.47  إىل  0.99قد  استجاست  ترتت     لتع س 
 لعبارات امليياس . 

الثاين  نتائج    اثنيا  - دالة     الفرض  فروق  توجد  ال  نصه:  والذي 
التجر  اجملموعتني  بني  ملقياس  إحصائيا  القبلي  التطبيق  يف  والضابطة  يبية 

 ةعية.و الا ر سل وع ال ات الافاة الي  ع د مرلى االكتئاب 
  .test  t للتليق ما صلة هذه الفرلية   مّت استخدام اختبار "ت"  

اجملةوعت  التجرةبية  الضابطة يف  حلااب داللة الفر ق ب  متوسطي در ات  
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االكتئاب    التطبيق مليياس  ال ات الافاة    ل الا ر   ى ع د مرلاليبلي  سل وع 
 اليوةعية    ةولح اجلد ل التايل نتاجج االختبار :

يف التطبيق اليبلي    داللة الفر ق ب  متوسطات در ات اجملةوعت  التجرةبية   الضابطة   ( 6)  ل   د
 مرةض (  15 )ن= مليياس االكتئاب

 اجملموعة  البعد 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 النتيجة  الداللة  مة تقي

 الضغوط اال تةاعية 
ةغي دال 0.051 1.51 0.835 19.14 الضابطة   
  0.863 18.88 ية ب التجرة

 الضغوط اجلاةية 
 غي دالة 0.052 2.35 0.755 38.56 الضابطة 
 0.760 38.92 التجرةبية 

 الضغوط املعرفية 
 غي دالة 0.052 1.78 0.778 14.8 الضابطة 
 0.777 14.52 ة التجرةبي

 غي دالة 0.051 1.48 0.794 21.84 الضابطة  الضغوط االنفعالية 
 0.805 22.08 التجرةبية 

الدر ة ال لية  
 للةيياس 

الضابطة 
  التجرةبية 

 غي دالة 0.051 0.189 0.78 96.43

 
ةتضح ما نتاجج اجلد ل الاابق  نه ال تو د فر ق ذات داللة إحياجية  

متوسطيب    اليبلي  در ات    ب   التطبيق  التجرةبية  الضابطة يف  اجملةوعت  
الضغوط   ماتوض  علي  االكتئاب  اال تةاعية  ا مليياس  )الضغوط  ملختلفة 

مليياس االكتئاب املطبق     االنفعالية(  كذلك الدر ة ال لية اجلاةية  املعرفية  
الا رل الافاة اليوةعية    ةؤكد ذلك تيارب قيم املتوسطات    على مرلى 
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احلاابية للضغوط املختلفة للةجةوعت  الضابطة  التجرةبية لدر ات التطبيق  
ارف  ك لعدم داللة قيم )ت( ع د ماتويت الداللة املتعلاليبلي للةيياس   ذ 

ذات داللة إحياجية    فر قمما ةعين عدم   ود      (  05 0     01 0عليها )
اليبلي لدر ات   التطبيق  التجرةبية  ب  متوسطي   الضابطة مليياس  اجملةوعت  

املختلفة  الضغوط  ال ات    ع د مرلى   االكتئاب علي ماتوض  الا رل سل وع 
أبنه ما    ,.Karlsen et al(  2004   ةري كارلاا   خر ن )اليوةعية  الافاة 

تيدمي   بد ن  الا رل  ملرض  املياحبة  ال فاية  االلطراست  عالج  اليعب 
 برامج عال يه  استرارات نفاية للةرلى. 

والذي نصه: توجد فروق دالة إحصائيا بني   ،  الفرض الثالث   نتائجاثلثا  -
التطبيق يف  التجريبية  االكتئاب  نياجملموعة  ملقياس  والبعدي  القبلي  ع د  

 . سل وع ال ات الافاة اليوةعية   لالا ر  مرلى
  .test  t للتليق ما صلة هذه الفرلية   مّت استخدام اختبار "ت"  

م ب   الفر ق  داللة  در ات  حلااب  التجرةبيةتوسطي  )مرلى    اجملةوعة 
اليبلي  لالا ر  التطبيي   يف  االكتئاب(  مليياس  مرلى    البعدل    ع د 
 سل وع ال ات الافاة اليوةعية    اجلد ل التايل ةولح ذلك:  لالا ر 
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داللة الفروق بني متوسطات درجات التطبيقني  القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية   (7جدول)
 مريض (  15 )ن= االكتئاب  ملقياس 

 التطبيق  البعد 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 لنتيجة ا الداللة  قيمة ت

الضغوط  
 اال تةاعية 

 دالة 0.001 5.11 0.835 17.10 اليبلي
 0.863 14.08 البعدل 

 الضغوط اجلاةية 
 دالة 0.001 6.32 0.755 24.22 اليبلي
 0.760 16.02 البعدل 

 املعرفية الضغوط 
 دالة 0.005 5.95 0.778 15.8 اليبلي
 0.777 11.21 البعدل 

الضغوط  
 االنفعالية 

 دالة 0.000 6.28 0.794 23.31 يبليلا
 0.805 16.09 البعدل 

الدر ة ال لية  
 للةيياس 

 دالة 0.001 6. 93 0.78 74.13 اليبلي
 0.780 55.11 البعدل 

 

اجلد ل    نتاجج  ب   الاابق   تولح  إحياجية  داللة  ذات  فر ق   ود 
در ات  سل و   متوسط  الا رل   ملرلى  اليبلي  البعدل  ال ات    عالتطبيي  

 املياب  سالكتئاب الافاة اليوةعية على ميياس االكتئاب  لياحل التطبيق  
البعدل بعد تطبيق الربانمج املعريف الالوكي   حيث اخنفضت قيم املتوسطات  

علي ا  احلاابية  )اال تةاعية  اجلاةية  ماتوض  للةيياس  املختلفة  لضغوط 
ال لية  الدر ة  (  كذلك  البعدل       املعرفية  االنفعالية  اليياس  لدر ات 

لدال الربانمج    ذلك  تطبيق  بفعل  التجرةبية  اجملةوعة  "ت"   لع اصر  قيم  لة  
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 ( اإلحياجية  الداللة  ماتواىت  فعالية  مم   (    05 0     01 0ع د  ةعين  ا 
الربانم يف  تطبيق  ال ات  سل وع  الا رل  مرلى  علي   الدراسة  يف  املطبق  ج 

يف   اليوةعية  االكتئ  خفض حمافاة  مث  احدت  لدةهم    ما  حدت    خفض ب 
 الضغوط لدةهم   اا حييق صلة فرلية الدراسة  .

 العازمي    ؛(  2012 تتفق هذه ال تيجة مع نتاجج دراسات جنيبة ب يل) 
)   ؛    (2013) الدةا  اخلطيب      ؛(  2014شرةف  آخر ن  عالء 
خفض  2017) يف  الالوكي  املعريف  العالج  برانمج  فاعلية  اليت  ّكدت   )

ما  ا  عراض   ال ات  ذلك  ال وع  ما  الا رل  ارض  املياب   ع د  كتئاب 
خالل   ود فر ق ذات داللة إحياجية ب  اليياس  اليبلي  البعدل  فراد  

التجرةبي نتيجةاجملةوعة  البعدل  اليياس  املاتخدم يف    ة  لياحل  الربانمج   ثر 
الا رل مرلي  لدض  االكتئاب  دانيل   خر ن  خفض  عراض     قد  شار 

((2016  Daniel et al.,    مرلى ةااعد  الالوكي  املعريف  العالج   ن 
اخلاطئة   ما مث   املعرفية  االعتيادات  التروهات  التعرف على  االكتئاب يف 

 .   دحضها   جتربتها  تعدةلها
الرابع،ال  نتائجرابعا  - إحصائيا   فرض  دالة  فروق  توجد  ال  نصه:  والذي 

السكر  التجريبية)مرضى  اجملموعة  يف يبني  و   (  البعدي  التتبعي  التطبيقني 
 . سل وع ال ات الافاة اليوةعية   لالا ر  ع د مرلىملقياس االكتئاب 

  .test  t للتليق ما صلة هذه الفرلية   مّت استخدام اختبار "ت"  
الفر  داللة  در ات  حلااب  متوسطي  ب   )مرلى   ق  التجرةبية  اجملةوعة 
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لتطبيي  البعدل  التتبعي مليياس  االا رل سل وع ال ات الافاة اليوةعية( يف  
 االكتئاب   اجلد ل التايل ةولح ذلك: 

داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني البعدي والتتبعي   (8جدول)
مريض(  15)ن= ئاب ملقياس االكت  

 التطبيق  البعد 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 النتيجة  الداللة  قيمة ت

 ضغوط اال تةاعية لا
 غي دالة 0.06 2.01 0.863 14.08 البعدل 
 0.844 14.01 التتبعي 

 الضغوط اجلاةية 
 غي دالة 0.06 2.15 0.760 16.02 البعدل 
 0.759 15.91 التتبعي 

 املعرفية الضغوط 
 غي دالة 0.06 1.99 0.777 11.21 البعدل 
 0.779 11.02 التتبعي 

 غي دالة 0.06 2.28 0.805 16.09 البعدل  ة الضغوط االنفعالي
 0.820 16.01 التتبعي 

ال لية   الدر ة 
 للةيياس 

 غي دالة 0.06 2.06 0.780 55.11 البعدل 
 0.785 55.07 التتبعي 

 
فر ق ذات داللة إحياجية ب     د ل الاابق عدم   ود تولح نتاجج اجل

التجرةبية  متوسط در ات  سليوةعيةر الا   )ملرلى   اجملةوعة  ال ات  (  ل سل وع 
يف التطبيي  البعدل  التتبعي مليياس االكتئاب  كةا ةتضح ذلك ما تيارب  
يف   التجرةبية  اجملةوعة  لع اصر  املختلفة  للضغوط  احلاابية  املتوسطات  قيم 
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ماتويت الت ع د  )ت(  قيم  داللة  لعدم  البعدل  التتبعي     ذلك  طبيي  
 ود اختالفات  ا ةؤكد عدم   مم   (  05 0     01 0الداللة املتعارف عليها )

در ات   ب   داللة  البعدل  التتبعي  ذات  التطبيي   يف  التجرةبية  اجملةوعة 
االكتئاب     لدر    إستةرارمليياس  الضغوط  ات  التلاا ما انحية ختفيف 

  ع د مرلى مليياس اإلكتئاب    اليياس التتبعي علي ماتوض الضغوط املختلفة
ال ات سل وع  الربانمج    الا رل  فعالية  ةؤكد  اا  اليوةعية    املعريف  الافاة 

 تتفق     الا رل يف حمافاة اليوةعية  املطبق يف الدراسة  على مرلى   الالوكي
( احلاةك  زمالءه  دراسة  مع  ال تيجة  دراسة شرةف  اخر ن      ؛(2013هذه 

ت مجيع هذه  حيث اثبت   (2017 دراسة اخلطيب  عالء الدةا )  ؛(2014)
الربانمج  لالدراسات ع الربانمج  فاعلية  ما  التوقف  بعد  التلاا  استةرار  ى 

 ن   ,.Dimidjian et al(    2006)  دمد ان   خر ن   ةري   املعريف الالوكي
الالوكي  ن املعريف  العالج  ممياات  ا  هما  استخدام  ةدرب  على  ملتعاجل  

مر الت   موا هة  ع د  الواقع  يف  تطبق  معرفية  سلوكية  اسرتاتيجيات 
 .ةماتيبلي

 :مناقشة النتائج 
الدراسة  بعد استخدام التلليل    ات ظهرت نتاجج الدراسة احلالية  ن اد .1

لالستخدام صاحلة  اهنا  جلةيع    ظهرت        الاي ومرتل  حتليل  ارتباطات 
 .هتخدم يف الدراسة احلاليعبارات امليياس املا
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سلر وع إىل فر ض الدراسة احلالية  ظهرت ال تاجج انترار االكتئاب   .2
اليوةعيةدل ال ات الافاة  ال وع  الا رل ما   كانت استجاست      ض مرلى 

امليياس ماب  مر    ستجاست تفعة  دا  مرتفعة ما عدا االالعي ة على عبارات 
االنت يف  سلتف ي  الرغبة  مو ودتاملتعلية  غي    الباحث   ةفار     لار كانت 

 ملتام سملعاةي    لاحلا  ن ةتةع الدراسة ةعترب ةتةع متدةا بطبيعة إىل  ذلك  
 ةعا  الباحث ذلك     لذلك كانت االستجاست عليها غي مو ودت   الدة ية

حمافاة  إىل  ن   س ان  قر ة  غالبية  ا   البادةة  ما  الرتكيبة     اليوةعية   هلذه 
اجص تتةيا سليرب  التواصل اال تةاعي املاتةر مما قد جيعل  الا انية خي

 . تبعدت متامااب االتف ي يف اإلنتلار ما ا مور امل
يف     اا .3 الا رل  مرلى  ب   مرتفعة  م ترر  بدر ة  االكتئاب   ن 

اليوةعية القة طردةة ب  مرض الا رل  هذا ةدل على  ن ه اك عف   حمافاة 
سالكتئاب ال     اإلصابة  الا رل  فا ف ار  مرض  عا  الدراسة  عي ة  لدض  يت 

تراؤ  م طيية   ةمي    ف ار  الا رل  قي  غي  مرلى  عةرااب    ر تتةلور حول  ن 
م   اجل ايفهم  ال لول  الضعف  البير  الفرل  لفيدان  حىت  لو    عرلون 

فال ارت الاودا ةة للليات    طباءالتاموا سلعالج  هذا غي صليح كةا ةذكر ا 
 مايطرت عليهم. 

الربان .4 على   ثبت  الياجم  الدراسة    يف  املطبق  املعرفية  مج  ال ارةة 
املاببة    وط )أببعادها ا ربعة(  غفاعلية كبيت يف خفض ماتوض الض  الالوكية 

اليوةعيةلالكتئاب   الافاة  ال ات  سل وع  الا ر  مرلى  بلغ  يث  ح   لدض  
لي   املتوسط احلاايب لييةة الدر ة ال لية للةجةوعة التجرةبية يف التطبيق اليب
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( االكتئاب  للةجةوعة  74.13مليياس  احلاايب  املتوسط  بلغ  بي ةا     )
(     بلغت قيةة "ت" 55.11دل للةيياس ك ل ) عالتجرةبية يف التطبيق الب

( ؛    05 0       01 0(   ذلك ع د ماتواىت الداللة اإلحياجية  )  6.93)
التطبمم يف  التجرةبية  اجملةوعة  در ات  متوسط  ب   فر ق  ةعين   ود  يي   ا 

الا رل سل وع ال ات يف حمافاة    البعدل مليياس االكتئاب ع د مرلىاليبلي 
هبدف    املعريف الالوكيحل التطبيق البعدل بعد تطبيق الربانمج  االيوةعية   لي

تئاب على مرلي الا رل سل وع  االك  اللطرابختفيف الضغوط املياحبة  
التجرةبية تف يد     ال ات العي ة  افراد  الغي م طيية  احيث تعلم   لبط     ف ار 

املر الت  ت االنفعاال حل  هذه      املوا هة  مهارت  استخدام   ساعد 
على    ساليب  اال التجرةبية  العي ة  االق فراد  س ن  الالم طييةت اع     ف ار 

ا  االكتئابهناامية  املدإل ا حادةث  إىل  تؤدل  للذات  الباحث     مرت   ةعا  
الربانمج   فاعلية  إىل  ال تيجة  الالوكي  الف يات  ال راطات  هذه  املعريف 

  يف  ف ارهم عا  يحيث  صبح  فراد اجملةوعة التجرةبية إجياب    املاتخدمة فيه
الا رل ما    مرض  املرض  مع  التعامل  على  ساعدهتم  اجللاات  كةا  ن 

معرفية  سلوكية احلالة     انحية  يف  تغي  اجللاات  الباحث  ث اء  الحظ  كةا 
 سلتايل اخنفضت    هاملروه  ا ف ارةوعة التجرةبية  قلت  املاا ية لدض  فراد اجمل 

سهلم  احلان  ا اإلحااس  مراعر  احلياتإل ت اقيت  عا   حتاا     نيراف 
الباحث التلاا    يالت العيلية  اإلنفعالية التخ بعد اجللاة الاابعة     الحظ 

عيالنية م اهنا  ف ار  ختتفي  حيل  الالعيالنية  ا ف ار  بد ت      حيث 
بتدرةب مرلى الا رل  ملعريف الالوكي املاتخدم يف الدراسة  هتم  فالربانمج ا



 

 

 
131 

 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم
 هـ 1442  ربيع اآلخر  نسو التاسع واخلمالعدد  

 

لك على    كةا ساعد ذ معتيدات م طييةينعلى طرق التف ي العيالنية   تب
 استةرار التلاا حىت بعد توقف الربانمج ملدت  ربعة  سابيع.

 : البحث: توصيات اثنيا 
تدرةبية    .1 د رات  الا رل   لألطباءتيدمي  ملرلى  مع  التعا  يف  املعاجل   مل 

املرلى لدض  الالبية  ا ف ار     مااعدهنم  ا ف ار  دحض  على 
 .  ابتهم ارض الا رلصا اعالالعيالنية ال امجة 

تعي  اخياجي  نفاي  يف مراكا الرعاةة ا  لية ملتابعة مرلى الا رل    .2
  مجيع ا مراض العضوةة اليت قد ةياحبها امراض نفاية. 

عةل .3 سلا رل   برامج    تيدمي   عيدر  رش  للةياب   ال فاي    اإلرشاد 
  مرض   ى الضغوط ال فاية املرتتبة علملااعدهتم على ختفيف حدت      سرهم 

  الا رل.
 :البحث: مقرتحات اثلثا 

فاعلية برانمج معريف سلوكي خلفض ماتوض االكتئاب لدض مرةضات   .1
 الا رل.
 دراسات مالية لالكتئاب جلةيع املراحل العةرةة .   .2
مررتكة  .3 دراسات  مرلى    عةل  فئة  على  الطيب  ال فاي  اجملال  ب  

 الا رل.
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 لجغرافية " " دراسة في جغرافية الطاقة باستخدام نظم المعلومات ا

 د. محمد عزت محمد الشيخ 
 الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء   كلية –  الجغرافياقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 1 / 20: تاريخ قبول البحث  هـ  1441 / 3 /3: يم البحثتاريخ تقد 

 
 : سةالدراملخص 

ينددد مو وع دددعث ضمن دددا  دددلط قة،ضمسدددم ضمالتدددمت وحلدددة  ولع ضمة نسدددل  ض  ي دددم   و ل دددم 
ضمديت  وع عث وهمت وهي ضمكه،ابء ضميت تُ   أسلس ضمةنلسم ضمل لص،ةت حسا مت ل ضم علوم ضم،ئسحلم

ت وضإلسددكل ت وضمدد ول ت و ةهددب قعض دد  مةنلسددم ضماددنلعسمت وضميمضعسددمت ددعع عهسهددل وادد،وعل  ض
ض سلة   ضجملةلعت ومت هد  ونا دم ضم مضسدم   ظلمادم ضمد،و ضمديت تُ د  ودط أهدم ظلمادل  ونا دم 

واثين ظلمالهتدددل ودددط حسدددا عددد    -حجلدددلع وتنععدددلع -ضمددد،من ودددط حسدددا ضمنادددل  ض تةادددل   
نةجددل    ضمللهكددم ضم ، سددم ضملادد م ضمدد،ئسد م دد   وددط ضمل وتةضددأ أةسددم ضةلماددم   ددلضمحلددكل ت 

ضمحلددد ع يمت و دددلا ضومندددل  وونةجلهتدددلت وضمه دددععت ابإل دددلمم م ددد   ودددط ضةلصدددسل ضميمضعسدددم  وتددد  
حاس  ضةلمام  عقع  و،ضحل ضمنالع ضمكه،يب ضم الث هبلا ضإل ةلو وضمن ل وض سدةهال،ت حسدا 

ضيدد ضع   ضماهدد  عهدد  وكعانتدد   وتادده  ضةلماددم تي ضمكهدد،يب هبددل  كددمج حجددم  سددع ضتحلددم ضمناددلع 
ضمكه،ابء سنعمعت وهع ول يةاه  ضسة للمض  إ لمسم وحلة نالع   و،حهيت ضمةعمس  وشدنكيت ضمن دل 

 وضمةعزيعت وط أقل تعمري ضحةسلقل  ض سةهال، 
 

ظلمادددددم ضمددددد،وت قة،ضمسدددددم ضمالتدددددمت ضمنادددددلع ضمكهددددد،يبت ضإل ةدددددلو وضمن دددددل  :ةالكلمااااافت اي  ف  ااااا
 سم ضملؤث،ة وض سةهال،ت ضمالتم ضمكه،ابئسمت ععضول ضمةعطنيت ضم عضول ض ة،ضم
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Abstract:  

The subject of the research in the geography of energy, using modern 

technologies in addressing the subject of electricity, which is the support of 

contemporary development. It represents the main pillar of industrial, 

agricultural, urbanism, services, and various aspects of life in society.  The study 

area was in Al-Kharj Governorate, which is one of the most important 

governorates of the Riyadh region in economic activity - size and diversity - and 

the second of its provinces   in population size.  The importance of the 

governorate is evident as being the main source of several products in the 

Kingdom of Saudi Arabia, as dairy products and meat, in addition to several 

crops.  The Governorate characterized by the existence of the three phases of the 

electrical system: production, transport and consumption: as the electrical system 

was characterized by the large size of all its components.  The governorate is 

witnessing an increase in the demand for electricity annually, which requires 

additional investments in the future in the generation and transmission and 

distribution networks, to provide consumption needs. 

  

key words: Al-Kharj governorate, geography of energy, electrical system, 

production, transportation and consumption, electrical energy, localization 

factors, and geographical factors affecting   
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 قدمي: ال 
ض ة،ضمسل   م،وث  إح ى  ضمالتم  قة،ضمسم  ضمن ا  لط  وع عث  ين مو 
ض ة،ضمسع    أو ه  ضمذ   اب هةللع  حتظ  مل  وضميت  وأح ثهل  حلنسلعت  ض تةال يم 

ض تةال  ض ة،ضمسل  م،وث  وط  ضملنهجسم مةريهل  ضمنلحسم  وط  خلصم  وهي (1) يمت  ت 
وط    ةج  ة عه  حٍ  سعضء هس يم وض  ي ة وضملةتُ ىن   مضسم وال م ضمالتم ضم

حساا ضإل ةلو وضمن ل وضمةعزيع وض سةهال،  وضمالتم هي ت مة كلونم   ول ة  
عه  ضمة ،يك وضم مع ت وهلذه ضم  مة ع ة وال م ونهلا ضمالتم ضمكه،و ح،ضميم  

ي وضمنرتولت  ضميت  ضمف مت  ونهلا  وة   ة  وتع   وال م  عه   تعمس هل   ةل    
ضمانس يلوضمة وت لل(2) ز  ضملاكال   ض ة،ض     عه  مص  ووصب  ضمةانس سم  مسل 

ضم ،ضمض    ضختلذ  وضملحللةم    ضملحلة نهسم  وضمةننؤ ابملاكال   وتعصسفهلت  ضم،ضهنم 
إع ض  وو،ضتنم وت عمي ضماط ضمحلسلسل ت مث  ابء أسلس  ضمكه،   ت وت  (3) ومسم 

وض قة  ض تةال يم  قعض نهل  سلئ،  ضمل لص،ة    أهم  ل ضمةنلسم  وط  وه   لعسمت 
ضوسلسسمهس ضمننسم  عهسهل  لكل  ت عع  ضميت  ضم،ئسحلم  ضم علوم  مت ل  حسا  ت 

 
ضم ، سمت  قة  (تع 1999)  س س   ت عن ه(  1) ض ة،ضمسم  ضجملهم  وجملهلل وونلهجهلت  وفهعوهل  ضمالتما  ،ضمسم 

  1ص   له،ةت  ضمض يء ضم لينت  ت34ضم    
م ضمل ،مم  ضمالتم "وال م ضمالتم  ني ضمعضتع وضملأوعل"ت  ض قة،ضمسم  (ت ع2002)  ظل  مخسد ت ضميوكم( 2)

   18ت 17ص  ض لو سمت ضإلسكن ميمت 
أمح   تو،عي(  3) ضإل حلل سم  (ت  ع2014)  ظل   ضم مضسل   جمهم  وضمةانسقت  ضمنا،يم  ض ة،ضمسل  ني 

 ص ح   ضماسختآل ضبت قلو م كف، ت كهسم ضموضو  س
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و ةهب   وضم ول ت  وضإلسكل ت  وضميمضعسمت  ضمانلعسمت  ضمةنلسم  وا،وعل  
   (1) قعض   ض سلة   ضجملةلع 

ضمف،  ي ووةعسط  اس   ضمكه،ابء  وط  و سام     وحلةعى  عه   وؤش،ضع    
وؤش،  مكع    إ لمم  ض تةاضع ضمحلكل ت  ضمة  ع  عه   ز   مل      وم لع  م ت   ل   

ضمة عيهسمت  ضمحلنعيم ضمانلعل   وط  ضمكه،ابئسم  ضمالتم  وت    ضمالتم    تةةري  إذ ت 
يحلهل   ههل وضمة لول و هل    ؛ضوحفعميم ضمة هس يم إىل صعمة أخ،ى وط ضمالتم

ض تةال ي وضسة  ضو اام  وضم وسم ضوهل   كلمم  عانلع    ؛م  أصن    حىت 
مإ ضمسعوسمت    مه سلة ض سلةعهل   الض   مذض  مكع ل    يعتب  إ لمم  طلتم  ضمسعوسمت 
   اسفم

ضمالتم     وط  ضمنلط  هذض  عه   ت ةل   ضميت  ضم ول  إح ى  تُ    وضمللهكم 
ضم وسم   ضمل سام    ا،ضع -ض عض    وحلةعى  إىل ت  -ضمتفلث  ضو اام    إ لمم 

حجم   زم ة  عه   أث،  ضمذ   ضوو،  ضمالتم  ض تةال يم؛  مكه،ابئسم  ضضسةهال، 
كلل مسهل ضم ، سم    تُ       ضمللهكم  ضملهلم    ضمالتم  وال م  وط  ضمكه،ابء 

يةاه    ول  وهع  مب     كنريةت  سنعم  عهسهل  ضماه   ويةيضي   ضمحل ع يمت 
ضمن ل وضمةعزيع؛ و ا،ضع   و  شنكل  ضسة للمض  كنريةت سعضء   و،حهم ضمةعمس  أو 

ضملسله   ضمالتم  ةسأ وا مضع آخ، مةعمتضميت ت     وسط ضمللهكم   م هم وال م  س  

 
ض ة،ضمسم ضم ، سمت    سةهال، ضمالتم   ظلمام ضمن ريةت ضجملهمت إ ةلو وض( ع1996)مضل هللا    تضميهلم(  1)

   377ص ضم له،ةت ت 28ضم    
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   حلن  و سنم وط ظال  ضمةعمس  عن  ضإل الءت    لع أ عضع   مهذض يف،ن؛  مضمكه،ابئس
و عث   عه  كفلءة  يؤث،  ضمذ   ضوو،  وضملنلخ؛  ضمحلاأ  ضمن ل    شنكل طنس م 

ضم وممت ومكع       سةهال، ي كد منط ض تةال   وضمةعزيعت و ا،ضع و   عث ض
ضمالتم ت ةل   هذه  ضوحفعم   ضميت  ضمعتع   ضمالتل     عه   أ عضث  أمضل  وط 

ضمةنسم ابمنفط  ضمللهكم   ضملةلحم   ضم ول  ضمحل ع يم  ا،ضع و ل وط  ت مإ   ضم ، سم 
أ ل    إذظلمام ضم،وت     هذه ضملع ععل     ضهةل  وانتا  كل هذه ضم مضسم  

أه ووط  ظلمال   وضمللهكمم  خلصم  ضم،من  وط    نا م  م ،هبل  و ينم  علومت 
ضملةنعثت    -ضع  كسهعورت   80  -ضم لصلم    ضم،من ض تةال    وطنس م  الطهل 

ظلمام  مل عول  وحتهسل وت سسم ضمنالع ضمكه،يب      ونلتاماوذمك وط خالل  
  ضم،و

 :للبحثاألمه ة النظرية 
  ا عهلين   ضم ، سم  إث،ضء ضملكةنم ضم هلسم -1
ض سع     -2 ضجمللل  هذض  ضم ،ضم    وة ذ   ينلتشيحللع   نالع  مض  ضمذ  

    خاعصلع ت و  ظلمام ضم،و علعولع اكالت    ضمللهكم ضمكه،يبت وحل و
 :للبحثاألمه ة العلم ة 

ضمةعمس       -1 ظال   أكمج  وط  ظام  عه   ضم،و  ظلمام  ضسة عضذ 
 ينم ضم،من وو ينم ضمحلسأ حل ،ة   و ني   وةعسالع   ضمللهكمت وضميت متةهك وعت لع 

 ظلمام ضم،و 
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كنرية تةنلس  وع حجم    ان وكع ذض   شنكم كه،ابء    متةهك ضةلمام  -2
ضةلمامت ضوو، ضمذ  يحلةعق   مضسم وكعانهتل    ضمالتم ضملعم ة وضملحلةههكم  

   مسهلوضم عضول ضملؤث،ة     ل ضمكه،ابء وتعزي هل 
ضمكه،ابئسم    مهالتم  وك ، ضسةهالكلع ض لمال      ظلمام ضم،و وط ضةتُ   -3

  إىل    وهع ول حيةلو ه،ابئسمم ضمكضمالتضمل ةل ة عه     م مةنعث ضو اام ض تةال ي
 هكه،ابء مضو اام وضسةهالكهل   حبا و مضسم هلذض ضمنعث وط

الدراسة:  ضمسعوسم     مشكلة  ض سلة  عا   ضمكه،ابء    تكلط   كع  
م وط ضمعح ض  ضإل ضميم   ونا م ضم،من ضميت   ةهب ضجملل  ت وكع  ضةلما

   ضمحلكل ؛  مل،تنم ضم ل سم   عل   وضم وي وتاةل ضايةنعث هبل ضمنال  ض تة
ممل يؤث،   زم ة ضماه  عه  هذض ضم الث ضملهم؛ وابمةليل ض لقم م مضسم و ى  

 ت مة وكعانت  عه  تهنس  ذمكت وضمةا،ق مهل عتل  ضميت تعضقه  
 : فر ايوضوعأسبفب اخ  

ض   -1 أهم  وط  وضسةهالكلع  إ ةلقلع  ضمكه،ابئسم  ضمالتم  ضوسلسسم  مت    ،كلئي 
حىت مهةن ض تةال يمت  ضمةاعم    لسم  م سلس  ضملؤش،ض   أهم  وط  أصن   

 ضم ومم   ض تةال   
ضمكه،ابء    -2 ضم،منت كلل      مضسم  ونا م  ظلمال   أهم  وط  ظلمام 

إ ةلو   ظال   أهم  وط  وضح ة  تضم  ت ع  أ ل  ضميت  و،ضكي  ت،ب  ضمكه،ابءت 
   ضم،من ل   و ينم ضومحل
عمس  كه،ابء ضم لش،ةت  ث،ة   تعطني ظام تعضول ض ة،ضمسم ضملؤ   مضسم ضم  -3

  وتعس هلوحت ي  ض  وى ض تةال يم وط إ الئهل 
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   وط    تحلهمحت ي  ول  و ظلومم ضم، ط  ني إ ةلو ضةلمام وضسةهالكهل؛    -4
 الزوم مالكةفلء ضمذضيت ملعح ةت وكلسم ضمكه،ابء ضم كه،ابء   ضمانكم ض

ضسة  ضو  –  5 وضضةلمضمكه،ابء        لت     م مضسم  امت   لقم 
 ض سةهال، ضملعمسي هبل 

     ضختلذهضةلمامت وول جي      تعتع وحلة نل ضماه  عه  ضمكه،ابء    -  6
 ضمة اسط ضملحلة نهي   

مس   -  7 يةم  مضسةهل  وضمكه،ابء    ت افم علوم  لتم مااب   ية هق  لل ضةلمام مل 
 ع 2018 افم خلصم حىت علع  

 ضوع:و أهداف دراسة اي
إىل ضمن ا  ع  يه ف  ضمضعء  وضسةهالكهل    إم لء  ضمكه،ابء  إ ةلو  ه  

 ظلمام ضم،وت وذمك وط خالل ول أييتا   
 ضمة ،ف عه  اتميخ  خعل ضمكه،ابء   ظلمام ضم،و  -1
 ضم لش،ة   ظلمام ضم،و   ،ابءضمكهععضول تعطني ظام تعمس    مضسم -2
عه     -3 ضمضعء  ضمكه،ابءإم لء  ضمكو   ت إ ةلو  شنكم   ل  ه،ابء  وكعان  

 لمام ضم،و  وتعزي هل   ظ
وتعزي هل      و ،مم  -4 ضمكه،ابء  شنكم   ل  ضملؤث،ة    ض ة،ضمسم  ضم عضول 

 ظلمام ضم،و 
كلسضمة ،ف    -5  ضملحلةههكم  م عه ا  ضملارتكني و   تضمكه،ابء  ت  أع ض  

 ظلمام ضم،و وأمنلطهلل    
    ظلمام ضم،و نه  ضمنالع ضمكه،يبت ووحلة  واكال   مضسم -6
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 منهج ة الدراسة:
البحث: ضمنلحا    منفهج  ال فرخييضسة  ع  ضمع ع  م  اينهج  هة ،ف عه  

ضمنالع ضمكه،يب وتاعمه زونسلع    ض ليل مهنالع ضمكه،يب وط خالل تةنع   ضم  
  وط خالل ضملنهج ضم،ئسد   هذه ضم مضسمت    يُ    ذ  ضم   منهج النظمضسة  ع  و 

ضمكه،يب ضمنالع  ضإل   مضسم  ضم الثا  وضمةعز مب،ضحه   ضمن ل  ض سةهال،ت   ةلوت  يعت 
ضملؤث،ة    اينهج احملصويلوط  ضمنلحا    ضسةفل   كلل ض ة،ضمسم  ضم عضول   سةنةلو 
    ضةلمام   و،ضحل ضمنالع ضمكه،يب  

ع ة  وط  ض سةفل ة  الكميا  هي  أسلمس   ومت  خالل   ااألسلوب    وط 
ضإلحالئسم   ضمنسلان   وحتهسل  ضع،ن    ت   وضمل     تضمنحل   او ل  ا من    

ضإلحالئسمت   ضإلحالئي  ابوضمل لوال   ضممجانوج      SPSS22سة  ضع 
ابسة  ضع     ،سم ضم،ضئط وضوشكلل ضمنسل سم مه مضسم   ااألسلوب الكفرتوجرايفو 

او    Exele2016ت  MapInfo11.5 ،انوجا   اجلغراف ةيعلو نظم    مفت 
و   ا أسهعبك ضمكلمتعق،ضمسمت  ضوشكلل  إ ةلو  م   ض وط خالل  ضملكلين    مة هسل 

ضمن ضماله،ض     وط     ا وط  ضمللة   ضمكه،ابء  ضو حل  مط  ضملحللم  وحت ي  
  ضملعتع ضوو ل ةام ضمةعمس   وحت ي ظام ضمةعمس  حىت و ينيت ضم،من وضمحلسأت  

  ضم،ضئطضسة  و     ا ض  ضم مضسمأول عط أ و    ARCGIS10.4ابسة  ضع  
ضم مضسم ضملس ض سمت  ضمل ل هم ضما اسمت و   وضماعم ضمفعتعغ،ضمسم  ومت ض عةلل  عه 

 ضميممض  كعسسهم  لع ضمنسلان  و 
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ضمن او  هذض  وط    ضعةل   ضملناعمة  وغري  ضملناعمة  ضمنسلان   عه   ع 
ضم   ضم،سلئل  ضم هلسمت  ضوحبلث  ضملكةنسمت  ضملال م  وهيا  هلسمت  وال مهلت 

ضم مضسم  إىل  ابإل لمم  ضم،ضئطت  ضإلحالئسمت  ضمة لمي،  ضملس ض سم    ضم ومم ت 
ض ضمكه،يب    ملكعان   ضملحلؤومني    ت لمامضةمنالع  صسب  وو ل هم  خاللا 

    ع2017عت و  شه، ا ينلي،ت وإ ،يل علع  2015
الدراسة: ضملحلة  وم    مضسم    مصطلحفت  ضملااه ل   تة    

أةهلا   ووط  ايركبةضمكه،ابءت  ضمرتكس ت  القدرة  عن   ضةام  ت مة  وهي  ول  أا 
ال عل ة ضم ت  االقدرة  ضةام  ت مة  ضمةعمس   اعى   ين  وط  عه   زونسم  مرتة      

 وهسلما  (ج.و)  ج جف واتوض  سلعم     وهسع ا  ( وم.)  م جف واتضمةاةسل   
ت ل ل أمب    خباع  ضمكه،ابء مهةسلم  ه   ض وح ة م سلس  . ك.ف:  وض  سلعم
أونري  الكهريب:  معم   ال قد  ضمةسلم  .  س،م   ضملف ع ة  ةسجم  ضمكه،ابء  كلسم 

  مابمانك
يةأمب ضمن ا وط سةم أتحللع تحلن هل و  وم وتنةهي    * أقسفم الدراسة:
ضوول ض يء  أول  ظلمام    اخبلمتمت  ضمكه،ابء  م خعل  ضمةلمخيي  ضمةاعم  مةنلول 

ضم لين وض يء  ضم لش،ة  اضم،وت  ظام كه،ابء  تعطط  ععضول  ض يء  ع،ن  أول  ت 
ضةلمامتم  اضم لما ضمكه،ابء    ضم، وض   ةا،ق إل ةلو   ع ع،ن شنكم   ل  ضيء 

ظل وتع  ضمكه،ابء    ضمكه،ابء    زيع  ضسةهال،  تنلول  ضملود  وض يء  مامت 
ضةلمامت وأخريضع ض يء ضمحلل س تا،ق ملاكال  ضمالتم ضمكه،ابئسم ووحلة نههل  

   ظلمام ضم،و  
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 الدراسفت السفبقة:
    تو   ت لط ضم مضسل  ضمةانس سم ضمنف سمضم مضسل  ضملة ه م ابمالتم    تن مو

ضمكه،ابئس وضسةهالكلع ضمالتم  )إ ةلقل  مهةنلسم  م  ضوسلسسم  ضم،كسية  مب ل م   )
 وتنلول هذض ضملع عث ضم  ي  وط ضم مضسل ت ونهلا   توض قةللعسمض تةال يم 

( ونهلا  ضم ي ت  ظلع   ةل   ع(  1977عت  1976جملععم  مضسل  
سل  محل س   مث سهحلهم  مض   (  2) (1)   نعض ا إ ةلو وضسةهال، ضمكه،ابء   وا، 

عن ه )   تأمح   عط1977ضووىل  ضمكه،ابئسم    هعميم  ع(  ضمالتم  قة،ضمسم  ا 
ضم ، سم ) (3) وا،  وضم ل سم  ضمكه،ابء    1982ت  وتعطط صنلعم  ضمن ل  عطا  ع( 

)(4) وا،  وضم لم م  ضمكه،ابئس1983ت  ضمالتم  عطا  وع  ع(  ضم ،يب  ضمعطط  م   
ضمنلحت مث  مضسم  (5) ضمةانسق عه  وا،  ع(   نعض ا  1993)  ا خلوحلم منفد 

 
ا،  ت إ ةلو وضسةهال، ضمكه،ابء   وا،ت ض يء ضوولت جمهم و(ع1976)ظل  ظلع     تضم ي (  1)

     ت ضم له،ة366ضم    ضمل لص،ةت 
ضمكه،ابء ت  (ع1977)ظل  ظلع     تضم ي (  2) ضم لينت جمهم وا  إ ةلو وضسةهال،  ،    وا،ت ض يء 

   ت ضم له،ة367ضمل لص،ةت ضم    
ضمكه،ابئ(ع1977)س س  أمح     ت عن ه(  3) ضمالتم  قة،ضمسم  ضم ، سمت   مضسم    -سم    هعميم وا، 

  لو م عني مشدت ضم له،ةضمننل ت ق ةت كهسمغري وناعم ض ة،ضمسل ض تةال يمت ولقحلةريت 
، سمت  ضمن ل وتعطط صنلعم ضمكه،ابء   وا،ت ضجملهم ض ة،ضمسم ضم ت  ( ع1982)س س  أمح     ت عن ه(  4)

   ضم    ضم،ض ع عا،ت ضم له،ة
أمح     تعن ه(  5) وا،ت  (ع1983)س س   عه   ضمةانسق  وع  ضم ،يب  ضمعطط  ضمكه،ابئسم    ضمالتم  ت 

  قلو م عني مشدت ضم له،ةضووسطت عث ضما،ق ت و،كي حب )قيءض (
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ضمكه،اب  يخم ات وا،ضسة  ضع  ) (1) ء    سل سم  و مضسم  ع(   نعض ا 2002ت 
ضمكه،ابئسم   وا،  ضمالتم  ع( عطا  2003ت و مضسم سل  م )(2) تاعم خ،يام 

و مضسم     (3) ه ضمنسئسم ضةةلهم وا،وث تعمس  ضمكه،ابء وط ون فض ضم المةت وآاثم 
ضمل  مت ضمالعط    (اع1992)  خلم   ط أمح  ضومح   ضم ، سم  هكل ضمكه،ابئسم    م 

)   (4)  يمضمحل ع  موضل   ضم ل م  عن   ظل   إوكلان  1999و مضسم  عطا  ع( 
وا، ضملحلةةهم    غري  ضمللئسم  ضملعضم   وط  ضمكه،ابئسم  ضمالتم  و مضسم  (5) تعمس   ت 

عن  ظل   مك،ميم  )  أخ،ى  وضس2000ض هسم  إ ةلو  عطا  ضمالتم  ع(  ةهال، 

 
وضماتت  (ع1993)س س     تعن ه(  1) ضمكه،ابء  جمهم  وا،ت  ضمكه،ابء    ضسة  ضع  وزضمة  ميخ  التمت 

   ت ضم له،ة8ع    ضمكه،ابء وضمالتمت 
ع(ت  1992-1892تاعم خ،يام ضمالتم ضمكه،ابئسم   وا، )ت  (ع2002)س س  أمح     ت عن ه(  2)

 ة  ضم الثع ت ض يء ضوولت ضم له، لسع و م ، سمت ضم    ضمةة،ضمسم ضضجملهم ض 
أمح   س س  ت عن ه(  3) ضمنسئسم  ت  ع(2003)   وأاثمه  ضم المة  ون فض  وط  ضمكه،ابء  تعمس   وا،وث 

ض ة،ضمسمت ضم    ضم لين وضم ا،و ت كهسم ضمننل ت     مضسم   قة،ضمسم ضمالتمت  ا،ة ضمن عث-ضةةلهم
      قلو م عني مشد

يم "  مضسم    ت ضمالتم ضمكه،ابئسم   ضمللهكم ضم ، سم ضمحل ع (ع 1992)  خلم   ط أمح    ت ضومح (  4)
سالوسمت كهسم  ض ة،ضمسل ض تةال يم"ت مسلمم  كةعمضه غري وناعمةت قلو م ضإلولع ظل   ط س ع  ضإل

      قةللعسمضم هعع ض 
ضم ل م    تموضل (  5) مللئسم غري  ئسم وط ضملعضم  ضتم ضمكه،ابت إوكلان  تعمس  ضمال(ع1999)ظل  عن  

ضإل حلل سل ت كهسم   جمهم  وا،ت  ضإلسضملحلةةهم    قلو م  ضم     -كن ميم ضآل ضبت  م،ث  ونهعمت 
  ضم،ض ع
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وا، و  (1) ضمكه،ابئسم    أسلمضت  ةل   ع ي ة  ضووىل  و،   مح    عيت 
ظلمام  وسل  0012) وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو  عطا  وأخ،ى  (2) ع(  ت 
ضآلاثم2003) ض هعلت  ضملاكال ت  ا  ضم،يب  عطا كه، م   مضسم      -ع( 

ضمةانس سم مهنلحا  فحل  )قل    ت إىل  (3) ض ة،ضمسل  ع(   نعض  ا  2004مضسم 
ظلما ضمكه،ابئسم    ضضمالتم  و م (4) ههسمم تم  م ت  ضم يط  ضسم  ظل   لل  عمسق 

ظلمام  2002) وضسةهالكهل    ضمكه،ابئسم  ضمالتم  إ ةلو  ا  ع(   نعض  
ع( عطا ض سة  ضول  ضملنيمسم مهالتم  2002ت و مضسم مليي غ،ضب )(5) ضم هسع سم 

ع(  2003ت و مضسم قسهل   أ ع  ك، ضمالو  )( 6)   ظلمام ضملنعمسمضمكه،ابئسم 

 
 مضسم   قة،ضمسم ضمالتمت  -وا،ك،ميم ظل  عن  ض هسمت إ ةلو وضسةهال، ضمالتم ضمكه،ابئسم      (1)

   ع2000دت ضم له،ةت  م عني مشولقحلةريت غري وناعمةت كهسم ضمننل ت قلو
 مضسم   ض ة،ضمسل  -هالكهل   ظلمام  وسل ت إ ةلو ضمكه،ابء وضسة(ع2001)ظل  أمح     تو،عي  (2)

   م    ضمحلل عم،ث  ونهعمت ض-كن ميم ض تةال يمت جمهم ضإل حلل سل ت كهسم ضآل ضبت قلو م ضإلس
أمح     تو،عي  د(3) ضملاكال ت  ت  (ع2003)ظل   ضم،يبا  ض كه، م  ض -آلاثمض هعلت  ة،ضمسل   مضسم   

ضمن ،يم  ضو  ل يم  ت،يم  ضآل ضبو،ك-ضمةانس سمت حلمم  ض لوعلت جمهم كهسم  ضم     ي  قلو م طنالت  ت 
   ضمحلل س عا،

 مضسم   قة،ضمسم ضمالتمت  -م ضم تههسمضمالتم ضمكه،ابئسم   ظلمات  (ع2004)ظل  أمح     ت و،عي  (4)
    ضم،ض ع وضم الثع  مةت ضم   ملناع جمهم كهسم ضآل ضبت قلو م ض

-ضمكه،ابئسم وضسةهالكهل   ظلمام ضم هسع سم ت إ ةلو ضمالتم  (ع2002)ومسق ظل     ت لل ضم يط  (5)
     م الثع ت ضم له،ةضم    ضمةلسع وض مضسم   ض ة،ضمسل ض تةال يمت ضجملهم ض ة،ضمسم ضم ، سمت 

ححلط  ت  غ،ضب  (6) ضملنيم(ع 2002)مليي  ض سة  ضول   مهالتم ت  ظ  سم  ضملنعمسمضمكه،ابئسم    -لمام 
  ضووسطت قلو م عني مشدت ضم له،ة حبعث ضما،ق مضسم   ض ة،ضمسم ض تةال يمت جمهم 
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إ ضمكه، ضسةهال ةلو و عطا  ت و مضسةل  ةل  عي   (1) ةضمن ري ظلمام  ابء    ، 
( ضووىل  ظلمام  2005ضماسخ  وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو  عط  ع( 

ظلمام    -ة ع(   نعض  ا كه، م ضم،يب مب،كي ضملناعم 1020ت وضم ل سم )(2) ضم تههسم 
)(3) ضم تههسم  عكلشم  هلق،  و مضسم  ضمالتم  2006ت  ا  دم  ضمكه،ابئسع(   نعض  
ود    سوضمةنل ضم م    )(4) ة، سمظلمام  ض للل  مس،  و مضسم  عط  2006ت  ع( 

ت  مضسةني ومح  وعس  خهسلت ضووىل  (5) ضمالتم ضمكه،ابئسم   ظلمادم  وسل 
جمهد  2008) ضمكه،يب  ني  ضم، ط  ضمهسج  ع(   نعض ا  م ول  ضمة لو  

ضمة لو (6) ضم ، سم  م  انكم  ضم ، س  م ول ضمهسج  ت وت  تنلوم  أةسم م ط جمهد 
وضووعح ة ضم ل سم  ت  وضم مضسم  ضم، طت  هلذض  وض قةللعسم  ض تةال يم  ةسم 

 
 مضسم    -ن ريةت إ ةلو وضسةهال، ضمكه،ابء   ظلمام ضم(ع2003)قسهل  أ ع  ك،  ت  ضمالو   (1)

    ونهعمم،ث -م ضإلسكن ميمضبت قلو  ض ة،ضمسل ض تةال يمت  كةعمضهت غري وناعمةت كهسم ضآل
عي   ت  ضماسخ  (2) ضمكه،اب (ع2005)ظل   إ ةلو  ضم تههسمت  ظلمام  وضسةهالكهل     مضسم    -ء 

   وناعمةت كهسم ضآل ضبت قلو م طنالض ة،ضمسل ض تةال يمت ولقحلةريت غري 
عي   ت  ماسخض  (3) ضم تههست (ع2010)ظل   )ظلمام  ضملناعمة  مب،كي  ضم،يب        مضسم-م(  كه، م 

 ف، ضماسخت تةال يمت  كةعمضهت غري وناعمةت كهسم ضآل ضبت قلو م كض ة،ضمسل ض 
ضمة، سم ابسة  ضع  (ع2006)هلق، س      تعكلشم(  4) ت ضمالتم ضمكه،ابئسم وضمةنلسم   و   ظلمام 

ض  ضمل هعول   ض تةال يمت ولقحلةريت غري  -ة،ضمسم ام  ض ة،ضمسل  تانس سم    ت كهسم  وناعمة مضسم 
    ضبت قلو م طنالضآل

إ ،ضهسم    ت ض للل(  5) ضمكه،ابئ(ع 2006)مس،  ضمالتم  ظلمام  وسل ت  ض ة،ضمسم  -سم     مضسم   
     مةت كهسم ضآل ضبت قلو م ضملنعمسمض تةال يمت  كةعمضهت غري وناع 

م " مضسم  ت ضم، ط ضمكه،يب  ني جمهد ضمة لو  م ول ضمهسج ضم ، س(ع2008)  وعس   أمح  تخهسل(  6)
   قلو م ضمكعي  ت131"ت جمهم  مضسل  ضمهسج وض يي،ة ضم ، سمت ضم      قة،ضمسم ضمالتم
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ضم ،يب2015) ضمعطط  ضم، ط ضمكه،يب  ني  ول  ت وتا،ت  هذه  (1) ع(   نعض ا 
معطط ضم ،يبت وع،ن ملا،وعل  ضم، ط ابمعطط  ضم مضسم مهنالع ضمكه،يب   ول ض 

هبذضم ضم مضسم  وختةهب  ه ،يب   عط  ضمن ا  ضم ض  مل مضسةني  ةنلو لتني  ،ضحل  هلل 
ضمنالع ضمكه،يب ابم ،ن وضمة هسل وضمة هسلت و مضسم خط ضم، ط وضمة ،ف عه   
ض تةال يم   ضآلاثم  عه   وضمة ،ف  وحللمهت  وت سسم  مس ت  ضملؤث،ة  ض ة،ضمسم  ضم عضول 

ع(   نعض ا كه، م  2013حلسلسسم هلذض ضمط  و مضسم إينلس إسالع ضمحلس  )وضم
مب،كي  ض مس،    (2) ه لسم،يب  )  و مضسم  ضمالتم  2012ظل   ع(   نعض ا 

أسسع  ظلمام  )     (3) ضمكه،ابئسم    ضمانلو   أمح   ظل   ع(  2013و مضسم 
ضإلمسلعسهسم ظلمام  وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو  ظل   مضس  و (4)   نعض ا  م 

( ظل   ضسةهال، 2017م سع  ومنل   ضملكلين  ضمة هسل  ضمالتم    ع(   نعض ا 
   (5)  لمام ض سية ئسم مبضمكه،اب

 
وعس     تخهسل(  1) قة،ضمسم  ت  (ع2015)أمح   " مضسم    ضم ،يب  ضمعطط  ضمكه،يب  ني  ول  ضم، ط 

    م ضم ، سمت ضم    ضمحلل س وضمحلةع  ة،ضمسضمالتم"ت ضجملهم ض
إسالع  ت  ضمحلس (  2) مب،كي  ت كه(ع 2013)إينلس  ضم،يب  ضمالتم  -ه لس  ، م  قة،ضمسم   مضسم   

ضمل هعو وناع ابسة  ضع  ام  غري  ولقحلةريت  مسلمم  ض ة،ضمسمت  قلو م  ل   ضآل ضبت  مةت كهسم 
  ضملناعمة

ظل     تححلط(  3) ضمكه،ابئس(ع2012)مس،  ضمالتم  ض ة،ضمسل  ت  " مضسم    أسسع   ظلمام  م   
   لو م أسسع ق ةت كهسم ضآل ضبتغري وناعم ض تةال يم"ت مسلمم  كةعمضهت 

 مضسم    -ضمكه،ابء وضسةهالكهل   ظلمام ضإلمسلعسهسم  ت إ ةلو  (ع2013)ظل  أمح     تضمانلو (  4)
  قلو م كف، ضماسخةت كهسم ضآل ضبت ض ة،ضمسل ض تةال يمت مسلمم  كةعمضهت غري وناعم 

م سع    تاعشت(  5) ومن(ع2017)ظل   ضملكلين  ضمة هسل  ضسةهالت  ضمكه،ابئل   ضمالتم  مب لمام  ،  سم 
   ضآل ضبت قلو م ضم له،ة عمةت كهسمض سيةت مسلمم  كةعمضهت غري ونا
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 ال عل ق على الدراسفت السفبقة:
إح ى   أو  ضم الث  مب،ضحههل  ضمكه،ابئسم  ضمالتم  ضمحلل  م  ضم مضسل   تنلوم  

أو   وض تةال يم  آاثمهل  تنلول و،ضحههل  مهةاابإل ل  ت ض قةللعسم  ،ق  مم 
تعق   مضسم عط  مهلاكال  ضميت تعضق  ضمنالع ضمكه،يب ووحلة نه ت إ  أ   مل  

ضمعطط ضم ،يب       و،ضكي ضسةهال، ضمكه،ابءأكمج    -من  ونا م ضم،    ابء  مكه، ض
وط ظلمالهتلت وونهل ظلمام ضم،وت أك ،    و أو    -خلصم   ضمللهكمو     تعلوم

تنععلع    الط ضم،من  ونا م  ظلمال   ظلمال   وأكمج  ض تةال  ت  هل 
 مضسل   ط ضمي هذه ضم مضسم عتةلسو    -   حللم   376.325  -  ضملنا م سكلانع 

   ضمعطط ضم ،يب ابخةالف حجم وكعان  ضمنالع ضمكه،يب و ععهل      ضمحلل  م  
وختةهب  وضخةالف أمنل  ض سةهال،ت  وضم عضول ض ة،ضمسم ضملؤث،ة مسهلت  ضةلمامت  

ضمحلل  م   ضم مضسل   حب ضثم  سلانهتل    عط  عه   ام    تضمللهكم  وض عةلل  
ت  ه،يب   ضةلمامضمكسم و،ضحل ضمنالع  وت سة نسم   حتهسل  ضمل هعول  ض ة،ضمسم ك

ضمكه،ابء   ماع   ضو حل   وضملحللم  ضمةعمس ت  ةال   ضمل هي  ضملعضتع  وضخةسلم 
   ضم،ئسحلم

 ايالمح اجلغراف ة العفمة للمحففظة:
إىل   ضم،و  ضم،منت ع ظلمام  و ينم  ضماللل    تقنعب ش،ق  وحي هل وط 

ضمل ضما،ق  ووط  ضم،منت  ضما،تسمت  إولمة  ضو ووط  نا م  ظلمام  و  مالض نعب 
ضمة،ب   ووط  ض ،يقت  ظلمام  ضمة،يب  ض نعب  ووط  متسمت  حعطم  ين  وظلمام 

ضمليضمحسم ومتة   ني  ضئ،يت ع،ن  ظلمام    23 ع 7  
و 5   24 ع 58ت 

مشل عت و ني   5
  46 ع 53  خاي طعل 

  48 ع 16ت و5
  حنع وتنهغ وحللحم ظلمام ضم،و    ش،تلعت  5
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ضمحلا  ت(1)شكل  2كم790.19 عط  مأول  ضمأت  ونحلعب  أ  ني  احلسرتضوح 
ضميمضعسم  409 ضمعضحم  ونا م  ضةلمام  ورتضع    ضمحلهنلء  عسط  وض    ت  ابوة ض  

ضمن ،  ورتضع    586و ساأ  وحلةعى  ضةلمام  معق  غ،ب  مشلل  قنلل     عن  
ووض     توض   حنسفم اوط أةهل  أو يم  ع ةضم،و  ظلمام    تا    ض ُنسلت و 

ضم،و  عقع   تض نسم وتاةه،  ت  ضمحلهنلء  جتعيفل   ضخل    - ضم سع  ووض   
ت ضملنلخأول عط     (1)حل خسني  هعت وعني أع  ت وعونهلا عني مس    -ضومن 

  م     -ضماةلء ابسة نلء مال  –أغه  شهعم ضم لع ت،تفع مسهل  مقل  ض ،ضمة  
ضماسب   ظلمام ضم،و حنع     هغ ضم اعى خالل مال  و  ل  مقم ض ،ضمة 
48  

ضماة،ى  5 ض ،ضمة  ضمل ة وط علع    31ت وو  ل  مقم  وئعيم خالل   مقم 
ضماةلعت أ2018حىت علع    1988 نهغ و  ل  مقم ض ،ضمة  ء مول عط شهعم 

  (2)  مقل  وئعيم 7وسجل و  ل  مقم ض ،ضمة ضماة،ى   ت5 81ضم ال  حنع  

 
ابسة  ضعا  1) ضةلمام  وضمفهكي  ض ة،ض   وعتع  حت ي   مت   )Google Maps  تGoogle 

Earth Pro 
و سلس  ححللءت  ضو  م ةلمام ضمة ضملحللحم ض عيمت ضم،يام ضمانعغ،ضمسإضمنرتول وضم ،وة ضمل   سمت  وزضمة   -

 ه  1405ت NG38-SEت معحم متم 500000ا 1
عن  - ) ضم،   ضمل ، ت  ابملسلهت  ع(ت  2005محط  وهسئم  ضم،و كهعف كلمسةس   ضم،من  عسع   ق،ي ة 

ضم      ضملعتع    ت  13437ضإلمكرتو سمت  و،ضق م  ضملعتع21/6/2020مت    إل رت  ا اب  عت 
com/54782p://www.alriyadh.htt 

ضمنسئم2) ومحليم  مإلمصل   ضم لوم  ضهلسئم  ضماةلءت  ع(2018)  (  ضماسبت  ضمفاهسما  ضملنلخسم  ضمة لمي،  ت 
   ق ة ضم، سعت ضم،يبت

https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.alriyadh.com/54782
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مهل لمال    ابمنحلنم  ضمحلكل   ضوول   ع    ضمل،كي  ضةلمام  وت  شةه  
سكل ل  ض ع    حسا  هغ  ضم،منت  ملنا م  ونهم    376325مةل  م   حللمت 
و  227556 س ع يع   س ع يني   307610 حللم  غري  وتضم  (1)  حللم  ت 

ويعق  ابةلمام     (2) ضمحلسأ ت ابإل لمم  ل ،هتل و ينم  إ ضممع   و،كيضع   25ضةلمام 
ونذ    ،يع ي، ط ضم،و ابم لصلم ضم،منط،يق س  ونهلا  ع  ضع وط ضما،ق ضملهلم

و ينم    ني وضما،يق ضمذ  ي، ط  ت  ع مث وط ضم،و إىل ضملنا م ضما،تسم1980علع  
ت كلل أ ّ  يعق  هبل سّكم ح ي   مب لمام ضم،و  م ضم،من و،ومضع ينو   عحلري وع

  وأول عط  (1)شكل    م طق ضما،تسضم،و مثّ إىل ضملنل  متة  وط ضم،من إىل ظلمام 
ذ تنةج  إ وىل  ضوهي ضمعظسفم  ضم،و    مام   ضميمضعم   ظل ضمنال  ض تةال  ت تُ 

ضمضإوط    ضمللئم     26  حنع ضمللهكم ةلو  ش،كل     ضموت  ت ،وض     أكمج 
ش،كم    او لت  ضم وضقطوونةجلهتلت ابإل لمم إىل ضمه عع و   ضومنل إ ةلو  ل ع  ووا

ضم،ووأ ت  ضم ييييمو ضمل،ضعيت  و ضمال   ض ع ت   أمنل   ضمليمعمت  تنةج  ت  منل   حسا 
  (3) ضم ، سم ضمحل ع يم   ضمللئم وط إ ةلو ضمللهكم  65  حنع  ضم،وظلمام 

 
  27هدت ص  1431 ض  ضمحلكل  ( واه م ضإلحالءض  ضم لوم وضمل هعول ت ت 1)
نهل جملععم وط ضمل     ه م  خت ع كل و  تضم ثالث   ( و ينم ضم،و )ضمحلسأ( ضمل ،ومم هي ونا م2)

مةجلوم هذه ضمل   مإ ل ت   و ينم وضح ة هي و ينم ضم،و وأهم    وضم ،ى وضهلج، ضجمللومةت و ا،ضع 
 أ وضهلسلمث وضمحلهلسم   م،وا ضمحلسهذه ضمل   ضميت أصن   حلمسل أحسلء  لط و ينم ض

ت ق،ي ة ضم،من  ضملنا م  ضومنل  وسهم غذضءضملال ع و ضم،و و ينم  ع(ت  2007ضمل ، ت عن  ضم،محط )  (3)
ضم      ضملعتع    متت  14186ضإلمكرتو سمت  و،ضق م  ضملعتع21/6/2020    إل رت  ا اب  عت 
.com/245167http://www.alriyadh 

http://www.alriyadh.com/245167
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 ه.1434ض عفم  لنسبة ينطقة الراياب  وقع حمففظة اخلرج( م1شكل )

 
ضم،من    عللوط   و ينم  مةاعي،  ضم هسل  ضهلسئم  عه ا  ضعةلل ضع  ضمنلحا 

 14ت ص ضمل اط ضإلتهسلي ملنا م ضم،من ه(ت1433/1434)
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 كهرابء يف اخلرج:أوال: حملة اترخي ة عن ال
ضمناب ضوول  علوم      للمملكة العرب ة السعودية  قلء  خعل ضمكه،ابء

ضم ا،يطت  ضموط   ضمكه،ابء    وكل   ،   ضمللهكم  وع    ضم   خعل  تسلع  إعال  
علع   ضمحل ع يم  )1351ضم ، سم    صعمتني      ضسة  و   حساع(   1932ه 

ووالحط ضم هج  وال ع  وإانمة  تاةسل  ةلا  ضمل  م طت  ذمك  نةا،ة    ض نعب 
حني  ضمعت ت   ضمكه،اب   ضمالتم  مةعمس   ضةلو    أوىل  ابمللهكم  قلء   ئسم 

ضهلالخ ضوم  سنسل   ضعةل   ، جل  ضملك،ومت حسا  ثهج   و ينم وكم  يم مبانع 
أول   ون    ضم ،ينم  ضةال   وإانمة  ضم هج  صنلعم  ضمكه،ابء    البداايت  عه  

وعم ض  ال عل ة ابسة  ضع  ضمكه،ابء  سةل  م  مةعمس   وط خالل ش،كم  مكل     
حاه   أويل وضميت  ضوو،يكسمت  ضمة  أوف كلمسفعم سل  ضوةسلز  وض ف،  ن عه   س  

ضما،تسمت حسا ضعةل   ضما،كم عه     ووضسة ،ض  ضملنا م  ضمنفط وتا ي،ه وط 
علهسل    ظ و ة  سة  ضوهل    إمسسم  ت مة  ذض   وةن هم  وعم ض  كه،ابئسم 

اه،ض  ووسنلء مأس ضمةنعمة وط أوىل ضملنلطق وط  ض ف، وضإلانمةت وقلء  و ينم ضم 
ضإلانمة    ن، عم ض  ضمكه،ابء  ةو  كم ضعةلل ضع عه حسا  خعل ضمكه،ابء ابملله 

علع   علع  1939   و   مت  1945ع   ضمنفط  وط  ضمللهكم  إ ةلو  زم ة  وع  ع 
ضملعظفني   وكنلم  وضوو،ضء  ضملهك  تا،  إلانمة  ابمللهكم  ضملعم ض   ع    زم ة 

إل لمم إلانمة ض ،وني ضما،يفني وضملنلزل ضجمللومة هللل  وشه  علع  ابمللهكمت اب
م؛ وذمك إب الء ش،كم كه،ابء  كهل  ضمكه،ابء ابملل ،كع إ الء أوىل ش 1946
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علع   ضما،كم    1948وكم/ضمالئب  و   عهس   وعم  كه،يب تا،ف  ت،كس   مت 
   (1) وارتكلع  25، وت وعلل عه  تةذيم  60   مة أمسسم 
أ ائ  ش،كة1949و  علع   ضم عى  ع  أخ،تنيت وةل ش،كم  ني كه،ابئسةني 

مل لط م  وتةعىل  ضمكه،ابئسم  وت   ضماه،ض ت  ضمكه،ابء  وط  ي عز تعمس   هل   كل 
وتةعىل  ضملنعمة  ضمل ينم  وش،كم كه،ابء  ضما،تسمت  ابملنا م  وضم ولع  وضممج  ضماه،ض  

علع و   ابمكه،ابء   ضةسام  وضملنلطق  ضما،يب  ضمننع   ض ،ع  ع  1950  إانمة 
ئسم جب ة  أ ائ  ش،كةني أخ،تني ةلا ضما،كم ضمحل ع يم ضمعطنسم مه عى ضمكه،اب

  ( 2) ء ضإلححللء ابملنا م ضما،تسم،اب كهم ضمة، سمت وش،كم   ابملنا
علع   )1966و   ضمل،كنم  1386ع  ض كعوسم  ضإلمسسم  ضم  مة  ه(  هة  

ضملعم ة  130ابمللهكم   ضمالتم  و هم  حني    376792ع وت  هة   ع وت   
ضملحلةههكم   ضملارتكني  306075ضمالتم  وع    وارتكلع     134324ع وت 

و  وقلء  أك ،  ق ة  حسا و ينم  وط  ضمللهكم  ضإلمسسم    م ضم       عضتع  ة 
ضملعم ة  149.9 وضمالتم  ضملحلةههكم  135834ع وت  وضمالتم  ع وت 

  (3) وارتكلع 22609 هبل ع وت وع   ضملارتكني 113511

 
ضمللهكم1) ضمكه،ابئسم    ضمالتم  ضومح ت  أمح   خلم   ط  "  مضسم  ضم ، سم    (  ض ة،ضمسل  ضمحل ع يم    

ت قلو م ضإلولع ظل   ط س ع  ضإلسالوسمت كهسم ضم هعع  ض تةال يم"ت مسلمم  كةعمضه غري وناعمة
 عت صف ل  وةف،تم 1992ض قةللعسمت 

ت  ه،ابءت إ ضمة ضم مضسل  وض حالءت وكلمم ضمعزضمة ماؤو  ضمك(ه1410)  وزضمة ضمانلعم وضمكه،ابء   (2)
 اعمة   غري ون سلان

ض  (3) ضمعطين وزضمة  وض تةال   ض(ه1387)  مللمسم  ض حالءض   واه م  ض حالئي  ت  ضمكةلب  م لومت 
 ت ضم،منت صف ل  وةف،تم  3هت ع   1386ضمحلنع  م لع 
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ضمكه،ابء   ض هةللع   الث  ضوو وزض   ضمةنلسم  خايت  -1970)ىلخالل 
1975( وضم ل سم  ضمة  1980-1975ع(  هب ف  واكال   ع(؛  عه   ةه  

 ة ضماه  عه  ضمكه،ابءت وتعمري ضمكه،ابء  س لم  وزم  ه،يبتالث ضمةسلم ضمك  ض
  زض  وط تحللع    تنلسم ضم الث ضمانلعيت وزم ة ضم  مض  ضمل،كنم؛ ضوو، ضمذ   

تعحس   الع ضمذ ذ م وض ه   كلل مت  ل  ضماةريةت  ه،ابء    عم ضمانلع  وم ضمك
  (1) ابمللهكم

و     ه،يبتع ضمكوكعان  ضمنال    ة  ه( تفي 1394ع )1974وشه  علع  
ع وت وضم  مة ضمف هسم  1236ضماه  عه  ضمكه،ابءت م    هة  ضم  مة ضإلمسسم  

 و ست وضمالتم ضملحلةههكم  و  3858 هة  ضمالتم ضملعم ة     سنللع وت  1022
ضملارتكني  و  3400 ع    حني  هغ  ويُ،     304000 و ست    وارت،؛ 
ضمكه،ابء علع    م  سعت ،يف ا،ضع مرتضقع  ع   لرتكني خالل هذض ضمضملا  أع ض زم ة  
ضم العل   1972 ضمكه،ابء  كلمم  عه   مالعةلل   ضم ومم  تاجسع  ع؛   ظل 

  (2) كلا م مهالتم 

 
ضمة اسط )  -( أ1) ضمةنلسم ض1390وزضمة  ت  195ع(ت ضم،منت ص1975-1970وويل )ه(ت خام 

196  
   238ع(ت ضم،منت ص 1980-1975م ضم ل سم )ام ضمةنلسه(ت خ1395وزضمة ضمة اسط ) -ب
(2)  ( ضمة اسط  و1410وزضمة  وأمتلع  ه(ت  ح لئق  ضمةنلسما  خاط  هت  1409-1390نجيض  

 ضم،منت صف ل  وةف،تم  
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و لم م   وةأخ،ضع  ضم،و  ةلمام  ضمكه،ابء  ضمللهكم  وقلء  خعل  ن ضيةهل   
قلء حسا  ضمحل ع يمت   ومتت  ه1400علع       ابةلمامضمن ضم      ضم ، سم 

ضم،ئسحلم )ضمل   وضم ،ى( خالل ضمل ة    م  ضم ل،ض س لسع ضةال ضمكه،ابء    عل خ
مت ضمن ء إبانمة و ينم ضمحلسأ )حل ،ة  حسا    تهد1410حىت    1400علع    وط

ض   وتالهلضةلمام(ت   ضمل،ضكي  ابتي  حني م ل،ض سمت  إانمة  آخ،       إانمة    ضهلج، مت 
   (1) ه1420علع    ةلمام اب

مةا،ف عه  تالث    حل ع يم مهكه،ابء ضمكم  ما، إ الء ض   ع 2000علع    وشه  
واهم حت   عه     ضمكه،ابء  ضإلش،ضف  مةةعىل  ضمحل ع يمت  وضمكه،ابء  ضملسله  وزضمة 

ابمللهكمت   وتعزي هل  و  ههل  ضمكه،ابء  ضملحلؤ تعمس   ضإل ضمض   عط  وأتث،   ومم 
ضة عه   ضمكه،ابء    عله   وضميت  ضما،كمت  هذه  إب الء  سع   وج  لمام 
نلطق ضمعسا  وضما،تسم وضمة، سم    ضمل  كه،ابء ا،مم عه  ضمضمليم ضما،كل  ضمحل ع 

ووالميع   ضمللهكمت  مشلل  ضم لوهم    ضماةرية  ضم ا،  وضما،كل   وض نع سمت 
ضم لو  ضملؤسحلم  ت ي،هل  ضميت  ضمةاةسهسم  وحللةم  ضمكه،ابء  ش،كم  مهكه،ابء    م 

  (2) وضح ة هي ضما،كم ضمحل ع يم مهكه،ابء

 
 ابء ظلمام ضم،وت  سلان  غري وناعمة ه(ت و،ضحل  خعل ضمكه، 1438( إ ضمة كه،ابء ضم،و )1)
سم   ظلمام ضم،وت ابسة نلء و ينم  ء مكل ظهم عل،ض عل ضمكه،ابمل تةعم،  سلان  تفاسهسم عط  خ -

 ضمحلسأ 
 ت مه  ع كا،كم وحللةم س ع يم  ،أس ولل5/4/2000  ضما،كم ضمحل ع يم مهكه،ابء    ( أتسحل2)

ت،ضم  675.172.653إىل )  ثالثم وثالثع  وهسلم مم ع س ع معت و حلم  ( سهللعت وذمك مبعق  
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 :فشرةالع رابء ًف: توطن حمطة كهاثن
  ويه ف   تظام وط أكمج ظال  ضمةعمس    ضمللهكم  مام ضم،ومتةهك ظل 

تعطسنهل ععضول  عه   امة رف  إىل  مهل ام  ضمةعطني  ععضول    حسا ت  (1)  مضسم 
ضملنلس   خيضع ضملعتع  ضمكه،ابء  ضخةسلم  تعمس   اعةنلرات   إل الء ظال   م دة 

واتةالديم   إاتح ورتض  و سئسممنسم  تةل ل    ضومن حم  وحلل  م ام  وط    كلمسم 
  مةاةسل   ضمالزع   وتعمري ضمعتع   ضملسكل سكسماملهللت واملحللعدات    لء وت،كس  اإل

ضملسله   تضمعح ض    عضعهل تعمري  وت عيض  وغراض    ضمالزوم   وكذمك  ضمةمجي  
ضمةالم وسل     ضمن ص ضمةأثريض إىل    ه  ت سسم  اةةلهم    عء    قل    امنسئسم 
ابمانكم   سم إوكل إىل    ابإل لمم ت  ن م اضمل   وضمل ليري س لت  امةار ضةام    م ط 

  (2) ضمكه،ابئسم ضملعح ة

 
  وج  سع ضما،كل  ضمحل ع يم    هدت وضمذ  تض  8/1419/ 11ميخ  وات  169جمهد ضمعزمضء متم  

ضمحل  ضما،كم  ضو رت  ا    ع يممهكه،ابء    عه   ضملا م    مهكه،ابء  
http://www.se.com.sa/SEC/Arabic/Menu/Corporate/Establi

shAndHierarchy/ 
  ل ضملا،وثت  لط ح و ه   ضميت سس عأو املنط م    ضإلتهسم  ضووىل حت ي ا  مب،حهةنيحت ي  ضملعتع    مي، (  1)

كسب    تع(1979)ظلع     ظل   ضم ي ت   عطا  ضملع ع ضمذ  سس لع عهس  ضملا،وث   حت ي  وضم لين
ت  20ص  ت  ضوجنهع ضملا،يمت وكةنم  ضم له،ةت   مضسم كلسم تانس سمت  ضملا،وث ضمانلعيخيةلم وعتع  

21    
فت ضإلسكن ميمت ص  امل لر  أةوناع(ت ا ةرامسض امانلعسم   ضم لملت  1980)  ظل   مؤض  ت  ضما لم(  2)

33  
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تن فض    ضملعتع ضمذ   أسلس عه     ض خةسلم   وعن  ت    ضملعضتع ضمن يهم يةم 
تعمس     ومذمك مإ  ظال ؛  وضمةعزيعن ل  امو  تكهفم ممكنم   ضإل ةلو  عن ه ضتل

تةعطط وا م  ضمكه،ابء  ضمحلأو    اموتود  عن   وط   ام     أو    عقابم ،ب 
إىل    تكهفم   لتُ      حسات  (1) وةعسام  سنهل وتكهفماموتود      ل   ضةام 

امحلوق    ضملعم ةامكهرابء   ضم عضولإىل  أهم  تؤث،   وط  ظال        ضميت  تعطني 
ضملؤث،ة    مضسم   أييت   ل ومسلت  (2) ضمكه،ابء  تعمس  ضم عضول  تعطني ظال        وهم 
 ضم،وا  لمامضمكه،ابء   ظ تعمس 

  ود الوق –أ 
  ضخةسلم وعضتع ووعض ع ظال   ل ضم،ئسحلم ضميت تؤث،  ي   ضمعتع  وط ضم عضو 

ضم،غم وط أ   كل  يؤ    ومضع وهللع   ضملل يت إ    ضمكه،ابء ض ،ضميمت وعه  
  ضمعت  ض ل ،  حلن  ضمة  ع ضمةكنعمعقي معسلئل    أ  هذض ضم وم ت  ت،ضقع 

    (3)   ل ضمعتع 

 
إ ،ضهسم    ض لللت(  1) ضمكه، ع(ت  2006)مس،  ض ة،ضمسل  "  ظلمام  وسل      ابئسم ضمالتم   مضسم   

   71ص   ت قلو م ضملنعمسم كةعمضه غري وناعمه"ت كهسم ضآل ضبت  مسلمم  - ض تةال يم 
ضمح     ت و،عي(  2) ظلما  إ ةلو ع(ت  2001)ظل   وضسةهالكهل     مضسم    "م  وسل   امكهرابء 

   329ت صضإلسكن ميم قلو م هسم اآلدابت ت كضإل حلل سل ت جمهم "ل ض تةال يمض ة،ضمس
  -1970ت إ ةلو وضسةهال، ضمالتم ضمكه،ابئسم   سهانم علل  )(ع2001)س س  أمح     تعن ه(  3)

" مضسم 1998 وض  ع(  ضم لوط  ضم     ضم ، سمت  ض ة،ضمسم  ضجملهم  ضمالتم"ت  قة،ضمسم  ض ي م ال   ء  ثع ت 
    63ت صضم لينت ضم له،ة
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و  ضةام ابم ،بم    ضم   ضمنفطت  ل    ي وط خا  ت    ضملةوضمةلز  ج   انس ي 
حسا ضوة     -و ينم   سق-  مل ينم ضم،من وط ش،كم أمضوكع   ضملنا م ضما،تسم

ا،    و   تكم  25ن ل ضمعتع   اعل  مضمط ضم،ئسد آخ، م،عي مهل ام  هذض  وط  
يعوسلع   أمب    200  حنع   تالسلسم   ل  و   مة    ت(2)شكل     عصم  20  ،وسل 

مه   كذمك مت و  خط سكمو  ضملع   حلل    ضمنفط  ل    ن ل ام  ة، ح ي  
و  ضوان س   خط  عه   مت ال  ضةام  حتةع   كلل  مهل امت  ضمحلع م  ن ل 
 ا(1) وهي ت(3)شكل   مهل ام   ضمعتع خ ول  وحللع ة مةف،يغ 

 ( ورت وك   / يعع  17,280ضملع    مة ) ونال  مةف،يغ ضميي   •
 ع ( ورت وك   / يع 5,760ونال  مةف،يغ ضم ييل    مة ) •
 ( ورت وك   / يعع 28,800لتم )ضميي  ضملع  ا ل م ظام و •
 ظام مضخ ضميي  ضملع وط خيضان  ضميي  ضمل لجل إىل ضمعح ض    •
 ظام مضخ ضم ييل وط ضميضان  إىل ضمعح ض    •
أان س   ضخه • ضخط  ضميي   من ل  ضةام    مة  ي  مةةذيم  ملع 

 ورت وك  /يعع  32,000))

 
   ان  غري وناعمةت  سل(ع2017) ( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة1)
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م دة يدينة  النقل اي، وشبكة  العفشرة   ابءكهر د  تول موقع وموضع حمطة   (2)شكل 
 م 2017عفم الرايض وحمففظة اخلرج 

 
ضم مضسم  ضعةلل ضع عه ا  ARC GIS 10.3  جوط إع ض  ضمنلحا ابسة  ضع  ،انو -ضملا ما 

 ع  2017ت شه، إ ،يل علع مهنالع ضمكه،يب ابةلمامهنلحا ضملس ض سم م
-Google Earth pro, 7-2-2019 

 ع  2017ت سلان  غري وناعمةمن ل ضمكه،ابءت  يم  ع كم ضمحلضما،  -
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 ع  2017ضملا ما وط وضتع ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحات شه، إ ،يل علع  

 ع  2017ضةام ضم لش،ة مةعمس  ضمكه،ابء علع ( وح ض  تف،يغ و خ ضمعتع    1صعمة )
 

 
 ع  2017ضملس ض سم مهنلحات شه، إ ،يل علع   ضملا ما وط وضتع ضم مضسم 

 ضم لش،ة مةعمس  ضمكه،ابء     ل ضمنفط مهل ام ( و  خط ضان س  2ة )صعم 
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مهعتع    ختيينسم كهسم ميان   عه  ع ة خيضان   حل م  ضةام  كلل حتةع  
 ا(1) يععت قلء  كلمةليل18في مةاةسل ضةام مل ة   نععس  )خلع/ ييل( تك

  مب أ   30 لجل س م كل ونهل  ضملغري    ضمنفط( خيض   سة نلل  2ع   ) •
    ورت وك
أمب ورت وك      50  ضمل لجل س م كل ونهل   مهنفط ( خيضان   6ع   ) •

 ( يعع    13تكفي مةاةسل ضةام    مهتل ضمكلوهم مل ة )
 أمب ورت وك    58مسم ( خيضان   ييل س ةهل ضإل ل4ع   ) •

 

 
 ع  2017، إ ،يل علع  ضملا ما وط وضتع ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحات شه

 ع  2017علع  عمس  ضمكه،ابء ام ضم لش،ة مة ضةضمعتع     ( خيضان  3صعمة )

 
   ت  سلان  غري وناعمة(ع2017) ( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة1)
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 السوق: -ب
امحلوق   ضملؤث،ة يُ    ضم عضول  أهم  ظال      وط  وعضتع  تعمس     ضخةسلم 

ضم وت  ضمكه،ابء ضمنفعذ  وضوة ض ه  يويةعتب  ضمحلعق  حجم  يكع  ت  عه     م   
إتهسلسلع امحلوق   أو  أو  (1) ظهسلع  ضخةسلمدومسلع  ت  امحلوق  ويؤث،      ضم  مة   علول 

امحلدكلن    ع   ممكط وط أكمج   وط ضسةس لب     ط أ  حيوول ميك ت  ضملنلمحلم   عه
تكلمسبت  (2) ضم ول  كلمم    وت  مي وتعمري  إىل    مهلحلةههك  كنريت    ح امن ل 

سعق م     ء  ه،اب ضمك  ويةحلم  ووةنلث،ةت    ووعضت    قة،ض و،كي    مسد  ونةا،ة 
لم  ت وجتت  وصنلعيت ونييلت وزمضعيا  وة   ةضمكه،ابء  ل   ضسة  ضوإ     حسا

   (3) تالعسلع وقة،ضمسلع ضمكه،ابء    ل وشجع عه  ذمك  مق علوم،ض وووحكعويت  
)علصلم   ضم،من  و ينم  وسط  ني  وعتع  ضم لش،ة    تعمس   ظام  وت ع 

م ضم ، سم ضمحل ع يم( وظلمام ضم،وت حسا تُن   عط و ينم ضم،من  ن ع  ضمللهك 
  (4) كم 41.21ن ع  ام ضم،و(  كم وعط و ينم ضمحلسأ )حل ،ة ظلم   7538.

 
   75ت ص ت و،قع سل قمس، إ ،ضهسم  تض للل( 1)
أمح   و،عيت  (  2) ظلم(ع2001)ظل   وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو   مضسم    –ام  وسل   ت 

ض تةال يمض ة،ضم جمهم  سل  اآلدابت  ضإل حلل سل ت  م،ث  ونهعمت ص    -ضإلسكن ميمقلو م  ت كهسم 
330  

 يء  ت ضجمهم وا، ضمل لص،ة  وا،ت    وضسةهال، ضمكه،ابء  إ ةلوت  ع(1976)  ظل  ظلع  ت  ضم ي (  3)
  143ت ص  ضم له،ةت (366ت )ضم     ضوول

    google earth proوجا   ضع  ،ان( مت حت ي  ضملحللمم ابسة4)
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وط  (2  )شكل ضمللهكم  و    أكمج  ضم،من  و ينم  وط  ابم ،ب  ت ع  و ذمك  ت 
( ضمحلكل   ع    أكمج    5271991حسا  اثين  ضم،و  وظلمام   حللم(ت 

  ( 1)  حللم(  376846وط حسا ع   ضمحلكل  )   ونا م ضم،من  ضةلمال   
ول  ع؛2010علع   ض  وهع  سعق  سةهال،  أكمج  وط  ت،هبل  مكه،ابء    ي ين 

ضم ، ض ضمحل مللهكم  صنلعسم  ع يسم  و    ثالث  تضم  وضميت  ضم لصلمت  وهي  م 
ض كعوسمت   ضم ول   وأهم  ضمكنريةت  ضمانلعل   وط  ضم  ي   عه   حتةع  

وتععهل ابم ،ب وط اثين أكمج سعق مهكه،ابء   ظلمام    وضمةجلميمت كلل قلء
يضمث  أكمج ثالث و   وتالل  توظلئفهل أ ل ذض  طل ع زمضعيوط أهم    إذضم،وت  
ضمحل ع يم      ضمللهكمضومنل  إل ةلو  وةكلوهم ت وضم  ي  وط ضمانلعل   ضم ، سم 

  (2) ضمننلءووعض    ض مسن    وال ع و ل
 اي فه: -ج

علوالع  تُ  ضملسله  ض    ضخةسلم  ضإل ةلو  وهللع    تكهفم  و   ضمانلعسمت  ملعضتع 
ضمذ     ؛ خبالئص و سنم  وا م ولئي غ،ن صنلعي    أيضلعت وحيةلو كل  ضوو، 

و ،مم و ل م  ضملسله  خالئص    يحلةهيع  إىل  حتةلو  وهل  إلكحللهبل  ضملةلحمت 

 
   1هدت ص 1431مة  ض  ضمحلكل  وضملحللكط  ( ضهلسئم ضم لوم مإلحالءت ضمنةلئج ضمةفاسهسم1)
  عت ضملعتع 1/11/2018( ضهلسئم ضمحل ع يم مهلنلطق ضمانلعسم وضملنلطق ضمة نسمت مت و،ضق م ضملعتع    2)

 عه  ضإل رت  ا 
https://www.modon.gov.sa/ar/IndustrialCities/Pages/factories.as

px 
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ضووالح  كذمك جي   مضسم أث، ظةعم  ضملسله وط      ؟ضمالئص ضملاهع م أع   
عه   ضمل ل و  ضمانلعم    وو  ض   ضمانلعسم  ويُ (1) ضم لهسل   وط     ضم ،ب     

  -م ه،ابء ض ،ضميطني ظال  ضمكله وط أهم ضم عضول ضميت تؤث، عه  تع وا م ضملس
وضمن لميم عه  وق  ضماعص؛ وي،قع ذمك ابم مقم ضووىل إىل    -علوم م   اف

لم ضمالزع  مهي تحلة  ع   علهسل  تعمس  ضمن   تمسهل ت    ضسة  ضول  ضملسله  
وهي   ضمرت سنل ت  ضمةمجيمةاةسل  علهسل   أسلسسم    إىل  أيضلع  قل     ت 

ضم لوم   تةنع  نقول سمكل  و ت  (2) ضةام   ض سة  ضول   تعطط    كل      وط 
   كه،ابء ضم لش،ة ابمنحلنم ملال م ضملسله ظام تعمس   
  ضم لش،ة وط ضمعح ض    كه،ابء ظام  إل  أغه  وح ض  ضمةعمس       وذمك 

كلل  ت  إ   اكل قيئيمة ضمل،كنم  وح ض  ضم و   هبل  مل يةم ت،كس  إ  أ ل  زيمت  لةضم
ية ضميت  ضمل،كنم  ضم ومة  ظأ   الع  ت،كسنهل    ضم لم  تعمس   حبكم  أتة  ش، ام  ث، 

ضمةمجي ووع  هل  وعت هل   وسله  وال م  عط  ضمن لمت     س   و لا  ضوخ،ى 
هي مذض  وضمن ريض ت  تمجي   ت  وضو لمت  ضملسله   لل  نالع  ومة  أ   أ   وةه مت 

خلمقسم وةه مت  ك ومة  ي   ملصم  ةمجي  ضمةالم  يةم مت،ي،هل عه  وح ض  تمج ض
ضمل،كنم     لميم وضم ومةد ضةال  ضمنةل، عكاكل وحل  ضوهل  يةم ضسة  حسا

 
 مضسم قة،ضمسم "حلمم و لل    -رتول وتحلعي  ت صنلعم تك،ي، ضمن(ع2005) ظل  أمح     ت و،عي(   1)

      317ت صضوول يء تك،ي، ضمنرتول  انال"ت ضجملهم ض ة،ضمسم ضم ، سمت ضم    ضملود وضوم  ع ت ض 
لعهسم " مضسم    ل   ظلمام ضإلمسوضسةهالكه   ت إ ةلو ضمكه،ابء(ع2013)ظل  أمح     تضمانلو   (2)

   56ص   ماسخت مسلمم  كةعمضه غري وناعمةتت قلو م كف، ضض ة،ضمسل ض تةال يم"ت كهسم ضآل ضب
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ضةام   ضملسله    ضسةهال،  مذمك  ضمن لم؛  أو  ضو لم  عه    ا    قلء ضملناأة 
ضو وتمجي   ضمةلزيم  ضمعح ض   وغحلسل  ضمسعوي  وض سةهال،  وضمل  ض ت  ط  قهية 
يةهل    ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة   تةذوسله ضما،ب وخ ول  ضةامت وت ةل

ما،ف ضما ي  مهلسله وضوط ظام هس     مية    أان سمالزوم عه  خط  ابملسله ض
ش،ت  16 اعل   قنعب  إىل  ضم لش،ة    ي كم  تعمس  كه،ابء  (ت  2)شكل  ظام 
ويةأميعوسلع   3ع10,000مةعمري   وط  ت  ضةام  ضملسله    وحتهسم  و ل م  ب  الع 
 ا(1) ضآليت
 و ل م مهلسله ضمةري    3ع 3,000،سل م  حل م  خيض  وط ضم  -
 مهلسله ضمل ل م   3ع  3,000حل م   ين  خيض  و -
 يعع  /3ع 840ضمالتم ضإل ةلقسم وط ضملسله ضةالة   -
 شنكم أان س  إليالل ضملسله إىل  سع أقيضء ضةام   -

 
 * * * 

 
   ت  سلان  غري وناعمة(ع2017) ( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة1)
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 عمر االفرتاضي:ف ة والايس -د
  5  24     25   ع 45ع،ن     ضئ،ة   عن  ضمة لء ت ع ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة  

طمشل ع  وخط  وعه  475     1   ع 50عل  ت  ونحلعب  ش،تلعت  معق  و  506   رت 
ضمن ،ت   ساأ  وحللحةهل وحلةعى  ع ة  2كم   4.63  حنع   وتنهغ  عه   وعزع   ت 

 (ا 3وناآ  هي )شكل 
 ام و ل م ضملسله   ىن ظ ون -    نىن ضإل ضم  وضملحلج ضمل -
 م،ئسد  ونىن ضمة كم ض - ونلين و ل م ضمعتع    -
 وعضتب سسلمض   -     وأوط ضةام  ونلين ضإلطفلء  -
 أمضن مضلء مهةعسع ضملحلة نهي   -     سم   كم ضمف،عغ،ف ضمة -
   ضملحلةع عل  وضمعمش   -     ونلين ضمعح ض    -

مضل   ص ،ضويم  وحللحل   يعق   ض هم  كلل  وط  مهل ام  جملومة  ء 
ني    ضملحللحم وط أهم ععضول تعطوت    (1) ة، سم تحللأ  ةعسع ضةام وحلة نالع ضم

ضمكه،اب ض ،ضميمظال   وء  وذمك  حةسلقهل  ضو؛  وط  وضس م  من  حللحل  
ضةع  ت  م وظال   وو  ضهتلت  ضمةعمس ت  وح ض   إ الء    وضمعح ض  سحلهل 

وضملنلين ابةامت  مه لوهني  ت مة    ضمحلكنسم  ملةام  تةاه  25ضإل ضميمت    ع و 
ضمكه،ابء    ع ت نسم تانسع ظال  تعمس ت ومكط  ة (2) م ض   1.9أو  2ع 8000

 
    google earth pro حت ي  ضملعتع وضملنحلعب ابسة  ضع  ،انوجا ( مت1)
   408ق ت ص ت و،قع سل ظلع  ظل   تم ي ض( 2)
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ض  وح   سة  ضع  فد أوكط  إل الء  خلص ضملحللحم  أكمجت  م    ض     مض  
  (1) وح ض  ضمةعمس  ضمةلزيم 

 ع 2017 ( ضمرتكس  ضم ضخهي ةام تعمس  كه،ابء ضم لش،ة علع 3شكل )

 
 ع 2017ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحا   ظام تعمس  ضم لش،ةت شه، إ ،يل علع   ما ضملا

-Google Earth pro, 7-2-2019 

اال للالعمر  العفشرة:فرتاضي  ةال     ضم ل،   يرتضوح  محطة  ض مرتض ي 
ت  مهن لميمعلولع    35-30   ني ت و مهةلزيمعلولع    30-25   ني   ضمكه،ابءةعمس   ضم

ام وم لع ما،ي م ضمةاةسل وضماسل م ضم وميم   ي مهل ض مرتضضم ل،  ةعتب  يحسا  
تةأم(2) ضملةن م ضم لش،ة وط  ضمب ظام  ت و  أ ائ   40ةعمس   نهل  و  وح ة غلزيم 
حىت    32 عل  30وح ة  ينةهي  2008ع  يع سع  وابمةليل  ض مرتض ي   ل،  ضمع؛ 

 
 ع  2017ظام تعمس  ضم لش،ةت شه، إ ،يل علع ( وط وضتع ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحا   1)
    407ت و،قع سل ق ت ص ظل  ظلع  تضم ي ( 2)
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عت  2038  -2033  علع    ضميت أ ائ   نهليم ضم    ول  ني ن ض ضمعح ض   م
  ينةهي عل،هل ض مرتض ي ول  ني   وضميت ع؛  2010وح ض  علع    مثل  أ ائ   مث  
ضةام عه   2040  -2035  علع ت لل  و   10ع  كلل حتةع   ح ض  خبلميم 

ضم وم  أ ا نالع  ضمل،كنم  عل،هل  ت  ع2011  ئ    ة  ض ةهلء  ي ين  ول  وهع 
ول  ني  مإ ع   2046-2041  علع  ض مرتض ي  ضملفرتن    مذض  ضةام وط  هذه 

ضم وم   ترتضوح  ني   والمكةهل    زونسم  مفرتة  علولع ححل     27-14كفلءة 
 . (1) ضمعح ة ضمل،كنم خ ضمةاةسل وكفلءة اتمي

 
* * * 

 
  و،قع سل ق ( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ةت1)
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 األيدي العفملة: -د
ضم ل ضوي    أةسم  مضسم  ظاتكلط  تعطني  ععضول  وط  ل   وهم كع ل 

ضمةعمس ت من و ل   ميكط تاةسل ضةامت وهبل تةأث، كفلء ضمةاةسل وابمةليل ضم ل،  
 مكفلءة ض تةال يم مهةعمس   ض مرتض يت وض
 (1) ع 0182ةام ضم لش،ة علع  ( ضمةعزيع ضمكلي وضمنععي مه لوهني اب1ق ول ) 

 عفملي % من مجلة عدد ال العدد )عفمل(  العفملي 
 11.46 58  ضئ،ة ضملحلل  ة وضإل ضمة

 50 253  ضئ،ة ضماسل م 
 38.54 195  ضئ،ة ضمةاةسل 

 100 506 ضجمللعث
 92.09 466 م لوهني ع   ضمحل ع يني ض

 اوط أةهل ول أييت يةضأ وط تةنع وحتهسل أمتلع ض  ول ضمحلل ق ع ة  ةلئج 
هم وط  ت قلء أغهنعلوالع   506ش،ة   ظام تعمس  ضم لغ  هم ضم لوهني  ه 

ضماسل م وط  هم ع      %50أ  ول ي ل ل    علوالعت  253   عضتع  ضم لوهني   
ضمةاةسل     % 38.54  ت أ  ول ياكلعلوالع   195ضم لوهني ابةامت و   ضئ،ة 

  58لع ضإل ضميم  غ ع   ضم لوهني ابملهوط  هم ع   ضم لوهني ابةامت   حني  ه 
ول  الع علو أ   ضم لوهني وط  ه   %11.46  مي لت  ضمذ     م ع    ضوو،  ابةام؛ 

 
  و،قع سل قظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ةت ( 1)
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  و  يعق  إس،ضف ي ين أ  أغه  ضم لوهني ابةام ي لهع    خ وم ضإل ةلوت  
كلل  هغ    هذض ضم الث ضإل ةلقي طنس م    يمت وهع ول يةفق وع  ضمعظلئب ضإل ضم 

   وط  هم ع  %92.09يعضز   أ  ول  تعلوالع  466محل ع يني ع   ضم لوهني ض 
ابةا يةللش   ضم لوهني  ول  وهع  ضمعظلئب  مت  ضم ومم  ةعطني  تعق   وع 

ضماسل م وضمةاةسل   مهحل ع ينيت حسا ضتةا، علل غري ضمحل ع يني عه   ضئ،ة 
ضمعظل ضمحل ع يني  وط  ضمحل ع يني حلمسلعت ومل يعق  غري  ي ل هبل ع    ضميت  ئب 
ضابمعظلئ عكد  عه   ضإل ضميم  ملئض  ب  معقع   هبذه    وط ملل يت  ضم لوهني 

 ضمعظلئب 
 مل أخرى:عوا -و

تؤ   زم ة و     ضمةنلسم إىل ضإلم،ض    ضسة  ضع ضمالتمت وول يرتت   
وط أهم ضم عضول  ضمنسئسم  ،وف  ضما  ت وأتيت (1)عهس  وط واكال  ضمةهعث ضمنسئي

و،ضعلهتل     يةم  ضمكه،ابءضميت  ضمتننو   تإ ةلو  تعمس   ظال   وط  كه،ابء   ا 
ضمةلزض سلض ،ضميم كل وط  ضم  ت  كنرية  و وت    ضملا م  ةالم   هي  ضمل ضخط 

أكحلس     م،ئسدض واثين  ضمك، ع ت  أكحلس   أول  ا  أةهل  ووط  ض  ن لاث   هلذه 
ضمنس  تضمكمجي  أكلسس   قل    ضمنسرتوقسنسم       ةسجمرتوقني  إىل  ضملكعان   ،ق 

 
(  1( Kaya, Y. & Yokobori, K.. (1997) ‘Environment, Energy 

and Economy: Strategies for Sustainability’, New York : 
The United Nations University Press, P. 1.  
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ضمعتع  إ الء  و ا،ضع    (1) وإطالتهل      مإ    ؛ضم لش،ة  تعمس ظام     ضثم 
ضض  ونهل    ضمنسئسم  أث ن لاث   ي هل  وول  ضوونمت  ض  ن لاث     و   هذه   ،

ت حسا  ضم،ئسحلم  وضمةهعث ضمحلل ي كذمك هع  ُ   ضةام عط ضوولكط ضمحلكنسم
كسهع ورت    40.73ل ،ة ظلمام ضم،و( حنع   ني و ينم ضمحلسأ )حيفال  سنهل و 
ض  و ينم  حنع  و ني  و،ضتنم  ةاب  يعق ورتت كلل    كسهع  25.61م،من  منالع  ام 
ضةام ووةل  م وط تنل وزضمة ضمكه،ابءت  سئسم وضمحلالوم وط تنل إ ضمة  مهنعضحي ضمن

ضمنالع ابةام    تسل  قع ة حسا   عت  2015جنعع علع    5وط    4   عضتع هذض 
  (2) ل م ضمل هفل  ضمانلعسم وضما،ف ضما يويالل هذض و 

 :فظة اخلرجن فج الكهرابء يف حمف اثلثًف: إ
ء العفشااارة مقفرناااة كهااارابحمطاااة  يف لااادة وايرسااالة فقاااة ايو تطاااور الط -1

 ايملكة:يف هتف ابنظي 
ضإل ةلو    ت،قع  ضومسسم  إىل  زم ة  ضم  مة  ضمةعمس    تيضي   وضميت  ظال   ت 
أ  زم ة    عهللع ت  ضملحلةههكم  كلسلع ميم ة ضماه  عه  ضمكه،ابءض        ومهل تُ 

ض ضم  معح ض   ضإلمسسم  إجيل مة  أث،  هلل  ضملحللحم  يب مةعمس   وط  ض سةفل ة     
ضميت تيي      خلصم    تةاماب ضمفضلءت ابإل لمم    مسهل ضملنلطق  أس لم ضومض ي 

 
(1) Strauss, W. & Mainwaring, S.J. (1984). Air Pollution., 

London: Edward Arnold, pp. 106-107.  
  قو،قع سل م لش،ةت   كه،ابء ض( ظام تعمس2)
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عم ت كلل  ضملض  سلعم  وابمةليل عه  س ، ضمكسهع و   ؛وث،هل عه  كفلءة ضمةعمس 
يت؛  جم ض سةهال، ضمذضح  )غلزيم أو خبلميم( يؤث، عه  ضمل،كنم  أ   عث ضمعح ض 

ضتةا تةنع تاعم  مل وابمةليل  ضملنةجم و لم م ابمال  ضإل ةلوت وميكط  تم  ضمالتم 
 ضمل،سهم وط ضةام وط تةنع أمتلع ض  ول ضمةليلا

ظام تعمس  ضم لش،ة و لم م ابمللهكم ضم ، سم  ( تاعم ضمكه،ابء ضملعم ة وضمل،سهم وط 2ق ول ) 
 (  1) ع 2015ع حىت علع 0200ضمحل ع يم   ضمل ة وط علع 

 عفم
لدة  الطفقة ايو 
  ابحملطة

 ج.و.س

لدة  الطفقة ايو 
ة ابيملك

 ج.و.س

الطفقة ايرسلة 
 ج.و.س

نسبة الطفقة  
ايرسلة إىل 
 اين جة % 

% من مجلة  
الكهرابء ايولدة  

 ابيملكة

2000 300 25790 270 90 1.16 
2005 800 32301 740 92.5 2,47 
2010 1360 49138 1280 94.11 2.77 
2015 1500 69154 1415 94.33 2.17 

أ وحتهسل  تةنع  وط  ضمحلل قيةضأ  ض  ول  ع ة ح لئق    (4)وشكل    ت متلع 
 ونهلا

وط   ضم مضسم  و ة  خالل  ضم لش،ة  ضةام  وط  ضمكه،ابء  إ ةلو    300تيضي  
  تع2015قسجلوض  سلعم علع    1500ع إىل  2000م علع  قسجلوض  سلع

م  وو  ل زم ة سنعي  تلفأ     ن ع مخحلمة ت  م  و يم   ت%400مب  ل تةري  

 
  و،قع سل ق( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ةت 1)
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وض ؛  ة  80 ضمل،كنم  م ض   ميم ةسجم  قسجل  ضمكه،ابء  مسهل مة  ضز ض       سنلل 
وط   ابمللهكم  علع    25790ضملعم ة    69154إىل    2000قسجلوض  سلعم 
ت و يم ة ت  م  ن ع  % 168.14مب  ل تةري    تع2015قسجلوض  سلعم علع  

س  2.68 زم ة  ومبةعسط  مةليل شكه   ابو   ؛قسجلوض   2891نعيم    بت 
ضةام  ضمالتم   وط  حنع ضملعم ة  ضملعم ة    وط    % 1.16  ضم لش،ة  ضمالتم  هم 

وط  هم ضمالتم    %2.17ضمللهكم  نفد ضم لعت إ  أ ل ضز ض   إىل ول ي ل ل  
ع؛ وذمك ميم ة ضم  مة ضمل،كنم ابةام وضميت تال  2015علع    ضملعم ة ابمللهكم

؛ ضوو، ضمذ  ي،قع  ح  ولإىل  ضمحل ع يم   م ة  إىل  هم ضمالتم ضملع تهسهم  كلسم 
ابمللهكم   ميم ة ضمل،كنم  علع    69156  ضميت  ةه    ضم  مة  م    عت  2015ع و 
و  قلء   ضم ، سم  ضم ول  تلئلم  مأس  عه   ضمحل ع يم  ضم ، سم    حسا ط  ضمللهكم 

ضمل،كنم علع    تضم  مة  ضملعم ة  ضمالتم  حسا  عط ك(1) ع 2015ووط  أول  لسم    
ضمل،سهم ضة  ضمكه،ابء  عالتم  نعث  ضمةعمس   تمامههل  ضم   توكفلءة  ول   وحجم 

ضملعقع ة  ضملحلل  ضم ومة    ؛مسهل ة  ضمل،كنم ابةام وت،كس   ضم  مة  تيضي   مذمك وع 
  % 5.67ع إىل  2000علع    % 10وط  ض سةهال، ضمذضيت ابةام    ت،ضقعضمل،كنم  

ضملعم ة علع   ضمالتم  ض ضمنحلنم وحلة نالع ع؛ وت  ت ل هذه  2015وط  كةللل   وع 
 م لش،ة يم   ضةام ض ضمعح ض  ضمةلز  مل،كنم عه   سعت،كس  ضمعح ض  ض 

 
  4ت ص  24عت ضم    2015حتل  ضم ،يب مهكه،ابءت ضمنا،ة ضإلحالئسم  ( ض 1)
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تاعم ضمكه،ابء ضملعم ة وضمل،سهم وط ظام تعمس  ضم لش،ة و لم م    (4)شكل  
 . ع 2015ع حىت علع 2002ضمل ة وط علع   ابمللهكم ضم ، سم ضمحل ع يم  

 
 تطور اس هالك احملطة من الوقود: -2

ضمل ت،قع ضمعتع   ععضوحلةههك  ةسجم  كلسم  ونهلا م  ة  ضمكه،ابء  ل  كلسم 
ضمةاةسلو   تضملعم ة مهل ام  تمحل  ض ،ضميم  ضمذ   و عث ضةام  وضمكفلءة  ضوو،  ؛ 

ضمكسهع وض  سلعمت مةعمس   ضمكهسم  ضمةكهفم  يؤث، عه   تكهفم      ومه  أ   حسا 
ضمكه،اب تعمس   تكهفم  ضملؤث،ة    ضم نلص،  أهم  وط  ض ،ضميمت  ء  ضمعتع   ابةال  

 ضمةليلا هع ول يةضأ وط ض  ول و 
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ع 2002مل ة وط علع م لش،ة   ضضمعتع  مب ام تعمس  ض  ( تاعم ضسةهال،3ق ول ) 
 (  1) ع2015حىت علع 

 عفم
الطفقة ايولدة ابحملطة 

 ج.و.س

ألف طن الوقود ايس هلك )
 ئ(مفزوت مكفف

معدل اس هالك الوقود )جم  
 مفزوت/ ك.و.س(

2000 300 930 310 
2005 800 1900 237.5 
2010 1360 2900 213.2 

2015 1500 3240 216 

 ( وشكل  ضمحلل ق  ض  ول  أمتلع  وحتهسل  تةنع  وط  ح لئق  5يةنني  ع ة   )
 ونهلا

خالل ضم لش،ة  ضةام  وط  ضملحلةههك  ضمعتع   ضم مضسمت    ضز ض   كلسم  و ة 
وط   تيضي   وكلمئ    930حسا  ولزو   إىل  2000علع  أمب طط    3240ع 

وكلمئ   ولزو   طط  تةري2015علع  أمب  مب  ل  ومبةعسط    %248.38  عت 
سنعيم   /علعت  154زم ة  وكلمئ  ولزو   طط  ضسةهال،    أمب  و ذمك  هغ 

ي ل ل   ول  ضمعتع   وط  ابمللهكم    %5.98ضةام  ضملحلةههك  ضمللزو   وط  هم 
 أمب طط ولزو  وكلمئ   54213 هغ  وضمذ 

 
  و،قع سل ق( ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ةت 1)
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ضمكسهع    ةهال،وو  ل ضس  ت ام ضم لش،ةضة  ضمكه،ابء ضملعم ة وط ( تاعم  5شكل )
 . ع2015ع حىت علع  2000خالل ضمل ة وط علع هبل  تع   مع ض  وض  وط

 
ضمعتع  ضسةهال،  و  ل  علع   300وط    ابةام  وتةري  ، وس  قم/ 

إىل  2000 علع  216ع  و ل ل  ولزو   ، وس  و ذمك  2015قم/  عت 
ضسةهال،   وةعسط  وض  وط  ضخنفض  ول  %28ضمعتع   عضتع  ضمكسهع  وهع  أث،  ؛ 

وع ضسةكللل    ؛وط حسا ضمعتع   متعمس  ضمكسهع وض  سلععه  ت،ضقع تكهفم  
ضمةات،  وح ض   إىلكس   أ    ضميت  ضمل،كنم  ضم ومة  وت،كس   وزم ة  ةسل  تف سل   

ض ،ضميم يي ض  ميكط  و   تضمكفلءة  ضمكسه  أ   ضسةهال،  ضمعتع   ت،ضقع  وط  وض   ع 
   ضةام  تاةسل ضمعح ض  ذض  ضم ومة ضمل،كنم ت،كس  و   ةهلء وط اب 

 
 * * * 
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 طة تول د العفشرة:ء من حمللكهراب اإلن فج الشهري -3
اعم ضإل ةلو علومت وضإل ةلو ضماه،  وضمسعوي خلصم  ةلقلع مألمحلل    تيُ 

،ت  ابمانكم وعالتم ذمك ابماه  عه  ضمكه،ابء وط تنل تالعل  ض سةهال
مهكه،ابء  ابإل لمم  جم ضم  مة ضمل،كنم ابةامت ومهة ،ف عه  ضإل ةلو ضماه،  

 متلع ض  ول ضمةليلاتةنع أميكط    تع2015ام علع  ابة
  (1) ع2015( ضإل ةلو ضماه،  مهكه،ابء مب ام تعمس  ضم لش،ة علع  4ل ) ق و 

 )ج.و.س( الطفقة ايرسلة   )ج.و.س( الطفقة ايولدة  شهر 
من مجلة الطفقة  ة ايرسلة نسبة الطفق

 الشهرية ايولدة % 

1 1243 1203 96.78 

2 1247 1208 96.87 

3 1298 1252 96.46 

4 1205 1180 97.92 

5 1274 1234 96.86 

6 1105 1041 94.21 

7 957 850 88.82 

8 1460 1329 91.03 

9 1297 1198 92.37 

10 1315 1210 92.02 

 
  و،قع سل قعمس  كه،ابء ضم لش،ةت ( ظام ت 1)
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 )ج.و.س( الطفقة ايرسلة   )ج.و.س( الطفقة ايولدة  شهر 
من مجلة الطفقة  ة ايرسلة نسبة الطفق

 الشهرية ايولدة % 

11 1304 1213 93.02 

12 1295 1234 95.29 

 94.34 14152 15000 ض لهم 

تةنع وحت وط  ضمحلل قيةضأ  ض  ول  أمتلع  ع ة ح لئق    (6)وشكل    ت هسل 
 ونهلا

مهل ضماه،   ضإل ةلو  ضمكه،ابءتةري  وط  علع    ت ام  يعمسع  شه،  قلء  م   
و و ست  سنلل شه، أغحلاد ضوك ،    957ع أتل شهعم ضم لع  عضتع  2015

ضمكه،اب ضمالتم  حجم  حسا  ضملعم ة  عضتع  وط  وابمةليل    1460ئسم  و و ست 
ضم ل شهعم  أك ،  حسا  قلء  وط  ضمكه،ابء  إع  ضماهعم   ةلو  مال    وأتل 

عهللع اسب خالضم وةةلمسنيت  تعق   ل شه،يط  منسم      أ  واكال         
ضماةلء  و ص ضإل ةلو خالل شه، يعمسعت   أث،  عه     ضةام  مل ختةهب شهعم 

ضمالتم ك ريضع وط حسا   أ     ضملعم ة  كلسم  ضم،غم وط  ضماسب؛ عه   عط شهعم 
زم  عهس   ضماسبضملة لمف  مال  خالل  ضإل ةلو  زم   ؛ة  وع  ذمك  ة  وةلاسلع 

ضم  ضماةلاسب عكد ش ضماه  خالل شهعم  ضةام وط  هعم  ت،ب  أ   إ   ءت 
ضومحلل   مبن ىن  تةأث،  ق ههل  وضم،و  ضم،من  ضومحلل    ضمانكم     و،ضكي 

ض سةه  وعمسسم  عط  ابحةسلقل  س ضع  ي،تنط  ذمك  أ   حسا  ضمانكم  ال،ت    
ضمكه،ابء كم؛  مانم لع مه لل ضملعقع  ابت وابمةليل حجم ضإل ةلو و ضملعح ة وط 

عه  كف يؤث،  ضمذ   ين فضوو،  حسا  ضةامت  تاةسل  أحسلانع  لءة  ض لل  ض 
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 د. حممد عزت حممد الش خ 

ض تةال     ضم لئ   ت،ضقع  يؤث،    أ    مهةاةسل-حىت  ض تةال      -ض لل 
أتث،   ضمل،سهممهل امت كلل  ضمالتم  ضملعم ة وححل     حجم  ضمالتم  وم لع  جم 

 وط شه، آلخ، سةهال، ضمذضيت   ضةام كلسم ض 
 . ع2015علع   تعمس  ضم لش،ة  ضإل ةلو ضماه،  مهكه،ابء مب ام(  6شكل )

 
 :رابعًف: شبكة نقل وتوزيع الكهرابء يف حمففظة اخلرج

ظام   وطا  ضمكه،ابء  شنكم  وكعان   ت ع  ضميت    ض ه ممع    ظع   تن أ 
ضملع  ضمكه،ابء  مهة كم    ضمةعمس ؛  ظام  قه هل جبعضم  وم،مع    و  ههل   م ة 

  خفض ض ه      ي ض سةهال، تعق  ظالوط و،ضك  وابم ،ب     س ةتلمل   حلمل
ضمن ل   خباع   ضمكه،ابء  تن ل  وونهل  أتلت  قه   إىل  ضم ليل  ض ه   مة عيل 

تع  يةم  وونهل  ضملةعسطت  ض هد   ظع    إىل  عه   ضوومسم  ضمكه،ابء  زيع 
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ضم ل عيم؛   ضمةعزيع  شنكم  ضملنلش،  ضملحلةههكني  عضسام  م  كلم    مالسة  ضع 
أت  (1) غ،ضنضو ضمكه،ابء ةسم وكو ذمك  ض سةفل ة وط كلسم        عان  شنكم 

تالعل  ض سةهال،      ل إىل قل    ومهل   تعمري حلق  تم ةضمكه،ابء ضملع 
ضضمحلعق   ملعهس  ؛مكه،ابءوط  زض    وضمةعزيمذض كهلل  ضمن ل  شنكم       تؤث، ع  م 

يم ضملةل هم   ضمف    إل لمم مهنعضحي ض تةال ابتي و،ضحل ضمنالع ضمكه،يبت اب
ه  عه  ضمكه،ابء وع    م يةأث،  يم ة ضماه،يبت كلل أ  حجم هذه ضمانك ضمك

شنكم    ضملارتكني   وكعان   عه   ضمة ،ف  وميكط  ضم الثت  ضمالتم      ل   هذض 
 ول ضمةليلاام وط تةنع وحتهسل أمتلع ض  ضمكه،ابئسم   ضةلم

( ضة5ق ول  ظلمام  يل  ضم ل  ض ه  وخاع     )ضم، ط(  ع  ( ظال     
  (2) ع 2015،و علع ضم

حمطفت 
 تاحملوال

 500- 400 حمطة حموالت
 ك.ف

 ك.ف 33 ك.ف 132

 
(1) Pansini, Anthony J. (2005). Guide to Electrical Power 

Distribution Systems (6th ed.), Lilburn: The Fairmont 

Press, pp. 1-4.  

   ت  سلان  غري وناعمة(ع2017) ( ضما،كم ضمحل ع يم من ل ضمكه،ابء 2)
ضمكه،  - وخاع   ضةع    ظال   قه   ابتُ    وط  وةعسط  69-13.8ء  قه   شنكم  ت  ، ف 

 ،  ضمن لت وونهل وا ل وط شنكل عهللع أ  ع  ضع وط ضم ول ت  ه
 ى ضملنلطق   ضمة لمي، ض كعوسم  مل تعق   سلان  مةعزيع وكعان  شنكم ضمن ل عه  وحلةع  -



 

 

 
186 

 ة العرب ة السعودية ايملك  -الكهرابء يف حمففظة اخلرج  
 اجلغراف ة "   دراسة يف جغراف ة الطفقة ابس خدام نظم ايعلومفت"

 د. حممد عزت حممد الش خ 

ضمحل م 
 )ع ف أ( 

4150 2838 1560 

 29 12 3 ع   ضةال 

شبكة اجلهد 
 العفيل 

خاع   
 ف( )، 

 ، ف   33   132   400/380

 5363 763 260 ظلمام ضم،و

وحتهس  يةضأ تةنع  ض وط  أمتلع  ضمحلل ل  ) ول  ع ة ح لئق  (  2قت وشكل 
 ونهلا

ضةع  هة   هم س ل ضةلمام    ظال   و هغ    6988      ع ف أت 
، فت وعزعم    400ظال  قه     %59.39ظامت قلء ونهل    15ع  هل  
م ط  3عه    ض  ظال   مهللهكممانكم   لط    1383مبةعسط    ضملعح ة 
، ف  132  ضوتل  ع   ظال  ضمن ل عه  ض ه ؛ مذمك ضز ض   ظام /أع ف 

ضم ل،ض سمت م ضخل ضة ضمكةل  ت  أع ف   2838ظام  حل م    12ةنهغ  لمام  ني 
ةعسط  ، فت مب132وط  هم س ل  ض ه  ضم ليل    % 40.61أ  ول يعضز   

، ف    33ط  نكم ض ه  ضملةعس  ويةضأ ذمك   شظام  /أع ف   236.5
  ظام /أع ف   53.79عسط  مبةظامت  29ضميت  هغ ع   ظالهتل  

ضم ليلوأ ض ه   خاع   ابةلمام  380/400  ل  ةهل   هة   ه  ، ف 
ت  ، ف  260  خاع  قه أ  حنع ضم، ع  كم    260قلء ونهل    تمك  1023

أة  قلء  ضملعح ةت  ضمانكم  مئسحلم  لط  م ط  خاع   ضم، ط  هوهي  خط  لا 
تعمس  ضملل ضم،من    ة  وط ظام  ط  خت و كم38.75 اعل  ضم لش،ة حىت و ينم 

ضم لش،ة   تعمس   ظام  ضمحلسأوط  و ينم   ت(2)شكل    كم 41.21 اعل    حىت 
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أط قه   سنلل  هة   ضماع   وهي   ومهل    763، ف    132  عضل  كمت 
ضملحلؤومم عط   ل ضمكه،ابء  ني و،ضكي ضةلمامت و ني ظلمام ضم،و وضةلمال   

  33ضوو، ضمذ  يةضأ أك ، وع زم ة أطعضل خاع  ض ه  ضملةعسط  ةت  ضجمللوم 
سهل   تعزيع ضمكه،ابء  عهي   ومهل يةم ض عةلل   كمت مه   5363، ف  عضتع  

 هةعزيع  ني ضم ،ى وضهلج، ةع     ضوحسلء مهل   وم ني ض
 شبكة اجلهد اي وسط واينخ ض:أمف عن 

ضوةسم وط  ضمكه،ابء  تعزيع  شنكم  تعزيع    تُ    عط  ضملحلؤومم  مهي  مبكل ؛ 
وضضمكه،  مه العل  ضم وسم  ضماةريةابء  مذمك أتث،   يم ة  مةجلميم وض ،مسم  ت 
ض ه  ضملن فض    كني ضملحلةههكني مهكه،ابء عه هلل  ا،ضع ميم ة ع   ضملارت عضأط

ضم ليل وضملةعسطت وميكط ضمة ،ف عه  وكعان     مهجه و لم م  كنلم ضملارتكني 
 ع وط حتهسل ض  ول ضمةليلا شنكم ضمةعزي

علع   م ضم،من و لم م مبنا ظلمام ضم،و  ( شنكم تعزيع ضمكه،ابء   6ق ول ) 
   (1) ع2015

أطوال خطوط 
 الشبكة )كم( 

  وسط د اياجله
 خطوط هوائ ة 

 اجلهد اي وسط 
 كفبالت

 اجلهد اينخ ض 
 خطوط هوائ ة 

 اجلهد اينخ ض 
 كفبالت

 37312 8346 24338 15597 منطقة الرايض
 1656 5800 1028.9 4333.98 حمففظة اخلرج 

 
   و،قع سل ق( ضما،كم ضمحل ع يم من ل ضمكه،ابءت 1)
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 د. حممد عزت حممد الش خ 

ال  ضةع         ظ هغ ع  يةضأا  (7وشكل )  تل قوط ض  ول ضمحل
ظ  29ةلمام  ض إب ليلظام  س م  ع    مبةعسط  ع  1560    53.79 ف أ 

ضمحلل قت  أمتلع ض  ول  تةنع وحتهسل  ع ف أ/ ظام ظع     سنلل يةضأ وط 
 ( ونهلا  6وشكل  ح لئق  ع ة  ضملةعسط      أ (  ض ه   أطعضل خاع    هم 

ضم،و   ي ل ل     تمك  5362.88ظلمام  ول  ضطعضل    وط  %13.43أ    هم 
ض ه   )   خاع   ضم،من  و ينم  وضز ض   اس     39935ضملةعسط    كم(ت 

ض  ووط  هم  اريهتل    %27.79هلعضئسم  عضتع  ضماع   ضم،من   و هغ    تنا م 
وي،قع ذمك    ؛نا م وضم،من  و  وط  هم  اريهتل  %4.23 اس  ضمكل ال   

 ا،ضع م هم تكهفةهل    ؛  ضمةعزيع عه  هذض ض ه  مالعةلل  عه  ضمانكم ضهلعضئسم  
ضمكل ال     عط  ضمةعزيع  ني    تضوم سم  ضإل الء  ابإل لمم  سة  ضوهل   

ت م    هلل  و ني ضمل،ضكي وضم ،ى وضهلج، ضمةل  م  -حل ،ة ضةلمام-و ينم ضمحلسأ  
  %19.18أ  ول يعضز     تكم1028.9ه  ضملةعسط   ال  ض طعضل كلأ هة   

 ضةلمام  عضل خاع  ض ه  ضملةعسط  طأوط  هم 
كمت    7456لمام    ضة   هةهل   م    هغ   اجلهد اينخ ض  ل عط خاع  أو

ياكل   ول  ضم،منت    %16.33أ   ونا م  ونهل  و وط  هم  اريهتل    قلء 
مي ل    5800 ول  أ   هعضئسمت  ضةلمامت     ةهل  وط  ه  %77.79كم خاع  
أغهنهتكع   و ذمك   ضماع     هعضهذه  ضملةعسل  ض ه   خاع   و ل  ؛  طئسم 
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ت  (1) ل ال  ضوم سمت وصسل ةهل و لم م ابمكسب و هلوي،قع ذمك م،خص تكلم
أط،ضف     وضعةلل    عه   وضملنائل   مهلنلين  ضهلعضئسم  ضماع   عه   ضمةعصسل 
ت منهة  مهجه  ضملةعسط  فة الشبكةثف لكوابمنحلنم     ضم ،ى وضهلج،  ضمل ينم و 

ضملن فض  هة     ت  سنلل ك لمم2كم/ كم  0.27 ض ه   كم/    0.38شنكم 
أت(2) 2كم وت   ضمت  مهانكم  ك ث،   ضم لوم  ضةلمامت ك لمم  وحللحم  حجم    مج 

ضملننسم  ني   ضملحللمل   مكمج  ضم ل،ض سمت ابإل لمم  ضملحللمل   ني ضةال   وتنلع  
 ولكط ض  ي ة وضمل اام   ضةلمام  ضمعح ض  ضملننسمت خلصم ابو

ضمكه،ابء        ضملةعسط وضملن فض مةعزيع( شنكم خاع  ض ه7شكل )
 ع 2015و لم م مبنا م ضم،من علع   ،وظلمام ضم 

 

 
(1) Sclater, N. & Traister, J. (2003). Handbook of Electrical 

, P. 132.  Hill, -rawMcGed.). New York:  nd(2 Design Details 
 عضل ضماع  /وحللحم ضةلمام  مت ححللب ضمك لمم ضم لوم مهانكم ابمل ل مم ضمةلمسما أط( 2)
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 د. حممد عزت حممد الش خ 

 تكل ة نقل الكهرابء خبطوط اجلهد العفيل ابحملففظة ونسب ال قد: -ج
مب ضوةسم  وط  ضمن ل  خاع   ضمكه،ابء    تكهفم   ل  كل ؛  ا،ضع  أتيت 

هي   ت ل أةسم عط  حل   و   -مهكسهع وض  سلعم-مةأثريهل   ضمةكهفم ضمكهسم 
ضمانكمت كع للض ض تةال يمي  مف      ضمةكهفم  وو ى    ؤث،ض     مهكه،ابء 

 هلت وهع ول يةضأ وط حتهسل أمتلع ض  ول ضآليتاض سةفل ة ون
ظلمام ضم،و علع   ( تكهفم   ل ضمكه،ابء   شنكم ض ه  ضم ليل   7ق ول ) 

   (1) ع2015

 عنفصر ال كل ة 
األجور 
 .س( )هلله/ك.و

مس لزمفت  
  سلع ة )هلله

 ك.و.س( /

مس لزمفت  
ة )هلله خدم 

 س( ك.و./

مصروففت  
 ة جفرية  حتويل

ه  )هلل
 ك.و.س( /

إمجفيل ال كل ة  
)هلله  

 ك.و.س( /

  -380جهد
 ك.ف   400

0.5 0.5 0.3 0.2 1.5 

 2 0.3 0.7 0.5 0.5 ك.ف  132جهد 

)  ضأية وشكل  ضمحلل قت  ض  ول  أمتلع  وحتهسل  تةنع  ع ة  ةلئج  8وط   )
 ونهلا

، ف  400-380قه   اع     ل ضمكه،ابء عه  خ  هة  إ ليل تكهفم  
قه ههه /، و س  1.5 خاع   عه     2، ف    132  ت  سنلل  هة  

و ذمك   وع    تيي  ههه /، و س؛  عكحلسل  سلعم  وض   مهكسهع  ضمن ل  تكهفم 

 
   ت و،قع سل ق( ضما،كم ضمحل ع يم من ل ضمكه،ابء1)
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ط، مع     ل   ضمكه،ابء  قه   يي ض   ابمةليل  ضمن لت  شنكم  قه   ضخنفلن 
ضز ض     ض سةضمكه،ابء كهلل  و،ضكي  خفض  ضملحللمل   ني  يةم  حىت  هال، 

 هع وض  سلعم     ضمحل ، ضمنهلئي محل ، ضمكس فم ضمةكه
ضمحله سم  وق ضوويل وط حسا عنلص،  ضمل،تنم     لء  ضوقعم وضملحلةهيول  

قه    عه   ضمن ل  ضملحلةهيول     ، فت  400-380تكهفم  قلء    سنلل 
ضمن   ضم وسم   تكهفم  عنلص،  حسا  وط  ضوويل  قه   ضمل،تنم  عه     132 ل 

ال  ضةع   مفض ض ه  وط  ظع ذمك إىل وقع  ع   وط  ، ف؛ وي،ق
قه    إىل  قه   ضوعه   عنلص،    132ضماع   ت خل    ول  وهي  ، فت 

، ف تن أ وط ظال   400-380ةكهفم هلذض ض ه ت  سنلل خاع  ض ه   ضم
أو إىل    ضمةعمس  إىل و،ضكي ض سةهال،  و  ض لقم ةال  ظع   ابةلمامت 

 ه  ظال  خفض ض ه  ماع  ضمن ل ضوتل   ض  
  ض ه  ضم ليل   ظلمام ضم،و علع  ( تكهفم   ل ضمكسهع وض  سلعم   خاع 8شكل )

 ع  2015
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أول عط ضمف     ضمانكمت مهع ضمالتم ضمكه،ابئسم ضملف ع ة  ةسجم محل،م ل  
 ا  (2)ت وين حلم ضمف   إىل  ععني ةل (  1) ابمانكم

ضمانكم  ث ضوول ويُ   ضوهم ويةل ل   ضمف   ضمفين ضمذ  ي،تنط  نعث  ع منض
ضمف    هع  ضم لين  ضمنعث  أول  تاةسههل   وكفلءة  هبل  ضمل،سهم  ضمكه،ابء    وقه  

 ضمةجلم  وي،تنط  حل،تل  ضمةسلم ضمكه،يب 
ضةلمام    و هغ ضم ليل    ض ه   ضمف    انكم  علع    % 0.3وةعسط  حل  
ا،ضع  خنفلن  حل  ضمف     شنكم ض ه    ؛  عت وهي  حل  ون فضم2015

و    علعت  ت ةل      ل  ضم ليل  اكل  وضميت  خلص  ضم،و  اكل  ظلمام 
   أول عط  حل  ضمف      (2) ، ف   400-380ضمكه،ابء عه  قه  عليل  

أييت   مل  ومكط  ضم مضسم  و ة  خالل  تنلين   م    ضملن فضت  ض ه   شنكم 
  % 4.3عت و ن ع  2001علع    %4  هغضمةفلو  كنريضع    حل  ضمف  ت حسا  

و عضتع  2005علع   سجه     عت2010علع    % 3.5عت  علع    % 3وضخريضع 

 
 ضمالتم ضملنلعم    - هضملارتض( ضمف     ضمالتم ضمكه،ابئسم = ضمالتم 1)
ضمكه،ابء   - مةعزيع  ضم مةل  مشلل  أ ع (ع2001)  ش،كم  شنكت  ضمف      غري  ل ضث  وٍأسنل  ت  ضمكه،ابء    

    وناعم
ضملعصال  - ضمل لووم    2× ع =    2  =  ضمف      ضملعصل ×  و اع  ضملعصل وحللحم  × )طعل 

مت ع = و لووم ضملعصلت عطا  ضمنععسم( ÷ وحللحم و اع ضملعصلت حسا   =و، ع ضمةسلم ابمانك
 ع ضمحلل ق  ش،كم مشلل ضم مةل مةعزيع ضمكه،ابءت ضمل،ق

   ت و،قع سل ق يم من ل ضمكه،ابء( ضما،كم ضمحل ع 2)
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ضمةعزيع عه  و2015 إ الء شنكم  منسم  ع؛ ويُ،  ذمك مالعةلل     عضصفل  
عه    ضجيل سلع  ض  كد  ضمذ    ومه  ضوو،  مهانكمت  صسل م  وميم  ويةم  علمسمت 

ضمف   علوم خالل و  ضم مضسم وتضخنفلن  حل   ضآلو م ضوخريةت      هل  ق،ض ة 
 ةلمام وابمةليل ضتةال يم تعزيع ضمكه،ابء اب

 :خفمسًف: اس هالك الكهرابء يف حمففظة اخلرج
 ء يف حمففظة اخلرج:تطور اس هالك الكهراب -أ

يُ   تاعم ض سةهال، وؤش،ضع عه  زم ة ضماه  عه  ضمكه،ابءت وضمذ  يع،   
ومب لم  ضملؤث،ةت  ضم عضول  وط  وط  تم  مه  ي   ضةلمام  إب ةلو  ض سةهال،  اعم 

ام هبل ملئض وط ضمكه،ابء أو وط ضةلمال  ضميت  ضمكه،ابءت يةضأ كع  ضةلم 
ضمانكم ضملعح ةت وهع ول    ت ةل  عه  ت عيض ول هبل وط عجي  ضعةلل ضع عه  
 يةضأ وط تةنع أمتلع ض  ول ضآليتا

ابمكه،ابء ضملعم ة وط ضةام    م ( تاعم ضسةهال، ضمكه،ابء   ظلمام ضم،و و لم 8ق ول ) 
 (  1) ع2015حىت علع ع  2000ضم لش،ة   ضمل ة وط علع 

 نسبة االس هالك إىل الطفقة ايولدة%  .س( االس هالك )مل ون ك.و الطفقة ايولدة ابحملطة )ج.و.س(  عفم 

2000 300 150 50 

2005 800 200 25 

 
 ضم لش،ةت و،قع سل ق  ( ظام تعمس  كه،ابء 1)
   ت  سلان  غري وناعمة( ع2017) إ ضمة كه،ابء ظلمام ضم،و -
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 نسبة االس هالك إىل الطفقة ايولدة%  .س( االس هالك )مل ون ك.و الطفقة ايولدة ابحملطة )ج.و.س(  عفم 

2010 1360 300 22.06 

2015 1500 450 30 

وط ) ةنت  يةنني  وشكل  ضمحلل ق  ض  ول  أمتلع  وحتهسل  ح لئق  9ع  ع ة   )
 ونهلا

وط    زض   ابةلمام  ضملحلةههكم  علع   150ضمكه،ابء  ، و س  وهسع  
إىل  2000 علع  وهسع     450ع  تةري  2015، و س  مب  ل  ت  %200عت 

ضم مضسم   و ة  خالل  مالسةهال،  ضمحلنعيم  ضميم ة  وةعسط    20و ذمك  هغ 
   ضماه  عه  ضمكه،ابء وضومحلل ابةلمام ضيتي وهسع  ، و ست وهع ول ينني 

( ضسةه9شكل  تاعم  ابمكه،ابء  (  و لم م  ضم،و  ظلمام  ضمكه،ابء    ال، 
 ع  2015ع حىت علع 2000 ضمل ة وط علع  ضملعم ة وط ضةام ضم لش،ة   
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ومب لم م تاعم ضسةهال، ضمكه،ابء   ضةلمام و لم م حبجم ضمالتم ضملعم ة؛  
ني ض سةهال، وضإل ةلوت م   قلء  زم ة ضمالتم ضملعم ة     ئضيةضأ وقع  مل

أك ، وط  اريهتل مالسةهال،ت مب  ل تةري  وط ضة ضم لش،ة  خالل    %400ام 
ضم مضسمت  إىل  ؛  قسجل وض  سلعم  80ومبةعسط زم ة سنعيم    و ة  ذمك  ويُ،  

ضإل ةلو سل  لع   مضسم  تنني  ضمل،كنم كلل  ضم  مض   وقع    تزم ة  ي ين  ول    وهع 
ضمللهكلئض وط ضمال م ضمن ل    مت ت،ضوح   تم ضملعم ة يةم إمسلهلل عه  شنكم 

ضمل ة    وط  هم ضمكه،ابء ضملعم ة وط ضةام ضم لش،ة خالل  %70إىل    %50 ني  
ع؛ ضوو، ضمذ  يع أ أ  ضةلمام هلل  وم كنري    20015إىل    2000وط  

و،كي  سةهال وكع ل  ابمللهكم  وضميت ضمةعمس   ضمكه،ابءت  عه     ،  ضمة ،ف  ميكط 
  أهم ضم العل  ضملحلةههكم وط خالل ضم ،ن ضمةليل

 توزيع الكهرابء ايس هلكة قطفع فً يف حمففظة اخلرج: -ب
أةسم  مضسم   ضةلمام وط  تكلط  ضملحلةههكم    مهكه،ابء  ضم العي  ضمةعزيع 

ضم كلسم  خالل  وط  ضةلمام  وظسفم  تع أ  كع ل  مبكل ؛  كه،ابء  ضوةسم 
ض تةال    ححلضملحلةههكم   ضةلمام  وابمةليل  وم  ض سةهال،ت  تالعل     

 يت وهع ول يةنني وط تةنع أمتلع ض  ول ضآليتا وضم و
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ت  ع  2010ههكم تالعسلع   ظلمام ضم،و خالل علويا ( تعزيع ضمكه،ابء ضملحلة9ق ول ) 
 (  1) ع2015و

 ( م )مل ون ك.و.س2015 م )مل ون ك.و.س( 2010 القطفع  

 300 250 اينزيل  

 15 15 ال جفري
 5 5 الصنفعي 
 10 10 احلكومي

 100 50 الزراعي 

 5 5 اإلانرة العفمة 
 15 15 ايرافق واخلدمفت 

 450 350 اإلمجفيل 

وط )  يةنني  وشكل  ضمحلل ق  ض  ول  أمتلع  وحتهسل  ح لئق  10تةنع  ع ة   )
 ونهلا

ضملنييل   ضمل،تنم ضووىل  ني تالعل  ضم الث  مام  لض سةهال،   ضة  قلء 
علع    200 عضتع   وحنع  2010وهسع  ، و س  ع  300ع  لع  وهسع  ، و س 
خالل مخد سنعض ت أ  أ  هذض ضم الث يةيضي     %50ع مب  ل تةري  2015
وط  هم ضمكه،ابء    %66.67سنعمعت وشكل  اس  هذض ضم الث    % 10 ن ع  

علع   ابةلمام  اب2015ضملحلةههكم  ضمكه،ابء  ثه ي  و ذمك  خت ع  ع؛  ةلمام 

 
 ع  2017ري وناعمةت ( إ ضمة كه،ابء ظلمام ضم،وت  سلان  غ1)
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م وابمةليل زم ة  ضملنييل؛ وهع ول يُ،  مةأث، وعتع ضةلمام ابمنسئم ضما ،ضوي  الث ضم 
يةضأ   مضس ول  وهع  ضماسبت  مال  خالل  ضمةكسسب  م  ض سةهال،  ة،ن 

 ض سةهال، ضماه،  وط ضمكه،ابء 
ضم ل سم وط حسا حجم ض سةهال،  عضتع   ضمل،تنم  ضميمضعي    ضم الث  وقلء 

علع    وهسع    50 علع    100و   ع 2010، و س  ، وس  عت  2015وهسع  
حنع   ضم الث  هذض  ضسةهال،  شكل  ضسةهال،    % 22.22و ذمك  وط  هم 

علع   ضمي 2015ضةلمام  ضةلمام  وظسفم  ي كد  ول  وهع  وضمانلعل   عت  مضعسم 
مج ويضمث ت، سم ضمللشسم وإ ةلو  ضميمضعسم ضمل،تنام هبلت حسا حتةع  ضةلمام عه  أك 

وونةض ضمه ومنل   وإ ةلو  و ل   ععجلهتل  ضمحل ع يم  ضم ، سم  ضمللهكم  ا  ش،كل     
وض وضمال   وط  ضمل،ضعي  ضةلمام  ضسةهال،  زم ة  عه   ض  كد  ول  وهع  مليمعم؛ 

علهسم ضميمضعم وض اعل عه  وسله ضآلابم وت، سم ضمللشسم  ضمكه،ابء ضملحلةههكم    
ري  تة   و  ل  إذ  هغ، ضع  ابمليضمث ضميت سنق ذك،هل  وتاه  هذه ضمعظسفم تيضي ضع وا 

علوي   خالل  و 2010ض سةهال،  حنع  2015ع  زم ة    %100ع  مبةعسط 
هذض   %20سنعيم   ضمكه،ابء       منع  سةهال،  و  ل  أعه   وهي  ضم الثت 

ل مرتة ضم مضسمت وهع ول ي ين أ  هذه ضمعظسفسم يةضلعب  ومهل  ابةلمام خال 
      م عضول ضميت تؤث،ت ،ينلع و،ة كل مخد سنعض ت خلصم معقع  ضم  ي  وط ض
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ضمحل وط  وضم ،ب  ضملسلهت  ووا م  ضمانمت  ضمرت م  تعم،  ونهل  عق  ذمكت 
  (1) وتعم، وال م ضمالتم وضم عم ض كعوي  ض سةهالكي   و ينم ضم،منت

)شك ضم،و خالل  10ل  ظلمام  تالعسلع    ضملحلةههكم  ضمكه،ابء  تعزيع   )
 ع 2015ت و ع2010علويا 

 
ضم لم م     15ضمل،ضمق وضم ول   عضتع  و   ت ضمةجلم   اضم العني وقلء   ضمل،تنم 

مكع ل وط ضةلمال  ضملهسع سمت وهع ول  وهسع  ، و س مكل ونهل؛ ويُ،  ذمك  
ضمةجل ضملناآ   ومل ض  كد عه  زم ة ع    ضةلمام   وضم وسم     خيةهب  ميم 

 
ضوعالف ابةلمامت ينلي،    نل  وويضمث إ ةلوإ ةلو ضوم( وط وضتع ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحا إىل ويضمث  1)

 ع 2017
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ع  2010هذيط ضم العني خالل ضمل ة وط علع     حجم ضمكه،ابء ضملحلةههكم  
لمام مل يا،أ عهسهل تةريض  سكل سم وه عظم    ضةع وهع ول ي ين أ 2015حىت  

 ةسةهلل   أ العنيت عه  ضم،غم وط أث،  عه  هذيط ضم
م،ض  م وط حسا حجم ض سةهال،  قلء ضم الث ض كعوي   ضمل،تنم ض  وأخريضع 

ابمل،تنم    10 عضتع   ضم لوم  ضإلانمة  مث  ضمانلعي  ضم الث  تاله  ، و س  وهسع  
ونهلل  ووط ض  ي، ابمذك، أ  ضةلمام    مكل  وهسع  ، و س  5تع  ضوخرية  عض

ت كلل أ  ت،ضقع  ضم ، سم ضمحل ع يم  ضوسه م   ضمللهكم   تضم أكمج وال ع إ ةلو
كعوي وضإلانمة ضم لوم ي ل عه  ص ق ضمنسلان  ضملصم  ضسةهال، ضم العني ض 

ضمانكمت حسا يُ ل ضمف   ضميت سنق  مضسةهلت وكفلءة تاةسل  ل عه    نحل  
ضمانكم  ضمف ت عيض  حل    تاةسل  والكل   كفلءة  م يهل  ضميت  ابم ول    

  (1) ضسةهال، ضم العل  ض كعوسم وضإلانمة ضم لوم   سم غري م هسمعه  زم ة  
 

 * * * 

 
ضم مضس1) وضتع  مهنلحا  ( وط  ضما اسم  ضملس ض سم وضمل ل ال   ضمكه،ابء    ام  ظلمام ضم،وت وإ ضمض  

 ع  2017 ،يل ضمةل  م هللت ومها،كم ضمحل ع يم مهكه،ابءت إ
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 يف حمففظة اخلرج: الكهرابء ايس هلكة مومس فً توزيع  -ب
 ىن  تُ   أةسم ضمة ،ف عه  ضسةهال، ضمكه،ابء وعمسسلع   ضمة ،ف عه  ون

و ضومح إ ةلولل  زم ة  يؤث،    وضمذ    ومه  ضمكه،ابءت  عه   ضماه     وعمسسم 
أهم   تُنني  ض سةهال،  وعمسسم  أ   مضسم  ضمكه،يبت كلل   ضمنالع  ضمكه،ابء   

تةنع أمتلع  ضوسنلب   ضم،ئسحلم ومضء تةري حجم ض سةهال،ت وهع ول يةضأ وط 
 ض  ول ضآليتا 
( ضمل10ق ول  ضمكه،ابء  تعزيع  شه،مع  (  ظ حلةههكم  علع     ضم،و  لمام 

 (  1) ع 2015
 و.س( الكهرابء ايس هلكة )مل ون ك. شهر  

% من مجلة الكهرابء ايس هلكة  
 ابحملففظة 

 2 9 ينفير  
 3.11 14 فرباير 

 4.22 19 سمفر 
 5.33 24 إبريل 

 12 54 مفيو

 15.33 69 يون و 

 16.67 75 يول و 

 17.56 79 أغسطس 

 10.89 49 سب مرب 

 
   عمةت  سلان  غري ونا(ع2017) ( إ ضمة كه،ابء ظلمام ضم،و 1)
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 و.س( الكهرابء ايس هلكة )مل ون ك. شهر  
% من مجلة الكهرابء ايس هلكة  

 ابحملففظة 

 6.45 29 أك وبر 

 4.22 19 مرب نوف
 2.22 10 ديسمرب 
 100 450 اإلمجفيل 

تة ضمحلل قيةنني وط  ( ع ة ح لئق  11وشكل )  تنع وحتهسل أمتلع ض  ول 
 ونهلا

ض سةهال،  ني  ضم،و  تفلو   ظلمام  ضم لع    شه،    ت شهعم  قلء  م   
ضسةهالكلع  عضتع   ضم لع  شهعم  أك ،  ، و س  79أغحلاد  حنع  و   توهسع  

ض  17.56% علع    سةهال،وط  هم  أتل  2015ضةلمام  قلء  حني  عت   
ينل شه،  ضسةهال،  ي ل ل    توهسع  ، و س  9ي،  عضتع  ضماهعم  وط    %2ومبل 
ضسةهال، شه، أغحلاد    شكل ذمك  و  ؛ع2015 هم ضسةهال، ضةلمام علع 

أ  لف  اريه ماه، ينلي،؛ ضوو، ضمذ  يع أ ضمةفلو     8.78مهكه،ابء حنع  
ضماس  ضمكنري  ني  مال  وشهع شهعم  ضسةهال،  ب  حسا  وط  ضماةلء  مال  م 

 مقل  ض ،ضمة خالل ضماسب ابةلمامت وهع    ضمكه،ابءت ويُ،  ذمك إىل ضمتفلث
ةلل  عهسهل   ضمةمجي  ابم العل  ضملنيمسم  ول ييي  ضسةهال، ضمكه،ابء  ةسجم مالع

   (1) ضمللشسم وضمةجلميم وضمانلعسم وحىت ضم الث ضميمضعي   تمجي  ويضمث ت، سم 

 
ض( و1) ضم مضسم  وضتع  مهنلحا  ط  ضما اسم  ضمكه،ابء  ظلمام ضم،و  املس ض سم وضمل ل ال   ت وإ ضمض  

 ع  2017ضمةل  م هللت ومها،كم ضمحل ع يم مهكه،ابءت إ ،يل 
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ضمسعوي مهل ى ض ،ضم  خالل شه، أغحلاد وط علع        هغم ضملةعسط 
 مقم وئعيمت  سنلل  هغ خالل شه، ينلي، ول  ني    46إىل    26 ني  ع  2015

أ  وةعسط  مقم ض ،ضمة ضم ال  خالل مال ضماسب   مقم وئعيمت    23  -9
ث،   ومهل  شه، ضماةلءت وهي  مقل  ح،ضمة و،تف م تؤ ت ل ل   في  ا،يةهل و

  (1) ض سةهال، وضمنلط  خالل مال ضماسب  و     عه  
( ضمكه، 11شكل  تعزيع  علع  (  ضم،و  ظلمام  شه،مع    ضملحلةههكم  ابء 

 ع  2015

 
 

ضملا ما وعتع  1)  )AccuWeather  ض ضملعتع عه   2019سنةلمج    22ملعتع    ت مت و،ضق م  ت 
 ضإل رت  ا 

https://www.accuweather.com/ar/sa/al-kharj/296882/january-
weather/296882?year=2015 

https://www.accuweather.com/ar/sa/al-kharj/296882/january-weather/296882?year=2015
https://www.accuweather.com/ar/sa/al-kharj/296882/january-weather/296882?year=2015
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 ففظة اخلرج:د ايشرتكي حماعدأتطور  -ج
ضملارتكني؛    ييي  ونلش،ة  أع ض   ضمحلكل ت  ع   ميم ة ةسجم  تيي       وكذمك 

ع   سكل  ضةلمام    زض  م       مذمك  تن لع   ضم وسمأع ض  ضملناآ  ضإل ةلقسم و 
علع    323597وط   إىل  2004 حللم  علع    376325ع  ع  2010 حللم 

تةري   ابةلم   زض  ت  سنلل  %16.29مب  ل  ضملاةعمم  ضملحللكط  وط  ع    ام 
إىل  2004علع    لع وحلكن  54926 ت (1) ع 2010علع    لع وحلكن   71274ع 

تةري   ضملارتك%29.76مب  ل  ع    تاعم  عط  أول  تةنعت  مسلكط    أمتلع   ني 
 ض  ول ضمةليلا
هال،   ظلمام ضم،و خالل ضمل ة وط  ( تاعم ع   ضملارتكني و لم م اب سة11ق ول ) 

 (  2) ع 2015ع حىت علع 2000علع 

 عفم
)مل ون   االس هالك

 ك.و.س( 
عدد ايشرتكي )ألف  

 )مشرتك
معدل تغي عدد ايشرتكي 

% 
2000 150 55 - 
2005 200 75 36.33 
2010 300 100 33.33 
2015 450 152 40 

 
ت  ه1425    ضم لوم وضمل هعول ت ضمة  ض  ضم لع مهحلكل  وضملحللكطواه م ضإلحالءض  -  ( ضملا ما 1)

   89ت 11ص 
   27ت ص ه1431  ت ضمة  ض  ضم لع مهحلكل  وضملحللكطوضمل هعول إلحالءض  ضم لوم واه م ض -
 ع  2017( إ ضمة كه،ابء ظلمام ضم،وت  سلان  غري وناعمةت 2)
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ضمحلل ق   ض  ول  أمتلع  وحتهسل  تةنع  وط  ع ة  ةلئج    ( 12)وشكل  يةنني 
 ونهلا

إ ليل  وط    زم ة  ضم مضسم  مرتة  ضملارتكني خالل  وارت،    55أع ض   أمب 
ت  %176.36عت مب  ل تةري 2015أمب وارت، علع  152ع إىل  2000علع 

د زم ة ضماه   ول ي ك  ارت،/علع؛ وهعأمب و  5.47ومبةعسط زم ة سنعيم  
ضمذ    ضوو،  ضمكه،ابء ابةلمام  اكل علع؛  ض سةهال،  عه   أث، عه  زم ة 

ضمل ة وط   وهسع     450ع إىل  2000وهسع  ، و س علع    150خالل  فد 
علع   تةري  2015، و س  مب  ل  ض متنل   ني  %200عت  و لول  م    هغ    

ضملارتكني   وع    حت ي   هغ  مب لت  0.99ض سةهال،  وهع  (1) %98.01ول  ت 
   ض ع أ، ضمتنا   يم ة   سنهللت ممل ي ين أ  زم ة ض سةهال  ضمتنل  تع  ق ضع 

   ضملارتكني 

 
ت   0,05عن  وحلةعى   مم ضملارتكني مت ححللب و لول ضمتنل   ريسع   ني ض سةهال، وع    -( 1)

   SPSS 22انوج ابسة  ضع  ، وذمك ت %95لان     م   ضمنس ضم مقم تكع   وابمةليل 
 عدطا   ت2  ×100 (r)و لول ضمة  ي  = و، ع و لول ض متنل   -

مخسد  تضميوكم إ ،ضهسم    ت موضل ت  ظل   ضم هعع  ( 2004)ظل   ضمكلسم    وضوسلمس   ضإلحادلء  ت 
    192ت صم ضمل ،مم ض لو سمت ضإلسكن ميمضإل حلل سمت  ض
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هال،   ظلمام ضم،و خالل ضمل ة وط علع  ( تاعم ع   ضملارتكني و لم م اب سة12شكل )
 ع  2015ع حىت علع 2000

 
 ففظة اخلرج:د ايشرتكي قطفع فً يف حماعدأتوزيع  -د

أةسم تك أك ،    لط  عه   ضمة ،ف  تالعسلع    ضملارتكني  أع ض    مضسم 
 هم    زم ةضسة عضذضع عه  ع   ضملارتكني ابةلمامت وتسلس أث،ه      ضم العل 

ني ابةلمامت كلل ميكط ضمة ،ف عه   وم ع   ضملارتكني   تنليط  ع   ضملارتك
ضمة ،ف  وأيضلع  تالعسلعت  ضمكه،ابء  ضة  ضسةهال،  وظسفم  وط عه   خالل    لمام 

ضمة ،ف عه    مضسم ع   ضملارتكني  ني تالعل  ضسةهال، ضمكه،ابءت ومي كط 
 ذمك وط تةنع أمتلع ض  ول ضآليتا
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 تالعسلع و لم م اب سةهال،   ظلمام ضم،و خالل  ( تعزيع أع ض  ضملارتكني12ق ول ) 
 (  1) ع 2015ع وعلع 2010علويا 

 القطفع 
م   2010
 ك( )مشرت 

 م )مشرتك( 2015 و.س(م )مل ون ك.2015

 70000 300 50000 اينزيل 
 30000 15 20000 ال جفري
 6000 5 4000 الصنفعي 

 2000 10 1000 احلكومي

 40000 100 20000 الزراعي 
افق واخلدمفت اير 

 واإلانرة العفمة 
3000 20 4000 

 152000 450 98000 اإلمجفيل 

أمتلع   تةنع وحتهسل  ضمحلل قيةضأ وط  ة  ةلئج  ع   (13) ل  وشك  تض  ول 
 ونهلا

ضملارتكني   ع    ضمل،ت   قلء  ضملنييل    ضووىل  عضتع  ضم الث    70000نم 
لمامت تاله ضم الث  وط  هم ع   ضملارتكني ابة  % 50وارتكلعت أ  مبل ي ل ل  

ضم الث     أمب وارت،؛ و ذمك ضز ض  ع   ضملارتكني    40000ضميمضعي  عضتع  
وةأ ضملحللكط  ضملنييل  زم ة    ابةلمام ث،ضع       أتث،   سل  لع(ت  سنلل  تنني  )كلل 

ضملارتكني   تةحلم     الث  ضم    ع    ضمذ   ضميمضعي  مهال ع  ضميمضعي؛  ا،ضع 

 
  سل قو،قع  ،وت ( إ ضمة كه،ابء ظلمام ضم1)
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ضميت هلل   ضمللشسم وإ ةلو  ضم الث     صهم  ضةلمامت وضوعللل  ت، سم  ضميمضعي و ل 
كلع؛  وارت   30000 م  عضتع  ضومنل     حني قلء ضم الث ضمةجلم  ابمل،تنم ضم لم

مامت وكع ل  ث،ض  يم ة ع   سكل  ضةلمامت و وم و ينم ضمحلسأ حل ،ة ضةلوةأ
ضم،منت   و ينم  سكلانع      و  ل  واثين  ضم،من  ونا م  و    أهم  إح ى 
ابإل لمم ميم ة ع   ونلمذ ضمةعزيع مهلنةجل  ضميمضعسم ابةلمام و لا ونةجل   

  هلت وغري وضمةلعم تضومنل 
وضمل،ضمق    توارت،  6000مل،تنم ضم،ض  م  عضتع   ض  ضمانلعي  وقلء ضم العني  

ت وتةحلم ضةلمام   ل تضم  وارت،  4000مل،تنم ضملوحلم  عضتع    ضوضم ول   
وتم ض جمت حسا تضم وال ع كمجى ملنةجل  ضمةذضئسم  وناآ  صنلعسم وةفل

وصةرية و ل وال ع    كلمل،ضعي وضمال  وضمانلعل  ض ، سمت ووناآ  وةعسام
ضم ضم الث  ونةجل   وارتكني  ع    زم ة  ي ل  ض ،مسم  كلل  وضمعمش  ةلعم 

وارت، عه  تعم، ضم ول  ض كعوسم ابةلمامت حسا    2000عوي  عضتع ض ك
ضم  هذه  ضوصة،  ت  ع  ضجمللومة  ضةلمال   ومحلكل   ضةلمامت  محلكل   ول  

 حجللع  
أع تعزيع  عالتم  ني  وقع   يةضأ  تالعوضخريضع  ضملارتكني  وحجم   ض   سلع 

ض متنل   سنهلل   و لول  م    هغ  تالثت  ضمكه،ابء  كل  ت  0.91ضسةهال، 
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ت وهع ضمتنل  تع  ق ضع؛ ممل ي ين وقع  عالتم  (1) % 81.82مب لول حت ي   هغ  
ت وع ضوخذ    مس ط، يم  ني ضسةهال، ضم الث وط ضمكه،ابء وع   ضملارتكني  

ضمعه  حجم    يؤث،و ت   وقع  كنلم وارتكني  ض عةنلم    الث  ةض  ضسةهال، 
 ضمنا، عط ع   ضملارتكني مس  

عط   ال أول  نص ب  الكهرابءم وسط  من  م    هغ    رد  ابةلمامت 
و  1070.75 وارت،؛    3214، و س/م، ت  وةعسط  ، و س/  سنلل  هغ 

، و س / م، ت    7785 اس  ضمف،  وط ضمكه،ابء ابمللهكم ضم ، سم ضمحل ع يم  
اس  ضمف،    ضمللهكم  هغ وةعسط  ت و ذمك  (2) وارت، ، و س / 7785و 

 
عن  وحلةعى  ارتكني تالعسل  ب و لول ضمتنل   ريسع   ني ض سةهال، تالعسل وع   ضمل( مت ححلل1)

 SPSSابسة  ضع  ،انوج  ت وذمك  %95  م   ضمنسلان   ضم مقم  ت وابمةليل تكع   0,05  مم  
22  

   2   ×100(r)ضمة  ي  = و، ع و لول ض متنل  و لول  -
(2= ضمف،   وةعسط  اس   ض  (  علع  ضسةهال،  ضمحلكل =   2015مكه،ابء  ع     ÷   1070.75ع 

        ، و س/م،                  
 حللم( وم لع مل  ل ضمنلع  ني ت  ض   علع   420265ع )2015مت ححللب ع   سكل  ضةلمام علع  

 ع   2010ع وعلع 2004
س ضمحل ع يم  ع    و،ضق  32.52كل   مت  مإلحالءت  ضم لوم  ضهلسئم  عطا  ضملعتع  وهسع   حللمت      م 
ض25/9/2019 ضإل رت  اعا  عه                                                ملعتع 

https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1 
مهكه،ابء   ضما،كم ضإلحالئس(ع 2016)  ضمحل ع يم  ضمنسلان   ضمكه،ابئسم  ت  ضم،م2016-2000م  ت  نعت 

 صف ل  وةف،تم  

https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
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ذمك وث، ضم  ي  وط ضم العل       ب  اريه   ظلمام ضم،وت ويُ،   7.27
تةعم،   ضمكه،ابء وضميت    ضمانلعل   ضمك سفم ض سةهال، وط    ضةلمام و لا 

ضمنرتوكسلسلئسم   وضمانلعل   وضماه   كل  ي   ضمللهكم  وضم  سهم    ضمكنرية 
   ت وغريهلعض ئالمض  وضملم ول  ضمكنرية كلملوض

( تالعسلع    13شكل  ضملارتكني  أع ض   تعزيع  خالل  (  ضم،و  ظلمام 
 ع 2015و  تع2010علويا 

 
  ت ع 2010عسلع   ظلمام ضم،و خالل علويا ( تعزيع أع ض  ضملارتكني تال13شكل )

 ع 2015و
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 يف احملففظة: ايبفعة الكهرابء تعري ة -سفدسفً 
)ق  أع ض   12ول  تعزيع  اب سةهال،    ضملارتكني  (  و لم م  تالعسلع 

 (  1) ع 2015وعلع   ع 2010ظلمام ضم،و خالل علويا 
شرائح االس هالك 

 )ك.و.س/شهر( 
 السكين

 )هلله/ك.وس( 
 ال جفري 

 له/ك.وس( )هل 
 زراعي 

 )هلله/ك.وس( 
  كومي

 )هلله/ك.وس( 
 صنفعي 

 )هلله/ك.وس( 

1-2000 5 
16 10 

32 18 
2001-4000 10 
4001-6000 20 

24 12 
6001-8000 30 

 16 30 30 8000أكثر من  

 ع ة  ةلئج ونهلا توحتهسل أمتلع ض  ول ضمحلل قيةضأ وط تةنع 
ضملنييل    ضيم ض سةهال،  ومهةجلم     20001-1وط    ش،ضئأ  ، وست 

وط    ، و ست وهع ول ي كد ضمتفلث حجم ضملحلةههك4000-1وضميمضعي وط  
  هال، ضووىلت ضميت ت ل تسلةهل ك ريضع ا،ضئأ ض سةارتكني و عم ضم ومم م تنل ضمل

  سلعم ضملعم ت حىت ابمنحلنم مهعتع  ضملحلةههكت م    ابمنحلنم محل ، ضمكسهع وض
ضملني   5ة    ه وههه /، و س    و ههه /، و س      16يل    10ضمةجلم ت 
ضز ض      ههه ابميمضعي   سنلل  إىل   /، و س    سو ههه /،   32ض كعوي 

 
مهكه،ابء (  1) ضمحل ع يم  ضت  ضما،كم  ضإلحالئسم  ضم،من 2016-2000مكه،ابئسم  ضمنسلان   ت  عت 

   132ت ص ع2017
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ومك/ههه   18وضمانلعي   وضح ةت  ، و ست  ش،حيم  قلء    ضسةهالكلل  ط 
ضم ومم ي ل  ع ض   تسلة ت ومت  وي،قع ذمك  مه الث ض كعوي كع ل ت مع  لهل 

ضمانلعي   ش ض سةهال،  تسلم  أيضلع  ت نس   ضم الث  هذض  م عم  وضح ة  ،حيم 
تي  ع وض  سلعم  نل سه ابخةالف حجل  مةاجس    مث ضز ض   تسلم س ، ضمك

ييل وضمةجلم  وضميمضعيت ومكنهل زم ة ت   تهسهم  م الث ضملنش،ضئأ ض سةهال، اب
ض   و   عسه تسلم ضمك  تةضلعبش،حيم ض سةهال،ت ضميت يفرتن أ     ابمنحلنم  جم

وهع ول يع أ  وم ضم ومم    عم هذض ضم الث ض سع     سلعم ضملحلةههك مسهلت
 ع 2016وضهللع   كلمم تالعل  ض سةهال، حىت علع  

 
 * * * 
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فين وايواقع األمثل للمحطة ومسفر خط كهرابء  ل حل ل ايكا  -سفبعفً 
 : (1) ك.ف400د الرايض الس ح جه

ضمانلعسم مهلناآ   ضوو ل  ضملعتع  أةسم  مضسم  يضلط    ؛تكلط    كع   
و  ملط  وقع   تاةسههلت  ووحلة نل  ضمانلعسم  ضملناأة  تاةسل  جنلح  ععضول  ام 

إىل    ع ضوو لضملعتوقع     ضم لش،ة تنني و خال  ضخةسلم ضملعتع ضوو ل مهل ام  
ضم لش،ة   حسا ضترتب عل،ض   ت  2كم  109 هة   مبحللحم  قنعب ش،ق ضةام 

م  و ينم هس  ض نع سم وط ضةام وط قهم ضمالللت وهع ول ي س  تعسع ضةا 
هذه وضمةهعث       ضمضع لء  حسا  وط  ضةام  مألاثم  ع، م  وجي ههل  ض هم 

ضوو ل ضملعتع  ض   ت   ضمةلز ت كلل  ع ع  ضمحلكيعم،  ضمللة   لطع خط  ض  ي   م 
ضمل ضم،وت وكذمك هذض  ضم،من  وع ط،يق  ت،ابع مهل ام  أك ،  ضمنفط    عتع  مط 

ضملحللم  عط  أول  ضم،من   و ينم  إىل  ضما،تسم  ضملنا م  وط  مط    ضمللة   ضوو ل 
كمت وهع ي ل عط  اريه ض ليل ضمذ   هغ    63.5منهغ    400ضمكه،ابء قه   

وهع   ومه67.9 م م،ق  ذض  مسد    كمت  حسا  مط  كنريت  ض ليل  ضملحللم  ضع  

 
عه   ،انجميا    ضملا م (  1) ضعةلل ضع  ضمنلحا  علل   ARCت  Google Earth proوط 

GIS10.41   ضمنحل ضملحللم  حت ي   مت  وضملحلضعةلل ضع     ضملنلسس   و سلم  ضخلعه   أول  ةسلم  مم  
ةعولس سلعليت  م  AHP،وي  ضعةلل  عه  ط،ي م ضمةحلهحلل ضهل  ضمةعمس ت قلء ام   ل ةضملعتع ضوو

ت  وط خالل ض اعل عه  وز   حليب مكل و سلم وط و ليري ضخةسلم ضملعضتع ضمل ه  ةال  ضمةعمس 
ت  %10ت ضمحلكم ض  ي   %10ت ضما،يق  %15ت ضم ل،ض   %35ت خط ضمنفط  %20ملنحلعب  هيا ضو 

   %10ملسله وا م ض
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كنسم ض  ي ة   مشلل و ينم ضمحلسأت وهع  ضمكه،ابء ضمُن   غ،ابع عط ضوحسلء ضمحل
ضمكه،ابء ض ليل؛   أث، عه  زم ة طعل خط    ومه وسية مضع  ضووط    ض وهذول 

  تكهفم  زم ة كمت وابمةليل4.4   ن عوضمحلالوم عه  ضم،غم وط زم ة طعل ضمط 
ضوو ل مط    ضملعتع (  14)شكل  إ الئ   ضم لش،ةت وضملحللم  تعمس   ضوو ل ةام 

 ع 2016ه  ضم ليل وط ضةام مل ينيتا ضم،من وضمحلسأ علع كه،ابء ض 

 
 
 * * * 
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 ايملكة العرب ة السعودية   -الكهرابء يف حمففظة اخلرج  
 فقة ابس خدام نظم ايعلومفت اجلغراف ة " دراسة يف جغراف ة الط"

 د. حممد عزت حممد الش خ 
 

 : (1) الكهرابء يف احملففظة مشكالت ومس قبل  -اثمنفً 
يف  م -أ الكهريب  النظفم  اخلرجشكالت  ضمةعمس حمففظة  ةام  ابمنحلنم    مل   ا 

تة هق  واكال   تعق  إل  ؛ ةلوابإل   عل،هل  ا،ضع  ينةهي  مل  ضةام    
ضه  تض مرتض ي وعت هل   س   ويعق   أ   ضم وميمت كلل  ضماسل م  ةللع  مجضوج 

ضم ل،ض سم ضةال   وط    ؛عط  ضمنآتهل  علوماثمهل  وق    سئسم  مكط    
تعضق  ضإل ةلو ونذ    وهي  واكال  تة هق ابتةال م  ضمةعمس    ضةامت

ضة مسهلع ع و خالل    وطام  إ الء  حىت وتع    تقع  وح ض   ومة و،كنم 
ول  2011  علع  ع    رتكسنهل    وهع  ضمكسهع    أث، ع؛  تكهفم  ضمتفلث  عه  
ط ضمعح ض       ضملعم ت وعه  ضم،غم وط ت،كس  ع   و   /وض    ضمحللعم

مذ وضمرتكس ت  ضإل الء  ع    تعتسع  مإ اتميخ  و،تنام    ض  ضملاكهم  هذه 
حسا   تكنم ضميت مت تنفسذ ع   ونهلضم ومة ضمل، وح ض   اب  ةهلء وط تاةسل  

أ ضمعح ض    ابتي  ت،كس   مال  قلم   وضمةعزيع  ضمن ل  شنكم  عط    تعق  ول 
ضمةناس مالهةللع  مجضوج  تؤث،   كفلءهتل؛  ا،ضع  مهانكم  واكال   ب 

وحت ي هل؛ وتنني ذمك وط خالل ضخنفلن  حل  ضمفلت  ابمانكم وتكهفم  
    ل ضمكسهع وض    ضمحللعم

 
م لش،ةت وظال  ضمن ل وإ ضمض  ضمكه،ابء  ط وضتع ضم مضسم ضملس ض سم مهنلحا إىلا ظام ضمةعمس  ض( و1)

 ع  2015خالل صسب  
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ض سةهالأول   ضمكه،ابئسم  اكل    زم ةمةنني    ؛،عط  ضمالتم  عه   ضماه  
ةلمام خالل و ة ضم مضسم؛ ضوو، ضمذ  يةاه  زم ة وكعان   وه عظ   ض

و ضم  ي   معقع   ابإل لمم  ضمحلكنسم    ضمانكمت  وضمعح ض   وضهلج،  ضم ،ى  ط 
ضةلمام ضم،ئسحلم    ضم ل،ض سم  ضةال   عط  ضوو أولكط   س ة  حلنسلع  ضمذ   ؛   ،

هالتم    عهس  زم ة تكلمسب و  وتعصسل ضمانكم و ل ل ضسةهال، ظ و  ميرتت
ضم لل عه  تعمري   ضم ومم   ظل  ضمانكمت وهع ول تة له   ضمل،سهم عه  هذه 

  ضم ول   كفلءة
احملففظة -ب يف  الكهرابئ ة  الطفقة  مهةعمس   امس قبل  يةل ل      ابمنحلنم 

ضةام ضم لش،ة مة اسم    ضمل،كنم     ضم ومة ض  ةهلء وط ت،كس  ابتي وح ض   
مانكم ضمن ل مال تعق  خاط حلمسم    وابمنحلنم   ض سةفل ة وط  ومة ضمةعمس 

تحللأ    سةس ل سمت مهتل ض   ا،ضع إل     ؛ميم ة وكعانهتل   ضملحلة نل ضم ،ي 
أ    إ   ضملحلة نهسم  كفلءة   ض حةسلقل   وتةاسم  حلمسلع  ضمكه،ابء   ةعصسل 

ضمةعزيع ضم  شنكم  زمهي  تاه   وع  يت  تةحللو   مب      وكعانهتل   ة   
ضمكه،ابء   عه   ضماه   مسهل زم ة  ضم ل،ضين  وضمةعسع  ضةلمام  عط       أول 

عأيةعتع    ض سةهال،ت ضمكه،ابء    ضسةهال،  يال  وم لع  2020لع     ع 
إىل   ضم مضسم  مرتة  خالل  ابةلمام  ضمكه،ابء  ضسةهال،  منع  مل     

 ع 2015عط علع  %66.67 مت ل  ة  يم توهسع  ، و س 750.02
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 فقة ابس خدام نظم ايعلومفت اجلغراف ة " دراسة يف جغراف ة الط"

 د. حممد عزت حممد الش خ 
 

 الن فئج وال وص فت: -اتسعفً 
 الن فئج: -أ
و لم م  ن ضم   خعل    قلء -1 وةأخ،ضع  مهل لمام  ضمكه،ابء   خعل 

 يم ضمكه،ابء إىل ضمللهكم ضم ، سم ضمحل ع 
ضمةعمس ت   -2 ضم الث هبلا  ضمكه،يب  ضمنالع  و،ضحل  ضةلمام  عقع   حاس  

 وضمن ل وضمةعزيعت وض سةهال،  
ووع     عم، ت -3 وعتع  ضمةعطنيت     ععضول  ضم لش،ة  سع  تعمس    ع ظام 

ضملسله   أ ى  ابسة نلء  ضمذ   ضوو،  ضمن لميم؛  ضةال   ضمةمجي     م ومة  ضمالزوم 
 زيم   ضمرتكس   مالعةلل  عه   عث ضةال  ضمةل

مخحلم   -4 وه عظم  عضتع  زم ة  ضمةعمس   ظام  وط  ضإل ةلو  تاعم  شه  
 علولع  15أ  لف خالل  

ضسةهال،ضقع  ت -5 ع    و  ل  ضم لش،ة  يم ة  تعمس   ظام  ضمعتع      ،
ضم و  ذض   ابةام ضمعح ض   ضمل،كنم  ضوخرية؛  مة  ضآلو م  زض        ضمذ   ضوو، 

  ض سةفل ة وط كلسم ضمعتع  ضملحلةههكم
علع   -6 ضمةعمس  خالل  ضمكه،ابء مب ام  تعمس   تةةري وعمسسم  عت  2015مل 

ض سةهال،ت   و،ضكي  وط  م ،هبل  توضم لوذمك  عه  محل  عه   ل  حيلمظ  اةسل 
 ضتةال م  ضمةاةسل  

وكعان  شنكم ضمن ل وضمةعزيعت وضتحلل   ضحةع  ضةلمام عه   سع   -7
وو ع ض س ةت  ضإل الء  ملعضصفل   ابمكفلءةت  ةسجم  مهاسل م     س هل   ،ضوج 
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ضمن لت وتهم   ضمكه،ابء  انكم  تهم تكهفم   ل  أث،   ومه    ضملحلةل،ة؛ وهع ول 
 وضمةعزيع  نكيت ضمن ل   ش  حل  ضمف   

حسا -8 وه عظل ت  تاعمضع  ضمكه،ابء  عه   ضماه   زم ة  زض     شه  
يؤث، عه  ول  علولعت وهع    15ض سةهال، ابةلمام حنع ثالثم أ  لف خالل  

ضمكه،اب شنكم  ضمكه،ابء  حجم  وط  مهليي   وض لقم  ذمكت  مةعمري  ضمالزوم  ء 
 ضمالزوم وط ضمانكم ضملعح ة  

ضملن  -9 ض سةهال،  ابقلء  ضوييل  وةأث، مل،تنم  ض سةهال،ت  حسا  وط    ضع ويل 
 ت وضما،وف ضملنلخسم ضميت تيي  وط ض سةهال،  مبحلةعى ضمل سام ضمل،تفع مهحلكل

سب ضوك ، وط حسا    أغ،ضن ضمةمجي  وضمةكسسبت حسا قلء  شهعم ضما
 ع  2015ون ىن ضومحلل ضماه،يم خالل علع 

اب  -10 ضميمضعي  ضم العي  وط  قلء  ضم ل سم  ضمل،تنم  وةحسا  أث،ضع   سةهال، 
ض  ضمكه،ابء هبذض  مهل لمامت وضسة  ضع  ضميمضعسم  م الثت خلصم مبيضمث  ابمعظسفم 

 إ ةلو ضومنل  وونةجلهتل 
زم ة   -11 مناريهتلض ع أقلء   وة لم م  ضملارتكني  ضسةهال،        جم 

قلء ضم الث ضملنييل ضوك ، وط  وت   ضمكه،ابءت وهع ول يع أ ض متنل   سنهللت  
ظلمال   رتكني؛  ةسجضملا    ضع  أحسا   ضةلمام  ني  سكل   ع    ميم ة  م 

 ونا م ضم،من 
ةعسط  اس  ضمف،  ابةلمام و لم م  ناريه   ضمللهكم ضم ، سم  تهم و -12

ضسةهال مةأث،  وض سرتضتسجسم  ضمحل ع يمت  ةسجم  ضم  سهم  ابمانلعم  ضمللهكم   ،
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وةعسط  ا ين ي  ومكط  ضم،ئسحلمت  ض كعوسم  وضم ول   ضموضمل،ضمق  وط  س   ف،  
 ،ابء و،تف لع و لم م  ناريه مب لمال  ونا م ضم،من ضمكه

إىل    خط ضمكه،ابء ضم،ئسد ضمللة  وط ظام تعمس  ضم لش،ة  قلء وحللم -13
ضم،و  ضم،من وط قهم وةلمام  و      و ينم  ووةال  لع  و لمسلع  أخ،ى  وط قهم 

 إىل ح  كنري  
إ -14 مس ع  ضمكه،ابء  ضوو ل ةام تعمس   ضملعتع  عب ش،ق  ىل قن ضخةهب 

تضملع  ضميت  ضمللسيض   وط  ضم  ي   مهل ام  ي اي  وهع   ومه  ض ليلت  ة هق  تع 
ضمحلكنسم   ضملنلطق  عط  وضمضع لء  ضمةهعث  وجتن   ضمعتع ت  وا م  وط  ابم ،ب 

 إلوكل سم ضمةعسع وحلة نالع   وحللحم ضةلمام   ضجمللومةت ابإل لمم 
 ال وص فت: -ب

ضم لش،ةت وض سةفل ة    ام تعمس ظ  ضم لل عه  زم ة ضم  مض  ضمل،كنم   -1
و ينيت ضمكنرية    ض سةهال،  و،ضكي  وط  ضم ،ب  وضم،وت  وط  ضم،من  ا 

 وض سةفل ة وط ضمل عول  ضملعقع ة   وعتع ووع ع ضةام ضم لش،ة 
ض -2 ضم لل   ،ومة  قلء  حسا  ضمل،كنمت  ضم ومة  وح ض   وط كلمم    ةهلء 

عل،هل ض مرتض ي  حنع  اب  يم  مسهل وةأخ،ضعت إذ تض  ع   وط ضمعح ض  ضمةلز 
 ت ،ينلع  و  ض سةفل ة وط  الع ضم ومة ضمل،كنم  

 سم ضم لل  نالع ضةال  ضمن لميم ذض  ضم ومة ضملةه م   ضمةمجي   إوكل -3
ضملحلة نهسمت ضمةعس ل   عكد       ضمةمجي   وسله  وط  ضسةهالكهل  ي ل  حسا 

و عه   ومة  ي ةل   ضمذ   ض  يا  تاةسههل  ملسله  ةه  ضملل ي؛  فضل  الع  م 
 ضمةمجي  ت لل عه  تمجي هل ضوقهية ضملحللع ة 
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ء ملحللمل    س ة عط ضمل،ضكي ضم ل،ض سم؛  ض   وط و  خاع  ضمكه،اب  -4
 سة  ضعت وهع ول يؤث،  مةةذيم ع   ظ و  وط ضمعح ض  ضمحلكنسم غري  ضئلم ض

ضمن يهم     ضمالتل   وط  ض سةفل ة  وميكط  ضمانكمت  تاةسل  تكلمسب  ممع    
 ذمك  
،شس  ضسةهال، ضمكه،ابء عط ط،يق زم ة ضمععي   آمسم  لل عه  تضم  -5

 ت وضسة  ضع أقهية وعم،ة مالسةهال،ت وضمالتم ضمن يهم  ضسة  ضع ضمكه،ابء
ض -6 ضمكه،ابء    سع  عه   خعل  م   ضمةاجسع  وط  ضميمضعسم  و اام 

 وضآل   ضملحللع ة 
مه -7 وضمانلعي  ضمةجلميم  اب سة  ضول   ضمكه،ابء  ت ،يفم  وط      ممع 
 ضف   ضسة  ضع ضمكه،ابء ضإلس، 
مهل لمامت خلصم    تاجسع  خعل أمنل  ضمالتم ض  ي ة وضملةج  ة   -8

 أغ،ضن ضإلانمة وضمةحل ني 
ن عث وضم مضسل     تاجسع ضم  ي  وط ضمنلح ني إلق،ضء ضمليي  وط ضم -9

  ؛  ا،ضع وةسة  وملئ ت  ضمنف سمهذض ضجمللل
 

 * * * 
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 فقة ابس خدام نظم ايعلومفت اجلغراف ة " دراسة يف جغراف ة الط"

 د. حممد عزت حممد الش خ 
 

 ايراجع العرب ة:
خلم   ضو  - ) مح ت  أمح ت  ضم ، سم ع(ت  1992ط  ضمللهكم  ضمكه،ابئسم    ضمالتم 

مسلمم  كةعمضه غري وناعمةت قلو م ضإلولع    مضسم   ض ة،ضمسل ض تةال يم"تضمحل ع يم "  
 م،من ت ضكهسم ضم هعع ض قةللعسم  ظل   ط س ع  ضإلسالوسمت

-  ( أمح ت  ضمالتم   وا،ع(ت  1986عن هت س س   ضوقة،ضمسم   ل  وكةنم  جنهع  ت 
 ضملا،يمت ضم له،ة  

ضمكه،ابئسم جبنعيب ضمللهكم ضم ، سم ع(ت قة،ضمسم ضمالتم  1988ت )عن هت س س  أمح   -
وضم مضسل  ضم ، سمت جمهم و ه  ضمن عث وضم مضسل  ضم ، سدمت و ه  ضمن عث  ضمحل ع يمت  

     ضم لهد،ةت ضمحلل س عا،ضجمله  
أمح   - س س   )عن هت  وفهع(ت قة،ضمسم  1999ت  وونلهجهلت  ضمالتما  وجملهلل  عوهل 

 ت ضم له،ة  م لينت ض يء ض34ضجملهم ض ة،ضمسم ضم ، سمت ضم    
أمح   - )عن هت س س   ضمكه،ابئسم   سهانم ع2001ت  ضمالتم  وضسةهال،  إ ةلو  (ت 
ضم    ع( " مضسم   قة،ض1998  -1970علل  ) ضم ، سمت  مسم ضمالتم"ت ضجملهم ض ة،ضمسم 

   لينت ضم له،ة ت ض يء ضمضم لوط وضم الثع 
أمح   - س س   )عن هت  ضمكه، 2002ت  ضمالتم  خ،يام  تاعم  وا،    ابئسمع(ت    

 ت ض يء ضوولت ضم له،ة  39ت ضم    ضجملهم ض ة،ضمسم ضم ، سمع(ت 1892-1992)
)أمح ت    - ضم يييت  وا،ت  ضماع ع(ت  1955عن   ضم ،يضم   كه، م  ضملال ع    

 ضوورييمت ضم له،ة  
ونا م ضمل ينم ضملنعمة " مضسم   ض ة،ضمسل  ع(ت  1988ي ظل ت ) ت عن  ضم ييضمحلعيهم  -
ت مسلمم ولقحلةري غري وناعمت تحلم ض ة،ضمسلت كهسم ضم هعع ض قةللعسمت قلو م  سم"ضإلتهسل

   ضإلسالوسم ضإلولع ظل   ط س ع 
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)  إ ،ضهسمت عي  - ضملة   1965ضم يطت  ضم ، سم  ضمكه،ابئسم    هعميم  ضمالتم  ةت ع(ت 
 ت ضم له،ة 2ت ضم    ضمانلعسم جمهم وا،

ضمالتم ضمكه،ابئسم وع إشلمة  ضماه   ع(ت  1973ض للوايت عهي كلولت )  - عه  
ملا، ضإلسكخلصم  قلو م  ض  عقت  كهسم  وناعمهت  غري  مسلمم  كةعمضهت    ن ميم  ت 
 ضإلسكن ميم 

ه،ابء  جمهم ضمكع(ت ولئم علع عه  ضمكه،ابء   وا،ت  1993وله،ت )إ ،يل    عيييت  -
 ت ضم    ضم لوطت ضم له،ة  تموضمال

ن ريةت ضجملهم هال، ضمالتم   ظلمام ضمت إ ةلو وضسة( ع 1996ت ) مضل هللا   تضميهلم   -
 ت ضم له،ة 28ت ضم    ض ة،ضمسم ضم ، سم

امل لرفت    وناأةنلعسم   ضم لملت  ع(ت ا ةرامسض اما1980)  تل ظ  مؤض   تضما لم  -
  ضإلسكن ميم

أ  - ظل   )ضمانلو   ظلمام  (ت  ع2013مح ت  وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو 
ض ة،ض " مضسم    ض تةال يم" ضإلمسلعهسم  مسلمم  مسل  ضماسخت  قلو م كف،  ضآل ضبت  ت كهسم 

   كف،ضماسخ كةعمضه غري وناعمةت  
مخسد  ت ضميوكم  - ) ظل   قة،ضمسع(2002ت  ضمعضتع  ت  ضمالتم  ني  "وال م  ضمالتم  م 

   كن ميملو سمت ضإلسوضملأوعل"ت  ضم ضمل ،مم ض 
لمام  وسل   امكهرابء وضسةهالكهل   ظ  ع(ت إ ةلو2001)  و،عيت ظل  أمح ت  -

 قلو م ضإلسكن ميم  ت كهسم اآلدابت ضإل حلل سل ت جمهم " مضسم   ض ة،ضمسل ض تةال يم"
 مضسم قة،ضمسم    -صنلعم تك،ي، ضمنرتول وتحلعي    (تع 2005ت ) و،عيت ظل  أمح   -

تك،ي، و لل  وضوم  ع ت  ضمنرتول  ا  "حلمم  ضملود  ضم     ضم ، سمت  ض ة،ضمسم  ضجملهم  نال"ت 
   لض يء ضوو 
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ع(ت ض ة،ضمسل  ني ضمنا،يم وضمةانسقت جمهم ضم مضسل   2014)  ت و،عيت ظل  أمح   -
 ت كف، ضماسخ ضماسخ سمت كهسم ضآل ضبت قلو م كف،ضإل حلل سم وضو  

جمهم وا،    وا،ت    ، ضمكه،ابءوضسةهال  إ ةلو (ت  1976)ضم ي ت ظل  ظلع ت    -
 ت ضم له،ة  (366ت )ضم    ضوولت ض يء ضمل لص،ة
 مضسم  ت  ضملا،وث ضمانلعيكسب خيةلم وعتع    ع(ت1979)  تم ي ت ظل  ظلع ض  -

 ت ضم له،ة  ضوجنهع ضملا،يم ت وكةنم ضم له،ةت كلسم تانس سم
ظلع   - ظل   ) ضم ي ت  وا،  ع(ت  1993ت  حتهسهسم  –ضمالتم        مضسم 

 ت وكةنم ضملا،يمت ضم له،ة    ضملكل ضتةال م
-   ( ومسق ظل ت  ضم يطت  ظلمام  ع( 2002 لل  وضسةهالكهل    ضمكه،ابء  إ ةلو  ت 

يء ضوول ت ض 39ت ضم     ضمسم ضم ، سمضجملهم ض ة، ضم هسع سم " مضسم   ض ة،ضمسل ض تةال يم"ت  
 ضم له،ة 
 مضسم  - ظلمام  وسل مكه،ابئسم   ضمالتم ضع(ت  2006ض لللت مس، إ ،ضهسمت )  -

ض تةال يمت ض ة،ضمسم  وناعمةت     غري  ضملنعمسم   كةعمضهت  قلو م  ضآل ضبت  شنني  كهسم  ت 
 ضمكعع 

 ايصفدر: 
 سلان    ضمكه،ابء ظلمام ضم،وت  ه(ت و،ضحل  خعل1438إ ضمة كه،ابء ضم،و )  -

 غري وناعمة  
   ع2015ض حتل  ضم ،يب مهكه،ابءت ضمنا،ة ضإلحالئسم  -
ت  ع 2015-2000ضمنسلان  ضمكه،ابئسم  ع(ت  2013،كم ضمحل ع يم مهكه،ابءت ) ضما   -
  وناعمةت ضم،من  غري

 ت ضم،من  ع2015ضمة ،ي، ضمحلنع  ع(ت 2016ضما،كم ضمحل ع يم مهكه،ابءت )  -
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-2000ت ضمنسلان  ضإلحالئسم ضمكه،ابئسم  (ع2017)  كم ضمحل ع يم مهكه،ابءضما،   -
   عت ضم،من2016
   ت ضم،منت  سلان  غري وناعمة(ع 2017) ن ل ضمكه،ابءضمحل ع يم م ضما،كم  -
ضم ، سم  - )  ضمللهكم  وضمة اسطت  ض تةال   وزضمة  واه م  ع(ت  2010ضمحل ع يمت 

   ت ضم،منهد 1431   ضم لع مهحلكل  وضملحللكطضإلحالءض  ضم لومت ضمنةلئج ضوومسم مهة  ض
ضمة اسط)  - وزضمة  ضمحل ع يمت  ضم ، سم  ضمةنلت  ه(1390ضمللهكم  ضوويل  خام  سم 

 ضم،من   ع(ت 1970-1975)
وزضمة    - ضمحل ع يمت  ضم ، سم  ضم ل سم  ه(ت  1395ضمة اسط)ضمللهكم  ضمةنلسم  خام 

 ضم،من   ع(ت 1975-1980)
  خاط ضمةنلسما ونجيض ه(ت  1410ضمة اسط )  ضمللهكم ضم ، سم ضمحل ع يمت وزضمة  -

 ت ضم،من  ه 1409-1390ح لئق وأمتلع 
ضم ، سم  - ضمعزضمة  1410)ضمحل ع يمت    ضمللهكم  وكلمم  وضمكه،ابءت  ضمانلعم  وزضمة  ه(ت 

   ت ضم،منت  سلان  غري وناعمةضمة ضم مضسل  وض حالءإ ماؤو  ضمكه،ابءت 
-   ( ضمحل ع يمت  ضم ، سم  وزضم 1967ضمللهكم  ضمع ع(ت  وض تةال   ضمللمسم  واه م  ة  طينت 

 ن  ت ضم،م3   ت عه1386ضمكةلب ض حالئي ضمحلنع  م لع  ض حالءض  ضم لومت 
و،ضق م    - مت  ضمة نسمت  وضملنلطق  ضمانلعسم  مهلنلطق  ضمحل ع يم  ضملعتع   ضهلسئم 

ضملعتع 2018/ 1/11  عت 
إل رت   اب

https://www.modon.gov.sa/ar/IndustrialCities/Pages/fa
ctories.aspx 

ت  هد1431م لوم مإلحالءت ضمنةلئج ضمةفاسهسم مة  ض  ضمحلكل  وضملحللكطت  ضهلسئم ض  -
  ضم،من
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 م (ت ضمل اط ضإلتهسلي ملنا2012-1433هلسئم ضم هسل مةاعي، و ينم ضم،من )ض  -
  ضم،من )ضمة ،ي، ضمالول(ت ضم،من

شنكل  - ضمف      أ عضث  ضمكه،ابءت  مةعزيع  ضم مةل  وٍأسنل  ت  ش،كم مشلل  ضمكه،ابء    
 ع  2001 وناعمت غري

 ع 2017لع  ظام تعمس  كه،ابء ضم لش،ةت  سلان  غري وناعمةت ع -
وضملحللكطت   - مهحلكل   ضم لع  ضمة  ض   وضمل هعول ت  ضم لوم  ضإلحالءض     واه م 
   ت ضم،منع1425
   ت ضم،منهد1431واه م ضإلحالءض  ضم لوم وضمل هعول ت ت  ض  ضمحلكل   -
ضمل  - ضمحل ع هسئم  ض سعمعقسم  )حللحم  ضم ، سم ع(ت  2012-ه1433يمت  ضمللهكم 

 م ضووىل   ضمان  ضمحل ع يم "ح لئق وأمتلع"ت
ت ضملعتع 2019سنةلمج    22ت مت و،ضق م ضملعتع      AccuWeatherوعتع    -

   ضإل رت  اعه
https://www.accuweather.com/ar/sa/al-

kharj/296882/january-weather/296882?year=2015 
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عودية، لإلنفاق احلكومي يف اململكة العربيةة السةهتدف الدراسة إىل قياس الكفاءة النسبية 
(. 2010-2017ومقارنتهةةةا الهتي هتةةةا يف الةةةدومب اوعةةةةاء النموعةةةة الع)ةةةري   ةةة مب الفةةة ة  

ولتحقيق هذا اهلدف، قامت الدراسة أواًل إبجياد مؤشر أداء القطةا  احلكةومي، إ إجيةاد مؤشةر  
ت، ابسةةتاداأ أربعةةة  ةةال  غليةةل لكةةل نفةةاق احلكةةومي، وإ ةةراء غليةةل مالةة  البيةةااكفةةاءة اإ
وتوصةةةةلت الدراسةةةةة إىل أ   .نفةةةةاق احلكةةةةومي الكلةةةةي، والتعلةةةةية والبنيةةةةة التحتيةةةةة واإدارةمةةةة  اإ

القطاعات اوعلى أداًء يف اململكة هي اإدارة، والبنية التحتية، والتعلية، أما كفاءة اإنفاق فلة 
تنت الدراسةةةةة أ  نسةةةةبة هةةةةدر اإنفةةةةاق وى يف اإنفةةةةاق علةةةةى البنيةةةةة التحتيةةةةة. واسةةةةتنتظهةةةةر سةةةة
، وهةةي أكةة  %70ويف جمةةامب اإدارة ، %97، ويف قطةةا  التعلةةية %66الكلةةي بلاةةت  احلكةةومي

، ويف %51م  متوسط اهلدر السائد يف دومب اجملموعةة. والةذك كةا  لإلنفةاق احلكةومي الكلةي 
 .%42إدارة، ويف جمامب ا%78قطا  التعلية 

 
ق حكومي، قطا  عاأ، إنفاق عاأ، فاعلية، كفاءة، مي، إنفاقطا  حكو   :ةالكلمات املفتاحي

غليةةل الكفةةاءة، قيةةاس الكفةةاءة، غليةةل مالةة  البيةةاات، مؤشةةر أداء القطةةا  احلكةةومي، مؤشةةر  
كفةةاءة اإنفةةاق احلكةةومي، كفةةاءة املةةد  ت، كفةةاءة املار ةةات، عوائةةد احلنةةة الهتابتةةة، عوائةةد 
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Abstract:  

The aim of this study is to measure the relative efficiency of the government 

spending in KSA relative to G20. By computing (PSP). Then, compute (PSE), 

and applying (DEA) for four models: the overall public spending, Education, 

Infrastructure, and management. It concludes that the best sectors performance’s 

in KSA were the management, infrastructure, and education, But the efficiency 

appearance only in the infrastructure. The study concludes that “inefficiency” in 

KSA is about 66% in total government spending, and 97% in the education 

sector, and 70% in the management. And all of them more than average. Which 

is 51% in total government spending, and 78% in the education sector, and 42% 

in the management.  
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 املقدمة:  -1
االقتصاد  العديد م   السياسمب احو   اتتؤم   املالية لدعة    اتلعامل أبمهية 

تسهة   حيث  والتنمية،  السياسات النمو  االقتصادية    هذه  احلا ات  تلبية  يف 
اليت ال   للمنتمع، م    مب توفري السلع واخلدمات  القطا  الكلية    يستطيع 
وتقليل اآلاثر    ،اخلاص تلبيتها، ابإضافة إىل دورها يف تصحيح مسار السوق

للدورات   اآل راالقتصادية.  السلبية  اجلانب  اإعلى  متويل  فإ   نفاق  ، 
غالباً    ،احلكومي يكو   االقتصاديةعوالذك  الدورات    اً مكلفيعد    ،كس 

إىل   يؤدك  التمويل  مصادر  نقص  أ   وا تماعياً، كما  العنز  تفاقة  اقتصادايً 
كا  قياس كفاءة اإنفاق    ،نسبة الدي  إىل الناتج. لذاارتفا  و   ،املايل احلكومي

 اتيهبا الباحهتو  وصنا  القرار منذ اخلمسين  كومي أحد املواضيع اليت اهتةاحل
احلكومية    مب حماولةم     ديةاملي   املالية  الكفاءة  مؤشرات  أ غديد  إىل   ،  

 قياسي.الالقياسي وغري  ب)قيه تطور إىل استاداأ التحليل الكمي

مية  نلرئيس للتظل اإنفاق احلكومي احملرك ا  يف اململكة العربية السعودية،و 
نسبة   ارتفا   يتةح يف  السعودية. وهذا  العربية  اململكة  ي  احلكوم  اإنفاقيف 

-1970  مب الف ة    %98-21بني    تتراوح الناتج احمللي اإمجايل. إل    إىل
نسبةأ2017 تسنيل  مت  إل  عاأ    98%  ،  الظروف  1991  مب  بسبب  أ 
إل وصلت    هتمانيناتوكانت أعلى النسب يف ف ة ال  .اومنية آنذاك  السياسية

الع)ر او رية    ،%57إىل   السنوات  اإنفاق  أما يف  احلكومي  تراوحت نسبة 
اإمجايل بني    إىل احمللي  النفط  %40-32الناتج  أسعار  . وابلرغة م  هبوط 

 تقريباً. % 40  وصلت إىلا إال أهنأ 2015و  2014  مب العامني  
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الوطين  2015ويف عاأ    التحومب  برامج  إن)اء  الذك كا     ، 2020أ مت 
احلكومي.الرئ  أهدافهأحد   اوداء  يف  التميز  غقيق  الت  يسية  العاأ  ايل  ويف 
مت2016 اململكة    أ  رؤية  ع   ركزت  ،  2030اإع      -  على كفاءة اليت 

حنة   اخلمسية    احلكومي  اإنفاق  -وليس  اخلطط  يف  ال كيز  أ  كا   بعد 
ة االقتصادية  املاضية على حنة اإنفاق احلكومي كأحد أهة أدوات السياس

إل  التنميةلدعة   الرؤية .  على غقيق  عدة   صصت  تعمل  ة  رفع كفاء   برامج 
تعظية    أمهها ،  قاإنفا إىل  يهدف  والذك  املايل،  التواز   غقيق  برامج 

احلكومي االنفاق  ورفع كفاءة  النفطية  وغري  النفطية  وبرامج  ،  اإيرادات 
القطا  اخلاص يف  التاصيص تعزيز دور  تقدمي اخلدمات،    الذك يعمل على 

 تكاليفها. ختفيض ب)كل عاأ ويسهة يف  هتا ا حيس  م   ودمم
اململكة  تاالهذا   يف  االقتصادية  السياسة  تو ه  يف  تكهتي  ستدعي  ييري 

والدراسات وتساعد   احمللية   البحوث  احلكومي،  االنفاق  تقيس كفاءة  اليت 
ثراء  إ  ة يفلتسه هذه الدراسة    ، أتيتلذا.  اهلدرالكت)اف مواط   القرار  صنا   

 .  يف هذا اجملامبالدراسات 
مل)كلة الدراسة،    أوالً شرحاً وتنقسة الدراسة إىل عدة أ زاء، حيث تقدأ  
الدراسات  استعراًضا وهة  واهلدف منها، وأمهيتها، وحدودها، ومنهنيتها، إ  

القةية العينة،  اليت اق)ت هذه  لإلنفاق احلكومي يف دومب  ، وم  إ وصفاً 
 ظرك، إ النتائج، وأ رياً اخلامتة والتوصيات. يليها اإطار الن



 

 

 

231 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نو سع واخلمسالتاالعدد  
 
 

 مشكلة الدراسة:  -2
حلكومي العامل اوهة واحملدد اوساس للنمو االقتصادك  ق انفالقد ظل اإ

السعودية،   العربية  اململكة  اإيرادات    لكونهيف  لتحويل  الوحيدة  اوداة 
االقتصاد دا ل  اىل  النفط  بيع  م   الناجتة  ت  اوحر ت   حيث  احمللي،  احلكومية 

مسامهة   اإمجايل    اإنفاقنسبة  احمللي  الناتج  يف  الف ة احلكومي      مب 
املصروفات ، كما  %40-%33بني  أ  2010-2017 احلكومية    شهدت 
 الف ة. بنهاية  % 42نسبته ارتفاعاً بلات العامة 
احلكومية    ومتهتل  قطاعياملصروفات  الب)رية  على  املوارد  والدفا     تنمية 

النس القومي  املصروفاو   بة واوم   إمجايل  م   لاهتا.  ك   الف ة  إل  ات   مب 
املصروفات  متوسط  شكل ال  نسبة  املوارد  قطا     وعلى،  %23.3ب)رية  على 

حني كانت    يف  م  إمجايل املصروفات.  %31.6الدفا  واوم  القومي نسبة  
احلكومية  اإقراض  مؤسسات  على  بنس  املصروفات  اوقل  ،  %0.9  بةهي 

املصرو  بقية  واالتصاالت    تفاوتوزعت  النقل  و%2.6  بنسبةعلى   ،5.2%  
و االقتصادية،  املوارد  اال تماعية،    % 9.2لتنمية  والتنمية    % 1.6و للصحة 

إلدارة  ل  % 13.2، و للادمات البلدية  % 3.8لتنمية جتهيزات البنية اوساسية، و 
و العامة،  والبنود  واملرافق  وي    %4.4العامة  الف ة  لإلعاات.  نفس  يف   حظ 

ا  والتنميتماهالتزايد  الصحة  بقطا   اال تماعيةأ  النية  ة  جتهيزات  وتنمية   ،
واخلدم البلديةاوساسي  حص ات  ارتفعت  إل  والتنمية  ،  الصحة  قطا   ة 

قطا  تنمية جتهيزات  يف  ، و %10.7إىل    %8.6م  املصروفات م     اإ تماعية
  %3.5، واخلدمات البلدية م   %2.9إىل    % 1.6البنية اوساسية ارتفعت م   
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امل %5.4  إىل نسبة  اخنفةت  حني  يف  العامة  .  اإدارة  قطا   على  صروفات 
   .%14.3إىل   % 17د العامة م   واملرافق والبنو 

اململكة  نظراً و   و  العامة يف  املالية  كومية  على اإيرادات احليعتمد  متويل 
يف الكهتري  احلامب  للعديد م  التحدايت، كما هو  للك    ها، فقد عرضالنفطية

يف    يةسعر التقلبات  الاوولية، أمهها    دة على بيع املواردعتماملم  االقتصادات  
النفط، بدوره   ما  أسواق  احلكومية  أثر  النفقات  او ل    ،على  يف  و صوصاً 

التنموية  التأثري  وابلتايل  ،  القصري ال امج  و متويلها  واستقراريهعلى  يتطلب  . 
اواثر    لتالب علىا اوقل  السلبيةهذه  أو على  أ ،  اإنفاق    عمتيت  تقليلها، 

داعمابلكفاءةاحلكومي   االقتصادك يف    اً ، وأ  يكو   ات  القطاعكافة  للنمو 
ي  ،االقتصادية مت    إىل  اقودوهذا  هل  وهو:  الدراسة  هلذه  اوساس  التساؤمب 

احلكومي يف اململكة العربية السعودية ب)كل كفوء وفعامب؟    اإنفاقداأ  استا
؟  لي والقطاعات املاتلفةالك مياحلكو  لإلنفاق،  وما هو مقدار اهلدر إ  وِ د 

اململكة   رؤية  مع  إحلاحاً  أكهتر  التساؤمب  هذا  وضعت    2030ويصبح  واليت 
على    اإنفاقتعزيز كفاءة   أثر  م   له  ملا  الرئيسة،  أهدافها  احلكومي كأحد 

استدامة املالية العامة، كما أنه يعت  حنر اوساس الذك ميك  االنط ق منه  
 احلكومي.   اإنفاق شيد ل  الختال التدابري ال زمة  

 هدف الدراسة:   -3
ساؤمب اوساس يف م)كلة الدراسة  هتدف هذه الدراسة اىل اإ ابة على الت

احلكومي    م    مب القطا   أداء  مؤشر   Public Sector حساب 

Performance-PSP)،   كفاءة  و  Public Sector   احلكومي   اإنفاقمؤشر 
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Efficiency-PSE  ،)ياات  الب  ل وم  إ إ راء غليل ما  Data Envelopment 

Analysis-DEA)  در ة كفاءة إجياد  يفاحلك  اإنفاق ،  اململكةومي  العربية     
وغديد    ، 2017-2010وبقية دومب جمموعة الع)ري    مب الف ة    السعودية

  .مقارنة النتائجم  إ و مقدار اهلدر،  
 أمهية الدراسة:   -4

أمهيتها م  دور   -1 الدراسة  أهداف  يف   ي وماحلك  اإنفاقتستمد   غقيق 
الكلي، اململكة،   االقتصاد  يف  در ة كفاء  و اصة  قياس  ته وأمهية 
 . 2030يد ال زمة كأحد أهداف رؤية الختال تدابري ال ش

موضو  كفاءة   -2 يف  العربية  ابللاة  البحهتي  اودب  اثراء  يف  املسامهة 
وللك    اإنفاق السعودية،  العربية  اململكة  يف  وابو ص  احلكومي، 

 يف الدراسات اليت تتناوله ابلبحث. يددل)نقص الل
 منهجية الدراسة:  -5

 والكمي.  ني: الوصفيتستادأ الدراسة منهن
أ اط   وص   إىل  يهدف  الوصفي:  دومب    اإنفاق املنهج  يف  احلكومي 

 .  (G20 جمموعة الدومب الع)ري  

احلكومي اوداء  مؤشرات  إجياد  إىل  يهدف  الكمي:    (PSP   املنهج 

اإنفا طريقة    (PSE   وميحلكا ق  ومؤشرات كفاءة   ,Schuknecht ابستاداأ 

Tanzi, & Afonso, 2003)،    عليها  و املتحصل  املؤشرات  استادأ  إ  م  
البياات مال   الكفاءةمنحىن حدإجياد    (DEA   إ راء غليل  وغديد    ،ود 

 احلكومي. اإنفاق مقدار اهلدر يف 
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 الدراسات السابقة: -6

احلكومي على طرق    اإنفاق اعتمدت الدراسات السابقة يف قياس كفاءة  
 Non-Parametric ميه  معل  غري  وطرق(  Parametric approach   معلميه

approaches) ،ت.ويف هذا اجلزء سيتة استعراض أهة هذه الدراسا 

 (Non-Parametric approaches)الدراسات غري املعلمية  6-1
غري   الطرق  وحدات    املعلميةتعتمد  لعدة  خمتلفة  مؤشرات  استاداأ  على 

للمار ات املهتلى  احلدود  حلساب  قطاعات،  أو  دومب  اقتصادك،    ،قرار 
وتع الوحدات.  هلذه  الفعلية  ابملار ات  مال    اطريقت  د ومقارنتها    غليل 

احلر(  DEA   البياات التصرف    ( Free Disposal Hall-FDH   وأسلوب هيكل 

املستادم  الطرق  أشهر  فرضية أساسية  تو ة،  م   منهما على    خمتلفة، قوأ كل 
البياات مال   غليل  يف ض  إمكاات  (  DEA   حيث  حدود  منحىن  و ود 

البياحم مجيع  يطوق  أو  يال   يف  اتدب  أسلوب   حني ،  هيكل    يف ض 
احلر واملار ات  صرفالت  (FDH     التصرف  للمد  ت  عدأ    ،احلر  يعين  ما 

 . (Wang, Song, & Cullinane, 2003  و ود هذا املنحىن

بداية الدراسات اليت تف ض أ     (Schuknecht et al., 2003)دراسة    دوتع
الدو  م   معينة  ميك   جمموعة  حبيث  اقتصادك،  قرار  وحدات  عدة  متهتل  مب 

   (FDH  راء غليل هيكل التصرف احلر  إاستاداأ عدة مؤشرات هلذه الدومب  
حبساب مؤشر  الدراسة   تكفاءة اإنفاق احلكومي. وعلى هذا اوساس، قامل

احلكومي   القطا   بناًء    ،(PSE احلكومي    اإنفاقكفاءة  ومؤشر    ،(PSP  أداء 
مت تصني  املؤشرات اىل  قد  و .  دولة صناعية  23مؤشرات فرعية لة    ةعلى سبع
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عليها  اووىل    :جمموعتني  الفرصة  أ طلق    ، (opportunity indicators مؤشرات 

مدى   الفرصوتعكس  مدى    تساوك  تعكس  مؤشرات  والهتانية  اجملتمع،  يف 
مهامه أداء  يف  احلكومة  كما    .(Musgravian indicators وتسمى    ،اجناح 

أربعت)تمل   على  الفرصة  اإدارية  ةمؤشرات  النتائج  تعكس    ،مؤشرات 
املهاأ    ،والصحية  ،والتعليمية تتكو  مؤشرات  التحتية، يف حني  البنية  و ودة 

التاصيص م   للك  واالستقرار.    ،توزيعوال  ،احلكومية  قياس كفاءة    مت  بعد 
للق واملار ات  م    املد  ت  البلدا   العامة يف مجيع  مب طريقة  طاعات 

 FDH)و دت وقد  بلدا     الدراسة  .  بني  العاأ  القطا   أداء  يف  الفروق  أ  
كما و دت أ  الدومب لات القطاعات العامة "الصارية"  ،  العينة ليست كبرية

املتوسط، يف  و اصة    حصلت،  العاأ،  القطا   أداء  يف  أعلى  در ات  على 
اإدا لألداء  و ابلنسبة  واالقتصادك.  الدراسة  رك  توزيعو دت  يف    أ   الد ل 

الكبرية  العامة  القطاعات  لات  يتعلق    كا    البلدا   فيما  أما  تساوايً.  أكهتر 
لات   البلدا   مؤشرات  أ   إىل  الدراسة  توصلت  فقد  العاأ،  القطا   بكفاءة 

ال العامة  القطاعات  القطاعات  لات  البلدا   م   بكهتري  أعلى  الصارية  عامة 
عاأاملتوسطة   وب)كل  الكبرية.  الدراسة،أو  وحسب  الكفاءة    ،  فقد  اءت 

اومريكية،   املتحدة  والوالايت  وأس اليا  ولوكسمبورغ،  اليااب ،  يف  الكلية 
إىل أ     (FDH نتائج غليل    ، كما أشارت وسويسرا أعلى م  بقية دومب العينة

 .%20حوايل  بلغ  متوسط اهلدر 
يف    (Afonso & Aubyn, 2005)  أما   اإنفاق  بتقيية كفاءة  قاما  فقد 

االقتصادية   والتنمية  التعاو   منظمة  بلدا   م   لعينة  والصحة  التعلية  قطاعي 
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الطريقتني  ابستادا أ   (DEA و    (FDH أ ك   وو دا    اإنفاق ، 
ابلكفاءة  احلكومي   عينة  يتسة  م   قليل  عدد  واليااب     الدراسةيف   فنلندا 

قاأ   كما  والسويد(.  أيةاً    (Herrera & Pang, 2005)وكوراي 
املد  ت  DEA   و (  FDHابستاداأ   كفاءة  در ات  حلساب   )

يف   والتعلية  للصحة  العاأ  القطاعني  يف  م     140واملار ات  للف ة  دولة 
اإنفاق  2002إىل    1996 مستوايت  لات  البلدا   أ   إىل  وتوص    ،

 احلكومي اوعلى حصلت على در ات كفاءة أقل. 
دراسة   الباحهتا     (Lovre & Jotić, 2016)ويف  ابستاداأ  قاأ 

 DEA)   الدومب  حتل مع  العاأ جلمهورية صربيا  القطا   ومقارنة كفاءة  ليل 
 دا أ  عدأ  و االغاد اوورويب ، و اوعةاء اجلدد يف االغاد اوورويب ودومب  
أد صربيا  مجهورية  يف  العاأ  القطا   استقرار    ى  كفاءة  على  سلبية  آاثر  إىل 

بعنز يف الصريب  العاأ  القطا   أداء  يتسة  العامة، حيث  املالية  امليزانية  نظاأ   
استنتج والدا لية. كما  اخلار ية  للديو   مستمر  إمكانية    الباحهتا   يتبعه  و 

العاأ، وهو ما    25العاأ بنحو   فض اإنفاق   % دو  تقليل كفاءة القطا  
 للقةاء على العنز يف امليزانية.  سيكو  كافياً 
و    (PSP   مؤشرك حبساب    (Afonso & Kazemi, 2017)أيةاً   كما قاأ  

 PSE)    غليلإ   DEA)    االقتصادك    20لة التعاو   منظمة  دومب  م   دولة 
للف ة   الدولة  و ( ،  2010-2009والتنمية  النتائج أ  سويسرا هي  أظهرت 

الكفاءة حدود  على  اليت كانت  أ   ،  الوحيدة  أيةاً  النتائج  أظهرت  كما 
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ى  لع% مع احلفاظ  26.8إبمكا  البلدا   فض مستوى اإنفاق العاأ بنسبة  
 م  أداء القطا  العاأ. نفسه املستوى
دراسة  مال   فقد  ،  (Helal & Elimam, 2017   أما  بتحليل  استعانت 

املست)فيات  ل  ((DEAالبياات   تقدمها  اليت  الصحية  اخلدمات  تقيية كفاءة 
مناطق  خمتل   يف  السعودية  احلكومية  العربية  حيثاململكة  استادمت     ، 

بأ  2013عاأ  بياات   اوسر  اخلاصة  و عدد  املست)فيات،  اوطباء،  عدد  ة يف 
املعدد  و  وفئات  التمريض،  يف  للنمول العاملني  الطبية كمد  ت  .  ساعدة 
كفاءة إنتا ية املست)فيات احلكومية يف  متوسط   إىل أ قد توصلت الدراسة  و 

بلات استنتنت  %،  92.3  اململكة  أ كما  غليل    أيةاً  تعد    (DEA طريقة 
 لتحليل الكفاءة اإنتا ية للمست)فيات يف اململكة العربية السعودية.  مناسبة
 : (Parametric approaches) ةالدراسات القياسي 6-2

ختتل  الدراسات م  حيث استادامها لألساليب القياسية لبحث كفاءة  
كفاءة اإنفاق احلكومي م     يقوأ بعةها بقياسففي حني  ؛  اإنفاق احلكومي

يف    اآل ر يقيسهبعةها  جند أ   ،    مب حبث أثره على النمو ب)كل مباشر
أيةاً هناك دراسات    .ةالية العام ملأبعاد  ودة اغليل  إطار مشويل م    مب  

قياسية  الاملنهنيات القياسية كاطوة اثنية بعد استاداأ الطرق غري  تستادأ  
 Non-parametric approaches)    على كفاءة املؤثرة  العوامل  غديد  هبدف 

 اإنفاق احلكومي اليت مت قياسها يف اخلطوة اووىل. 
دراسة  و  حاولت  (2017 موسى,  تعد  اليت  الدراسات    أتثري  حبث  م  

كفاءة  قياس  ب  ت محيث قا  ،االقتصادك  كفاءة اإنفاق احلكومي على النمو 
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املباشر لإلنفاق   املباشر وغري  العراق م    مب غليل اوثر  اإنفاق العاأ يف 
مؤشرات عدة  على  النمو،    ،احلكومي  االد ار،  و االسته ك،  و هي: 

املباشرةو  االقتصادية غري  اواثر  والت)ايل، ابإضافة إىل  قاأ  االستهتمار  . وقد 
نفاق احلكومي مستق ً  ته ابإقإب راء احندار لكل مؤشر لبحث ع الباحث  

سبب استاداأ هذه املنهنية هو عدأ توفر   موضحاً أ  ،ع  العوامل او رى
منهنية ال زمة  البياات   بعض  إ،  ( Afonso   أفونسو   الستاداأ  إىل  ضافة 

  ، يف املنهنية ومنها أهنا ختدأ املقارنة بني الدومبالباحث  السلبيات اليت يراها  
لد استادامها  ميك   دا ر وال  حدةسة كل  على  تراعي    ،ولة  ال  بذلك  وهي 

بني   ضعيفة  ع قة  و ود  الباحث  استنتج  وقد  الدومب.  بني  اال ت فات 
، وو ود أثر مباشر لإلنفاق احلكومي  يف العراق  احلكومي واالستهتمار   اإنفاق 

 على مستوايت الت)ايل.  
دراسة   ال كيز  (Barrios & Schaechter, 2008  ويف  اهلدف  على    كا  

م احلك   الرئيس  النمواإنفاق  وهو  و االقتصادك  ومي  ربط كفاءة  ابلتايل  ، 
النمواحلكومي    اإنفاق غقيق  على  حاولتبقدرته  توسيع    الدراسة  . كما 

ودة  جلإطار متعدد اوبعاد    تطوير ، و مفهوأ الكفاءة ليصبح  ودة املالية العامة
العامة     اسة ر دالعرفت    وقد.  (Quality Of Public Financial-QPF املالية 

 QPF)    أهداف تدعة  اليت  املالية  السياسة  وعمليات  ترتيبات  أهنا مجيع  على 
وقد   الطويل.  املدى  على  االقتصادك  النمو  سيما  وال  الكلي،  االقتصاد 

إطار يوضح أ  التأثري    حددت الدراسة اوبعاد املاتلفة جلودة املالية العامة يف
ا حنة  هي:  قنوات  ست  ع   مير  أ   ميك   النمو  مستوى  و كومة،  حلعلى 
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املالية،   املراكز  أنظمة  و واستدامة  وفعالية  وهيكل  اإنفاق،  وكفاءة  تكوي  
املالية العامة على   املالية، وطرق أ رى ميك  أ  تؤثر هبا  اإيرادات، واإدارة 

حاولت الدراسة غليل    ،عاأ. بعد للكعمل اوسواق وبيئة اوعمامب ب)كل  
الع قات ابستاداأ   ا  هذه  االغاد    (،مييزكتلالتحليل  بلدا   قسمت  حيث 

جمموعات إىل  أ رى  متقدمة  وبلدا   و و    ،اوورويب  الناتج  حيث  و  م  
تصني   وغليل ما إلا كانت أبعاد  ودة املالية العامة تفسر  ،الديو  احلكومية

ا هذه  البلدا  يف  والتنبؤ ابستمرارها  هذه  اليت مت غديدها مسبقاً،  جملموعات 
  هذه اوبعاد هي مصادر النمو احلقيقية يف هذه  ق م  أق حوللك للت،  فيها

و اجملموعات جلودة  .  الرئيسة  الستة  لألبعاد  متعدد  احندار  ا راء  م    مب 
على   أتثريها  لبحث  العامة  استنتنتاملالية  املوارد    النمو،  إدارة  أ   الدراسة 

ايت الديو ، و تاملالية العامة السليمة، أك املوازنة القوية واملستدامة للديو  ومس
الركيزة   لوضع هي  االقتصادك،    اوساس  النمو  إىل  املؤدية  املالية  السياسات 

جيب أ  تكو  مصحوبة  و ولكنها غري كافية لدعة النمو على املدى الطويل،  
العامة يف أبعاد أ رى. كما استنتنتجبودة عالية للمال أنه    الدراسة أيةاً   ية 

العاأ كبري  القطا   يصبح  النمو    ، داً   اً عندما  إعاقة  إىل  غالباً  يؤدك  فإنه 
مرتبط إلا كا   و صوصاً  العمالة    اً االقتصادك،  على  مرتفعة  ضريبية  أبعباء 

 ورأس املامب. 
اإنفاق احلكومي  ويف دراسات أ رى مت تقدير العوامل املؤثرة على كفاءة  

غري   الطرق  استاداأ  بعد  اثنية  املهتامب، [  قياسيةال كاطوة  سبيل  على    أنظر 
[(McDonald, 2009)،   إعادة تطبيع    هذه الدراسات  حيث حاولت
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غري   ابلطرق  عليها  املتحصل  بني   ،قياسيةالالنتائج  املقارنة  يتيح  كفاءة    مما 
املاتلفة الدومب  يف  احلكومي  هذه  .  اإنفاق  بعض  وا هت  الدراسات  وقد 

للمد  ت واملار ات السنوية  البياات  املؤثرة    ،صعوابت يف مجع  والعوامل 
الكبرية العينات  العينة   ،يف  حنة  ختفيض  إىل  أدى  املهتامب،    .ما  سبيل  فعلى 

ث ث منهنيات    (De Borger & Kerstens, 1996   استادأ   
منها طرق غري    اثنا نيكي،  لبلقياس كفاءة اإنفاق احلكومي يف االقتصاد ال

وهي التحليل    ،والهتالهتة منهنية قياسية  ،  (FDH و    (DEA قياسية وهي
الع)وائي   - The Stochastic Frontier Method احلدودك 

SFA)   و مؤشرات  اليت  ،  ابستاداأ  اإنتا   دالة  تقدير  ميك   أنه  تف ض 
قامتحمددة.     رت دق  إ  ،(FDH  و  (DEA   بتحليلأوالً  الدراسة    وقد 

التكالي    لدالة  الصارى  على  انب  -النهاية  الدراسة  تركيز  بسبب 
مت    -التكالي  اليت  الكفاءة  مؤشرات  هو  اإنتا   حنة  أ   ابف اض  وللك 

ما يعين أ  احنراف امل)اهدات الفعلية ع  دالة    ، استنتا ها يف اخلطوة اووىل
كبرية يف    تواستنتج الباحهتو  و ود ا ت فا  ،التكالي  يعكس عدأ الكفاءة

 دراسة.املستادمة يف ال اب ت ف الطرقاحلكومي  اإنفاق نتائج قياس كفاءة 
تقيية الكفاءة    مت  (Afonso & Fernandes, 2008 ويف دراسة  

لألداء   مركب  مؤشر  طريق حساب  ع   ال تاامب  يف  احمللية  للبلدايت  النسبية 
. وت)ري  (DEA واستادامه كمقياس لإلنتا ، وم  إ إ راء غليل   البلدك

دو   اوداء  غسني  ميكنها  البلدايت  معظة  أ   إىل  زايدة  ل  احلا ة   النتائج 
البلدك مت   .اإنفاق  الهتانية،  املرحلة  ط  ويف  ع   الكفاءة  در ات  ريق  غليل 



 

 

 

241 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نو سع واخلمسالتاالعدد  
 
 

النوعية   االستنابة  االحن(Tobit غليل  ول   م   ال   فئة  وهو  دار  ، 
اليت تنحصر ضم  نطاق حمدد    املصممة للتعامل مع جمموعة م  امل)اهدات

هذا   ع   اخنفض  أو  زاد  قد  التابع  املتاري  إلا كا   ما  ملراقبة  وحدات  لعدة 
هذه  و .  النطاق الدراسة  تنحصر  نهنية  ملااستادمت  الكفاءة  در ات  و  

هلا   اوقصى  احلد  أ   يف ض  نطاق  هذا  مت  و ،  للواحد  مساوكضم   إ راء 
التوضيحية   واالقتصادية  اال تماعية  العوامل  م   جمموعة  ابستاداأ  التحليل 

الصلة  والقوة    لات  التعلية  مهتل  التقديرية،  غري  املد  ت  دور  تلعب  اليت 
للفرد بني  إىل  دراسة  لاتوصلت  وقد  .  ال)رائية  ومعنوية  مو بة  ع قة  و ود 

علية، والقوة ال)رائية للسكا ،  املتاري التابع  در ة الكفاءة( وبني كل م  الت
 وعدد السكا ، واملسافة بني البلدية والعاصمة. 

دراسة   قام    (Aubyn, Garcia, & Pais, 2009 أما    ت فقد 
يف   اوعةاء  الدومب  يف  العايل  التعلية  أنظمة  مستوى كفاءة  ومقارنة  بتقيية 

اوورويب استاداأ  ،االغاد  غليل     م    مب  اووىل كانت  منهنيتني: 
 DEA  )    الع)وائي احلدودك  التحليل  والهتانية هي   ، SFA)،    مت  حيث

التا املتاري  فيها  لدالٍة كا   العظمى  النهاية  لتقدير  احندار  نسبة     عبإ راء  هو 
خمر ات التعلية   اءت  يف حني    ،احلكومي إىل الناتج احمللي اإمجايل  اإنفاق
مستقلةكالعايل   وا ه    . متارياٍت  صعوبة وقد  على  احلصيف    الباحهتو   ومب 

التقدير   بعةها م   استبعاد  اىل  أدى  ما  العينة  السنوية جلميع دومب  البياات 
وتوصلت الإىل  الدراسة    القياسي،  اخنفاض  منت)ر  فكأ   احناء  اءة  مجيع  يف 
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  ، الدومب اوكهتر كفاءة  ا  م  ت عدأورواب، كما تبني أ  اململكة املتحدة وهولندا  
 .  الدومب اوقل كفاءةهي وفاكيا يف حني أ  اليوا  والت)يك وال تاامب وسل

مت    (Afonso, Schuknecht, & Tanzi, 2010 ويف دراسة  
غليل كفاءة القطا  العاأ يف الدومب اوعةاء اجلدد يف االغاد اوورويب مقارنة  

يف اوسواق الناشئة. وقد و دت الدراسة أ  كفاءة اإنفاق  السائدة ابلكفاءة 
ويب متباينة إىل حد ما مقارنة  احلكومي للدومب اوعةاء اجلدد يف االغاد اوور 

أد اوفةل  الناشئة  اوسواق  آسيا.  النموعة  يف  للاًء  ابلنسبة  تحليل  أما 
الكفاءة،  لتحديد  قياسي  ال املؤثرة على در ة  مت قياس أتثري كل  فقد  العوامل 

الفرد   املدنية، نصيب  اخلدمة  الهتانوية، كفاءة موظفي  االلتحاق ابملدارس  م  
ايل، مؤشر حقوق امللكية، االنفتاح التنارك، واحلقوق  م  الناتج احمللي اإمج

وامل السياسيةءسا املدنية  الدراسة  ،لة  الد ل  وو دت  مستوايت  ارتفا     ، أ  
اخلدمات امللكية  وضما   ،والتعلية  ،وكفاءة  م     ،حقوق  احلد  على  تساعد 

 اهلدر يف القطا  العاأ.
  (Afonso, Romero, & Monsalve, 2013 و يف دراسة  

حبساب   الباحهتو   الكفاءة    (PSE و    (PSP مؤشرك   قاأ  ودر ات 
لعينة م  ث ث وع)ري  دولة م  أمريكا ال تينية   (DEA ابستاداأ غليل  

الكا البحر  للف ة  LACرييب  ومنطقة  وأظهرت  (،  2001-2010( 
ميك  زايدة  أنه النتائج أ  كفاءة القطا  العاأ ترتبط عكسيا حبنة احلكومة،  و 

بنسبة   اإنتا   املد  ت.    نفسهاملستوى    ابستاداأ  % 19كميات  م  
للك،   إىل  إبابإضافة  الدراسة  النوعي  قامت  االستنابة  غليل  ول    راء 
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 Tobit)   املزيد م  ال)فافية واجلودة التنظيمية تعمل على    أ  إىل  توصلت  و
 غسني در ات الكفاءة. 

 1: (G20)اإلنفاق احلكومي يف جمموعة الدول العشرين  حملة عن  -7
نسبة   متوسط  اإمجايل   مب    اإنفاقي اوح  احمللي  الناتج  م   احلكومي 

بني  2017-2010الف ة   الع)ري   الدومب  جمموعة  يف    % 35و  % 13( 
، يف حني أ   إنفاقاً على  اواململكة العربية السعودية    وت عد،  %22.4  والتوسط

 2(.1رقة   ، كما هو موضح يف ال)كلإنفاقاً أملانيا وبريطانيا واهلند هي اوقل 
( توزيع اإنفاق احلكومي كنسبة م  الناتج احمللي  2ويوضح ال)كل رقة  

أ  اإنفاق    حظ   مب ف ة الدراسة، حيث ي  جماالت اإنفاقمجايل على  اإ
ا  السلع    السته كياحلكومي  ل)راء  احلكومية  النفقات  مجيع  ي)مل  الذك 

الدفا    على  النفقات  ومعظة  املوظفني(  تعويةات  للك  يف  واخلدمات  الا 
اجملموعة   دومب  لإلنفاق يف مجيع  اوعلى  املكو   هو  الوطنيني،  ماعدا  واوم  

 اوقل غالباً. و  ه إيطاليا، يف حني أ  اإنفاق على البىن التحتية
ر  ال)كل  االسته كي كنسبة  2قة  وي حظ م   احلكومي  اإنفاق  أ    )

بني   قيمته  ي اوح  اإمجايل  احمللي  الناتج  وكندا  %23و  % 3م   فرنسا  وت عد   ،
 

وفرنسا، وأملانيا،  م : اور نتني، وأس اليا، وال ازيل، وكندا، والصني،  تتأل  جمموعة الع)ري     1
وروس واملكسيك،  واليااب ،  وإيطاليا،  وإندونيسيا،  العربية  واهلند،  واململكة  و نوب  يسعوداليا،  ة، 

ومجهورية كوراي اوور أفريقيا،  واالغاد  اومريكية،  املتحدة  والوالايت  املتحدة،  واململكة  وتركيا،  ويب.  ، 
واالغ اجلنوبية،  وكوراي  املكسيك،  استبعاد  مت  اإنفاق  وقد  بياات  توفر  لعدأ  وللك  اوورويب،  اد 

 احلكومي التفصيلية. 
 ( 1الر و  للملحق رقة    ميك  ميأكهتر ع  اإنفاق احلكو لبياات  2
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واململكة العربية السعودية اوعلى يف اجملموعة، يف حني أ  إيطاليا وإندونيسيا  
العربية   اململكة  وتنفرد  اوقل.  اوسعالهي  أبهنا  اجملموعة  دومب  بني  كهتر  ودية 

الناتج احمللي، وبفارق كبري، إل أنفقت حوايل   التعلية، كنسبة م   إنفاقاً على 
الناتج احمللي اإمجايل، يف حني أ  متوسط اإنفاق على التعلية يف    % 6 م  

حدود   يف  اومريكية،  %2اجملموعة  املتحدة  والوالايت  أملانيا،  و اءت   .
 أقل الدومب إنفاقاً.دة، واليااب ، وروسيا، واهلند، كتحملواململكة ا

وت عةةةةد كنةةةةدا  %2ويبلةةةةغ متوسةةةةط اإنفةةةةاق علةةةةى الصةةةةحة يف دومب اجملموعةةةةة 
والوالايت املتحدة اومريكية واململكة املتحدة اوعلى إنفاقاً على الصحة بينما 

 كما ي عد اإنفاق على البنية  اوقل إنفاقاً اهلند وإندونيسيا.
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(1يف امللحق رقة    الواردة على البياات  اً املصدر: م  اعداد الباحث اعتماد

  % 0.6و   %4التحتية هو اوقل غالباً يف مجيع دومب اجملموعة حيث ي اوح بني  
  كندا واور نتني   وت عد،  وهي النطاق اودىن يف مجيع جماالت اإنفاق احلكومي

السعودية  اململكة العربية   اءت  يف حني    ،اوعلى إنفاقاً على البىن التحتية  مها
 إنفاقاً بني دومب اجملموعة.   كأقل الدومب

 اإلطار النظري:  -8

طريقة   الدراسة  هذه  مؤشر      Schuknecht et al., 2003 تطبق  حلساب 
واليت     ،PSE احلكومي    اإنفاقومؤشر كفاءة        PSP أداء القطا  احلكومي

مناسبة   الدومب.    مقارنة  ل لتعد  م   جمموعة  الطريقة  تقوأ  و بني  اب  حبسهذه 
فرعية مؤشرات  ست  م   مركبة  املؤشري  كمؤشرات  إ راء  ،  هذي   إ  وم  

البياات   اليت مت اجيادها  ابستاداأ  ، DEA غليل مال   هبدف    ،املؤشرات 
اهلدر يف النفقات احلكومية    غديد مقدار، وم  إ  تقدير حدود اإنتا  املهتلى
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 راء  إاملؤشرات و طار النظرك لكيفية إجياد  دولة. وفيما يلي توضيح لإل  لكل
 البياات.غليل مال   

 (  Public Sector Performance-PSP)أداء القطاع احلكومي  مؤشر (أ )

هو مؤشر يقيس مستوى أداء القطا  احلكومي، وقدرته على تلبية حا ة  
قدرت وأيةاً  العامة،  واخلدمات  السلع  م   مسار  عله  االقتصاد  تصحيح  ى 

  ميك  حساب   فإنه   ،(Schuknecht et al., 2003  منهنية  وحبسب  السوق.  
ست  املؤشر مركب ابستاداأ  حدة كمؤشر  على  دولة  فرعي  ةلكل  ة  مؤشرات 
 ىل نوعني:إتصن  

 :(opportunity Indicators)األول: مؤشرات الفرصة  
مؤشرات   لكل    تقيسوهي  بعدالة  الفرص  توافر  ومؤسسات  أمدى  فراد 

احلكومي   قا فاإناالت  جماالت م  جم ةمؤشرات وربع  ةوتتةم  أربع،  اجملتمع
اإدارة،   التحتيةو التعلية،  و وهي  والبنية  ا   ؛الصحة  إ   احيث  جليدة  إدارة 

وتوافر البنية التحتية، تةم     ،والصحة اجليدة  ،و ودة التعلية  ، الدولة   و ل)ؤ 
 توافر الفرص للنميع. 

  الدولة الؤشرات تعكس  و ويقاس أداء القطا  احلكومي يف جمامب إدارة شؤ 
نودة البيئة التنظيمية  ف ة الفساد.  ة القةاء، وحنة، و ود يمئة التنظي ودة البي
ال)ركاتب ع  الؤشرتقاس   على  احلكومية  اللوائح  القةاء  ،  ء  وتقاس  ودة 

استق لية مؤشر هت ث  ب هي  يف    ات  القانوين  اإطار  ومؤشر كفاءة  القةاء، 
القا اإطار  ومؤشر كفاءة  التنظيميةالنزاعات،  اللوائح  يف  يقاس  كما  ،  نوين 

 ؤشري  مها: حنة الرشاوك، واحملسوبية يف قرارات املسؤولني.فساد اللاحنة  
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ة حساب أداء القطا  احلكومي يف جمامب التعلية ابستاداأ عدد م   يتو  
اثنوك تعلية  على  حصلوا  الذي   نسبة  ت)مل:  اوقل،املؤشرات  على  م     ، 

أ  و لتعلية العدو ، و ودة نظاأ التعلية، و ودة  سنة وما    25االفراد يف س   
س، وتوافر  ن نت يف املدرا اإدارة املدرسية، واستاداأ اإضيات، و ودة  والراي
القطا   التدر  أداء  يقاس  كما  املوظفني.  تدريب  ومدى  املتاصص،  يب 

املتوقعة   الصحية  احلياة  مدة  هي:  مؤشرات  بعدة  الصحة  جمامب  يف  احلكومي 
 يد.  املوال  م الوفيات  لعمر املتوقع عند الوالدة، ونسبة عند الوالدة، وا

التحتية ابست  ويقاس  البنية  القطا  احلكومي يف جمامب  اداأ مؤشرات  أداء 
الطرق املتوافرة    ،واملطارات  ،والسكك احلديدية  ،تعكس  ودة  املقاعد  وعدد 

وعدد    ،وعدد  طوط اهلوات  النقالة  ،و ودة إمدادات الكهرابء  ،للسفر  واً 
  طوط اهلوات  الهتابتة.

 :(Musgravian Indicators)احلكومة  : مؤشرات مهاماينالث
قبل ومسيت ابمسه، وهي مؤشرات    (Musgrave, 1959)  مت غديدها م  

االق التاريات  جتاه  احلكومة  تفاعل  السياسات  تعكس  ونتائج  تصادية 
يقاس االستقرار  و   االقتصاد.احلكومية، وتتةم  مؤشري  مها االستقرار وأداء  

ومتوسط   التباي (،  اإمجايل  معامل  احمللي  الناتج  يف  النمو  استقرار  الدى 
اأ متوسط د ل الفرد، و و  د ابستاداالقتصا   يقاس أداء، يف حني  التةاة

البطالة،   اإمجايل، ومعدمب  احمللي  الكلي.  الناتج  االقتصاد  النظر  وبيئة  وميك  
 املاتارة.يح حومب املؤشرات ( ملزيد م  التوض3رقة   ال)كل إىل 
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 (PSP)(: املؤشرات املستادمة إجياد مؤشر أداء القطا  احلكومي 3ال)كل  
 ( Opportunityمؤشرات الفرصة     ( Musgravianمؤشرات مهاأ احلكومة  
    

استقرار النمو يف الناتج    
 احمللي اإمجايل. 

 متوسط التةاة   

 

 االستقرار 

 
 

 

 اإلدارة

البيئة   
 مية التنظي

احلكومية على  عبء اللوائح   
 ال)ركات.

   

 

 استق مب القةاء.    القةاء
كفاءة اإطار القانوين يف    

 النزاعات. 
  وين يفقانلا كفاءة اإطار  

 اللوائح التنظيمية.
  

 الفساد     
 الرشاوك   
احملسوبية قي قرارات املسؤولني   

 احلكوميني. 
        

 متوسط د ل الفرد   
 احمللي اإمجايل  لناتج و ا  
 معدمب البطالة.  
 بيئة االقتصاد الكلي.   

 

أداء  
 االقتصاد 

 

 
 
 
  التعليم  

على اوقل  وك ناثنسبة اوفراد الذي  تلقوا تعلية   
 سنة.  25اوفراد بعمر م  

  ودة نظاأ التعلية  
  ودة تعلية العلوأ والرايضيات.   
  ودة اإدارة املدرسية.  
 س. استاداأ اإن نت يف املدار   
 توافر التدريب املتاصص.   
 مدى تدريب املوظفني.  

   

        

  
  

  الصحة
 نسبة الوفيات م  املواليد.  
 الوالدة. توقعة عندامل يةمدة احلياة الصح  
   العمر املتوقع عند الوالدة.   

       

   

 

البنية  
 التحتية 

 

  ودة الطرق.  
  ودة املطارات.   
  ودة السكك احلديدية.  
 عدد املقاعد املتوفرة للسفر  واً.   
 الكهرابء.  ودة امدادات   
 عدد  طوط اهلات  النقامب.  
 عدد  طوط اهلات  الهتابت.   

 

 اعداد الباحث ابالعتماد على اودبيات والدراسات السابقة.  م  ر:املصد



 

 

 

249 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نو سع واخلمسالتاالعدد  
 
 

القطا   و  أداء  مؤشر  حساب  يتة  الذكر،  اآلنفة  املؤشرات  غديد  بعد 
يف  (PSPاحلكومي   جم(  جماالت  كل  م   مع  اإنفاقامب  جتميعها  يتة  إ   ،

احلكومي ككل.   القطا   أداء  مؤشر  إجياد  متساوية  أوزاهنا  على  احلفاظ 
و    ترمز  (i أ فباف اض   فإ   احلكومي،  اإنفاق    جملاالت ترمز    (j للدولة 

 :هو ( j  أداء القطا  احلكومي يف اجملامب  مؤشر

  
 : إ حيث 
 i)، ترمز للدولة،  j)  احلكومي املاتلفة.  ترمز جملاالت اإنفاق 
املستادمة      املؤشرات  قياس  هي  رق   اوداءيف  ابل)كل  ة  واملوضحة 
 3،)  k).ترمز للمؤشرات املاتلفة 

إ     اودوحيث  مؤشر  يف  احلكومي  التحس   ما  اء  جمامٍب  على  يف  يعتمد 
 ميكننا كتابة:فإنه  التحس  يف املؤشرات املستادمة يف قياسه، 

  

القطا  احلكومي ككل للدولة   أداء    (i وعلى للك ميك  حساب مؤشر 
 كالتايل:
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 : (Public Sector Efficiency-PSE)ءة اإلنفاق احلكومي ا فك  مؤشر (ب)

استاداأ   على  القدرة  يقيس  مؤشر  االستاداأ    اإنفاق  هو  احلكومي 
االق اوهداف  لتحقيق  كفاءة  اومهتل  مؤشر  أي ذ  حيث  الكلية،  تصادية 

احل لتحقيق  اإنفاق  احلكومات  تتحملها  اليت  التكالي   االعتبار  يف  كومي 
منامب  للاحلكومي  فإنه يتة نسبة مؤشر أداء القطا     ،ذال.  مستوى أداء معني 

 j)    اوداء اإدارك  ، حبيث يرتبط  للمنامب نفسه  املو ه  احلكومي   اإنفاقإىل
التعلية ابإنفاق احلكومي    كي،االسته  احلكومي    إنفاقاب واوداء يف قطا  

الصحة،   على  احلكومي  ابإنفاق  الصحة  قطا   يف  واوداء  التعلية،  على 
التحتية، ويرتبط  داووا البنية  البنية التحتية ابإنفاق احلكومي على  ء يف جمامب 

تكو     االستقرار وبذلك  احلكومية.  النفقات  النمو   االقتصادك  واوداء 
الدولة  ك هي جممو  كفاءة االنفاق احلكومي    (i فاءة اإنفاق احلكومي يف 

متساوية  أوزاهنا  على  احلفاظ  مع  املاتلفة  اجملاالت  النحو    للكو ،  يف  على 
 التايل:
 

  

 : حيث إ 

 . (i ة االنفاق احلكومي للدولة اء كف    
القطا       يف  احلكومي  احمللي    j اإنفاق  الناتج  م   كنسبه 

 اإمجايل. 
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 :(Data Envelopment Analysis-DEA)حتليل مغلف البياانت   (ج)
  ( DEA   لبيااتا   مال  لغليأومب م  قدأ طريقة    (Farrell, 1957)  ي عد

اقتصادك   قرار  وحدات  لعدة  واوداء  الكفاءة   Decision-Making  لتقيية 

Units- DMUs)،      عمل على  دراسة     (Farrell, 1957 واعتماداً  طورت 
 Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978)     النسبية الكفاءة  لتقيية   ول اً 

اليت االقتصادك  القرار  اووىل  لوحدات  ابلدر ة  الربح  إىل    ، حيث ال هتدف 
عدة    نمول    اليركز   م   تتكو   اليت  العامة  احلكومية  ال امج  تقيية  على 

قرار واملار ات،    ،وحدات  املد  ت  نو   يف  مد  هتا  و وت) ك  تتميز 
ومت  وخمر اهتا متماثلة  املهتامبفعددة.  أبهنا  سبيل  تطوير    ،على  برامج  تتكو   
م   وحد  التعلية  اقتصادكعدة  قرار  هذه    ، ات  ضم   العاملة  املدارس  وهي 

الوحدات   هلذه  مد  ت  والتنهيزات  املعلمني  عدد  ويعت   ال امج، 
 املدارس(، كما أ  عدد املتار ني واحلاصلني على معدالت عالية خمر ات  

االقتفو هلا،   القرار  براحدات  ضم   تعمل  يف  صادك  وتت)ابه  واحد  مج 
  .(Charnes et al., 1978  مد  هتا وخمر اهتا 
  يال    طريقة و ود منحىن حلدود الكفاءة حمدب ال)كلوتف ض هذه ال

ا البياات  مجيع  مال   بتحليل  الطريقة  هذه  تسمية  سبب  وهو  مل)اهدات، 
 DEA )  م    مب اقتصادك  قرار  وحدة  وك  اهلدر  مقدار  غديد  ويتة   .

للوحدات  مقارنة الفعلية  بني    الكفاءة  الفرق  حبساب  أك  اومهتل،  ابلوضع 
الفعلي ل الكفاءة  الكفاءة  مؤشر  االقتصادك وبني منحىن حدود  القرار  وحدة 

احلصومب على هذا املنحىن م    مب غديد كفاءة وحدات  وميك   .  املف ض
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املد  ت،   م   خمر ات  نسبة  أعلى  على  اليت غصل  االقتصادك  القرارات 
التنزئة ملنحىن  حيث متهتل كفاءة هذه الوحدات   الكفاءة نقاط  الذك    حدود 

اومهتل الوضع  أو    ،ميهتل  م   أك   الوحدات  هذه  تكو  كفاءة  أ   ب)رط 
اخلطية  الواحد،تساوك   ال جمة  ابستاداأ  للك       .(Coelli, 1998)  ويتة 

بنمول  كسرك   الطريقة  هذه  سيتة  وبدأت  برامج  طي كما  إىل  وتطور 
 . توضيحه

 Charnes et):(DEA)النموذج الكسري لتحليل مغلف البياانت   -1

al., 1978) 
هلا   اقتصادك  قرار  وحدات  عدة  و ود  النمول   هذا  خمر ات  يف ض 

 (D   أحد وحدات القرار االقتصادكويتة قياس كفاءة    .ومد  ت مت)اهبة
جممو    نسبة  الوحدةم    مب  هذه  جممو     خمر ات  واليت    مد  هتا،إىل 

هذه   بتعظية  عليها  احلصومب  ميك   أبوزا   مةروبًة  أ   تكو   ب)رط  النسبة، 
ا عليها  النسب  االقتصادك ليت حصلت  القرار  تزيد  ال  (j   او رى   وحدات   

صحيح الواحد  للك.  ع   النسبة وص ميك     ،وعلى  هذه  لنمول   اب    
التايل:   الكسرك 
  

  
 : إنيث حب

 .القرار االقتصادك غت التقييةمؤشر الكفاءة لوحدة    
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امل      غت    هتلى املار ات  االقتصادك  القرار  لوحدة 
 .،(s وعددها  .التقيية

  .لوحدة القرار االقتصادك غت التقيية  املد  ت املهتلى     
 .،(m  وعددها

 .(5أوزا  ميك  احلصومب عليها حبل املعادلة رقة      
 قتصادك غت التقيية.ترمز لوحدة القرار اال      

 
 : وبشرط أن 

  عليها وحدات القرار االقتصادك او رى اليت غصلت  املعدالت    
ابلرمز هلا  يرمز  تساوك   ( j واليت  أو  م     يح،صحال الواحد    أقل 

 :وميك  كتابة هذا ال)رط كالتايل
 

  

 : إنحيث 
   j)  االقتصادك القرار    وعددها  او رى   وحدات 

 n) ،. 
 .، (m وعددها  (j املد  ت لوحدة القرار االقتصادك  (   

ا   املار ات  (    االقتصادك لوحدة  وعددها    ( j   لقرار 
 s) ،. 
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وابلرغة م  أمهية النمول  الكسرك إال أنه يعاين م  م)كلة تعدد احللومب،  
 اً  طياً.أدى إىل تطويره ليكو   ول   و ود عدد الهنائي هلا، مما و 

البياانت   -2 لتحليل مغلف  ثبات عوائد    النموذج اخلطي  افرتاض  حتت 
 (Charnes et al., 1978):(DEA)احلجم

ابف اض   عنه  التعبري  ومت  احلنة  عوائد  ثبات  اف اض  مت  النمول   هذا  يف 
التقيية  املد   غت  االقتصادك  القرار  لوحدة  املوزونة  مساوية    (D ت 

رقة   املعادلة  مقاأ  أ   أك  ليتة غويلها  5للواحد،  للواحد. وللك  ( مساوك 
نسبًة    (CCR  ول   طي ع رف ا تصاراً ابسة    م  معادلة غري  طية إىل

متهتل   ،    (Charnes et al., 1978 إىل   كفاءة    حيث 
القرار   اف اض  (D وحدة  غويل  ،  احلنة  عوائد ات  ثب  غت  ميك   وابلتايل 
رقة   إىل  5املعادلة  وصفه      ( CCR  ول   (  ميك   التايل:  كوالذك 

  

  
 

 بشرط أن:
 :( مساوك للواحد5  املعادلة املقاأ يف  -

  

 

الفرق بني املار ات املوزونة واملد  ت املوزونة لوحدات القرار    -
 أو يساوك الصفر.  ،أقل م  (j  ك او رىادتصاالق
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 : إنيث حبو 
املهتلى       غت    املار ات  االقتصادك  القرار  لوحدة 

 .،(s وعددها  .التقيية

.  لوحدة القرار االقتصادك غت التقيية  املد  ت املهتلى     
 .،(m  هاددعو 
 . مةاعفات اف اضية    

 صادك غت التقيية.القرار االقتترمز لوحدة      

   j)  االقتصادك القرار    وعددها  او رى   وحدات 
 n) ،. 
االقتصادك    (    القرار  لوحدة  وعددها    (j املد  ت 

 m) ، . 
االقتصادك (      القرار  لوحدة  وعددها    ( j   املار ات 

 s) ،. 
 Kao   (6ميك  الوصومب هلا حبل املعادلة رقة     زاأو     

& Lu, 2011) . 

البياانت  -3 مغلف  لتحليل  اخلطي  افرتاض    النموذج  عوائد    تغريحتت 
 (Banker, Charnes, & Cooper, 1984):(DEA)احلجم

النمول    سلبيات  رقة     الكسركم   ابملعادلة  املعرف  أ   5السابق   )
تطبيق    لهاحملددة    ال)روط على  البياات  تنص  مال   على DEAغليل   )

مباشرة الوصومب  وإ   ،  امل)اهدات  يف  الف)ل  يف  يتمهتل  الكفاءة  عدأ 
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املهتلى املد  ت   يف   أو  ،للمار ات  م   أك   بدو     استاداأ كمية  فقط 
االع يف  احلنة  او ذ  عوائد  طبيعة  هيهتبار  أو  ل  أو  ،  متزايدة  اثبتة، 

(، 6واليت مل يساعد يف حلها النمول  اخلطي املعرف ابملعادلة رقة     .متناقصة
لذلك   فقط.  اإنتا   عوائد  ثبات  حالة  االعتبار  يف  أي ذ  تطوير  حيث  مت 

  طور النمول  امل   هذا    ول  أي ذ يف االعتبار عوائد احلنة املتارية، إل ي ةي  
رقة       اً  ديد  اً متاري  املعادلة  مقاأ  مكم 5إىل  ليكو   ليساوك  (  له    ً
وحدة القرار االقتصادك تتص    كانت العمليات يف  إلاحيدد ما    وهو ،الواحد
النمول  اجلديد ابسة  أو تزايد عوائد احلنة  ،أو تناقص  ،بهتبات . وقد ع رف 

 BCC)  نسبة إىل    Banker et al., 1984()،  الكفاءة     متهتل    حيث
 وميك  وصفه كالتايل: ،التقنية غت اف اض تاري عوائد احلنة

  

  

 :بشرط أن
 :مساوايً للواحد   ( مةافا إليه املتاري 5مقاأ املعادلة   -

  
 

   ونة مةافاً إليها  ز و لفرق بني املار ات املوزونة واملد  ت املا -
 أقل م  أو يساوك الصفر.  (j  لوحدات القرار االقتصادك او رى 

  

  
 هنا غري مقيدة إبشارة.   مع م حظة أ     
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 وحبيث إن: 

املهتلى       غت    املار ات  االقتصادك  القرار  لوحدة 
 .،(s  وعددها .التقيية

.  لوحدة القرار االقتصادك غت التقيية  املد  ت املهتلى     
 .،(m  وعددها

 ترمز لوحدة القرار االقتصادك غت التقيية.     

   j)  االقتصادك القرار    وعددها  او رى   وحدات 
 n) ،. 

 .، (m وعددها  (j القتصادك املد  ت لوحدة القرار ا (   

االقتصادك (      القرار  لوحدة  وعددها    ( j   املار ات 
 s) ،. 
  (7ميك  الوصومب هلا حبل املعادلة رقة    أوزا هي    

 Kao & Lu, 2011 ). 
احلنة  سواًء  احلالتني،    تاويف كل عوائد  عوائد    (CCR ثبات  تاري  أو 
املو هة  فإنه    ،(BCC احلنة   املار ات  الكفاءة  حساب كفاءة  ميك  

املد  ت(،   اىل  املو هة  املد  ت  الكفاءة  وكفاءة  اووىل  فللمار ات( 
االق القرار  وحدة  قدرة  ابستاداأ  هي  املار ات  تعظية  على  تصادك 

االقتصادك   القرار  مقدرة وحدة  تعين  الهتانية  أ   املتاحة، يف حني  املد  ت 
املد   ختفيض  مع على  املار ات    ت  م   معني  مستوى  على  احلفاظ 

 Farrell, 1957)  .  ولك  الفرق بينهما أنه يف حالة ثبات عوائد احلنة
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وف تكو   فإ  الكفاءة املو هة للمد  ت والكفاءة املو هة للمار ات س
 متساوية.

 اىل النموذج املقابل )الصيغة الثنائية(:موذج اخلطي نحتويل ال -4

الصياة   إىل  اخلطية  ال امج  غويل  م   ائالهتنيهدف  للنمول   النظر  إىل  ية 
اجلانب اآل ر للم)كلة، حبيث تتحومب دالة اهلدف م  إجياد النهاية العظمى  

 (2019محاين,  ر ريات والقيود. إىل إجياد النهاية الصارى مع التايري يف املتا
املعادلة رقة    السابق يف  النمول   القيود يف  تقليل عدد  فإنه  6وهبدف   ،)

املقابلا  يتة غويله إىل تعو حبيث    ،(هتنائيةالصياة   ال  لنمول   ض كل م   ييتة 
وهو     م     (k   و ود   وابف اض.     ( λالعامل  ديد 

االق  م    (M و  ،املد  ت القرار  لوحدات  عددها  تصاملار ات  اليت  ادك 
 N)  ن أ   املمك   م   فإنه  املد  ت    عرف  .    (n×k كمصفوفة 
خمر ات    عرف  ون   املار ات.  (×nM كمصفوفة  لعمود  رمزا    فإلا 

التقيية غت  املد  ت بة    للدولة  ولعمود  التقيية  ،  حمل  بة    للدولة 
 : ( ,2005Afonso & Aubyn نمول  سوف يكو  لا  فإ   ،على هذا. ف

 

  

 بشرط أن:
القية   - يساوك  أو  م   أصار  التقيية  حمل  الدولة  ملار ات  املوزونة  القية 

 زونة ملار ات الدومب او رى.و امل
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املوزونة   م  القية القية املوزونة ملد  ت الدولة غت التقيية أك  -
 ملد  ت الدومب او رى. 

  

  

  

 : نإ حبيثو 
 .بني صفر وواحد  كفاءة وحدة القرار االقتصادك وتنحصر      

يس املسافة بني در ة الكفاءة الفعلية للدولة غت التقيية  قوهي ت
  والنحىن الكفاءة  الوضع اومهتل(.

تز  وغدد موقع الدومب اليت  وهو متنه م  الهتوابت اليت     تنه  هو امل     
أك هو املعامل املةروب يف    ال تقع على منحىن حدود الكفاءة.

ل واملار ات  بنسبة    الكفؤة  غريدومب  لاملد  ت  لتصبح كفؤة 
100 % 

وهي مصفوفة الوحدة       يقيد التحدب    شرط   ، 
 . (Afonso & Kazemi, 2017 تارية.يف حامب عوائد احلنة امل

الكفاءة تكو   عندما  ف  ،(Farrell, 1957 حبسب  و    للواحد   مساوية  در ة 
أك    الصحيح،  الكفاءة،  حدود  منحىن  على  تعمل  الدولة    اإنفاق     إفإ  

قل م  للك فإهنا تقع بدا ل  أ  أما إ  كانت الدر ة    احلكومي  لو كفاءة، 
 املنحىن.
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 : النتائج -9
أو ه  استادمت   بياات  املؤشرات    نفاقاإالدراسة  م   احلكومي وعدد 

الع)ري    الدومب   عدا املكسيك، وكوراي اجلنوبية،    (G20 االقتصادية جملموعة 
بي توفر  لعدأ  اوورويب،  احلكومي  اواالغاد  اإنفاق      مب   التفصيلية(ات 

. وحيث إ  املؤشرات لات وحدات خمتلفة، فقد مت  2017-2010الف ة   
طها للواحد، م    مب إجياد كل مؤشر كنسبة  تطبيع البياات وإر ا  متوس 

. وأيةاً، تركز  (Schuknecht et al., 2003)م  متوسط املؤشرات جلميع الدومب
املؤشرا اهليكلية يف بعض  التاريات  الناتج  الدراسة على  التةاة و و  ت مهتل 

متوسط   استاداأ  مت  لذا  اإمجايل  منهنية  واتنس  8احمللي  يف  مت  وكما   .
(Schuknecht et al., 2003)   ،الدراسة هذه  يف  املتبعة  املنهنية  فإ     وهي 

تعكس أتثريات غري مرغوبة مهتل التةاة، ونسبة الوفيات م     اليت  املؤشرات
مما يعمل على    .املواليد، والرشاوك، فقد مت استاداأ معكوسها يف احلساب

هذه   ارتفا   م   تعاين  اليت  للدومب  احلكومي  القطا   أداء  مؤشر  ختفيض 
ذه يف االعتبار   املؤشرات. ليصبح مؤشر أداء القطا  احلكومي أكهتر واقعية و

اإجيابية.  امل واملؤشرات  السلبية  النتائج  ؤشرات  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
 التالية: 

 :(Public Sector Performance-PSP  يمؤشر أداء القطا  احلكوم أ(  
احلكومي لدومب اجملموعة ابستاداأ املعادلة رقة    أداء القطا مت حساب مؤشر  

حساب مؤشرات أداء القطا  احلكومي    ائج( نت1اجلدومب رقة  يوضح  و (،  3 
البلدا  حمل الدراسة،   نتائج حساب مؤشر الفرصة الذك يعكس    وكذلك يف 
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اإدارة،مؤشرات   يف  يوضح   اوداء  التحتية. كما  والبنية  والصحة،    والتعلية، 
أيةاً  والذك  ن  اجلدومب  احلكومة،  مهاأ  مؤشر  حساب  مؤشرك  تائج  يتةم  

الواحد  در ة أعلى م   ت عد البلدا  اليت غقق  و ك.  االستقرار واوداء االقتصاد
أ     النتائج  توضح. و اوفةل أداءً   هي(  PSPأداء القطا  احلكومي  يف مؤشر  
أداء لدومب القطا     مؤشر  و 0.20   بني  ي اوح  الع)ري جمموعة    احلكومي   )  

أداًء هي  (،  0.6   والتوسط(،  0.86  اوفةل  اومريكية  وكا   املتحدة  الوالايت 
أملانيا  ادكن  تليها أداًء  إ  اوضع   أ   حني  يف  إفريقيا، كانت  ،     نوب 

اململكة قد  و .  واور نتني  السعودية   حققت  املت  العربية  م   أعلى  وسط  أداًء 
ملا غصلت عليه  (0.74بلغ    الؤشر  واليااب   ، وهو مقارب  املتحدة  اململكة 
 . والصني 

النتائج يف اجلدومب رقة   أكهتر تفصيً ، ت)ري  القطا     إىل(  1وب)كٍل  أ  
الوالايت   التعلية  قطا   ويف  أملانيا،  هي  اإدارة  جمامب  يف  أداًء  اوفةل  العاأ 

ااب ، ويف جمامب البنية التحتية الوالايت  املتحدة اومريكية، ويف قطا  الصحة الي
اومريكية، ويف االستقرار ال ازيل، ويف أداء االقتصاد كندا. كما ميك   املتحدة  

القطا    أ   م   االعم حظة  أعلى  أداًء  حقق  السعودية  العربية  اململكة  أ يف 
النتائج   تلايص  وميك   الصحة.  قطا   ماعدا يف  اجملاالت  املتوسط يف مجيع 

 (. 2لية يف اجلدومب رقة  التفصي
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(: املؤشرات الفرعية والكلية وداء القطا  احلكومي يف جمموعة الدومب الع)ري   1 دومب   
 2010-2017 ) 

 ات مهام احلكومة شر مؤ  الفرصة مؤشرات 
مؤشر أداء القطاع 

 احلكومي
(PSP ) 

         

البنية  الصحة التعليم اإلدارة   
 التحتية 

مؤشر  
أداء   ستقرار اال الفرصة 

 االقتصاد 

مؤشر  
مهام  

 احلكومة

 0.70 0.26 0.67 0.16- 0.92 0.98 0.62 1.15 0.94 أسرتاليا

 0.81 0.26 0.67 0.15- 1.08 1.18 0.60 1.18 1.36 املانيا

 0.82 0.49 1.07 0.09- 0.98 1.06 0.58 1.21 1.08 كندا

 0.86 0.24 0.60 0.13- 1.18 1.62 0.51 1.23 1.34 الوالايت املتحدة األمريكية

 0.73 0.17 0.49 0.16- 1.01 1.17 0.59 1.13 1.14 اململكة املتحدة 

 0.76 0.28 0.52 0.03 1.00 1.24 0.67 1.09 1.02 الياابن

 0.65 0.12 0.33 0.08- 0.92 1.20 0.62 1.08 0.77 انسفر 

 0.53 0.05 0.14 0.03- 0.77 0.93 0.63 0.96 0.57 إيطاليا

 0.74 0.45 0.79 0.12 0.88 1.13 0.32 0.93 1.17 العربية السعودية اململكة 

 0.23 0.65- 0.22 1.52- 0.67 0.69 0.46 0.85 0.68 األرجنتي 

 0.49 0.12- 0.42 0.65- 0.80 0.87 0.42 0.97 0.94 روسيا 

 0.62 0.41 0.64 0.18 0.72 0.81 0.33 0.77 0.97 تركيا 

 0.51 0.44 0.04 0.85 0.54 0.69 0.25 0.74 0.48 الربازيل 

 0.74 0.35 0.91 0.21- 0.93 1.07 0.41 0.99 1.25 الصي

 0.20 0.43- 0.42- 0.44- 0.51 0.78 0.46- 0.83 0.91 جنوب افريقيا 

 0.42 0.04 0.65 0.57- 0.61 0.79 0.47- 0.95 1.17 إندونيسيا

 0.47 0.14 0.75 0.48- 0.63 0.78 0.43- 0.95 1.22 اهلند
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 ات مهام احلكومة شر مؤ  الفرصة مؤشرات 
مؤشر أداء القطاع 

 احلكومي
(PSP ) 

         

البنية  الصحة التعليم اإلدارة   
 التحتية 

مؤشر  
أداء   ستقرار اال الفرصة 

 االقتصاد 

مؤشر  
مهام  

 احلكومة

 0.60 0.15 0.50 0.21- 0.83 1.00 0.33 1.00 1.00 املتوسط 

 0.86 0.49 1.07 0.85 1.18 1.62 0.67 1.23 1.36 أعلى قيمة

 0.20 0.65- 0.42- 1.52- 0.51 0.69 0.47- 0.74 0.48 أدىن قيمة 

)2الباحث اعتمادا على البياات يف امللحق  املصدر: م  إعداد 
 ا  احلكومي يف جمموعة الدومب الع)ري . (: مقارنة أداء القط2 دومب  

 جمال االنفاق
 األقل أداء   األعلى أداء  

 املتوسط 
اململكة  مؤشر األداء يف

 املؤشر  ة  ولالد املؤشر  الدولة   العربية السعودية
 1.17 1.00 0.48 ال ازيل  1.36 أملانيا إلدارة ا

الوالايت املتحدة  التعليم
 0.93 1.00 0.74 ال ازيل  1,23 اومريكية

 0.32 0.33 0.47- إندونيسيا 0.67 اليااب   الصحة

الوالايت املتحدة  البنية التحتية 
 1.13 1.00 0.69 ال ازيل  1.62 اومريكية

 0.12 12.- 1.52- اور نتني 0.85 ازيل   ال ستقرار اال

 نوب  1.07 كندا أداء االقتصاد
 0.79 0.50 0.42- إفريقيا

 ( 1حث اعتماداً على البياات يف اجلدومب رقة  املصدر: م  إعداد البا
 :(Public Sector Efficiency-PSE)مؤشر كفاءة اإلنفاق احلكومي )ب( 

ل  مت حساب مؤشر كفاءة اإنفاق املعادلة  دو احلكومي  مب اجملموعة ابستاداأ 
أظهرت    ،(4رقة   ت اوح  النتائج  حيث  املؤشر  قيمة  و    (-0.001بني  أ  

رقة  0.4والتوسط    ،(1.519  اجلدومب  يف  موضح  هو  و اء 3(، كما   .)  
اوكهتر كفاءة،    اإنفاق  أملانيا  يف  اوقل  احلكومي  إندونيسيا  يف  كفاءة  بينما 
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 أ. مشاعل بنت فهد اخلرجيي

اململكة العربية السعودية  يف    قيمة املؤشرت  يف حني  اء  سالبة،الؤشر قيمته  
 (.0.45أعلى بقليل م  املتوسط وقيمته  

رقة   اجلدومب  نتائج  تلايص  يف 3وميك   رقة  (  اجلدومب  حيث  4   ،)
أن إيطاليا،  ن حظ  يف  أكهتر كفاءة  احلكومي  اإنفاق  اإدارة كا   جمامب  ه يف 

أ    ي حظ  احلكو   أملانياكما  ابإنفاق  اوكهتر  تتمتع  جماالت  كفمي  يف  اءة 
السعودية   العربية  اململكة  تتصدر  التحتية  البنية  قطا   ويف  والصحة،  التعلية 

كندا اوفةل يف أداء  ال ازيل أواًل، وأ رياً كانت    ال تيب، ويف االستقرار أتيت
 االقتصاد. 
كفاءة اإنفاق احلكومي  مؤشر  ميك  م حظة أنه على الرغة م  أ   كما  
سعودية كا  اوعلى يف قطا  البنية التحتية، إال أنه كا   الة العربية  يف اململك 

وقط اإدارة  جمامب  يف  املتوسط  م   وأقل  التعلية،  قطا   يف  الصحة،  اوقل  ا  
 جمامب االستقرار وأداء االقتصاد.وأعلى م  املتوسط يف  

 

 (2017-2010احلكومي لدومب جمموعة الع)ري    اإنفاق(: مؤشر كفاءة 3 دومب  
كفاءة االنفاق  مؤشرات مهام احلكومة  صةر مؤشرات الف 

احلكومي )مؤشر  
كفاءة القطاع  

 ( (PSEاحلكومي 

       
البنية   حةالص التعليم  اإلدارة  

 التحتية 
أداء   االستقرار  

 االقتصاد 

 أسرتاليا
0.052 0.386 0.156 0.538 -0.006 0.671 0.299 

 1.519 0.672 0.011- 0.842 2.963 4.577 0.071 املانيا 

 0.341 1.074 0.006- 0.263 0.081 0.586 0.052 كندا

 0.642 0.604 0.006- 1.276 0.082 1.809 0.089 الوالايت املتحدة األمريكية 
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كفاءة االنفاق  مؤشرات مهام احلكومة  صةر مؤشرات الف 
احلكومي )مؤشر  
كفاءة القطاع  

 ( (PSEاحلكومي 

       
البنية   حةالص التعليم  اإلدارة  

 التحتية 
أداء   االستقرار  

 االقتصاد 

 0.540 0.492 0.007- 0.922 0.095 1.663 0.075 اململكة املتحدة

 0.477 0.521 0.002 0.678 0.345 1.265 0.051 الياابن

 0.534 0.326 0.003- 0.349 2.222 0.278 0.032 فرنسا 

 0.175 0.138 0.001- 0.274 0.192 0.282 0.167 إيطاليا 

 0.457 0.786 0.003 1.658 0.101 0.143 0.051 اململكة العربية السعودية  

 0.267 0.224 0.086- 0.142 0.713 0.570 0.040 األرجنتي 

 0.460 0.420 0.035- 0.414 0.649 1.258 0.052 روسيا

 0.247 0.645 0.008 0.264 0.285 0.212 0.068 يا كتر 

 0.187 0.036 0.027 0.576 0.134 0.325 0.025 الربازيل

 0.408 0.906 0.011- 0.397 0.143 0.923 0.092 الصي

 0.001- 0.418- 0.014- 0.282 0.458- 0.559 0.044 جنوب افريقيا 

 0.070 0.654 0.036- 0.497 1.435- 0.613 0.125 إندونيسيا 

 اهلند
0.115 1.813 -1.508 0.265 -0.030 0.750 0.234 

 0.403 0.500 0.012- 0.567 0.280 1.015 0.071 املتوسط 

 1.519 1.074 0.027 1.658 2.963 4.577 0.167 أعلى قيمة 

 0.001- 0.418- 0.086- 0.142 1.508- 0.143 0.025 أدىن قيمة 

( 2واجلدومب  (  2-1ى البياات يف امللحق  لاحث اعتماداً ع املصدر: م  اعداد الب
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 (: مقارنة كفاءة االنفاق احلكومي يف جمموعة الدومب الع)ري . 4 دومب  

 النفاق جمال ا
 األقل كفاءة األعلى كفاءة 

 املتوسط 
يف   الكفاءةمؤشر 

اململكة العربية  
 املؤشر  الدولة  املؤشر  الدولة  السعودية

 0.051 0.071 0.025 ال ازيل  0.167 إيطاليا اإلدارة

لكة العربية مامل 4.577 أملانيا التعليم 
 0.143 1.015 0.143 السعودية  

- نداهل 2.963 أملانيا الصحة
1.508 

0.280 0.101 

اململكة العربية  البنية التحتية 
 1.658 0.567 0.142 اور نتني  1.658 السعودية 

- اور نتني  0.027 ال ازيل  االستقرار 
0.086 -0.012 0.003 

-  نوب إفريقيا 1.074 كندا أداء االقتصاد 
0.418 0.500 0.796 

 (.3رقة  املصدر: م  إعداد الباحث اعتماداً على اجلدومب 
 :(Data Envelopment Analysis-DEA)حتليل مغلف البياانت  )ج( 

  ربعةأمت استاداأ النتائج اليت مت التوصل إليها يف التحليل السابق إ راء  
التح ال  ل الدومب  (DEA لبياات  يل مال   ، حبيث مت اف اض أ  جمموعة 

االقتصادك   القرار  وحدات  هي  البحث  استادا(DUMs حمل  ومت  أ  ، 
أداء القطا  احلكومي كمار ات هلذه الوحدات، يف حني أ  نسبة    ات مؤشر 

و  املد  ت.  متهتل  اإمجايل  احمللي  الناتج  إىل  احلكومي  إ قد  اإنفاق   راء  مت 
برامج  التحليل اب اخلاص إب راء عمليات غليل    (DEA Frontier  ستاداأ 

 . (DEA  مال  البياات
يف  و  املستادمة  النمال   عند  ا  هذه ختتل   مال   إلدراسة  غليل   راء 

واملار ات  (DEA البياات   املد  ت  إجياد  ول     ؛اب ت ف  مت  حيث 
احلكومي  القطا   أداء  مؤشر  ابستاداأ    ،كمار   (PSP   لي الك   أساس 



 

 

 

267 
 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نو سع واخلمسالتاالعدد  
 
 

وث ثة  ال  فرعية للتعلية  احلكومي الكلي كمد ل،    اإنفاقومتوسط نسبة  
 والبنية التحتية واإدارة. 

إجياد  وقد املؤشرات    تعذر  لبقية  فرعية  االستقرار الصحة ال   أداء    ،، 
البياات  بسبب    (االقتصاد مال   غليل  تطبيق  م  شروط  أ    (DEA أ  

واملا املد  ت  مو ب تكو   بقية  وحيثةر ات  إجياد  .  سالبة    مت  قية 
هلذه  لمار ات  ملل احلكومي  اوداء  الدومب  (القطاعات ؤشرات  فقد    لبعض 

م غري  ال)رط  هذا  ابستبعاد  أصبح  تتأثر  ال  النتائج  أب   علماً  هذه  توافر. 
 النمال  الفرعية حيث إ  كل  ول  قائة بذاته حسابياً.

 (: 1-النموذج األول )منوذج 
استاداأ متوسط    فيه متو الكلي،  اوساس    مول نال  النمول  هو  هذا  ي عد
احمللي اإمجايل كمد ل  اإنفاقنسبة   الناتج  الكلي م   يف حني    ،احلكومي 

  يعكس  دومب و .  (PSP   الكلي  مؤشر أداء القطا  احلكومي  املار  كا   أ
أ 5   رقة  توضح  اليت  التحليل  نتائج  العينة  (  دومب  يف  الكفاءة    ، متوسط 
احلنةوابف   عوائد  اجملموعة  ما    ،(0.49يبلغ  الهتابتة،    اض  دومب  أ   يعين 

حلالية  مع احلفاظ على الكفاءة ا %51إمجااًل ميكنها ختفيض املد  ت بنسبة 
أملانيا للمار ات. هي  الدومب كفاءة  أكهتر  أ   النتائج  توضح  بدر ة    كما 

يف اململكة  اهلدر  قيمة   وأ   ومت غديدها كدولة مقارنة،  ،كفاءة تساوك الواحد
 .%66 يبلغ بية السعودية ر الع

املتارية كانت   احلنة  عوائد  أملانياوابف اض  م   والوالايتكل  وكندا،   ،  
ع اومريكية  الكفاءة.  املتحدة  حدود  اجملموعة  وملى  دومب  يف  اهلدر  توسط 

السعودية   واهلدر،  32% العربية  اململكة  أنه ميك  ختفيض  %63يف  . مما يعين 
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عل احلكومي  بنسباإنفاق  التعلية  نفسه  فامع احل  % 97  ة ى  املستوى  ظ على 
 . م  املار ات 

 ( 1-  ول    (DEA)(: نتائج غليل 5 دومب  
 عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  
 املدخالتكفاءة  كفاءة املدخالت   

 * الدولة 
ISO3  

**CRS   دولة
 املقارنة

دولة   VRS*** املركز 
 املقارنة

 كز املر

 AUS 0.443 DEU 10 0.512 DEU 13 لياأسرتا
 DEU 1.000 DEU 1 1.000 DEU 1 املانيا 
 CAN 0.922 DEU 2 1.000 CAN 1 كندا

الوالايت املتحدة  
 ألمريكيةا

USA 0.599 DEU 5 1.000 DEU 1 

 GBR 0.506 DEU 6 0.562 DEU 12 اململكة املتحدة
 JPN 0.762 DEU 3 0.809 DEU 6 الياابن
 FRA 0.459 DEU 8 0.568 DEU 11 فرنسا 
 ITA 0.303 DEU 14 0.459 DEU 14 إيطاليا 

 SA 0.344 DEU 13 0.375 DEU 17 اململكة العربية السعودية  
 ARG 0.216 DEU 16 0.759 DEU 7 جنتي األر 

 RUS 0.436 DEU 11 0.712 DEU 8 روسيا
 TUR 0.443 DEU 9 0.582 DEU 10 تركيا 
 BRA 0.272 DEU 15 0.434 DEU 15 الربازيل
 CHN 0.618 DEU 4 0.678 DEU 9 الصي

 ZAF 0.107 DEU 17 0.434 DEU 16 جنوب افريقيا 
 IDN 0.433 DEU 12 0.835 DEU 5 إندونيسيا 

 IND 0.489 DEU 7 0.848 DEU 4 اهلند
 املتوسط 

 
0.491 

  
0.680 

  

 األعلى  
 

1.000 
  

1.000 
  

 األدىن
 

0.107 
  

0.375 
  

اليت نشرهتا املنظمة الدولية  3166، وهي جزء من أيزو 1-3166رف للبلدان يف قائمة الدول حسب املعيار الدويل أيزو ميز من ثالثة أح*رمز وتر 
 واملناطق التابعة له. (، لتمثيل بلد ISOمعايري )لل

 **درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد احلجم الثابتة. 
  ة.***درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد احلجم املتغري 

(DEAFrontier)  إعداد الباحث ابستاداأ برامج : مراملصد
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 (: 2-النموذج الثاين )منوذج
متوسط    استاداأ  على    اإنفاقمت  الناتج  كنسبة  التعلية  احلكومي  م  

اإمجايل كمد  ت املار  كا     ،احمللي  أ   حني  القطا   يف  أداء  مؤشر 
للتعلية و احلكومي  نتائنهي)ري  .  املوضحة  رقة    التحليل  ه  أنإىل  (  6جبدومب 

الهتابتة فإ  أملانيا تقع على     وأ  متوسط ،  ةحد الكفاءابف اض عوائد احلنة 
اجملموعة  دومب  يف  العربية    ،%78  يبلغ  اهلدر  اململكة  يف  اهلدر  ومتوسط 

فن حظ أ  كل م   اف اض عوائد احلنة املتارية،  أما عند  .  %97السعودية  
كما يبلغ متوسط  ،  د الكفاءةكية تقعا  على حملانيا والوالايت املتحدة اومريأ

الع و ،  %71اهلدر يف دومب اجملموعة   اململكة  السعودية  يف  أنه    أك   %97ربية 
ختفيض  التعلية   فاق اإن  ميك   على  اململكة  احلكومي  مع    % 97بنسبة    يف 

 . (م  املار اتنفسه ظ على املستوى فااحل
 (:3-النموذج الثالث )منوذج

اإ  متوسط  استاداأ  احلكومي  مت  م   عنفاق  التحتية كنسبة  البنية  لى 
الناتج احمللي اإمجايل كمد  ت، يف حني أ  املار  كا  مؤشر أداء القطا   

رقة  للبن  احلكومي اجلدومب  ويوضح  التحتية.  النمول ،  7ية  غليل  نتائج   )
كفاءة يف  حيث ن حظ أنه عند اف اض عوائد احلنة الهتابتة، فإ  متوسط ال

العينة   م0.34يبلغ  دومب  ميكنها ختفيض    ا(،  إمجااًل  اجملموعة  دومب  أ   يعين 
بنسبة   للمار ات. كما    % 66املد  ت  احلالية  الكفاءة  على  احلفاظ  مع 

اململكة  توض هي  الكفاءة  حد  على  تقع  اليت  الوحيدة  الدولة  أ   النتائج  ح 
 العربية السعودية. 
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عودية  سلكة العربية الارية، فإ  كل م  املمأما عند اف اض عوائد احلنة املت
اهلدر   الكفاءة، وأ  متوسط  تقعا  على حدود  املتحدة اومريكية  والوالايت 

اجملموعة   دومب  مي%60يف  أنه  يعين  ما  اإنفاق  ،  ختفيض  اجملموعة  لدومب  ك  
مع احلفاظ على املستوى نفسه م     %60احلكومي على البنية التحتية بنسبة  

 املار ات.
 : ( 4-وذج الرابع )منوذجالنم
النم  هذا  اإدارة  ل ،  و يف  على  احلكومي  اإنفاق  متوسط  استاداأ  مت 

املار ات   أ   اإمجايل كمد  ت، يف حني  احمللي  الناتج  م   كا   كنسبة 
مؤشر أداء القطا  احلكومي لإلدارة. وي)ري التحليل املوضحة نتائنه جبدومب  

يا فقط تقع  ( إىل أنه لو اف ضنا ثبات عوائد احلنة، فسنند أ  إيطال8رقة  
، ومتوسط  %42لكفاءة، وأ  متوسط اهلدر يف دومب اجملموعة يبلغ  حد ا  على

 ضنا تاري عوائد احلنة،  . أما لو اف%70اهلدر يف اململكة العربية السعودية  
وإندونيسيا،   وإيطاليا،  اومريكية،  املتحدة  والوالايت  أملانيا،  م   فإ  كل 

جملموعة  ومب ادتوسط اهلدر يف  واهلند، ستكو  على حد الكفاءة، وسيكو  م
، ما يعين أنه ميك  ختفيض اإنفاق احلكومي  %60، ويف اململكة %58حوايل 

 ظ على املستوى نفسه م  املار ات. مع احلفا  %40على اإدارة بنسبة  
 ( 2-  ول    (DEA)(: نتائج غليل 6 دومب  

 عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  

 تاملدخالكفاءة  كفاءة املدخالت   

 املركز  دولة املقارنة  VRS*** املركز  دولة املقارنة  ISO3 **CRS*  الدولة 

 AUS 0.084 DEU 12 0.086 DEU 13 أسرتاليا

 DEU 1.000 DEU 1 1.000 DEU 1 املانيا 
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 عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  

 CAN 0.128 DEU 9 0.242 DEU 7 كندا

الوالايت  
املتحدة 
 األمريكية

USA 0.395 DEU 3 1.000 USA 1 

 GBR 0.363 DEU 4 0.377 DEU 4 ملكة املتحدةامل

 JPN 0.248 DEU 6 0.299 DEU 6 الياابن

 FRA 0.060 DEU 15 0.066 DEU 16 فرنسا 

 ITA 0.061 DEU 14 0.075 DEU 14 إيطاليا 

اململكة العربية  
 السعودية  

SA 0.031 DEU 17 0.039 DEU 17 

 ARG 0.124 DEU 10 0.172 DEU 10 األرجنتي 

 RUS 0.274 DEU 5 0.333 DEU 5 ياروس

 TUR 0.046 DEU 16 0.071 DEU 15 تركيا 

 BRA 0.071 DEU 13 0.113 DEU 12 الربازيل

 CHN 0.201 DEU 7 0.240 DEU 8 الصي

 ZAF 0.122 DEU 11 0.173 DEU 9 جنوب إفريقيا 

 IDN 0.134 DEU 8 0.166 DEU 11 إندونيسيا 

 IND 0.396 DEU 2 0.490 DEU 3 اهلند

 0.22187   املتوسط 
  

0.291 
  

 األعلى  
 

1.00000 
  

1.000 
  

 0.039   0.03117  األدىن
  

اليت نشرهتا  3166، وهي جزء من أيزو 1-3166يف قائمة الدول حسب املعيار الدويل أيزو  *رمز وترميز من ثالثة أحرف للبلدان
 التابعة له. واملناطق(، لتمثيل بلد ISOاملنظمة الدولية للمعايري )

 درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد احلجم الثابتة. **
 ***درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد احلجم املتغرية.

(DEAFrontier)احث ابستاداأ برامج املصدر: م  اعداد الب
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 ( 3-  ول    (DEA)(: نتائج غليل 7 دومب  
  عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  

 خالتدكفاءة امل خالتكفاءة املد  
 الدولة 

*ISO3 **CRS   دولة
 املقارنة

دولة   VRS*** املركز 
 املقارنة

 املركز 

 AUS 0.324 SA 7 0.374 SA 8 أسرتاليا

 DEU 0.507 SA 4 0.531 USA 5 املانيا 

 CAN 0.158 SA 16 0.167 SA 16 كندا

الوالايت املتحدة  
 األمريكية

USA 
0.769 SA 2 1.000 USA 1 

 GBR 0.555 SA 3 0.576 USA 3 كة املتحدةاململ

 JPN 0.408 SA 5 0.446 USA 6 الياابن

 FRA 0.210 SA 11 0.223 USA 13 فرنسا 

 ITA 0.165 SA 13 0.199 SA 15 إيطاليا 

اململكة العربية  
 السعودية  

SA 
1.000 SA 1 1.000 SA 1 

 ARG 0.085 SA 17 0.139 SA 17 األرجنتي 

 RUS 0.249 SA 9 0.322 SA 9 روسيا

 TUR 0.158 SA 15 0.221 SA 14 تركيا 

 BRA 0.347 SA 6 0.571 SA 4 الربازيل

 CHN 0.239 SA 10 0.251 SA 10 الصي

 ZAF 0.170 SA 12 0.246 SA 11 نوب إفريقيا ج

 IDN 0.299 SA 8 0.428 SA 7 إندونيسيا 

 IND 0.159 SA 14 0.229 SA 12 اهلند

 0.341  املتوسط 
  

0.407 
  

 1.00000  األعلى  
  

1.00000 
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 عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  

 0.08592  األدىن
  

0.13994 
  

اليت نشرهتا  3166، وهي جزء من أيزو 1-3166ار الدويل أيزو املعي*رمز وترميز من ثالثة أحرف للبلدان يف قائمة الدول حسب 
 (، لتمثيل بلد واملناطق التابعة له.ISOاملنظمة الدولية للمعايري )

 د احلجم الثابتة. ئءة ابفرتاض عوا**درجة الكفا
 ***درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد احلجم املتغرية.

(DEAfrontier)املصدر: م  اعداد الباحث ابستاداأ برامج 
 ( 4-  ول  DEA(: نتائج غليل 8 دومب  

  عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  
 كفاءة املدخالت كفاءة املدخالت  

 الدولة 
*ISO3 **CRS 

  دولة
 VRS*** املركز  املقارنة

دولة  
 املركز  املقارنة

 AUS 0.311 ITA 10 0.391 ITA 13 أسرتاليا

 DEU 0.427 ITA 7 1.000 DEU 1 املانيا 

 CAN 0.309 ITA 11 0.404 ITA 10 كندا

الوالايت املتحدة  
 األمريكية

USA 
0.531 ITA 5 1.000 USA 1 

 GBR 0.452 ITA 6 0.599 ITA 7 اململكة املتحدة

 JPN 0.308 ITA 12 0.397 ITA 11 الياابن

 FRA 0.192 ITA 16 0.225 ITA 16 فرنسا 

 ITA 1.000 ITA 1 1.000 ITA 1 إيطاليا 

اململكة العربية  
 السعودية  

SA 
0.307 ITA 13 0.409 IDN 9 

 ARG 0.241 ITA 15 0.267 ITA 15 األرجنتي 

 RUS 0.311 ITA 9 0.391 ITA 12 روسيا

 TUR 0.405 ITA 8 0.514 ITA 8 تركيا 

 BRA 0.150 ITA 17 0.176 ITA 17 الربازيل

 CHN 0.551 ITA 4 0.864 USA 6 الصي

 ZAF 0.266 ITA 14 0.331 ITA 14 فريقيا جنوب إ

 IDN 0.750 ITA 2 1.000 IDN 1 إندونيسيا 

 IND 0.688 ITA 3 1.000 IND 1 اهلند
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 عوائد احلجم املتغرية عوائد احلجم الثابتة  
 0.423  املتوسط 

  
0.586 

  

 1.000  األعلى  
  

1.000 
  

 0.150  األدىن
  

0.176 
  

اليت نشرهتا  3166، وهي جزء من أيزو 1-3166أيزو  *رمز وترميز من ثالثة أحرف للبلدان يف قائمة الدول حسب املعيار الدويل
 (، لتمثيل بلد واملناطق التابعة له.ISOاملنظمة الدولية للمعايري )

 لثابتة. اض عوائد احلجم **درجة الكفاءة ابفرتا
احلجم املتغرية.***درجة الكفاءة ابفرتاض عوائد   

 (DEAfrontier)املصدر: م  اعداد الباحث ابستاداأ برامج 

متوسط هدر اإنفاق احلكومي على  بني  مقارنة  (  9اجلدومب رقة    وضح يو 
الع)ري    جمموعة  دومب  يف  املاتلفة  يفاجملاالت  العربية    الهتي هتا  اململكة 

أ  اهلدر يف اململكة أعلى م  متوسط اهلدر لدومب   حظ  ن حيث    ،السعودية
البنية،  اإنفاقاجملموعة يف مجيع جماالت   نت اململكة  حيث كا،  التحتية  عدا 

الوحيدة   الكفاءة  الواقعة  الدولة  حد  التحتيةعلى  البنية  جمامب  حاليت  ،يف    يف 
الهتابتة   احلنة  رقة  أما  املتارية.  و عوائد    نتائج لملاصاً  عرض  في  (10اجلدومب 

  .( DEA  ال  غليل مال  البياات  
هلدر يف  (: مقارنة متوسط هدر اإنفاق احلكومي يف جمموعة الدومب الع)ري  اب9 دومب   

 اململكة العربية السعودية. 

 جمال االنفاق 
 اململكة العربية السعودية  يفاهلدر  متوسط اهلدر يف دول جمموعة العشرين

عوائد احلنة 
 هتابتة ال

ة ناحلعوائد 
 املتارية 

عوائد احلنة 
 الهتابتة 

عوائد احلنة 
 املتارية 

 %63 %66 %38 %51 االنفاق احلكومي الكلي  

 %97 %97 %71 %78 التعليم 

 %0 %0 %60 %66 البنية التحتية 

 %60 %70 %58 %42 اإلدارة

 ( 8،7،6،5املصدر: م  إعداد الباحث بناء على اجلداومب رقة  
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 بعةر واملاص النمال  (: 10 دومب  
 4-منوذج 3-منوذج 2-منوذج 1-منوذج 

 

 
 

 املدخالت

متوسط نسبة إمجايل اإنفاق  
 احلكومي للناتج احمللي اإمجايل 

متوسط نسبة اإنفاق احلكومي 
على التعلية إىل الناتج احمللي  

 اإمجايل 

متوسط نسبة اإنفاق احلكومي على  
 إمجايل احمللي االبنية التحتية إىل الناتج 

متوسط 
 ةسبن

اإنفاق 
احلكومي 
على 

اإدارة إىل 
الناتج 
احمللي  
 اإمجايل 

 مؤشر أداء القطا  احلكومي للبنية التحتية أداء القطا  احلكومي للتعليةمؤشر  مؤشر أداء القطا  احلكومي اإمجايل  املخرجات

مؤشر أداء 
القطا   
احلكومي 
 لإلدارة 

الكفاءة 
ابفرتاض  
عوائد  
احلجم  

ثابتة  ال
CRS 

ى  لاوع
 إيطاليا السعودية  أملانيا أملانيا فاءة ك

اوقل  
 ال ازيل  اور نتني  السعودية   نوب افريقيا كفاءة 

حدود 
 الكفاءة

ابفرتاض  
عوائد  
احلجم  
املتغرية 
VRS  
)كفاءة 

 املدخالت( 

اوعلى  
 السعودية أمريكا،  أملانيا، أمريكا أملانيا كفاءة 

أملانيا،  
إيطاليا، 
اهلند، 

 دونيسيا إن

  لاوق
 اءة فك

 ال ازيل  اور نتني  السعودية  السعودية 

 ( 8،7،6،5م  إعداد الباحث بناء على اجلداومب رقة   :املصدر
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 ة والتوصيات: اخلامت  -10
(، ومؤشر  PSPحاولت هذه الدراسة إجياد مؤشر أداء القطا  احلكومي   

احلكومي   اإنفاق  البياات(PSE كفاءة  مال   غليل  وإ راء   ،   DEA) 
أظهرت  وقد  .  ربية السعودية، ومقارنتها النموعة الدومب الع)ري عال  ة لكمللم 

أ  ختفيض    النتائج  ميكنها  عاأ  ب)كل  بنسبة    قاإنفااجملموعة  احلكومي 
احلفاظ    ،(%51  ومقارنمع  احلايل.  املار ات  مستوى  بدومب    ة على 

، تبني  ث ع)رالهتال اململكة العربية السعودية يف املركز   اءت    اجملموعة، حيث 
مينأ بنسبة    اإنفاقختفيض  للمملكة  ك   ه  احلفاظ على    %66احلكومي  مع 

احل و نفسها.    الية املار ات  اثنية،  احية  الرغم   م  كفاءة  على    اإنفاقة 
على التعلية هدراً    أظهر اإنفاقفقد  ،  يف اململكة  احلكومي على البنية التحتية

و %97قدره   اإدارة  ،  جمامب  قدره  يف  و %70هدراً  ع.  ما  اقتصاد  أ     منالإلا 
مورد طبيعي متلكه  يعتمد على    ،يعتمد على إنتا  النفطاململكة هو اقتصاد  

وت ومنهالد ل    معظةيراداته  إ  )كلاحلكومة،  ا  احلكومي  على  إيتة  نفاق 
ختفيض   فإ   التنموية،  مايل    اإنفاق امل)اريع  انكماش  إىل  يؤدك  احلكومي 

الس  ونقدك، اآلاثر  فإ   لتافيضوابلتايل  يف    ق انفإا   لبية  تكو   احلكومي 
أوضحته النتائج يف  الرغة م  اهلدر الذك  هذه احلالة أك  م  غريها. وعلى  

و وب    ، بلاإنفاق احلكومي  تق ح ختفيضلدراسة ال  بعض اجملاالت، فإ  ا
العاأ القطا   أداء  املار ات    ،غسني  على  املؤثرة  او رى  العوامل  وحبث 

القياسية. الدراس ا  كم  ابلطرق  اليت  الاب  ة توصي  الدومب  جتارب  م   ستفادة 
املاتلفة القطاعات  يف  عايل  كفاءة  مستوى  .  حققت 
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 (: بياانت اإلنفاق احلكومي لدول جمموعة العشرين. * 11جدول ) ( 1امللحق ) 
 

نفاق الاايل نسبة امج
 احلكومي اىل الناتج 

نسبة االنفاق  
احلكومي على  

البىن التحتية إىل  
 الناتج

اإلنفاق  نسبة 
احلكومي على  

الصحة إىل  
 الناتج

نسبة اإلنفاق  
كومي على  احل

التعليم إىل  
 لناتجا

نسبة اإلنفاق  
احلكومي  

االستهالكي إىل  
 الناتج

 متوسط 
(2010-2017) 

 متوسط 
(2010-
2017) 

 متوسط 
(2010-
2017) 

 متوسط 
(2010-
2017) 

 متوسط 
(2010-
2017) 

 18.07 2.99 3.98 1.81 26.21 اسرتاليا 
 19.16 0.26 0.20 1.40 13.42 أملانيا 
 20.97 2.06 7.18**** 4.05*** 14.74** كندا

 15.09 0.68 6.21 1.27 23.87 الوالايت املتحدة األمريكية 
 15.09 0.68 6.21 1.27 23.87 اململكة املتحدة

 19.93 0.95 1.97 2.14 17.79 الياابن
 23.88 3.88 0.28 3.45 23.61 فرنسا 
 3.41 3.41 3.29 3.41 29.19 إيطاليا 

اململكة العربية السعودية  
***** 

35.71 ***0.68 3.12 6.50 22.76 

 16.95 1.49 0.64 4.85 17.68 األرجنتي 
 18.07 0.77 0.65 2.10 18.83 روسيا
 14.29 3.62 1.15 3.07 23.04 تركيا

 19.30 2.27 1.88 1.19 30.88 الربازيل
 13.60 1.07 2.89 2.70 19.78 الصي

 20.49 1.48 1.00 2.75 30.89 جنوب افريقيا  
 9.33 1.55 0.33 1.58 16.06 دونيسيا ان

 10.66 0.52 0.28 2.96 15.82 اهلند
 16.53 2.01 2.43 2.39 23.30 املتوسط 
 23.88 6.50 7.18 4.85 35.71 األعلى  
 3.41 0.26 0.20 0.68 13.42 األدىن

،  /https://data.worldbank.orgالبنك الدويل  (OPEN DATA)*اجلدومب م  إعداد الباحث اعتماداً على البياات املفتوحة 
 ماعدا البياات اليت ورد عليها م حظات. 

 /https://data.worldbank.orgالبنك الدويل  لكندا،على بياات امليزانية احلكومية  داعتم** ابال
رك ابالعتماد على بياات التقرير االستهتما ، لعدأ توفر البياات،2015 -2010ا مت إجياد املتوسط للف ة ة العربية السعودية وكندللملك ***

 Investment and Capital Stock Dataset, 1960-2015ادر ع  صندوق النقد الدويل صلا
 nhttps://www.cihi.ca/eلكندك للمعلومات الصحية ****ابالعتماد على البياات املن)ورة يف موقع اجملمع الصحي ا

 2017كومية للملكة العربية السعودية واملن)ورة يف التقرير السنوك ملؤسسة النقد العريب السعودك حلية ا*****ابالعتماد على بياات امليزان

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://www.cihi.ca/en
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 دراسة املؤشرات املستخدمة يف ال  ( 2امللحق ) 
 ارة (: مؤشرات اإلد 12جدول )

 اإلدارة  
 الفساد القضاء البيئة التنظيمية   

 عبء الشركات   الدولة
استقالل  
 القضاء**

كفاءة 
 طاراإل

 القانوين يف
 النزاعات**

كفاءة 
اإلطار 

 القانوين يف
حتدايت 
 اللوائح**

املدفوعات 
 غري النظامية 
 والرشاوى** 

احملسوبية يف  
 قرارات

  املسؤولي
 احلكوميي** 

7م     7م    7 م   7م    7م    7م     
 4.5 6.2 4.0 4.7 6.3 3.3 أسرتاليا

 5.0 5.5 5.1 5.3 5.5 4.8 املانيا 
 4.2 6.0 4.7 5.0 6.2 3.8 كندا

املتحدة   الوالايت
 األمريكية

4.7 5.5 5.6 5.2 5.2 4.6 

 4.5 6.1 5.0 5.6 6.3 4 املتحدة اململكة
 4.8 6.1 5.4 5.2 6.0 3.6 الياابن
 4.0 5.6 4.2 4.6 5.3 2.7 فرنسا 
 2.2 4.3 2.3 2.1 4.0 2 إيطاليا 

 4.6 5.3 4.0 4.8 5.2 4.1  العربية السعودية اململكة
رجنتي األ  2.4 3.2 2.8 2.8 3.3 2.6 

 3.1 3.8 3.1 3.6 3.5 3.3 روسيا
 2.9 4.3 2.7 3.1 3.1 3.4  تركيا

 2.3 3.1 2.8 2.8 4.1 1.7 الربازيل
 4.5 4.5 4.1 4.1 4.5 4.4 الصي

 2.0 3.4 4.0 4.6 4.9 3.2 افريقيا  جنوب
 4.0 3.8 3.8 4.1 4.4 4.1 إندونيسيا 

 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.3 اهلند
 3.8 4.8 4.0 4.3 4.8 3.517647 املتوسط 

 5.0 6.2 5.4 5.6 6.3 4.8  قيمة أعلى
 2.0 3.1 2.3 2.1 3.1 1.7  قيمة أقل

 the United Nations Development Program, Human Development Indices and*املصدر 
Indicators,2018 Statistical Update. 

 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report,2017–2018**املصدر 
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 : مؤشرات التعلية(13 دومب  

 

 السكان
احلاصلي 
على تعليم  
اثنوي على  

 األقل*

  جودة
النظام 
 التعليمي 

** 

جودة تعليم  
 الرايضيات
 والعلوم 

** 

جودة  
اإلدارة 
 املدرسية 

** 

وصول 
االنرتنت 
 للمدارس

** 

توافر خدمة  
التدريب 

 يلاحمل
 تخصصامل

** 

 املوظفي  تدريب
** 

 الدولة  
من   %)

  25عمر 
 (rوأكثر

7من  7من   7من   7من   7من   7من    

 4.9 5.7 6.0 5.4 4.8 5.1 90.0 أسرتاليا
 5.4 5.6 5.2 5.3 5.3 5.4 96.5 املانيا 
 4.9 5.9 5.8 5.8 5.3 5.4 100.0 كندا

املتحدة   الوالايت
 األمريكية

95.3 5.6 5.4 5.9 5.9 5.8 5.5 

 4.8 6.0 5.7 6.0 4.6 4.7 82.9 املتحدة اململكة
 5.2 5.3 5.2 4.3 5.1 4.4 93.3 الياابن
 4.8 5.4 4.8 5.6 5.1 4.3 83.2 فرنسا 

 3.6 5.1 4.2 5.3 4.6 3.7 79.6 اليا إيط
العربية   اململكة

  السعودية
72.8 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 4.0 

 3.7 4.9 4.0 4.8 3.1 3.2 64.8 األرجنتي 
 3.8 4.6 5.0 4.2 4.4 3.7 95.6 روسيا
 3.5 4.0 4.1 3.6 3.3 3.2 52.2  تركيا

 4.0 3.7 3.7 3.8 2.6 2.6 60.0 الربازيل
 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 77.4 الصي

 4.3 4.6 3.6 4.5 2.6 2.8 75.7 يقيا افر  جنوب
 4.6 4.7 4.8 4.6 4.6 4.4 48.8 إندونيسيا 

 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 51.6 اهلند
 4.5 5.0 4.8 4.9 4.4 4.2 77.6 املتوسط 

 5.5 6.0 6.0 6.0 5.4 5.6 100.0  قيمة أعلى
 3.5 3.7 3.6 3.6 2.6 2.6 48.8  قيمة أقل

 the United Nations Development Program, Human Development Indices and*املصدر 
Indicators,2018 Statistical Update. 

 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report,2017–2018در ص**امل
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 : مؤشرات الصحة. (14  دومب 
الصحية املتوقعة عند   ياةاحل معدل الوفيات الرضع* الدولة 

 الوالدة*
 املتوقع عند الوالدة عمر*ال

 سنوات سنوات مولود  1000لكل     
 83.1 73.0 3.1 أسرتاليا
 81.2 71.6 3.2 املانيا 
 82.5 73.2 4.3 كندا

 79.5 68.5 5.6 املتحدة األمريكية  الوالايت
 81.7 71.9 3.7 املتحدة اململكة

 83.9 74.8 2.0 الياابن
 82.7 73.4 3.2 رنسا ف

 83.2 73.2 2.8 إيطاليا 
 74.7 65.7 11.1  العربية السعودية اململكة

 76.7 86.4 9.9 األرجنتي 
 71.2 63.3 6.6 روسيا

 76.0 66.0 10.9  ايترك
 75.7 66.0 13.5 الربازيل
 76.4 68.4 8.5 الصي

 63.4 55.7 34.2 افريقيا  جنوب
 69.4 61.7 36.4 إندونيسيا 

 68.8 59.3 34.6 هلندا
 77.1 68.9 11.4 املتوسط 

 83.9 86.4 36.4  قيمة أعلى
 63.4 55.7 2.0  قيمة أقل
 the United Nations Development Program, Human Development Indices and*املصدر 

Indicators,2018 Statistical Update. 
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 االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم

 هـ 1442  ربيع اآلخر  نو سع واخلمسالتاالعدد  
 
 

 البنية التحتية. ** (: مؤشرات 15   دومب 

 الدولة

 جودة
البنية 

التحتية 
 الشاملة

جودة  
 الطرق

جودة  
البنية 

التحتية 
 للسكك
 احلديدة

جودة  
البنية 
 التحتية
 للموانئ 

جودة  
البنية 

حتية الت
لنقلل  

 اجلوي

عدد مقاعد  
 املتاحة  الطريان

جودة  
امداد 
 الكهرابء 

عدد 
اشرتاكات  

اهلاتف 
 اجلوال 

عدد خطوط  
اهلاتف 
 الثابت 

7من   7من   7من   7 من  7من   7من  مليون/أسبوع    % 
 السكان 

 السكان%

 33.8 109.6 5.7 5007.4 5.2 4.9 4.1 4.8 4.7 أسرتاليا
 53.7 114.5 6.2 5574.0 5.8 5.5 5.5 5.5 5.7 املانيا 
 41.4 84.1 6.6 4132.3 5.9 5.4 4.9 5.4 5.2 كندا

 الوالايت
املتحدة 

 األمريكية
5.9 5.7 5.5 5.8 6.0 39222.0 6.2 127.2 37.1 

 اململكة
 املتحدة

5.0 5.1 4.7 5.5 5.5 7815.0 6.7 122.3 52.2 

 50.0 129.8 6.7 5975.3 5.6 5.3 6.6 6.1 6.2 الياابن
 59.7 103.5 6.8 4096.4 5.7 5.1 5.8 6.0 6.1 فرنسا 
 33.1 140.4 5.9 2733.4 4.6 4.4 4.1 4.5 4.3 إيطاليا 

 اململكة
العربية  

  السعودية
4.9 4.8 3.3 4.7 4.9 19839.0 6.2 157.6 12.0 

رجنتي األ  3.3 3.3 2.1 3.7 4.2 1001.4 3.0 150.7 23.4 
 22.8 163.3 5.1 3770.3 4.6 4.2 4.5 2.9 4.0 روسيا

ركيات   5.0 5.0 3.0 4.5 5.4 2834.6 4.4 96.9 14.3 
 20.4 118.9 4.5 3563.4 3.9 3.1 2.0 3.1 3.1 الربازيل
 14.7 96.9 5.0 19341.9 4.9 4.6 4.8 4.6 4.5 الصي
 جنوب

ريقيااف  
4.1 4.4 3.5 4.8 5.6 1273.6 3.9 142.4 6.6 

 4.0 149.1 4.4 3299.0 4.8 4.0 4.2 4.1 4.1 إندونيسيا 
 1.9 87.0 4.7 4888.9 4.6 4.6 4.4 4.3 4.6 اهلند

 28.3 123.2 5.4 7904.0 5.1 4.7 4.3 4.7 4.7 املتوسط 
 59.7 163.3 6.8 39222.0 6.0 5.8 6.6 6.1 6.2  قيمة أعلى

 1.9 84.1 3.0 1001.4 3.9 3.1 2.0 2.9 3.1  قيمة أقل
 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report,2017–2018**املصدر 
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 ( G20قياس كفاءة اإلنفاق احلكومي يف اململكة العربية السعودية: دراسة مقارنة مبجموعة الدول العشرين )
 أ. مشاعل بنت فهد اخلرجيي

 السياسات االقتصادية. (: مؤشرات االستقرار وأداء 16  دومب 
  أداء السياسات احلكومية  االستقرار  

قرار منو الناتج  است 
احمللي اإلمجايل  

ل التباين( **)معام   

متوسط  
 معدل

 التضخم*

 دخل الفرد
 8متوسط  

 سنوات*

 منو الناتج
احمللي  

 اإلمجايل*

عدلم الة البط 
  8متوسط )

 سنوات( *

 أداء االقتصاد

 سنوات 8 %
ابلدوالر  
الثابت  
2011 

8متوسط    
 سنوات

 من قوة %)
 (العمل

7من   

 5.7 5.6 2.6 43255.2 1.6 0.1 أسرتاليا
 6.1 5.1 2.1 43335.3 1.5 0.0 املانيا
 5.1 7.1- 2.3 42485.3 1.6 0.1 كندا

 الوالايت
املتحدة  
 األمريكية

0.0 1.6 51821.8 2.2 6.8 
4.5 

 اململكة
 6.5 2.0 38095.2 1.7 0.0 املتحدة 

4.6 
 4.3 3.9 1.5 37194.3 0.1- 0.0 الياابن
 4.8 9.6 1.3 37672.1 0.8 0.0 فرنسا
 4.2 10.9 0.2 35040.3 1.0 0.1 إيطاليا

العربية  اململكة
 5.7 4.0 49154.1 2.6 0.7  السعودية

4.9 
 3.4 8.3 2.3 19060.0 27.9 2.2 األرجنتي 

 5 5.4 1.8 24641.7 9.6 0.5 روسيا 
 5.1 9.8 6.8 21779.3 7.9 1.7  تركيا

 3.4 10.5 1.4 14795.9 7.4 2.8 الربازيل 
 6 4.1 7.9 12380.7 3.2 0.2 الصي

 4.5 25.3 2.0 12238.8 5.9 0.3 قيا افري جنوب
 5.7 4.6 5.5 9811.5 5.9 0.0 إندونيسيا

 4.5 2.6 7.0 5349.3 5.7 0.2 اهلند
 4.8 6.9 3.1 29300.6 5.1 0.5 املتوسط 

 6.1 25.3 7.9 51821.8 27.9 2.8  قيمة أعلى
 3.4 7.1- 0.2 5349.3 0.1- 0.0 قيمة أقل

 the United Nations Development Program, Human Development Indices and*املصدر 
Indicators,2018 Statistical Update. 

 إجياد معامل التباي  لنمو الناتج احمللي اإمجايل لف ة الدراسة. الباحث ع  طريق  ةواسطحسابة ب ** مت 
 



 

 

٣٤٤ 

Auditor Reputation and Capital Market Reaction: New Evidence from 
Emerging Market 

Mohammed A Alabbas, PhD 

Skinner, D. J. and S. Srinivasan (2012). "Audit Quality and Auditor Reputation: 

Evidence from Japan." THE ACCOUNTING REVIEW Vol. 87(No. 5): 

1737–1765 . 

TradeArabia (2018). Saudi MMG IPO draws $1.75 billion. 

http://www.tradearabia.com. T. N. Service, TradeArabia News Service. 

Weber , J., Will enbor. G., and  Gzhang,  J., (2008), " Does Auditor Reputation 

Matter? The Case of KPMG Germany and ComROAD AG", Journal of 

Accounting Research, Vol. 46 No. 4: 941-972.  

www.reuters.com (2018). Saudi regulator suspends Deloitte from auditing listed 

firms - circular. Reuters.  

www.reuters.com (2018). "Saudi regulator suspends MMG trade over late Q2 

earnings." Retrieved 18/12 /٢٠١٨,  ٢٠١٨  , from 

https://www.reuters.com/article/mmg-cma/saudi-regulator-suspends-mmg-

trade-over-late-q2-earnings-idUSL6E8IM20O20120722 . 

Zhou, S. K. J. Z. N. (2006). "Auditor Reputation, Auditor Independence, and the 

Stock‐Market Impact of Andersen's Indictment on Its Client Firms." 

Contemporary Accounting Research 23(2): C 465–490 . 

  

 

*** 

 

 

 



 

 
  االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم ٣٤٣

 هـ ١٤٤٢  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  

 

Firth, M., and Smith, A. (1992) “Selection of auditor firms by companies in the 

new issue market, Applied Economics, Vol. 24, pp. 247-255. 

Frendy and D. Hu (2014). "Japanese stock market reaction to announcements of 

news affecting auditors’ reputation: The case of the Olympus fraud." Journal 

of Contemporary Accounting & Economics 10  :٢٢٤- ٦٢٠ .  

Frendy and D. Hu (2014). "Japanese stock market reaction to announcements of 

news affecting auditors’ reputation: The case of the Olympus fraud." Journal 

of Contemporary Accounting & Economics 10(3): 206-224 . 

Fleischer, R., Goettsche, M., & Schauer, M. (2017). The Big 4 premium: Does it 

survive an auditor change? Evidence from Europe. Journal of International 

Accounting, Auditing, and Taxation, 29, 103-117. 

Irani, A. J., et al. (2015). "Restatements: Do They Affect Auditor Reputation for 

Quality?" Accounting Horizons 29(4): 829-851 . 

Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2013). Determinants and market 

consequences of auditor dismissals after accounting restatements. The 

Accounting Review, 89(3), 1051-1082.   

McLennan, A., and I. U. Park (2016). "The market for liars: Reputation and 

auditor honesty " International Journal of Economic Theory 12(1): 49-66 . 

Moizer, P., and Turley, S. (1989) “Changes in the UK market for audit services: 

1972-1982”, Journal of Business, Finance & Accounting, Vol. 16, No. 1, pp. 

41-53. 

Nelson  ,K. K., et al. (2008). "The market reaction to Arthur Andersen's role in 

the Enron scandal: Loss of reputation or confounding effects?" Journal of 

accounting & economics 46(2): 279-293 . 

Nagy, Albert L (2014). "PCAOB Quality Control Inspection Reports and 

Auditor Reputation", Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 33, No. 

3: 87–104.  

Numan, W., & Willekens, M. (2012). An empirical test of spatial competition in 

the audit market. Journal of Accounting and Economics, 53, 450-465. 

Reuters (2014). Business News, Saudis block OPEC output cut, sending oil price 

plunging . 



 

 

٣٤٢ 

Auditor Reputation and Capital Market Reaction: New Evidence from 
Emerging Market 

Mohammed A Alabbas, PhD 

References  

Alabbas, M (2008), Effect of Information About Auditor Reputation and Audit 

Quality on Saudi Stock Market, Accounting Research, Vo. 9, No.1, pp:2-37.  

Alabbas, M (2004), Pricing and Competitive Characteristics of the Statutory 

Saudi Audit market: An Empirical Investigation, Thesis (Ph.D.) - University 

of Wales, Aberystwyth.  

Balvers, R., McDonald, B. and Miller, R. (1988) “Underpricing of new issues 

and the choice of auditor as a signal of investment banker reputation”, The 

Accounting Review, Vol. LXIII, No. 4, pp. 605-622. 

Beatty, R. (1989). Auditor Reputation and the Pricing of Initial Public 

Offerings. The Accounting Review, 64(4), 693-709.  

Bills, K. L.; Stephens, N. M. (2016), Spatial Competition at the Intersection of 

the Large and Small Audit Firm Markets. Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 35, (1), 23–45, 

Carrera, N., & Trombetta, M. (2018). Small is big! The role of “small” audits for 

studying the audit market. Revista Contabilidade & Finanças - USP, 29(76), 

9–15.  

.Chaney, P. K. and K. L. Philipich (2002). "Shredded Reputation: The Cost of 

Audit Failure." Journal of Accounting Research 40(4): 1221-1245 .  

CMA (2013). Procedures and Instructions Related to Listed Companies With 

Accumulated Losses Reaching 20% or More  Of thier Share Capital. C. M. 

Authority. KAS. 4-48-2013   

DeAngelo, E. (1981) “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and 

           Economics, Vol. 3, pp. 183-199.  

Elqtsahiyah. (2012). Analysts: 3 parties involved in the expedited Al-Moajil 

Company case. Retrieved from 

https://www.aleqt.com/2012/09/11/article_691605.html. 

Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. & Roll, R. (1969) The Adjustment of 

Stock Prices to New Information, International Economic Review, 10: 1- 21. 

Fama, Eugene F. (1998), Market efficiency, long-term returns, and behavioral 

             finance, Journal of Financial Economics, 49, pp.283-306. 



 

 
  االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم ٣٤١

 هـ ١٤٤٢  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  

 

Limitations and Future Studies 

Like other studies utilizing event methodology, these results are 
limited to the effect of other confounding events, even though this 
research control for oil prices and investigates other such events. In 
addition, the number of listed companies and sectors in the Saudi 
market is limited, whereas such event studies could give the best 
result with more data. Nonetheless, there week evidence of the 
marker reaction, such a result can not be explained as in the light of 
the market efficiency hypothesis. Such evidence might need more 
data and events.  This study opens avenues for future research by 
considering the limitations of the current study. 

 

*** 
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Significant mean abnormal returns for Deloitte’s clients that range 
from -0.44% to -0.63% depending on the length of the event 
window. In contrast, the mean of abnormal returns for Big 4 clients 
are negative but also not significant, the results do not give support 
for the first hypothesis  that Deloitte’s clients, other than MMG, 
experienced a significant negative market reaction to the news that 
reflects negatively on the quality of Deloitte’s MMG audit, and this 
hypothesis rejected.  

 

Cumulative abnormal returns for various windows around the 
MMG announcements in  2014 are negative but not Significant for 
Deloitte's clients for the event windows (0,+1) and (0,+2), but show 
significant negative abnormal returns in the long event window (-1, 
+2). This means that the effect of the announcement is reflected in 
stock price on the first day of the event and its effect extended to 
the second day.   

  

Oil prices as a confounding event are controlled using a 
regression model. It declared that no relationship between 
cumulative abnormal returns of Deloitte’s clients and Cumulative 
abnormal returns of oil prices, which mean that the negative returns 
for Deloitte's client in the event window (-1,+2) could be explained 
by the announcement of CMA to suspend Deloitte from auditing in 
the financial market for two years. The results support the 
hypotheses related to marker reaction to reflect the change in audit 
quality. 

 

*** 
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market reacts in a deferent way to reflect the news about audit 
quality.  

 
Table (6) A regression model for returns during the CAM 
announcement and changes in oil prices 
 Coefficients T-test  Significant  
A 2.2840 366.7213 [.000] 
DApt .0043883 .50148 [.616] 
Annpt -.037836 -1.3315 [.184] 
Mkmt .11152 40.0987 [.000] 
    
R2 .83354   
F-Stat 540.8140[.000]   
 
Rpt = the equal-weighted daily portfolio returns for each of the 165 trading days 
in the period May 1, 2014, through December 31, 2014.  
DApt = a dummy variable equal to one (zero) if the portfolio return is for Deloitte 
(Otherwise) clients. 
Annpt = a dummy variable equal to one (zero) announcement event windows.   
Mkmt = the return on the TASI index.  
 
 

Conclusion 

On 16 June 2016, the Committee for the Resolution of 
Securities Disputes (CRSD) penalized Deloitte & Touche Bakr 
Abulkhair & Co (Deloitte) for its involvement in the case of 
Corporation of Mohammad Al-Mojil Group (MMG). This case 
provides an opportunity to test the stock market reaction against the 
audit quality breach. Two of the three events in this case that can be 
used in window events methodology. On 22 July 2012, when the 
MMG firm incurred significant losses, and MMG has appointed a 
new external auditor due to the delay of announcing the Q2 
financial statement. the CMA announced in November 2014 that 
CRSD charged three MMG executives, Deloitte, and others with 
MMG's IPO. The CMA suspended Deloitte from doing auditing 
work for listed firms in the kingdom for two years. 

 

Cumulative abnormal returns for various windows around the 
MMG announcement in 2012, indicated to negative but not 
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terms of confounding news (Nelson, et al., 2008). In such a case it 
is important to figure out media coverage during the CMA 
announcement window.  Reuters (2014) focused on news about 
OPEC responding to the negative oil price. Oil prices witnessed a 
significant negative return which shades the Saudi stock market 
corresponding with the CMA announcement about Deloitte. 
Utilizing the portfolio approach and following Nelson, et al. 
(2008), a regression model is developed to  control the effect of oil 
prices on the share prices during the event window as follows: 

Rpt = a + b1DApt + b2 Ann + b3 DA X Annpt + b4 Mkmt + 
eit 

……………..(1) 

 

Where: 

Rpt = the equal-weighted daily portfolio returns for each of the 
165 trading days in the period May 1, 2014, through December 31, 
2014.  

DApt = a dummy variable equal to one (zero) if the portfolio 
return is for Deloitte (Otherwise) clients. 

Annpt = a dummy variable equal to one (zero) announcement 
event windows.   

Mkmt = the return on the TASI index.  

According to the portfolio approach, separate portfolio returns 
are created for the samples of Deloitte and other auditors' clients, 
and thus there are 328 observations in the regression model. The 
results are presented in Table (6). No significant relationship 
between return adjusted by oil prices and Deloitte auditing was 
found. This result is also reported for the CMA announcement 
dates, however, there is a negative but not significant coefficient 
estimate on the CMA announcement. More importantly, but not 
surprisingly, the coefficient of market return depicts a statistically 
significant relationship with oil prices. This result spots that there is 
no effect for the confounding event of oil prices decreasing on 
CMA announcement of Deloitte suspending from auditing of listed 
companies. Such a result supports the result in the table (5) and the 
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significant differences between the mean of abnormal returns for 
Deloitte clients and other Big4 clients.  
Table (4): MMG has appointed new external auditor due to the delay to announce Q2 financial 

statement, at 22/7/2012 

Windows Deloitte (n = 22) Big4 (n = 66) Differences  

 CR Pos/Neg T-test  CR Pos/Neg T-test Mean T-test F-test 

(0, +1) -0.630 5/11 0.494 -0.223 27/39 0.551 -0.123 -0.180 2.761 

(0, +2) -0.475 7/9 0.611 0.105 36/30 0.840 -0.563 -0.496 0.395 

(1-, +2) -0.440 8/8 0.722 -0.268 24/42 0.636 -0.062 -0.056 1.781 

 

Table (5) presents cumulative abnormal returns for various 
windows around the MMG announcements in 2014. Again, 
Negative but not Significant mean abnormal returns for Deloitte’s 
clients for the event windows (0,+1) and (0,+2), these results of 
abnormal returns for Big 4 clients are also not negative but not 
significant for the same widows. However, Table (5) depicts a 
significant negative abnormal return for Deloitte and other Big4 
clients in the long event window (-1, +2). This means that the 
effect of the announcement is reflected in stock price on the first 
day of the event and its effect extended to the second day. Such 
results support the hypotheses H1 that Deloitte’s clients, other than 
MMG, experienced a significant negative market reaction to the 
news that reflects negatively on the quality of Deloitte’s MMG 
audit. 
  
Table (5): CMA has suspended Deloitte from doing auditing at 1/12/2014 

Windows Deloitte (n=21) Big4 (n= 67) Differences  

 CR Pos/Ne T-test  CR Pos/Ne T-test Mean T-test F-test 

(0, +1) -1.44 9/13 -1.709 -0.816 30/36 -1.438 0.630 0.637 0.670 

(0, +2) -2.19 8/13 -1.583 -0.493 36/30 -0.626 1.682 1.109 1.507 

(1-, +2) -9.24 3/18 -5.35* -6.044 12/54 -3.88* 3.200 1.375 0.001 

 Significant at 0.01 % 

Table (5) also indicates that other Big4 clients experience the 
same market reaction in the same window (-1, +2) which could 
discompose the result above. Such results could be explained in 



 

 

٣٣٦ 

Auditor Reputation and Capital Market Reaction: New Evidence from 
Emerging Market 

Mohammed A Alabbas, PhD 

Times were reviewed and no national or global macroeconomic 
news during the event windows that could affect the result. 
The event day is denoted as (t0), whereas the first day of the event 

window as (t1), and the final day of the event as (t2). Following 

Nelson, Price et al. (2008) and to investigate the market’s reaction 

to the announcements on July 22, 2012, and 1 December 2014, the 

abnormal return (AR) on the day (t) is computed as follows: 

(ARit) = Rit – 

(α+βiRmt)……………………………………………………………

……………………………….(1) 

Where: 

Rit is the return for Deloitte's clients on day t, 

Rmt is the return on the TASI index,  

α and β are parameter estimates obtained from the estimation of the 

market model for the period from May 1, 2012, to August 31, 2012, 

for the first window, and October 1, 2014, to 31 December 2014 

for the second window.    

Rit = α +βiRmt+µit. 

………………………………………………………………………

…………………………..(2) 

Cumulative abnormal returns for various windows around the 
MMG announcement in  2012, is depicted in Table 4. Negative but 
not Significant mean abnormal returns for Deloitte’s clients that 
range from -0.44% to -0.63% depending on the length of the event 
window. Furthermore, the mean of abnormal returns for Big 4 
clients is also not significantly negative but less negative than for 
Deloitte clients in the 2012 events windows. The results indicate no 
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Table (3) Sample of Each event affected Deloitte reputation  
Date  Event  Total 

sample  
Deloitte's 
Clients 

Clients 
of Other 
Big4 

Client 
audited by 
Deloitte's 
partner 
involved 
in MMG 
case 

22/7/2012 MMG has 
appointed a 
new 
external 
auditor due 
to the delay 
to announce 
the Q2 
financial 
statement.    

124 22 66 3 

1/12/2014 CMA has 
suspended 
Deloitte 
from doing 
auditing 

124 21** 67 3 

16/6/2016, CRSD 
penalized 
Deloitte 

Deloitte had been suspended.  

*  Baker Abu Alkher is the partner involved in the MMG case.   

** One Company switched from Deloitte to PWC.  

 

Event study method  

First of all, the accuracy of an event study is depending on the 
non-existing of confounding events that could concur 
simultaneously and affect the results accordingly (Chaney and 
Philipich 2002). To control such confounding events all news 
should be reviewed during the window event. Saudi Press Agency 
(SPA), Aleqtsadiah newspaper, Alriyadh newspaper and Financial 



 

 

٣٣٤ 

Auditor Reputation and Capital Market Reaction: New Evidence from 
Emerging Market 

Mohammed A Alabbas, PhD 

 
Methodology  
Determination of event days and samples  

Table 2 depicts three events that might affect investors' 
perceptions in terms of Deloitte's reputation. Around the dates of 
these events, the abnormal reactions of investors would be 
observed for clients whose auditor was Deloitte. The first event 
(Event 1) covered the announcement of MMG to change Deloitte 
with another auditing firm due to the delay in issuing Q2 financial 
statements. The second event (Event 2) covered the announcement 
dates of CMA to suspend Deloitte from doing auditing in the stock 
market. Event 3 covered the date of the CRSD decision to penalize 
Deloitte and one partner by SR 300,000 fine and suspending them 
from any involvement in auditing in the stock market for two years. 

 
Table (2) Event around MMG case that affects Deloitte reputation 

22/7/2012 MMG has appointed a new external auditor due to the 
delay to announce the Q2 financial statement.    

1/12/2014 CMA has suspended Deloitte from doing auditing 

16/6/2016, CRSD penalized Deloitte 

The sample contains all of the listed firms in the main market of 
the Saudi Stock Exchange (TASE) during the observed events. 
Stock data are obtained from Saudi securities filings information 
(Tadadaul). The total number of firms differs based on the event 
window, as depicted in the table (2) above. Following Frendy and 
Hu (2014), firms with qualified or disclaimer audit opinions, and 
financial and insurance companies were excluded1. Table (3) below 
presents the sample by each event.  

 
1  from the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) requires a joint audit for 
each financial and insurance institute. 
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Irani, Tate, et al. (2015) examine the market’s reaction when an 
auditor involves a financial statement restatement. They utilized 
non-restating clients’ market-adjusted returns (MARs) around the 
restatement announcement date. They found that non-restating 
clients’ MARs are significantly negative around the restatement 
announcement date and are more negative with more severe 
restatements.  

 
Hypotheses development  

The reputation hypothesis states that auditors’ reputation is 
affected by audit quality (Frendy and Hu 2014). The exposure of 
Deloitte on MMG case during and the related decision of CRSD to 
suspend it from doing auditing work for listed firms in the Saudi 
stock market considered as a downgrade in its reputation, which 
negatively affects the quality of financial statements of all firms 
audited by Deloitte. This negative effect can be followed to 
negative stock price pressure for firms whose auditors were 
Deloitte. The purpose of this study is to identify the market reaction 
of clients of auditors whose reputation was affected by news 
coverage that implied responsibility in the MMG fraud case. This 
study examines whether investors in public companies listed in the 
Saudi stock market audited by firms associated with MMG 
exhibited abnormal market reactions during the news 
announcements that had a potential adverse reputational effect on 
the auditors. Also, the assessment of whether the extent of the 
market reactions was more severe for clients audited by firms 
associated with MMG compared with clients audited by auditors 
who were not affiliated with MMG. 

H1. Deloitte’s clients, other than MMG, experienced a 
significant negative market reaction to the news that reflects 
negatively on the quality of Deloitte’s MMG audit 

H2. Deloitte's clients, other than MMG, experienced significant 
differences from other Big4 clients in the market reaction to the 
news that reflects negatively on the quality of Deloitte’s MMG 
audit.    
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finds that oil prices decline also affects the market reaction in 
addition to two other Enron-related events.  

 

Weber et al., (2008) use the case involving a public company 
(ComROAD AG) and the large audit firm (KPMG) in a Germany 
to test whether an auditor’s reputation ensures audit quality in a 
business environment with the absence of a strong insurance 
rationale for audit quality. They find that KPMG’s clients recorded 
negative abnormal returns of 3% at events and that these returns are 
more negative for companies that are likely to have higher demands 
for audit quality. They also find an increase in the number of 
clients that drop KPMG in the year of the Com-ROAD event. This 
study provides strong evidence for the companies with higher-
quality auditors will gain rewards by the stock market whereas 
there is low-litigation in the country.    

Skinner and Srinivasan (2012) provide evidence on the 
importance of auditors’ reputation for quality using the events of 
suspending ChuoAoyama. ChuoAoyama was PwC’s Japanese 
affiliate used to audit a large Japanese cosmetics company whose 
management engaged in a massive accounting fraud In May 2006. 
The Japanese Financial Services Agency (FSA) suspended 
ChuoAoyama for two months for its role in the Kanebo case. The 
result indicated that ChuoAoyama’s clients defected from the firm 
after its suspension, consistent with the importance of reputation. 
Larger firms and those with greater growth options were more 
likely to leave, also consistent with the reputation argument. 

Frendy and Hu (2014) investigate whether the event of news 
announcements is affecting the reputation of Olympus' auditors. 
They used linear regression alongside with nonparametric 
generalized rank event study methodology on 918 sample firms 
from the First Section of the Tokyo Stock Exchange (TSE) to 
observe Japanese investors’ perceptions of auditor reputation as 
proxied by abnormal returns. They found that Japanese investors do 
not respond to negative or neutral reputational information arising 
from news announcements concerning Olympus’ auditors for firms 
affiliated and not affiliated with those auditors.  
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The literature 

Fama et al., (1969) states that share prices reflect any new 
information. They found that, after a share split announcement, 
share prices quickly reflect this information. The phenomenon is 
known by literature as the efficiency of the stock market. Based on 
this philosophy, event methodology has been developed, which are 
widely used in the accounting research. An event study requires 
well determine of the related event, collect data pertaining to 
companies share affected by the event. Event methodology is a tole 
to measure any change in the stock prices that can be considered as 
a significant abnormal stock returns (AR), which means that the 
share prices reflect these event. Chaney and Philipich (2002) 
investigate the impact of the Enron case on auditor's reputation 
using event methodology by examining Arthur Andersen’s clients’ 
stock market reaction surrounding different dates following 
Andersen’s admission that a significant number of documents have 
been shredded. The results of this study indicate that Andersen’s 
other clients experienced a statistically negative market reaction. 
Chaney and Philipich (2002) suggest that investors downgraded the 
quality of the audits performed by Andersen.  

Zhou (2006) also investigates whether the decline in 
Andersen’s reputation, due to its criminal indictment on March 14, 
2002, using a broad sample of Arthur Andersen clients. The results 
suggest that the market reacted negatively to Andersen's clients. 
Zhou (2006) utilized event methodology to analyze the stock price 
reaction for 874 Andersen clients in the days surrounding the 
indictment and when firms announced the dismissal of Andersen as 
an auditor. Zhou used market-model-adjusted cumulative abnormal 
return (CAR) over the day before and each event.  

Nelson, et al. (2008) using event methodology to test for the 
hypothesis that negative client stock returns are relative to a loss of 
Andersen's reputation as to the announcement of Enron documents 
have been shredded. They find that the industry composition of the 
Andersen produces significantly more negative returns for 
Andersen clients relative to Big 4 clients, and Andersen's Houston 
office clients relative to its clients in other locations. The study 
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article 6, a company’s shares will be delisted where the company is 
dissolved by force of law according to paragraph (2) of Article 
(150) of the Companies’ Law or when the extraordinary general 
assembly decides to dissolve the company before the prescribed 
date in its by-laws according to paragraph (1) of Article (150) of 
the Companies’ Law. 

In December 1, 2014 and based on decision of the Committee 
for the Resolution of Securities Disputes (CRSD), CMA suspended 
the local unit of accountancy firm Deloitte & Touche from doing 
auditing work for listed firms in the kingdom from June 1, 2015, 
due to the role of Deloitte during the period in question, about the 
MMG and its IPO (www.reuters.com 2018). On June 16, 2016, 
CRSD penalized Deloitte & Touche Bakr Abulkhair & Co for its 
involvement in the case due to the misrepresenting in MMG’s 
value during the IPO process. 

 
Table (1): The description of Deloitte involvement in MMG case 
 Date  The description of involvement 
1 2008 MMG appointed Deloitte for IPO process  
2 31/12/2011 An unqualified opinion with other 

matters paragraphs 
3 22/7/2012 MMG has appointed a new external 

auditor due to the delay to announce the 
Q2 financial statement. 

4 1/12/2014 CMA has suspended Deloitte from doing 
auditing 

5 16/6/2016, CRSD penalized Deloitte 

 

 
should, immediately and without delay, disclose to the public in a separate 
announcement when its Accumulated Losses reach 50% or more of its Share 
Capital. b) Following the public announcement referred to in paragraph (a) of 
this Article, the Exchange shall add a flag next to the company’s name on the 
Exchange website indicating that the company’s Accumulated Losses reached 
50% or more of its Share Capital (CMA (2013). Procedures and Instructions 
Related to Listed Companies With Accumulated Losses Reaching 20% or More 
Of their Share Capital. C. M. Authority. KAS. 4-48-2013  
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“Elqtsahiyah” newspaper (Elqtsahiyah, 2012) has discussed the 
reaction of the financial market to the collapse of MMG through a 
number of interviews with specialists in financial markets, financial 
analysts and economists, who unanimously agreed on the 
involvement of three parties in the MMG case: the Capital Market 
Authority, Saudi banks, and the company's administrative 
corruption that worked on manipulate financial statements of the 
company, stressing the need for each business entity to conduct a 
careful and ad hoc study of the company before offering and not to 
rely on the financial statements presented, and the role of 
transparency must be strengthened with more disclosure 
requirements. The experts also stressed the necessity of 
redeveloping the financial market regulations and offering systems, 
especially concerning issuance bonuses that are largely 
exaggerated. In the case of banks, some experts, according to the 
interviews conducted by the newspaper, demanded that the banks 
pledging to cover the shares be kept for a minimum of six months 
before the sale to ensure the reliability of the figures presented as a 
first step to regulate the offering of shares of companies listed on 
the market, and they asked to activate the role of risk management 
in banks. Banks in Saudi Arabia, according to the interviewees, 
depending on what is presented to them from the financial 
statements prepared by the financial accountant with the possibility 
of manipulating the financial statements and this also confirms the 
interaction that can occur between the lack of interest of the 
external auditor to his reputation, while there is a major 
administrative defect that leads to the losses of the companies 
offered in the stock market. 

 

On November 18, 2013, the Capital Market Board has issued its 
resolution Number (4-48-2013), to adopt the Instructions and 
Procedures Related to Listed Companies with Accumulated Losses 
reaching %50 or more of its Capital. These Instructions should be 
effective and in full force as of July 7, 20141. According to the 

 
1  According to Article Five of the resolution Number (4-48-2013): When 
Accumulated Losses reach 50% or more of the Share Capital a) The company 
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The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 
provides a brief description of the MMG case and Deloitte 
involvement. Section 3 discusses relevant prior literature and 
develops our hypotheses in Section 4. Section 5 describes the data 
and models used in empirical tests. The results are reported in 
Section 6 and the paper concludes within Section 7. 
 
Deloitte Involvement in MMG Case  

Table (2) below depicted Deloitte Involvement in MMG Case. 
In 2008, Mohammad Al-Mojil Group (MMG), a leading Saudi 
industrial construction and construction services company became 
a publicly-traded company by way of an initial public offering 
(IPO). The IPO attracted SR 6.591 billion ($1.75 billion) and 
covered by 314 percent. HSBC Saudi Arabia Limited was the 
financial advisor and lead manager for the IPO whereas Deloitte 
was the external auditor for IPO and three years later (TradeArabia 
2018).  

In 2010, MMG incurred losses, SR 179 million ($47milions), 
with an unqualified auditor's opinion. By the end of 2011 Deloitte 
issued an unqualified opinion with other matters paragraphs in spite 
of that MMG incurred very significant losses that exceeded SR 909 
million ($ 242 million).    

July 22, 2012, CMA suspended trading in shares of MMG after 
it failed to announce its second-quarter results on time. MMG's 
excuse for that delay in announcing was "The company has 
appointed new external auditors who needed additional time to 
prepare the financial statement and the company will disclose its 
second-quarter results once the report is finalized by the new 
auditors"(www.reuters.com 2018). MMG switched its external 
auditors from Deloitte to KPMG. By the end of 2012, the firm 
again incurred significant losses, and KPMG issued a disclaimer 
opinion due to goingå concerns assumption1 for MMG, which 
encourages the CMA to suspend trading of MMG shares on the 
Saudi Stock Exchange, (Tadawul).  

 
1  MMG losses exceed 75% of its capital and a negative working capital SAR 1.5 
billion and made doubts that the company is going concern. 
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7.20% 10.40% 16.80% 17.60% 15.20% 12.00% 

21 26 17 17 15 13 
KPMG 

16.80% 20.80% 13.60% 13.60% 12.00% 10.40% 

59 71 88 88 88 80 
Total 

47.20% 56.80% 70.40% 70.40% 70.40% 64.00% 
**By end of 2014 Saudi Capital Market Authority (CMA) suspended Deloitte form 
auditing listed companies for two years. 

Around the world, there are numerous events surrounding fraud 
cases (e.g. Enron case in the USA, Olympus case in Japan) that 
provide unique opportunities to test whether such events affecting 
the auditors’ reputation and provide evidence for signaling 
hypothesis or not. Alabbas (2008) investigates whether the Saudi 
stock market has been affected by news about the audit quality of 
Arthur Anderson. The result is dictated no such effects were 
recorded. However, on 16 June 2016, the Committee for 
the Resolution of Securities Disputes (CRSD) – part of Saudi 
Arabia’s Capital Market Authority (CMA) – penalized Deloitte & 
Touche Bakr Abulkhair & Co (Deloitte) for its involvement in the 
case of Corporation of Mohammad Al-Mojil Group (MMG).  

In 2008, MMG became a publicly-traded company by way of 
an initial public offering (IPO). Four years later, on 22 July 2012, 
the firm incurred significant losses, and the CMA suspended 
trading of MMG shares on the Saudi Stock Exchange (Tadawul). 
Accordingly, the CMA opened an investigation of MMG’s 
operations and financial reporting for the period 2005 to 2012. 
Once the investigation was complete, the CMA announced, in 
November 2014, CRSD charged three MMG executives, Deloitte, 
and others with MMG's IPO. The CMA suspended Deloitte from 
doing auditing work for listed firms in the kingdom for two years 
while the case was pending, beginning on June 1, 2015. 

This case of MMG provides an opportunity to test the stock 
market reaction against the audit quality breach. Therefore, the 
primary motivation for this research is to provide insights and to 
gain an understanding of the signaling hypothesis in one particular 
developing country, Saudi Arabia, and as to how the stock market 
is influenced by the auditor's reputation.   
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control criticisms which provide evidence for the auditor's 
reputation on the demand. 

Another phenomenon is associated with audit quality 
differentiation as companies need to signal their good performance 
to the markets (Firth and Smith, 1992; Fleischer, et al., 2017)). The 
signaling hypothesis states that a firm's owners prefer high-quality 
auditors if take their firm public, to communicate about the quality 
of financial information. This suggests that the capital market 
reacts directly to reflect any change in the quality of financial 
information due to the change in the audit quality, as market 
efficiency hypothesis states (Fama, 1998). On the other hand, it is 
assumed that corporations are likely to switch their auditors when 
their audit quality is deteriorated to overcome the capital market 
consequences of potential signal of unreliable financial reporting 
(Hennes, Leone, & Miller, 2013) In addition, Fleischer, Goettsche, 
and Schauer (2017) argue that audit pricing is the driver for this 
direction. 

Alabbas (2004), utilized concentration measures based on the 
number of clients to calculate the market share of audit firms in the 
Saudi stock market. The overall results indicate a moderate level of 
concentration compared to those reported in studies in other 
countries (CR4 = 61%). This concertation rate became larger when 
using clients' total assets as a proxy (CR4 = 88%). Table (1) below 
depicts the concentration ratio in the Saudi audit market in 2011, 
2012, 2014, 2015 and 2016. The CR4 decreases as the number of 
listed firms increases.  

Table (1): concentration ratio in Saudi audit market according to numbers of 
clients (%) 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 Auditor 

0(0%) 0(0%) 
21 21 22 22 

Deloitte** 
16.80% 16.80% 17.60% 17.60% 

29 32 29 30 32 30 
E&Y 

23.20% 25.60% 23.20% 24.00% 25.60% 24.00% 

9 13 21 22 19 15 PWC 
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Introduction  

The market for audit services is characterized by the extent of 
supplier concentration i.e. a significantly large proportion of total 
audit work is carried out by a small number of audit firms (Moizer 
and Turley, 1989; Numan and Willekens, 2012; and Carrera, and 

Trombetta, 2018). The auditing literature analyzes this phenomenon 
of concentration in several ways. One approach is considering audit 
services as one audit supplied by one firm is a perfect substitute for 
an audit from another firm (Francis, 1984 and Carrera and 
Trombetta, 2018). According to this way of thinking, the high 
concentration could find its explanation from cost differentiation in 
the provision of audit services, otherwise, audit firms can engage in 
monopolistic or anti-competitive behavior. 

A second approach is to consider the possibility of product 
differentiation in the provision of audit services (Bills, and 
Stephens, 2016). Accordingly, high levels of concentration would 
be explained by a higher quality audit provided by those 
dominating firms. Audit quality cannot be observed directly by 
investors whereas auditor reputation serves as an important proxy 
for such quality and accuracy of client financial statements 
(DeAngelo, 1981). The large market share might be a reflection of 
a greater commitment to quality procedures and greater costs 
associated with the loss of reputation (Alabbas 2004). According to 
this point of view, the reputable auditors perform higher-quality 
audits that are reflected in sort of reliable information presented in 
financial statements (Balvers, McDonald, and Miller 1988; Beatty 
1989, McLennan and Park (2016)). Nagy (2014) developed a 
unique methodology to test the demand for reputable auditors. This 
study utilized The Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) start to disclose the findings of its inspections in reports 
that include a public portion (Part I) of identified audit deficiencies, 
and a portion (Part II) of identified quality control weaknesses. 
Nagy focuses on the informational of the quality control criticisms 
disclosed in Part II and examines the change in audit firms’ market 
share following that disclosure. The results indicate that audit firms 
lose a significant share following the public disclosure of quality 
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 هـ١٤٤٢/   ١/  ٢٠هـ       �ريخ قبول البحث: ١٤٤١/   ٦ /  ٢٤   �ريخ تقدمي البحث: 
  

  امللخص: 

يف    Deloitteتسعى هذه الورقة للبحث بشأن األخبار اليت غطت دور مكتب املراجعة  

 ) املعجل  حممد  جمموعة  غري  MMGقضية  العائدات  على  االخبار  تلك  اثرت  وهل   (

درجة يف األسهم السعودية. وقد استخدمت هذه الورقة  سامهة املشركات املاالعتيادية ألسهم ال

منهجية دراسة احلدث، توصلت الدراسة إىل أن هناك عوائد سلبية ولكن مل تكن ذات داللة  

وعمالء    Deloitteإحصائية، وهذا يقدم بعض الدليل على وجود عوائد غري طبيعية لعمالء  

Big 4    عامي فأن    . ومع ٢٠١٤و  ٢٠١٢خالل  اذلك  الدراسة  النتائج  لالهتمام يف  ملثرية 

على املدى    Deloitteاحلالية هي وجود عائد سليب غري طبيعي ذو دالله إحصائية لعمالء  

. وهذا يعين أن هناك �ثري لألخبار عن  ٢٠١٤) يف فرتة  ٢، + ١-الطويل مع �فذة احلدث ( 

اليوم    السهم يف   س على سعر يف قضية جمموعة املعجل وهو ما انعك  Deloitteتورط مكتب  

الفرضية   النتائج تدعم  الثاين. هذه  اليوم  إىل  �ن عمالء    H1األول من احلدث وأمتد �ثريه 

Deloitte  خبالف  ،MMG  اليت األخبار  نتيجة  السوق  يف  سلبية  فعل  لردة  تعرضوا   ،

  . Deloitteانعكست سلًبا على جودة مراجعة مكتب 

 

      تيال املراجعة. ع ، جودة املراجعة، احاملراجعة، مسعة املراج الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  
This paper attempts to investigate whether the news covering 

the role of Deloitte in the case of Mohammad Al-Mojil Group 
(MMG) fraud affecting the abnormal returns of the public 
companies listed in Saudi stock. Using event study methodology, 
the present study finds that negative but not Significant mean 
abnormal returns for Deloitte’s clients and Big 4 clients during 
2012 and 2014. The interesting results of the current study are there 
is a significant negative abnormal return for Deloitte's clients in the 
long event window (-1, +2) at the 2014 period. This means that the 
effect of the announcement is reflected in the stock price on the 
first day of the event and its effect extended to the second day. 
Such results support the hypotheses H1 that Deloitte's clients, other 
than MMG, experienced a significant negative market reaction to 
the news that reflects negatively on the quality of Deloitte's MMG 
audit. 

   

Key words: Auditing, Auditors reputation, Audit quality, Audit 
fraud. 
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Risks or discomfort:  
The study is short and doesn’t hold any risks or discomfort 
for you. 
 

Benefits of this study: (Required in all consent forms) 
This study may not hold any direct benefits to you, but will 
contribute to our understanding of language learning and 
suggest ways computers may be used to help in this 
process. 

 
Confidentiality: 
Your part in this study is confidential.  None of the 
information will identify you by name.  

 
Voluntary participation and withdrawal:  
Participation in research is voluntary. You have the right to 
refuse to be in this study. If you decide to be in the study and 
change your mind, you have the right to drop out at any time.  
 

Questions, Rights and Complaints:  
If you have any questions about this research project, please 
email me at raalsadoon@imamu.edu.sa  

Consent statement 
 

*** 
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Appendix E: Informed Consent Form 

January 29, 2019 

INFORMED CONSENT FORM 
 
 

 EFL Listening Study 
Name:Reem Alsadoon 

 
 

You have been asked to take part in a research project 
described below.  The researcher will explain the project to 
you in detail.  You should feel free to ask questions.  If you 
have more questions later, Reem Alsadoon, the person 
mainly responsible for this study, will discuss them with you.   
 

Description of the project:  
You have been asked to take part in the study that studies 
listening comprehension. You have been asked to volunteer 
because your English language skills are advanced enough 
to listen to simple statements and judge whether they are 
true or false. The purpose of this study is to examine 
particular aspects of how English language learners process 
spoken sentences. 
 

Procedures:  
If you decide to take part in this study here is what will 
happen:  You will sit at a computer and listen to a series of 
statements in English which are either true or false. The 
statements will be preceded by a noise. As soon as you 
decide if a statement is true or false, you will press the 
appropriate button on the keyboard. You will hear about thirty 
sentences. The study shouldn’t take more than fifteen 
minutes. 
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Appendix D: Listener Instructions 

Figure D1 Introductory experiment screenshot showing 

listener instructions. 
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Skill Poor Okay Moderate Very 
good 

Great 

Reading      

Writing      

Speaking      

Listening      

 
 
Thank you for participating in the study!!!!! 

 
- Contact: Reem Alsadoon at 

raalsadoon@imamu.edu.sa 
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Appendix C: Sample Questionnaire 

Listening Comprehension Experiment, 
January, 2019 
Please complete the following brief questionnaire. Please 
note that your name and identifying details will be 
completely confidential. 

 
Name: 

_____________________________________ 
 
Age: ________ Gender: __________ 
 
Email: ________________________ 
 
Do you have any hearing problems? 

_________________ 
 
 
What is your first language(s): 

_____________________ 
 
What other languages have you studied, and for how 

long? 
 
___________________________          

____________ 
 
___________________________          

____________ 
 
___________________________          

____________ 
 

EFL Students 
 
How many years have you been studying English? 

_________ 
 
How would you rate your English skills? 
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 # Now clean up temp objects. 
 tempnum = temp 
 for temp to tempnum 
  if temp = 1 
   select temp'temp' 
  else 
   plus temp'temp' 
  endif 
 endfor 
 Remove 
 for tindex to tnum 
  plus foil_part_'tindex' 
  plus  foil_part_new_'tindex' 
 endfor 
 Remove 
endfor 
# we did all the sounds! 
 

*** 
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 tnum = tindex - 1 
 # use praat-built-ins to shuffle 
splices. 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = Create simple Matrix... 
shuffle 'tnum' 1  x*y 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = To TableOfReal 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = To Permutation (sort row 
labels) 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = Permute randomly... 0 0 
 # now, dice. 
 for tindex to tnum 
  # copy splices to new order. 
  select Permutation shuffle_randomly 
  tnew = Get value... 'tindex' 
  printline shuffle 'tindex' to 
'tnew' 
  select foil_part_'tnew' 
  foil_part_new_'tindex' = Copy... 
foil_part_new_'tindex' 
 endfor 
 # select them all 
 for tindex to tnum 
  if tindex = 1  
   select foil_part_new_1 
  else 
   plus foil_part_new_'tindex' 
  endif 
 endfor 
 cueFoil = Concatenate 
 Write to WAV file... 
'd$''sourceName$'_Cue_Foil.wav 
 Rename...  'sourceName$'_Cue_Foil 
 printline ... saved resynthesized foil! 
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 # first, chop 
 while tb+tsize <= dur 
  select cuePrime 
  te = tb+tsize 
  foil_part_'tindex' = Extract 
part... 'tb' 'te' rectangular 1 yes 
  Rename... foil_part_'tindex' 
  tb = tb + tsize 
  tindex = tindex + 1 
 endwhile 
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 pmax = Get maximum... 0 0 Hertz 
Parabolic 
 pmean = Get mean... 0 0 Hertz 
 printline Working on 'sourceName$' 
 printline ... dur: 'dur' 
 printline ... pitch: 'pmin' to 'pmax'; 
mean 'pmean' 
# (1) 
# Use low-pass filter to generate prime. 
 select sourceSound 
 Play 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = Filter (pass Hann band)... 
10 300 10 
 cuePrime = Deepen band modulation... 20 
10 400 3 30 100 
 Rename...  'sourceName$'_Cue_Prime 
 Write to WAV file... 
'd$''sourceName$'_Cue_Prime.wav 
 printline ... saved resynthesized prime! 
# (2)  
# Create synthetic neutral sound wave from 
duration, length, and intensity peak value. 
 cueNeutral = Create Sound from 
formula... 'sourceName$'_Cue_Neutral Mono 0 
'dur' 'samp_freq'  
'max_pasc'*sin(2*pi*'pmean'*x) 
 # turn it down a bit. 
 Scale intensity... 'db' 
 Write to WAV file... 
'd$''sourceName$'_Cue_Neutral.wav 
 printline ... wrote neutral cue of 
length 'dur' ... 
# (3) 
# Create foil by splicing prime randomly. 
 tb = 0 
 tsize = 0.1 
 tindex = 1 
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  Read from file... 'd$''f$' 
  printline Reading 'd$''f$'. 
  sourceId'i' = selected("Sound") 
  select fileList 
 endfor 
 Remove 
elsif useSource$ = "selected" 
 nSounds = 1 
 sourceId1 = selected("Sound") 
 printline only using selected sound. 
elsif useSource$ = "top" 
 nSounds = 1 
 select all 
 sourceId1 = selected("Sound",1) 
endif 
printline 
 
# ok, process. 
for i to nSounds 
   select sourceId'i' 
 temp = 0 
 
# Get names, variables, duration, pitch info, 
intensity, etc.. 
 sourceSound = selected("Sound") 
 sourceName$ = selected$("Sound") 
 # Resave as wav. 
 Write to WAV file... 
'd$''sourceName$'.wav 
 dur = Get total duration 
 db = Get intensity (dB) 
 
 max_pasc = Get maximum... 0 0 Sinc70 
 samp_freq = Get sampling frequency 
 temp = temp + 1 
 temp'temp' = To Pitch... 0 10 800 
 pmin = Get minimum... 0 0 Hertz 
Parabolic 
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Appendix B: Praat Script to Generate Cues 

This Praat script opens each AIFF file in a directory and creates a 

prime sound (1), a synthetic neutral sound (2), and a random foil (3). All 

sounds match the length and general volume of the source utterance. 

###  
### map_cue.praat (version 8) 
### create foil, neutral, and prime cues from 
an utterance. 
### save new files 
### 
### by Reem Alsadoon, IMAMU, FALL 2018 
### this script may be freely used and 
distributed. 
 
# Set value to direct which sound to use as 
source. 
useSource$ = "read stim files" 
#useSource$ = "selected" 
#useSource$ = "top" 
echo Manipulating: 'useSource$' 
 
# Initialize 
d$ = 
"/Volumes/raalsadoon/Linguistics/IMAMU/851_Re
searchMethods/Experiment/SoundFiles/" 
 
# branch 
if useSource$ = "read stim files" 
 inputFiles$ = "stim*.aiff" 
 printline Reading stims from directory 
'd$' 
 Create Strings as file list... fileList  
'd$''inputFiles$' 
 fileList = selected("Strings") 
 nSounds = Get number of strings 
 for i to nSounds 
  f$ = Get string... i 
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APPENDICES  

Appendix A: List of Stimuli 

Table A1 Stimulus sentences with simple vocabulary and 

syntax were selected so as to be comprehensible to L2 study 

participants. 

True Statements False Statements 
Elephants are big animals. Gasoline is an excellent drink. 
Hot and cold are opposites. Spaghetti grows on tall trees. 
Exercise is good for your health. The sun always sets in the north. 
Japan is a wealthy country. The inside of an egg is blue. 
Shakespeare wrote many fine plays. August is a winter month. 
Most teenagers like rock and roll. It always snows in July. 
Some people love to eat chocolate. March has thirty-eight days. 
Some people keep dogs as pets. Most people wear hats on their feet. 
Young children can be very noisy. The stars come out in the day. 
Some roses have a beautiful smell. Wednesday is the first day of the 

week. 
Hungry cats like to chase mice. All men can have babies. 
Italy is a country in Europe. All dogs have fifteen legs. 
You can start a fire with a match. People eat through their noses. 
Red and green are colours. A nickel is worth twenty-five cents. 
Gold is a valuable metal. You can buy medicine from the 

bookstore. 
Many houses are made of bricks. Milk comes from yellow chickens. 
Many people drink coffee for 
breakfast. 

Most swimsuits have long sleeves. 

Ships travel on the water. A monkey is a kind of bird. 
You can buy a burger at McDonalds. The Queen of England lives in 

Winnipeg. 
The Canadian flag is red and white.  

All stimuli were taken from Munro 1998 (used with permission). 
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Conclusion 
The findings of this research implies that intonational cues 

to prime listening comprehension may appear like putting the cart 
before the horse. Perhaps students would be better served by 
explicit instruction on the role prosody plays in comprehension, 
training them to listen for prosodic clues at all levels of oral 
communication contexts.  

 
*** 
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Discussion  
The results of the study reveal insignificant impact for 

priming intonation on L2 listening comprehension based on three 
cue types used in the study. However, a significant correlation was 
found between the cue type and the utterance value. These findings 
indicate that listening comprehension can be increased by priming 
yet, no significant difference is found between all the three cues.  

There are many possible explanations for the lack of overall 
significant effect of the prime cue on comprehension between all 
the three cue types used in the study. It may be related to L2 
learners relying on L1 prosodic cues to process the sentence 
(Cutler, 2000-2001). However, since the priming effect wasn’t seen 
in L1 learners either, previous literature provides more explanation 
for such insignificant results. Previous studies such as Akker & 
Cutler (2003), and Ip & Cutler (2017) found that native speakers 
can benefit from prosodic cues for better listening comprehension. 
Nevertheless, most of these studies used lexical rather than 
sentential tasks (van Donselaar, et al. 2005), or sentential tasks in 
which sentence level prosody was controlled for contrasting 
elements (Akker and Cutler, 2003 & Ip and Cutler, 2017). 

Another thing, the findings seem to support previous studies 
with similar insignificant findings (e.g., Thomson and Derwing, 
2014 & Lee and Fraundorf, 2018). The authors in such studies 
argue that native speakers are usually keen enough to comprehend 
their L1 easily. Prosodic cuing is more beneficial for those learners 
with listening difficulties or L2 learners.  

The fact that a significant correlation was found between 
the truth values of the statements and the cue type was very 
interesting. However, this finding seems to be in consensus with Ip 
and Cutler (2017) who showed that the priming effect is universal 
and context-dependent at the same time to the target language 
nature. Hence, the nature of the L2 plays also a major role in 
lending itself to beneficial effect of prosodic cueing. This finding is 
definitely an interesting research question for future that needs to 
be teased apart in-depth. 
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Figure 6: Cue type/truth value ANOVA for correct responses. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:IsCorrect 

Source 
Type III Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 1.705a 5 .341 2.351 .050 

Intercept 43.626 1 43.626 300.787 .000 

CueType .109 2 .054 .376 .688 

TrueOrFalse .035 1 .035 .239 .627 

CueType * 
TrueOrFalse 

1.494 2 .747 5.150 .008 

Error 9.573 66 .145   
Total 58.000 72    
Corrected Total 11.278 71    
a. R Squared = .151 (Adjusted R Squared = .087) 

 
The plot of the estimated marginal means is even more 

striking for this interaction (Figure 8). 
Figure 7: Correlation between cue type and utterance value. 

 
A significant interaction. 
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It would be interesting to see if this effect became significant with a 
larger sample. 

Even though the statements were supposed to be 
comprehensible to the participants, the NNS group missed 17.9% 
of the value judgements, with 7.7% responses missing (and 
presumed timed out). An ANOVA analysis on the cue type and 
truth value found that although these factors were not themselves 
significant, the interception of the two were (Figure 7). 
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Figure 4: Tests of Between-Subjects Effects for Dependent 

Variable LogRT 

Source Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 11 1.558 22.033 .000 

Intercept 1 888.172 12558.035 .000 

CueType 2 .191 2.701 .071 

TrueOrFalse 1 .981 13.865 .000 

NSGroup 1 13.627 192.677 .000 

CueType * TrueOrFalse 2 .137 1.940 .148 

CueType * NSGroup 2 .045 .641 .529 

TrueOrFalse * NSGroup 1 .071 1.002 .319 

CueType * TrueOrFalse * 
NSGroup 

2 .055 .778 .462 

Error 122 .071   
Total 134    
Corrected Total 133    

Significance (p<0.05) was not found for CueType. 

Even though the cue type did not reach significance, the 
profile plot of the estimated marginal means of LogRT did suggest 
an interplay between cue type and response times, particularly for 
the true statements (Figure 6). 

Figure 5: Interplay between utterance value and cue type. 
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Figure 3: Second pass at means – much better!          

 

 
 
 

Figure 4: Means for NNS. 

 
      

 
To find out what factors were significant, a univariate 

analysis of variance is used to test for between-Subjects’ effects 
(Figure 5). The NS group and – interestingly – True/False value of 
the utterance were both significant. 
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response times, omitted the missing or incorrect answers (per 
Munro, 1995), and then analyzed the means separately for each NS 
group (Figure 3). Because the NNS group bar chart looked like it 
had a bi-modal distribution, the author chose to run the stats 
separately for each NNS (Figure 4). 

Figure 2: First pass at means. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:ResponseTime 

NS Group CueType Mean Std. Deviation N 

Total 
NS#15 

1 887.4582 934.00598 51 

2 877.2534 892.10943 50 

3 824.7388 906.66560 49 

Total 863.5683 905.56020 150 

 First pass at data – not very helpful. 

*** 
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A training task of four trials familiarized the participants 
with the program. 

All of the participants heard each of the thirty-nine 
utterances, presented in random order. Each stimuli were preceded 
by a cue sound, either a prime, neutral, or foil. There was a 500 
millisecond interval between the cue and the stimuli. The 
experiment control software used a Latin squares algorithm such 
that each sound was heard with each cue by one of the subjects. 
After hearing the stimuli, a screen prompted the subjects to press 1 
for true or 2 for false. The subjects had four seconds to respond. 

The trial data were logged automatically by the Paradigm 
software and saved as a separate Excel file. The experimenter 
manually copied the data into a single Excel file, inserted the 
information from the participant questionnaires, and put the file 
into a format appropriate for analysis by the SPSS statistics 
analysis software. 

Results  
The data set analysis described in this section was 

performed across the levels, factors, and variables as shown in 
Table 2.  

Table 2: Variables used in analysis. 

Independent Variables (Factors and Levels) 
Dependent 
Variables 

Native Speaking 
Group 

Cue Type Utterance 
Respons

e 
Time 

Correct 

NS 
#15 

NNS #15 
Prim

e 
Neut
ral 

Foil 
Tru
e 

Fal
se 

Changed 
to log() 

Incorrect 
or 

missing 
omitted 

NS 
#15 

S #15 #1 #2 #3 #1 #2   

 
A first pass at the data showed two things right away. One 

was that the response times for the native and non-native speakers 
were extremely different, and the standard deviations were quite 
wild (Figure 2), a poor recipe for normal distribution. Therefore, a 
new variable was created, LogRT, containing the log values of the 
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 Content/Manipulation 
Audio 
clip 

Original utterance 
(stim_f_AugustWinter
.wav) 

“ August is a winter month.” 

 

Prime Cue 
(utt. filename + 
_Cue_Prime) 

Prime is the source utterance run 
through a low pass filter, then 
deepened to increase volume: 

Filter (pass Hann band)... 10 300 
10 

Deepen band modulation... 20 10 
400 3 30 100 

 

Neutral Cue 
(utt. filename + 
_Cue_Neutral) 

Mono sound created from 
following formula with 
max_pasc copied from source, 
then intensity boosted to source 
db level: 
'max_pasc'*sin(2*pi*'pmean'*x) 

 

Foil Cue 
(utt. filename + 
_Cue_Foil) 

The prime cue is sliced into 
separate sound objects of 0.1 
seconds each, then randomly 
shuffled and reassembled. 

 

Note that all cues have the same duration as the source utterance. 
The complete Praat script to create the cues is listed in Appendix B. 

Procedure 

The experiment was set up on a Dell PC Laptop using the 
Paradigm software from Perception Research Systems. The 
program was run on a Dell PC desktop in a quiet room. Participants 
wore headsets. The participants were shown to the computer station 
and told that they were taking part in a listening study. They were 
given a brief overview of the experiment, along with instructions to 
respond as quickly as possible. The specific instructions were 
shown on the screen at the introduction of the experiment (see 
Appendix D).  
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mostly friends or friends of friends residing all in Riyadh, Saudi 
Arabia. Their ages range from 22 to 32 years old. 

None of the participants reported having any hearing 
problems. 

Stimuli 

The stimuli chosen for the experiment were a set of 39 
sentences, 20 true and 19 false. The truth value of these sentences 
could be easily determined using the world knowledge. The 
sentences were from four to seven words long. Aside from a few 
proper nouns, the lexical content of the sentences were reported to 
be drawn from high frequency words per Sakley & Fry (1979). 
These particular sentences were drawn from a study by Munro 
(1998) and were selected as a convenient data set in that it had 
already been used (with some variations) in other studies. As such 
these sentences were judged to be easy to understand and unlikely 
to have semantic or functional load processing difficulties which 
might skew the results; most of these sentences had been winnowed 
earlier in a pilot study (Munro and Derwing, 1995) which 
eliminated those sentences which were difficult to understand or 
judged to be ambiguous.  

Sample sentences include “People eat through their noses” 
and “Red and green are colours.” Appendix A gives the complete 
list of stimuli. 

The stimuli were recorded by the researcher in a quiet room 
using a Microsoft LifeChat LX-3000 microphone on a MacBook 
laptop computer running the Praat sound processing software. 
Afterwards the digital sounds were manipulated to produce 
corresponding cue files as shown in Table 1. 

Table 1 The cue file descriptions with examples. 
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comprehensibility of that utterance for L2 learners of English. 
Participants heard one of three cues before being hearing a 
sentence-level utterance which was either true or false. The study 
measured the reaction times and accuracy ratings of the subjects’ 
responses. Finally, the study results were analysed for statistically 
significant performance improvements correlated to the cue type, 
which was either an intonational prime, a neutral intonational 
pattern, or a foil intonational pattern. 

Objectives 

Although the study was drawn from psycholinguistic 
principles, ultimately the results would inform applied linguistics 
as well. It might suggest ways to integrate suprasegmental audio 
processing cues into language learning software to assist L2 
listening comprehension.  

Hypotheses 

L2 learners who hear an utterance that has been previously 
primed with the utterance’s intonational pattern will have better 
comprehension than L2 learners who do not. 

Methods  

Participants  

For the purposes of this study, 30 volunteers were recruited: 
15 Saudi EFL learners and 15 native speakers to serve as controls. 
The EFL learners were intermediate level students. In order to 
separate the effect of L1 intonation from L2 acquisition of 
intonation, subjects for the experimental group were all Saudi EFL 
female students at Al-Imam Mohammed bin Saud Islamic 
University. All experimental participants were between the age of 
20 and 22. Characteristics which were not considered likely to be 
factors in the experiment -- gender, other L2's, length of study, and 
were collected via a questionnaire. Another thing that was collected 
through the questionnaire is self-reported assessments of English 
skills. The EFL learners reported the values of 2 "Okay" and 3 
"Moderate" for listening skills to assess that the EFL learners had 
generally the same language level. The native speakers were 
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from both methods yet, there was no significant difference between 
them 

In 2014, Thomson and Derwing conducted a narrative 
review of 75 pronunciation studies on L2 instruction. The authors 
reported mixed results on the efficacy of L2 pronunciation 
instruction including computer-assisted pronunciation teaching 
with modification to intonation and enhancement with prosodic 
cues for a single or multiple language features. Therefore, this 
study aims to contribute to research area by adding more research 
evidence on the efficacy of prosodic cues for L2 learners’ listening 
comprehension. 

In the same line MacAndrew (2019) performed a meta-
analysis study by reviewing 17 research studies investigating the 
role of instruction on suprasegmental listening skills and the extent 
to which instruction is found to be beneficial to L2 learners. The 
meta-analysis of the previous studies revealed that instruction is 
positive and significantly beneficial in helping the learners to 
develop phonological categories for the suprasegmental features of 
the target language.  

 
CURRENT RESEARCH 

Theoretical significance 

The literature in this kind of research falls into two 
categories: psycholinguistics and applied linguistics. This study 
relies more on the psycholinguistic studies for models to designing 
a priming experiment for two reasons. For one thing L2 listening is, 
after all, a psycholinguistic process. For another, the processing 
load for L2 listening comprehension is not accessible as readily as 
for the L1. It seemed that by priming the intonation of the 
utterance, learners might gain a boost of efficiency in processing 
depth of listening. 

Research question 

This study examines whether hearing a prime of the 
intonational pattern of an utterance will improve the 
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associated with the depth of processing therefore, L2 learners’ use 
of prosodic cues increase as they advance in language learning. 

Prosody in Second Language Instruction 
Ever since the 1980’s, when second and foreign language 

instruction moved away from the earlier audio-lingual techniques, 
there has been a growing consensus amongst applied linguists that 
intonation should be integrated into L2 speaking and listening 
instruction.  

It has been observed that foreign accents can be detected by 
suprasegmental cues alone (Munro 1995). Hahn (2004) 
investigated whether using prosody effectively, specifically 
sentence-level primary stress, might help non-native speakers 
improve their comprehensibility. She measured native speakers' 
comprehension of non-native speech which was spoken with 
correct, incorrect, or missing primary stress. She found that 
although the native speakers' comprehension of the different 
stimuli was not significantly different, their recall of the correctly 
accented content was stronger and their impressions of the speaker 
more favourable than the other samples. Derwing et al. (1998) give 
experimental evidence that prosodic instruction improves speaker 
comprehensibility, accentedness, and fluency. 

Mendelsohn (1995), as one example among many, stresses 
that learners should be taught listening comprehension explicitly, 
including top-down processes such as attention to prosody. As the 
signal processing technology has matured, there have been a 
number of studies (such as Anderson-Hsieh, 1992) about using 
visual feedback to teach prosodic elements. Chun (1998) gives an 
excellent review of these studies, including analysis of their 
shortcomings and recommendations for future research. 

Capliez (2017) conducted an empirical research study to 
investigate the role of prosody teaching on listening and speaking 
skills of French learners of English. The main goal of the study was 
to examine whether focusing on the prosodic features of the L2 (i.e. 
stress, rhythm, and intonation) would improve learners’ listening 
and speaking skills more than the focus on the segmental features 
(i.e. individual sounds). The study’s results reported positive effect 
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sentences. In the third and the fourth experiment, proficient Dutch 
users of English heard English sentences; however, the results did 
not show any interaction at all. These findings suggest that the L2 
listeners showed the same improvement effects as the L1 listeners. 
However, the less efficient mapping of prosody to semantics may 
be the underlying reason for which nonnative listening fails to 
reach the native listening’s level. The only drawback about this 
study is that the authors selected Dutch learners of English who had 
a high level of proficiency to perform the same task as the English 
speakers on an English stimuli set. Considering the prosodic 
similarities of Dutch and English, it is hard to determine whether 
the listeners were applying L1 or L2 strategies to the task.  

One thing we do know is that native listeners exploit the 
rhythmic structure of their own language (Cutler, 2000-2001) in 
segmenting speech. For example, speakers of French and Spanish, 
which has a syllable-based rhythmic structure, detect targets that 
occur at syllabic boundaries more quickly. In contrast, speakers of 
Japanese, which has a mora-based rhythmic structure, are faster at 
detecting targets at moraic boundaries. Cutler goes on to show that 
listeners may attempt to apply these segmentation rules to non-
native speech, and experience a penalty in doing so. Even in the 
case of bilinguals, one of the L1’s rhythmic structure is preferred as 
a processing algorithm. Nonetheless, Cutler finds that bilingual 
listeners can inhibit their preferred segmentation processing when it 
interferes with their listening to language with a different rhythmic 
structure. Li and Post (2014) confirm these findings in an 
experimental study that reported a positive effect of L1 transfer on 
acquiring prosodic properties of the L2 phoneme and its semantic 
connotations.  

However, Lee and Fraundorf (2018) examined the impact 
of contrastive pitch accents on the memory of L2 listeners in 
encoding the target language discourse. The study reported that low 
and intermediate proficiency L2 learners had no memory benefit 
from the contrastive accents. On the other hand, the high 
proficiency L2 learners showed moderate sensitivity to contrastive 
accents yet, they failed to fully integrate the information in their 
production. The authors argue that prosodic cues are strongly 
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were able to infer the contrastive prosody solely by the prosody of 
the surrounding words. 

Ip and Culter (2017) went further to examine whether the 
findings that suggest that listeners follow prosodic cues to 
comprehend utterances as in English and Dutch are universal even 
in languages with different phonological systems such as Mandarin 
Chinese. They chose Mandarin Chinese specifically because it is a 
tone language hence, “in principle the use of pitch for lexical 
identity may take precedence over the use of pitch cues to salience” 
(p.1218). The study analysed data from 52 native speakers of 
Mandarin Chinese. The stimuli were presented in three versions 
manipulated by Praat. The first version was manipulated with 
emphatic stress for the target bearing word. The second version the 
word after the target bearing word was manipulated with emphatic 
stress. The third version was produced in a neutral manner for the 
target bearing word and the entire sentence. The data were analysed 
for response time and accuracy as well as for some acoustic 
analyses.  The response time data shows that listening 
comprehension is facilitated when the preceding intonation 
predicted the focus on the target bearing word. The response time 
results are supported by the acoustic analyses which revealed 
greater F0 range in the preceding intonation for the target-bearing 
words and sentences. Ip and Culter (2017) imply on how 
universality and language specific nature interact in the processing 
for the salience of the target language’s phonological system.  

Prosody's Role in Non-Native Speakers' Listening Comprehension 
Most of the psycholinguistic studies on priming and 

intonation were performed in the L1 domain. However, Akker and 
Cutler (2003) ran Cutler’s (1976) experiment examining prosodic 
cues to semantic structure on L2 listeners to see if they also were 
able to detect the target-bearing phoneme more quickly if it was in 
a focal position prosaically. The study included four experiments. 
The first experiment supported the study’s hypothesis that English 
listeners are faster in attending to the target phonemes when the 
target-bearing words were in accented. In the second experiment a 
similar result was obtained with Dutch listeners and Dutch 
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Figure 1: Results from van Donselaar et al. (2005)'s priming 
experiment. 

 
 
Prosodic cues also aid in sentence level processing. A 

reaction time experiment designed by Cutler (1976) and reproduced 
by Akker and Cutler (2003) showed that native listeners are able to 
detect a phoneme more quickly if the target had been previously 
presented in with a contrastive accent within a sentence than if the 
target-bearing word was non-contrastive in the same sentence. For 
example, the target phoneme /b/ was detected significantly more 
quickly if the target-bearing word was in a position of contrastive 
focus in the sentence (“The couple had quarrelled over a BOOK 
they had read.”) rather than a neutral position (“The couple had 
quarrelled over a book they hadn’t even READ.”). In these 
experiments the target-bearing word itself was replaced by an 
acoustically neutral version of the same word. That is, listeners 
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Prosody's Role in Listening Comprehension 
McQueen et al. (2003) note that despite differing theories in 

how spoken words are recognized, there is “broad agreement” 
amongst psycholinguistic researchers that spoken word recognition 
is a two-step process. First is a prelexical phase which converts the 
speech signal into an “abstract description of the utterance,” (p. 
257). This is followed by an activation phase during which words 
in the lexicon that match the input compete in order to resolve the 
semantic content. Many psycholinguistic researchers have looked 
for clues that intonational priming can boost the efficiency of this 
process. 

As an example, van Donselaar et al. (2005) show that 
suprasegmental priming leads to faster response times for a lexical 
identification task. In their study, a Dutch word such as okTOber 
was primed by either the matching fragment (okTO-), the 
mismatched fragment (OKto), or a control (eufo-). The experiment 
was performed in Dutch, a language with similar intonational 
patterns as English, to take advantage of minimal pairs such as 
okTOber/OCtopus. The experimental results showed significantly 
faster response times and correct results for the matching primes, as 
well as an inhibitory effect for the mismatched primes (see Figure 
1). 



 

 
  االجتماعية  و   اإلنسانية  جملة العلوم ٢٨٩

 هـ ١٤٤٢  ربيع اآلخر  نسو تاسع واخلمالالعدد  

 

Introduction  
This research study has mainly been motivated after an 

exposure to a special technique followed by some English 
instructors in ESL schools in Canada. They had developed creative 
techniques to supplement their more standard approaches such as 
audio-lingual practice, total physical response, elicitation 
procedures, and so on. One such technique they called “Clap the 
Stress,” which they used to help students improve listening and 
speaking skills. Used for either words or phrasal elements, the tutor 
would accompany unstressed elements with a soft hand clap and 
stressed elements with a strong clap. After a few repetitions, the 
students would join in. The instructors reported positive results 
with this technique for nearly all students, except for those native 
speakers of languages which had radically different rhythms from 
English. 

This interesting technique inspired this research experiment 
to follow almost the same idea of priming the learners to the target 
listening input through intonation. The intonation is manipulated 
through a computer software (Pratt) and presented to learners 
through the computer a simple computer for the presentation of the 
research task and the manipulated stimuli. Hence, having a 
computer program to extract the rhythm of an utterance might be a 
way to give students their own “Clap the Stress” tutor for any given 
utterance. 

LITERATURE REVIEW 

That prosody has a role in linguistic comprehension has 
been supported by research in psycholinguistic processing, 
including intonational priming experiments specifically. Although 
most of the research in this area focuses on L1 prosodic processing, 
there is some research on L2 processing. Furthermore, research into 
L2 teaching of prosody – both in production and comprehension – 
supports the idea that integrating prosody, both explicitly and 
implicitly, in a language learning setting could be beneficial (Li & 
Post, 2014). 
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  امللخص: 

املقطع وجود   املستوى  فوق  الصوتية  واالستماع والسمات  الفهم  البحث يف جمال  أظهر 

�يئة املستمع من خالل تغري نربة    عالقة إجيابية بينهم لتعلم اللغة بشكل عام. تؤكد النتائج أن 

املست الصو  الصوتية فوق  السمات  إىل معاجلة أفضل  ت وإضاقة بعض  املقطعي قد يؤدي  وى 

ملداخالت اللغة �لنسبة للمستمع. تبحث الدراسة احلالية إمكانية حتسني فهم االستماع للغة  

�للغة اإلجنليزية. لذلك،    اإلجنليزية كلغة أجنبية من خالل التحضري الصويت للكلمات املنطوقة 

) أثناء االستماع  EFLليزية كلغة أجنبية (املشاركني على قدر�م يف فهم للغة اإلجن يتم اختبار  

من خالل عبارات صحيحة أو خاطئة واليت  مت تعديلها صوتياً من قبل بر�مج كمبيوتر لتظهر  

من خالل إضافة بعض  للمشاركني �حد هذه الثالث حاالت: إما عن طريق حتضري املستمع  

 تسجيل ثالثني مشارًكا يف  ن تكون بصوت حمايد أو النقيض متاماً. مت السمات الصوتية أو أ

منهم اإلجنليزية    ١٥منهم طالًبا سعودً� للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية و  ١٥الدراسة حيث كان  

احملسنه بسمات    هي لغته األم. أظهرت النتائج أنه مل يتم العثور على حتسن كبري للمداخالت

يق توفري إرشادات واضحة  حتسني فهم االستماع بدًال من ذلك عن طر صوتية. لذاك رمبا ميكن 

  لتلك السمات الصوتية.  لالنتباه 

 

املفتاحية:  اإلجنليزية كلغة    الكلمات  الرتنيم،  املقطعي،  املستوى  فوق  الصوتية  السمات 

       أجنبية، االستماع والفهم
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Abstract:  
Research in prosody and listening comprehension has shown a 

positive correlation between the two factors for language learning 
in general. The findings confirm that priming the intonation of an 
utterance may result in better processing of the speech signal. The 
current study examines whether EFL listening comprehension 
could be improved through intonational priming of speech 
utterances in English. Therefore, EFL listening comprehension is 
tested through true or false statements which were cued either by a 
“prime” (a suprasegmental sampling of the sound) or a neutral or 
foil cue. Thirty participants were enrolled in the study through15 
EFL Saudi students and 15 native speakers of English. The results 
show that no significant improvement was found for the cue type. 
Perhaps listening comprehension could instead be improved by 
providing explicit instruction on attention to prosodic elements. 

   

Key words: Prosody, Intonation, EFL, and Listening 
Comprehension 
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