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  الخاصة

  



  اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات

  تعليمات النشر
، تنشـر  متخصصة في العلوم اإلنسانية مجلّة علمية محكّمة نصف سنوية "اإلنسانية مجلّة الزرقاء للبحوث والدراسات"

 ،واإلحاطـة  ،األصـالة  :فيها شروط البحـث مـن حيـث    التي تتوافر ،باللغتين العربية واإلنجليزية ،البحوث العلمية
  .وخطواته ،وأسلوب البحث العلمي ،واالستقصاء

  

  : إجراءات تقديم البحث ومواصفاته
 .(research@zu.edu.jo ) اإللكتروني إلى يقدم البحث مطبوعاً باستخدام مايكروسوفت وورد، عبر البريد  •
 .العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم واألشكاليجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، مع  •

 .يجب أن يكون البحث غير منشور سابقاً، ولم يقدم للنشر لجهة أخرى، وأن يرفق الباحث إقراراً خطّياً بذلك •

 .يتم تقويم البحث من ثالثة محكّمين، وقد يطلب من الباحث مراجعة بحثه إلجراء تعديالت عليه •

 .د قبوله للنشر على قرص مضغوط أو بالبريد اإللكترونيالبحث بع يقدم  •

 

  : كيفية إعداد البحث للنشر

  :يتّبع الباحث الخطوات اآلتية في إعداد بحثه  

  :البحث   .1
الملخّـص،  وعنوان الباحث، و، )الباحثين(اسم الباحث ويطبع الباحث بحثه المكون من عنوان البحث، 

مستخدماً فراغـاً مزدوجـاً وحواشـي     (A4) الورقة قياسالكلمات المفناحية، على جانب واحد من و
  .)من كّل جانب سم 1.5و األعلىسم من 2.2(واسعـة 

  : ترتيب المحتوى   .2
  :يطلب من الباحث أن يتقيد بالترتيب اآلتي في كتابة بحثه

ق، والمناقشة، المالح ،النتائجووطرائقه،  ،مواد البحثومشكلة البحث، والمقدمة، (طبع محتوى البحث 
 :على النحو التاليوحجمه الخط حيث يكون نوع ، (A4) على جانبين من الورقة قياس) المراجعو

 .Simplified Arabic:نوع الخط -
  .لباقي النص 11للعناوين الرئيسة، و 12: حجم الخط -

  : عنوان البحث   .3
  .ويجب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبراً عن محتوى البحث، 23حجم ال

  : حجم البحث   .4

  .كلمة) 8000(أو  ،صفحة من صفحات المجلة) 15(أال يزيد عدد صفحات البحث على 
  : الباحث وعنوانه   .5

يذكر اسم الباحث وعنوانه بوضوح، وينص العنوان على اسم الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها، 

  .والقسم الذي يعمل فيه، ورتبته األكاديمية، وبريده اإللكتروني
  :الملخص   .6

 العربيـة أو (كلمة باللغة التي كتب بها، وآخر باللغة الثانية ) 200(لبحث ملخص ال يزيد على يرفق با

  . التي تعنى بها المجلة )اإلنجليزية
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7.  

  
  :الكلمات المفتاحية

خاصة به، وتكون باللغتين العربيـة  ) دالة(كلمات مفتاحية ) 6( علىيرفق بالبحث ما ال يزيد  9حجم 

  .واإلنجليزية

  
 :األشكال والجداول  .8

، وتزود بعناوين بحجم 8ترقّم كّل من األشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجم 
  .كّل منها في متن البحث بأرقامها، ويشار إلى 9
  

9.  

  
  :الهوامش

معلومة واردة في متن  ةمالحظة، أو لتوضيح أي ةتستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي 9حجم 
  . (*)البحث، ويستخدم لذلك إشارة مميزة مرتفعة عن النص مثل

  
 :المراجع  .10

ث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في تستخدم األرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البح -
 .قائمة المراجع

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في  -
   :القائمة حسب اسم المؤلف وفقاً لآلتي

.أ    :إذا كان المرجع بحثاً في دورية .أ 
رقم ف، )بخط مائل(اسم الدورية ف” عنوان البحث،ف“ بدءاً باسم العائلة،) الباحثين(اسم الباحث 

  .سنة النشرفأرقام الصفحات، فرقم العدد، فالمجلد، 

.ب    :إذا كان المرجع كتاباً 
سـنة  فاسم الناشر، ف، )بخط مائل(عنوان الكتاب فبدءاً باسم العائلة، ) المؤلفين(اسم المؤلف 

  .النشر
.جـ    :توراهإذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دك 

يذكر رسالة ماجستير أو (” عنوان الرسالة،ف“يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، 
  .السنةفاسم الجامعة، ف، )دكتوراة بخط مائل

  

.د   :إذا كــان المرجــع نشــرة أو إحصــائية صــادرة عــن جهــة رســمية        

  سنة النشرف أرقام الصفحات،فالمدينة، ف، )بخط مائل(عنوان التقرير فيكتب اسم الجهة، 

  

لمؤتمراوقائع   

    

  

 :المستالت

رقم فاسم المؤتمر، ف، )بخط مائل(عنوان البحث فبدءاً باسم العائلة، ) الباحثين(اسم الباحث 
  .سنة النشرفأرقام الصفحات، فالمجلد، 

  
يزود الباحث الرئيس للبحث المنشور بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه، إضافة إلى 

  .مستـلة من بحثه )20(عشرين 
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 أثر ربحية السهم على قرارات المستثمرين في السوق المالي السعودي

دراسة ميدانية ):20(عيار المحاسبي السعودي رقم في ضوء الم  
 

اللطيف بن محمد باشيخ عبدالدكتور   
 

المملكة العربية السعوديةجامعة الملك عبدالعزيز، جدة،  كلية االقتصاد واإلدارةقسم المحاسبة،   
  

فر متطلبات اإلفصاح والمعلومات المحاسبية لربحية السهم في امدى تو" لبحث الضوء على المشكلة الرئيسة المتعلقة بـهذا ا يسلط :ملخصال
المعيار على قرارات  ويهدف البحث لدراسة مدى تأثير متطلبات هذا". والخاص بربحية السهم) 20(ضوء المعيار المحاسبي السعودي رقم 

وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع . األسهم المتداولة في سوق األسهم السعوديب امالتهملقة بتعالمتعالمستثمرين 
وأعضاء هيئة التدريس العاملين في  ،تكونت من الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية االستبانات على عينة البحث، التي

جمعت من استبانة  )43(واستبانة للوسطاء الماليين،  )37(استبانة، منها  71بة والتمويل، واعتمد منها الجامعات السعودية في أقسام المحاس
  : يأتيومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما  .أعضاء هيئة التدريس

ثمرين في سوق األسهم قرارات المست المتعلق بربحية السهم على) 20(كن هناك أثر لصدور المعيار المحاسبي السعودي رقم لم ي .1
  .السعودي

وال تلتزم بمتطلبات اإلفصاح  ،)20(الشركات المساهمة العامة السعودية التي يتم تداول أسهمها بالسوق المالي ال تطبق المعيار رقم  .2
  . الواردة فيه بشكل كامل

  

  12/2011/  7، وتاريخ قبول البحث25/4/2011   تاريخ استالم البحث
 

Earnings Per Share and It’s Effect on Investors’ Decisions in Light of 

The Saudi Accounting Standard No. (20) Requirements: An Empirical 

Study 
 

 

Dr. Abdullatif Mohamed Basheikh 
 

 

Accounting Dept, Faculty of Economics & Administration, 

King Abdul Aziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 
 

 

Abstract: This research deals with the issue of the extent of the availability of accounting disclosure of the 

Earnings per share in accordance with the Saudi Accounting Standard No. 20. The research aims to examine 

the requirements for disclosure of accounting information related to equities traded on the Saudi Stock 

Market, according to the Saudi Standard No. (20), and the impact of the requirements of this standard on the 

decisions of investors in the Saudi Stock Market. The analytical descriptive approach was used in the research 

and a questionnaire was given to the targeted subjects which comprised of b Mediators working in financial 

brokerage companies and faculty members who are working in accounting and finance departments at Saudi 

universities. Seventy one questionnaires have been analyzed, 37 of which were given to brokers and 43 to 

faculty members. The main research findings are:  

1. The adaption of the Saudi accounting standard had no impact on the decision of investors in the Saudi         

Stock Market. 

2. Saudi Joint Stock Companies whose shares are sold in the stock exchange do not apply standard No 

(20) or fully adhere to the disclosure requirements stated. 
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     :المقدمة

  

المحاسبة نظام معلومات يهتم بالتقرير عن المعامالت تعد 
االقتصادية في الماضي والحاضر، إال أن هذا النظام ال يهتم وال 

وهو ما يعد قصورا  ،يفصح بشكل كاف عن المعلومات المستقبلية
أو نقصا في نظام المعلومات المحاسبي، ويشكل عامال سلبيا على 

ويعد اإلفصاح المحاسبي الكافي عن المعلومات . رارعملية اتخاذ الق
، حيث يقوم نظام واكثرها المالية من أهم الوظائف الرئيسة للمحاسبة

المعلومات المحاسبي بتقديم تلك المعلومات المالية في شكلها 
، لمساعدة المستخدمين ،عبر التقارير والقوائم المالية ،النهائي

كالمستثمرين الحاليين (جية وأصحاب الصلة من األطراف الخار
والجهات الحكومية  ،والعمالء ،والموردين ،والدائنين، والمرتقبين
اتخاذ القرارات االقتصادية والمالية الرشيدة  على) والضريبية

  .بالنسبة لتعامالتهم مع الوحدة االقتصادية
وتزداد أهمية اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات بشكل خاص 

مرين في سوق األوراق المالية، ألنه يوفر لهم من وجهة نظر المستث
المعلومات الالزمة عن حقيقة مستوى األداء وطبيعة الوضع المالي 

على  وهو ما يساعدهمأسهمها، بقتصادية التي يتعاملون للوحدات اال
يتعلق بأسهم هذه الوحدات  فيما اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة

تعظيم أرباحهم بها و داولاالقتصادية التي يأملون من خالل الت
 .  المستقبلية

المهمة التي دائما  وتعد ربحية السهم أحد أهم المصطلحات
عند اتخاذ القرارات االستثمارية ويهتمون بها المستثمرون يرقبها 

في سوق األوراق المالية، حيث تعبر هذه الربحية عن مؤشر مالي 
ربحية  قويم ، تتعلق بتيتضمن معلومات مالية ذات أهمية جوهرية

باإلضافة إلى ما يمكن أن تشكله ، الية المتحققةلمالمشروع والعوائد ا
هذه الربحية من مؤشر على إمكانية تحقق عوائد مستقبلية على 

سواء كانت هذه العوائد في شكل  ،األسهم في الوحدة االقتصادية
أو في شكل مكاسب  ،)في حالة االحتفاظ باألسهم(توزيعات أرباح 

، لذا فإن اإلفصاح المحاسبي عن )في حالة بيع األسهم(ة رأسمالي
المعلومات المتعلقة بربحية السهم ضمن القوائم المالية واإليضاحات 

التي يمكن أن يستند  ،المرفقة يعد للمستثمر مصدراً مهما للمعلومات
إليها في اتخاذ قراراته االستثمارية المتعلقة باألسهم المتداولة في 

 .لماليةسوق األوراق ا

للمعاييرالمحاسبية لذلك اهتمت الهيئات واللجان المهنية المنظمة 
 وأصدرت معايير محاسبية خاصة ذات صلةبربحية السهم، 

باإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلق بربحية السهم، رغبة 
منها في رفع كفاءة األسواق المالية وتعزيز مستوى اإلفصاح 

 . والشفافية فيها

، )33(لمعيار المحاسبي الدولي رقم ذلك جاء اوفي ضوء 
الصادر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية في فبراير من العام 

، "ربحية السهم"والذي يحمل عنوان  ، (IASC NO.33)م1997
وأصدر مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي في فبراير 

عنوان الذي حمل أيضا ) 128(م المعيار المحاسبي رقم 1997
، كما اهتمت لجنة معايير (FASB NO.128)" ربحية السهم"

بهذا  SOCPA  ة السعودية للمحاسبين القانونيينالمحاسبة بالهيئ
المحاسبي م المعيار  2007وأصدرت بدورها في العام الموضوع، 

  .الخاص بربحية السهم) 20(السعودي رقم 
 

  :مشكلة البحث
  

األوراق المالية بالمعلومات من المستثمرين في سوق  كثيريهتم  
والتقارير المالية والمحاسبية المقدمة من الشركات، لما لهذه 

يتخذونها في  المعلومات من أثر حاسم على قرارات االستثمار التي
السوق المالي، ولعل من أكثر المعلومات التي يحتاجها هؤالء 

السهم، المتعلقة بربحية  تلك ،الحصول عليهابويهتمون  ،المستثمرون
ن هذه المعلومات تشكل أولوية من أولويات المستثمرين إبل 

ن مشكلة إوبناء على ما سبق ف. والمتعاملين في األسواق المالية
البحث الرئيسة تتناول أثر اإلفصاح المحاسبي للشركات المساهمة 
السعودية عن ربحية السهم والمعلومات ذات الصلة التي يتطلبها 

لمستثمرين على قرارات ا ،)20(سعودي رقم المعيار المحاسبي ال
ومن ثم يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة  .في سوق المال السعودي

 :اآلتيفي السؤال العام 
  

هل هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين رأي الوسطاء الماليين 
في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

  :يأتي؟فيما 
المترتب عن صدور المعيار المحاسبي السعودي ألثر ا .1

على قرارات المستثمرين في سوق األسهم ) 20(رقم 
  .السعودي

أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة بربحية  .2
  .السهم

كن أن تؤثر على قرار المستثمر أهم المعلومات التي يم .3
 .سوق األسهم السعودي في

المعلومات المحاسبية المزايا التي يمكن أن توفرها  .4
المتعلقة بربحية السهم على قرار المستثمر في السوق 

 .المالي عند اإلفصاح عنها

السلبيات التي يمكن أن تظهر على قرار المستثمر عند  .5
 .عدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم
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العوامل المؤثرة التي تتوقف عليها أهمية اإلفصاح عن  .6
نسبة للمستثمرين عند اتخاذ قرارات ربحية السهم بال

 .االستثمار

    أهم العوامل التي تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات  .7
 .مستثمرين المتعلقة بتداول األسهمال

 ت المدرجة في سوق األسهم السعوديمدى التزام الشركا   .8
 .)20(بتطبيق متطلبات المعيار رقم 

 

 :أهمية البحث
 

  :يةاآلتط  تكمن أهمية هذا البحث في النقا
أساسا مهما  بها تشكل ربحية السهم والمعلومات المتعلقة .1

  .لمستخدمي المعلومات المحاسبية ومتخذي قرارات االستثمار
 بصفتها عامل المال األهمية القصوى التي توليها الدول ألسواق   .2

ما يستدعي  ،واألجنبية المحلية لرؤوس األموالمهماً  جذب
االستثماري  المناخ ئمة لتحسينتوفير الشروط والظروف المال

  .فيها
أسواق لمحاسبي عن المعلومات في تعزيز أهمية اإلفصاح ا .3

  .ورفع كفاءتها ،وتنشيطها ،رأس المال
   

  :أهداف البحث
  

يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة مدى تأثير المعلومات 
ة والصادرة عن الشركات المساهم ،المحاسبية المتعلقة بربحية السهم

 صوصاًخو ،على قرارات المستثمرين في السوق المالي ،السعودية
تلك المتعلقة بتعامالتهم على األسهم المتداولة في السوق، باإلضافة 

على حجم المعلومات ) 20(إلى أثر المعيار المحاسبي السعودي رقم 
  .المقدمة من الشركات عن ربحية السهم

  

ألهداف الفرعية ن اكما يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدد م
التي تخدم في النهاية الهدف النهائي للبحث، وتتمثل في المتكاملة، 

  :اآلتي
أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة معرفة  .1

  .بربحية السهم
المعلومات التي لها أثر جوهري على قرار  معرفة .2

 .المستثمر في سوق األسهم السعودي

ند اإلفصاح عن المزايا التي سوف تظهر ع معرفة .3
 .المعلومات المتعلقة بربحية السهم

ات الناتجة عن عدم كفاية اإلفصاح عن تحديد السلبي .4
 .لمعلومات المتعلقة بربحية السهما

تسليط الضوء على أهم العوامل المؤثرة على قرارات  .5
 .أو بيعها المستثمرين عند عملية شراء األسهم

 ألسهمم الشركات المدرجة في سوق امدى التزا رصد .6

 ).20(السعودي بتطبيق متطلبات المعيار رقم 
 

  :البحث ياتفرض
  

من تحقيق األهداف المرجوة من البحث، فقد تم  الباحثحتى يتمكن 
بين متغيرات البحث ذات الصلة المباشرة  اآلتيةصياغة العالقات 

على  ،علمية فرضيات في شكل ، بطبيعة مشكلة البحث وأهدافه
  :اآلتيالنحو 

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين " :ىاألول يةالفرض •
رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 

من حيث األثر المترتب عن صدور المعيار  ،هيئة التدريس
على قرارات المستثمرين في ) 20(المحاسبي السعودي رقم 

  ."سوق األسهم السعودي
داللة إحصائية بين رأي  ال يوجد اختالف ذو" :ةالثاني يةالفرض •

الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 
من حيث أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات  ،التدريس

  ."المتعلقة بربحية السهم
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي " :ةالثالث يةالفرض •

عضاء هيئة الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأ
من حيث أهم المعلومات التي يمكن أن تؤثر على  ،التدريس

  ."قرار المستثمر في سوق األسهم السعودي
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين " :ةالرابع يةالفرض •

رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 
من حيث المزايا التي يمكن أن توفرها  ،هيئة التدريس

المعلومات المحاسبية المتعلقة بربحية السهم على قرار 
  ."المستثمر في السوق المالي عند اإلفصاح عنها

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين " :ةالخامس يةالفرض •
رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 

من حيث السلبيات التي يمكن أن تظهر على  ،هيئة التدريس
ار المستثمر عند عدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة قر

   ."بربحية السهم
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين " :ةالسادس يةالفرض •

رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 
من حيث العوامل المؤثرة التي تتوقف عليها  ،هيئة التدريس

بالنسبة للمستثمرين عند اتخاذ أهمية اإلفصاح عن ربحية السهم 
  ."قرارات االستثمار

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين " :ةالسابع يةالفرض •
رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 



  دانيةمي دراسة): 20(قرارات المستثمرين في السوق المالي السعودي في ضوء المعيار المحاسبي السعودي رقم أثر ربحية السهم على 

4 

من حيث أهم العوامل التي تؤثر بدرجة كبيرة  ،هيئة التدريس
  ."على قرارات المستثمرين المتعلقة بتداول األسهم

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين ": ةالثامن يةالفرض •
رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء 

من حيث مدى التزام الشركات المدرجة في  ،هيئة التدريس
معيار المحاسبي سوق األسهم السعودي بتطبيق متطلبات ال

  .")20(السعودي رقم 
  

  :حدود البحث
  

  :ييأتلبحث فيما تتمثل حدود ا
يقتصر البحث على دراسة أثر اإلفصاح عن المعلومات  .1

المتعلقة بربحية السهم على قرارات المستثمرين في 
وذلك لمحدودية التعامل بها في  ؛األسهم دون السندات

  . السوق السعودي
يقتصر البحث على شركات الوساطة المالية، التي بدأت  .2

  .ممارسة نشاطها بشكل فعلي
لبحث على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يقتصر ا .3

 .   السعودية في أقسام المحاسبة والتمويل

يقتصر البحث على متطلبات اإلفصاح المحاسبي عن  .4
وفقا لمتطلبات معيار ربحية السهم  ،ربحية السهم

 ). 20(السعودي 

 ،الجزء األول يعرض المقدمة :أربعة أجزاء هيينقسم البحث 
، وحدوده ، وفرضياتة،هوأهداف ،هتوأهمي البحث مشكلة: ويتضمن

الثالث الدراسة والجزء  .يتناول الدراسات السابقةووالجزء الثاني 
وملخص النتائج،  ،وتحليلها ،أسلوب جمع البياناتالميدانية ويتضمن 

 . والجزء الرابع واألخير التوصيات
  

 الدراسات السابقة: ثانياً
  

ربحية "ح المحاسبي اهتمت هذه الدراسة بشكل أساسي بالمصطل
، والمعلومات المرتبطة به، وذلك في ضوء ماجاء في "السهم

لذا فقد تم عرض أهم  ،المعايير المحاسبية الخاصة بربحية السهم
الدراسات السابقة ذات العالقة حسب التسلسل الزمني بشكل 
تصاعدي، حيث ستعرض الدراسات السابقة المتعلقة بربحية السهم 

اإلفصاح بعدها الدراسات السابقة المتعلقة أوال، وتعرض من ب
وربحية . بقرارات المستثمرين في سوق األسهم وعالقتها ،المحاسبي

ير من تي جذبت اهتمامات الباحثين في كثالسهم من المواضيع ال
 ، من الدراسات التي تناولت ربحية السهم الكثير الدول، لذلك يوجد

  : يأتيومن أهم هذه الدراسات ما 

محددات " بعنوان  (Louvari,& Walker,2003)دراسة .1
فصاح االختياري لربحية السهم المعدلة للشركات وتأثيرها اإل

بالمملكة ) 33(على قرارات المستثمرين في تطبيق المعيار 
حيث استعرضت الدراسة أهم نصوص المعيار رقم . المتحدة

تلك  خصوصاًومتطلبات اإلفصاح التي حددها المعيار، ) 33(
وانعكاساته على أداء األسهم  ،لبات المتعلقة بربحية السهمالمتط

المتداولة في السوق المالي، كما سلطت الدراسة الضوء على 
لزام إبسبب  ،التعديالت التي دخلت على التقارير المالية

الشركات المساهمة بتطبيق هذا المعيار، وخلصت الدراسة إلى 
يجابية بين إاط هناك عالقة ارتب: اآلتية ةالرئيسالنتيجة 

محددات اإلفصاح االختياري وقياس ربحية السهم، كما أن 
هناك حاجة للمزيد من البحث عن دوافع اإلفصاح لدى 

  .يتعلق باإلفصاح عن ربحية السهمالمنشآت فيما 
حالة السوق المالي "بعنوان  (Coopel, et, al.,2004)دراسة  .2

هم وحالة وهدفت تحليل العالقة بين ربحية الس ،"وتوقعاته
وتفسير العوامل المحددة لسعر السهم وما  ،السوق وتوقعاته

من النماذج  كثيرواستخدمت الدراسة ال. يحققه من أرباح
 اإلحصائية لتحليل العالقة بين المتغيرات المختلفة، وتوصلت

هناك عالقة معنوية بين ربحية : اآلتيةالدراسة إلى النتائج 
لك عندما قامت بتحليل عالقة السهم وحالة السوق وتوقعاته، وذ

وتفسير أهم  ،وأثرها على وضع السوق وتوقعاته ،ربحية السهم
 .العوامل المحددة لسعر السهم وما يحققه من أرباح

  

   والتي تناولت العالقة  ،أما الجزء الثاني من الدراسات السابقة
بين اإلفصاح المحاسبي وقرارات المستثمرين، فنشير إلى الدراسات 

  :يةاآلت
 

دور المعلومات " بعنوان (Wright & Robbie,1996) دراسة .1
ستثمار في األسهم غير المسعرة لال تقويمالمحاسبية في 

على  لمعرفة، حيث سعت هذه الدراسة "المشاريع الرأسمالية
المعلومات المحاسبية المنشورة عن  تؤديهأهمية الدور الذي 

المتداولة في  ربحية السهم في مجال تسعير األوراق المالية
السوق، واختبار العالقة ببين المعلومات المحاسبية المنشورة 

وذلك  ؛ة وبين أسعار األسهم قبل النشر وبعدهأعن ربحية المنش
لبيان مدى استجابة األسعار للمعلومات المحاسبية المنشورة 

وقد تم استخدام المنهج . ة في تاريخ النشرأعن ربحية المنش
أجريت الدراسة على عينة من الشركات و ،الوصفي التحليلي

راسة الصناعية العاملة في المملكة المتحدة، وقد توصلت الد
عنصراً مهماً في عملية اتخاذ إلى أن المعلومات المحاسبية تعد 
الرغم من أنها ليست على القرار االستثماري في األسهم، 
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المصدر الوحيد للمعلومات، كما توصلت الدراسة إلى أن 
ثمرين يعتمدون على قائمة التدفقات النقدية بشكل أكبر من المست

 ،المحللين الماليين، وأوضحت أيضا أن المستثمرين يعتمدون
على المعلومات غير  ،إلى حد متقارب مع المحللين الماليين

  .المحاسبية عند اتخاذهم القرار االستثماري
عن  فصاحإلاتحسين متطلبات "بعنوان ) Mary,2003(دراسة  .2

حيث ركزت هذه الدراسة على مدى تأثر  ،"حية السهمرب
قرارات المستثمرين في أسواق المال باإلفصاحات والمعلومات 

 ،ربحية السهم بشأنالتي تعلن عنها الشركات المساهمة  ،المالية
وقد . في ضوء التعديالت الجديدة للمعايير المتعلقة باإلفصاح

حللين الماليين أجريت الدراسة الميدانية على عينة من الم
والمستثمرين، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها 

 ٴأنه يجب على الشركات المساهمة أن تتحرى مزيدا: الدراسة
في التقارير  وأرباحها األسهممن الدقة في اإلفصاح عن عوائد 

 المالية السنوية، كما يجب عليها مراعاة قواعد اإلفصاح
لخاصة بربحية السهم، لما لها عند نشر المعلومات ا رهيومعاي

اإلفصاح عن فإن من تأثير على أسعار األسهم، وأخيراً 
المعلومات الكافية يمكن المستثمرين من التنبؤ باألداء 

  .المستقبلي للشركات بشكل دقيق
رد فعل " بعنوان(Hishleifer & Teoh, 2005) ة دراس .3

المالي على المعلومات محدود من المستثمرين والسوق 
هدفت هذه الدراسة تحليل العالقة بين المعلومات  ،"محاسبيةال

يم ردود أفعال المستثمرين تجاه ووتق ،المحاسبية والسوق المالي
ما يتعلق بالتنبؤ باألرباح، في وخصوصاًالمعلومات المحاسبية، 

كما هدفت الدراسة تحديد االنحراف الواضح في األرباح 
المستثمرين  تقويم جةالمحققة من سوق األوراق المالية نتي

واستخدمت . ومات المالية المتوفرة عن السوقالمحدود للمعل
من النماذج اإلحصائية لبحث العالقة بين متغيرات  كثيرال

: كان من أهمها ،من النتائج كثيرال الدراسة، وتم التوصل إلى
أن أسعار البورصة تتأثر سلباً بالمعلومات المتراكمة المرتبطة 

ي، وأن كم المعلومات المتاحة بالبورصة يؤدي بالتدفق النقد
لقلة التركيز لدى المستثمرين عند اتخاذ القرار، كما أن إدراك 
المستثمر للمعلومات المهمة وقوة ذاكرته يؤثران على 

ن إفمهمة عند اتخاذ القرار، وأخيراً  يعدهاالمعلومات التي 
علومات المحدود للمستثمرين تجاه الم ويمهناك عالقة بين التق

 .  سعار السوق بالبورصةأالمحاسبية وبين 
   

من الباحثين الدراسات العربية فقد حاول الكثير أما فيما يتعلق ب
بيان أثر العالقة بين اإلفصاح المحاسبي وقرارات المستثمرين في 

     :األسواق المالية، ونستعرض أهم هذه الدراسات
لية ألهمية دراسة تحليلية وعم"بعنوان ) 1990كشك،(دراسة  .1

 ،دور البيانات المحاسبية في زيادة كفاءة سوق األوراق المالية
حيث استكشفت الدراسة األسس التي يعتمد عليها  المستثمرون 
في سوق األسهم المصرية عند اتخاذ القرار االستثماري، وهل 

يوجد هناك  ويعتمد هؤالء  المستثمرون على التقارير المالية أ
وقد توصلت  ؟قرار االستثماريمصادر أخرى لصنع ال

ن المستثمر يحتاج إلى المعلومات إ :اآلتيةالدراسة إلى النتائج 
والبيانات المحاسبية إلى جانب الخبرة التخاذ القرار 
االستثماري، وكذلك يحتاج المستثمر إلى العالقات الشخصية 
ومشورة بيوت الخبرة، وأخيراً أظهرت هذه الدراسة أن 

  . ون باإلشاعات في سوق األوراق الماليةالمستثمرين يتأثر
أثر المعلومات المحاسبية على "بعنوان ) 2001،حميدة(دراسة  .2

رية دراسة نظ: سلوك متخذ قرار االستثمار في األسهم
طبيعة المعلومات  ةهيماتعرف ، حيث حاول الباحث "وتطبيقية

التي توثر على سلوك المستثمر عند اتخاذ  ،ونوعيتها المحاسبية
واستخدم لذلك  .أو بيعها ره االستثماري تجاه شراء األسهمقرا

لقياس، وتوصلت الدراسة إلى أن لأسلوب االنحدار المتعدد 
المستثمرين يفضلون االستثمار في الشركات ذات األرباح 
المرتفعة، وذات الحجم الكبير، بينما ال يعيرون اهتماما 

  . لمقاييس مديونية الشركات
فصاحات محتوى المعلومات لإل"بعنوان  )2002الراشد،( دراسة .3

وقامت هذه الدراسة بإجراء " المحاسبية للشركات الكويتية
فصاحات القوائم إلمعلوماتي في ادراسة تحليلية للمحتوى 

وقيمة هذه اإلفصاحات لدى المحللين الماليين  ،المالية للشركات
واستخدمت . والمستثمرين بشكل عام في المؤسسات الكويتية

سة البيانات اليومية لألسهم، وخلصت إلى أن اإلعالنات الدرا
عن الربحية ذات المحتوى ألمعلوماتي تحظى بتقدير 

  .  المستثمرين نحو تحديد أسعار األوراق المالية
  أما الدراسات التي تمت في المملكة العربية السعودية فهي       

ات دراسلذلك خص الباحث هذه الجزء بذكر أهم هذه ال ،قليلة
  :، ومن هذه الدراساتالتي أجريت على هذه السوق

اختبار العالقة بين الربح "، بعنوان )1987لبده، (دراسة  .1
دراسة تطبيقية على : الموزع والسعر السوقي للسهم العادي

، وهدفت الدراسة اختبار العالقة بين "سوق األسهم السعودي
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لى الربح الموزع والسعر السوقي للسهم، وتوصل الباحث إ
  . وجود عالقة طردية بين الربح الموزع والسعر السوقي للسهم

سلوك واتجاهات "بعنوان ) 1993 وحسن، الصائغ( دراسة .2
دراسة ميدانية في مدينة : المستثمر السعودي في األسهم

وأظهرت الدراسة أن مصادر المعلومات المالية التي " الرياض
سعودية غير يسترشد بها المستثمرون في المملكة العربية ال

  .مهمة بالنسبة لهم
معوقات االستثمار "، بعنوان )1998 خبابة وآخرون،(دراسة  .3

والتي أظهرت أن  "في سوق األوراق المالية السعودي
نظراً  ،المستثمر السعودي يلجأ إلى مصادر ثانوية للمعلومات

ويمكن أن  التي يطمئن إليها، لغياب المصادر الرسمية الفعالة
أو  ذ قراره االستثماري في عملية بيع األسهمتساعده في اتخا

  .شرائها
دراسة ميدانية لمدى أهمية "، بعنوان )2005 الحيزان،(دراسة  .4

المعلومات بقائمة الدخل على اتخاذ قرار االستثمار للمستثمر 
فقد هدفت هذه الدراسة معرفة مدى االعتماد على  ،"السعودي

ستثماري في سوق معلومات قائمة الدخل في اتخاذ القرار اال
األسهم السعودي، وما المعلومات المالية التي يعتمد عليها 

ومعرفة ما إذا  ؟المستثمر أكثر عند اتخاذه للقرار االستثماري
حتى  ؟الو كانت المعلومات المنشورة في قائمة الدخل كافية أ

 ،واستخدمت الدراسة األسلوب الميداني. يمكن أن يبني قراره
، وقد توصلت الدراسة إلى أن انة خاصةوذلك من خالل استب

في اتخاذ قراراتهم  ،نسبة كبيرة من المستثمرين يعتمدون
على المعلومات غير المالية، أما أهم مصادر  ،االستثمارية

المعلومات التي يبني المستثمر قراره عليها فهي اإلشاعات 
من % 65ونصائح األصدقاء، كما بينت الدراسة أن 

  .ومات في قائمة الدخلعلى عدم كفاية المعل المستثمرين يتفقون
جدوى المعلومات المحاسبية "، بعنوان )2006 باشيخ،(دراسة  .5

وغير المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في سوق األسهم 
المعلومات ركزت الدراسة على بيان مدى أهمية و ،"السعودي

الستثماري، ا اتخاذ القرار في   وجدواها  المحاسبية المحاسبية وغير
الدراسة إلى أن  توصلتو  وقد أجريت دراسة ميدانية لذلك

بأنه سوق مضاربة  السوق السعودي في الفترة السابقة يوصف
المحاسبية في اتخاذ  كامل، ومن ثم ظهرت أهمية المعلومات

المختصة باألسهم،  المواقع تعدالقرار االستثماري، ولذلك 
لمالية، والتقارير ربع وموقع هيئة سوق المال، والتقارير ا

المعلومات التي يعتمد  من أهم مصادر ،على التوالي ،السنوية

 هم السعودي أثناء عملية بيعن في سوق األسروعليها المستثم
 .وشرائها األسهم

  

والدراسة الحالية أول دراسة تتناول أثر ربحية السهم على 
ي رقم قرار المستثمر السعودي في ضوء المعيار المحاسبي السعود

، باإلضافة إلى استمزاج الدراسة آلراء االوسطاء الماليين )20(
وآراء أعضاء هيئة  ،الذين هم على اتصال مباشر بالمستثمرين

التدريس في الجامعات الذين يطلعون على آخر التطورات والجهود 
لتعزيز دور  ،العلمية للهيئات والمؤسسات المهنية المحاسبية

   .األسواق المالية المعلومات المحاسبية في
  

  :وتحليلها مجتمع البحث و أسلوب جمع البيانات: ثالثاً
  :مجتمع البحث وأسلوب جمع البيانات .1

تكون مجتمع البحث من الوسطاء الماليين في شركات الوساطة 
ودية في وأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات السع ،المالية

الماليين في شركات  ، حيث للوسطاءأقسام المحاسبة والتمويل
 ل مباشرالوساطة المالية في المملكة العربية السعودية اتصا

كبار وخصوصاً بالمستثمرين في سوق األسهم السعودي، 
وذلك بسبب ابتعاد صغار المستثمرين عن سوق  ؛المستثمرين منهم

  . األسهم السعودي، حيث التراجعات الحادة في مؤشر السوق العام
تدريس فقد تم اختيارهم من ضمن مجتمع أما أعضاء هيئة ال

يدعون  -بحكم عملهم في الجامعات السعودية-  ألنهم ،البحث
للمشاركة بعملية إعداد المعايير المحاسبية المحلية، كما يدعون 

دورها، هذا باإلضافة قبل ص جميعها لحضور جلسات نقاش المعايير
المحاسبية ضمن المقررات  ،مادة المعايير المحاسبيةإلى تدريسهم 

في معظم الجامعات  وبرامجهما في خطط البكالوريوس والماجستير
لذا فهم على اطالع مستمر  ،والكليات في المملكة العربية السعودية

  .  على المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبين السعوديين
عتمد في اواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي 

صممت خصيصا  ةاستبان علىات األولية من العينة تجميع البيان
، كلها الختبار فروض البحث وشملت على األسئلة الكفيلة بذلك

ووزعت االستبانه بشكل مبدئي على عينة من الوسطاء الماليين في 
وأعضاء هيئة التدريس، وقد أخذت  ،شركات الوساطة المالية
 المبدئية ستبانةالمفيدة في تعديل االكلها باالعتبار المالحظات 

) 88(وقد تم توزيع . حتى تم إقرارها بشكلها النهائي وتطويرها،
استبانة في صورتها النهائية على الوسطاء الماليين في شركات 

استبانة في صورتها النهائية على ) 90(الوساطة المالية، ووزعت 
استبانة من الوسطاء ) 37(وقد تم تجميع . أعضاء هيئة التدريس

لوجود خلل حاد فيها، وتم  ،استبانات )4(استبعد منها  ،نالماليي
 )5(استبعد منها  ،استبانة من أعضاء هيئة التدريس) 43(تجميع 
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لوجود خلل حاد فيها أيضا، حيث وصل مجموع ، استبانات
تم تحليل  ،استبانة )71(االستبانات التي اعتمدها الباحث إلى 

  .بياناتها
  :تحليل البيانات .2

ث في معالجة البيانات على استخدام برنامج التحليل عتمد الباحا
 ،، حيث تم استخراج بعض المقاييس الوصفية(SPSS)اإلحصائي 

للمساعدة في التحليل  ،واالنحراف المعياري ،المتوسطات مثل
وإجراء المقارنات واختبار الفروض، كما تم استخدام أسلوب 

Mann-Whitney U فئات الختبار معنوية الفروقات بين ال
 يأتي ، وفيما%5المختلفة لعينة البحث، وذلك عند مستوى معنوية 

 .استعراض أهم نتائج الدراسة

 أثر معيار ربحية السهم  تقويم

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي ": ىاألول يةالفرض
الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 

صدور المعيار المحاسبي  على ترتبمن حيث األثر الم ،التدريس
السعودي المتعلق بربحية السهم على قرارات المستثمرين في سوق 

األثر  معرفةبدأت الدراسة الحالية بمحاولة  ."األسهم السعودي
صدور المعيار المحاسبي السعودي المتعلق بربحية  لىالمترتب ع

السهم، وذلك من خالل توفير بعض العوامل التي قد تساعد 
المستثمرين في سوق األسهم السعودي في اتخاذ قراراتهم 

تساعد في  يمكن أناالستثمارية، لذا وضع الباحث خمسة عوامل، 
األسهم السعودي،  سوق أثر المعيار على المستثمرين في تقويم
زيادة الثقة في المعلومات وكفاءة سوق األسهم السعودي، : وهي

توافر و افية في السوق،زيادة الشفوالسهم، المتاحة عن ربحية 
توافر الوعي لدى والمعلومات التفصيلية عن ربحية السهم، 

 :اآلتي) 1(ئج كما في الجدول رقم المستثمرين، وقد جاءت النتا

 

 

)1(جدول رقم   

صدور المعيار المحاسبي السعودي المتعلق بربحية السهم علىاألثر المترتب   
 

 البيان

 
 

 .Std المتوسط الترتيب التكرار
D 

المتوسط 

لشركات 

 الوساطة

المتوسط 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.75 584.0 2.76 2.64 1.16 2.70 1 70 توافر الوعي لدى المستثمرين

 0.22 525.5 2.62 2.29 1.19 2.46 2 71 كفاءة سوق األسهم السعودي

 0.27 520.0 2.24 2.58 1.08 2.40 3 70 زيادة الشفافية في السوق

 0.61 568.5 2.24 2.33 0.95 2.29 4 70 زيادة الثقة في المعلومات المتاحة عن ربحية السهم

 0.15 492.5 2.03 2.36 1.01 2.19 5 70 توافر المعلومات التفصيلية عن ربحية السهم

 

 

وذلك من خالل قيمة  ،السابق) 1(يتضح من الجدول رقم 
هذه الدراسة أعطوا أعلى  ن فييالمتوسط الحسابي، أن المشارك

، )2,70("توافر الوعي لدى المستثمرين"قة درجة في مستوى المواف
وهذا يعطي داللة واضحة على إجماع كل من الوسطاء الماليين في 

أن معيار  على ،وأعضاء هيئة التدريس ،شركات الوساطة المالية
ربحية السهم سوف يزيد من مستوى الوعي لدى المستثمرين في 

ادة في األسهم، وذلك لما يحتويه هذا المعيار من الزيسوق 
مستوى درجة  ، وتليها من ناحيةالمعلومات عن ربحية السهم

، ويرجع هذا إلى أن )2,46" (كفاءة سوق األسهم السعودي"الموافقة 
الوسطاء في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس يرون 

ة السهم متوفرة لدى ربحي  عن عندما تكون المعلومات ،هأن
ن ذلك سوف يساعد على كفاءة السوق، بينما إف ،جميعهمالمستثمرين 

يأتي في أدنى الدرجات عدم الموافقة بالنسبة للوسطاء الماليين في 
توافر المعلومات "شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس 

 ك بسبب اعتقادهم عدموذل، )2,19" (التفصيلية عن ربحية السهم

من  ،الشركات المساهمة بهذا المعيار بشكل كامل وجود التزام من
ج تنستن. ناحية اإلفصاح عن المعلومات التفصيلية عن ربحية السهم

داللة إحصائية بين  يمن التحليل السابق عدم وجود اختالف ذ
من  ،الوسطاء في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس

ور المعيار المحاسبي السعودي صد علىحيث األثر المترتب 
األسهم السعودي، سوق  المتعلق بربحية السهم على المستثمرين في

 .ىاألول يةومن ثم صحة الفرض
  

  أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة بربحية السهم 
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي " :ةالثاني يةالفرض

ات الوساطة المالية وأعضاء هيئة الوسطاء الماليين في شرك
من حيث أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات  ،التدريس

  ."المتعلقة بربحية السهم
أهم احتياجات المستثمر من المعلومات  معرفةحتى يمكن 

تي تساعده في عملية اتخاذ القراروال ،المتعلقة بربحية السهم
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الضروري أن يقوم  االستثماري في سوق األسهم السعودي، كان من
الباحث باقتراح عدد من المعلومات المتعلقة بربحية السهم على 

حتى يمكنهم تحديد أهم هذه المعلومات و ،المشاركين في الدراسة
صافي األرباح السنوية، وربحية السهم في : بالنسبة للمستثمر، وهي

الماضي، وربحية السهم المتوقعة في المستقبل، ونصيب السهم من 
باح الموزعة، والزيادة المتوقعة في األرباح، والتنبؤات التي األر

يعدها المحللون عن ربحية السهم، ومكرر األرباح أو مضاعف 
الربحية، وتوزيعات األرباح، وسعر السهم السوقي قبل اإلفصاح 
عن الربحية، وسعر السهم السوقي بعد اإلفصاح عن الربحية، 

الدراسة كما هي موضحة في  وكانت نتيجة آراء المشاركين في هذه
  :اآلتي) 2(الجدول رقم 

 

)2(جدول رقم   

 أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة بربحية السهم
 

 .Std المتوسط الترتيب التكرار البيان
D 

المتوسط 
لشركات 

 الوساطة

المتوسط 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

محللون عن ربحية السهمالتنبؤات التي يعدها ال  70 1 2.00 0.87 1.82 2.16 471.50 0.08 

 0.53 577.00 2.08 1.91 0.93 2.00 1 71 سعر السهم السوقي قبل  اإلفصاح عن الربحية

 0.73 582.50 2.05 1.91 0.97 1.99 3 70 سعر السهم السوقي بعد اإلفصاح عن الربحية

 0.86 597.00 1.84 1.85 0.77 1.84 4 70 ربحية السهم في الماضي

 0.48 555.00 1.86 1.79 0.82 1.83 5 70 مكرر األرباح أو مضاعف الربحية

 0.52 545.50 1.72 1.64 0.76 1.68 6 69 توزيعات األرباح

 0.47 539.50 1.72 1.58 0.68 1.65 7 69 الزيادة المتوقعة في األرباح

 0.07 459.50 1.43 1.75 0.67 1.58 8 69 ربحية السهم المتوقعة في المستقبل

 0.77 588.00 1.57 1.55 0.63 1.56 9 70 نصيب السهم من األرباح الموزعة

 0.58 569.50 1.54 1.52 0.58 1.53 10 70 صافي األرباح السنوية

      

السابق ترتيب ) 2(الجدول رقم  فيوتظهر النتائج الموضحة 
بربحية السهم، أهم احتياجات المستثمر من المعلومات المتعلقة 

والتي يمكن أن تساعده في عملية اتخاذ القرار االستثماري في سوق 
من حيث مستوى الموافقة من عدمه، حيث يرى  ،األسهم السعودي

وأعضاء هيئة  ،ن في شركات الوساطة الماليةيوالوسطاء المال
أن أعلى درجة في مستوى  ،التدريس المشاركون في هذه الدراسة

بربحية حتياجات المستثمر من المعلومات المتعلقة الموافقة ألهم ا
التنبؤات التي "ـ ل حسب قيمة المتوسط الحسابي، نجدهاالسهم، 

 السهم السوقي قبلسعر"و  ،"السهميعدها المحللون عن ربحية 

وبنتيجة  ،ا مباشرةم، ويأتي بعده)2,00( "اإلفصاح عن الربحية
 "الربحية ح عنالسوقي بعد اإلفصا سعر السهم" ،مقاربة جداً

" ربحية السهم في الماضي"، بينما يأتي في الدرجة الرابعة )1,99(
قل درجة من حيث الموافقة أ، ويتفق المشاركون على أن )1,84(

نستنج من التحليل السابق ). 1,53" (صافي األرباح السنوية"هي 
داللة إحصائية بين رأي الوسطاء في  يعدم وجود اختالف ذ

من حيث أهم  ،لمالية وأعضاء هيئة التدريسشركات الوساطة ا

احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة بربحية السهم، ومن 
  .ةالثاني يةثم صحة الفرض

ؤثر على قرار المستثمر في سوق أهم المعلومات التي يمكن أن ت
 األسهم السعودي

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي ": ةالثالث يةالفرض
سطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة الو

 من حيث أهم المعلومات التي يمكن أن تؤثر على قرار ،التدريس
 ."المستثمر في سوق األسهم السعودي

ن المعلومات ذات العالقة باألرباح لها تأثير وأهمية على إ 
قرارات المستثمرين في سوق األسهم، حيث تم التركيز في هذه 

على القرارات  ؤثرأن ت يمكنئية على بعض المعلومات التي الجز
معدل الزيادة والنظرة المستقبلية لألرباح، : وهي ،االستثمارية

المعدل الحالي ألرباح األسهم بالنسبة والسابقة في األرباح، 
معدل الزيادة في ربح السهم وثبات ربح السهم، و، ألسعارها
ي توزيعات األرباح في معدل الزيادة المتوقعة فو، مستقبال

نسبة األرباح الموزعة إلى حقوق ونسبة توزيع األرباح، و، المستقبل
 : اآلتي) 3(المساهمين، وقد جاءت النتائج كما في الجدول رقم 
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أهم المعلومات ) 3(الجدول رقم في وتبين النتائج الموضحة 
، ن تؤثر على قرار المستثمر في سوق األسهم السعوديأالتي يمكن 

ن الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء إحيث 
هيئة التدريس يتفقون على أن أعلى درجات الموافقة بالنسبة ألهم 

عبر عنها على  ،المعلومات التي لها تأثير على قرارات المستثمرين
ثبات "أساس قيمة المتوسط الحسابي، فقد جاء في المرتبة األولى 

نسبة األرباح "بينما يأتي في الدرجة الثانية  ،)2,09" (ربح السهم
، ويأتي في الدرجة الثالثة )1,94" (الموزعة إلى حقوق المساهمين

نظرة ال"، وأخيرا يأتي )1,90" (معدل الزيادة السابقة في األرباح"
  .)1,60" (المستقبلية لألرباح

داللة إحصائية بين  اتوتظهر النتائج وجود اختالفات ذ       
طاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة الوس

أعضاء هيئة ي حيث يبد،  )0,01" (ثبات ربح السهم" في التدريس
التدريس مستوى موافقة أكبر من الوسطاء في شركات الوساطة 
المالية، ويعزو الباحث هذه النتيجة وهذا االختالف إلى أن أعضاء 

ربح السهم مؤشر جيد، هيئة التدريس يرون أن االستقرار في 
الوسطاء في  ىويعني محافظة الشركة على أداء جيد، بينما ير

شركات الوساطة المالية أنه من الصعوبة بمكان المحافظة على أداء 
هذا باإلضافة  ،الشركة في ظل بحث إدارة الشركة عن رفع العائد

 تؤثرقد  ،إلى تعرض الشركة لظروف اقتصادية مختلفة محيطة بها
ونستنج مما سبق وجود اختالف . وعلى أدائها بشكل سلبي عليها

داللة إحصائية بين الوسطاء في شركات الوساطة المالية  يذ
من حيث المعلومات التي يمكن أن تؤثر  ،وأعضاء هيئة التدريس

عدم صحة  ومن ثمعلى قرار المستثمر في سوق األسهم السعودي، 
  .ةالثالث يةالفرض

  

  لومات المتعلقة بربحية السهممزايا اإلفصاح عن المع

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي ": ةعالراب يةالفرض
الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 

من حيث المزايا التي يمكن أن توفرها المعلومات  ،التدريس
المحاسبية المتعلقة بربحية السهم على قرار المستثمر في السوق 

 ."ند اإلفصاح عنهاالي عالم

متطلبات التي يطالب بها اإلفصاح دائما من أهم اليعد 
عندما تكون هذه المعلومات ذات عالقة مع  وخصوصاًن، المستثمرو

أغلب المستثمرين يعتمدون في معظم  إن ربحية السهم، حيث
قراراتهم االستثمارية على المعلومات ذات العالقة بربحية السهم، 

 لكثيرإلى ا أدى ذلك فصاح عن مثل هذه المعلومات وكلما زاد اإل
، تحسن قرارات المستثمرينوتوازن السوق، : وهي ،من المزايا

اتخاذ و، تقليل عامل المخاطرةو، الحد من المضاربة على األسهمو
اتخاذ قرارات رشيدة عند شراء و، قرارات رشيدة عند بيع األسهم

الحد من و، فاظ باألسهماتخاذ قرارات رشيدة عند االحتو، األسهم
زيادة حركة التداول في و، القرارات المتعلقة بالخروج من السوق

وكانت نتيجة آراء المشاركين في هذه الدراسة كما هي  .السوق
 :اآلتي )4(موضحة في الجدول رقم 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )3(جدول رقم 

  ؤثر على قرار المستثمر في سوق األسهم السعوديتالمعلومات التي يمكن أن 
 

 وسطالمت الترتيب التكرار البيان
Std. 
D 

المتوسط 

لشركات 
 الوساطة

المتوسط 

ألعضاء هيئة 
 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.01 386.00 2.32 1.81 0.88 2.09 1 68 ثبات ربح السهم

 0.27 505.00 2.05 1.81 0.95 1.94 2 69 نسبة األرباح الموزعة إلى حقوق المساهمين

 0.52 542.50 1.89 1.91 0.93 1.90 3 69 معدل الزيادة السابقة في األرباح

 0.43 531.00 1.84 1.91 0.92 1.87 4 69 معدل الزيادة المتوقعة في توزيعات األرباح في المستقبل

 0.75 567.00 1.86 1.84 0.91 1.86 5 69 المعدل الحالي ألرباح األسهم بالنسبة ألسعارها

 0.33 518.50 1.78 1.91 0.88 1.84 6 69 معدل الزيادة في ربح السهم مستقبال

 0.55 547.00 1.84 1.69 0.77 1.77 7 69 نسبة توزيع األرباح

 0.55 566.50 1.68 1.52 0.91 1.60 8 70 النظرة المستقبلية لألرباح
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)4(جدول رقم   

 مزايا اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم
 

 .Std المتوسط الترتيب التكرار البيان
D 

المتوسط 
لشركات 

 الوساطة

المتوسط 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.02 407.00 2.62 2.16 1.00 2.41 1 69 الحد من المضاربة على األسهم

 0.04 429.50 2.54 2.09 1.08 2.33 2 69 زيادة حركة التداول في السوق

 0.38 508.00 2.33 2.16 0.94 2.25 3 68 تقليل عامل المخاطرة

 0.00 233.00 2.68 1.63 0.99 2.19 4 69 توازن السوق

 0.02 408.50 2.38 1.88 0.99 2.14 5 69 الحد من القرارات المتعلقة بالخروج من السوق

 0.22 497.50 2.05 1.88 0.91 1.97 6 69 اتخاذ قرارات رشيدة عند بيع األسهم

دة عند االحتفاظ باألسهماتخاذ قرارات رشي  69 7 1.88 0.96 1.69 2.05 434.00 0.04 

 0.12 474.50 1.95 1.69 1.01 1.83 8 69 اتخاذ قرارات رشيدة عند شراء األسهم

 0.09 479.00 1.95 1.58 0.89 1.77 9 70 تحسن قرارات المستثمرين

      
 

ء آراأن  إلى )4(الجدول رقم في ج الموضحة وتشير النتائ
وأعضاء هيئة  ،الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية

الفوائد التي سوف تجنى من اإلفصاح عن معلومات  في ،التدريس
ذات صلة بربحية السهم حسب قيمة المتوسط الحاسبي، فقد أعطى 

الحد من المضاربة على "المشاركون أعلى درجات الموافقة إلى 
حركة التداول في  زيادة"الثانية ، وأتى في الدرجة )2,41" (األسهم
" تقليل عامل المخاطرة"ويأتي في الدرجة الثالثة ، )2,33" (السوق

تحسن "من حيث الموافقة  ةبينما يأتي في الدرجة األخير، )2,25(
  ).1,77" (قرارات المستثمرين

داللة إحصائية بين  اتوتبين النتائج وجود اختالفات ذ 
لوساطة المالية وأعضاء هيئة الوسطاء الماليين في شركات ا

المضاربة على  الحد من"، و)0,00" (توازن السوق": في ،التدريس
" بالخروج من السوق الحد من القرارات المتعلقة"، و)0,02" (األسهم

اتخاذ "و .)0,04" (ركة التداول في السوقزيادة ح" ، و)0,02(
  .)0,04(" قرارات رشيدة عند االحتفاظ باألسهم

أعضاء هيئة التدريس مستوى موافقة أكبر من الوسطاء حيث يبدى  
من وجهة نظر  - في شركات الوساطة المالية، وربما يعود ذلك

بحكم طبيعة المشاركة  -إلى أن أعضاء هيئة التدريس  - الباحث
 -وتقويمهاعداد المعايير واألنظمة المالية والمحاسبية إالدائمة في 

أتي إال عن طريق التزام يرون أن اإلفصاح عن المعلومات ال ي
 يونستنج مما سبق وجود اختالف ذ. الشركات بالمعايير واألنظمة

داللة إحصائية بين الوسطاء في شركات الوساطة المالية وأعضاء 
من حيث المزايا التي سوف تظهر عند اإلفصاح عن  ،هيئة التدريس

 يةعدم صحة الفرض ومن ثمالمعلومات المتعلقة بربحية السهم، 
  .ةابعالر

  

مخاطر عدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم 
 ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي": ةسالخام يةالفرض

الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 
بيات التي يمكن أن تظهر على قرار من حيث السل ،التدريس

  ".ت المتعلقة بربحية السهمالمستثمر عند اإلفصاح عن المعلوما
  

ن عدم اإلفصاح عن المعلومات سوف يؤدي إلى ظهور إ
والسلبيات التي  قد توثر على كفاءة سوق  التككثير من المشال

األسهم، ومنها ما يؤثر على المستثمرين عند اتخاذهم قرارات 
اختار الباحث بعض العوامل التي قد تظهر نتيجة  الذاالستثمار، 

اتخاذ : ت المتعلقة بربحية السهم، وهيعن المعلوما عدم اإلفصاح
زيادة القرارات المتعلقة بالخروج من و، قرارات غير رشيدة

 و ،واستقراره السوقعدم ثبات و، زيادة عامل المخاطرةو، السوق
تقلبات حادة في أسعار و، الشعور بعدم الشفافيةو، زيادة المضاربة

عدم االعتماد على و، السوق إلى اإلفصاح رافتقاو، األسهم
آراء وكانت نتيجة ، المعلومات عند اتخاذ قرارات االستثمار

 )5( المشاركين في هذه الدراسة كما هي موضحة في الجدول رقم
  :اآلتي
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)5(جدول رقم   

 مخاطر عدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم
 

 .Std المتوسط الترتيب التكرار البيان
D 

المتوسط 
ركات لش

 الوساطة

المتوسط 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.05 432.00 2.49 2.06 1.04 2.29 1 69 زيادة المضاربة

 0.10 461.50 2.30 2.00 0.92 2.16 2 69 زيادة القرارات المتعلقة بالخروج من السوق

 0.24 499.00 2.16 1.91 0.91 2.04 3 69 تقلبات حادة في أسعار األسهم

واستقراره عدم ثبات السوق  69 4 2.03 0.94 1.81 2.22 434.50 0.05 

 0.73 565.00 1.95 1.88 0.87 1.91 5 69 زيادة عامل المخاطرة

عدم االعتماد على المعلومات عند اتخاذ قرارات 
 االستثمار

67 6 1.91 0.93 1.91 1.91 532.00 0.71 

 0.39 544.00 1.76 1.70 0.83 1.73 7 70 الشعور بعدم الشفافية

 0.73 566.00 1.65 1.78 0.86 1.71 8 69 اتخاذ قرارات غير رشيدة

السوق إلى اإلفصاح رافتقا  69 9 1.65 0.80 1.66 1.65 555.00 0.62 

  

السابق آراء ) 5(الجدول رقم  فيوتبين النتائج الموضحة 
إلفصاح نتيجة عدم ا ،اآلثار السلبية في المشاركين في هذه الدراسة 

وذلك حسب قيمة المتوسط ، معلومات المتعلقة بربحية السهمالعن 
ن في شركات الوساطة حيث أعطى الوسطاء الماليوبي، ساالح

زيادة "لـ   وأعضاء هيئة التدريس أعلى درجات الموافقة ،المالية
زيادة القرارات "وأتى في الدرجة الثانية ، )2,29" (المضاربة

الثالثة     ويأتي في الدرجة ، )2,16" (سوقالمتعلقة بالخروج من ال
بينما يأتي في الدرجة ، )2,04" (تقلبات حادة في أسعار األسهم"

  ).1,65" (السوق إلى اإلفصاح رافتقا" ةاألخير
  

داللة إحصائية بين  اتوتظهر النتائج وجود اختالفات ذ
وأعضاء هيئة  ،الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية

، )0,05" (زيادة المضاربة"في فيما يتعلق باآلثار السلبية  ،التدريس
ت العالقة بربحية السهم، نتيجة عدم اإلفصاح عن المعلومات ذا

أعضاء هيئة التدريس مستوى موافقة أكبر من الوسطاء  حيث يبدي
من وجهة  -الماليين في شركات الوساطة المالية، وربما يعود ذلك

التي أبداها الباحث في حالة  فسهان تاغالمسوإلى  -نظر الباحث
ونستنج من . وجود اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بربحية السهم

داللة إحصائية بين الوسطاء  يالتحليل السابق وجود اختالف ذ
من  ،وأعضاء هيئة التدريس ،الماليين في شركات الوساطة المالية

ف تظهر عند عدم وجود اإلفصاح عن حيث المخاطر التي سو
 يةمعلومات ذات صلة بربحية السهم، ومن ثم عدم صحة الفرض

  .ةالخامس
  
  

  

أهمية اإلفصاح عن ربحية السهم بالنسبة للمستثمر عند اتخاذه 
  قرار االستثمار

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي " :ةسالساد يةالفرض
وأعضاء هيئة  ،الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية

من حيث العوامل المؤثرة التي تتوقف عليها أهمية  ،سالتدري
اإلفصاح عن ربحية السهم بالنسبة للمستثمر عند اتخاذه قرار 

  ."االستثمار
ند ن من أهم المتغيرات المؤثرة على قرارات المستثمرين عإ

اإلفصاح عن معلومات ربحية  ، هوأو بيعها عملية شراء األسهم
البون بزيادة اإلفصاح عن هذه السهم، لذلك نجد المستثمرين يط

قرارات المستثمرين تم  عن المعلومات، وإلظهار أهمية اإلفصاح
الثقة في المعلومات المتاحة عن ربحية : هي ،تحديد خمسة عوامل

، زيادة الشفافية في ربحية السهمو، ثبات األسعار في السوقو، السهم
إلفصاح، وقد الثقة في الطريقة المتبعة لو، توافر اإلفصاح الكاملو

  :اآلتي) 6(جاءت النتائج كما في الجدول رقم 
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)6(جدول رقم   

قرار االستثمار أهمية اإلفصاح عن ربحية السهم بالنسبة للمستثمر عند اتخاذه  
 

 .Std المتوسط الترتيب التكرار البيان
D 

المتوسط 
لشركات 

 الوساطة

المتوسط 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.07 449.50 2.32 1.84 1.02 2.10 1 69 ثبات األسعار في السوق

 0.09 462.00 1.84 1.59 0.75 1.72 2 69 توافر اإلفصاح الكامل

 0.00 323.00 1.97 1.42 0.73 1.71 3 69 الثقة في الطريقة المتبعة لإلفصاح

 0.22 501.00 1.70 1.56 0.64 1.64 4 69 زيادة الشفافية في ربحية السهم

 0.78 571.00 1.54 1.56 0.61 1.55 5 69 الثقة في المعلومات المتاحة عن ربحية السهم

        
  

أن آراء كل إلى ) 6(الجدول رقم  في وتشير النتائج الموضحة 
من الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 

ستثمرين في اتخاذ الفوائد التي سوف تساعد المفي  ،التدريس
في ظل اإلفصاح عن معلومات ذات صلة  ،قراراتهم االستثمارية

حسب قيمة المتوسط الحاسبي، حيث أعطى  ،بربحية السهم
" ثبات األسعار في السوق"لـ المشاركون أعلى درجات الموافقة

، )1,72" (توافر اإلفصاح الكامل"، ويليه في الدرجة الثانية )2,10(
الثقة في الطريقة المتبعة "الثالثة بقيمة متقاربة جداً ويأتي في الدرجة 

لشفافية في زيادة ا" ةوفي الدرجة قبل األخير، )1,71" (لإلفصاح
من حيث  ةبينما يأتي في الدرجة األخير ،)1,64" (ربحية السهم

  ).1,55" (الثقة في المعلومات المتاحة عن ربحية السهم"الموافقة 
داللة إحصائية بين  اتت ذوتظهر النتائج وجود اختالفا

وأعضاء هيئة  ،الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية
، حيث )0,00" (الثقة في الطريقة المتبعة لإلفصاح"في  ،التدريس

أعضاء هيئة التدريس مستوى موافقة أكبر من الوسطاء  ييبد
من وجهة  - الماليين في شركات الوساطة المالية، وربما يعود ذلك

إلى أن الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية  -لباحثنظر ا
على  ،أو بيعها ،األسهمعالية في قراراتهم شراء بنسبة ال يعتمدون 

لوجود عوامل أخرى تشكل نسبة  ،المعلومات المتعلقة بربحية السهم
داللة إحصائية بين  يسبق وجود اختالف ذ ونستنتج مما. أكبر

من  ،وأعضاء هيئة التدريس ،ة الماليةالوسطاء في شركات الوساط
عن ربحية حيث العوامل المؤثرة التي تتوقف عليها أهمية اإلفصاح 

عدم من ثم قرار االستثمار، و عند اتخاذه السهم بالنسبة للمستثمر
  .ةالسادس يةصحة الفرض

  

أهم العوامل التي تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات المستثمرين عند 
  بيعها  أوعملية شراء أسهم 

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي " :ةالسابع يةالفرض
الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة 

التدريس من حيث أهم العوامل التي تؤثر بدرجة كبيرة على 
 ."قرارات المستثمرين عند عملية شراء أو بيع أسهم

أن تؤثر  يمكنلتي من العوامل ا كثير تظهر الدراسات وجود
بدرجة كبيرة على قرارات المستثمرين بصفة عامة، لذا كان ال بد 

أهم العوامل التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون في  معرفةمن 
من كثير وجود اللفي السوق السعودي،  وشرائها عملية بيع األسهم

: العواملهذه العوامل المتوفرة في البيئة السعودية، ومن أهم 
، النظرة المستقبلية للسهمو، فصاح عن معلومات ربحية السهماإل
، قدرة الشركة الماليةو، النظرة االقتصادية للقطاع التابع لها السهمو
الزيادة المتوقعة في و، ثبات ربح السهمو، سهولة بيع األسهمو

 ثبات نشاط الشركةو، سرعة دوران رأس المال العاملو، المبيعات
القيمة و، عن التوسعات المستقبلية للشركةمعلومات و، واستقراره

وكانت نتيجة آراء المشاركين في هذه الدراسة كما ، السوقية لألسهم
  :اآلتي) 7(هي موضحة في الجدول رقم 
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 )7(جدول رقم 

  أو بيعها تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات المستثمرين عند عملية شراء أسهمالتي  أهم العوامل 
 

 المتوسط الترتيب التكرار يانالب
Std. 
D 

المتوسط 
لشركات 

 الوساطة

المتوسط 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

 0.48 535.50 2.19 2.34 0.95 2.26 1 69 سرعة دوران رأس المال العامل

 0.69 561.50 2.24 2.19 0.92 2.22 2 69 ثبات ربح السهم

 0.35 519.00 2.00 1.81 0.90 1.91 3 69 الزيادة المتوقعة في المبيعات

 0.61 552.00 1.81 2.00 0.99 1.90 4 69 سهولة بيع األسهم

 0.75 567.00 1.81 1.91 0.90 1.86 5 69 النظرة االقتصادية للقطاع التابع لها السهم

 0.07 450.50 1.97 1.69 0.90 1.84 6 69 واستقراره ثبات نشاط الشركة

 0.47 536.50 1.68 1.88 0.97 1.77 7 69 لسهمالنظرة المستقبلية ل

 0.77 587.50 1.68 1.85 0.94 1.76 8 70 اإلفصاح عن معلومات ربحية السهم

 0.45 534.00 1.76 1.69 0.80 1.72 9 69 قدرة الشركة المالية

 0.02 414.00 1.81 1.41 0.82 1.62 10 69 معلومات عن التوسعات  المستقبلية للشركة

 0.76 554.00 1.58 1.63 0.76 1.60 11 68 لسوقية لألسهمالقيمة ا

  

أن المشاركين في ) 7(الجدول رقم في وتبين النتائج الموضحة 
هذه الدراسة أوضحوا أن أهم العوامل التي يمكن أن يعتمد عليها 

في السوق السعودي،  وشرائها في عملية بيع األسهم ،المستثمرون
وسط الحاسبي، حيث أعطى من خالل احتساب قيمة المتهي 

ن في شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة والوسطاء المالي
سرعة دوران رأس المال "لـتدريس أعلى درجات الموافقة ال

" ثبات ربح السهم"لدرجة الثانية ، ويليه في ا)2,26(" العامل
" الزيادة المتوقعة في المبيعات" ويأتي في الدرجة الثالثة، )2,22(
القيمة "من حيث الموافقة  ةالدرجة األخيربينما يأتي في ، )2,04(

  ).1,60" (السوقية لألسهم
داللة إحصائية بين  اتوتظهر النتائج وجود اختالفات ذ

ة وأعضاء هيئة الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالي
" معلومات عن التوسعات المستقبلية للشركة"أثر  فيالتدريس 

اء هيئة التدريس مستوى موافقة أكبر من أعض ي، حيث يبد)0,02(
الوسطاء في شركات الوساطة المالية، وربما يعود ذلك إلى أن 

ر الجهات التي تقوم بعملية دراسة أعضاء هيئة التدريس هم أكث
ويتابعون  وتقويمها، االستراتجيات والمشاريع المستقبلية للشركات

عوامل التي تؤثر من أهم ال هادوك عبشكل دقيق أداء الشركات، لذل

ونستنتج من التحليل السابق . بدرجة عالية على قرارات االستثمار
داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في شركات  يوجود اختالف ذ
من حيث أهم العوامل  ،وأعضاء هيئة التدريس ،الوساطة المالية

التي تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات المستثمرين عند عملية شراء 
   .ةالسابع ية، وهو ما يثبت عدم صحة الفرضأو بيعها أسهم

التزام الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي بتطبيق 
  متطلبات معيار ربحية السهم

ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين رأي ": ةنالثام يةالفرض
وأعضاء هيئة  ،الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية

دى التزام الشركات المدرجة في سوق األسهم من حيث م ،التدريس
  ."السعودي بتطبيق متطلبات معيار ربحية السهم

  

رأي الوسطاء الماليين في شركات الوساطة المالية  ولمعرفة
مدى التزام الشركات المدرجة في سوق  فيوأعضاء هيئة التدريس 

األسهم السعودي بتطبيق متطلبات معيار ربحية السهم، وكانت نتيجة 
الجدول رقم آراء المشاركين في هذه الدراسة كما هي موضحة في 

  :اآلتي )8(

  

 )8(جدول رقم 

  التزام الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي بتطبيق متطلبات معيار ربحية السهم
 

 المتوسط الترتيب التكرار البيان
Std. 
D 

المتوسط 

لشركات 

 الوساطة

المتوسط 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

Mann-
Whitney 

U 
Sig. 

مدى التزام الشركات المدرجة في سوق األسهم 
 السعودي بتطبيق متطلبات معيار ربحية السهم

65 1 2.02 0.48 1.97 2.06 483.50 0.44 
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مدى التزام ) 8(الجدول رقم  فيوتظهر النتائج الموضحة 
الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي بتطبيق متطلبات 

السهم، وذلك حسب قيمة المتوسط الحسابي، حيث  معيار ربحية
أن الشركات تقوم بتطبيق جزئي على تفق المشاركون في الدراسة ا

وذلك يشير ). 2,02(لمتطلبات معيار ربحية السهم، وذلك بدرجة 
داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في  يإلى عدم وجود اختالف ذ

دريس، وهو ما يؤكد شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة الت
  .  ةالثامن يةصحة الفرض

  

 :ملخص النتائج .3
  

  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج 
ال يوجد أثر لصدور المعيار المحاسبي السعودي المتعلق  . 1

بربحية السهم على قرارات المستثمرين في سوق األسهم 
  .السعودي

تطبق الشركات متطلبات المعيار المحاسبي السعودي رقم  . 2
 .لمتعلق بربحية السهم تطبيقاً جزئياً وليس كامالا) 20(

) 20(ال يوجد أثر إلصدار المعيار المحاسبي السعودي رقم  . 3
رين بسبب على قرارات المستثم، المتعلق بربحية السهم
 .التطبيق الجزئي للمعيار

داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين  يعدم وجود اختالف ذ . 4
اء هيئة التدريس من حيث في شركات الوساطة المالية وأعض

أهم احتياجات المستثمرين من المعلومات المتعلقة بربحية 
  .السهم

داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في  اتوجود اختالفات ذ . 5
شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس حول ثبات 

هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة  ىعزتُربحية السهم، و
مؤشر جيد،  واستقراره السهمربحية ثبات التدريس يرون أن 

لشركة، بينما يري ل اًوهو ما يعني بالضرورة أداء جيد
ن في شركات الوساطة المالية أنه من الصعوبة الوسطاء الماليو

في ظل بحث اإلدارات عن رفع  ،المحافظة على أداء الشركة
على أدائها  ، وتعرض الشركات لظروف اقتصادية تؤثّرالعائد

  .لبيبشكل س
داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في  اتوجود اختالفات ذ . 6

شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
حول مزايا اإلفصاح وسلبيات عدم اإلفصاح عن المعلومات 

، وربما يعود ذلك إلى أن ومخاطره المتعلقة بربحية السهم
الدائمة في إعداد  ومن خالل مشاركتهم ،أعضاء هيئة التدريس

يرون أن  وتقويمها، المعايير واألنظمة المالية والمحاسبية
ولن يكون كافيا  ،اإلفصاح المحاسبي في الشركات لن يتحسن

إال من خالل إلزام هذه الشركات بمتطلبات األنظمة والمعايير 
  .ذات العالقة

داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في  اتوجود اختالفات ذ . 7
حول الثقة  ،ت الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريسشركا

في الطريقة المتبعة من الشركات  في اإلفصاح عن المعلومات 
و يعود ذلك إلى أن الوسطاء الماليين في شركات  ،المحاسبية

بنسبة عالية في قراراتهم شراء األسهم  ،الوساطة ال يعتمدون
وذلك لوجود  ؛لسهمعلى المعلومات المتعلقة بربحية اأو بيعها، 

  .عوامل أخرى لها أثر أكبر على قرار الشراء
داللة إحصائية بين الوسطاء الماليين في  ذاتوجود اختالفات  . 8

حول أثر  ،شركات الوساطة المالية وأعضاء هيئة التدريس
اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلقة بالتوسعات 

يعود ذلك إلى أن  ، على قرار المستثمر، وقد"المستقبلية للشركة
أعضاء هيئة التدريس هم أكثر الجهات التي تقوم بعملية دراسة 

 وتقويمها، االستراتجيات والمشاريع المستقبلية للشركات
 .والمتابعة الدقيقة لهذه الشركات

  

  التوصيات: رابعاً
  

ذات العالقة إللزام الشركات  اهكل الجهاتإحكام الرقابة من  . 1
التي يطلبها المعيار رقم  كافة اإلفصاح لمتطلبات كامالً اًتطبيق

، وتفعيل اإلجراءات والعقوبات الواجب اتخاذها بحق )20(
  .غير الملتزمين

ضرورة توافر اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلقة  . 2
بربحية السهم ضمن القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة، 
بالشكل الذي يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم 

  .االستثمارية
 ،دراسة أسباب عدم توفر معلومات كافية عن ربحية السهم . 3

مع توافر  ،ومطالبة الشركات بنشر هذه المعلومات بالتفصيل
  .المصداقية فيها

إجراء دراسات لمعرفة درجة التفصيل في المعلومات المتعلقة  . 4
بربحية السهم، والتي تتناسب وحاجة المتعاملين في سوق 

 .  األسهم
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 يـور القرآنـفي المنظا ـومحورهة ـة االجتماعيـنميس التّـأس
  

  اهللا حاشالرزاق عبد عبد الدكتور
  

  ماليزيا ،كلية العلوم، الجامعة اإلسالمية العالمية
  

ة في الخطاب القرآني، من ة، واالقتصادية، واإلدارية من أهم القضايا المحوريومكوناتها الفكري" ةنمية االجتماعيالتّ"تعد قضية  :الملخص
ة، ومن حيث كونها لألفراد والجماعات البشري والمعرفيةة روف الماديمن تحسين للظّ ،ة االجتماعيةالتّنميحيث بيان حقيقة ما ترمي إليه 

ا للستنظيمالد والنفسي ةافع لوك االجتماعيلتحسين ظروف المعيشة االجتماعي. وال هو  ،ةومع العلم بأن القرآن الكريم ليس بوثيقة تنموي
ة اجتماعياإلوحي الة، بل هو بنظريأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفهالذي ال ي ،معصومال لهياًنت أسس؛ إال أن تعاليمه تضم ةًمعرفي، 

ومقولة ال تستغني عنها عممات فكريالتّ ةية في مجال األخالق والقآوترشدنا اآليات القر. ةنمية االجتماعية المتعلّقة بالعمران ينيم الفكري
ن تحس، إلى أفي األرض ووظيفة اإلنسان ،الحضاريلإلنسانين الس واالجتماعي لوك النفسي، ة ةفي إرادته وتصوراته الفكريهي  ،والمعرفي

سورة ( ﴾قرأا﴿: افتتح نزول الوحي بقوله - تعالىسبحانه و-اهللا ف. والعمران الحضاري للبشر ،ةة الحقيقينمية االجتماعيالتي تحدد معالم التّ
ن إواستمرار عمرانها مرهون بمعرفتها الثقافية والفكرية، حيث  ،ن بقاء األممأ والمعرفة، وذلكوفي ذلك إشارة إلى أهمية العلم ، )1:العلق

وأنماط التفكير المشكّلة ألذهان ، بل األفكار والمبادئ الفكرية، وال العمارات الفاخرة فحسب ،التّنمية الحقيقية ألمة ما، ليست البنايات العالية
يحل بهم  -اجتماعيا وسياسيا كان هذا الضعف أ –، أي أن ضعف أمة ما "االجتماعية الوحدة"ومنها  ،ساطها أيضاًاألفراد، والمتداولة في أو

ة، وعند فقدان التّعند غياب الوعي بروح تعاون األمة ووحدتها الذاتيماسك الد؛اخلي العاطفي الَ ﴿: لألفراد، ولهذا قال سبحانه منه والماديو
يرشدنا القرآن الكريم إلى حيث أي المساواة في الحقوق والواجبات، " العدالة"ومنها ). 46:سورة األنفال( ﴾...فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم تَنَازعواْ

أن الظلم االجتماعي – منه المالي، أو القانوني، ي إلى الهالك -أو السياسيـّا ظلموا وتلك القرى أهلكناهم﴿: طبقاً لقوله تعالى ،يؤد  ﴾...لم
، سورة النحل( ﴾...من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة﴿: ، طبقاً لقوله تعالى"العمل" ومنها ).59:سورة الكهف(

تناولت و .ودراستها يفي المنظور القرآن" محورها"و" ةنمية االجتماعيالتّ" أسسة تحليل استهدفت الدراسة الحالي، بمنهج تحليلي .)97:اآلية
ة صوص استقراء النّ من خاللراسة هذه األسس الدالواردة في الموضوعالقرآني، المسلمين الذين كتبوا رين رين والمفكّوعرض آراء المفس

 .الدراسة وتوصيات ثم تأتي الخاتمة، وفيها نتائج ،في الموضوع
  

  9/2011 / 6وتاريخ قبول البحث  ،14/3/2011تاريخ استالم البحث
 

Foundations of Social Development from the Qur’anic Perspective 
 

Dr. Abdurezak Abdulah Hashi 
 

Department of Biotechnology, International Islamic University, Malaysia 
  

Abstract: To improve the intellectual, social, economic and moral conditions of human life is among the 

fundamental themes of the Qur’anic discourse. This study uses analytical method to analyze the concepts, 

themes and basic principles of social development from the Qur’anic perspective. In addition to the 

introduction which highlights the importance, aim and scope of the study, this study is divided into three 

parts. The first parts deals with the definition of the basic concepts of social development in the Qur’an. The 

second part deals with the themes of social development while the third deals with the basic principles of 

social development in the Qur’an including knowledge, social justice, continuity of hard work and social 

unity. The study concludes that; according to the Qur’an, social development means better coordination and 

usage of natural resources, human needs and human behavior.  
 
Keywords: social development, concepts, themes, principles, Qur’anic perspective. 
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  :مقدمةلا
ة التّكانت عمليفيما يتعلق بتحسين  صوصاًخ-ة نمية االجتماعي

محورا زالت  وما -معيشة اإلنسان وتطوير قدراته الفكرية والمهنية
آراءة الهادللدراسات العلمي فة لتفعيل قدرات اإلنسان وأدائه، إال أن 

ة وأهدافها، نمية االجتماعيتباينت حول تحديد مفهوم التّ العلماء
نمية يب التّلتحديد أسا فيوتحديد محورها وفلسفتها، كما اختلفوا 

ومفهومه " نميةالتّ"من حيث التعريف، ارتبط لفظ ف 1.ومقاييسها
 ،"قدمالتّ"ة، مثل لفظ نميقريبة من لفظ التّ يبمفاهيم أخرى تفيد معان

، وهي ألفاظ تشترك بمفهومها العام في تحسين "طورالتّ"ولفظ 
لكن المفهوم الشائع  2وتذليل الطبيعة لصالح اإلنسان، ،المعيشة

وتفيد معاجم ". النمو المالي"و" الزيادة"ة في مجال االقتصاد هو للتنمي
يعني في اللغة الزيادة في كم األشياء " التنمية"لفظ  اللغة العربية أن

نما الزرع، ونما المال، أي : أو كيفها ونوعيتها، حيث تقول العرب
ازداد حمرة : نما الخضاب في اليد والشَّعر: وقالوا أيضاً. زاد

وذلك أنه  4إلى التمييز بين النمو والتنمية، بعضهمميل وي 3.وسواداً
وفي الثروات  ،في حين يعني النمو الزيادة الحاصلة في السكان

ة نميدون فعل أو تأثيرات مسبقة، تشمل التّ ،بشكل تلقائي ،المتاحة
 ،إنها زيادة تمس الهياكل االجتماعية حيث ،وتتضمنه ،النمو

ة، لكنها بفعل قوى  ،ةوالمؤسسات الماليوثقافة المعامالت التجاري
مو، إذ لنّنمية أوسع من مفهوم افإن مفهوم التّ من ثمو 5.هادفة ةمعين

 ،وزيادة عناصر اإلنتاج ،اتجفضالً عن زيادة النّ - ننها تتضمإ
نظيمات وفنون ة في التّإجراء تغييرات جذري -وكفاءة هذه العناصر

أمثال  -بعض الدارسينة، أشار نميق بمحور التّأما فيما يتعلّ .اإلنتاج
 إنّه: سان، وقال آخروننمية هو اإلنإلى أن محور التّ 6مالك بن نبي

                                                 
فكر المعهد العالمي لل: فرجينيا(رؤية إسالمية، : إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية  1

 .16-15، ص1992، 2اإلسالمي، ط
2
 جدعان،انظر اإلسالمي، المنظور في" والتطور التقدم" ألفاظ مفهوم عن التفصيل لمزيد  

 العربية، المؤسسة: بيروت( الحديث، العالم في اإلسالم مفكري عند التقدم أسس فهمي،
 ).م1981

 ). نما: (، مادة)م1972مجمع اللغة العربية، : القاهرة(المعجم الوسيط،    3
 .15رؤية إسالمية، مرجع سابق، ص: إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية  4
دار الفكر العربي، (دراسة مقارنة، : شوقي، أحمد دنيا، اإلسالم والتنمية االقتصادية انظر  5
منشورات جامعة حلب، مديرية ( تيسير الرداوي، التنمية االقتصادية،: ، وأيضا)م1979، 1ط

، وعبد الرزاق عبد اهللا حاش، مقومات 79، ص)م1985الكتب والمطبوعات الجامعية، 
، )62(التنمية االقتصادية والمحافظة عليها في الهدي الرباني، مجلة إسالمية المعرفة، العدد 

 . وما بعدها 47، ص2010
نشاء بنك وتشييد مصانع فحسب، بل هو قبل إ: "يجزِم مالك بن نبي بأن التنمية ال تعني  6

إن اإلرادة الحضارية : "ذلك تشييد اإلنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام كل المشكالت، ويضيف
 الفكر، دار: دمشق( االقتصاد، عالم في المسلم نبي، بن مالك، "تصنع اإلمكان الحضاري؛

 .83 وص ،59ص ،)م1987 ،3ط

 نمية، فقدالتّ أهدافأما  7.لمجتمع، وقال آخرون إنّه البيئة والطبيعةا
إلى  -ية الغربيةأمثال الرأسمال– االقتصاديةالمذاهب  بعض ذهبت
والمحافظة على بيئة  ،ية اإلنساننمية هو ترقن غرض التّإ القول

وقيل إن هدف  8ة،ة اإلنسانيوإقامة مجتمع الرفاهي ،نظيفة طيبة
عليم والوعي ينعكس في نمية هو تحقيق مستوى معين من التّالتّ
السنمية تهدف سيادة قيم معينة وقال آخرون إن التّ 9،لوك االجتماعي

أمثال الكاتب المسلم عبد الكريم  ،وأشار بعضهم10.جتمعفي الم
في نمية يشمل ذلك كله طالما يسهم ذلك إلى أن هدف التّبكار، 

االستقرار ( بدورهما وهما ،11االستقرار والطمأنينة لألفراد
 والرخاء االقتصادي االجتماعي ستقرارلالسيؤديان  )نةيوالطمأن

نمية وأهدافها أدى إلى هذا الخالف حول تحديد مفهوم التّ .المنشودين
 ، والمشكالتومقاييس تحقيقها ،نميةراء حول أساليب التّاآلتعدد 

تنميته هي بالفرد وجعل  بعض الباحثينالمرتبطة بها، وحددها 
ألنها ستفيض من بعده على الجماعة، ومنهم من حددها  ؛األصل

ة ومستوى الدخول الفردي ،وبعدد الوظائف ،بإنتاج المصانع والحقول
بة، ومنهم من حددها والقوميأنماط ةوقيمٍ ،سلوكي معينمية تقاس التّ نة

ن فبعض المهتمي. ورسوخها أو اضمحاللها ،بانتشارها أو انحسارها
اهتموا بالجوانب  ،الغربية خصوصاً أصحاب النّظريات ،نميةبالتّ

ة للتّالمادينمية مثل زيادة دخل الفرد، ووسائل الرفاهي12ةة المادي، 
ة لإلنسان كفيل بضمان استقرار روف الماديظناً منهم أن تحسين الظّ

ة وهناك من اهتم بتحسين الجوانب النفسي. حياته واستقامتها
م األخالق وتنمية القيم التي تتحكّ ظنّا منهم أن تهذيب ،13والفكرية

  . في سلوك اإلنسان هي الكفيلة باستقرار حياة اإلنسان وتنميتها
ن تحسين إأن كالً من االهتمامين وارد، إذ  وفي رأي الباحث

ه الفرد نظيمية أمر ال يستغني عنالخدمات المادية والهياكل التّ
                                                 

7
 فلسفة عمر، أحمد إبراهيم انظرالتنموية، ورؤيتها االتجاهات هذه عن التفصيل لمزيد  

 .16-15ص سابق، مرجع إسالمية، رؤية: التنمية
8
المحاكم الشرعية : قطر(الشكيري، عبد الحق، التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي،   

 رؤية: التنمية فلسفة عمر، أحمد مإبراهي: وأيضاً ،51، ص)هـ1408والشؤون الدينية، 
 .16 ص سابق، مرجع إسالمية،

 .59ص سابق، مرجع االقتصاد، عالم في المسلم نبي، بن مالك  9
10
 القلم، دار: دمشق( إسالمية، رؤية: المتكاملة التنمية إلى مدخل بكار، الكريم عبد  

 .9ص ،)م1999
11
 .10-9ص السابق، المرجع  

12
 وما التنمية مسألة جعال وكيف وتنميته، المال وإدارة االقتصاد عن اسميث آدم كتاب :مثال  

 Adam Smith, An Inquiry into the  :الرفاهية ووسائل الفرد دخل من بها يتعلق

Nature and Causes of the Wealth of Nations, (Oxford: Oxford University 
Press, 1993). 

إبراهيم العسل، التنمية  انظر صيل أوفى عن  دور القيم وتهذيب األخالق في التنميةلتفا  13
، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط(مفاهيم مناهج وتطبيقات، : في اإلسالم

مدخل : ، وعبد الهادي الجوهري، دراسات في التنمية االجتماعية65-59، ص )م1996
 .171-169، ص)م1986بة نهضة الشرق، مكت: القاهرة(إسالمي، 
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والجماعة، كما أن تنمية مزايا اإلنسان القيمية أمر ة منها والفكري
منهما يغطي جوانب معينة لحاجات  ن كُالًإضروري، حيث 

عن مفهوم التنمية االجتماعية في  أسئلةيطرح الباحث  وهنا. ناإلنسا
ة  أهي :المنظور القرآنيزيادة دخل الفرد، ووسائل الرفاهي
تهذيب األخالق وتنمية مزايا اإلنسان  هيأم  ،والخدمات المادية

ة تقوم عليها عملية التنميالقيمية منها والفكرية؟ وما األسس التي 
االجتماعية في الرؤية القرآنية؟ وما محورها؟ يهدف هذا البحث 

وء اآليات القرآنية الواردة ض في ،اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها
  .في مجال العمران وتحسين الظّروف المعرفية والمادية لإلنسان

قديماً وحديثاً، في الفكر اإلسالمي قدم العلماء والمفكرون قد و
 -هي بمثابة مراجع هذه الدراسة-أبحاثًا علمية ومؤلفات معتبرة 

الكتاب األول من  ة، مثلتناولت جوانب مختلفة من التنمية االجتماعي
الذي عرض فيه الكاتب العمران البشري وما  1مقدمة ابن خلدون،

 إلبراهيم أحمد عمر، 2،"رؤية إسالمية: نميةفلسفة التّ"و يتعلق به،
إلبراهيم  3،"مفاهيم مناهج وتطبيقات: التنمية في اإلسالم"وكتاب 

 4،"مدخل إسالمي: دراسات في التنمية االجتماعية"العسل، وكتاب 
لمالك  5،"المسلم في عالم االقتصاد"لعبد الهادي الجوهري، وكتاب 

 6، لحازم الببالوي،"التغيير من أجل االستقرار"بن نبي، وكتاب 
لعبد الكريم  7،"ةرؤية إسالمي: التنمية المتكاملةمدخل إلى "وكتاب 

لمحسن عبد الحميد،  8،"ة االجتماعيةياإلسالم والتنم"بكار، وكتاب 
  .لفهمي جدعان 9،"قدم عند مفكري اإلسالمأسس التّ"وكتاب 

  مصطلحات التنمية االجتماعية في القرآن
مباشرة في القرآن الكريم، بل إن هناك ألفاظًا " نميةالتّ"لم ترد كلمة 

اإلصالح"، و"عميرالتّ"، و"مكينالتّ"نمية، مثل ة تحمل مفهوم التّقرآني" ،
 ،اتها معاني االستقراروهي مصطلحات تحمل في طي ،"الخير"و

ن لفظ العمارة التي ورد إ :التفسيريقول علماء . دبيرالتّوحسن 
 ﴾هو َأنشََأكُم من اَألرضِ واستَعمركُم فيها﴿: ذكرها في قوله تعالى

 ، فيه طلب للعمارة، والطلب المطلق من اهللا يكون على)61:هود(

                                                 
 وما 210ص ،)م1996 العصرية، المكتبة: بيروت( المقدمة، الرحمن، عبد خلدون، ابن  1

 .بعدها
 .م1992 ،2ط اإلسالمي، للفكر لميالعا المعهد: األميريكية المتحدة الواليات فيرجينيا،  2
3
 .م1996 ،1ط والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة  
4
 .م1986 رق،الش نهضة مكتبة: القاهرة  
5
 .م1987 ،3ط الفكر، دار: دمشق 
6
 .1991 الشروق، دار: مصر . 
7
 .م1999 م،القل دار: دمشق  
8
 .م1992 ،2ط اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد: األميريكية المتحدة الواليات فيرجينيا،  
9
 م1981 العربية، المؤسسة: بيروت  

داللة على : "-كما يقول الجصاص–وفي ذلك  10سبيل الوجوب،
مما يعني  11،"وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس واألبنية

تضمن العمارة إقامة المصانع، وتعبيد الطرق، وبناء العمارات، 
وزرع الثمار، كما تتضمن تشكيل الهياكل،  ،واستثمار األموال
، وتعليم يل، والتدريب العموالنظم االجتماعية وإدارة األعمال

، وغير ذلك مما يتعلق بالعمران الحضاري نسان وترفيههاإل
مكين الذي ورد ذكره في القرآن مثل ولفظ التّ. وجوانبه المختلفة

يتضمن ، )41:الحج( ﴾...الَّذين ِإن مكَّنَّاهم في الَْأرضِ﴿: قوله تعالى
يطرة على الطبيعة حكم، أي السيطرة والقدرة على التّالس معاني

أما لفظ  12.لصالح العباد من أجل االستقرار الحضاري وتسخيرها
فإنه يحمل معاني االنتقال من مستوى فكري وسلوكي  ،"اإلصالح"

: إلى مستوى أفضل منه، كما في قوله تعالى ،أو اجتماعي معين
ال هنا ، وصالح األعم)71:األحزاب( ﴾...يصلح لكم أعمالكم﴿

   13.يعني رفعها إلى مستوى أفضل من حيث األداء والتأثير
وفي مجال الستكررت كلمة  ،وتنمية االقتصاد لوك األخالقي

 ﴾إني آراكم بخير﴿: الخير في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى
أي إني أراكم في سعة تغنيكم عن نقص الكيل  ،)84:هود(

الرزق وكثرة من سعة : "-كما يقول القرطبي- لتفيد  14لميزان،وا
ة والرخاء الينمية الموهي بهذا المفهوم تعني التّ 15،"عمالنّ من

االقتصادي.  
يورد القرآن الكريم مصطلحات  ،نمويةوفي مقابل هذه المفاهيم التّ

 دبيروسوء التّالعمران الحضاري  معاني ضعفأخرى تتضمن 
وهي ، "الخواء"و ، "الخراب"، و"الفشل"، و"الهالك: "مثل ،االجتماعي

 مدوع ،الحضاري القصورألفاظ تحمل في طياتها دالالت تفيد 
في معرض حديث  -مار فالد 16.مكين الماديالحصول على التّ

ها الحضاريوفقدان الحياة، اءيعني الفن - القرآن عن بقاء األمم ورقي
                                                 

 الكتب دار: بيروت( القرآن، ألحكام الجامع أحمد، بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي،  10
 حقائق عن الكشاف  عمر، بن محمود والزمخشري، ،56ص ،9ج ،)2004 ،2ط العلمية،
 .407ص ،4ج ،)ت.د المعرفة، دار: بيروت( التأويل، وجوه في األقاويل وعيون التنزيل

 ،)ت.د العلمية، الكتب دار: بيروت( القرآن، أحكام علي، بن حمدأ بكر أبوالجصاص،  11
 .213ص ،3ج

12
 اهللا بوأهم الذين نيالمهاجر هؤالء أن أي: "المنير تفسيره في الزحيلي وهبة الدكتور يقول  

 فإنهم السلطة، وأعطاهم االرض من مكنهم إن العالم، بين النفوذ وأعطاهم الناس على السلطة
 والمنهج، والشريعة العقيدة في المنير تفسيرال الزحيلي، وهبة ،..."األربعة باألمور يأتون

 .231ص ،17ج ،)م2003 ،2ط الفكر، دار: دمشق(
 .125ص ،22ج السابق، المرجع  13
14
 .27ص ،2ج ،)2004 ،1ط األفق،: بيروت( التفاسير، صفوة الصابوني، علي محمد  

 .83ص ،9ج سابق، مرجع القرآن، ألحكام الجامع أحمد، بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي،  15
16
 بينما والسعي، العمل في والمجاهدة المصابرة طريق عن التّمكين على اإلنسان ويحصل  

 .السلوكي والوهن ،)الجهل( المعرفي والضعف االجتماعي، الظّلم بسبب األمم هالك يقع
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﴿ينعمَأج مهمقَوو منَاهرمَأنَّا د مكْرِهةُ مباقع فَ كَانكَي فَانْظُر﴾ ،
يخْرِبون ﴿، بينما الخراب يعني ضد العمران، )51:سورة النمل(

يهِمدبَِأي موتَهيالسقوط  يدّل على، والخواء )2:سورة الحشر(، ﴾...ب
 ﴾...فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا﴿: ، كما في قوله تعالىفراغالو
في  - والهالك ،ومفاهيم الخواء، والخراب). 52:سورة النمل(

مجال السوالحضاري العمران، تفيد فقدان -لوك االجتماعي، 
لألمم، وهي وانعدام الرقي تفيد -أيضاًفي مجملها  -الحضاري 

ويدرك قارئ اآليات القرآنية الواردة في مجال  .نحطاطخلف واالالتّ
بشكل خاص، أن  االجتماعيةنمية والتّ ،العمران البشري بشكل عام

 التّمكين(القرآن الكريم ربط الحصول على اإلمكان المادي (
الَّذين ِإن ﴿: منها قوله تعالى 1بالمقومات الذاتية والسلوكية لإلنسان،

 وفرعوا بِالْمرَأمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ َأقَامي الَْأرف مكَّنَّاهم
ومنها ربط القرآن لفظ ). 41:الحج( ﴾...ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ

الذي يحمل معاني االنتقال من مستوى اجتماعي " اإلصالح"
واقتصادي معين إلى مستوى أفضل منه من حيث األداء والتأثير، 

، ﴾...يصلح لكم أعمالكم﴿: ستقامة والطّاعة، كما في قوله تعالىباال
 2،"بتوفيقهم إليها قبولها وجعلها صالحة ال فاسدةأي ، )71:األحزاب(

 ﴾بِظُلْمٍ وَأهلُها مصلحون الْقُرٰى﴿ن اهللا تعالى ال يهلك إحيث 
 ،ةاالجتماعينمية تّالب وفي عالقة السلوك األخالقي). 117:هود(

التي  "الخير"، تكررت في القرآن الكريم كلمة االقتصادفي  خصوصاً
بشرط سيادة  ،وكثرة من النعم ،لتفيد سعة من الرزق ،ذكرها آنفاً تم

إني ﴿: القيم وسلوكيات اإلنتاج في المجتمع، كما في قوله تعالى
يطحمٍ موي ذَابع كُملَيِإنِّي َأخَافُ عأي )84:هود( ،﴾آراكم بخير و ،

أو  يتأثر بالسلوك األخالقي سلباً هائبقاالحصول على التّنمية وأن 
ة نميمن بين األلفاظ القرآنية التي وردت في مجال التّو. إيجاباّ

ِإن اللَّه لَا ﴿: كما في قوله تعالى، "التغيير"والعمران الحضاري، لفظ 
، وفي )11:سورة الرعد( ﴾...يغَيروا ما بَِأنْفُسهِم يغَير ما بِقَومٍ حتَّٰى

م يك مغَيرا نعمة َأنْعمها علَى قَوم حتَّى ذلك بأن اللَّه لَ﴿: قوله تعالى
هِما بَِأنْفُسوا مرغَيمن (لفظ التغيير يفيد و). 53:سورة األنفال( ﴾...ي

ن إال أ 3وجعل الشيء غير ما كان عليه، ،حولالتّ) حيث اللغة
بمعنى مثالً  ،"مجال األخالق"في القرآن الكريم وظّف لفظ التغيير 

ولَآمرنهم فَلَيغَيرن خَلْق ﴿: تعالى كما في قوله ،الستبدال والتبديلا
أي استبدل دينه بِالْكُفْرِ، وِإحالل ما ) 119:سورة النساء( ﴾...اللَّه

                                                 
1
 الهدي في عليها والمحافظة قتصاديةاال التنمية مقومات حاش، اهللا عبد الرزاق عبد  

،50-49ص سابق، مرجع الرباني. 
 .125ص ،22ج سابق، مرجع والمنهج، والشريعة العقيدة في المنير التفسير الزحيلي،  2
3
 .563ص ،)م2008 ،42ط المشرق، دار: بيروت( واألعالم، اللغة في المنجد  

نمية في مجال التّ" التغيير"جاء لفظ و 4.حرم اللَّه وتحريم ما َأحلَّ
 يفيد انتقال الواقع المعيشيل، والعمران الحضارياالجتماعية 

تحول الواقع  ذلكمغاير له، سواء كان  للمجتمع إلى واقع معيشيٍّ
في قوله تعالىكما  ،أو العكس ،لأفضواقع إلى  المعيشي :﴿ اللَّه ِإن

أي  ،)11:سورة الرعد( ﴾...يغَيروا ما بَِأنْفُسهِم لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّٰى
أنه ال يغير ما بهم حتى يقع منهم تغيير في قوله تعالىو. سلوكي :

﴿همة َأنْعمعا نرغَيم كي اللَّه لَم مذلك بأنلَى قَوسورة ( ﴾...ا ع
 ﴾...حتَّى يغَيروا ما بَِأنْفُسهِم﴿مبدالً لها بالنقمة ، أي )53:األنفال

لتغيير المذكور في وا 5.أي يبدلوا نعمتهم كفراً، )53:سورة األنفال(
مرتبط بسلوك اإلنسان  هذه اآليات، وغيرها من اآليات القرآنية،

كفران  :ي، مثلدني األخالقتّالحيث إن  سلباً أو إيجاباً؛ أخالقهو
 ،وتبذير المال، والظلم االجتماعي ،النعم، والطغيان السياسي

السيء، بينما إلى تؤدي إلى تحول المعيشة من الحسن  ،وغيرها
العدالة االجتماعية، وحسن التدبير في النظم السياسية والمالية، 

 .وانتظامها ستقرار الحياةاالق الحسنة، تؤدي إلى وغيرها من األخ
تحريم ما أحّل اهللا وإحالل ما حرم (بمفهومه السلبي تغيير الومع أن 

بمفهومه اإليجابي غيير ، إال أن التّالرؤية القرآنيةمرفوض في ) اهللا
إقامة المصانع، وتعبيد الطرق، واستثمار األموال وزرع يعني الذي 

ظم ل الهياكل اإلدارية، وتطوير إدارة األعمال والنّالثمار، أو تشكي
لكونه يساوي  ضروريوغيرها، ، نساناالجتماعية، وتعليم اإل

هو َأنشََأكُم من اَألرضِ ﴿: المشار إليه في قوله تعالى العمران
تدني ( السلبيلتغيير بمفهومه نما ايفب ).61:هود( ﴾واستَعمركُم فيها

لتنمية االجتماعية واستقرار الحياة يناقض ا) لوكاد الساألخالق وفس
اإليجابي  هوانتظامها في المنظور القرآني، فإن التغيير بمفهوم

ماته، إذ بل قد يكون من أهم مقو ،ليس مناقضاً لالستقرار) العمران(
الحياة بل التالؤم بين ظروف  ،االستقرار هنا ال يعني الجمود

وكما أن . الحكم وقواعداإلدارة نظم ين بو ،المعيشة وأوضاع
ظم الظروف واألوضاع في تغير مستمر، فكذلك ينبغي أن تكون النّ

إذ  6؛لمسايرة تغيرات الحياة وظروفها ،والقواعد في تحسين مستمر
ر هذه الظروف واألوضاع يولد المصادمات ن عدم مسايرتها لتطوإ

فإن استقرار  ومن ثممما يهدد أساس االستقرار،  ،واالنفجارات
ظم توازنًا مستمراً بين ظروف الحياة والنّ انالحياة واستقامتها يتطلب

   .التي تحكم العمران والقواعد

                                                 
4
 ،)م1996 ،1ط الكتب، عالم: بيروت( الجاللين، تفسير أحمد، بن محمد الدين لجال محلي،  

 .31،ص1ج
5
 .122ص ،2ج السابق، المرجع  

، )1991دار الشروق، : مصر(حازم الببالوي، التغيير من أجل االستقرار، : انظر   6
 .17ص
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  ة في القرآننمية االجتماعيمحور التّ
: اًيتضمن قضايا ثالثالكريم  نمية االجتماعية في القرآنإن محور التّ

، وعالم الطبيعة والبيئة، )بوصفه فردا وبوصفه مجتمعا(اإلنسان 
اإلنسان  دويع. ومنظومة القيم التي تحكم عالقة اإلنسان بالطبيعة

ق علّفيما يت خصوصاً ،نمية في القرآنة التّالمحور األول لعملي
ورصيده  ،من خالل رفع مستواه المعرفي ،ةفسيبتحسين جوانبه النّ

ةاألخالقيثم حفظ كرامته وحقوقه الطبيعي ، .  
مجرد ليس  ،في حد ذاته ،إن اإلنسانف الخطاب القرآنيفق وو

، وإنما ة االجتماعية واالقتصاديةالتّنميفي عالم  إنتاج واستهالك آلة
ولكي يسهم في زيادة  .في األرضمخلوق مكرم ومستخلف هو 

، حيث )االستخالف(ة مته ووظيفته األصلياإلنتاج يجب حفظ كرا
الكرامة بدأ وم 1."خادماً مطيعا للمجتمع ال سيداً له"يبقى المال 

ة يتضمة وكرامةالبشرياستعباده، دون  ،ن أن يعيش اإلنسان بعز
، بينما والمهني الفكري هط على حريته وإرادته في إنتاجودون تسلّ

ة ة األخالقياالستخالف البشري يحمل في طياته المسؤوليمبدأ 
وامتالك اإلرادة الحرة . وتحسين المعيشة ،الحياة في تعمير ،لإلنسان

اإلحساس بالمسؤولية األخالقية  إلى جانبفسية، النّ والكرامة
ته في ة الفرد وإنتاجيليعللعمران، من شأنه أن يسهم في تحقيق فا

وعلى هذا األساس جاءت شرائع اإلسالم  .مجال العمران الحضاري
باإلنسان وصيانة كرامته، مما جعل هدف  تهتم ،وقيمه األخالقية

ولقد . ودرء المفاسد عنه ،الشريعة ينحصر في جلب المنفعة لإلنسان
حفظ الضرورات الخمس  فيقاصد الشريعة حصر أهل األصول م

والنسل،  ،حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال: المعروفة التي هي
توفير و ،حفظ كرامته اإلنسانيةبمثابة  - الباحث في رأي -وكلها 

األمن الفكري، عليته امن أجل رفع ف لإلنسان، واالطمئنان النفسي
  . وقدراته المهنية ،الفكرية

 ،نمية في المنظور القرآنياني للتّيتعلق بالمحور الثّأما فيما 
عالم يذكر القرآن الكريم أن فوعالقة اإلنسان به،  وهو عالم الطبيعة

-شر، بل إن عالم الطبيعة فطريا أوجده في حد ذاته ليس بِ ،الطبيعة
وما فيه  ،عالم الطبيعةو .لإلعمار والتطوير قابالً اًطيب -اهللا تعالى
أي أن  ،مسخّر للعباد ،وحيوان وموارد طبيعية أخرى من جماد

القرآن الكريم يذكر و 2.عالقة تسخير وتعمير هيعالقة اإلنسان به 
ضروريين في  نيم الطبيعة أمرقد أودع في عال -تعالى –أن اهللا 

ة تتحكّم كوني) سنن(، ونواميس توازن فطري: هما بقائه وانتظامه،
  . في استقراره وبقاء وجوده

                                                 
 .84مالك بن نبي، المسلم في عالم االقتصاد، مرجع سابق، ص  1
: الجاثية( ﴾...وسخَّر لَكُم ما في السموات وما في الَْأرضِ جميعا منْه ﴿: يقول اهللا تعالى  2

13.( 

دقّة بأن كل شيء في الكون في موضعه هنا ويعني التوازن 
 ،منتظم في حركته وفي سيره وإحكام، وأن كل شيء في الكون

الكون وعناصره نات حيث ال يتداخل مع شيء آخر، وعالقة مكو
 ﴾الشّمس والقمر بحسبان﴿ بإحكامبعضها ببعض مضبوطة 

 ،ليس قوة معطِّلة زن في المنظور القرآنياووالتّ .)12-5: الرحمن(
علم واكتساب دافعة للعمل، دافعة للتّ ة دافعة للحركة،وإنما قو

متوازن  عامل مع الكون، وعليه فإن وجود نظام كونيمهارات التّ
ِلتَبتَغُوا من ﴿ا الكون توظيفا إيجابي كل ما فياإلنسان يف توظ يسهل
هلأي أن التّ)12: الجاثية( ﴾...فَض ،مؤسس على  وازن الكوني

، بالكون وموارده الطبيعيةاالنتفاع له حتى يتحقق  ،مكين لإلنسانالتّ
 ،﴾...يشَولَقَد مكَّنَّاكُم في الَْأرضِ وجعلْنَا لَكُم فيها معا﴿
ة في عالم الطبيعة والمجتمع فإنها أما السنن اإللهي ).10:األعراف(

ة التي أودعها اهللا في خلقه، النواميس اإللهي: تعني في المقام األول
وفي المقام الثّاني . وهي منهج اهللا في تسيير هذا الكون وعمارته

 ،)الجتماععالم ا(ة عادة اهللا في الحياة اإلنسانيأيضاً إنها تعني ف

 ،طبق قضائه األزلي ،وعادته في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين
 -أمثال رشيد رضا-وقسم المفسرون  3.مقتضى حكمته وعدله وفق

ة، ن اإللهية الكونيالسن األول: السنن اإللهية إلى قسمين رئيسين
قصد بها النّويجوم كالكواكب والنّ ،اتظم التي تسير وفقها المادي

السنن اإلنسانية أو سنن  والثّاني. في الكون وكل عنصر مادي
تعلقا  ،وتبدلها ظم المتعلقة بتغيير أحوال األممهي النّو ،"االجتماع"

مبنية على  بما تفعله هذه األمم من خير أو شر، وأن هذه التبدالت
من  وهذا النوع 4.صالح األمة وفسادها، أو تقدمها وتخلفها مقدار

على - مصير اإلنسان وأفعاله في م ة هو الذي يتحكّالسنن اإللهي
   5.في مجال العمران الحضاري -مستوى الفرد والجماعات
القرآني يدور حول  المنظورنمية في والمحور الثالث للتّ

أن ومع .عالقة اإلنسان بعالم الطبيعةفي م منظومة القيم التي تتحكّ
                                                 

، )1973دار الفكر، : بيروت(رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار،   3
 89ص 5ج
 .90- 89المرجع السابق، ص  4
 الوحدة على المحافظة"و ،"المستمر العمل"و ،"العدالة" وتطبيق ،"المعرفة" اكتساب منها  5

جزء من التّوازن الطبيعي الذي أودعه ) سنن االجتماع(فهذه السنن . وغيرها ،"التعاون وروح
اهللا في خلقه، وال تستقيم حياة المجتمع دون تطبيق هذه السنن، واالنحراف عن هذه النواميس 

ل، يؤدي إلى اختالل في التوازن بسبب الطغيان والظّلم، أو القصور عنها بسبب العجز والجه
وبمعنى آخر فإن حياة اإلنسان المادية والروحية يعتورها . الطبيعي لحياة اإلنسان أو البشر

األمر محكوم بسنن إلهية كونية، مما يعني أن  العمران والهالك، أو التقدم والتخلف، وإن هذا
نسان بها حافظ على صالح حالته اإل تنمية المجتمع وتخلفه يخضعان لتلك السنن، فإذا التزم

لتفاصيل أوفى . عمل بنقيضها فإنه يفسد حياته االجتماعية، وإذا خرج عنها، ولم يلتزم بها بل
 السنن ،الكريم عبد زيدان،: عن السنن اإللهية وعالقتها باإلنسان؛ فرداً أو جماعة، انظر

 ،1ط الرسالة، مؤسسة: بيروت( اإلسالمية، الشريعة في واألفراد والجماعات األمم في اإللهية
  ).م1993



ـة ومحورهـا في المنظـور القرآنـيأسـس التّنميـة االجتماعي 

 

21 

نسان، مسخّر لإل ،ونواميس كونية عيوما فيه من توازن طبي ،الكون
في ة منظومة أخالقييتحقق لإلنسان عند وجود سخير إال أن هذا التّ

وبين  الطبيعةبين موارد وازن التّتراعي ، اإلنسان وأفعاله سلوك
ـّينسلوكي اإلنتاج واال ويذكر القرآن الكريم أن  .ستهالك البشري

استقرار حياة اإلنسان وعمرانه الحضاري أمر يعتمد على نوعية 
وربط القرآن في أكثر من . سان وطبيعتها األخالقيةسلوك اإلن

موضع بقاء األمم وازدهارها الحضاري بمسألة العدالة، ونهى عن 
ففي . من أجل بقاء اإلنسان وتواصله الحضاري ،الظّلم والطّغيان

وتلك القرى أهلكناهم لما ﴿: عالقة الهالك بالظّلم يقول تعالى
الربط بين الظّلم االجتماعي  ويبدو). 59: سورة الكهف( ﴾...ظلموا

والطّغيان السياسي وبين الدمار والتّخلف واضحاً في قصة العصابة 
اس في وتقاسمت على الظّلم وقتل النّ ،اإلجرامية التي تحالفت

 فَانْظُر كَيفَ كَان عاقبةُ مكْرِهم َأنَّا دمرنَاهم وقَومهم﴿: بقوله 1مبيتهم،
  .)52- 51:النمل( ﴾...َأجمعين، فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا

يتلخّص في  -في المنظور القرآني –ة نمية االجتماعيالتّ مفهومف
حفظ كرامة اإلنسان  :لهذه المحاور الثالثة "وظيفرابط والتّحسن التّ"

اهورفع مستو ،ةوحقوقه الطبيعي وازن لتّ، ثم مراعاة االمعرفي
وأخيراً تطبيق  الطبيعي ،ة والعمران الحضاريللسنن الكوني

ة في سبيل العمران والحضارةالمنظومة األخالقية والمزايا القيمي. 
الخطاب القرآني فإن تحسين السلوك النفسي واالجتماعي  ووفق

حدد معالم التنمية هو الذي ي ،لإلنسان في إرادته وتصوراته الفكرية
اعية الحقيقية، إذ ال معنى لتشييد البنايات الفاخرة والمباني االجتم

دون تحسين للسلوك البشري  ،م اإلداريةظالعالية، أو تطوير النّ
واآليات القرآنية التي وردت في مجال . ومقوماته المعرفية والمهنية

، مثل اآليات التي تربط القيم المعرفية بالحصول ة البشريةنميالتّ
اإلنسان إلى العمل  أو اآليات التي تدعو 2اإلمكان المادي، على

التي تدعو إلى  أو تلك 3ستقرار الحياة وتنظيمها،امن أجل  ،والسعي
لتحقيق المعيشة الطي والمهني تلك اآليات، 4،ةبالتكامل االجتماعي 

من خالل  ،تهدف إلى تحسين الظّروف المعيشية لإلنسانفي مجملها 
                                                 

 لَاو الَْأرضِ في يفْسدون رهط تسعةُ الْمدينَة في وكَان: "النمل سورة في قصتهم وردت  1
،ونحلصوا قَالُوا يمتَقَاس بِاللَّه تَنَّهيلَنُب لَهَأهو ثُم لَنَقُولَن هِليا ِلونَا مشَهِد كلهم هلِإنَّا َأهو ،قُونادلَص 

 دمرنَاهم َأنَّا كْرِهمم عاقبةُ كَان كَيفَ فَانظُر يشْعرون، لَا وهم مكْرا ومكَرنَا مكْرا ومكَروا
مهمقَوو ،ينعمَأج لْكفَت موتُهيةً با خَاوِيوا بِمظَلَم ي ِإنف ةً ذَِلكمٍ لَآيلِّقَو ونلَمع48: النمل( ،"ي-

51.( 
2
: واآلية ،84: اآلية هود، وسورة ،71: اآلية األحزاب، سورة ،41:اآلية الحج، سورة  

 .وغيرها ،117
3
 .وغيرها ،53: اآلية األنفال، وسورة ،11: اآلية الرعد، سورة  
4
 ،105: اآلية التوبة، وسورة ،103: اآلية عمران، آل وسورة ،46: اآلية األنفال، سورة  

 .وغيرها

التّصورات الفكرية، ومن حيث تقويم تصحيح المفاهيم المعرفية و
سلوكه وأدائه المهني .   

ة االجتماعية في المنظور القرآنيأسس التنمي  
ة االجتماعية في التّنمير ومحالوظيف رابط والتّحسن التّإن عملية 

لية ذات أسس عم، )آنفاًالباحث إليها  ارالتي أش(القرآن الكريم 
في المجتمع ثورة ثقافية قيام و العلماكتساب  :أوال :أربعة، هي

غيير إلى التّ ة تسعىإرادة حرالحصول على  :ثانياً ،)المعرفة(
 ،)العمل(من أجل االستقرار الحضاري نحو األفضل والعمران 

، )الوحدة(تكامل مهني وتماسك اجتماعي بين أفراد المجتمع  :ثالثاً
حاجات لحقوق والواجبات، وبين البين اتوازن عادل  :رابعاً

 ،وفيما يتعلق باألساس األول ).العدالة(فراد المجتمع ألواإلمكانات 
 إلى يرشدنا القرآن الكريمقيام ثورة علمية، اكتساب المعرفة ووهو 

أن أداء اإلنسان وقدراته اإلنتاجية يعتمد أساساً على ة واإلداري
معرفته الفكرينمية ة، مما يجعل المعرفة تسبق التّة ومهاراته المهني

للحصول عليها، وهو ما أشارت إليه  اًوتمثل شرطاً أولي ،االجتماعية
بمعنى أن ). 1:العلق( ﴾قْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَا﴿: اآلية القرآنية

الحصول على التّنمية االجتماعية مشروط بتنمية معرفية وثقافيةّ، إذ 
ا هو نتيجة القصور مالقصور في اإلمكانات االقتصادية في مجتمع 

ته يخطيط في إدارة المال وتنمياسات والتّصرف والسفي التّ
مما يجعل عملية  5، أو نتيجة الكساد الفكري والثقافي،)األخالق(

ة االجتماعية في حد ذاتها تنحصر في تعبئة الطاقات الفكرية يالتّنم
  .تدبيرهامن أجل تحسين المعيشة و ،وتحريكها ،للفردكلها والثقافية 

نمية من أين نبدأ في عملية التّ :وإذا كان بعضنا يتساءل
6،﴾قرأا﴿فإن اآلية أجابت عن هذا السؤال باختصار  ؟ةاالجتماعي 

نقصا في : "، لكونه يمثلأوالً خلف المعرفيأي ضرورة عالج التّ
ينوء حمله االقتصادي ،بجانب  الوسائل على الصعيد االقتصادي

 ،ثانيا 7".سوء االنتفاع بالوسائلوهو : سلبي جديد من الوجهة النفسية
ال  ،"القراءة"جاء األمر في هذه اآلية باكتساب المعرفة على شكل 

 وذلك أن 8.، وهو أمر ذو داللة معرفية وتربوية"الوةالتّ"على شكل
                                                 

عليه أن يغير ويتحرك ويبني وال ينتظر "ومن ثم فإن اإلنسان في المنظور القرآني   5
محسن عبد الحميد، : ، انظر"مستمرالمفاجآت الكونية، ألنه هو نفسه بطل التغيير واإلنتاج ال

، )م1989، 1المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط: فرجينيا(اإلسالم والتنمية االجتماعية،  
 .34ص

وفي هذه اآلية دروس وعبر تتعلق بأهمية التّدرج في بناء الشخصية البشرية وضرورة   6
حان وتعالى افتتح نزول الوحي بالمعرفة فاهللا سب. إعمال فقه األولويات في التنمية االجتماعية

والقراءة، مما يفيد ضرورة االهتمام بالمعرفة في البناء االجتماعي. 
 .39، ص)م1987، 3دار الفكر، ط: دمشق(مالك بن نبي، المسلم في عالم االقتصاد،   7
 الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ فَينْظُروا الَْأرضِ في يسيروا َأولَم﴿: لىتعا قوله مثل القرآنية فاآليات  8

نم ،هِملكَانُوا قَب َأشَد منْهةً موا قُوَأثَارو ضا الَْأروهرمعو ا َأكْثَرما موهرم9:الروم( ﴾...ع(، 
 علَٰى َأم الْقُرآن يتَدبرون َأفَلَا﴿ ،)101:يونس( ﴾...َأرضِوالْ السماوات في ماذَا انْظُروا قُِل﴿

 الحرفية القراءة تجاوز ضرورة فقط تفيد ال اآليات، من وغيرها) 24:محمد(﴾َأقْفَالُها قُلُوبٍ
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بينما  ،المكتوب صفي الغالب تالوة النّ ينحصرالوة التّمفهوم 
وة الحرفية للنّص المكتوب، التّال مجرد" القراءة"يتجاوز مفهوم 

ة، مما واهر الطبيعية واالجتماعيوفهم الظّ ،صوصتالوة النّليشمل 
الشروع قبل  ،كامل المعرفيضرورة التّ -في رأي الباحث-يعني 
ومع أن اآلية تفيد أن  .البرامج التنموية للمجتمع غمارخوض في 
أيضاً  تدأنها حد ة تبدأ بالمعرفة، إالالحقيقياالجتماعية نمية التّ

ة المعرفة التّنوعياه بعض  أو ما ،"القراءة الشّاملة"وهي  ةنمويسم
طه أمثال  ،ين المعاصرينالمفكرين اإلسالميوغيره ،جابر العلواني :

إذ ال معنى  1،"أي الوحي والطبيعة: الجمع بين القراءتين":ـبـ
م عن فهم وإدراك عميق لقوانين إذا لم تن-يهمأفي ر–للمعرفة 

سبحانه  -إلى ذلك أن اهللا  ضفْأ .الطبيعة ومقاصد الوحي المنزل
شرح معالم القوة والبناء الحضاري في سورتي النّمل  -وتعالى

سبحانه - حيث إن اهللا  2، وحددها بالتّأهيل العلمي والمهني،أوسب
بأن ) عليهما السالم(من على نبيه داود وابنه سليمان  -وتعالى

أو " العلم والحرفة"عظيماً، وهذا الملك كان مبنياً على ملكاً  اتاهمآ
 -سبحانه وتعالى-وذلك أن اهللا . إن صح التعبير ،"الوظيفة المهنية"

وسخّر  3صناعة الحديد والهندسة والنّجارة،) عليه السالم(علّم داود 
لجن والحيوانات، فهم منطق الطير ولغات ا) عليه السالم(لسليمان 
) وفهم منطق اآلخرين ولغاتهم ،صناعة الحديد، والنجارة(وكلها 

بمثابة حرف ومهارات يمكن لإلنسان أن يتعلّمها، لتحسين أدائه 
والسياسي ،المهني، ة اإلشافي مقابل و .واإلداريرة إلى أهمي
ات اآلي، تحذّر ة االجتماعية والبناء الحضاريالمعرفة في التنمي

القرآنيوالفكري ة التّنمي علىوضرره  ،ة من التخلّف المعرفيةعملي 
فهوم التخلّوم .والعمران الحضاريتحذر منه الذي - ف المعرفي

، لكن المفهوم األولي متعددةج عبر طبقات يتدر -اآليات القرآنية
ن فيها ، وهي مرحلة فكرية ال يملك اإلنسالهذه الطبقات هو األمية

ينتقل اإلدراك وقد . لتحسن أدائه الثقافي ةدوات المعرفية الكافياأل
                                                                                

 في الكونية النواميس اكتشاف إلى تدعو إنها بل معانيه، في التّدبر إلى الكتاب لنصوص
 أن شك وال. والتقنية المعرفية ومقوماته لإلنسان الحضاري العمران سنن ةومعرف الطبيعة،

 أو ،)بينهما وما وسماء أرض، من( الطبيعة نواميس في والنّظر األرض، في السير مفاهيم
 الفكرية المعارف اكتساب تفيد وغيرها، اآليات هذه في جاء كما القرآني، الخطاب في التدبر

 مجال في اإلنسان سلوك في تتحكم التي النّواميس ودراسة العلمية، تّجاربال إجراء خالل من
 الفعل غمار في الخوض قبل اإللهي، الوحي نصوص فهم في العقل إعمال مع العمران،

الحضاري. 
 قراءة من تتحقق المعرفة إسالمية: "القراءتين بين الجمع كتابه في علواني طه جابر يقول  1

 الوجود ظواهر يتضمن الذي المنظور الكون وكتاب ،)القرآن( به ونعني الوحي كتاب :كتابين
 هقواعد إلى ويقود إليه، ويرشد اآلخر، على يدل كالهما البديع والكون الكريم فالقرآن. كافة

 عليه نطلق أن يمكن وهذا. القرآن إلى يقود أيضا والكون الكون، إلى يقود فالقرآن وسننه،
 وقراءة الوحي قراءة: القراءتين بين الجمع فياض، جابر طه علواني،)". القراءتين بين الجمع(

 ).م1996 اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد( الكون،
 44-15: انظر سورة النمل، اآليات  2
3
 .14-10: اآليات سبأ، سورة  

المعرفي ة المعرفيعدم الحصول على ( ة البسيطةلإلنسان من األمي
إما  ، يظل اإلنسان فيهافكرية )حالة( إلى أمية) أدوات المعرفة

ة أو الطاقات نمية الطبيعيال يدري كيف ينتفع بوسائل التّ ،جاهالً
نّا منه ظ ،أو مقلداً ال يحسن إال استيراد الحلول من اآلخر ،4ةالبشري

أو جاحداً عرف الطريق  5المجتمعات واحدة، تكالأن حلول مش
 ،ةة أو سياسيوألسباب ربما اجتماعي ،لكنه ،لتحسين المعيشةالقويم 

ة تحول دون وكلها صفات سلبي 6،اتّباع الطريق القويمال يريد 
النقطة المحورية هنا هي أن . واستقرارها تحسين ظروف الحياة

دون توظيف  يحول كل منها ،والتفكير التقليدي ،والجحود ،الجهل
الموارد الطبيعية ر وتدبي ،واالستفادة منها في اإلنتاج ،ةاقة البشريالطّ

واستقرار الحياة، وعليه فإنه ال تنمية  ةالتّنميمن أجل  ،والبشرية
بدون ثورة معرفيذات وعي ة ة، وال استقرار بدون إرادة حضاري

في المنظور أما األساس الثاني في عملية التنمية االجتماعية . وثقافة
مع إرادة واعية، وهو عبارة عن امتالك المجت"العمل"هو ف القرآني، 

ارها، وتتمثل هذه تحسين الحياة واستقرتسعي إلى التغيير من أجل 
.طاقة جسم الفرد المادية والمعنويةتوظيف ة في اإلرادة الواعي

                                                 
والجهل حالة فكرية يجزم اإلنسان بوجود شيء ال وجود له في الواقع، ويظن أنه صادق في 4

 .زعمه، لكنه يعيش في عشوائية فكرية وسلوكية
ي تقديس أقوال اآلخرين، وإيثارهم على التّجديد واإلبداع، أما التّقليد بمعناه البسيط فإنه يعن  5

ولقد شن . وكثيرا ما يكون هذا التّفكير سبباً في تعطيل العقل واالستفادة من تجارب الحياة
أولهما أنه يفتقر إلى الموضوعية الالزمة  :القرآن الكريم حرباً على التفكير التقليدي لسببين

الذاتية التي تعني تقديس األفراد أو التراث القديم، مما يتنافى مع  للتقويم العلمي، ويدعو إلى
تلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ، لَها ما كَسبتْ ولَكُم  ﴿: -سبحانه–ولهذا قال . قواعد البحث والتجديد العلمي

لُونمعا كَانُوا يمع َألُونلَا تُسو ،تُمبا كَساحتمال ضعف التراث  ثانيهما،). 141:البقرة( ﴾م
القديم، إذ الكمال هللا، فكل ما تركه اآلخرون يحتمل أن يكون صوابا أو العكس، وعليه فإن 

مما وجدتُم علَيه  قَاَل َأولَو جِْئتُكُم بَِأهدٰى ﴿: الموضوع أهم من الذوات، ولهذا قال سبحانه
كُماء24: الزخرف( ﴾...آب( ،﴿آ كَان لَوَأوونتَدهلَا يًئا وشَي لُونقعلَا ي ماُؤهب﴾ )170:البقرة .(

وذلك أن التفكير اآلبائي، أو التقليد األعمى، يمثل أداة تهميش للذات، واختيار التبعية الفكرية 
وعلّم اإلنسان  ،وأنكر القرآن الكريم التفكير اآلبائي. لآلخر، مما يعني تعطيل الطاقة البشرية

واكتساب المعرفة،  ،سؤولية الفردية أو الذاتية في أداء الواجبات األخالقية والمهنيةأهمية الم
ينَةٌ﴿: وأشار إلى أنهتْ ربا كَسٰى﴿ ليس ، وأنه)38:المدثر(﴾كُلُّ نَفْسٍ بِمعا سانِ ِإلَّا مِللِْإنْس﴾ 

لفردية في بناء ولية اؤبداع والمسكل هذه اآليات تهدف إلى ترسيخ مبدا اإل). 39:النجم(
 .المجتمع

والتولي عنه، مما يعني عدم االستفادة  ،بعد معرفته ،أما الجحود فإنه يعني رفض الصواب  6
أو الميل إلى  ،البقاء على الحالة المرضية السابقة واإلعراض عن الصواب يعني إما. منه

الذي يؤدي  ،الضالل واالنحراف، وكالهما يحمل مفهوم التخلف المعرفي واالنحطاط الخلقي
يعيش اإلنسان في تناقض بين معرفة الحقيقة  ، حيثويمثل الجحود حالة مرضية. إلى الهالك

ولهذا أنكر القرآن الكريم سلوك . ج أو اإلبداعاإلنتا فيها ورفضها شعوريا، وهي حالة يستحيل
ثم  ،الذين أدركوا حقائق البينات في الرساالت السماوية واآليات الكونية في عالم الطبيعة

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها ﴿. سلوكهم بالظّلم والفساد -تعالى–أنكروا صدقها، ووصف اُهللا 
 ).14:النمل( ﴾فَانْظُر كَيفَ كَان عاقبةُ الْمفْسدين َأنْفُسهم ظُلْما وعلُوا،
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الجهد الذي يبذله الفرد أو المجتمع  القصد من العمل هنا هوو
لتحقيق  ،ة أو طاقاته العقلية والمعرفيةديفي تحريك مكوناته الجس

ةمن خالل إقامة المشاريع  ،ة والرخاءالرفاهيمثل  ،والبرامج التّنموي
كتساب ا، وإدارة األعمال، والمنشآت الصناعيةإقامة و ،الزراعة

هذا المفهوم  ووفق المعرفة، وتطوير العلوم، وتدبير السياسة، وغيره
والحركة دليل الحياة، والسكون  ،ركةيصبح العمل في حد ذاته ح

في انتظام عالم  يوكما أن الحركة عنصر أساس. دليل الموت
 في رأي–كذلك واستقرار عالم األفالك في الفضاء،  ،الطبيعة
الحياة االجتماعية  فإن العمل شرط أولي الستقرار - الباحث
 - سبحانه وتعالى - هللاموضع أن  في غيرويذكر القرآن  .هاوانتظام

ويسر  ،وضع الميزان في الطبيعة، وضمن األرزاق، وقدر األقوات
المعاش، إال أن هذه األرزاق والمعيشة ال تنال إال ببذل الجهود 

هو الَّذي جعَل لَكُم ﴿: والسعي، وهو ما صرحت به اآلية القرآنية
هقزن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُوالً فَام ض15: الملك( ﴾اَألر .(

لبلوغ القوة المعرفية ان والعمل شرط ،فالمشي في مناكب األرض
تفيد و .واالجتماعية واالقتصادية، على مستوى الفرد والجماعة

 ِإن اللَّه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّٰى﴿: مثل قوله تعالى ،القرآنية اتآليا
هِما بَِأنْفُسوا مرغَيوأن ليس ﴿: وقوله تعالى، )11:لرعدا(، ﴾...ي

من عمل ﴿: وقوله سبحانه ،)39:النجم( ﴾لإلنسان إال ما سعى
سورة ( ﴾...صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة

حصول للالعمل والسعي ضرورة تفيد هذه اآليات  .)97:النحل، اآلية
  ،ة والعمران الحضاريا يعني أمرينوهذعلى التّنمية االجتماعي: 

 ،ةة غير طبيعييمثل حالة مرضي) السكون(إن فقدان الحركة  :أوالً
تقرار لب االس -كما قلنا سابقاً-ن الحركة إتهدد استقرار الحياة، إذ 

المشي في مناكب بفي عالم الطبيعة واالجتماع، ولهذا جاء األمر 
 :اًثاني .فيها -تعالى–واألكل من رزق اهللا الذي أودعه اهللا  ،األرض

فاإلنسان ال على األرض،  ة اإلنسانكون العمل شرط استقرار حيا
وتحسين ظروفه  ،ةشيئاً يخدمه في تحقيق غاياته االجتماعي يملك

ِإالَّ ما ﴿حيث إنه ليس لإلنسان  1غير سعيه، ،ةفسيوالنّ المادية
   ).39:النجم( ﴾سعى

                                                 
1
 حيث الحياة، باستقرار العمل القرآن ربط مدى يدرك -السالم عليها- مريم لقصة والقارئ  

 ،الصحراء في وحيدة وهي المخاض جاءها -السالم عليها- مريم أن يمالكر القرآن يذكر
 تحملت وهنا. غصن وال عليه سعف ال الذي ،به وتتعلق إليه تستند ،النخلة جذع إلى فألجأها

 والضعف والوهن إنسان، من مساعدة دون ،وحيدة كلها الوالدة متاعب -السالم عليها- مريم
 يكون ما أحوج التي المرحلة وهي معروف، أمر الحمل بعد دةالوال في األمهات به تمر الذي

 ،كله ذلك مع ،لكن. ذلك وغير الطعام كإحضار ،المجانية والخدمة المساعدة إلى فيها اإلنسان
 على الحصول أجل من الجذع بهز ،المرحلة تلك في وهي ،يطالبها لمريم اإللهي األمر جاء

 ﴾جنيا رطَبا علَيك تُساقطْ النَّخْلَة بِجِذْعِ ِإلَيك وهزي﴿: الحياة به تستقر الذي واألكل الرزق
 الرياح إرسال أو لمريم، والسلوى المن إنزال على قادراً كان - سبحانه– فاهللا). 25:مريم(

 كما- وذلك. الثمار على للحصول الجذع بهز أمرها اهللا لكن الثمار، وتسقط النخل تهز لكي
 تعالى- اهللا فإن -محتوما كان وإن- الرزق أن على" للداللة :هماأول: لسببين -القرطبي يقول

أما األساس الثالث فإنه يتمثل في الوحدة االجتماعية، ونعني 
، واالجتماعي تماسك العاطفيللإضافة  والفكري ناسق العقديبها التّ

ن اآليات بما أو. لتحقيق األهداف والغايات والتكامل الوظيفي
لتحقيق  ،ة والعمل اإلراديضرورة الثورة المعرفيالقرآنية تشير إلى 

 توكد أيضاً هافإن، )آنفاً كما ذكر الباحث( االجتماعي االستقرار
 ،أي ضرورة العمل الجمعي ،ضرورة جمعية هذه اإلرادة الواعية
ة ناشطوتناسق اإلرادة الواعية، حيث يتحوةل المجتمع كله إلى خلي، 

ومن األساليب التي استخدمتها اآليات القرآنية  .لها منهج وغاية
العمل الجمعي، أسلوب خطاب و ،التّماسك االجتماعيلتشجيع 

: قوله تعالىكبصيغة فعل األمر المسند لواو الجماعة،  ،الجمع
، )103: آل عمران( ﴾... واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تفرقوا﴿

 ﴾... اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا أطيعوا﴿: وقوله تعالى
 ﴾اعملُواْ فَسيرى اُهللا عملَكُم﴿: قوله تعالىو ، )46: األنفال(
تقديري أن  فيو .)15: الملك( ﴾فَامشُوا في منَاكبِها﴿، )105:التوبة(

ضرورة التّناسق الفكري  :أوال :هذه األلفاظ تدل على أمرين مهمين
ران الحضاري والبناء االجتماعي، وهو ما تشير والمعرفي في العم

من سورة ) 46(ية اآلمن سورة آل عمران، و) 103( اآليةإليه 
ير ضرورة التّكامل المهني والوظيفي، أي العمل والس :ثانياً .األنفال
من سورة ) 105(اآلية إليه  رض بشكل جمعي، وهو ما تشيرفي األ

   .لك، وغيرهامن سورة الم) 15( اآليةالتوبة، و
 كامل ماسك والتّتضمن معاني التّهنا يالوحدة مفهوم وذلك أن

تشمل معاني ر الحياة وتنميتها، بينما الفرقة الضروريين الستقرا
وغات االستقرار سمع م ىالذي يتناف ،نازع المذمومالعداوة والتّ

سياسياً كان هذا الضعف أو –وعليه فإن ضعف أمة ما . والثبات
يحل بهم عند غياب الوعي بروح التعاون لألمة ووحدتها  -اجتماعيا

لألفراد،  منه والمادي العاطفي اخليماسك الداتية، وعند فقدان التّالذّ
 ﴾...والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم﴿: ولهذا قال سبحانه

  ).  46:سورة األنفال(
عنصر إذا فقدت  ،مةالشريف أن األالنبوي منا الحديث ويعلّ

 كامل الفكريوالتّ ،ةاالجتماعي الحيوية الذي يتضمن الوحدة
فإن حياتها تتحول إلى قحط أبدي، وتصبح األعداد والمعرفي ،

ال تسمن وال تغني من  ،البشرية بدونها كأنها أكوام من الخشب
-والسالم الةعليه الص-قال . جوع، مما يعني حتمية زوال وجودها

" :وشلَىيى الَْأكَلَةُ عاعا تَدكَم كُلِّ ُأفُق نم مالُْأم كُملَيى عاعتَد َأن ك 
                                                                                

 الرزق في الكسب بتكليف األمر: "أن هو الثاني األمر". فيه ما سعي إلى آدم ابن وكل قد-
عبد اهللا محمد بن  والقرطبي، أب". التوكل في يقدح ال ذلك وأن، عباده في- تعالى- اهللا سنة

 .210، مرجع سابق، صحكام القرآنأحمد، الجامع أل
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َأنْتُم  :قَاَل ؟َأمن قلَّة بِنَا يومِئذ ،يا رسوَل اللَّه :قُلْنَا :قَاَل ،قَصعتها
يركَث ِئذموي، لَكِلويالس كَغُثَاء غُثَاء تَكُونُون 1،ن  نةَ مابهالْم نْتَزِعي

كُمودقُلُوبِ ع، نهالْو ي قُلُوبِكُمُل فعجيقُلْنَا :قَاَل .و: نها الْومقَاَل ؟و: 
توةُ الْمياهكَرو اةيالْح ب2".ح    

ة والحديث أشار إلى عنصرين أساسيين للحفاظ على كرامة األم
    :وجودها الحضاريو

العنصر األول، ضرورة اإلقدام على العمل بجدية  •
، مما يعني عيموالج على المستوى الفردي ،وعزيمة دون كسل

االبتعاد عن أنواع الوهن النفسي والضمن بطالة ،عف اإلنتاجي، 
، "الفراغ قاتل" :- كما يقول المثل الشعبي-في الفراغ، إذ  والعيش

عي وراء الملهيات ومغريات الحياةوضرورة االبتعاد عن الس. 

والعاطفي الفكري  ماسكالتّالعنصر الثاني، إن غياب  •
يجعل أفراد المجتمع عاجزين عن  ،ألفراد المجتمع المهنيكامل والتّ

 غير قادرين ،)حيويتهمكونهم فقدوا ( اليومية تإيجاد حلول للمشكال
يحول أفراد ذلك المجتمع ، مما على التحكم في سير األمور وإدارتها

 ،ائييغثاء السيل الذي فقد وزنه الكيمتشبه  ،أكوام من الخشب إلى
وكما أن . وقدرته الحيوية التي تضمن استقراره على األرض

على ) الغثاء(نفعها ول تحول دون استقرار المواد التي انعدم السي
عناصر  تإذا فقد - كما يشير الحديث–مكان معين، فإن األمة 

التآلف الفكري ووالتماسك  ،والمعرفي العاطفيتفقد الثقافي ،
، وأسباب وجودها الثقافي وتواصلها وغات استقرارها الذاتيسم

وعليه، .الحضاري اًة شرطتبقى الوحدة االجتماعي للحصول  اًأساسي
  .الحضاريالعمران بقاء ة، ونمية االجتماعيى التّعل

جتماعية في المنظور القرآني هو العدالة، واألساس الرابع للتنمية اال
أي بقاء السوية، وانتفاء الظلم والجور، عن اإلرادة الواعية التي 

ة التنميأن معارك  وذلك، ةاالجتماعي التّنميةتحقيق إلى تسعى 
ما تدور رحاها، فهي تدور حول قطب القيم  عند: "االجتماعية

عنا المصطلح قلنااألخالقيمن  3،."حول القيم الثقافية: ة، وإن وس
على في اللغة ويطلق العدل  .عدالة اإلنتاج والتوزيع، وغيرها

والميل إلى الصواب، وهو استواء طرفي  ،واالستقامة ،نصافاإل
األمر كاستواء كفتي الميزان، وعند تجاوز أحد الطرفين حده 

فالعدل في معنى السوية  4.الطبيعي يسمى جوراً وطغياناً أو ظلماً
                                                 

1
 وهو الزبد، هو الغثاءو. غالباً الخشب من يتخذ وكان ويثرد، فيه يؤكل وعاء القصعة  

 سابق، عمرج واألعالم، اللغة في المنجد. السيل زبد المخالط الشجرة ورق من البالي
 .545ص
2
 قرطبة، مؤسسة: القاهرة( حنبل، بن أحمد اإلمام مسند الشيباني، عبداهللا أبو حنبل بن أحمد  
 22450: الحديث رقم األنصار، باقي مسند ،278ص ،5ج ،)ت.د

 .83، ص )م1987، 3دار الفكر، ط: دمشق(مالك بن نبي، المسلم في عالم االقتصاد،   3
، مادة، )1999دار إحياء التراث العربي، : بيروت(ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب،   4
 ".عدل"

والظلم هو الخروج عن المألوف  ،)الطبيعة(األصلية يساوي الفطرة 
لمجريات األمور الفطري والعدل  5.أو االنحراف عن السير السوي

والميزان الحق الذي أوجده اهللا  ،التكوين السليمه في القرآن يقصد ب
في كل مخلوق منذ إنشاء خلقه، ومجاوزة الحد هو  - تعالى–

وميزان الحق الذي وضعه اهللا ثابتاً مستقراً، ووضعه  6.الطغيان
وال  ،كي ال يختل تقويمها ،لتقدير قيم األشخاص واألحداث واألشياء

من أجل عدم وقوع  ،يضطرب وزنها، أي أثبت العدل في الطبيعة
َألَّا تَطْغَوا ﴿ :وقوله تعالى. إلى خرابها الجور والطغيان الذي يؤدي

بط الحق في األرض وفي حياة البشر ير) 8:الرحمن( ﴾في الْميزانِ
بالكون ونظامه، مما يعني أن اهللا أمركم بالتوازن في القضايا 

   7.لكي تستقيم حياتكم ،االجتماعية والمالية
مثل  ،ويحمل مفهوم الميزان المذكور في اآلية معاني عدة

البيع ( ، والميزان الذي يوزن به)نين الطبيعيةاالقو(الميزان العدل 
، لكنها تفيد في األشياء والقضايا العقلية الحكمميزان ، و)راءوالش

الخروج على عدم و ،الطبيعيهو عدم تجاوز الحد  اً،معنى واحد
هو الجور، "الميزان العدل"وذلك أن طغيان . المألوف الفطري ،

هو " الحكم"هو البخس، وطغيان  "الميزان الذي يوزن به"وطغيان 
 ،ه يصبح المعنى أن اهللا وضع الميزانلم، وعليحريف والظّالتّ

–وكما أن اهللا  8.، أي لئال تبخسوا في الميزانوأمركم أال تطغوا فيه
 جعل العدل األساس الذي يقوم عليه عمار الكون الطبيعي - تعالى

ة وشرطًا لبقاء واستقراره، فكذلك جعل العدل أساس الحياة االجتماعي
  .الحضاري العمران

ياسة، في تدبير الس العدل االجتماعيويذكر القرآن الكريم أن 
يمثل  ، وغيرها من مجاالت الحياة االجتماعية،عليمواالقتصاد، والتّ

قي الحضاري، بينما الرأساس و ،االجتماعيةنمية لتّأحد أركان ا
                                                 

وعدم االنحراف عن الفطرة  ،االستقامة، والسوية"صطالح يطلق العدل على وفي اال  5
العدل ومن معاني ". وضع الشيء في غير موضعه"، ويقابله الظلم الذي يعني "السوية

وهي مفاهيم أساسية لبقاء الحياة واستقرارها، بينما  ،تقامة، والتّوسط في األمر أو التوازناالس
في مجملها تفيد  الظلم يتضمن معاني الجور والطغيان والخروج عن السوية، وهي معانٍ

: بيروت(عالم، المنجد في اللغة واأل. سواء في عالم الطبيعة أو االجتماع ،الفساد والخراب
 .481، ص)2007، 42شرق، طدار الم

رفع السماء وأمسكها في مكانها باعتدال واستقامة، ووضع األرض  -تعالى–حيث إن اهللا   6
 ).7:الرحمن( ﴾والسماء رفَعها ووضع الْميزان﴿ادلة، وفق موازين كونية ع

ــيد العوضــي،   7 ــت الس ــي لحما"رفع ــديني واألخالق ــد ال ــةالبع ــة البيئ ــديم "ي ، تق
ــال ــيخ جم ــب،  فضــيلة الش ــالمي قط ــد الع ــع المعه ــي موق ــر ف ــالمي للفك  :اإلس

http://islamiyatalmaarifah.org/eiiit/news_read.asp 
وهبة : ، وأيضا292ً، ص3محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، مرجع سابق، ج  8

، ومحمود بن عبد اهللا األلوسي، روح 196، ص27الزحيلي، التفسير المنير، مرجع سابق، ج
، 27، ج)م2005دار الحديث، : القاهرة(آن العظيم والسبع المثاني، المعاني في تفسير القر

 .وما بعدها 101ص
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 ِلعتماعية، وجغيان السياسي، واالستبداد الفكري، والطبقية االجالطّ
دون غيرها من المجتمع، تنذر بزوال  ،نةدولةً بين فئات معي الماِل

 الثالث في الفصل ،بن خلدونايقول . المجتمع وزوال عمرانه

 االجتماعي وعالقته بخراب عن الظّلم ،ن من مقدمتهيواألربع

ذاهب أموالهم، في الناس على العدوان أن اعلم: "العمران الحضاري 

 و أن غايتها من حينئذ يرونه لما اكتسابها، و تحصيلها في لهمبآما
 اكتسابها و في آمالهم ذهبت إذاو ،أيديهم انتهابها من مصيرها

  1."ذلك في عن السعي أيديهم انقبضت ،تحصيلها
يهدد استقرار الحياة وتنميتها متعدد  الذي والظلم االجتماعي

الذي يتضمن استخفاف النّاس  االستبداد السياسي )1( :منها ،األنواع
 الطبقيةاتها ضع الدساتير التي تحمل في طيو) 2( .ائهم السياسيةروآ

3( .والتمييز العنصري (االنحطاط األخالقي والسلوكي.  
صر الحديث وهو ما نسميه في الع ،أما الظلم السياسي

"ا وم ،وآثاره السلبية على استقرار المجتمع ،"االستبداد السياسي
وضعف ،يترتب عليه من الوهن الفكري ة، مقومات الحياة االجتماعي

ويندرج االستبداد . موضع غيرأمر تناوله القرآن الكريم في ف
من في القرآن الكريم  السياسي ضمن حلقات متواصلة، ابتداء

َأنَا ربكُم ﴿: كقول فرعون ،الحاكموتكّبرنفس، واألنانية، اإلعجاب بال
َأنَا ﴿: إبراهيم في ربه وكقول الذي حاج) 24: النازعات( ،﴾الَْأعلَى

عند الحد  االستبدادوال يتوقف ). 258: البقرة( ،﴾...ُأحيـي وُأميتُ
الفردي ،ة من المستبدبل يميل صاحبه إلى  وادعاء الربوبي

مما يجعلهم يستسلمون إلرادة  2،خفاف بعقول جماهير الناسستاال
ف بهم وبمصيرهم كيفما شاء وعندها ،الحاكم المستبدوعند . يتصر

خياله وميوله، ينتقل الحاكم المستبد  وفقمصير المجتمع بالتصرف 
ه ما علمتُ لَكُم من ِإلَٰ﴿لوهية األدعاء امن درجة المستبد إلى درجة 

نّه وحده يملك المعرفة أ وعندها يعلن ،)38:القصص( ﴾...يرِيغَ
وما َأهديكُم  ما ُأرِيكُم ِإلَّا ما َأرٰى﴿الحقّة في المصير وسبيل النجاة 

 شَادبِيَل الرفي  ).29:غافر(﴾ِإلَّا س حلقاتهلكن االستبداد السياسي 
والعلم  ،ةلوهياألوادعاء  ،ة، واستخفاف عقول الناسمن أناني جميعها

-بل ، ةة االجتماعينميالتّ تحول دونالكامل، يمثّل أحد العوامل التي 
يسهم في ستبداد السياسي إن اال -كما تشير إليه اآليات القرآنية

ة عن الخط الرشيدانحراف األم، ة ويمنع استقامة الحياة المادي
وما َأمر فرعون بِرشيد، ، فَاتَّبعوا َأمر فرعون﴿، وازن الروحيوالتّ

النَّار مهدرفََأو ةاميالْق موي همقَو مقْدوا  ،يُأتْبِعو ،ودروالْم دالْوِر بِْئسو
ٰي هفةاميالْق موينَةً ولَع هذ ،فُودرالْم فْدالر 99-96: هود(، ﴾بِْئس.(  

                                                 
1
 .228ص ،)م1996 العصرية، المكتبة: بيروت( المقدمة، الرحمن، عبد خلدون، ابن  

2
 الذي اإلرادي والتماسك ،الفكرية المناعة المجتمع فقدان يعني النّاس بعقول واالستخفاف  

 فرعون قصة في تعالى قوله في كما الحاكم، من بعقولهم االستخفاف لرفض المجتمع يؤهل
 ).54: الزخرف( ،﴾فَاسقين اقَوم كَانُوا ِإنَّهمۚ  فََأطَاعوه قَومه فَاستَخَفَّ﴿: وقومه

ة نميدون التّيحول م االجتماعي، الذي لوالنوع الثاني من الظّ
اتها ساتير والقوانين التي تحمل في طيهو إصدار الدجتماعية، اال

ن توزيع إ 3.مييز العنصري بين ألوان العباد وأعراقهموالتّ ،الطبقية
 -في المنظور القرآني–ة من إدارة وتنظيماالجتماعي المسؤوليات

ة لألفراد، والقدرات المعرفي ،المؤهالت العلمية وفقيجب أن تكون 
وفرص  ،روةوكذلك التوزيع العادل للثّ. واألعراقاألنساب  وفقال 

مستقيم، كل هذه األمور في المنظور  العمل، وإقامة نظام قضائي
تسهم في استقرار الحياة وتمكينها، بينما العدول عنها  القرآني

ِإن فرعون علَا في الَْأرضِ ﴿: ولهذا قال تعالى ،يساوي الفساد
وجعَل َأهلَها شيعا يستَضعفُ طَاِئفَةً منْهم يذَبح َأبنَاءهم ويستَحيي 

مهاءسن، يندفْسالْم نم كَان 4:القصص( ،﴾ِإنَّه.(  
 ،االجتماعية ميةنالذي ينافي التّ ،لممن الظّ لثأما النوع الثا

االنحطاط األخالقي الذي يعني تدني قيم اإلنسان عن يتمثّل في ف
األخالق درجات  ىتوازنه الفطري، وتدني ضميره القويم إل

واآليات التي تربط العمران  4.والميل إلى الفساد ،المذمومة
 ،الحضاري، واالزدهار المالي، والقوة االقتصادية من زروع

 ،امة الروحية والفكريةوقوة مادية ونفسية لإلنتاج، باالستق ،وأنهار
ويا قَومِ استَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا ِإلَيه ﴿: كثيرة، منها قوله تعالى

يرسِل السماء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً ِإلَى قُوتكُم ولَا تَتَولَّوا 
ينرِمجواإلسراف،  ،وفي المقابل نجد أن التّرف). 52:هود( ﴾م

يؤدي إلى الهالك  ،والغشّ، واالختالس في المال والمعامالت
وِإذَا َأردنَا َأن نُهلك قَريةً َأمرنَا ﴿: والدمار، كما في قوله تعالى

، ﴾متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيها الْقَوُل فَدمرنَاها تَدميرا
آيات كثيرة في القرآن تنهى عن الغش وجاءت ). 16:اإلسراء(

ولَا تَنْقُصوا الْمكْياَل ﴿: والخيانة في معاملة الناس، كقوله تعالى
، ﴾محيطوالْميزان ِإنِّي َأراكُم بِخَيرٍ وِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ 

  ).1:المطففين(، ﴾ويٌل ِللْمطَفِّفين﴿:، وقوله تعالى)84:هود(
وألهمية القيم الروحية والعمران للتنمية ة والمعايير األخالقي

الرصيد الحقيقي أشار العلماء إلى أن ،ا، ليس الحضارية مألم 
                                                 

 يا﴿: تعالى قوله في كما القرآني المنظور في واحد -إنسان هو حيث من -اإلنسان فأصل  3
 اللَّه عند َأكْرمكُم ِإن ِلتَعارفُوا وقَباِئَل شُعوبا وجعلْنَاكُم وُأنثَى ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم ِإنَّا سالنَّا َأيها

َأتْقَاكُم ِإن اللَّه يملع لقة حيث من كلهم والناس ،)13:الحجرات( ﴾خَبِيرمن وآدم" آدم بنو" الخ 
 بين يميز قانون أي فإن وعليه األصليين، والفطرة الخلقة في متساوون أنهم يعني تراب،
 الطبيعي السير على واستعالء ظلما يسمى والواجبات الحقوق في وأعراقهم المجتمع أطياف
 .تنميتها عن فضال الحياة استقرار يهدد مما للحياة،

من صدق، وأمانة، وإتقان في العمل ومداومته، والسعي إلى (تساوي قيم األخالق الحسنة   4
بقاء اإلنسان على الفطرة، بينما الغش، والخيانة، والكسل وغيرها ) عن التسولاإلنتاج والكفّ 

 .من األخالق المذمومة تعني االنحراف والخروج عن االستقامة
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وال العمارات الفاخرة، بل االلتزام بالقيم السلوكية  ،البنايات العالية
ة، وعليه فإن بقاء اإلنسان على األرض مشروط والمبادئ األخالقي

  :كما يقول شوقي ،بأخالقه
  واـذهب ذهبت أخالقهم همو ا األمم األخالق ما بقيت     فإنــإنمو

 سواء في -مما يعني أن األمة التي تصاب باالنحطاط الخلقي
، فإن وجودها مهدد في العمران الحضاري مجال المال وغيره

وعليه فإن سيادة العدل والمساواة، . هددة بالفناءوأيامها م ،والبالز
هي أسس جوهرية لتحقيق الرضا  ،لم من المجتمعوانتفاء القهر والظّ

ألفراده، وهي الدعائم المهمة  الفكري والعقليالنفسي واالرتياح 
  . قدم، وبلوغ العمارةمو والتّلحصول الوفرة والرخاء، وتحقيق النّ

  جـالنتائ
آنية يتضمن القراآليات نمية االجتماعية في إن محور الت .1

وعالم الطبيعة والبيئة، ومنظومة القيم التي اإلنسان، : اًقضايا ثالث
 .تحكم عالقة اإلنسان بالطبيعة

ينحصر في المنظور القرآني ة نمية االجتماعيمفهوم التّ .2
 .وظيف لهذه المحاور الثالثةرابط والتّفي حسن التّ

وظيف لهذه المحاور هي عملية ذات التّرابط وحسن التّ .3
حيث قبل التنمية، ) المعرفة(تحقيق ثورة ثقافية  :أولها: أسس أربعة

يعتمد أساساً  ،ال شك أن أداء اإلنسان وقدراته اإلنتاجية واإلدارية
ا :هاثانيو. ةعلى معرفته الفكرية ومهاراته المهنية متالك إرادة حر

أي العمل وبذل الجهد لتحقيق  ،ستقرارغيير من أجل االإلى التّ ىتسع
في انتظام عالم الطبيعة  يوكما أن الحركة عنصر أساس. االستقرار

واستقرار عالم األفالك في الفضاء، فإن العمل شرط أولي الستقرار 
وجود التّ :اهثالثو .ةالحياة االجتماعيجانب إلى  ناسق الفكري

لتحقيق األهداف  مل الوظيفيكا، والتّواالجتماعي ماسك العاطفيالتّ
وأخيرا وجود توازن عادل للحقوق  ،والغايات بين أفراد المجتمع

  .والواجبات، وبين الحاجات واإلمكانات في المجتمع
تم من خالل تحسين السلوك االجتماعية ت التّنميةوعليه فإن 

وتشييد الجوانب النّ ،االجتماعية والفكرية لإلنسان، ثم حسن فسي
   .وظيف للطبيعة، لكن بشرط المعرفة، والعمل، والعدالة، والوحدةالتّ

  التوصيات
، وصنّاع ومديري المؤسسات التّعليمية ،يوصي الباحث أهل العلم

 ،هتمام بتشييد اإلنساناسة في العالم اإلسالمي، باالالقرار والسي
من أجل صنع اإلمكان  ،وإنشاء سلوكه وإرادته الحضارية

الحضاري.  
 عــراجملا

، "رؤية إسالمية: فلسفة التنمية"عمر،  إبراهيم أحمد ]1[
 ).1992، 2المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط: فرجينيا(

مفاهيم مناهج : التنمية في اإلسالم"إبراهيم العسل،  ]2[
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (، "وتطبيقات

 ).م1996، 1والتوزيع، ط

المكتبة : بيروت(، "المقدمة"من، ابن خلدون، عبد الرح ]3[
 ).م1996العصرية، 

دار إحياء : بيروت(، "لسان العرب"ابن منظور اإلفريقي،  ]4[
 ).1999التراث العربي، 

دار : مصر(، "التغيير من أجل االستقرار"الببالوي، حازم،  ]5[
 ).1991الشروق، 

 أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم"جدعان، فهمي،  ]6[
 ).م1981المؤسسة العربية، : بيروت(، "الحديث

، "أحكام القرآن"الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي،  ]7[
 ).ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(

: دراسات في التنمية االجتماعية"الجوهري، عبد الهادي،  ]8[
 ).م1986مكتبة نهضة الشرق، : القاهرة(، "مدخل إسالمي

هللا، مقومات التنمية االقتصادية حاش، عبد الرزاق عبد ا ]9[
 ،ة "والمحافظة عليها في الهدي الربانيمجلة إسالمي

 .م2010، )62(العدد  ،"المعرفة

منشورات جامعة (، "التنمية االقتصادية"الرداوي، تيسير،  ]10[
 ).م1985حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 

، "هير بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيم الش"رشيد رضا،  ]11[
 ).1973دار الفكر، : بيروت(

الكشاف عن حقائق التنزيل "الزمخشري، محمود بن عمر،  ]12[
دار المعرفة، : بيروت(، "وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 ).ت.د

السنن اإللهية في األمم والجماعات "زيدان، عبد الكريم،  ]13[
مؤسسة : بيروت(، "واألفراد في الشريعة اإلسالمية

 ).م1993، 1الرسالة، ط

دراسة : اإلسالم والتنمية االقتصادية"شوقي، أحمد دنيا،  ]14[
 ).م1979، 1دار الفكر العربي، ط(، "مقارنة

الجامع ألحكام "القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد،  ]15[
 ).2004، 2دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، "القرآن

دار : دمشق(، "في عالم االقتصادالمسلم "مالك بن نبي،  ]16[
 ).م1987، 3الفكر، ط

دار : بيروت(، "عالمالمنجد في اللغة واأل"المعلوف، لويس،  ]17[
 ).2007، 42المشرق، ط
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  العربية السورية محصول القطن في الجمهوريةهامش ربح 

  )2008-1985( خالل الفترة
  

 اعســـن مـيثـه الدكتور

  لـف العجيـمد خلـمح
 

  ة، جامعة دمشقكلية اآلداب والعلوم اإلنساني ،قسم الجغرافية
 

 إلىشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة تصل في ت هامهاإس: وذلك لثالثة أسباب هي ،ةزراعة القطن في سورية مكانة مهم تحتل :الملخص

 يهدف البحث .عملية التصديرخل الوطني من خالل للد اًالقطن مصدر يعدكما  ،ةة في كثير من الصناعات المحليأولي ودخوله ماده، 25%
خالل فترة الدراسة  ،ج الكميطة المنهسابو ،في سوريةع التطورات التي طرأت على هامش ربح محصول القطن المعطى للمزارعين إلى تتب
زارع على الرغم من تزايد خبرة المو .وتأمين فائض للتصدير وإنتاجه، القطنمحصول في زيادة مساحة  أثرالتي كان لها  ،2008- 1985

من ثم ، وزراعة القطن ارتفاع تكاليفيظهر  البحث الحالي فإن، واإلنتاجية اإلنتاج، وتحسين مستوى السوري في مجال زراعة القطن
وخرج البحث  .س.ق 3075على سعر موحد هو  2007-1996، المتعلق بعامل السعر الذي حافظ خالل الفترة الربح انخفاض هامش

زراعة لتحسين  ،على الطرق الحديثة المزارعينوتدريب  ،اإلنتاجيةوزيادة  ،محصول القطن إنتاجتكاليف  تخفيضبضرورة العمل على 
زيادة الهامش الربحي في سهم التي تة في وحدة المساحة زيادة اإلنتاجي في، والعوامل التي تساعد ةاإلنتاجي ، وسبل تخفيض التكاليفالقطن

، ويمكن لهامش ربح محصول القطن في سورية إعطاء تصور كمي لالتجاهات العامةة للبحث فتتمثل في األهمية التطبيقيأما  .للمزارعين
  . في المستقبلمحصول القطن في سورية زراعي لهامش ربح لبحث في التخطيط الاستخدام نتائج ا

      

   .، التكلفةالسعر طن، هامش الربح،الق: الكلمات المفتاحية
    

 28/9/2011  ، وتاريخ قبول البحث27/3/2011تاريخ استالم البحث 
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 Abstract: The study aims at investigating the impact of increasing the production of cotton crop and 
providing a surplus for export. Despite the growing experience of Syrian farmers in the area of cotton 

cultivation, improving the level of production and productivity, the apparent current search high cost of 

cotton cultivation, and then lower the profit margin, the factor price maintained during the period 1996-2007 

at a single price is 3075 BC.Q. The study aims at finding out how to reduce the production costs of cotton, 

increase productivity and training of farmers on modern methods to improve the cultivation of cotton, to 

reduce production costs, and the factors that help to increase productivity per unit area that contribute to 

increase the profit margin for farmers. The significance of  this study lies in giving a quantitative perception 

of the general trends of the profit margin of cotton crop in Syria, the results of the research can be used in 

agricultural planning for the profit margin of cotton crop in Syria in the future. Cotton cultivation occupies an 

important place in Syria for three reasons: its contribution to the operation of a large proportion of the labor 

force of up to 25%, and the second contribution as a raw material in many domestic industries and cotton is 

the third source of national income through the export process. The research aims to track developments in 

the profit margin given to cotton farmers in the quantitative approach by Syria during 1985to2008. 
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  :المقدمة
  ة في سوريةمحصول يعدالقطن من أهم الزراعات المروي،  

الً محصو ، و يعد)∗(المحاصيل االستراتيجية بين ية من واألكثر ربح
من القوة %) 25(لـلكونه يؤمن فرص عمل  ،اجتماعياًاستراتيجياً و

تستخدم أوراقه بعد االنتهاء من جني ، والعاملة في سورية
م، ويستخدم حطبه في طهي المحصول في تغذية قطعان األغنا

  .صناعة الخبز في أغلب أرياف القطرالطعام و
 األكثر أهمية من بين  في سورية القطنمحصول يعد

قيمة اإلنتاج، والثاني من حيث من حيث المحاصيل الصناعية 
بعد  ،في الناتج اإلجمالي المحلي إسهامهالتصدير، والثالث من حيث 

فإن القطن هو المحصول االستراتيجي األكثر  من ثمالنفط والقمح و
كما يستفاد من بذور القطن  .بعد القمح أهمية في الزراعة السورية

حتوي بذرة ت( ومعاملها مصانع الزيوت النباتية إدارةالسوري في 
نع الزيوت ، وتنتج مصا)زيتا% 20-16 تهعلى ما نسب القطن

ألف طن من زيت القطن  55-45 ، مقدارهفي سوريةالنباتية 
من الحرف  وغيرها ،والمعامل العلفية ،والصابون ،)1(المكرر سنوياً

  .ةوالمخدات المنزلي ،والبسط ،والصناعات األهلية

ة، من مساحة األراضي المروي %13 يشغل القطن في سورية
 ،وحلب ،والرقة ،ودير الزور ،ويزرع في محافظات الحسكة

 ،وقد تطورت زراعة القطن في سورية .وحمص ،ادلب، ووحماة
هامش الربح  يؤديو .إقامة مشاريع الري اإلنتاجية بعد ارتفعتو

 ،محصول القطنهم من يتاً في دفع الفالحين لزيادة إنتاجممهدوراً 
،كما أنه في سورية  االستراتيجيةمن المحاصيل  يعد هأنّوالسيما 

 ، ومن ثموتحسين نوعيته ،العناية بالمحصولزيادة يؤدي دوراً في 
  .الهامش الربحيزيادة 
  
 

   :المشكلة البحثية
محلياً وعالمياً، على منتجات القطن  بشكل مستمريتزايد الطلب 

لحثيث ، وهذا مايفرض ضرورة السعي اد السكاننتيجة ارتفاع عد
ق إدخال ي، عن طرمن خالل زيادة اإلنتاج ،تلبية هذا الطلب إلى

طرق الري الحديثة التي  إدخالوالسيما  ،أساليب التكثيف الزراعي
بعد سنوات الجفاف ، خصوصاً تؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة

تزايد األصوات  إلىأدت والتي ضربت سورية في السنوات األخيرة 
 احتياجاته العالية: اآلتيين للسببين ،من زراعة القطنالمنادية للحد 

                                                 
و7N0م 2KLاIJ مG  ،ه7 ا;:789ل ا;Dي A90د ا;Aو;? 4<2=: ا;:789ل ا2345ا0/.- -*

G/حPQ;م? ،اR>;ا ?S4T:;ا U2یW GX YZ9;   [صR9م ?[>Lوه- أر R_N7یS0ن وRabcاd/ :
)،GaN;2 ا/>K;2ي، واfS;ر اAg:K;وا ،h:N;وا(.  
ا;:<2ض ا;<L2- ا;Aو;- إنR3ج ا;oی7ت ا;l ?/0Rmg- 74ری?، واkb مZX A:9- ش<Rر، - 1

Zt3;وا ?um>3;وا ?/JاDt;ت اRXRg8Z; vمRw;ا،UKدم ،x/10-14- 6-2007 7(م، ص(.  

، إضافة إلى خفض ، وتراجع عمليات التصدير نسبياًمن مياه الري

  .لتزداد الفعالية االقتصادية لمحصول القطن ،وزيادة السعر الكلفة،
 

  :فرضيات البحث
د زراعته تذبذباً في وقد شه يزرع القطن في سورية بشكل مروي،

، وقد ، وزيادة في اإلنتاج، نتيجة تحسن في اإلنتاجيةالمساحة
لكلفة ، وتزايدت امرة غيرر خالل فترة الدراسة ارتفعت األسعا

، األمر الذي أدى إلى تذبذب في الفعالية مترافقة مع زيادة األسعار
السيما في السنوات  ،االقتصادية لمحصول القطن في سورية

ل هماً و أصبحت مسألة زيادة الفعالية االقتصادية تشك ة،خيراأل
أسئلة،  ق من هذه اإلشكالية  عدةوتنبث، كبيراً بالنسبة للمزارعين

  :هي
السبب المباشر في تناقص الفعالية هل ارتفاع الكلفة هو  .1

  ؟لقطن في سورية خالل فترة الدراسةالقتصادية لمحصول اا
من الكلفة خالل فترة  لىهل كانت زيادة سعر شراء القطن أع .2

   ؟الدراسة
دخالً مادياً مستوى ربح محصول القطن في سورية  يحقّق هل .3

    جيداً؟
  

 :أهمية البحث

  : دراسة النقاط اآلتية يهدف البحث إلى
القطن في سورية خالل                           دراسة تطور سعر محصول -

      .2008 –1985الفترة 
 خالل فترة من القطن في سورية  )كغ1(سة كلفة إنتاج درا -

  .لدراسةا
خالل فترة في سورية محصول القطن تحليل مستوى ربح  -

  .الدراسة
و طناً في سورية تبيان العالقة بين المساحة المزروعة ق -

  .السعر والكلفة
  .اهات تطوير زراعة القطن في سوريةتحديد اتج -

 

 :الدراسات السابقة
  

في مجال الجغرافية  ثانا الباحتشكل الدراسات السابقة التي قام به
إضافة إلى سياسة  ،وعلم االقتصاد ،واالقتصاد الزراعي ،االقتصادية

 .األساس المنهجي إلعداد هذا البحث ،الجمهورية العربية السورية
م أساساً غنياً إلنجاز وتشكل أعمال الباحثين اآلتية أسماؤهم وغيره

  :هذا البحث
االستراتيجية  حول المحاصيلقام مايك ويستليك بإعداد دراسة  .1

 )ةالتقريرالنهائي حول المحاصيل االستراتيجي( بعنوان ،في سورية
 ركز فيه على المحاصيل الستة التي التزال الدولة تحدد أسعار
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فقد تناول المحور األول ، المنتج الخاص بها من ثالثة محاور
 ،والتدخل الحكومي في عملية التسعير ،التخطيط اإلنتاجي

الثالث ، بينما تناول الثاني بنية المحاصيل االستراتيجيةل ووتنا
  . )1(تحليل األسعار والكلفة

االجتماعية لزراعة  االقتصاديةاألهمية ( بحث لعبدو قاسم بعنوان .2
فقد أظهرت نتائج بحثه  )سورية القطن وإنتاجه وتصنيعه في

ألنه  ؛وتصنيعه ،وإنتاجه ،ضرورة االستمرار في زراعة القطن
إضافة إلى ضرورة استبدال  ،استراتيجي واجتماعي ولمحص

 ،هدر المياهللحد من ، اليةبطرائق الري الح الحديثةلري طرق ا
، زيادة المساحة المزروعة رياً حمما يتي ،ورفع كفاءة استخدامها

إضافة إلى ذلك تؤدي عملية تصنيع القطن في سوريا إلى إيجاد 
  .)2(ف القطنزيادة على تكالي% 415قيم مضافة تتجاوز 

رة الزراعة قدم المركز الوطني للسياسة الزراعية في وزا .3
بديلة للقطن في سياسة سعرية  ويمتق" السورية دراسة بعنوان

 ،الدراسة مراحل زراعة القطن وحلجهحيث تناولت  "سورية
، ووضع مجموعة من وسياسة الدولة تجاه هذا المحصول

  .في سورية المقترحات واألسس لتسعير القطن
 أقامهاالتي " المستهلك إلىالقطن من الزراعة "عقدت ندوة  .4

حيث ناقشت  ،2001شباط، في ألعلى للعلوم في حلب، مجلس الا
، ورغبة ودعمها له القطن بمحصول ،هتمام سوريةالندوة ا

لمزارعين في االستمرار في زراعته، ورغبة الصناعيين في ا
، وناقشت قطنعملية تسويق ال إلى، كما تطرقت الندوة تصنيعه

التصدير  ، وتراجع عمليةتياجات القطن العالية لمياه الرياح
 .بسبب المنافسة العالمية

 

  :طرائق البحث ووسائله
–االستقرائي( أهمها المنهج العلمي مناهج عدة،اعتمد البحث على  

نيوي، والمنهج ، ومنهج التحليل والتركيب الب)االستنتاجي
البحث األساليب الكمية في  ااز هذفي إنج الباحث واتبع. المحصولي
 ،ن الدرجة األولىمثل معادلة االتجاه الزمني العام م ،الجغرافية

على أساس متوسط  تم تحليل البيانات المهمة، ومعامل االرتباط
، وتم حساب االنحراف )عشرة سنة لكل فترة اثنتا( الفترة المدروسة

تائج إلى فحص نوأخضعت ال ،المعياري ومعامل االختالف لكل فترة
موضوع البحث ، إضافة إلى تطبيق هامش الربح األهمية اإلحصائية

 ،البيانات في تحليل) Excel(وقد تم استخدام برنامج  ،األساسي

                                                 
1 - |/Z3Sی| ویR2ی2 ا; ،مN3;ا2345ا0/./?ا d/صR9:;ح7ل ا -JR_g،    ةAXR[S:;2وع ا[Kم

   ?[/Xراo;ت اR[4R/S;وا -S4T:;ا oیo>3;ا -l))GCP/SYR/006/ITA(( ،  U[Kدم ، 
 .م2001، ن/RSن

2 - �4Rb وAmX، ))  ?[Xراo; ?[/XR:3دی? وا5جR83b5ه:/? اcا     I>/g[80و I[جR3وإن G[aN;ا
ا;<]]]]Aد  ، (19)ا;:.A[[[[Z ،م.Z]]]]? جRم<]]]]? دمZ>Z; U[[[[K]]]]7م ا;oراl((،  ?[[[[/X]]]]- 4]]]]7ری?

 .م2003،ا;�Rن-

اعتمد البحث على بيانات المجموعة و. وإصدار النتائج ،ورسمها
عن وزارة الزراعة  الصادرة اإلحصائية الزراعية السنوية

  .2008 –1985خالل الفترة  ،ي سوريةف واإلصالح الزراعي
في  تطبقالتي  ةاستعراض لألساليب الكمية في الجغرافي يأتوفيما ي
  :البحث

ويعطى الرقم  ،على اختيار سنة األساس عتمدي: الرقم القياسي .1
السلسلة إلى نسب مئوية ثم تحول بقية القيم في  ،100%

 ويحسب استناداً إلى القانون، منسوبة إلى سنة األساس
 :)3(يتاآل

  سنة المقارنة                                      
  100×  ــــــــــــ  =الرقم القياسي 

  سنة األساس                                 
  

 :)4(يحدد عادة بالمعادلة: معدل النمو السنوي .2
  

  
  

  
 

  
Yt=  المدروسةمردود السنة األخيرة من الفترة.  
Y0= الفترة المدروسةولى من مردود السنة األ.  

t = 5( ةعدد سنوات الفترة المدروس(. 
  

وهي إحدى الطرق اإلحصائية : النصفية المتوسطات .3
، وتعتمد هذه مة في وصف االتجاه العام للظاهرةالمستخد

ومن  ،لفترة الزمنية للسلسلة إلى قسمينالطريقة على تقسيم ا
  .)6(لةحساب المتوسط الحسابي لكل قسم من قسمي السلسثم 
المقاييس  يعد من أفضل: )بيرسون(االرتباط  معامل •

ووجود ارتباط بين ظاهرتين . المستخدمة بين ظاهرتين
أي تغير في واحدة لكل منهما بالزيادة أو  أن يعني

. الظاهرة الثانيةمصحوباً بتغير مماثل في  النقص يكون
 :)7(اآلتيةوقيمة معامل االرتباط تتخذ الدالالت 

                                                 
3 - l        ،R[[/l2اt.;ا -[[l ?[[/:f;ا �/;R[[4c7 را�]]-، ا[[Lأ o[[یo>;ا A[[mX -[[93 ;دار ا  ?[[l2>:

 . )487(م، ص 2000 ا;.Rم</?، ا�Agf4ری?،
4 -  ،-[[[Xراo;ا �/[[[aw3;م�، اR[[[9;ا A[[;R7  خ[[Kgم ،�[[[Zح ،�[[[Zم<]]]? حR1980رات ج-

 .)147( ، ص 1981
و  �/2 أّن X/]� ه]D= ا;2aیN]? یl G[:f]- أن]I یTخ]l D]- ا;R[S9ب Nl]� ا;g[S? اcو;]�             - 5

R_/l ،Rً ج/Aًا أو u/4 ا;gS? اcخ/2ة مG ا;23Qة ا;:Aرو4? وا;3- ی:Gf أن ی7fن ا;:789ل
،I[[07دة ا;:47]]� أو رداء[[.; Rً[[>m0 ث]]�و G[[7ر  م[[a0 =R[[.05 -[[Z>Q;ا k[[bا;7ا v[[f>05 4]]7ف

  .ا;:2دود
-ZX1988- م�47، ا;.2tاl/? ا;f:/?، م7Kgرات جRم<? دمUK، مma<? اR905د،  - 6

  . 238م،ص 1989
7 -  ،?Xراo;ا ?/l2اtرون، جRه A:أح -ZXه2ة، طدار اRN;ا ،-L2>;2 اfQ;1، 2000 ،م

  . )67(ص 
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  .ارتباط ضعيف جداً  0.2) -،+(أقل من  •
ارتباط     0.4) -،(+إلى أقل من  0.2) -،(+من  •

  .منخفض
  .ارتباط متوسط  0.7) - ،(+إلى أقل من  0.4) -،(+من  •
  .ارتباط قوي  1.0) -،(+إلى  0.7) -،(+من  •

وهو مقياس ، عبارة عن مربع معامل االرتباط: معامل التحديد .4
شرحها التغير تي يفسرها أو يلنسبة التغير في المتغير التابع ال

وقيمة هذا المعامل يجب أن تتراوح بين ، في المتغير المستقل
فعندما تبلغ قيمة معامل التحديد ، )1-0( دالصفر والواح

الترابط بين المتغيرين ن وهذا لن يحدث إال عندما يكو، الواحد
فإن ذلك يشير إلى أن أي تغير في المتغير ) 1+أو1-(تاماً 

ا إذا بلغت قيمة أم .سره التغير في المتغير المستقلالتابع يف
من ) %50(نسبة على أن فهذا يدل ، )0.5(معامل التحديد 

. فسرها التغير في المتغير المستقلالتغير في المتغير التابع ي
فهذا يعني ، قيمة معامل التحديد تساوي الصفر كون حالوفي 
ال يستطيع ثم من و، معدوم بين المتغيرين أن الترابط أوالً

  .)1(يفسر أي شيء في المتغير التابعأن  لالمتغير المستق
 لمعرفة، الفروق أو األخطاء نقيس به: االنحراف المعياري .5

الوسط الحسابي  ويستخرج بجذر، مقدار أهميتها ومدلولها
 :ويعبر عنه بالعالقة اآلتية، لمربع االنحرافات

 

  
 2)َ س -س (مجـ    

  ــــــــــــــــــــ = ع
  ن         
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= سو  ،قيمة المفردةال= س، معيارياالنحراف ال = حيث ع

عدد =نو ، )ن( ردات التي عددهاسابي لمجموع المفالوسط الح
 إن. المجموع الكلي لمربع االنحراف 2)س–س(=مجو  ،المفردات

                                                 
  .)225(ا;f:/?،  م2جUm4 k ذآ2=،  ص  ا;.2tاZX?/l- م�47،  - 1

بعضهما  حساب االنحراف المعياري يفيد عند مقارنة مجموعتين
بهدف معرفة أي المجموعتين تنتج أفرادها أكثر من  بعض،ب

األخرى فالمجموعة التي يكون انحرافها المعياري أقل تكون أكثر 
وذلك مجال  ،من المجموعة التي يكون انحرافها المعياري أكبر

  . )2(للمجموعتين المدروستينتساوي الوسط الحسابي 
  المئوية لناتج قسمةهو عبارة عن النسبة : االختالفامل ع .6

ونلجأ إلى معامل  ،لحسابياالنحراف المعياري على الوسط ا
 لمجموعتين إزاء مقارنة تشتت متغير واحد، االختالف
          ،وسطها الحسابي وانحرافها المعياريلكل منهما  ،مختلفتين
 :)3(اآلتية وفق العالقة الرياضية  ويكتب

                                              ع                          
 100ـــــــ ـــــــ =عx  

 َ س

)  النسبي    االنحراف المعياري(ف أو معامل االختال = ن عإحيث 
  .الوسط الحسابي =س ، واالنحراف المعياري = ع

 

حيث  هإن ناتج العملية الحسابية يشير إلى درجة االستقراري
فوق  ،%)15حتى ( استقرار عاليةة درج: ل اآلتيتكون على الشك

 ،%)35–25( ضعيفة ،%)25–20(وسط ، %)20–1( الوسط
  . )4()قما فوف %50–35(  مستقرةغير

لمعرفة : )5()ستودنت اختبار( فحص األهمية اإلحصائية .7
يستخدم ، ط وداللتهااألهمية اإلحصائية لقيمة معامل االرتبا

جماً عن عالقة ط ناكان التراب إذا اعماالختبار للكشف  هذا
 ،ناتج عن عامل الصدفة أو ،ونسبة ذلك ،بين المتغيرين

 ؟ونسبة عامل الصدفة في ذلك
 

     تم إحصائياً بالنسبة لمعامل االرتباط ي) ت( ستودنت واختبار       
  ):6(اآلتية وفق العالقة   

 

  2-ن       
 __________________ر  =ت 

  2ر - 1      
 =رو ، درجة الحرية = )ن – 2(و ،عدد السنوات = حيث ن

 .معامل التحديد = 2رو معامل االرتباط، 

                                                 
2- ،UKن،  دمR/ح GLا ?>maم ،-Xراo;ء اR8�4، ا�حRb وAmX1981 – 1982 م، ص

 )40 .(  
l-، م7Kgرات وزارة ص7Qح خ/2،ا;:Y_g ا;<l -:Z- ا;�9m ا;.2tا -1

 ،UK7ری?، دمS;ا ?lRN�;352(م، ص 1983ا.(  
                            ./?ا;gm/? ا;Q/ 7/? ا;R>:.:Z; ?/XRaNت ا;oراX/? ا;XRg8/? ا;ZX 88w3- دیRب،  - 4

،UKدم xوری UK3- دم¡lR9م -l >مRج ?Z.ن/?،مRS7م ا�نZ>;داب وا¢; UKدم ? 
  .)253(م، ص 2002، )AZ.: )18ا;
-1988اl/? ا;f:/?، م7Kgرات جRم<? دمUK، مma<? اR905د، ا;.ZX2t- م�47،  - 5

  .)199(م،  ص 1989
  .)2t.;)199اl/? ا;f:/?،  م2جUm4 k ذآ2=،  ص ا ZX- م�47، -1
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ضوء  فيبيان اقتصادية المحصول  عنيي :(%)هامش الربح  .8
  . األسعار السائدة محلياً لتكاليف اإلنتاج وقيمة الناتج

  
                 الكلفة                                         -السعر                           

           %100×    ــــــــــــ  =هامش الربح      
  الكلفة                                    

 

  حيثتتسمى معادلة الخط المستقيم : االنحدار الخطي البسيط .9
 ملعاا اقص أو التزايد فيكشف عن الوجهة العامة لمعدل التنت 
    ، كلفةلا، وامش الربحهو ،اإلنتاجيةو ،اإلنتاجو ،المساحة(  

 وتأخذ المعادلة  ،في أثناء السلسلة الزمنية المحددة )السعرو   

  :اآلتيةلصيغة ا  
Y = a + bx  

  

Y     = القيمة المحسوبة النحدار الظاهرة. 

a     = نقطة األساس.  
b     = معامل االنحدار.  
X     = المتغير المستقل وهو هنا الزمن. 

 

  : الجانب النظري 
  : مبادئ السياسة السعرية في سورية: أوالً

طار استراتيجية السياسة السعرية في سورية دوراً بارزاً في إ تؤدي
في اعتماد السياسة اآلتية  حيث يؤخذ بالمبادئ، التنمية الزراعية

  : السعرية
وعد  ،تنسيق السياسة السعرية مع سياسة التنمية الزراعية .1

وبخاصة فيما يتعلق إلنتاجية، ار وسيلة لتنفيذ الخطط ااألسع
  .ومنها القطن ،ةمحاصيل الرئيسبال

ل بين المنتجين الزراعيين من  تحقيق العدالة في توزيع الدخ .2
لقطاعات ا في والعاملين الزراعةفي  لعاملينا وبين ،هةج

  .االقتصادية من جهة ثانية
  .اإلنتاج أساساً في تحديد األسعاراعتماد تكاليف  .3
  .ات المحصول النوعيةالسعر بمواصف ربط .4
يحفز على بما  ،من محصول القطنضمان هامش ربح للمنتج  .5

  .)1(زيادة اإلنتاج وتشجيع زراعته
  

وامل المؤثرة في الهوامش من الع بصفته عامالًالتسعير  :ثانياً
                                                                        :الربحية

 ،محصول القطنالسعرية إما حافزاً أو مثبطاً إلنتاج تعد السياسية 

                                                 
م7Kgرات جRم<?  AروL-، اR83bدیRت aw0/� ا;oراX?،مRaن/7س حm/� و ران/R ا; - 1

UKدم ،UK430(م، ص 1997-1996، دم.( 

فيكون ذلك عن طريق  ،القطنفإذا كان الهدف التوسع في زراعة 
وقد هدفت السياسة السعرية في . سعر مجزي قبل الزراعة إعطاء

وهذا انعكس  ،لمحصول القطنسورية إلى إعطاء أسعار مجزية 
م واستخدا ،به والعناية ،المحصول اعلى التوسع في زراعة هذ
والسياسة السعرية يجب أن تتكامل . الوسائل الكفيلة بزيادة إنتاجه

 . حتى تحقق الهدف المطلوب منها ،ويقمع عامل التس
  

إنتاج محصول القطن  فيؤثرة العوامل االقتصادية الم: ثالثاً
  .في سوريةوإنتاجيته 

  .اإلنتاجأسعار مستلزمات  .1
   .اإلنتاجيةارتفاع تكاليف العمليات  .2
  .سعر شراء المحصول .3

  : في سورية أسس حساب تكاليف محصول القطن :رابعاً
التي  واإلجراءاتاتخذ المجلس الزراعي األعلى عدداً من األسس 

  : من أبرزها ر،تمكن من تحديد مستوى السع
  .محصولاعتماد معايير نمطية لدراسة تكاليف إنتاج  -:أوالً

لسورية واالتحاد العام أعدت هذه المعايير من وزارة الزراعة ا
  :المعاييروتضم هذه  ،للفالحين

مثل عدد   ،محصول بشكل عمليلل تحديد الخدمات اإلنتاجية .1
 ،والتعشيب ،الزراعة المتبعة طريقةو  ،مرات الحراثة

وعدد ساعات العمل الالزمة  ،والتسويق ،والمكافحة والجني
  .سواء باآللة أو بالعمل اليدوي ،يةإلنجاز كل عمل

طبقاً  ،محصولللد كمية مستلزمات اإلنتاج الالزمة تحدي .2
 .لالحتياجات التي تحددها الجهات الفنية المختصة

   

  : اإلنتاج جنة دائمة مركزية لدراسة كلفةتشكيل ل –:ثانياً
معتمدة على  ،المحصول تقوم هذه اللجنة بإعداد دراسة لكلفة     

سعار واأل ،تاألجور الفعلية للعمل اآللي واليدوي في المحافظا
وترفع هذه الدراسة إلى المجلس  ،المعتمدة لمستلزمات اإلنتاج

وتحديد  ،إلقرارها ،الزراعي األعلى عند مناقشة الخطة اإلنتاجية
  .وقبل بدء الموسم الزراعي ،كل مبكراألسعار بش

وزارة الزراعة  تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين من     
و وزارة التموين  ،القطري نالحيالفو مكتب  ،واإلصالح الزراعي

ونقابة المهندسين  واالتحاد العام للفالحين، داخلية،والتجارة ال
  .والمصرف الزراعي التعاوني ،الزراعيين

  

  : في سورية تحديد سعر محصول القطن أسس - :ثالثاً
محصول شراء  ة المركزية في سورية بتحديد سعرتقوم األجهز

 بناء على تقدير تكاليف ،علىمن المجلس الزراعي األ ،القطن
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اإلنتاج التي تقوم بتقديرها وزارة التموين والتجارة الداخلية 
  .واالتحاد العام للفالحين ،الزراعي واإلصالحالزراعة  ،ووزارة

حدد مركزياً على المبادئ الذي يتمحصول القطن ويقوم نظام تسعير 
  :اآلتية

 ،المحصول ذامتوسط لتكاليف إنتاج هاالنطالق من المعدل ال .1
  .وفي أسواق الدول المجاورة ،اًعالمي مع مراعاة أسعاره

وتشجيع  ،لى زيادة اإلنتاجيحفز ع ،ضمان هامش ربح للمنتج .2
  .الزراعة

ى نحو يرفع مستوياتهم عل ،تحقيق زيادة في دخول الفالحين .3
ن في قلل الفروق بين دخولهم ودخول المنتجيوي ،المعيشية

  .ىالقطاعات االقتصادية األخر
بشراء إنتاج  ،تها وشركاتهاعن طريق مؤسسا ،تلتزم الدولة .4

وذلك اإلنتاج مهما بلغ  جميعه، المحصول المخطط له
ومهما كانت  ،التي تعلن قبل بداية الموسم الزراعي باألسعار

سعار األبينما تبقى  ،)1( أسعار السوق المحلية والعالمية
 .تخاضعة للتقلبا ىخراأل

  :لنتائج والمناقشةا
يعد القطن من المحاصيل الصيفية المهمة في سوريا ويزرع مروياً 

، ومحصول القطر المحصول النقدي األول، وهو مساحتهبكامل 
، كما أنّه أكثر ة ما يقارب سنةالذي يشغل األرض الزراعي

نظراً للعمليات الزراعية الكثيرة  ،المحاصيل الزراعية إجهاداً للفالح
  .كافة ولنمفي مراحل اتطلبها التي ي

الرقة، وكة، الحس(طن في ثماني محافظات هي يزرع الق
إالّ أن ) ريف دمشقوحمص، وادلب، و حماة،وديرالزور، وحلب، و

 يث تشغل المحافظات األربع األولىزراعته تتميز بالتركز ح
أما دليل انتشار محصول القطن ، من المساحة المزروعة به )90%(

  .)2()%57.14(فبلغ 
) 170000(من  سوريةة المزروعة قطناً في مساحارتفعت ال

هكتار في عام ) 176449(م، لتصل إلى 1989هكتار في عام 
، )م1989(مقارنة بسنة األساس %) 103.79(أي ما يعادل  2008
أعلى  2000، وقد حقق عام يوضح ذلك )1( رقم البياني والشكل

قدره  قياسي برقم ،هكتاراً) 274585(مساحة مزروعة 
 زيادة في الخطة: ويمكن رد هذا إلى سببين األول ،%)161.52(

                                                 
1 -  ،?Xراo;ا �/aw0 د وR83bا ،�/mن/7س حRaم Kgم    ?[>maم  ،U[Kم<]? دمR7رات ج

  .) 213 – 212( ص  ،1982-1981ا�نRKء، 
2آo أو انRK3ر ا;:789ل �ZX خ2یa? ی_Aف حRSب د;/d ا5نRK3ر إ;� h/�70 درج? 0: د;/d ا5نRK3ر -  2

  ):2(أdb، وی�S9 د;/d ا5نRK3ر 2a;RLیN? ا§0/? انRQwض ا;d/;A ی<A انRK3رًا و74ری?، 
   ?.3g:;ت اR¡lR9:;د اAX  

  100 ×ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ= د;/d ا5نRK3ر 
  ج:Z? ا;:R¡lR9ت   

  %.o0 ?mSgL�Z 1یX A آR_Z إذا آRن ا;:789ل یoرع l- ا;:R¡lR9ت) 100(مG ث� ی7fن د;/d ا5نRK3ر و
 

بسبب رغبة الدولة في تحقيق مكاسب  ،الزراعية من الدولة
ن الخطة الزراعية المحددة لهم يتجاوز المزارع: والثاني، يةتصدير

  .يادة المساحة إلى أعلى مستوى لهافي ز أسهممن الدولة 
  

  

  

  في سوريةوإنتاجه ة القطن يبين تطور مساح) 1(الشكل البياني رقم 

  .2008 – 1985للفترة  
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  مd:X G ا;Rmح� Rg345RLد إ;� R/LنRت ا;:.:RX7ت ا�حJR8/? ا;oراX/?: ا;:A8ر

 .ا;oراX-، دمUK وا�صPح ، وزارة ا;oراX?)2008 –1989(ا;7gSی? ;»7Xام 
 

     طن) 487000(اإلنتاج ارتفع من من الشكل السابق نستنتج أن 
طناً، أي ) 697841(إلى  2008وصل في عام و ، 1985في عام 
أكثر األعوام إنتاجاً بكمية  2004، وكان عام %)143.29(ما يعادل 

ومن ، %)207.36(، وبرقم قياسي وصل إلى )اًطن 1009826(
 بلغ خالل تطبيق معدل النمو السنوي للمساحة المزروعة قطناً

  . %)1.57(نموه السنوي  د كان معدل، ّأما اإلنتاج فق%)0.17(
 

تبين خالل فترة الدراسة ارتفاع إنتاجية الهكتار المزروع قطناً 
 3955(ليصل إلى  1985عام ) هـ/كغ 2900(من  سوريةفي 
 رقماً قياسياًليسجّل  %)136.38( مايعادل، أي 2008عام ) هـ/كغ

في  القطنإنتاجية  تطور ، والشكل اآلتي يبين1985مقارنة بعام 
 .2008 –1985خالل الفترة  سورية
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 1985يبين تطور إنتاجية القطن في سورية خالل الفترة ) 2(الشكل البياني رقم 

  .م2008 –
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 مd:X G ا;Rmح� Rg345RLد إ;� R/LنRت ا;:.:RX7ت ا�حJR8/? ا;oراX/? : ا;:A8ر   
 .راX-، دمUKا;o وا�صPح ، وزارة ا;oراX?)2008 – 1985(ا;7gSی? ;»7Xام  
 

اإلنتاجية الهكتارية تجاوزت من خالل الشكل السابق يتضح أن 
 2004في سنة  كانت أعالها ،هـ في خمسة عشرعاماً/كغ 3000
أما ، هـ/غك 4298بإنتاجية  2005، ثم عام هـ/كغ 4395بقيمة 

بإنتاجية هكتارية بلغت على  1989و، 1987أقل السنوات فهي 
القطن إنتاجية ، أما متوسط هـ/كغ 2725و، هـ/غك 2727التوالي 

ومن خالل  .هـ/كغ 3456.45 تبلغف 2008-1985خالل الفترة 
 ،للقطن في سوريةحساب معدل النمو السنوي لإلنتاجية الهكتارية 

على  لمما يد ،%1.35وصل إلى جده قد ن، خالل فترة الدراسة
وري نتيجة زراعة األصناف تزايد ملحوظ في إنتاجية القطن الس

  .محسنةال

 :القطن السوريصادرات 

على  ،خالل سنوات الدراسة ةمتذبذبكانت كمية القطن المصدرة  
 أن إلىوذلك مرده ، ارتفع خالل فترة الدراسة اإلنتاج أنمن رغم ال

فمن ، عدد من المصانعوإلى افتتاح  ،يصنع ويصدر اإلنتاجمعظم 
 قيمةب ،2004كمية مصدرة كانت سنة  أعلى أنخالل الجدول نرى 

 2007ثم سنة ، قياسياً رقماً% 143.02أي ما يعادل  )اًطن246(
قل أ أما، قياسياً رقماً% 119.18ما يعادل  أو) طن205( بكمية

رقم قياسي بو ،)اًطن13( بكمية 1996سنة  فكانت السنوات تصديراً
 قدرهوبرقم قياسي  ،)اًطن26( بكمية 2002سنة ثم  ،%7.55بلغ 

، والجدول على القطن السوري يقتصادالحظراالبسبب  %)15.11(
  .السوري المصدر خالل فترة الدراسةن كمية القطن ييب اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اABCD0 ( 2008 – 1985?<7 =>درات ا7890 ا560ري 23ل ا0/.-ة ) 1(+*ول ر&% 
-EF07 م7 اH I0أ(  

  

AK60درات   ا<L0ا ABC7(آH I0أ(   Nس<B90ا0-&% ا%  

1985  172  100  

1986  155  90.11  

1987  130  75.58  

1988  31.6  18.37  

1989  59  34.30  

1990  66  38.37  

1991  81  47.09  

1992  136  79.06  

1993  159  92.44  

1994  150  87.20  

1995  124  72.09  

1996  13  7.55  

1997  156  90.69  

1998  156  90.69  

1999  190.5  110.75  

2000  177.3  103.08  

2001  166.3  96.68  

2002  26  15.11  

2003  156.2  90.81  

2004  246  143.02  

2005  201.3  117.03  

2006  156  90.69  

2007  205  119.18  

2008  36  20.93  

  
  مd:X G ا;Rmح� Rg345RLد إ;� R/LنRت ا;:.:RX7ت ا�حJR8/? ا;oراX/? : ا;:A8ر  

  .ا;oراX-، دمUK وا�صPح ، وزارة ا;oراX?)2008 – 1985(ا;7gSی? ;»7Xام 
 

متوسط كمية الصادرات  أنومن الجدول السابق نالحظ 
 ،2008 - 1985طن خالل الفترة  131.21السورية من القطن بلغ 

 1996 - 1985 األولوسط خالل نصف الدراسة كان المتو

طن خالل نصف 156.05 إلىارتفع المتوسط ، وقد )106.3(
ارتفاع في كمية  إلىوهذا مرده  ،2008-1997الدراسة الثاني 

   .في نصف الدراسة الثاني اإلنتاج
 

 NT س5ر?7890A ام5LYل ه>مW ربNT U ا5E0امS اQRC0-ة 
  .2008 -231985ل ا0/.-ة 

  

هامش الربح لمحصول القطن في ن يؤثران يان أساسامالهناك ع

  .السعر والكلفة :هما
1. -E60ا: 

 في زيادة الهوامش الربحية لمحصول   اًممه السعر عامالً يعد
غرام الواحد كان  سعر شراء الكيلو أن إلىوتشير الدراسة  .القطن



  )2008-1985( خالل الفترة هامش ربح محصول القطن في الجمهورية العربية السورية
 

34 

 2008وسجل عام  ،ارتفع بشكل تصاعدي ،1985س عام.ق 400(
 ياسي وصلق أي برقم ،)س.ق 4100(فقد بلغ  ،ىاألعلالسعر 
  :ذلكيوضح  اآلتيوالشكل  ،1025%

  

خالل الفترة  وضح تطور سعر شراء القطن في سوريةي) 3(لشكل البياني رقم ا

1985-2008.  

y = 133.62x + 707.04
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السنوية  الزراعية  من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات اإلحصائية: لمصدرا

 .الزراعي، دمشق واإلصالح ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(لألعوام 

 
 

 :ييأتنستنتج ما  السابقمن الشكل 
  

أي خالل سنوات الدراسة  ،)1995-1985(خالل الفترة  •
 إلى 1985س في عام.ق 400( من األسعار قفزت ،األولى
 وصل إلى أي برقم قياسي ،1995عام  س.ق 2800
700(%. 

بقيمة  ،2007 إلى 1996لفترة األسعار ثابتة خالل اكانت  •
مقارنة %) 767(أي بمعدل رقم قياسي  ،س.ق 3075بلغت 

 .1985بسنة األساس عام 

 أعلى إلى 2008في عام  القطنارتفع سعر شراء محصول   •
 أي) س.ق 4100( بقيمة ،له خالل فترة الدراسة مستوى

 . رقماً قياسياً%) 1025(مايعادل 
 

ال تظهر ) 2008-1985(الفترة  خالل اإلجماليدراسة السعر  إن
م تقسيم  فترة الدراسة ت ذلك معرفةول ،الواقع الفعلي لتطور السعر

تمتد والثانية  ،1996إلى  1985األولى تمتد من عام  إلى فترتين
  :يبين ذلك اآلتيوالجدول  ،2008إلى  1997من عام 

  2008-1985ي خالل الفترة يوضح االتجاهات األساسية لسعر محصول القطن السور) 2(رقم دول ج

  المتوسط  البيان
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف 

  معامل االرتباط
معامل 
  التحديد

معدل 

النمو 

  السنوي

  معادلة انحدار السعر

إجمالي فترة الدراسة 
1985-2008  

2377.33  1012.96  42.60  0.913  0.83  9.75  Y= -0.4763*+24.828 

  الفترة األولى
1985-1996  

1594.25  863.42  54.15  0.985  0.97  18.38  Y= 246.61*-8.7273 

  الفترة الثانية
1997-2008  

3160.41  283.29  8.96  0.480  0.23  2.41  Y= 39.423*+2904.20 

  

 .الزراعي، دمشق اإلصالحو ،وزارة الزراعة)2008 – 1985(السنوية لألعوام  الزراعية اإلحصائية باالستناد إلى بيانات المجموعات من عمل الباحث: المصدر
  

 

 :يآتينات الجدول السابق نستنتج ما بيا إلى استناداً

الكيلوغرام  سعرخالل فترة الدراسة بلغ متوسط : المتوسط الحسابي
كان متوسطه في النصف  ،)س.ق 2377.33( الواحد من القطن

 األولبينما متوسطه في النصف  ،)س.ق3160.40(الثاني 
)1594.25(،  راً في السعرالنصف الثاني كان أكثر تطوأي أن.  

 

بلغت قيمة االنحراف : نحراف المعياري ومعامل االختالفاال
وعليه لم يكن السعر  ،)1012.96(فترة الدراسة  إلجماليالمعياري 

  إلى إضافة ،%)42.60(فقد بلغت قيمة معامل االختالف  ،مستقراً
 ، أماالسعر مستقراًلم يكن  من فترة الدراسة األولالنصف أنّه في 

 فكان السعر ذا استقرارية من فترة الدراسة النصف الثانيفي 

 أما معامل ،%)8.96(ذلك ألن قيمة معامل االختالف بلغت  ،عالية
  . )283.29(االنحراف المعياري فهو 

 

 إلىدراسة االرتباط بين السعر والزمن  أشارت :معامل االرتباط
 األولالنصف في وكذلك  ،لدراسةفترة ا إجماليارتباط قوي خالل 

خالل النصف الثاني فدلت  ، أما0.9 ن معامل االرتباطاحيث كمنها 
ارتباط متوسط بين الزمن والسعر بقيمة معامل الدراسة على نتائج 
  .0.4بلغت 

  

المتغير ( بين الزمن تبين عند حساب معامل التحديد :معامل التحديد
من التغير في السعر % 83أن  )المتغير التابع(واإلنتاج ) المستقل

 تفسره عوامل% 17بينما  ،ةفترة الدراسلإلجمالي ايفسره الزمن 
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ا أم، %97في نصف الدراسة األول ، وكان معامل التحديد أخرى
 .%23 كانفي نصف الدراسة الثاني ف

 

من  الواحد كيلوغرامالشراء الواحد  سعرنمو بلغ معدل  :دل النموعم
خالل  حيث كان، %)9.75(ترة الدراسة ف إجمالي لخال القطن

 في النصف الثاني فقد شهد انخفاضاً أما، %)18.38( األولالنصف 
ه خالل هذه الفترة نّأذلك  ،%)2.41(وصل إلى  ،في النمو السنوي

 .على معدل واحدحافظ السعر 
  

 للسعر تم حساب معادلة االنحدار الخطي :معادلة انحدار السعر
 اآلتيةفحصلنا على المعادلة ، Xاسة في سنوات الدر Y بضرب

هذا يعني و) Y= -0.4763*+24.828(خالل جمالي فترة الدراسة 
س سنوياً، أي بتزايد مئوي بلغ .ق 24.828يتزايد بمعدل  أن السعر

نصف الدراسة األول فتشير معادلة انحدار في  ، أما%248نحو 
دل عموبلغ ، س سنوياً.ق 8.7273يتزايد بمعدل  نهأ إلىالسعر 

التزايد من خالل معادلة انحدار السعر في نصف الدراسة الثاني 
 .س سنوياً.ق 2904.20

  :كلفةال .2
 ،للفالح المعطى في زيادة هامش الربح كبيراً اًورالكلفة د ؤديت

، زيادة في المساحة المزروعة إلى يؤدي انخفاض الكلفةحيث 
 370( نكلغ واحد من القطن م إنتاجوبالمجمل فقد ارتفعت كلفة 

أي ما  )2008س في عام .ق 3317 إلى 1985في عام  س.ق
   :یG/m ذ;| اآلتيوالشكل  قياسياً رقماً% 896.46يعادل 

 

من القطن في سورية  واحد يوضح كلفة إنتاج كيلوغرام) 4(لشكل البياني رقم ا

  .2008-1985خالل الفترة 
  

y = 121.81x + 422.27
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  اإلحصائية الزراعية من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات: مصدرال

  .الزراعي، دمشق واإلصالح ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(السنوية لألعوام 

   :يأتيالشكل السابق نستنتج ما  إلى استناداً
ة تراوحت من فترة الدراس األولىسنوات الخالل خمس  -1

س عام .ق 370بين  من القطن  واحد إنتاج كيلو غرام كلفة
  .قياسياً رقماً% 843ادل س أي ما يع.ق 843 إلى 1989

 1167 بين ) 1993لىإ1990(راوحت الكلفة خالل الفترة ت -2
 إلى قياسياً رقماً% 315.41ما يعادل  أي 1990س عام .ق

 رقماً% 437.84بما يعادل  ،1993س عام .ق 1620
   .قياسياً

س .ق 2000عن من القطن ارتفعت كلفة الكيلوغرام الواحد  -3
باستثناء عام  ،2007 إلى 1994خالل الفترة الممتدة من 

أي ما يعادل  ،س.ق 554 إلى الكلفة انخفضتحيث  ،1996
جلت أعلى وخالل هذه الفترة س ،رقماً قياسياً%  149.73

 أي ما يعادل ،س.ق2875، بقيمة 1999كلفة في سنة 
  .رقماً قياسياً 777.03

في  المزروع قطناًللكيلوغرام الواحد  كلفةأعلى  بلغت -4
س أي ما يعادل .ق 3317بقيمة  2008سنة سورية 
 .رقماً قياسياً 896.49%

على كلفة الكيلو غرام  طرأوبهدف معرفة مقدار التغير الذي 
 إلىفقد تم تقسيم فترة الدراسة ، المزروع قطناً في سورية الواحد
حيث تم دراسة الكلفة  ،سنة اثنتي عشرةكل نصف يضم  ،نصفين

 اآلتيوالجدول  .افيةفي الجغر إحصائية أساليبخالل عدة  من
   :يوضح ذلك
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  2008-1985الفترة  لفي سورية خالمحصول القطن من واحد يوضح االتجاهات األساسية لكلفة إنتاج كيلو غرام ) 3( جدول رقم
  

  البيان  المتوسط  البيان
االنحراف 

  المعياري

معامل 

  %االختالف 

معامل 

  االرتباط

معامل 

  التحديد

مو معدل الن

  السنوي
  معادلة انحدار السعر

 الدراسة فترةإجمالي 

1985- 2008  
1944.87  

إجمالي فترة الدراسة 
1985-2008  

951.91  48.94  0.885  0.87  9.16  Y=121.81*+422.27 

  الفترة األولى
1985-1996  

1117.33  
  الفترة األولى

1985-1996  
634.77  56.81  0.699  0.48  3.71  Y=1287*+280.79 

  لثانيةالفترة ا
1997-2008  

2772.41  
  الفترة الثانية

1997-2008  
199.28  7.18  0.303  0.09  1.58  Y=17.549+2658.3 

  
  

  . الزراعي، دمشق واإلصالح ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية لألعوام : المصدر 

 

ول السابق نستنتج الحقائق دفي الج ائات الواردةاإلحصبناء على 
 : اآلتية

  

 كلفة الكيلو غرام إجماليبلغ متوسط : المتوسط الحسابي للكلفة
 ،)س.ق1117.33( األولفي نصف الدراسة  ً،المزروع قطنا الواحد

س .ق 2500الكلفة خالل نصف الدراسة الثاني فقد تجاوزت  أما
 .)س.ق2772.41(بقيمة بلغت 

  

فترة  إجماليخالل : راف المعياري ومعامل االختالفنحاال
 ؛ةكانت الكلفة غير مستقر ،كذلكاألول منها النصف في و ،الدراسة
أما%) 48.94(الدراسة  إجماليمعامل االختالف وصل في  ذلك أن 

في  كان معامل االختالفو، )951.91(االنحراف المعياري فهو 
لكلفة كانت غير أي أن ا ،%)56.81( األولنصف الدراسة 

ستقرارية اسة الثانية فقد شهدت الكلفة انصف الدرفي  أما، مستقرة
قيمة  إلى استناداً ،%)7.18(بلغت قيمة  االختالف  أنعالية ذلك 

 .199.28 التي بلغت االنحراف المعياري
 

نه خالل إجمالي فترة أعلى تدل النتائج : معامل االرتباط
 معاملذلك أن قيمة  ؛لفة والزمن قوياًالدراسة كان االرتباط بين الك

 في نصف الدراسة األول االرتباط كانو، )0.8(بلغت  رتباطاال
خالل النصف  كان االرتباط منخفضاًبينما  ،)0.6(بقيمة  متوسطاً

 .)0.3(بقيمة بلغت  ،الثاني
 

من % 87 نإمعامل التحديد فنتائج من خالل : معامل التحديد
 ،%48 األولفي النصف  الذي كان الزمنالتغير في الكلفة يفسره 

 .%9 إلىفي نصف الدراسة الثاني  بينما انخفض

الكيلو غرام الواحد  إنتاجبلغ معدل نمو كلفة : معدل  نمو الكلفة
 األولفي النصف ، حيث بلغ %)9.16(خالل فترة الدراسة  قطناً

 .%1.58 إلىبينما انخفض في النصف الثاني  ،3.71%
 

يتضح من معادلة االتجاه : الزمني العام للكلفةلة االتجاه معاد
س سنوياً خالل .ق 422.27الكلفة تزايدت بمقدار أنالزمني العام 

، س.ق 280.79ى بلغت في النصف األولفقد ، الدراسة إجمالي فترة
  . )س.ق2658.3(نمو الكلفة  في نصف الدراسة الثاني بلغ بينما

  

3.  Uا0-ب Wه>م:  
   

 تذبذباً في سورية لمحصول القطن) السعر–الكلفة(هامش الربح شهد 
بلغ متوسطه خالل  ،)2008-1985(خالل فترة الدراسة  نسبتهفي 

في النصف  %)23.76( كان متوسطه، %)18.87(ة فترة الدراس
فقد ) 2008-1997(في النصف الثاني ، أما )1986-1985( األول
الربح لمحصول  وللوقوف على هامش .%13.97 توسطالمكان 
 :اآلتيالشكل  الباحث ديور) 2008 -1985( ن خالل الفترةالقط

  

يوضح هامش ربح محصول القطن في سورية خالل ) 5(البياني رقم  الشكل
  2008- 1985الفترة 

y = -0.4763x + 24.828
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الزراعية السنوية  من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات اإلحصائية: المصدر
 .دمشق الزراعي، صالحواإل ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(لألعوام 

  

 واضحاً هامش الربح شهد تذبذباً أنمن الشكل السابق يتبين لنا      
أن  دجنف ،كلفةالسعر وال: ينياألساسوهذا التذبذب مرتبط بالعاملين 

بنسبة  ،1990،و1991 اسنت ربحياً هامشاً سنوات التي حققتال أكثر
نسبة اللغت ب 1992 ثم عام%) 42(و، %)45(بلغت على التوالي 

 فقد األخيرةفي السنوات  ، أما%)26( بنسبة  1987عام و ،30%
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وذلك نتيجة  ،%)23.60(ربحية بنسبة  األكثر 2008شهدت سنة 
قل أ أما) للكيلو غرام الواحد س.ق 4010( إلىرفع سعر الشراء 
وذلك نتيجة ارتفاع  ،%3.90بنسبة  2007 فسنةالسنوات ربحية 

ثم تلتها من  ،%)799.46(م قياسي رق أعلىالتكاليف والتي سجلت 
 1999ومن ثم سنة  ،%4.90بنسبة  1986حيث قلة التكاليف سنة 

 .%)6.95(بنسبة 

 ،المعيارياالنحراف وبهدف تحليل االنحراف المعياري ومعامل 
 و هامش الربح( تومؤشرابين الزمن ومعامل االرتباط  ،)النسبي(

الذي يبين  اآلتي الجدوليورد الباحث  )ومعادلة االنحدار السعر كلفة
  :ذلك

  

 

  2008-1985خالل الفترة  يوضح االتجاهات األساسية لهامش ربح محصول القطن في سورية) 4(جدول رقم 
  

  المتوسط  البيان
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  % االختالف

  معادلة انحدار السعر  معدل النمو السنوي  معامل التحديد  معامل االرتباط

اسة إجمالي فترة الدر
1985-2008  

18.87  10.57  56.01  -0.311  0.096  10  Y=133.62*+707.04 

  الفترة األولى
1985-1996  

23.76  12.10  50.93  0.130  0.016  1.69  Y=0.4578*+20.792 

  الفترة الثانية
1997-2008  

13.97  5.41  38.72  0.408  0.166  172  Y=39.423*+2904 

  . الزراعي، دمشق واإلصالح ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(نات المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية لألعوام من عمل الباحث باالستناد إلى بيا: المصدر
 

 :يستنتج الباحث ما يأتيمعطيات الجدول السابق  إلى ستناداًا
  

متوسط  كانإجمالي فترة الدراسة خالل : المتوسط الحسابي
من فترة  األولفي النصف  بلغحيث % 18.87هامش الربح 

 إلى الثاني في نصف الدراسة ، بينما انخفض%23.76الدراسة 
يرافقه زيادة في لم وذلك بسبب ارتفاع الكلفة الذي  ؛%)13.97(

 . 2008عام باستثناء  ،األسعار
  

تدل دراسة االنحراف : االختالف نحراف المعياري ومعاملاال
الدراسة فترة  إجماليخالل  قيمته على أن المعياري لهامش الربح 

أن أي % 56.01معامل االختالف بلغ  نإوعليه ف ،10.57بلغت 
كان االنحراف األول خالل النصف ، وهامش الربح كان غير مستقر

هامش  نأ أي، %)50.93(ومعامل االختالف  12.10 المعياري
بلغت قيمة االنحراف وخالل النصف الثاني  ،الربح لم يكن مستقراً

وهي %) 38.72(لغ معامل االختالف بن فإوعليه  ،5.41المعياري 
 .ذلكك غير مستقرة ةقيم

  

بلغ  معامل االرتباط بين هامش الربح : معامل االرتباط والتحديد
فإن معامل التحديد وعليه  ،االرتباط منخفض أنأي  ،0.3والزمن 
 ،من التغير في هامش الربح يعود لعامل الزمن% 10 أن يشير إلى

خالل  ، أماهامش الربح فيلها تأثير  خرىأوالباقي تفسره عوامل 
 أنأي  0.1فبلغت قيمة معامل االرتباط  األولنصف الدراسة 

هامش  التغير في من% 1.69فإن وعليه  ،جداً االرتباط كان ضعيفاً

كان نصف الدراسة الثاني  وخالل، الربح يعود إلى عامل الزمن
تحديد دل على ومعامل ال ،ارتباط متوسط، وهو 0.4معامل االرتباط 

 .التغير في هامش الربح يعود للزمنمن % 17أن 
  

هامش  أشارت دراسة معادلة انحدار: معادلة انحدار هامش الربح
كانت في حيث  ،س سنوياً.ق 707.4ه يتزايد بمقدار نّأإلى الربح 

في النصف الثاني من فترة  ، أماس سنوياً.ق 20.792 األولىلفترة ا
ارتفاع  إلىوهذا مرده  ً،س سنويا.ق 2904.20بلغت  فإنّهاالدراسة 

  .األخيرةالسعر في السنوات 
  

سورية ط بين المساحة المزروعة قطناً في معامل االرتبا .4
  2008-1985والكلفة خالل الفترة والسعر 

   

اً في التأثير على مساحة القطن مهم اًيؤدي السعر والكلفة دور
مرتفعاً والكلفة منخفضة كلما كان السعر ، إذ في سورية ةالمزروع

ذلك سوف يعطي المزارعين هامشاً  ألن ؛المساحة المزروعةزادت 
، والجدول لهم يقبلون على التوسع في زراعتهيجع ،مرتفعاً ربحياً
يوضح معامل االرتباط بين المساحة المزروعة بمحصول  اآلتي

  .2008-1985خالل الفترة  ،والكلفة القطن وعاملي السعر
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  2008-1985يبين معامل االرتباط بين المساحة المزروعة بالقطن في سورية والسعر والكلفة خالل الفترة ) 5(رقم  جدول
  

  معامل التحديد  معامل االرتباط بين المساحة والسعر  معامل التحديد  معامل االرتباط بين المساحة والكلفة  البيان

إجمالي فترة الدراسة 
1985-2008  

0.673  0.45  0.706  0.50  

  الفترة األولى
1985-1996  

0.506  0.31  0.807  0.65  

  الفترة الثانية
1997-2008  

- 0.430  0.18  - 0.528  0.28  

  .الزراعي، دمشق واإلصالح وزارة الزراعة ،)2008 – 1985(الزراعية السنوية لألعوام  اإلحصائية من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات: المصدر
 

 :يستنتج الباحث ما يأتيت الجدول السابق من معطيا

االرتباط كان متوسطاً بين  :)2008-1985(إجمالي فترة الدراسة 
وعليه فإن  ،0.6حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  ،المساحة والكلفة

لفة من خالل نتيجة معامل من التغير في المساحة تفسرها الك% 45
سعر فيشير إلى قوة االرتباط ، أما االرتباط بين المساحة والالتحديد

في من التغير % 50، وعليه فإن 0.7ين المتغيرين بقيمة بلغت ب
  .سعر من خالل نتيجة معامل التحديدالمساحة يفسرها ال

بلغت قيمة معامل االرتباط بين  :)1996- 1985(الفترة األولى 
ومن  ،أي أن االرتباط بينهما كان متوسطاً، 0.5المساحة والكلفة 

التغير في المساحة تفسره من % 31 نأيتضح معامل التحديد  خالل
 ، كما0.8اً بين المساحة والسعر بقيمة ، وكان االرتباط قويالتكلفة

 لتغير في المساحة من ا% 65دلت نتيجة معامل التحديد  على أن
 .يعود إلى السعر

كان االرتباط ضعيفاً بين المساحة  :)2008- 1997(الفترة الثانية 
% 18وأشارت نتيجة معامل التحديد  إلى أن  ،0.4كلفة بقيمة وال
ة المساح بين  االرتباط أما ،الكلفة إلى يعود المساحة في غيرالت من

أن  علىفقد دل  ، أما معامل التحديد0.5والسعر فكان متوسطاً بقيمة 
  .إلى السعر دمن التغير في المساحة يعو% 28
فيم إذا وذلك لمعرفة  ،وريضر اإلحصائية األهميةفحص  إجراء إن

عن عالقة بين  ناجماً) التكلفةو السعرو المساحة(الترابط بين كان 
ونسبة عامل  انه ناتج عن عامل الصدفة وأ، كونسبة ذل المتغيرين

تم وضع الجدول ) 4(ول رقمالجد أرقاموبناء على  ؟الصدفة في ذلك
  :اآلتي

  

  ن وعامل االرتباط بين مساحة القطيبين فحص األهمية اإلحصائية لم) 6(جدول رقم 

 .2008-1985كلفته خالل الفترة 

  البيان
)T(  

  المحسوبة
)T(  

  %5المجدولة عند مستوى المعنوية 
d.f  المدة  فحص األهمية اإلحصائية  

  24  مهم إحصائياً  22  2.074  4.642  2008-1985إجمالي فترة الدراسة 

  الفترة األولى
1985-1996  

  12  صائياًمهم إح  10  2.228  3.080

  الفترة الثانية
1997-2008  

  12  مهم إحصائياً  10  2.228  3.133

  

 .الزراعي، دمشق واإلصالح  ، وزارة الزراعة)2008 –1985(السنوية لألعوام ة الزراعي من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات اإلحصائية: المصدر
       

كان لعامل % 5من  أن أقل يستنتج الباحثمن الجدول السابق 
 الصدفة في عدم وجود عالقة بين متغير المساحة والكلفة خالل

ذلك أن  ،وكذلك في نصفي الدراسة األول والثاني ،فترة الدراسة
المجدولة عند مستوى ) T(المحسوبة أكبر من قيمة ) T(قيمة 

كما تم فحص  .العالقة فأكثر تشير إلى% 95وأن  ،%5المعنوية 
لمعامل االرتباط بين المساحة المزروعة  ئيةاإلحصااألهمية 

حيث ، 2008-1985والسعر خالل الفترة بالقطن في سورية 
كانت أكبر من  المحسوبة) T(أن قيمة  علىدلت نتائج الدراسة 

تشير % 95وان  ،%5المجدولة  عند مستوى المعنوية ) T(قيمة 

ضح والجدول اآلتي يو .ة والسعرإلى العالقة بين مؤشر المساح
  :ذلك
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يبين فحص األهمية اإلحصائية لمعامل االرتباط بين مساحة ) 7(جدول رقم 

 .2008-1985ن وكلفته خالل الفترة القط
  

  البيان
)T(  

  المحسوبة

)T(  
المجدولة 

عند مستوى 
المعنوية 

5%  

d.f  
فحص 
األهمية 
  اإلحصائية

  المدة

إجمالي فترة 
الدراسة 

1985-
2008  

4.415  2.074  22  
مهم 

  إحصائياً
24  

  الفترة األولى
1985-
1996  

3.057  2.228  10  
مهم 

  إحصائياً
12  

  الفترة الثانية
1997-
2008  

3.117  2.228  10  
مهم 

  إحصائياً
12  

  

السنوية  من عمل الباحث باالستناد إلى بيانات المجموعات اإلحصائية الزراعية: المصدر
  .الزراعي، دمشق حواإلصال ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(لألعوام 

  

المحسوبة بلغت ) T(من الجدول السابق أن قيمة  يستنتج الباحث 
المجدولة عند ) T(أما قيمة  ،4.415إجمالي فترة الدراسة  خالل

لة له دال االرتباطوعليه فإن  ،2.074فهي % 5مستوى المعنوية 
، أما خالل نصف الدراسة األول نه مهم إحصائياًأإحصائية أي 

المجدولة عند ) T(قيمة ، و3.057المحسوبة ) T(قيمة فكانت 
كانت بينما ، مهم إحصائياًوهذا  )2.228(% 5مستوى المعنوية 

) T(وقيمة  3.117المحسوبة في نصف الدراسة الثاني ) T(قيمة 
   .له داللة إحصائية أنأي  2.228المجدولة 

   :البحث نتائج

ل فترة ارتفعت المساحة المزروعة قطناً في سورية خال .1
بزيادة في كمية  ارتبطعاماً، و نيالدراسة الممتدة إلى عشر

إلنتاج الذي نجم عن ارتفاع اإلنتاجية الهكتارية بالدرجة ا
  .ارتفاع المساحة المزروعةبليس و ،األولى

فاعاً السعر المعطى للمزارعين خالل فترة الدراسة ارت حققّ .2
وصل أعلى سعر  ، حيثبشكل تصاعدي ونما ،ملحوظاً

أي مايعادل  ،س.ق 4100 إلى 2008قدمفي سنة م
   .رقماً قياسياً% 1025

شهدت كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من القطن في سورية  .3
معدل النمو  وقد بلغ ،ارتفاعاً واضحاً خالل فترة الدراسة

وكان متوسط الكلفة في النصف  ،%9.16لكلفة لالسنوي 
  .لثانيدراسة أقل منه في النصف ااألول من فترة ال

، إالّ أنه ذبذباَ كبيراً خالل فترة الدراسةشهد هامش الربح ت .4
كان ن النصف األول إ ،بناء على نتائج البحث ،يمكن القول

 2007وكانت سنة  ،النصف الثاني منه فيمتوسطه أعلى 
  .بسبب ارتفاع الكلفة ،لربحاهي األقل بالنسبة لهامش 

في  لمزروعةا ين مساحة القطنكان االرتباط متوسطاً ب .5
ة والسعر فإن االرتباط كان ، أماّ بين المساحسورية وكلفته

  .قوياً
دلت دراسة فحص األهمية اإلحصائية لمعامل االرتباط بين  .6

إجمالي  مساحة القطن في سورية والكلفة والسعر خالل
أنه مهم من على  ،ونصفيها األول والثاني ،فترة الدراسة

  .الناحية اإلحصائية وله داللة
 

  :لتوصياتا
التوصيات  من خالل نتائج الدراسة يمكن بلورة مجموعة من  

  :هيو ،التي ينصح األخذ بها
التي تعد (معمقة لتكاليف إنتاج محصول القطن جراء دراسة إ .1

هم في تخفيضها تس) لمحاصيل األخرىمرتفعة نسبيا مقارنة با
 .المحصولهذازيادة الكفاءة االقتصادية ل من ثمو

 يض عناصر كلف إنتاج محصول القطن،العمل على تخف .2
 الزراعية، العمليات وأجور األرض، وإبجار البذار، والسيما

  .ويمكن تحقيق ذلك من خالل ميكنة إنتاج هذه المحاصيل
جيع لتشمحصول القطن ر شراء على زيادة سع العمل .3

  .زراعتهفي التوسع  علىالمزارعين 
و " ماالمروية عمو للمحاصيل تهالك المائيتقليل االس .4

 من خالل إدارة أفضل لهذا ،"ن خصوصالمحصول القط
 ،كميات مياه أقل واستنباط أصناف جديدة تتطلب ،المحصول

  .ومقاومة للجفاف
العمل على زيادة هامش الربح المقدم لمحصول القطن  .5

لالستمرار في زراعته وتحقيق فوائض تصديرية من خالل 
العلمي في هذا متابعة البحث و. المساحة المزروعة به زيادة

  .المجال
  

  :عــــالمراج
  

دار .األساليب الكمية في الجغرافياأبو راضي فتحي،  ]1[
  ).2000(المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

دراسة (جغرافية مصر الزراعيه السيد نصر نصر،  ]2[
 ، مكتبة سيد رأفت، جامعة عين1ط).كمية كاتروغرافية

 .)1988(، الشمس

الزيوت النباتية في واقع إنتاج (شعار محمد علي،  ]3[
  ،)سورية
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البنية الوظيفية القطاعية للمجمعات الزراعية  علي دياب، ]4[
الصناعية التخصصية في محافظتي دمشق وريف 

انية، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنس دمشق،
 .2002، )18(المجلد 

 حيان، مطبعة ابن.الزراعي اإلحصاءقاسم عبدو،  ]5[

المعرض  ).1982ـ1981(عة ابن حيان، دمشق،مطب
 والتعبئة خامس للصناعات الغذائيةالعربي الدولي ال

 .2007-6 -14، 10والتغليف، 

حلب، . التخطيط الزراعي منشورات جامعة حلب، ]6[
  ).1981ـ1980(سوريا، 

، اقتصاديات تخطيط الزراعيةمنشورات جامعة دمشق،  ]7[
 ).1997ـ1996(، دمشق، سوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المنهج العلمي في منشورات وزارة الثقافة السورية،  ]8[
 .)1983(،دمشق، سوريا .البحث الجغرافي

مطبعة االتحاد، . الجغرافية الكميةموسى علي،  ]9[
 ).1989ـ1988(

، دار الفكر العربي، جغرافية الزراعةهارون أحمد،   ]10[
  ).2000(القاهرة، 

إلصالح الزراعية، مديرية وزارة الزراعة وا  ]11[
التخطيط، المجموعة اإلحصائية الزراعية و اإلحصاء
 ).م2008ـ1985(السنوية 
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  ملحق البحث
  2008 -1985ملحق  يبين مساحة وإنتاج وإنتاجية وسعر محصول القطن في سورية خالل الفترة 

  

AK60ا  
A6>حC0ا  

  )هD.>ر(
  اbن.>ج

 ) 7H(  
 AB+<.نbا)cهـ/آ(  ا60 -E)س.ق(  

1985  170000 487000 2900 400 
1986  144000 419000 2900 451 
1987  129000 351000 2700 655 
1988  171000 472000 2800 1000 
1989  158000 431000 2700 1000 
1990  156000 441000 2800 1700 
1991  170000 555000 3300 1800 
1992  212000 689000 3300 1850 
1993  197000 639000 3300 1950 
1994  189000 535000 2800 2450 
1995  204000 600000 2900 2800 
1996  220000 760000 3500 3075 
1997  251000 1047000 4200 3075 
1998  275000 1018000 3700 3075 
1999  244000 926000 3800 3075 
2000  270000 1082000 4000 3075 
2001  257000 1010000 3900 3075 
2002  200000 802000 4000 3075 
2003  205000 811000 3900 3075 
2004  234000 1029000 4400 3075 
2005  238000 1022000 4300 3075 
2006  216000 686000 3200 3075 
2007  193000 712000 3700 3075 
2008  177000 697841 3955 4100 

  
  . الزراعي، دمشق واإلصالح ، وزارة الزراعة)2008 – 1985(إلى بيانات المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية لألعوام  من عمل الباحث باالستناد: المصدر   
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  فالم الرسوم المتحركة الغربيةأالصورة النمطية للشخصية العربية فى 
  

  1محمد محمد غالب حسان الدكتور

  

  لزرقاءا ،جامعة الزرقاء ،يقسم التصميم الجرافيككلية اآلداب، 
    

وسلوكه وعاداته، مشاهد على مزاج الكبير هوتأثير ،إن التلفزيون من وسائل اإلعالم التي تسهم في مجاالت التربية واالجتماع :الملخص
من وذلك  ،وسيلة اتصال ثقافية أساسية لدى الطفل فهو، اليوم فيوثالث ساعات  بين ساعتينالطفل الذي يشاهده بمعدل يتراوح  صوصآوخ

تفريغ  يفتساعد  والتي ،يشاهدها التيرة باهوألوان مناظرها ال ،وصورها المتحركة ،بموسيقاها وأفالمهاحركة خالل برامج الرسوم المت
 وفي ،والقيم والعقائد المبادئ في ،كلها األسرةمع  اليومي سلوكهس ذلك على ينعكو ،فيه بشكل مباشر ؤثرت كما ،خياله فيالشحنات المدخرة 

لمتحركة أفالم الرسوم ا دعوت  .اموتغييره تينوالثقافة العربي الهويةعلى تشويه  – األحيانكثير من  في –مما يساعد  جميعها، الحياة نواحي
حينما  أنهاذلك  ،وتخدم األساليب الصهيونية ،ضد العرب -منذ زمن -خطر الوسائل الدعائية التي تنهضأالعرب وصورتهم من  إلىالمسيئة 

 ،والخوف ،والعدوان ،نشر فكرة العنفو ،شكل فاعل في تشويه صورة العرببوتسهم  ،األطفال والفتيان فإنما تقوم بتأسيس وعيهم إلىتتجه 
 ،مثل حب الجنس ،والقيم السيئة ،االتكالو ،واألنانية ،والغيرة ،والغرور ،ثرياء النفطألالسيء والسلوك  ،ةوالالمباال ،م التقدير واالحتراموعد

 الذكينه أعلى  ،- يمريكاألصوصآ وخ- الغربيالنموذج  ، وتصويرمن جانب تعميم المعايير والتي ينظر إليها على أنها غير مقبولة أخالقياً
والخطورة هنا تكمن في توافر هذه األفالم بكثرة في محال الفيديو  .بالعقل وبالقوة معا لمشكالت كلهايقوم بحلول ل الذي )السوبر مان(و

 ،تلبى شروط خطاب الكراهية التيبعض األفالم والحلقات الكرتونية هذه الدراسة على  نصبتو .على شاشات التلفاز أيضاوتعرض  ،العربية
مما  ،حيث ستساعد العاملين فى مجال الرسوم المتحركة على االستفادة من نتائج هذا البحث ،ت موطئ قدم في مجال السينماوالتى وجد

فسينما الرسوم المتحركة  .الحد من انتشارها والتصدى لهامن ثم و ي،مع هذه المشكلة فى مجتمعنا العربلى فهم كيفية التعامل إسيؤدى 
لحشد التعاطف مع  ،مبيتة وأهداف ،من خالل معلومات مزيفة ،الحرب على الصورة العربية أعلنتقد  ،ةاألمريكيصوصآ وخ ،الغربية

فصناعة .. )تشويهالحملة (رف بـ عي فيما بات األطفالعلى فكر و ،األزماتأو فترات التحول فيال سيما  ،السياسة الخارجية األميركية
يت عربيا شريرا فى ن رألذا فإ. من جبهة أكثرتخوض حروبها المنتشرة على  فيما األميركية اإلدارةلكها تالتي تم األسلحةالسينما جزء من 

وهذه  اً،شرير وتجعل من اإلسالم ،وهكذا هذه الصورة تشوه كل ما له عالقة بالعرب .كلها بالد العالم فإنك سوف تراه فى ينمائيفيلم س
 ،أميركيةوالتي يجب، من وجهة نظر  ،الحادي عشر من سبتمبر وضوحا بعد هجمات أكثر األمر وأصبح ،ئة عامممنذ أكثر من  بينناالسينما 

يركضون  ،للحروب وأغبياء متعطشون ،وحوش مرتزقة برابرة ،اًهكذا كانت صورتنا دائم إذا. ءاستثنا دون كلهم يتحمل تبعاتها العرب أن
وذلك  ،ة ودهاءيحرف وأكثرجديدة  ستراتيجيةباتبدأ  األطفال لىإ أمريكارسالة و. وإرهابيون ،ومحرومون ،ويعشقون الجنس ،وراء المادة
  .المتحركة الرسوم أفالممستغلة شعبية  ،األطفالتوجه خطابها نحو  أنعندما تقرر 

  

  .قسم الجرافيك، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، مصر: سابقآ 1
  

 23/10/2011 وتاريخ قبول البحث ،12/5/2010 تاريخ استالم البحث

  

The Stereotypical Image of the Arab Character in Western Animated 

Films 
 

Dr. Mohamed Mohamed Ghaleb1 

  
Department of Graphic Design, Faculty of Arts, Zarqa University, Jordan. 

 

Abstract: Television is one of the mediums that contribute to the fields of education and sociology and it has 

an impact on mood, behavior and habits of the viewer especially children that watch it two to three hours on a 

daily basis. It is also an essential  cultural communication channel  for the child   through animated cartoons 

with all its music , images and stunning colors that the child watches. It also helps unload the pulses saved in 
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his imagination as well as affects the child directly, and reflects that in his daily behavior with the whole 

family concerning principles, ethics and ideology as well as all aspects of life, which helps –in many cases- to 

distort and change the Arab culture and identity. The cartoons that are offensive to Arabs and their image are 

considered of the most dangerous propagandas for a long time against Arabs, and serve the methodologies of 

Zionism, because it’s directed towards children and teenagers that establishes the foundation of their 

consciousness and negatively affects the image of Arabs and spreads the concept of violence, aggression, fear, 

disrespect, inappreciation and indifference that is a result of bad behavior from the oil lords, jealousy, 

selfishness, dependence and bad values such as love of sex which is seen as morally unacceptable by 

universal standards. Depicting the Western model, especially that of the U.S. as an intelligent and (Super 

Man) that solves all the problems with both mind and power, the danger lies in the massive availability of 

these films in the Arab video stores, which are also presented on television. This study is also built upon some 

of these cartoon films and episodes that meet the requirements of the hatred discourse. This has also found a 

place in the cinema field that will help workers in the cartoons industry benefit from the results of this 

research which will lead to understanding the way of dealing with this problem in and outside the  Arab 

society, and  therefore limiting its spread and holding against it. The western cartoons’ cinema –especially 

the American- has declared war on the Arab image through false information and objectives of the conspiracy 

to mobilize sympathy with U.S. foreign policy especially in the periods of reformation  of the intellectual level 

of children which is known as “smear campaign”, that the cinema has become a weapon that fights its wars 

on more than one frontier. So, if you see an evil Arab in a cinema film, you will see that person all over the 

world! So this image distorts every relevant evil aspect, and this cinema has accompanied us throughout more 

than a hundred years, and it has become clearer to Arabs and makes Islam evil, a 9/11, that Arabs have to be 

responsible for –from an American point of view. So, this has always been our image, that we are monsters, 

mercenaries, barbarians and idiots that are running after materialistics and are obsessed with sex, deprived 

and terrorists. America’s message to the children starts cunningly when it decides to target children, taking 

advantage of the popularity of the films with a new strategy, and mostly, cartoons. 
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 :أهداف المشروع ومسوغاته

من  ،حث العاملين بالقطاع الفني السينمائييهدف هذا البحث إلى 
الشخصية  صورةتعديل  على ،)الفنان الجرافيكى(خالل المصمم 

أفالم رسوم متحركة  والتوجه إلنتاج ،لعالم الغربيفي االعربية 
ولما تملكه  ،مناهضة للتشويه الغربي للشخصية اإلسالمية

 ،ة العربية من التراث التاريخي والحضاري والدينيالشخصي
والتصدى لتلك االفالم  ،في التقدم الحضاري الحالي وإسهامها
 –كبير(سالمى عمد اقتصار ظهور شخصية العربي اإلالتى تت
 .كلها وأشكال السلوك السلبي ،ممثال للتخلف والعنف) صغير

ت هم في مجااللفزيون من وسائل اإلعالم التي تسإن الت
وسلوكه  المشاهد على مزاجكبيروتأثيره  ،التربية واالجتماع

الطفل الذي يشاهده بمعدل يتراوح بين  خصوصاً وعاداته،
فهو وسيلة اتصال ثقافية  ،ساعتين وثالث ساعات في اليوم

 ،برامج وأفالم الرسوم المتحركةالمن خالل  ،أساسية لدى الطفل
هرة التي ااظرها البوألوان من ،وصورها المتحركة ،بموسيقاها
 ،والتي تساعد في تفريغ الشحنات المدخرة في خياله ،يشاهدها

في  ،كلهاسلوكه اليومي مع األسرة  في بشكل مباشر روتؤث
في  –مما يساعد .المختلفة ونواحي الحياة ،المبادئ والقيم والعقائد

 .اموتغييره تينالهوية والثقافة العربي على تشويه –كثير من األحيان

 ،ةعامبلعرب لالمسيئة الغربية أفالم الرسوم المتحركة  دعتو
 أطفالالموجهة لعقول خطر الوسائل الدعائية أمن  ة،خاصبوالمسلمين 

 الصهيونية يةالدعا ساليبأتخدم  فهي ،وفتيانها مه العربية اإلسالميةألا
وذلك بتمثيل  ،العالم في لتشويه صورتهم ،إلى العرب الموجهة

 فيفكر إال تال  تىال ،على أنها الشخصية الثريةبية الشخصية العر
وعدم  ،والخوف ،والعدوان ،نشر فكرة العنفو ،المال والجنس والطعام

 ،والغيرة ،والغرور ،يءالسوالسلوك والالمباالة  ،التقدير واالحترام
وهو ما يتنافى تماما مع التعاليم اإلسالمية التي  ،االتكالو ،واألنانية

 .لتشويه والتعتيم الكرتوني الغربيجة لهذا انتي ،يجهلها الغرب

 بل توجه عقول ،التشويه علىوال تقتصر أفالم الرسوم المتحركة 
 ال سيما ،الغربيالنموذج  إلى أن ،بطريقة غير مباشرة المشاهدين،

 ،)الخارقمان  السوبر(صاحب القوة المتناهية  ،الذكي هو ،مريكىاأل
 للمشكالت كلهاقوم بحلول ي الذيو ،الذي يسعى لمساعدة الضعيف

والخطورة هنا  .يحظى بكل الحماية إليه أومن يلج ،بالعقل وبالقوة معا
 وتعرض ،الفيديو العربية سواقأتكمن في توافر هذه األفالم بكثرة في 

عند بعض هذه  هذه الدراسة فيوسنتوقف  .على شاشات التلفاز أيضا
  .وط خطاب الكراهيةتلبى شر التي الرسوم المتحركة حلقاتو ،األفالم
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هذه تشكل  :األمريكية صوصاًالرسوم المتحركة الغربية وخ
من أفالم الرسوم المتحركة العالمية  كبرىالنسبة الالرسوم 
من  ،العربيةالشخصية صورة الحرب على  أعلنتقد ، وللمنتجين

 ،الكراهية للعربلحشد مبيتة  وأهداف ،خالل معلومات مزيفة
فترات  في ال سيما ،لخارجية األميركيةالتعاطف مع السياسة او

رف عبما ي األطفالعلى مستوى فكر حتى  ،أو األزمات التحول
التي  األسلحةفصناعة السينما جزء من ).. تشويهالحملة (بـ 

حروبها  فياليهودية الصهيونية  األميركية دارةاإللكها تتم
 إذاالسيما  ،وهذا مبرر. جبهة غيرعلى والمصطنعة المنتشرة 

 JACKجاك شاهين  األميركي يقولكما  -  ذكرنات

SHAHEEN1  - )يه في هوليوود تعد أهم مصدر للترف إن
وخمسين دولة، لذا فإنك إن رأيت  ئةوتصل إلى أكثر من م ،العالم

أيسلندا  عربيا شريرا في فيلم من هوليوود فإنك تراه في
قة هذه الصورة تشوه كل ما له عالفإن وهكذا ) الخ... وإندونيسيا

عقول  فيهذه السينما تؤثر و شريراً المسلموتجعل من  ،بالعرب
ولهذا فإنها تؤثر في ثالثة  ؛منذ أكثر من مئة عام شبابنا

 ،الصهيونية األمريكيةالسياسة  حيث ،الرأي العام :مستويات
أنها تجعله  من ناحية -الطفل صوصاًوخ -وتؤثر في العربي 

 ،الصورة العربية تقديمفقضية  ه،وقيم يخجل من إرثه وتاريخه
منذ  أولوياتهاعلى رأس تأتي الغربية،  األفكار ئميالوفق ما 
  .صناعة السينمائيةلل األولىالبدايات 

 ،هذه الصورة الشريرة للعربي أن إلىهنا  اإلشارةويجب  
صور طالما آمن بها موروثة من  ،أنفسهم األمريكان باعتراف

تعمق  أناستطاعت ة مريكياأللكن السينما  ،نكليزالفرنسيون واإل
 ،شاهين األميركيفها هو . الهوة بين الحقيقة والخيال المغرض

عندما يشير  ، يؤكد ذلك في مقابلة تلفزيونيةنف الذكرآ في كتابه
ركا هذه الصور عن فرنسا ورثنا في أمي":الفكرة بالقول إلى

التي صورها األوروبيون  نفسها الصورة هي ،وإنجلترا
بما  ،رض العربأوفيها الحديث األسطوري عن  ،والمستشرقون

والراقصات  ،والخيام ،يشمل ذلك الصور النمطية عن الصحراء
في سياق  ،لون جلد الرجل أكثر من المرأة ةوقتام ،شبه العاريات

 ،السحرو ،الجنوأيضا انتشار  ،الجامح الجنسيبالتفكير  االقتران
 منيرية اللوحات التصو فيحتى  ."وقطاع الطرق ،واللصوص

تصور الثقافة العربية باعتبارها  ،المستشرقين األوربيينبعض 
لوحته  في ) Delacroix’sديال كروا(مثل  ،منحلةو خارجة

شكل ) Death of Sardanapalus 1827نهاية سيردينابلوس (

                                                 
والصادر عن دار  REEL BAD ARABS 2001" العرب السيئون"مؤلف كتاب 1

 .األميركية وهو كتاب عن صورة العرب في السينما -للنشر  INTRLINCKإنترلينك 

 فيظهور الحريم عاريات ب تصور االنحطاط العربي ، التي)1(
مفاهيم خاطئة اإلنسان الغربي بأمدت  وهذه األنماط الغريبة ،المملكة

مجال  فيلها موطئ قدم تلك األفكار حيث وجدت  ،العالم العربيعن 
  .السينما

" أسير عند البدو"في السينما كانت االنعطافة الرئيسة هي فيلم  لكن
PRISONER OF THE BEDOUIN A  وفيه فكرة م 1912سنة

رق يخطفون وهي أن مجموعة من البدو قطاع ط اً،تكرارها كثير يتم
 ،فإن المقاتلين الغربيين يأتون إلنقاذها وبالطبع ،بطلة غربية بيضاء

ورغم أن تصوير العرب بهذه الصورة كان في بدايات  ."ويقتلون البدو
لم يتغير  ،واإلبقاء عليها نفسها، إال أن االحتفاظ بالصورة ،هوليوود

  .ينبعد عشرات السن أنتجتحتى في أفالم الرسوم المتحركة التي 
وقد تغيرت صورة العرب في السينما األميركية عقب الحرب 

الصراع العربي  :ألسباب ثالثة هي ،العالمية الثانية بشكل واضح
والثورة اإليرانية في نهاية  ،وأزمة النفط في السبعينيات ،اإلسرائيلي
وكان أبرز . وما نتج عنها من خطف لرهائن أميركيين ،السبعينيات

وبحوزته الكثير من  ،ير صورة الشيخ القادم إلى أميركانتيجة لهذا التغي
وقد ظهر نتيجة لهذه الصورة فيلم شهير . ويريد شراء كل شيء ،المال

يحكي عن وجود  ،NETWORK" الشبكة"في السبعينيات بعنوان 
واشتدت  ."أجزاء من أميركا"شيوخ السعودية لشراء  مؤامرة من

األخير من القرن العقد  المشوهة ضد العرب بداية ضراوة الحملة
حيث تحول العدو  ،االشتراكية سيما بعد سقوط المنظومةال ،الماضي

ويتفق  .العربي المتعطش للدماء إلى ،من ذلك الشيوعي الغليظ القلب
كية ريتشارد يراألم TIMEبشأن ذلك الناقد السينمائي بمجلة تايم 

تحولت هوليود إلى " :الذي قال RICHARD SCHICKELشيكل 
 ،السوفيتي ليلعبوا دور الشرير في األفالم بعد انهيار االتحاد ،لعربا

وضوحا بعد  أكثر األمر وأصبح ،"وانتهاء الحرب الباردة بشكل خاص
من وجهة نظر  -التي يجب ،لحادي عشر من سبتمبرا هجمات

 .استثناء دون كلهم العرب يتحمل تبعاتها أن -كيةيرأم

 ،برابرة ،وحوش مرتزقة منهإ :2صورة العربهكذا كانت  إذاً
 ،الجنس ويعشقون ،يركضون وراء المادة ،للحروب وأغبياء متعطشون

األمريكية  جيه السينمائيةتيوأصبحت االسترا .وإرهابيون ،جاهلونو
مستغلين في ذلك  ،إلى عقول أطفال العرب ةبدهاء وحرفي ةموجه

  .اإلقبال المتنامي على أفالم الرسوم المتحركة

 

                                                 
2 http://forum.qalamoun.com/showthread.php?332 
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التي شـاعت بـين شـعوب    والمسلسالت ومن بين تلك األفالم 
   -:العالم
يعد  الذي ،3مALADDIN 1992" عالء الدين"فيلم  :والًأ 

والذي يقول فيه بطل الفيلم   ،أنجح أفالم شركة ديزني من
أنا قادم " :يبدأ بها الفيلمالتي فتتاحية الفي أغنية ا ،الدين عالء
ويقطعون فيها أذنك إذا  ،بها قافلة الجمال بالد يطوف  من 

ماليين األطفال، وهو يقدم  شاهده وقد ".لم يعجبهم وجهك
تخرج عن نطاق كونها مرتعا  العرب ال  رضأصورة عن 

على جميعهم العرب  وتصوير الرجال  ،للخوف وللرعب
 .)2(شكل  :ومتسولون لصوص ة وأنهم بلطجي

   

  

                            
هناك و .)3(كل ـــش القتل إالال هم لهم  ،وأناسها حيوانات

 ايكن لديه    عندما لم   تاجر عربي يحاول قطع يد ياسمين
  ).4(، شكلجائع لطفل هاالمال لدفع تكاليف تفاحة أعطت

 

   
  

                                                 
3 http://www.imdb.com/title/tt0103639  

  

   

   وثقيل   ،أسنان مفقودةذو و ،الشفاه غليظو ،بدين وقصيرخر آو     

  ).5(، شكل قوف األنفومع ،الحواجب     
   

 

  
   

 
 

  
  
  
  
  

        
  

 بينما البطل عالء الدين واألميرة ياسمين بطلة بيضاء تشبه فتاة       

 ).6(، شكل ضواحي الواليات المتحدة في سن المراهقة      

  
             

 
 

  

نهايـة سـيردينابلوس    Delacroix’sديـال كـروا    )1(شكل 

Death of Sardanapalus    النسـاء   التصوير يبـين شـكل

  .ةعربي ةبين الرجال في مملك) حريم(
تصوير لشكل العربي حامل السيف تعبيرا عن العنف ) 3(شكل 

  .اإلرهابو

 بدين وغليظ الشفاه  وذو أسنان مفقودةشكل لعربي  )5( شكل

  .وثقيل الحواجب  ومعقوف األنف

  .مسروقة ذهبية لعربي ممسك بأوانٍ) 2(شكل 

تاجر عربي يحاول قطع يد ياسمين عندما لم يكن )  4( شكل 

  .لطفل جائع االمال لدفع تكاليف تفاحة أعطته لديها
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العداء والكراهية لكل ما له  تلقنأجيال وهذا يعني صناعة       
ستكون هناك عقود طويلة من  خرآعنى بم ،عالقة بالعرب

 .تشويه الصورة العربيةو ،الحرب
 

     
 

حين تدخل عالم القوة  ،إن قوة الجنّي السحرية في الفيلم       
تمسي قوة شريرة حالما يستولي  ،الكونية النشطار الذرة

 وهي صورة العربي الشرير ،عليها جعفر بأنفه المعقوف
) أقوى جني على وجه األرض(ويصبح هو نفسه  ،المكروهة

 ،إن القوة الذرية هي جزء من التكنولوجيا الغربية .)7(شكل
وفي الفيلم تجري اإلشارة إلى قوة العراق النووية التي 

قادراً على الولوج إلى ) العربي(يصبح من خاللها اآلخر
خاطرة وهذه القوة تمسي م ،تكنولوجيا الغرب غير العدوانية
بينما تصبح عنصراً مكيناً  ،بين يدي جعفر العربي الشرير
 .حين يستخدمها الجني األميركي

 

      
 
 
 

ومن الغرابة أن المشاهد البصرية والصوتية والسردية في فيلم       
عالء الدين تذكرنا بأن القصة نفسها ليست من العالم الشرق 

الذي يحاول أن يظهر  ،بل من عالم ديزني ،ميأوسطي اإلسال
األرض العربية على أنها  كلها، وخصوصاًالبلدان والثقافات 

األميركي (وفي نهاية الفيلم يصبح الجني . مركز سياحي كبير
وفي معالجة ديزني السينمائية لم يعد عالء ) السائح النموذجي

ضاً سحرياً بل أصبح عر ،عن الشرق الدين قصة أو نتاجاً ثقافياً
 .مع اإلشارات العدائية للعرب ،وأميركياً تماماً ،عامراً بالضحك

 American Dad أمريكاداد مسلسل تلفزيوني بعنوان  :ثانياً  

يتكلم هذا المسلسل عن  .األمريكية Fox قناة عرض على 20054
يتعرض و  ة،و ابن ،و ابن ،أمو  ،أبمن  ةمكون أمريكيةة عائل

و بالتحديد  ان،هناك حلقت.بشكل كوميدي ساخرمن القضايا  كثيرل
 يسافر فيهما أن األباضطر  ،في الموسم الثاني من المسلسل

  .عن عقاب له عبارةو كان هذا  ،مع عائلته للعمل فيها للسعودية
ال  حيث  ،الحجرية من العصور ةدول أنهاعلى  السعودية تواأو
 ة،بالي الرجال ومالبس ،السيرفي الجمال  تعتمد على لاتز

يبيعون ويصورون العرب  ،واألطفال يلعبون باألسلحة في بيوتهم
 فضال عن ،أو منع ةدون وجود أي رقابو ،األسلحة في األسواق

وجماعة  ،رجال القضاءمن  السخريةمثل  ،ةديني بتعاليم سخريتهم
وقطع  ،مثل الحكم بالرجم ،الشرعية حكامباألو ،األمر بالمعروف

 .لإلرهاب ةردمص أنهاعلى  للسعوديةوكذلك تصويرهم  ،اليد

شكل الرجل العربي  بشكل واضح )24- 8( من شكالاألتمثل و
              .تلك الحلقات فيوالسخرية منه 

 

       

                                                 
4http://www.imdb.com/title/tt0397306  

  

جعفر بأنفه المعقوف والذي يحاول أن يصبح ) 7( شكل

وهي صورة العربي الشرير  مأقوى جني في العال

  .المكروهة

للشيخ  جمل من ضمن األمتعة و فيها حقائبلل ةلقط  )8( شكل

تذكروا أن  "اللوحة و مكتوب في أربع نساء البدوي الذي يتبعه

 " ةمعظم الجمال تبدو متشابه

 

 

 المراهقةاألميرة ياسمين بطلة بيضاء في سن ) 6(شكل 

  أمريكا تشبه فتاة الضواحي الراقية في
http://www.youtube.com/watch?v=SAgxa8bJa  

Nw  
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طلع الطفل يوضح الطفل العربي على اليمين ي )14(شكل 

ونالحظ أنهم يصورون  ،األلعاب الخاصة بهعلى األمريكي 

أي أن الكبار يربونهم على  ،األسلحة على أنها ألعاب أطفال

 اإلرهاب منذ الصغر 

 /و.-,� �+*(ا)' ،ا%ب #�ر و� ��ء ا��أس ا����� )12(��� 
  .ة ا��6 4135 �3(ار2أ��01

 

 ،و قد لبس المالبس السعودية األب )11(شكل 

  البلد يإشارة إلى السخرية من ز
 

 DVDهنا نالحظ وجود سوق شعبي يبيع أفالم الـ   )13(شكل 

دون وجود أي  ،عون األسلحة في األسواق العاديةوالعرب يبي ،والفاكهة

كما نشاهد أن البنت ترتدي  .كما هو مبين بالصورة ،أو منع ةرقاب

  ..حيث صورت على أنها شبح ،بالشر وءتانوعيناها ممل ،الحجاب
 

سيره  وأثناء .. يخرج األب بحثاً عن الترفيه )10(شكل 

 ،ويضرب أحدهم الكرة ،)ولفجال(يلعبون  يشاهد رجاالً

يخبرهم أن اللعبة هذه ف !!!األرض تنفجر وأول ما تالمس

وعن الترفيه في  ،أمريكا ويبدأ يحدثهم عن.. اسمها جولف

 ،والمطاعم ،والسينما ،وعن المالهي الليلية ..أمريكا

وسائل الترفيه  ن فيهاأو ،والمسارح ،األمريكي والطعام

  .!!السعودية ما عندكم إال الشمس والحر وأنتم في ،كلها

يدخل .. السيد سميث لجيرانها عند زيارة زوجة )9(شكل 

تحمل الحقيبة  واحدة.. هؤالزوج السعودي للبيت ويستقبله نسا

 !! الزوج اثنتان تحمالنو
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المحكمة الشرعية التي سوف يحكم فيهـا علـى    )20(شكل 
 ،ونالحظ وجود جملين بجانـب السـيارات   ،ةالعائلة األمريكي

  .إشارة إلى وسيلة مواصالت القضاة

وأثناء ذلك  ..الصحراءيتجول الولد األمريكي في  )18( شكل
لكنها تخبره بأنها ليسـت الممثلـة كمـا     ،يقابل ممثلة أمريكية

تعالى اهللا عمـا يقولـون   ( ..لمهمةت ولكنها الرب جاء ،يعتقد
وتنفذه  اًغريب اًمعها يطلب منها طلب وبعد حديث .. )علواً كبيرا

 ..ويحمـل عصـا   اًيرجع بعدها للمدينة وقد ركب حمار !!له
ويخبرهم أنـه تحـدث   . ويقف على صخرة ويبدأ بدعوة الناس

بنبينـا المصـطفى    استهزاء( .وتم تكليفه بدعوتهم، مع الرب
  .وسلم ) عليهصلى اهللا

 ،ويتكاثرون حوله.. ويبدأ الناس بتصديقه )19(شكل 
لكن  ،أنه أخبرهم أن مهمته حل مشكلة فلسطين خصوصاً

 !!!قابله امرأة يغضب السعوديون عندما يعلمون أن ربه الذي
  .ويقررون اعتقاله مع عائلته

 

لتجـد   ..في يوم من األيام تدخل السيدة سميث المطبخ )17(شكل 
نها زوجـة  إ :قالت لها ؟من تكونوعند سؤالها  ،فيه سيدة سعودية

لكن سـميث   . فتستغرب وتقول ال أنا زوجة سميث.. السيد سميث
ويتحدث مع زوجته األمريكية  ،يتدخل ويخبرهما أنه تزوج سعودية

ويقول ما رأيك بخادمة تعمل بدوام كامل ودون  .. بصوت منخفض
وال تهـتم  .. وبالفعل تظهر الزوجة السعودية بشكل مهـين  !؟مال

 أنا زوجة السيد سميث"وتردد جملة واحدة .. قذرة ،فسها وثيابهابن

 !.أحب زوجي وسوف أخدمه في الحياة الدنيا واآلخرة..

األمر ( يوضح تصويرهم لرجال جماعة )15(شكل 

كان يغنى ( الًرج ومبين بالصورة أنهم قتلوا ،)بالمعروف

 .في السعودية الغناء ممنوع نأمن ويحذرونه  ،)مريكىلأل

يضعون السيف على  ،يوضح رجال األمر بالمعروف )16(شكل 

ألنها خرجت تمشى في  ،بها يمسكونرقبة زوجة األمريكي و

  .مر تمردا على األوا ،الشارع بدون حجاب وبدون زوجها
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 RAMBO RESIST )رامبو يقاوم اإلرهاب( حلقات :ثالثاً

TERRORISM  للمعلومات  الدوليةحلقات تعرض على الشبكة
فهو يصول ويجول  ،رامبو هنا مختلف عما ألفناه ، و5)نترنتاإل(

لمطاردة الفدائيين  ،ويتنقل بين بغداد والقاهرة وتونس ،في منطقتنا
كما تصفهم  ،اإلرهابيين أو ،والعراقيينالفلسطينيين ) 25(شكل 

والتي  ،الفيديو العربية أسواقالكرتون التي غزت  أفالمسلسلة 
موجهة في  أنها من رغمالعلى  ،انتشرت بين الكبار والصغار

  .الشباباألطفال و إلىاألساس 
 ،أفالم الرسوم المتحركة هذه مترجمة إلى اللغة العربيةوسلسلة      

وهم في  ،ردة األشرارلمطا خصصةوغالبية موضوعاتها م
مجهول الهوية ) مجرم(يقودهم  ،المسلسل مجموعة من الفدائيين

هذه المجموعة التي تتخذ ، WAR HOCK )ًًوور هوك(اسمه 
تقوم  ،مركزاً لنشاطها ،وخصوصاً في البلدان العربية ،من العالم

الحكومات  وتهدد بقتلهم إن لم تدفع ،باختطاف األطفال األبرياء
تمثال (وتقوم بتفخيخ اآلثار والمعالم الحضارية  ،لوبةالفدية المط

م تتم استجابة مطالبها وتهدد بنسفها إذا ل) لخإ... يفلإ - الحرية
 هو جل هدف وحيدأهذه األموال من  إلىهي تحتاج و ،المالية

لكن .! ..في العالم ومراكزه إقامة المزيد من معسكرات اإلرهاب
كما يقول لنا  ،يت األبيضنفسه في خدمة الب رامبو الذي وضع

 .موبتخليص األطفال من شره ،هو الكفيل دائماً بردها ،الفيلم
 . )27 –26(شكل 

                                                 
5http://www.youtube.com/watch?v=La6lxLm3oTU  

  

وينزل منها ة، لكن تصل طائرات هيلوكبتر أمريكي )22(شكل 
ولكنه ، لتحرير العائلة األمريكية الذي لم يأتالرئيس بوش 

  .لف الذي تحدث عنه المسلسلجاء لتحرير السعوديين من التخ

القاضي بالمحكمة وقد حكم على العائلة كلها  )21(شكل 
إشارة إلى أن النظام  ،باإلعدام وبالرجم ألسباب واهية

طرف في الصورة ونالحظ  .السعودي نظام متشدد و ظالم
 .العلم السعودي

ويشربون ويأكلون  ،السعوديون يرتدون المالبس األمريكية )24(شكل 
باإلضافة  لهم، بدأت الطائرات األمريكية برميه الذيالطعام األمريكي 

وتبدأ النساء  ،ءتهالسعوديون بقرا أالذي بد ،)اإلنجيل(إلى الكتاب المقدس 
 !! للموسيقى والرقص واالستماع ..بسهنمالبخلع 

لقطتان توضحان وقت تنفيذ الحكم بالرجم وتجمع  )23(شكل 
 .العرب ممسكين بالحجارة
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في عام ،  ,The Prince of Egyptمصر  أمير فيلم :رابعاً
في ) مصر أمير(م الرسوم المتحركة فيل إنتاجتم م 1999

الثالثي  أنشأهاالتي  DreamWorksواركس  دريم استوديوهات
و ، Steven Spielbergاليهودي األميركي ستيفن سبيلبرغ 

 Jef`freyوجيفري كاتزنبرغ ،   David Geffenدايفيد جيفن 

Katzenberg، نجاز عمل سينمائي إمنذ البداية نيتهم  أعلنواالذين
وما بدأ خطوة مهمة في . ص بحياة موسى واليهودضخم مخت

واضح ) لكاتزنبرغ(مشروع شخصي  إلىتحول  ستوديواالتاريخ 
من خالل التشابه الكبير بين  ،في تفاصيل الفيلم وشكله النهائي

كاتزنبرغ  أسهموكثير من األفالم الكرتونية التي ) مصر أمير(
تنفيذياً  ن مديراًعندما كا ،بإنتاجها في الثمانينات والتسعينات

  .ديزني الستوديوهات
 

في هذا الفيلم يكمن في التأثير البالغ الذي  يالخطر األساس إن
 ،أكاذيب تاريخية إلىفيخضعهم عبر الترفيه  ،يحدثه في عقول الناشئين

لدعم مسألة وجودها  إسرائيلغالباً ما تستخدمها  ،وحجج واهية
التوراة المتداولة من مغالطات وال يكتفي الفيلم بما تتضمنه  .السياسي
 اًكتاب غير صالح مرجع إلىلت تحوحيث  ،وتناقض مفضوح ،تاريخية
ن مع بداية الفيلم من خالل المنتجين يعتذرو أنذلك  اً،تاريخي
ليمنح نفسه  ،الفيلم ال يلتزم الرواية التوراتية أنمفاده  ،لمشاهدينلتحذير

 ،ة كما شاءت الشركة المنتجةالحرية الفنية للتالعب باألحداث التاريخي
 )عليه السالم( موسى بالنبيويعني ذلك مما يعنيه األحداث المتعلقة 

والعالقة التي كانت  ،)زوجة والده(وعالقته بزوجته وخالته  ،ونشأته
يعرض هذا الفيلم الكرتوني عظمة الحضارة . تربط اليهود بالفراعنة

والديه  إلىمن النيل  الطفل) موسى(بع رحلة تويت ،المصرية القديمة
العالقة القوية التي ربطت  إلىوتقفز القصة بعدها  ،المصريين بالتبني

وترتكز األحداث على هاتين الشخصيتين  ،بشقيقه رعمسيس) موسى(
ويقدم الممثالن خلفية صوتية مالئمة  .)28(شكل ورعمسيس ) موسى(

 .نييحقيق أناس إلىتحول الشخصيات الكرتونية 
  

  
 
 

  .شكل الفدائيين العرب كما صورهم المسلسل )25(شكل 

لقات يمثل ثالث لقطات من مجموعة ح )27(شكل 
  .مختلفة من حلقات رامبو يقاوم اإلرهاب

 

حد أبسالح  كاًلقطة تصور رامبو ممس )26(شكل 
 .الفدائيين محاوال القضاء عليه

  .فى الفيلم اموسى والفرعون كما صور )28(شكل 
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 ،ونتيجة للحملة اإلعالنية الضخمة التي رافقت الفيلم
 ،مريكىأمليون دوالر  70والموازنة الضخمة التي تخطت الـ

 ،يكون من السذاجة عدم ربط يهودية المنتجين الثالثة بهذا العمل
 ،األطفالشكل مؤثر في عقول ب) موسى(الذي يعيد سرد قصة 

ن كاتزنبرغ كان أوضح منذ بداية ألماً بع ،)30( و )29( شكل
بل يجب عليه  ،على الفيلم أالّ يستهدف الترفيه فقط أنالتصوير 

الموضوع  أي نها،يخدم القضية األساسية التي يتكلم ع أن
وانتقال اليهود من  ،)شعب اهللا المختار(التاريخي المتعلق بـ 

  .الهالل الخصيب إلىمصر وعبورهم 
 
 
 

 
 

 

الرسوم المتحركة  مأفالفي  TIN TIN) تان تان( مسلسل :خامساً
العربي تصوير نرى في المجالت المصورة و ،)تان تان(الفرنسية 

في ترادفها مع حضور  يأ ،حيث الصحراء تقع في معناها السلبي
مزاوجة سطحية كاريكاتورية بين  إلىقراءتها ستؤدي  نإإذ  ،العربي

العربي  نإثم  ،)31(شكل نسان بالمعنى األوروبي للكلمة الجمل واإل
يمارسوا  أنما يتيح ألبنائه  ،باذخ وعلى قدر من السذاجة بل الهبل

المؤذي لمصالح الدول الكبرى  بمسدسات الماء أو بالمسدسات  اللعب
 .ن طريق الخطأع أيديهم التي تقع في الحقيقيه

  

  

  

 

أنها القاسية على  تلك األفالم فييشار للصحراء العربية دائما ما ك
افتعال حكاية  6)تان تان(إحدى حلقات  فيونرى  )32(شكل والعنيفة 

 ، لكثرةالتينيين أميركييناختطاف ابن أمير عربي من صينيين أو 
وهي تضخّم  ،هبوإلبراز العناصر المحيطة  ،بها أحقيتهثروته وعدم 

. ها كما يجبديرامتالك مقاديره التي ال ي إلىدعوة من سذاجته ومن ال
ومن وجهة نظر األوروبي يبدو العربي في حلقات مسلسل الرسوم 

يرتدي مالبس  ،قاصراً ومهرجاً فلكلورياً) تان تان وميلو(المتحركة 
 أنإذ ال يستطيع  ،ويستجير باألوروبي لتدبير شؤونه ،استعراضية

واألخير  ،له أو مباركته اكبة األوروبيي اتجاه بعيداً من موأ يفعل في
يالئه االهتمام بمتطلباته االجتماعية التي تصور إلن يدخر جهداً في 

 .مبطّناً بحركة الحماية األوروبية ،التخلف

 

                                                 
 .2009الشبكة الدولية  –الكرتون أفالم حذرواا -المنجد  صالح حمدالشيخ م6

 

 

 .تان تان بالمالبس العربية راكبا الجمل )31(شكل 

تالعب الشركة المنتجة باألحداث التاريخية ويعني  )29(شكل 
–عليه السالم  -ذلك مما يعنيه األحداث المتعلقة بالنبي موسى

والعالقة التي  ،)زوجة والده(وعالقته بزوجته وخالته  ،ونشأته
  .كانت تربط اليهود بالفراعنة

 

  .يمثل عالقة العربي بالمرأة )30(شكل 
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  Ali Baba Bunny 1957  بابا ياألرنب عل :سادساً
 ’Warner Brothers  رذستوديو وارنر براامن إنتاج 

cartoon للمخرج تشاك جونز Chuck Jones، بطبيعة الحالو، 
ظهرت صورة العربي ، ومثل كل الموجود في األفالم السابقة

 )34( و )33(شكل  هماينفس والبالد العربية باإلساءة والعنصرية
والموسيقى المخيفة اآلتية من  ،)35(شكل  فنجد اللحية الشريرة

بابا في زجاجات البيرة وإرهاب  يوانغماس عل ،وراء النخيل
وإعالن فرعى للشخصية بأنها كلب مسعور  ،)36(األطفال شكل 

  .7)37(من الصحراء شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
7http://forum.qalamoun.com/showthread.php?332 

   

  
  

من  في جو ويخيف األطفال اً،شكل لعربي حامل سيف )36(شكل 
 .رهابإلا

 

 .مالمح شريرة يتصوير لعربي بلحية وذ )35(شكل 

حيث الصحراء  ،تان تان وصديقه في الصحراء العربية )32( شكل
بأنها كما يشار لها دائما في تلك األفالم  ،اها السلبيتقع في معن

  .وعنيفة الحروف العربية قاسيةفولذلك  ،القاسية والعنيفة
  

 

ظهور شكل  يمثالن ،األرنب روجرز من حلقات )34( )33(شكل 
 .جملال يركب خرآو ،سيفال ويحمل ،عربي شريرل

  .كلب مسعور من الصحراء ،بابا يإعالن فرعى للفيلم عل) 37(شكل 
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المعروضة  غانىألاوالحلقات المنفردة مجموعة من  :سابعاً
 YOUمن موقع ) نترنتإلا( يةعلى شبكة المعلومات الدول

TUBE ،  هابىرإبأنه دائماً والتي تصور الرجل العربي المسلم، 
 منها ،ويستعرض البحث مجموعة من الصور من حلقات مختلفة

  OSAMA خرآ يشريط سرصبعى  أ - أسامه أغنية 

(PULL MY FINGER)ANOTHER SECRET 

TAPE8  وحلقة جورج دبليو بوش ،)38(شكل GEORGE 

W.BUSH TOON  وحلقة بعنوان صدام حسين  ،)39(شكل
شكل  SADDAM HUSSAIN_AIRMAILوالبريد الجوى

 DONT DESERTللصحراء  ال وأغنية طالبان ،)40(
TALIBAN  2008وحلقة عيد الرعب  ،)41(شكل 

HALLOWEEN  سامة المنظف أوحلقة  ،)42(شكل
CLEENER OSAMA  9)43(شكل.  

 

                                                 
http://www.youtube.com/watch?v=yVFbIlCjma8  

  
      -http://www.youtube.com/watch?v=q4tIm2pRb9

 OOBY DOOSC E&playnext=1&list=PL2E502A92A3A06F5C  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DONT لقطة من أغنية طالبان ال للصحراء )41(شكل

DESERT .TALIBAN  

 HALLOWEEN 2008لقطة من حلقة عيد الرعب  )42(شكل  
للعالم  –خالل التليفزيون -  من حديثاً يالذي يلق وتصور شكل العربي

 .ةبهجمات إرهابييهدد فيه 

 خرآ يصبعى  شريط سرأ - لقطة من أغنية  أسامه   )38(شكل 
OSAMA (PULL MY FINGER) ANOTHER 

SECRET TAPE وتظهر العربي  ،نترنتإلوالمعروضة على ا
 .من المتفجرات على صدره اًحزام، ويحمل السيف اًممسك

 يالجو حلقة بعنوان صدام حسين والبريد )40(شكل 
SADDAM HUSSAIN_AIRMAIL،  وتصور صدام

 مريكا على ظهريبعث برسائل ألالسابق  رئيس العراقيال
 .ةصواريخ نووي

 GEORGE W.BUSHحلقة جورج دبليو بوش )39(شكل 

 .إلى سذاجته إشارة –ل يحاول إسقاط طائرة بنب وفيها عربي
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 ,William Hannaم حنايلـ ولحلقات  دو يسكوب :ثامناً

 " الحلقات إحدى في ، و " Joseph Barbera جوزيف برباراو

 كنت ما هذا ": بقوله يسكوب يرى عندما مسلم عربي ساحر يفاخر

 ويبدي "عليه األسود سحري أمارس شخص  ،تماماً أنتظره

 السحر لكن  ،قرد إلى سكوبى تحويل في رغبته المسلم الساحر

 ويضحك  ،قرد إلى نفسه الساحر ويتحول ،الساحر على ينقلب

 الساحر ذلك أن بد ال" :قائالً نفسه مع يتحدث وهو يسكوب

 حلقة في أخرى ومرة ."10معي العابثة تصرفاته على ندم المشوش
                                                 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=40554210 

 والمسلمين العرب من السخرية -عثمان  محمد نزار

 مصرية مومياء تقوم  WHERS MY MUMMYي؟أين موميت

 المومياء أن في ويرتابون ،)44(شكل  ورفاقه يسكوب بمطاردة

 ،جرح إلىم المسل العربي )نسيب( الدكتور صديقهم حولت نفسها
 شباك إحدى في بها ويلقي ،المومياء يسكوب تميليس النهاية وفي

        أنها يجد المومياء عن النقاب يكشف عندما ولكن ،السلة كرة
 الذي، نفسه نسيب الدكتور بل ،مومياء تكن لم- يسكوب لدهشة -

 أن: أي ،مومياء زى في متنكراً سكوبى من ثمينة عملة سرقة أراد

 .رقتهس يود مسلم إنقاذ يريد يسكوب
  

  
 

 :نتائج البحث
وسائل اإلعالم العربي والقنوات المتخصصة لتلك  يتصد •

بنشر نماذج من  ،لعربيلتشويه الشكل االهادفة المحاوالت 
القيم الوطنية  أفالم الرسوم المتحركة التي تساعد على نشر

ألعاب و ،والقومية الصحيحة من تعاليم ديننا الحنيف
 .ن أفالم الرسوم المتحركةأنها شأشالكمبيوتر 

باإلنتاج والنهوض وتنميتها تعزيز ثقافة الهوية العربية  •
يقول  .كريا وماديافنيا وف: الممكنة كلهاالمباشر بالطرق 

لم يتغير أي . القصص يحكمون المجتمع ن رواةإ" :أفالطون
العالم  شيء فرواة القصص اليوم لديهم تأثير هائل على

 ".وكيف نراه

من  ة،يبها وإبراز الرمز والقدوة الحسنغرس القيم وتهذ •
نه رافد من روافد الفن إحيث  ،خالل فن الرسوم المتحركة

عقلية الطفل وتنشئته نفسيا الذي يساعد على تطوير 
وتحرك لديه  ،وتنمية مهاراته االجتماعية ،واجتماعيا وذهنيا

 .الوعي الحسي والوجداني والثقافي مما يختزنه منها

 SCOOBY DOO  دو يلقطة من فيلم سكوب )44(شكل 

WHER’S MY MUMMY  

  .CLEENER OSAMAثالث لقطات من حلقة أسامة المنظف  )43(شكل 
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فالم للرسوم أبما فيه من  -نترنت تنمية الوعي العربي لإل •
فئة األطفال والشباب فى مواجهة  خصوصاً-المتحركة 

 .اإلعالم الغربي العدائي

ظهر حقيقة الهوية العربية ت بداعيهإعمال أنتاج إتحفيز  •
رد فعل على ممارسات وسائل اإلعالم في و ،األصيلة

المجتمعات األخرى الغربية التي تستخدم وسائل اإلعالم 
 .نولوجيا المعلومات لخدمة مصالحهاوتك

 

  :عــــــالمراج

 ،الشبكة الدولية ،"هوليوود تتعمد تشويه العرب والمسلمين" ]1[
2009. 

، الشبكة الدولية ،"أبناؤنا وقنوات الكرتون"يحيى،  زكريا، ]2[
2009. 

 .الشبكة الدولية ،"العرب السيئون"شاهين، جاك،  ]3[

 ،مقال بعنوان جريدة الحياة اللبنانيةعبيدو، محمد ،  ]4[
خطبوط صهيوني وسياح نموذجيون في أفالم الرسوم ا"

 .2008، "المتحركة
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 لعائالتهم رسومات األطفال في والعمر والبناء اُألسري النوع االجتماعيأثر 
  

 الدكتور خالد محمد السعود
  

 ، السعوديةجامعة الملك فيصلكلية التربية، 
 

، التهمطفال لعائألافي رسومات  ،والبناء األسري ،والعمر ،لنوع االجتماعيثر اأ تعرف محاولة في من هذه الدراسة الغرض يكمن: ملخصال
طفالً يعيشون في ُأسر ) 50(منهم  ،ءالبلقافي محافظة  ،في مدارس مخيم البقعة ،طفالً من الذكور واإلناث) 86(وقد بلغ أفراد الدراسة 

من  القصديةأفراد الدراسة بالطريقة  ختيرا وقد .موت كليهما بسبب طالق أحد الوالدين أو ،طفالً ال يعيشون في ُأسر طبيعية) 36(و ،طبيعية
الحجم، وموقع الطفل في و ،التضمينو ،الحذف: بعض المفردات مثل باستخدام ،"الرسم للعائلة"ختبار أداة الدراسة ا وكانت .هذه المدارس

أن بعض  :إلى وأشارت نتائج هذه الدراسة .وتحليل التباين المتعدد ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية. الرسم
تعزى لمتغير النوع االجتماعي ) α=0.05(توجد داللة إحصائية عندنه كما أ .لديهم اتجاهات سلبية نحو عائالتهم ،خصوصاً اإلناث ،فالطاأل
أما بالنسبة لخاصية الحجم وخاصية الحذف فلم تشر النتائج إلى وجود  ).مفهومه عن ذاته(وخاصية موقع الطفل  ،خاصية التضمين ىعل

 ءباستثنا ،عزى إلى متغير العمر على الخصائصتعدم وجود داللة إحصائية  ظهرت النتائجوأ .تعود إلى النوع االجتماعيئية صاداللة إح
 فييعزى إلى متغير البناء اُألسري  )α=0.05(ثر ذي داللة إحصائية عند وتشير النتائج أيضا إلى وجود أ .)α=0.05(خاصية الحجم عند

  .وموقع الطفل ،والحجم ،لتضمينوا ،وهي الحذف ،جميعها الخصائص
  

  .سري، النوع االجتماعيرسوم األطفال، البناء األ: كلمات مفتاحيةال
 

 18/8/2011وتاريخ قبول البحث  ، 6/2010 /10 تاريخ استالم البحث

  
The Effect of Gender, Age and Family Structure on Children's 

Drawings of Their Families 
 

Dr. Khaled Al-Saud  

 

Faculty of Educational Sciences, King Faisal University, KSA 
  
Abstract: The purpose of this study is to identify the effect of gender, age and construction of family on 

children's drawings of their families. The sample of this study consisted of 86 children of male and female 

schools in Al-Baqaa camp in Albalqa municipality 50 children live in normal families and 36 children live in 

families disrupted by divorce or death of one parent or both.  Members of this study were selected 

systematically from these schools. The tool of the study was "family drawing" using some of the vocabulary 
such as: the omission, inclusion, size, and the location of the child in the drawing. To answer the questions of 

this study, the researcher used the arithmetic averages and the multiple analyses of variance (MANOVA). The 

results of this study revealed that some children especially females have negative attitudes toward their 

families. There is a statistically significant effect at the level (α=0.05) which is attributed to the gender 
variable on the  inclusion characteristic and the location  of the child characteristic (self concept). But there 

is no statistically significant rule of omission and size characteristics due to gender variable. The results also 

revealed that there is no statistically significance rule of age variable except on the size characteristic at level 

(α=0.05). The results also indicated that there is a statistical significance at level (α=0.05) due to family 
structure variable on all characteristics including omission, inclusion, size and location of the child. 
 

keyword: children's drawings, social life( gender), construction of family. 
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  :المقدمة

 ، ولعل ما سجلهدم وسيلة اتصال باآلخرينعد رسوم اإلنسان منذُ القتُ
من رسومات  ،دماء المصريين على جدران المعابد والكهوفقُ

، حيث بالنسبة لهم ودالالتها خير دليل على أهمية الرسوم ،ونقوش
كانت الرسوم هي اللغة التي يعبرون بها عن أفكارهم ومشاعرهم 

الخبرات  عن كتجاه األفراد الذين يعيشون معهم، ويعبرون بها كذل
وما يتطلعون إلى تحقيقه ، من أحداث في بيئتهم التي تكونت لديهم

من رغبات وآمال، حيث كانت لغتهم الهيروغليفية عبارة عن أشكال 
مصورة، ومن المعروف أن اللغات القديمة في العصور األولى 
 كانت تعبر عن األفكار بلغة مرسومة، بينما تعبر اللغات الحديثة

  .)4( اتاألفكار بالكلمعن  غالباً

تحويه بداخلها  لما،ة لها وظيفة التعبير عن الذاتا كانت اللغولم
من مشاعر وانفعاالت، وأنها تعد أداة للتواصل بين الذات 

 األطفال رسوم تعد وعلم التربية علم النفس تواآلخرين، فإن مجاال
 ،من خاللها عن أنفسهم، حيث يعكسون ونيعبر ،بمثابة لغة مصورة

عن  إضافة إلى التعبيرما يشعرون به تجاه ذاتهم،  ،رسوماتهم عبر
سواء في  ،م وباآلخرين من حولهم كباراً وصغاراًهم ببيئتهِعالقت
(Golomb) يؤكد جلومبو ،أو في الشارع،أو المدرسة ،ةاُألسر

)7( 

من مشكالت واضطرابات ه ونن رسوم األطفال تعكس ما يعانأ
في  هماالسـتفادة من رسوم إمكانية إلى؛ األمر الذي يؤدي نفسية

ال يرغبون الذين طفال ألا مع أولئك خصوصاًتشخيص مشكالتهم، 
عن حقيقة مشاعرهم تجاه اآلخرين، أو الذين ال يعكسون  الكشففي 

منها ،كثيرةألسباب في حياتهم  حقيقة ما قد خبروه من أحداث :
   .الخوف والخجل

علماء النفسِ منذُ الق عتقدصوصاً خ ،أن رسومات األطفالم دوي
من المعلومات حول  اًرسوماتهم التي تتعلق باألشخاص؛ تُعطي كثير

أو  ،أو نوع الجنس ،رقالع: مثل ،المظاهر النفسية لدى الطفل
أو تقدير الذات، كما تُعطي فكرة عن مدى إدراك األطفال  ،الذكاء

  .)28(شون فيهالقوة اآلخرين ووضعهم في اُألسرة أو البيئة التي يعي

أمة  أيدم تقعماد والمستقبل، ة الطفولة صانع ولَما كانت
حياة  فيمرحلة هذه الأكدت الدراسات النفسية أهمية  حيث، وأساسه

الوحدة هي اُألسرة ن إ؛ فتشكيل شخصياتهم فياإلنسان، وخطورتها 
من  متماسك بنظامٍ اجتماعينسق  هيبقدر ما  ،األساسية للمجتمع

واالستقرار  يةتتسم بالخصوص ،هائألدوار بين أعضاالعالقات وا
لنمو ين مالئم اًومناخ بيئةً األمر الذي يجعل منهالفترة طويلة، 

تعمل اُألسرة على تحقيق النمو العاطفي والتوازن و. )30(الطفل
تؤثر في حياته تأثيراً يبدأ بالعالقة الوثقى النفسي للطفل، كما أنها 

ثم يتطور هذا التأثير إلى عالقة أولية  التي تقوم بينه وبين األم،
 العالقات تربطه باألب وأفراد ُأسرته واآلخرين، حيث تظل هذه

ثم تبدأ باالختفاء نوعاً ما في رشده واكتمال  ،تهيمن على حياته
ذلك يظل يتأثر باتجاهاته ونشاطاته في  من رغمعلى النضجه، و

 & Osterوستر ومانتجومريكل من أ ويؤكد. هذا المجال

Montgomery) (
 ،أن اُألسرة هي الخلية األولى في المجتمع )26(

تكوين  في مهم له أثر ا هعجمي اكتمال هذه الخلية في النواحي وأن
ونفسياً، كما أن استقرار  جسمياً، وعقلياً، .المجتمع وسالمة أفراده

وتوازن أفراده  ،اُألسرة يعد شرطاً أساسياً لنهوض أي مجتمع
  .اجتماعياً

ن اُألسرة من أكثر البيئات التي يمكن للطفل أن يعبر ومن هنا فإ
من خالل عن مكوناتها االجتماعية والعالقات اُألسرية داخلها، 

 ،ومشاعر ،وأحاسيس ،وما يقوم به من إسقاطات انفعالية ،الرسم
عند تحليل  - فقد يظهريعبر من خاللها عما يواجهه في هذه اُألسرة، 

أثر  - في رسومات األطفال والمضمون شكالمحتوى الرموز واأل
، األطفالقيم في  ، والعالقات اُألسريةلوالديةأساليب المعاملة ا

لتحليل لذلك جاءت هذه الدراسة  ؛)6(هم، وتعاونتهمودافعي ،همواتجاهات
في األسري والعمر البناء ر والكشف عن أث ،رسومات األطفال

  .رسومات األطفال لعائالتهم

   :اإلطار النظري

ثقافة وخبرات من نوع خاص، إن ممارسة األطفال للرسم تُكسبهم 
تصبح  ،التي يعبرون عنها بنجاح في الرسمفالرموز واألشكال 

توفر معلومات تفيد في تحليل هذه  ،قوالب تتضمن خبرة حسية
الرسومات، طالما أن الخبرات التي يكتسبها األطفال هي حصيلة 

، ومن هنا فقد اتجهت أنظار سريةاعل بالمثيرات البيئية واُألالتف
التربويين إلى البحث في مجال رسوم األطفال واستخدامها بطرق 

  .)7(مختلفة في الكشف عن شخصياتهم

حيث  ،فال في استخدام الرموز واألشكالويعد تطور قدرة األط
ثورة شاملة في حياتهم، باإلضافة  -ولو بشكل بسيط -يمكن إدراكها

يمتاز بها األطفال  ،ميزة فريدة تعد -بحد ذاتها - تلك القدرة أن إلى 
األمر الذي يجعلهم يعبرون عن مكنوناتهم  ؛عن الكائنات اُألخرى

  .)15(داخل اُألسر التي يعيشون فيها

وتُشير الدراسات التي أجراها علماء التربية وعلم النفس 
هناك اختالفات  أنإلى  ،المختلفةلألوضاع اُألسرية في البلدان 

تتحكّم فيها الظروف  ،رة بين األوضاع االجتماعية لهذه اُألسركبي
 خصوصاً والعالقات السائدة بين أفرادها ،ةالتي تعيش فيها كل ُأسر
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في  طيردور خ لهاوأن هذه االختالفات والعالقات  ،بين الوالدين
  .)19(تربية األطفال ونشأتهم

من حيث  ،بعضها عن بعضتلف اُألسر في العالم وتخ
فاُألسر العربية تتمسك بعادات ؛ ونظام الحياة فيها ،وعاداتها ،دهاتقالي

للمجتمعات الغربية، التي غالباً ما يكون  ،خالفاً وتقاليد خاصة بها
ن المشكالت التي نتيجة كثير م ،الترابط االجتماعي فيها ضعيفاً

قضايا الطالق وانفصال الوالدين عن  صوصاً، ختواجهها اُألسرة
أنها توجد في  :منها ،ز اُألسر بشكل عام بخصائصبعضهما، وتتمي

ذلك ألن الطفل حين يولد  ؛كلها مجتمعات األزمانأشكال مختلفة في 
يكون في حاجة ِلمن يرعاه، كما أنها نظام يؤمن وسائل المعيشة 

ويشكله ليكون  ،ألفراده، وهي أول وسط اجتماعي يحيط بالطفل
   .عضواً في المجتمع

ية األساسية في المجتمع، وتتكون من أفراد واُألسرة هي الخل
هم هذه اُألسرة في النشاط حيث تُس ،تربطهم صلة القرابة أو الرحم

  .، والعقائدية، واالقتصاديةةجوانبه المادية، والروحيباالجتماعي 

عرفها فمنهم من يراء العلماء في تعريف اُألسرة، آت وقد تعدد
نظام اجتماعي، رفها بأنها ومنهم من يع ،جماعة اجتماعيةعلى أنها 

، )1()نجليسالمشار إليهم في أ(وعلماء النفس بعض التربويين حسب 
الجماعة اإلنسانية التنظيمية المكلفة : عرفها الخشاب على أنهاقد ف

، كما يعرفها ميردوك  وتطوره المجتمعبواجب استقرار 
Meardoke جماعة اجتماعية تتسم بمكان إقامة مشترك: على أنها، 

 Bogardesأما بوجاردس  .ووظيفة تكاثرية ،وتعاون اقتصادي
 األبتتكون عادة من  جماعة اجتماعية صغيرة،: فيعرفها على أنها

ويتقاسمون  الحبوواحد أو أكثر من األطفال، يتبادلون  واألم
ليصبحوا  ،وضبطهم مبتوجيهه ،األطفالوتقوم بتربية  ،وليةالمسؤ

  .أشخاصاً يتصرفون بطريقة اجتماعية

الوظائف المرتبطة بالحياة بتسمت اُألسرة قديماً بالقيام وقد ا
تسمت بتحقيق وظائفها بالشكل الذي يالئم العصر الذي ا، كما كلّها

نتيجة تطور  ؛وتطورت إليه، حيث اختلفت وظائف اُألسرة تنتمي
وكيفية قيام اُألسرة  ،التي أثرت في طبيعة تلك الوظائف العصور

الرغم على  ،، ولكن لم يختلف الهدف من تلك الوظائفووسائلها بها
والذي يتمثل في تكوين الشخصية المتزنة  ،من تعرضها للتطور

 .والقادرة على التكيف مع متطلبات الحياة االجتماعية ،انفعالياً
الوظيفة  :وهي ،بعضاً من هذه الوظائف) 5(شدانويذكر الر
وإشباع الحاجات البيولوجية ألفراد  ،وتتمثل في اإلنجاب ،البيولوجية

من الغذاء والمأكل والملبس وغيرها، وهي من أهم وظائف  ،اُألسرة
وقد تقوم  يقوم فيها األب بالعمل،اُألسرة، والوظيفة االقتصادية التي 

لزيادة  ،وكذلك األبناء ،مل خارجه أيضاًاألم بأعمال المنزل والع
على  صفاتها التي تعكس والوظيفة االجتماعيةدخل اُألسرة، 

فرادها نفسياً، النفسية التي تؤدي إلى استقرار أ ، والوظيفةالمجتمع
التي تؤدي إلى نشأة العقائد الدينية  والوظيفة الدينية واألخالقية

عد اُألسرة بالنسبة للطفل حيث ت ،، والوظيفة التعليميةواستقرارها
وآداب  ،مدرسته األولى التي يتلقى فيها مبادئ التربية والسلوك

 ، وأخيراً الوظيفة الثقافيةوالقيام بالواجبات ،المحافظة على الحقوق
تربط أفراد اُألسرة بعضهم  ،التي تنمي عادات وتقاليد خاصة

  .ثم بالمجتمع ،ببعض

 إليهاكما يشير  ،اُألسرنحدد أنواع  أنع يعاً لذلك نستطبوت
  :اآلتيعلى النحو  ،)3(الحمداني

وهي اُألسر التي يسودها : المتماسكة اُألسر الطبيعية أو .1
 واالحترام المتبادل بين الوالدين وسائر األبناء، االنسجام التام،

وال يعانون أية مشكالت سلوكية بين أعضائها الذين يشتركون 
افظ على بناء تلك اُألسرة التي تح ،جميعاً في القيم السامية

المشكالت حيث تستطيع هذه اُألسر تذليل  ،وتماسكها
 ،التي تجابههم ،جميعها والصعوبات والتوترات الداخلية

يق واالحترام العم ،وبالمحبة والتعاطف بالحكمة والتعقل،
إن االحترام المتبادل بين أفراد  .لمشاعر الجميع صغاراً وكباراً

هو من أهم مقومات االستقرار  ،الوالدين بين ، خصوصاًةاُألسر
والثبات في حياتها، ومتى كانت اُألسرة يسودها االستقرار 

على إيجابياً  -بكل تأكيد -والثبات فإن تأثير ذلك سينعكس
 .تربية األطفال ونشأتهم

وهي اُألسر التي : متماسكةالغير طبيعية أو الغير اُألسر  .2
وعدم االنسجام ألي  ،روالتناح ،والتمزق ،يسودها االنشقاق

سبب من األسباب، حيث تفتقد هذه اُألسر إلى االحترام المتبادل 
 ، بين الوالدين، ويمارس أحدهما سلوكاً ال يتناسب مع جنسه

األمر الذي يجعل  ال يتالءم معه، وغير مقبول اجتماعياً،و
وال  األطفال يبحثون عن بدائل تفتقر إلى عمق الشخصية،

 .والديهمالتي يتعرف بها األبناء  نفسها رجةالدتعرفها يمكن 
اُألسرة غير طبيعية ومن األسباب الرئيسة التي تجعل من 

، والموت، والعمل ألحد الوالدين أو الطالق: وغير متوافقة
نفس الويعتقد علماء  .خارج المنزل لطويوقضاء وقت  ،يهماكل
راع أن تأثيرات الص ،نتيجة الدراسات التي أجروها ،التربيةو

تربية  فيغالباً ما تكون أشد تأثيراً  ،والشقاق الزوجي المستمر
على الرغم من أن  ،من االنفصال أو الطالقوتنشئتهم األبناء 

االنفصال أو الطالق ليس بالضرورة يمكن أن ينهي العداء 
والكراهية بين الوالدين ،فقد ينتقل الصراع بينهما إلى مسألة 
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وليفنج إيساك تهم، فقد أكد كل من ونفقة معيش حضانة األطفال،
)Isacs&Leving

أن الطالق مرحلة من التردي في حياة  )20()
وليس مجرد حدث فردي قائم بذاته، األمر الذي يجعل ة، اُألسر

  .النفسية واالجتماعية كالتالطفل عرضة للمش

و وقوع أ كما أن فقدان أحد الوالدين نتيجة الوفاة بسبب مرض،     
 لم تكنخصوصاً إذا  نفسية األبناء، فيأثيراً بالغاً ، يؤثر تحادث

ويسودها  العالقة التي تسود اُألسرة تتميز باالستقرار والثبات،
وقد يتزوج الطرف الباقي على  المحبة والوئام واالحترام المتبادل،

وما يمكن أن  أو زوجة أب، ليدخل حياة األبناء زوج أم، ،قيد الحياة
إذا  خصوصاً نفسية يصعب تجاوزها، تكاليحمله لهم ذلك من مش

كان تعامل العضو الجديد في اُألسرة مع األطفال ال يتسم بالمحبة 
أو األب  والعطف والحنان الذي كانوا يلقونه من األم المفقودة،

وقد  ،األب واألمعمل فيها يإضافة إلى ذلك فهناك ُأسر  .المفقود
تربية  فيسلباً األمر الذي ينعكس  ،يكون عملهما لفترة طويلة

  .)3( نتيجة هذا الغياب عن المنزل ،األطفال وسلوكهم

 إذللغة الحوار،  بديالً اًأسلوبتتخذُ رسوم األطفال ن ومن هنا فإ
بالقدر  ،ن لدى اإلنسان القدرة على أن يحول األفكار إلى صورإ

األمر الذي الذي يمكن فيه أن يحول الصور إلى أفكار وكلمات، 
ومن الجدير لكشف الصراعات النفسية،  جيدةً لةًالرسوم وسي يجعل

المكبوتات تستطيع العودة مرة أخرى أن  يرى )4(ذكره أن خضر
بطريقة رمزية مسقطة عبر الخطوط  ،إلى مسرح الشـــعور

 ،صدمات نفسية ُأسرية ن؛ الذين يواجهورسوم األطفالفي التلقائية 
أو عمل  ،لوفاةأو ا ،الطالق: ألسباب منها ،كفقدان األب أو األم

مما يجعل الطفل  خارج المنزل لفترات طويلة؛ ليهماأحدهما أو ك
 ،ودون صوت عاٍل،عن هذه األحداث من خالل الرسم  بريعغالباً 

العتقاده أن ما يقوم به من رسومات هي الوسيلة الوحيدة لنقل 
 ،ه من تعقيدات أو مخاوف غير معلنةلما يواجه ،الخبرات المؤلمة

ويشخص  ،أن يتفهم حالة الطفل النفسية طيع المربيومن هنا يست
مشكلته من تحليله لرسومه، ف دالالت تفاصيل الموضوعات وتعر

  .واستخدامات اللون فيها ،ومنظورها ،ونسبها ،المرسومة

 ،لألسباب سالفة الذكرالنفسية  مبحالته األطفالعالقة رسوم إن 
لألطفال  لب مقارنةًتتط ،انفصال الوالدين أو ،أو العمل ،كالوفاة

الذين يعيشون في ُأسرٍ متوافقة أو طبيعية مع والديهم؛ ويرى كل من 
أن هذه الرسومات يتطلب  )Gross & Hayne()19(جروس وهاين 

قوانين خاصة بتفسير  أو ،كثيرةالكشف عنها اختبارات ومتغيرات 
ن غياب يجعل من تفسيرها أمراً سهالً؛ أل ، األمر الذيتلك الرسوم

ك االختبارات أو القوانين يؤدي إلى حذف بعض األفكار تل
، م فيـهألاالبحر بلون أسود لغرق األب أو  الطفل كرسم ،المشوهة

يميلون الذين يواجهون مواقف صعبة ويتحاشونها كما أن األطفال 
 على رسمهميغلب  أنه إضافة إلىإلى رسم مناظر طبيعيـة،  أحيانا

 .متوترةال ُألسريةاعالقات الهربا من  ،الحيوانات

بعض  )4()المشار إليها في خضر(Makuverماكوفر  تذكرو
واألشخاص،  ،والشجرة ،اختبار رسم المنزل: هذه االختبارات مثل

حيث تُعد هذه . ، واختبار رسم العائلةواختبار رسم الحيوانات
ألنها  ؛االختبارات وسيلة للكشف عن االنفعاالت التي يواجهها الطفل

  .فظي ووسيلة لالتصال ببيئتهأسلوب غير ل

كوكس شير وي(Cox)
أن الطفل يعبر في رسوماته عن إلى  )11(

لذلك  ؛ومخاوف ،وأفكار ،وما تحويه من مشاعر ،حياته الداخلية
 )Steele)()29ستيل يرى  كما، يقوم برسم ما يشعر به أكثر مما يراه

من صيته وشخ ،وخصائصه السلوكية ،عبر عن اتجاهاتهالطفل ي أن
المشار إليه في (Piaget هبياجي ويؤكد، خالل الرسم الذي يقوم به

أن األطفال يرسمون ليس : أولهما: مبدأين عامين على)4()خضر
أن المناظر : وثانيهما. ولكن ليخبروا عما يهمهم ،لتصوير الطبيعة

ولذلك فهم  ،والموضوعات المشروعة بعيدة عن مهاراتهم الفنية
  .موزهم أو إشاراتهم من أجل توضيحهامجبرون على استنباط ر

 على مدى أكثر من ،من علماء النفس والمربين كثيروقد قام 
 إذاما  لمعرفة؛ بعمل دراسات وأبحاث حول رسوم األطفال ،قرن
التي يعيشها  النفسيةالحالة ومشاعرهم، و ،أفكارهمتكشف عن ت كان

  .الطفل

 )16()(Gardnerوجاردنر )Godnow()8(ويؤكد كل من جدناو
 للطفل  ةرسم ةيأأن  ،ياهاخالل نتائج األبحاث التي أجر ،نه وجدأ
 تنمية الطفل الرسومات مفيدة في فهم ن هذهوأ ،"كلمة ألفتساوي "

 ،)Brittain)&Lowenfeld()23 وقد قام لونفيلد وبرايتن ،وتقويمها
 ةمراحل العالميال بدراسة )Malchiodi()24( وكذلك مالشودي

 ،وبيان خصائص كل مرحلة منها ،لألطفال، وتحليل هذه المراحل
كما  .في رسم الطفل اسنه أسأعلى  التعبير الفني إضافة إلى دراسة

(Koppitz)اهتم كوبيتز
باإلسقاطات الشخصية والنفسية في  )21(

إلى  )Silver)()31،32وأشارت نتائج أبحاث سيلفر  .رسومات األطفال
لدى  المعرفيةالقدرات  ويمتقو ،المحددة االهتمام بدراسة المهام

 )Gross & Hayne()19(ويشير كل من جروس وهاين  .األطفال

عندما ،بة لرسم أفراد ُأسرهم تعد نهائيةأن قرارات األطفال بالنس إلى
ى الرغم من البيانات النفسية التي نالحظها في عل ،يطلب منهم ذلك

هذه البيانات من خالل استخدام مجموعة  معرفةرسمه، حيث يمكن 
جتمعية أو االتجاهات العامة لدراسة القيم الم ،من هذه الرسومات
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وقد يبدو هذا  ،، أو من خالل عمل األطفال بروح الفريق الواحدفيها
  .أكثر دقة

(Deren)ويرى ديرن 
ن معظم األطفال من اُألسر أ )13(

إال  -هاتهم بائهم وأمآعلى الرغم من أنهم يعيشون بين  - السليمة
وكذلك األطفال  من صورة األم، أكبر ن صورة األبأنهم يرسمو

كبر من أبائهم فيكون رسمهم آل ،الذين يعيشون مع أمهاتهم المطلقات
ضي وذلك بعد م ،في كثير من األحيان% 64أمهاتهم بنسبة بلغت 

أكثر من سنة على انفصال الوالدين، وفي أحيان أخرى يرسم الطفل 
على الرغم من  ،%17كبر من األب واألم بنسبة بلغت أنفسه 

والجدير . ها األب إلى المنزل بعد االنفصالالزيارات التي يقوم ب
إلى أن  نيشيرا )Isacs&Leving()20( بالذكر أن ايساك وليفنج
 ،بديالً عن األب المطلق ،أو غيرهم ،فسهماألطفال الذين يرسمون أن

النفسية واالجتماعية من األطفال الذين  كالتأكثر عرضة للمش
 . يعيشون في ُأسر متماسكة

نه أ )Lewis&Greene()22(من لويس وجرين كما يرى كل 
 اسواء كانو ،ال توجد فروق في حجم اآلباء عند رسم األطفال لهم

 وذلك من خالل تحليل ،يندوجوغير م ون في المنزل أوجوديم
رسما ألطفال ال ) 58(و ،بائهمآرسما ألطفال يعيشون مع ) 61(

فقد تبين أن موقف الطفل لم يتغير في  ،بائهمآيعيشون مع 
  .المجموعتين

 ،إن األسئلة التي تدور حول رسومات األطفال كثيرة جداً
كيف يرى الطفل : منها ،عائالتهمالرسومات التي تتعلق ب خصوصاً

ى عالقته مع كيف يروالديه؟ و ىكيف يروفسه في عائلته؟ ن
، ويمكن أن نجيب عنها إذا استطعنا أن نقرأ ما اآلخرين في اُألسرة؟

يحاول هؤالء األطفال أن يعبروا عنه؛ وذلك من خالل تحليل 
لهذه الرسومات  ويمنا رسوماتهم، وهذا يتطلب منا االبتعاد عن تق

ضوعية لقراءة الرموز المخبأة فيها، من الناحية الفنية، ونسعى بمو
وذلك اعتماداً على قوانين محددة وضعها علم النفس التحليلي لتفسير 

وتُشير كارين  ،التي ترسم بقلم الرصاص السيما تلكتلك الرسوم؛ 
  :إلى بعض من هذه القوانين )4()المشار إليها في خضر( ماكوفر 

الً عن رسم ل الطفل مثفإذا سأ :رسم العائلة دون إرشادات .1
 .ارسم ما تريده أنت: نكتفي بالقول ،شخص معين من العائلة

أن يرسم الطفل بقلم  :الرسم بقلم الرصاص وعلى ورقة بيضاء .2
حتى نستطيع أن نرى مدى ضغطه عليه أثناء الرسم  ،رصاص

على الورقة، وهنا ال بد من اإلشارة إلى الورقة التي يرسم 
ورقة العادية ذات عليها الطفل؛ فيجب أن تكون نصف ال

سيرتبك ويصيبه التوتر إذا كانت  لن الطفأل ؛)(A4القياس 
والعكس إذا  ،لعدم معرفته كيف يمأل تلك الورقة ؛الورقة كبيرة

 ،طر الطفل إلى تقليص األفكارضفسي ،كانت الورقة صغيرة
 .ويتقيد بأشياء محددة لرسمها دون غيرها

وإذا  ،جوز التصحيحألنه ال ي: عدم استخدام الممحاة في الرسم .3
ثم نقارنها بالورقة التي اخطأ  ،الطفل نعطيه ورقة جديدة أأخط
 .فيها

يجب أن نذكرهم أن هذا الرسم لن يستخدم  :الفنيويم عدم التق .4
كما  ، قُدراتهم في رسم لوحة جميلة ويموال لتق الفني، ويمللتق

معلومة نحصل عليها من الرسم  على أيةيالم األطفال  أاليجب 
 .ناء تحليلنا لهاأث

األشياء التي  يجب أن نُذكر الطفل أن يسمي :تسمية العناصر .5
أما األطفال الذين ال يكتبون بعد  ،يرسمها تحت الرسمة

 .األشياء لفظياً ونحن نكتبها لهم نفيسمو

 إذا أصر الطفل على استخدام األلوان :عدم استخدام األلوان .6
 .ىإمكانية استخدامها في لوحة أخرنرشده إلى 

ن كل ما يرسمه الطفل االعتقاد بأيجب : الرسم ليس صدفة .7
ألنه لم  ؛بل له سبب ،على الورق ليس عشوائياً وال صدفة

سواء بالكالم أو بالرسم، وهنا  ،يتعلم بعد إخفاء ما يشعر به
 اتيجب أن نتذكر أن الدقة والتقنية العالية في رسم الطفل ليس

د معظم ها، لذلك نجوسيلة للتعبير عن الذات بل هي إلخفائ
إلى   جؤونيل ،منهم نالتجريديي خصوصاً ،والفنانين الرسامين

حيث ال أبعاد وال مقاييس  ،طريقة األطفال في رسوماتهم
 .صحيحة

بالنسبة لما يخص عالقة الطفل : عالقة الطفل بالمحيط .8
امدة ال حياة فيها كما نراها نه ال يراها أشياء ج، فإباألشياء

تبادلة ياء فيها حياة تتنفس، وتقيم عالقات م، بل يراها أشنحن
 .فيما بينها وبين األشخاص

ومن المهم أن نصدق اعتقادات األطفال ومشاعرهم التي 
 نتيجة تعاملنا مع هذه األشياء، واألطفال يرون ،تكونت لدينا

مهما كانت أعمارهم  ،ويستشعرون كل شيء يدور من حولهم
التحدث في األم  غرقها؛ فهم يالحظون المدة التي تستصغيرة

 أو ،أو المدة التي يقضيها الوالد بالعمل أو بمشاهدة التلفاز ،الهاتفب

، وقد يرسم الطفل أشياء أكثر مع والديهممدة لعبهم مع بعضهم أو 
  ،أو قد ال يرسم نفسه ،وقد ال يرسم أشخاصاً معينين ،من األشخاص

من أفراد  حدأ فمثال إذا نسي الطفل رسمأو يبالغ في الحجوم، 
  :وإنما له احتماالن من التفسير ،ُأسرته فهذا ليس صدفة

تجاه ذلك خفية  سلبية إما أن يكون لدى الطفل مشاعر ال واعية
 ،وهو يعلم أن التعبير عن تلك المشاعر مرفوض ،الشخص المنسي
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 أننه يشعر أة الشديدة من أخيه، أو شعوره بالحسد أو بالغير مثل
أن  واالحتمال اآلخر .ا األخ يغيظه بشدةوهذ أخاهيحب  أنعليه 

ن ذلك الشخص أوك ،مانالعالقة واالحتكاك مع هذا الشخص معدو
نفسه في  الطفل لم يرسمأما إذا  ،غير موجود في عالمه العاطفي

صعوبة التعبير عن نفسه مع األشخاص : فهذا يعني ،الصورة
إيجاد  ويصعب عليه ،يقول إنهم ال يكترثون به كأن، منهالقريبين 

أنا تنازلت عن المحاولة في : الطفل بقوله يعترفأو  ،مكان له بينهم
 ،ني عدمت الوسيلة للتعبير عن نفسيإأو  ،إيجاد مكاني في عائلتي

كما (ولم يعد يهمني األمر  ،واستسلمت ألخذ العائلة هذا الحق مني
  ).خراآلاهتمام األبوين المطلق بولد دون 

مدى  فيشير إلى ،المرسومالشيء أو  ،حجم الشخصيةوبالنسبة ل
عند الطفل، أي حجم العالقة ومقداره أهمية ذلك الشخص أو الشيء 
والمكانة التي  ،أو الشيء المرسوم ،المتبادلة بين الطفل والشخص

  .يحتلها في نفسه

ن تفسير رسوم األطفال ُألسرهم ينطوي على ومن هنا فإ
أو عدم د اُألسرة بعض أفرا وجود: مثل ،استخدام المؤشرات العامة

األب أو األم، إضافة إلى الحجم النسبي أو  صوصاًخ ،وجودهم
المطلق للفرد في هذه اُألسرة، وكذلك االنطباع العام في تماسك 

الصورة أو الرسمة، كما أن  ذي أوجدتهوالمناخ العاطفي ال ،اُألسرة
: مثل ،هناك سمات أخرى يمكن أن تظهر في رسومات األطفال

 نلذيلأو العزلة واالنطواء ا ،بعض أفراد اُألسرة سمة الحذف ل
من خالل رسم الطفل في حافة الورقة، وقد صنف كثير  انيظهر

األول : من الباحثين رسومات األطفال في هذا المجال إلى قسمين
 ،وهو رسم الطفل ُألسرته جميعها وهي تقوم بعمل شيء ،حركي

عمل أي  والثاني غير حركي وهو رسم اُألسرة جميعها دون
  .)25(شيء

ويرى الباحث أن الوقوف على رسومات األطفال وتحليلها  
للمعنيين  ألمر الذي يجعل منها مرجعيةلومات، اعيوفر كما من الم

والمهتمين ببناء شخصيات األطفال  ،بدراسة قضايا الطفولة
من اُألسر تعاني  اً، ال سيما أن كثيراآلباء واألمهات خصوصاً

مما ينعكس على الطفل الذي يحاول أن  ،اخلهامشكالت اجتماعية د
من خالل رسوماته التي تعد فرصة  ،يعبر عن تلك المشكالت

 . ليخبرهم عن معاناته داخل هذه اُألسرة ،لالتصال باآلخرين

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

د ووج إلى ،األجنبية منها صوصاًخ ،تُشير معظم الدراسات
النفسي الذي يعيشه ك والسلوعالقة بين الجنس والعمر واُألسرة 

الطفل داخل اُألسرة، وإذا كان الطفل يعانى مشكالت نفسية 

، فإنها في األصل بمثابة انعكاس لصراعات سلوكية تواضطرابا
مما يعني أن البناء اُألسري غير متماسك  ،اجتماعية داخل اُألسرة

 ،فيها، لذلك فإن أفضل طريقة لمساعدة الطفل هي مساعدة الوالدين
من  عرفهامن خالل الكشف عن هذه المشكالت التي يمكن أن ن

  .خالل رسوماته
البناء دراسة أثر برزت مشكلة الدراسة من خالل ومن هنا 

رسومات األطفال  في والعمر  ،والنوع االجتماعي ،سرياأل
وبيان اتجاهات  ،للوقوف على تحليل هذه الرسومات  ،لعائالتهم

لك ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن ، لذسرةاألطفال داخل هذه اُأل
  :األسئلة التالية

 تماعي والعمر والبناء األسري فيثر النوع االجما أ •

 طفال لعائالتهم؟رسومات األ

ما أثر التفاعالت الممكنة بين النوع االجتماعي  •
  والعمر والبناء اُألسري في رسومات األطفال؟

  أهداف الدراسة 

  :األهداف اآلتية تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق

وبيان أثر النوع االجتماعي  ،تحليل رسومات األطفال لعائالتهم •
 األشكال في الرسم عملية حذف في والعمر والبناء اُألسري 

 .أو تضمينها

وكذلك موقع الطفل نفسه  ،وموقعهما حجم األب واألممعرفة  •
إضافة إلى تضمين  ،أو حذفهما ورسم األب واألم ،في الرسمة
 .خرىعناصر ُأ

  أهمية الدراسة

 الذي يتناول ،أهمية موضوعها ترجِع أهمية الدراسة الحالية إلى
 فيوالعمر والبناء اُألسري ) الجنس(أثر النوع االجتماعي 

لُألسرة في  استقرار  رسومات األطفال لعائالتهم، والدور الرئيس
 ،الطفل، أو حدوث االضطرابات االجتماعية التي تزيد من عزلته

سلوكه، ومما يزيد من أهمية الدراسة أنها  فيتنعكس ومن ثم 
قدمت تحليالً لرسومات األطفال؛ لمساعدة اُألسرة على التغلب 
 ،على مشكالتها ومشكالت أطفالها، األمر الذي يوفر أداة قياس

في قياس العالقة بين البناء اُألسري  ،غير األدوات التقليدية
 في – لدراسات العربيةن اإ ورسومات األطفال لعائالتهم، حيثُ

لم تُعط االهتمام الكافي لهذه النوعية من  -حدود علم الباحث
  .الدراسات

ذه الدراسة قد تُسهم إضافة إلى أن النتائج التي ستُسفر عنها ه
والقائمين على الطفولة في  ،والمعلمين ،واألمهات ،باءفي تعريف اآل
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شكالت النفسية وعن الم ،بأهمية الكشف عن شخصية الطفل ،األردن
  .وذلك من خالل رسوماته ،التي يعيشها داخل اُألسرة

  التعريفات اإلجرائية

المحددة أعمارهم في هم  األطفال في هذه الدراسة: األطفال •
 .سنوات) 8-6(الفئة العمرية

في  ،أو لكليهما ،يعني عدم تناول الطفل ألحد والديه: الحذف •
 .رسمه

أو  ينجم وطول كبيررسم الطفل ألحد والديه بح: الحجم •
 الحجمبأو رسمهما  ،درجة األهمية بالنسبة له وفق ،ينصغير
 .نفسه

وهو ما يشعر به الطفل ): موقع الطفل( االنطباع عن الذات •
 ،وموقعه بالنسبة لهم في رسوماته ،عن نفسه بين أفراد ُأسرته

 .موجودغير في الرسم أو  اًحيث يكون موجود

 ،عن األب واألم ن بديلينوهو رسم أشخاص آخري: مينالتض •
أو الحديقة أو  ةكالسيار ،أو رسم مظاهر لها عالقة باُألسرة

 .المنزل

من  ،وسيلة إلسقاط ما يشعر به الطفل تجاه ُأسرته: رسم الطفل •
بطريقة ال  ،أو مظاهر ُأخرى لها عالقة باُألسرة ،أفراد

من خالل الدرجة المتحققة على  ،على ورقة الرسمشعورية، 
 .الرسم باستخدام قلم الرصاصاختبار 

عيش فيها الطفل مع والده التي ي: )المتماسكة( اُألسرة الطبيعية •
 .ووالدته

التي يعيش فيها الطفل ): ماسكةمتالغير (الطبيعية غير اُألسرة  •
 .دون كليهماأو دون أب أو أم 

 محددات الدراسة

 :يتحدد تعميم نتائج هذه الدارسة في ضوء المحددات اآلتية

، المستخدم في الدراسة لجمع البياناتاالختبار  صدق درجة .1
  .وثباته

لهذا ال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة إال على  :د الدراسةافرأ .2
 .األفراد المماثلين

 ،التضمينو ،الحذف: وهي ،المظاهر الخاصة برسم الطفل .3
حجم كل من ووموقعه في اُألسرة،  ،انطباع الطفل عن نفسهو

 .في الرسم هوموقع ،األب واألم

 

  الدراسات السابقة

 ،طفالوم األالمتعلقة برسكثير من الدراسات نتائج  أظهرتلقد 
التركيز على مفاهيم تتعلق بطبيعة بيئة تلك  ،منها األجنبية صوصاًخ

تناولت هذه  من حيث االتجاهات والمعتقدات، وقد ،الدراسات
التي تسعى  وأهدافهاكثر ارتباطاً بمتغيراتها الدراسة الدراسات األ

هدفت إلى بيان حجم األب  )Burton()9(دراسة بيرتون ف ،لتحقيقها
 يحوالي مئتواألم في رسوم أطفالهم من اإلناث، وقد شملت العينة 

، فقد وجد أن األطفال الذين يعيشون مع كال الوالدين لإلناث رسمة
، الجنس اآلخر من كبرمعالم الجنس أرسوماتهم ألبويهم  يظهر في

الذكور واإلناث  يرسمونغياب والديهم  الذين يعانون لألطفابينما ا
ن هناك قسماً من األطفال الذين يعانون غياب األب نفسه، وأ الحجمب

نه ال أ  Burtonكبر، ولكن ما توصل إليهأيرسمون األم بشكل 
رسومات البنات لكال  فييوجد فروق بسبب البناء اُألسري أو الحجم 

 ).األب واألم(الجنسين 

بدراسة هدفت إلى تقصي تأثير وجود  )Payne()27(قام باين و
على حجم اإلنسان في رسومات  ،أو عدم وجوده ،حد الوالدينأ

رسما من رسومات ) 480(األطفال، وقد اشتملت العينة على 
سنة، وقد أسفرت ) 13-7(األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الجنسين ل من كالثالثة أرباع األطفا أن نتائج هذه الدراسة عن
يعود  عوهذا بالطب ،كبر من صورة األبقاموا برسم صورة األم أ

في  من األب كبرحيث إن األم تأخذ دورا أقوى وأ ،إلى طبيعة البيئة
وأوضح من صورة األب كبر لذلك تبدو صورتها أ ؛البيتبالسيطرة 

 .في حال رسمها

العائلي  استخدام الرسم"عنوان ب )Cobia()12( وفي دراسة كوبيا
، حيث هدفت الدراسة إلى "في رسومات األطفال للزواج الثاني

 خصوصاً أولئك ،وإدراكهم لألدوار العائلية ،فحص فهم األطفال
 طفال، كما) 370(العينة  شملت، وقد الذين يتزوجون مرة أخرى

 ،للحصول على االستجابات في رسومات األطفال ،استخدم الباحث
 ه الدراسة إلى أنقد أشارت نتائج هذتقنية تحليل الرسومات، و

وليس له أثر  ،بعض العائالت كان أمرا طبيعياالزواج الثاني في 
رسومات األطفال، كما أشارت النتائج إلى أن األطفال  كبير في

 ،واألم ،الذين ولدوا قبل الزواج الثاني يرسمون العائلة من األب
 فياسكة لها تأثير مما يعني أن اُألسر المتم -ن وجدوا إ - خوةواإل

 .رسومات األطفال

مقياس رسم "بدراسة بعنوان )Anderson()8(ندرسون أوقام 
وتكونت  ،"األطفال لعائالتهم من خالل المقارنة بين ثالث بيئات

طفال من الجنسين، وقد استخدم الباحث التدرج ) 220(العينة من 
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، وكان الهدف من ماالجتماعي في رسومات األطفال لعائالته
ما إذا كانت رسومات األطفال لعائالتهم تعكس القيم الدراسة فحص 

وقد دلت النتائج على  ؟الثقافية في رسوماتهم من ثالث بيئات مختلفة
على رسوماتهم  أن االختالفات الثقافية في طريقة تركيز األطفال

متغير الجنس، كما أن رسومات األطفال  وفق لعائالتهم لها أثر
  .فات االجتماعية بين الجنسين من األطفالتُشير إلى االختال

(Flannrey& Watson)دراسة فالنري وواتسون  أما 
)14( 

مهارات  في وأثره  ،هدفت إلى دراسة العالقة بين اختالف الجنسف
الثالث  وفالصفطلبة مرحلة االبتدائية من في الالرسم لدى األطفال 
 ،وطالبةطالباً ) 114(وتكونت العينة من  ،والرابع والخامس

وأشارت النتائج إلى أن رسومات األطفال من الذكور كانت عدوانية 
  .وذلك على عكس رسومات اإلناث ،وغير واقعية

(Payne)باين ل أخرى وفي دراسة
هدفت إلى دراسة أثر  )28(

رسومات األطفال لعائالتهم،  في اُألسري والترابطالجنس والعمر 
 تتراوح ،طفل) 502(ى عينة مكونة من ت الدراسة عليوقد أجر

من منطقة باربادوس، وقد تألفت  ،سنة) 11-7(بين  أعمارهم 
مدارس  تسع في ،من اإلناث) 305(من الذكور و) 197(العينة من 

  .ابتدائية

 :يأتيوقد أسفرت النتائج عما 

وذلك يظهر  ،رسوماته في هناك أثر للبناء اُألسري للطفل  -
 - ر أحد الوالدين من خالل الرسم الّذي كان يخلو من صو

إما لسبب الوفاة أو  ،بسبب غيابها عن المنزل - األم  خصوصاً
فيظهر الغائب عن المنزل من الوالدين بحجم  ،العمل أو الطالق
   .أصغر من اآلخر

فكلما تقدم الطفل في  ،رسومات األطفال فيهناك أثر للعمر  -
هم العمر كان رسمه أكثر وضوحاً لوالديه، وأنه يظهر نفسه بين

سنوات بطول صورة ) 8-7(رسومات اإلناث في سن  وامتازت
  .نفسها المرحلة فيالوالدين الذكور 

(Chen)دراسة تشن  أما
هدفت إلى كشف العالقة بين فقد  )10(

تخيل الطفل والبيئة الثقافية واالجتماعية ورسوماته، وأجريت على 
نة ، وتكونت العيصينيةثالث مدارس وطلبة ثالث مدارس أمريكية 

) 8-6(لهؤالء الطلبة الذين تراوحت أعمارهم بين  رسم) 200(من 
عتمد في تحليل الرسومات على اختبار كالرك اوقد  ،سنوات

رسم و رسم بيت،: والذي يضم أربع نقاط ،للمقدرة على الرسم
رسم مجموعة من األصدقاء يلعبون في و ة،عشخص يركض بسر

هناك النتائج أن  الملعب، ورسم عالم مثير من الخيال، أظهرت

عالقة قوية بين رسومات األطفال والمشاهد البيئية واالجتماعية الّتي 
 .قدرته على التخيل في الرسمبين يراها حوله، و

(Tuman)أجرى تومان و
دراسة هدفت إلى تقصي العالقة  )33(

بين الموضوع المفضل لدى الطفل، والمظاهر الشكلية المستعملة في 
رسوم األطفال، وأجريت هذه الدراسة  فيها وأثر ،الرسم والجنس
حتى الصف رحلة االبتدائية من الصف األول على طلبة الم

وقد بلغ عدد  ،نيويوركبفي إحدى المدارس األمريكية  ،الخامس
شارت النتائج أو .التّحليلبتناولها الباحث  ،رسمة) 250(الرسومات 

تميزت حيث  ،رسومات األطفال فيللجنس  اًإلى أن هناك اثر
وظهرت في  ،رسومات اإلناث بالطابع اإلنساني واالجتماعي

ن المتناسقة واألشكال العضوية، كما تميزت بكثرة الوعناصرها األ
رسومات الذكور بالطابع  بينما ظهرت ،التفاصيل في الرسم

أن  غير ،واستخدام أقل لأللوان ،وحب المغامرات ،العدواني
 .الخطوط في رسوماتهم أكثر تعبيراً

من  ،هدفت إلى معرفة تعبير الطفلبدراسة  )2(وقامت حنفي
 ،طفال )480(، وقد بلغت العينة خالل الرسم عن موضوع اُألسرة

تمثّل المستويات الدراسية المختلفة لعدد من مدارس القاهرة، 
عن موضوع  طفالاأل تعبير فيتناولت الباحثة في دراستها الرسم و

وأداة  ،عوامل، كالموضوعاُألسرة، حيث ثبتت مجموعة من ال
الرسم، ومساحة الورقة، ومستويات التالميذ في كّل اختبار من 

واقتصرت العوامل المتغيرة  .الناحية التحصيلية، ومستوى الذكاء
على األعمار الّتي أجريت عليها التجربة، باعتبار أنها تمثّل 

عالقة المستويات الدراسية المختلفة، ودلت النتائج على أنّه ال توجد 
ثابتة تربط بين األطفال واألب واألم الذين يكونون اُألسرة في 
الصورة الواحدة، وأن العالقة بينهم متغيرة تبعاً لحالة الطفل 

وبعضهم  ،عن األبزيادة النفسية، فبعضهم بالغ في رسم حجم األم 
عن األم واألبناء، ومنهم من رسم زيادة بالغ في رسم حجم األب 

بمستوى واحد، ومنهم من حذف بعض أفراد  جميعهم سرةاأل أفراد
بعد إجراء دراسة لحاالت فردية  ،ثم تبين للباحثة .الرسم منالعائلة 

العالقات بمنهم، الصلة الوثيقة بين تعبيرات األطفال الّتي تتأثر 
على  - أن تعبيرات األطفال فنياً تتأثر كما .السائدة بين أفراد اُألسرة

بنسب متفاوتة بإحساسات  -  مراحل العمريةاختالف ال من رغمال
  .الطفل ونفسيته الداخلية

تأثير هيكل "بعنوان  )Rebecca()35(دراسة ريبيكا  وأما
، كان هدفها استكشاف العالقات "األسرة على الطفل ومفهوم الذات

من خالل الرسم، وقد شملت العينة  األسريةبين األطفال في البيئة 
 ،سنة) 19-9(تتراوح أعمارهم بين  لذينطفال من األطفال ا) 815(

من مناطق الواليات المتحدة  اًموقعا رئيس) 17(من تم اختيارهم 
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 وفق ،مستويات ةاألمريكية، وقد صنفت الباحثة األطفال إلى خمس
األسر السليمة، األسر التي : على النحو اآلتي ،معيشتهم في األسرة

ا األم، األسر التي يعيد تشكيلها األب، األسر التي تعيد تشكيله
يرأسها األب، األسر التي ترأسها األم، وقد أشارت نتائج الدراسة 

متعاونين فيها م األسر السليمة التي يكون األب واأل إلى أن
  .اً وطمأنينة بالنسبة لألطفالهي أكثر األسر أمان ،وحاضرين

إشراك بدراسة هدفت  )Raymonde()34( وقامت ريموندا
وذلك من خالل استخدام  ،االنضباط داخل األسرةاألطفال في عملية 

، وقد ركزت شكل من خالله الطفل خريطة لألسرةاختبار للرسم ي
وإحداث تعديالت في نظام  ،هذه الدراسة على احتياجات األطفال

سرية، وقد أجريت هذه تصبح أكثر مالءمة لفهم الحياة األل ،األسرة
الباحثة الرموز  عتمدتوا ،طفال) 90(راسة على عينة مكونة من الد

من خالل الرسم على ورق يشكل الطفل من خاللها  ،واأللفاظ
نه يمكن إشراك ، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أخريطة األسرة

والمشاركة  ،سريةوالمشكالت األ ااألطفال في الكشف عن القضاي
سرة من خالل المختلفة داخل األفي عالج تلك القضايا والمشكالت 

  .رسمها
التي ركزت على  ،الدراسات السابقةمن خالل استعراض و

رسومات  فيوأثرها  ،وبعض المتغيرات األخرى ،دارسة اُألسرة
اتفقت مع بعض هذه الدراسات في  ةاألطفال، نجد أن الدراسة الحالي

  :واختلفت معها في عناصر أخرى ،عناصر محددة
 فقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض منها في تناولها -

(Payne) كدراسة ،واُألسرة ،والعمر ،ات الجنسلمتغير
)28(، 

 كما اتفقت مع بعضها في تناولها لبعض .)Burton()9( ودراسة
تشن كدراسة كل من  ،المتغيرات األخرى كالجنس والعمر فقط

(Chen)
)10(

 & Flannrey) وواتسون فالنري ودراسة 
Watson)
وجرين  ودراسة لويس ،)2(حنفيودراسة   ،)14(

)Lewis&Greene()22( ودراسة)Rebecca()35(  ودراسة
)Raymonde()34( .  

في  الدراسات السابقة  كما اتفقت هذه الدراسة مع بعض -
وبعض المفردات التي يجب أن تتوفر  ،استخدام اختبار الرسم للعائلة

وموقع كل من األب  ،والتضمين ،كخاصية الحذف ،في رسم الطفل
  .وموقع الطفل نفسه في الرسمة ،مواأل

ولكن تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في البيئة  -
في  تن معظم البيئاحيث إ ،التي ستجرى فيها الدراسة الحالية

تفصلها عن منطقة  ،الدراسات السابقة ُأجريت في مناطق غربية
ومعتقدات وقيم من ناحية  ،جغرافية من ناحية الدراسة الحالية حدود

اختلفت مع معظم الدراسات السابقة  ةالحالي ة، كما أن الدراسأخرى

حيث كانت العينة في هذه الدراسة  ،وحجمها في اختيار العينة
نظراً الختالف البيئات العربية عن األجنبية من حيث  ،صغيرة

وقوانين الزواج الموجودة في بيئات الدراسات  ،والعادات ،القيم
ا يسهم في مم ،الطالق واالنفصال شكالتالتي تكثر فيها م ،السابقة

أو  ،وجود عينات كبيرة من األطفال الذين يعيشون بال أب أو أم
وموقع  ،والتضمين ،الحذف(إضافة الرتباط مفردات  .بالهما كليهما

بالمتغير التابع لهذه الدراسة ) وموقع األب واألم في الرسم ،الطفل
  .ارتباطا وثيقا

  

  الطريقة واإلجراءات

ووصفاً ألداة  ،ألفراد الدراسة وصفاً تتضمن الطريقة واإلجراءات
، ومتغيرات الدراسة، وثباتها األداةالدراسة المستخدمة، وصدق 

  .والتحليل اإلحصائي للبيانات ،وإجراءاتها ،وتصميمها

  منهج الدراسة 

طبيعة هذه مته نهج الوصفي التجريبي لمالءلمقام الباحث باستخدام ا
من خالل اختبار  ،هاتسئلواإلجابة عن أ ،ولتحقيق أهدافها ،الدراسة

  .رسم العائلة

  أفراد الدراسة

لنوع االجتماعي والعمر والبناء ثر اتسعى هذه الدراسة إلى معرفة أ
 ، وقد قام الباحث باختيارطفال لعائالتهماألسري في رسومات األ

للعام  ،من مدارس منطقة مخيم البقعة ،قصديبشكل  ،أفراد الدراسة
، منهم )اًوإناث اًذكور(طفالً ) 86(وعددهم ) 2009- 2008(الدراسي 

 شكالتبسبب بعض الم ،ال يعيشون في ُأسر طبيعية طفالً) 36(
أو الموت ألحدهما  ،كالطالق ألحد الوالدين ،اُألسرية واالجتماعية

 سريةطفالً يعيشون في ظروف ُأ) 50(، إضافة إلى يهماأو كل
 بغض النظر عن المشكالت ،مطبيعية من حيث وجود األب واأل

أو  ،كالمشكالت العائلية ،األخرى التي تواجه األطفال في هذه اُألسر
ثارها شكالت التي تنعكس آأو غيرها من الم ،األوضاع االقتصادية

الرغم من وجود بعض وعلى ، وسلوكاتهم األطفال اتنفسي على
كقرية  ،والقرى الخاصة باألطفال ،والجمعيات الخيرية ،المراكز

)SOS (ليهماو كألحد الوالدين أفال األيتام الفاقدين التي تعنى باألط ،
إال أن هذه القرى والجمعيات لها قوانينها وتعليماتها الخاصة بتربية 

يعيش في بيئة  كما أن الطفل فيها، الطفل منذ صغره من ناحية
 ،أو مع احد أفراد ُأسرته ،ال يتفاعل فيها مع عدد كبير ،مغلقة

إضافة إلى أن  ،ثانيةمن ناحية  مقارنة مع بيئات التعليم األخرى
ألمر الذي ال يحقق أهداف ا، معظمهم من  األيتامهؤالء األطفال 

، لذلك قام الباحث بالبحث عن أفراد الدراسة في البيئة الدراسة
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التي ينتقل منها الطفل بعد التعليم إلى  )المدرسة(التعليمية الطبيعية 
 أو  ،الهماأو ك ،فقط أمهذه اُألسرة  أب أو  في سواء كان ،اُألسرة
البناء (، إضافة إلى التركيز على الحالة اُألسرية ألقاربأحد  
أو مع  ،أو مع أبيه ،كون الطفل يعيش مع أمه حيث من) اُألسري

التركيز على الطفل  فقط وليس ،حد منهماأو ال يعيش مع أ ،ليهماك
طفال  كما هو الحال في الجمعيات الخيرية وقرى األ ،الفاقد لوالديه

ووفق  ،الحالة في البناء اُألسري وفقوقد توزع أفراد الدراسة 
 .)1(كما هو موضح في الجدول  ،العمر والنوع االجتماعي

 النوع االجتماعي والعمر والبناء توزيع أفراد الدراسة حسب متغير )1(جدول 

  اُألسري

/  الحالة
 العمر

6 7  8  
  المجموع

  إناث  ذكور  إناث ذكور إناث ذكور

  17  2  3  3 3 2 4 يعيش مع أبيه
  7  1  1  1 1 2 1 يعيش مع أمه
 يعيش مع كال

 الوالدين
8  7  9  9  9  8  50  

ال يعيش مع 
من حد أ

  الوالدين
2  1  3  2  3  1  12  

  86  12  16  15  16  12  15  المجموع
  

  الدراسة  ةأدا

بإجراء اختبار الباحث  قام ،للحصول على استجابات أفراد العينة
أو  ،مثل السيارة ،اهر أخرى تتعلق باُألسرةومظ ،رسم العائلة

مفردات يمكن للطفل  من خالل استخدام أربع ،أو المنزل ،الحديقة
الحذف، :  عائلته التي سيرسمها، وهيلأن يتناولها في رسوماته 

، وموقع الطفل نفسه وموقعهاالتضمين، وحجم الوالدين في الرسمة و
  ).االنطباع عن الذات(في الرسم 

  اوثباته اةاألدصدق 

 ،االختبار ومفرداته، تم عرض وثباتها األداةالشتقاق دالالت صدق 
المتخصصين في على مجموعة من  ،الذي سيمثل أداة قياس الرسم

معلمين في وعلى عدد من ال ،التربية الفنية وعلم النفس التربوي
الموضوع لغايات هذه مناسبة هذا  التربية الفنية، للحكم على مدى

 ةعلى هذا االختبار وأهميته في البيئ قد أجمع المحكَمونو ،الدراسة
وبذلك أصبح االختبار  ،%94وقد بلغت نسبة اإلجماع  ،األردنية

كما تم أيضاً اشتقاق داللة صدق  ،ومفرداته في صورته النهائية
 المفرداتمن خالل الكشف عن التدرج في ظهور  ،البناء النظري

ت لتحقق من مدى ارتباط العالقاحسب األعمار المختلفة، كما تم ا
في التربية الفنية في  األطفال المتحققة على المقياس وعالمات

  .المدرسة

االختبار على عينة   فقد قام الباحث بتطبيقأما بالنسبة للثبات، 
، وذلك من اً وطالبة من خارج أفراد الدراسةطالب) 30(مكونة من 

وقد كان  ،)Test-Retest(خالل استخدام طريقة االختبار وإعادته 
، واستخدم نقابلة األولى والثانية مدة أسبوعيالفاصل الزمني بين الم

 Pearson Correlation(الباحث معامل ارتباط بيرسون 

Coefficient( فكانت قيمته  ،بين القائمة في الحالتين)وقد، %)86 
معامل الثبات هذا كافيا ألغراض هذه الدراسة عد.  

  األداةتصحيح 

رسومات األطفال الذين ثم حددت  ،بجمع الرسومات الباحث  قام
، وكذلك األطفال بائهم، والذين يعيشون مع أمهاتهميعيشون مع آ

حد ، واألطفال الذين ال يعيشون مع أالذين يعيشون مع كال الوالدين
الخاضعة  عثم قام الباحث بتحديد المفردات األرب ،من والديهم

يأخذ كل  ،كل مفردة إلى مستوياتوقسم  ،للتصحيح في رسم الطفل
  :وعلى النحو اآلتي  ،مستوى منها عالمة محددة

عدم حذف : مستويات ةوقد قسمت إلى أربع :خاصية الحذف -
رسم ( ، وحذف األمتأخذ عالمة صفر) ايهمرسم كل( األب واألم

تأخذ ) األم ترسم( ذف األب، وحوتأخذ عالمة واحدة) األب
تأخذ ) عدم رسم األب واألم(، وحذف كال الوالدين عالمتين

  .ثالث عالمات

تضمين عناصر أو مظاهر : ولها مستويان: خاصية التضمين -
 ،، وعدم تضمين عناصر أو مظاهرتأخذ عالمة واحدة ،معينة

  .تأخذ عالمة صفر

حد إذا رسم أ:  ة مستوياتوقد قسمت إلى أربع: خاصية الحجم -
وإذا رسم  ،اًصفر تعطى  ،أو لم يرسم كليهما ،الوالدين فقط
، وحجم ةعالمة واحد عطىت ،ألم لحجم ا مساوياً حجم األب

كبر من األب ، وحجم األم أتعطى عالمتينكبر من األم األب أ
  .ثالث عالمات تعطى

رسم نفسه تأخذ : يينوقسمت إلى مستو: خاصية موقع الطفل -
  .ةتأخذ عالمة واحد عالمة صفر، ولم يرسم نفسه

  متغيرات الدراسة

  :ةتيسة على المتغيرات اآلتشتمل الدرا

  :المتغيرات المستقلة -

  ).أنثىوذكر، (وله مستويان  )الجنس(النوع االجتماعي .1

     8و، سنوات7و، سنوات 6(مستويات  ةالعمر وله ثالث .2
 ).سنوات
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، والده طفل يعيش مع( مستويات ةوله أربع ،البناء اُألسري .3
دون فل يعيش وط، طفل يعيش مع والديهو ،طفل يعيش مع أمهو

 .)والديه

  :المتغير التابع -

من خالل العالمة المتحققة على  ،ل لعائالتهماألطفا اترسوم
   ).، وموقع الطفلالحجمو، التضمينو، الحذف( مفردات الدراسة

  الدراسة أداةتطبيق إجراءات 

  :اتبعت الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتية 

من أكثر من  ،قصديةبطريقة  ،حدد الباحث أفراد الدراسة -
منهم  وطالبة، اًطالب )86(وعددهم  ،مدرسة من مدارس مخيم البقعة

حد الوالدين ألفقدان  ،وطالبة ال يعيشون في ُأسر طبيعية اًطالب) 36(
 طالباً) 50(، إضافة إلى إما بسبب الطالق أو الموت ،ليهماأو ك

  .وطالبة يعيشون في ُأسر طبيعية

المدارس التي  يريمدمن بعد حصول الباحث على اإلذن  -
، حدد المعلمين والمعلمات المتعاونين في أفراد الدراسة يوجد فيها
من خالل ورشة عمل على كيفية إجراء  ،هميبوتم تدر ،كل مدرسة

رشدين بصفتهم موما المطلوب عمله منهم تجاه األطفال  ،االختبار
 ،تباع القوانين الخاصة برسم الطفل لعائلتهوذلك با ؟وموجهين فقط

 .ليها سابقا في هذه الدراسةتم اإلشارة إالتي و

موعة عشوائية قام الباحث بتطبيق االختبار على مج -
، بعد أن تم شرح لغايات صدق االختبار ،خارج أفراد الدراسة

 .ءات التي سيتبعها الطفل في الرسماإلجرا

قام الباحث  ،لغايات الحصول على استجابات األطفال -
 ،دربين على كيفية تنفيذ االختبارعلمات المبالطلب من المعلمين والم

فيما يتعلق برسم العائلة لكل  ،شرح إجراءات االختبار أمام األطفال
 ،مفردات أخرى لها عالقة باُألسرة ةإضافة إلى رسم أي،منهم

، وقد بين الباحث للمعلمين وغيرها ،والحيوانات ،والمنزل ،كالسيارة
نه ليس شرطا كتابة اسم طفال أكروا األات المدربين أن يذّوالمعلم

 ،حذف بعض المفردات من الرسمةأو  ،خوفا من اإلحراج ،كل منهم
 .لشعوره بالخجل أو الخوف

 ،الورق المستخدم في الرسم بيض منتم توزيع ورق أ -
لمساعدة األطفال على تنفيذ ومساطر  ،ومبراة ،أقالم رصاصو

ة وبعض ، ثم طلب منهم كل معلم ومعلمة رسم العائلالعمل
وهو زمن الحصة  ،دقيقة) 45(وقد استغرق االختبار  ،المفردات

  .التي تعطى لهم في مادة التربية الفنية

ين المشرفين كان هناك تعاون بين الباحث والمدرسة والمعلم
جل الحصول على أ، وذلك من على كل صف من الصفوف

 وحالة األب ،من حيث الحالة االجتماعية ،معلومات عن كل طالب
ومعدله في التربية الفنية وفي المواد  ،وموقعه في اُألسرة ،واألم

 .األخرى

 ،أعطى الباحث كل ورقة وزعت على األطفال رقماً خاصاً
حتى يستطيع تحليل كل رسمة من رسومات األطفال على حدة، 

جل تفريغ البيانات التي حصل عليها من المدرسة لكل طفل من أو
 .حث رقماًعلى ورقته التي أعطاها البا

م تشجيع األطفال على التفكير في الصور واألشكال التي ت
لتجنب عمليات المحو وإعادة وذلك  ،قبل بدئهم بالعمل اسيرسمونه

  .الرسم

بعد جمع األوراق من المدارس والحصول على  -
بناء على   ،صحح الباحث الرسومات ،المعلومات الخاصة بكل طفل
 ،والحجم ،والتضمين ،حذفوهي ال ،المفردات الخاصة بالدراسة

اء على ذاكرة الحاسوب إلجر ت، ثم أدخلت البياناوموقع الطفل
 .التحليالت اإلحصائية المناسبة

  التحليل اإلحصائي

دخال البيانات على جهاز الحاسوب إم تلإلجابة عن أسئلة الدراسة 
ستخراج المتوسطات الحسابية ا، وقد تم SPSS)(على برنامج 

النوع لكل من متغير  ر الرئيسثألن اوللكشف ع .للفقرات
التفاعل روأث ،جميعهامستوياتها بوالعمر والبناء اُألسري  ،االجتماعي

  .)MANOVA(متعدد البينها، تم استخدام أسلوب تحليل التباين 

  عرض النتائج وتفسيرها

 ،والعمر ،ثر النوع االجتماعيأمعرفة  إلىهذه الدراسة  هدفت
ولمعرفة ما إذا كان  ،طفال لعائالتهماأل سري في رسوماتوالبناء األ

رسومات  فيوالبناء اُألسري  ،والعمر ،للنوع االجتماعي أثر  هناك
تم استخدام المتوسطات الحسابية  ولتحقيق ذلك .األطفال لعائالتهم
  ).2(كما هو موضح في الجدول  ،لمتغيرات الدراسة
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  )2(جدول ال

والبناء  ،والعمر،االجتماعي  عالنو(راسة األوساط الحسابية لمتغيرات الد
  .)اُألسري

  

 العمر

النوع 
 االجتماعي

  البناء اُألسري

مع  
 والده

مع 
 والدته

 مع كال
  الوالدين

دون 
  كليهما

 سنوات 6
  4.00  2.88  3.00  1.75 ذكر
  4.00  3.57  3.50  3.00 أنثى

 سنوات 7
  4.00  2.11  3.00  3.00  ذكر
  4.50  3.11  5.00  3.33  أنثى

  سنوات 8
  3.67  1.78  2.00  4.00  ذكر
  3.00  3.63  5.00  1.50  أنثى

    
 

النوع  :لمتغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية يبين الجدول 
والبناء اُألسري، ويالحظ أن المتوسطات  ،والعمر ،االجتماعي

) 5.00-1.50(الحسابية لهذه المتغيرات تراوحت بشكل عام بين 
أعمارهن الالتي جتماعي الخاص باإلناث حيث احتل متغير النوع اال

حيث بلغ  ،يأدنى متوسط حساب ،بائهنويعشن مع آ ،سنوات) 8(
 يكبر متوسط حسابي لمتغير النوع االجتماع، في حين بلغ أ)1.50(

 يوالالت ،سنوات) 8و7(الخاص أيضا باإلناث في الفئات العمرية 
وسطات ، ويشير الجدول إلى أن المت)5.00( ،يعشن مع أمهاتهن

بائهم بية لمتغير العمر الخاص بالذكور الذين يعيشون مع آالحسا
ت وللذين يعيشون مع أمهاتهم تراوح ،)4.00-1.75( بين تتراوح
أما الذين يعيشون مع كال الوالدين فقد ) 3.00-2.00(بين  النسبة

وبالنسبة للذين  ،)2.88-1.78(تراوح المتوسط الحسابي بين 
المتوسط الحسابي بين بائهم فقد تراوح دون أمهاتهم وآيعيشون 

)3.67-4.00.(  
 ،الخاص باإلناثالحسابية بالنسبة لمتغير العمر  لمتوسطاتاأما 

- 1.50(بائهن بين المتوسط الحسابي لالتي يعشن مع آ فقد تراوح
أما  ،)5.00- 3.50(ولالتي يعشن مع أمهاتهن بين  ،)3.33

-3.11(ين فقد بلغ المتوسط الحسابي لالتي يعشن مع كال الوالد
 المتوسط الحسابي  تراوحباء وأمهات ولالتي يعشن دون آ ،)3.57
  .)4.50-3.00(بين 

وتشير بيانات الجدول أيضا إلى أن المتوسط الحسابي لألطفال 
) 4.00-1.75(بين  تراوح ،الذين يبلغون ست سنوات من الذكور

 نفسها  عمريةوبالنسبة لإلناث من الفئة ال ،على متغير البناء اُألسري
 من ، وبالنسبة لألطفال الذين يبلغون)4.00- 3.00(تراوحت بين ف

على متغير  ،العمر سبع سنوات فقد تراوحت المتوسطات الحسابية
وبالنسبة لإلناث بين ، )4.00-2.11(للذكور بين  ،البناء اُألسري

ثمان سنوات فقد  تبلغ أعمارهم ثمانيأما الذين  ،)3.11-4.50(

على متغير البناء  ،ساط الحسابية بالنسبة للذكورتراوحت األو
   .)5.00-1.50(وبالنسبة لإلناث بين  ،)4.00-1.78(بين  ،اُألسري

األطفال لعائالتهم تضمنت  تإن البيانات المتعلقة برسوما
حيث أظهرت  ،التركيبة اُألسرية من حيث اُألسر المترابطة

على البناء أن الرسومات التي تدل  ،عند التحليل ،الرسومات
، أما األخواتوبعض اإلخوة و ،واألم ،اُألسري تحتوي صورة األب

مترابطة في رسومات األطفال فهي التي تتضمن الغير اُألسر 
،  كالعم أو الخالة أو الجد والجدة ،غير األب أو األم ،عناصر أخرى

بغض  -متماسكة ومترابطة اًوقد بلغ عدد األطفال الذين رسموا ُأسر
أي ما  ؛طفالً) 48( -يهما وجود األب أو األم أو كلالنظر عن 

بلغ  ،غير مترابطة تواألطفال الذين رسموا عائال ،%56نسبته 
 اطفالً رسمو) 15(منهم  ،%44أي ما نسبته  ؛طفالً) 38(عددهم 

 ،%15طفالً رسموا األم بنسبة ) 13(و ،%17األب فقط بنسبة 
 .%12األمهات بنسبة من اآلباء أو  اًحدأأطفال لم يرسموا ) 10(و

نه كلما زاد المتوسط مرة أخرى نرى أ) 2(نظر إلى الجدولوعند ال
ين يعني في ح ،اًكان اتجاه األطفال نحو ُأسرهم سلبي ،الحسابي

  ،يجابيالمتوسط الحسابي المتدني أن اتجاهات األطفال نحو ُأسرهم إ
 ،حيث نجد االتجاه السلبي واضحا لدى اإلناث أكثر من الذكور

ويظهر ذلك كلما زاد عمر  ،لذين يعيشون مع أمهاتهمصوصاً اخ
  .الطفل

الرغم من أن معظم على  -بـأنه ويمكن تفسير هذه النتائج  
كما تبين من تحليل  ،األطفال رسموا ُأسراً مترابطة ومتماسكة

ع كال للذين يعيشون م) 2(رسوماتهم، وكما يظهر من الجدول
لديهم اتجاهات سلبية نحو نت كافال إال أن بعض األط -الوالدين
كما يبينه  ،ويظهر ذلك من خالل المتوسطات الحسابية ،عائالتهم

والذين يعيشون مع  ،بائهمفي أعمدة الذين يعيشون مع آ) 2(ل الجدو
وقد يعود السبب في ذلك  ؛دون األب واألموالذين يعيشون  ،أمهاتهم

 ،خاصةبية واألردن ،عامةبفي البيئات العربية  ،إلى أن األطفال
حد الوالدين أو عد أنتيجة ب ،يرفضون التفكك اُألسري الحاصل

ا من مأو غيره ،أو الوفاة ،بسبب الطالق ،عن المنزل ليهماك
يعود إلى العادات والتقاليد والقيم التي ما  -بالطبع -وهذا ،األسباب

  .زالت تتمتع بها اُألسر األردنية
كان  ،مر الطفلنه كلما زاد عأويالحظ من الجدول أيضا  

دون ُأسرة كاملة، كما هو ال سيما إذا كان يعيش  ،اتجاهه أكثر سلبية
 ،دونهمآبائهم أو أمهاتهم فقط أو الحال بالنسبة للذين يعيشون مع 

، ويمكن أن يعزو الباحث السبب إلى )2(ضح في الجدولكما هو مو
 ،والمنزل ،أن الطفل تتكون لديه مفاهيم ومدركات عن اُألسرة

هذا من  ،أكثر من ذي قبل ،والبيئة المحيطة به ،ترابط االجتماعيوال
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حاجة إلى من يعتمد عليه من في نه يشعر بأنه ما زال كما أ ناحية،
نحو البناء  السبلياإلناث اتجاه ناحية أخرى، كما يمكن تفسير 

اإلناث يتمتعن بشعور عاطفي أكثر  بأن أكثر من الذكور؛ اُألسري
  .لى  اعتقادهن بالحاجة لمن يوفر لهن الحمايةإضافة إ ،من الذكور

مع دراسة كل من تتفق هذه النتائج وتفسيرها و
(Payne)باين

ودراسة  ،)Anderson()8(ودراسة اندرسون  ،)28(
)Rebecca()35(،  ودراسة)Raymonde()34(،  تختلف مع  لكنها

  .)Cobia()12(كوبيا دراسة
ن متغيرات الدراسة  للتفاعالت بي ولبيان ما إذا كان هناك أثر

 ،والتضمين ،الحذف :وهي ،مفردات المتغير التابع في المستقلة 
وجاءت  ،، تم استخدام تحليل التباين الثالثيوموقع الطفل ،والحجم

  ) .3(النتائج كما هي موضحة في الجدول 
 

  

 في المتغيراتالقيم االحتمالية لتفحص تأثير المتغيرات المستقلة  )3(جدول ال
  عالت فيما بينهاوالتفا

  

  الحجم  التضمين الحذف المتغير
موقع 
  الطفل

  الكلي

 680. 113. العمر
*
.042 .433 .428 

 353. النوع االجتماعي
*
.001 .727 

*
.000 

*
.021 

*  البناء اُألسري
.009 

*
.000 

*
.016 

*
.005 

*
.009 

النوع *العمر
  االجتماعي

.959 .319 .838 .881 .726 

البناء *العمر
  اُألسري

.315 .209 .053 .074 .344 

النوع 
البناء *االجتماعي

  اُألسري
.200 

*
.015 .653 

*
.006 

*
.017 

النوع *العمر
البناء *االجتماعي

  اُألسري
.244 

*
.005 .632 .298 

*
.023 

 

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة *    

بالنسبة  ،من خالل تحليل رسومات األطفال  ،أظهرت النتائج
 قليالً اًأن عدد ،خاصية الحذف أثره فيلنوع االجتماعي ولمتغير ا

الذين يعيشون مع أمهاتهم ) اًوإناث اًذكور(من رسومات األطفال  جداً
جدا من رسومات  قليالً اًن هناك عددوأ ،غفل صورة أمهقد أ

غفل صورة والده الذين يعيشون مع آبائهم قد أ) اًإناث اًذكور(األطفال 
روق ذات داللة إحصائية بخصوص هذه وال توجد ف ،من رسمه

أما بالنسبة لخاصية التضمين  .تبعاً لمتغير النوع االجتماعي ،النتيجة
قاموا بتضمين أحد العناصر  لمن األطفا اًأظهرت النتائج أن عدد

فقد  ،كالذين يعانون غياب األم ،لألب أو األم بديالًاألخرى للرسم 
أو جدتهم في  ،ربيةأو الم ،بتضمين رسوماتهم للخالة اقامو

تضمين رسوماتهم ب ا، والذين  يعانون غياب األب  قامورسوماتهم

ن هناك داللة إحصائية فإمن ثم و ،ولم يحذفوهم من الرسم ،بائهمآل
تبعاً لمتغير النوع االجتماعي بلغت  ،على خاصية التضمين

)*
.001.(   

بالنسبة لخاصية ،) 3(كما أظهرت النتائج حسب الجدول 
يبدو أكثر  ،في الصورة أو في الرسم ،أن متوسط طول األم ،الحجم

وهذا كان واضحاً في رسومات كال  ،بقليل من متوسط طول األب
باء التي تم رسمها من إن رسومات اآل. ن الذكور واإلناثالجنسي

وفي   ،الذكور لم تبد أطول بكثير من تلك التي قامت برسمها اإلناث
ي قامت برسمها اإلناث ليست ن رسومات األمهات التالمعدل فإ

من ثم فإنه  ال يوجد أثر و ،ل من تلك التي قام برسمها الذكورأطو
 ،داللة إحصائية للرسومات التي قامت برسمها اإلناث ألمهاتهنذو 

ذو داللة  بائهن، وكذلك ال يوجد أثرمقارنة مع التي قامت برسمها آل
مقارنة مع  ،همإحصائية للرسومات التي قام الذكور برسمها ألمهات

  .بائهمبرسمها آل االرسومات التي قامو
 بعض نأوبالنسبة لخاصية موقع الطفل فقد أظهرت النتائج 

واإلناث كانت تحتوي على رسومات مميزة رسومات الذكور 
ن رسم الذات كان له عالقة بغياب الوالدين عن حيث إ ،للذات

تبعاً  ،الحجمن هناك داللة إحصائية على خاصية ومن ثم  فإ ،المنزل
*(لمتغير النوع االجتماعي بلغت

.000.(  

ن استنتاجات الدراسة الحالية وبالنسبة للنوع االجتماعي فإ
وتختلف في  ،تتالءم مع تلك الدراسات السابقة في بعض المجاالت

 اموحجمه ن االختالفات في طول األب واألمحيث إ ،اآلخر بعضها
بشكل  - لم تكن ،الحالية في الدراسة ،بين رسومات الذكور واإلناث

 ،األخرى على رسومات العائلة تكما جاءت في الدراسا -عام
 ،في بعض األحيان ،حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الطفل رسم

كبر من وفي أحيان أخرى صورة األم أ ،كبر من األمصورة األب أ
ن األطفال غالبا ما ينظرون إلى األب أو ؛ وهذا يفسر بأصورة األب

نتائج رسم العائلة  ما أن ، كنظرة اهتمامعن المنزل  الغائب  األم
وهذا يخالف ما  ،في هذه الدراسة لم تثبت رسم الشخص الواحد

رسومات  في حول تأثير األب  )Burton()9(جاءت به نتائج دراسة 
 ،)Payne()27(دراسة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من . أبنائه

  .)Rebecca()35(ودراسة  ،)2(حنفيودراسة 

أن ) 3(ولفقد أظهرت نتائج الجد ،أما بالنسبة لمتغير العمر
كل من خاصية الحذف والتضمين وموقع  في  العمر لم يكن له تأثير

الحجم بالنسبة  ابينما أظهرت النتائج أن بعض األطفال رسمو ،الطفل
وهذه النتيجة لها داللة إحصائية بلغت  ،كبر من اآلخرلألب أو األم أ

)*
ذات داللة إحصائية  هناك ميوالً أنكما أظهرت النتائج ، )042.

ن األم التي تكون كبر أو أطول مبشكل أ ،باتجاه رسم األم الموجودة
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، وكذلك بالنسبة لآلباء الموجودين والغائبين عن غائبة عن البيت
وهذا يشير إلى وجود داللة إحصائية تعود إلى متغير العمر  ،البيت

تختلف رسوماته لحجم  ؛فل كلما نضج في العمرمما يعني أن الط
  .وطولهما والديه

متغير العمر من حيث  وفق ،كما يوجد القليل من االختالفات
 ،توجه الطفل نحو رسم أشكال اآلخرين إن بناء األشكال ،حيث

في نتائج الدراسة  واضح ،كبر كلما تقدم في العمربحيث تبدو أ
رسومات األطفال تركيبة  فيولكن يبدو أن العمر يؤثر  ،الحالية

إلى عدم رسم أنفسهم  األطفال يميلون إن ، حيثوموقعهم في الرسم
أن األطفال بحاجة إلى األب ب، ويمكن تفسير ذلك في رسوماتهم

ل غياب األب أو في ظ ،أنفسهم عناصر ثانوية دونويع ،واألم أكثر
األب أو وجود  دمشخصية بعللطفل نه ليس وأ ،األم عن المنزل

 )Anderson()8(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من دراسة ماأل

Payne)(ودراسة  ،)Rebecca()35(ودراسة  ،
وتختلف مع  )28(

  .)Cobia()12(دراسة

لمتغير البناء اُألسري فتظهر نتائج الجدول أن هناك  ةأما بالنسب
 الخصائص في ،تبعا لمتغير البناء اُألسري ،أثرا ذا داللة إحصائية

 فيوكذلك  ،والتضمين، والحجم، وموقع الطفل ،الحذف: اجميعه
يعيشون في ُأسر مترابطة حيث قام األطفال الذين  ؛المجموع الكلي

ون في ُأسر غير مترابطة وكذلك األطفال الذين يعيش ،ومتماسكة
في  اكما اهتمو ،ليهماوأحيانا ك ،برسم األب أو األم ،ومتماسكة

بالحجم وطول و ،البديلة بعض األحيان بتضمين بعض العناصر
وهو التعبير عن  ،إضافة إلى االهتمام برسم أنفسهم ،األب واألم

بالنسبة لمتغير البناء اُألسري  ةحيث بلغت الداللة اإلحصائي ،الذات
*(خاصية الحذف  في

*(خاصية التضمين  فيو ،)009.
.000(، 

*(خاصية الحجم  فيو
خاصية موقع الطفل فقد بلغت  فيأما  ،)016.

*(لنسبةا
*(المجموع الكلي  وفي) 005.

.009(.  

وبالنسبة للتفاعالت بين المتغيرات فقد أظهرت النتائج انه ال 
 ،والنوع االجتماعي ،يوجد داللة إحصائية بين كل من متغير العمر

، لحجم وموقع الطفلوا ،والتضمين أي من خصائص الحذف، في
 ،ر العمرة إحصائية بين كل من متغيوكذلك لم تكن هناك دالل

كما أظهرت النتائج   .أي من الخصائص نفسها في ،والبناء اُألسري
بين كل من متغير أن هناك أثراً ذا داللة إحصائية بالنسبة للتفاعالت 

خاصية التضمين بلغت  في ،البناء اُألسريو ،النوع االجتماعي
)*

*(خاصية موقع الطفل بلغت قيمتها  فيو ،)015.
كما أن ) 006.

بلغت قيمته  ،ة إحصائية على المجموع الكلي للخصائصهناك دالل
)*

لتفاعل ثر ارجع ألحين لم يكن هناك داللة إحصائية ت ،في)017.
وبالنسبة للتفاعل بين . باقي الخصائص في بين المتغيرين 

فقد أظهرت النتائج أن هناك أثراً ذا داللة جميعها المتغيرات 
خاصية التضمين في  إحصائية يرجع للتفاعل بين هذه المتغيرات

*(بلغت قيمته 
المجموع الكلي للخصائص بلغت قيمته  فيو ،)005.

)*
في يعود للتفاعل بين المتغيرات  ولم تظهر النتائج أي أثر ،)023.

  .الخصائص باقي

نه عند تحليل البيانات لرسومات ويمكن تفسير النتائج السابقة أ
من حيث  ،الرسوماتتم التركيز على التركيبة الكلية لهذه  ،األطفال

 ، مثل موقع الوالدينوغيابها وجود بعض أفراد اُألسرة أو األشكال
التركيب العام  ناويزود .، أو تمثيل الذات في الرسوماتوحجمهما
بنية القيم تدعم بفكرة  ،والحجم الكلي ألشكال الوالدين ،للرسومات

صوري في رسوماتهم بشكل التمثيل الت فياالجتماعية التي تؤثر 
  .كمي ومنظم

في بيئة  وعلى الرغم من أن األغلبية -  فبالنسبة للبناء اُألسري
 والباقون ،)نتيجة وجود الوالدين( ،عائالت متماسكة يالدراسة ه

حد الوالدين أو نتيجة فقدان أ ،بيئات غير متماسكة يعيشون في
برسم  اقامو تقريباً معظم األطفال من الطرفين أنإال  -ليهماك

ة لتبدو صورالإلى عن طريق إضافة أقارب لهم  ،سكةعائالت متما
وهذا السبب يعود إلى الترابط اُألسري في  .العائلة متماسكة

  ،والمجتمع األردني بشكل خاص ،المجتمعات العربية بشكل عام
، إضافة التفكك اُألسري اية التي يسود فيهبخالف المجتمعات الغرب

 ،ة التي تحكم اُألسرة العربيةإلى العادات والتقاليد والقيم المجتمعي
ألبيه أو  اًحتى لو كان الطفل فاقد ،ينعكس على نظام اُألسرة مما
على  ،اوهذا ما يفسره رسمه لهم ،افهو يشعر بأنه قريب منهم ،أمه

  .في المنزلأحد الوالدين أو كليهما  الرغم من عدم وجود

م الحجبغالبا  يأتي بائهم كانإن تمثيل األطفال ألمهاتهم وآ
أحد  بعض الرسومات التي تظهر أحيانا ستثناء، بانفسهماأوالطول 
عود السبب في ذلك وي  ة؛أطول من اآلخر في حاالت معين الوالدين

أو غير  ،يعيشون في ُأسر متماسكة اسواء كانو ،إلى أن األطفال
 الشعورو   ،نفسها الطريقةبينظرون إلى كال الوالدين  ،متماسكة

  .)Deren()13(ع دراسة وهذا يتطابق م ،نفسه

الذي  والدهنه من الطبيعي أن يحذف الطفل أ من وعلى الرغم
تضمنت  تمن الرسوما كثير، إال أن الال يعيش معه من رسمه

، وأحياناً يتم الوالدين في حال غيابه خصوصاً األمتمثيال ألحد 
أو أمي  ،أو أبي متوفى ،أو أم  ،أب :مثل ،بعبارات ذلك التعبير عن

 اللذين ظهرن الوالدين الغائبين إ. أو أبي أو أمي في الخارج ،وفاةمت
 اغالباً ما يكون تمثيلهم ،في الرسم اوصورهم اتضمين أشكالهم

ن ويلعبا ،اأبنائهم شان مع ييع  ذينلقصر من الوالدين البطول أ
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ة الطفل لوالديه وهذا يفسر حاج ،ادوراً مميزاً في حياة أطفالهم
  . يريد أن يعيش في ُأسرة متكاملة ألنه ؛والعاطفة نحوهما

تُشير إلى بعض المجاالت  بشكل عام نتائج الدراسة الحالية إن
يمكن أن تزودنا برؤية عن و ،الكمية في رسومات األطفال لعائالتهم

والنتائج الحالية  .وعالقاتهم العائليةإدراك األطفال لطبيعة عائالتهم 
سومات األطفال قد أيضا تعطي دعماً أكثر لفرضية أن تحليل ر

على عالقات اً مؤشرالتي تُعد  ،يزودنا بمعلومات عن القيم الثقافية
من خالل تحليل رسومات  - الحظ الباحث حيث ،عائلية محددة

غلب األطفال حاولوا أن يصوروا في رسوماتهم أن أ -األطفال
الواضحة على الوظائف  من المؤشراتالكثير تضمنت  ،أعضاء

شاعر مرحة أو مأو  ،تعبيرات الوجه السعيد :مثل ؛يجابيةالعائلية اإل
، كما لوحظ أن األطفال يقومون بترتيب بشوشة على المالبس

، وهذا ما يب الطبيعي للنموالترت وفقن ياألشكال من اليسار إلى اليم
  .)Godnow()18 (جدناو دراسة تُؤكد

  والمقترحات التوصيات

، وعلى  القيام بدراسات مماثلة على فئات عمرية أخرى •
  .كمراكز األيتام  ،مجتمعات تعليمية مغلقة

 ،راُألسري والعالقات االجتماعية بين اُألس بالبناء االهتمام •
لمراكز المتخصصة في من خالل ا ،والتوعية بأهمية ذلك

 .شؤون اُألسرة

كالنظام  ،بأخذ متغيرات مختلفة القيام بدراسات مماثلة •
 .االقتصادي أو مستوى الثقافة للوالدين
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فاعلية برنامج إرشادي جمعي في خفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال المتضررين 

 من الحرب اإلسرائيلية في المناطق الحدودية بقطاع غزة

  
  محمد أبو هدروس" محمد أيوب"ياسرة الدكتورة 

  

  كلية التربية، جامعة األقصى، غزة، فلسطينقسم علم النفس، 
  

في تحسين مستوى الرهاب يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية جمعي  إرشاديفاعلية برنامج  معرفةهدفت الدراسة الحالية إلى  :الملخص
، ولتحقيق هذا الهدف قامت الحدوديةلى قطاع غزة في المناطق ع اإلسرائيليةاالجتماعي لدى عينة من األطفال المتضررين من الحرب 

على البيئة  وتقنينه "الدسوقي"وتعريب  ،)Raulin & Wee 1994(الباحثة باستخدام مقياس الرهاب االجتماعي من تأليف رولين و وي 
ن ثالث عشرة جلسة، اعتمدت ، كما طورت الباحثة برنامجاً إرشادياً يتكون مه وتقنينه على البيئة الفلسطينية، ثم قامت الباحثة بتعديلالمصرية

. ةدقيق 45–40نبيفي مجملها على عدد من تقنيات التدخل في النظرية المعرفية السلوكية، حيث تراوحت المدة الزمنية للجلسة الواحدة 
غزة في  ممن تضرروا من الحرب اإلسرائيلية على قطاع ،سنة) 15-13(تراوحت أعمارهم ما بين  ،طفالً) 40(وتكونت عينة الدراسة من 

وعة التجريبية والمجموعة المجم: يم العينة عشوائياً إلى مجموعتين، وقد تم تقسنطقة الشرقية من محافظة خان يونسالمناطق الحدودية بالم
للتأكد من تقارب المجموعتين التجريبية  ،طفالً، وقامت الباحثة بإجراء اختبار قبلي) 20(، حيث بلغ عدد أفراد كل مجموعة الضابطة

، في حين لم يتلق اإلرشادي على المجموعة التجريبيةثم تم تطبيق البرنامج  ،لضابطة في متوسط درجاتهم على مقياس الرهاب االجتماعيوا
أسابيع تم تطبيق اختبار ثم بعد ثالثة  ،وبعد انتهاء البرنامج تم تطبيق االختبار البعدي. ة الضابطة أي تدريب على البرنامجأفراد المجموع

لداللة الفروق بين ) ت(واختـبار  ،واالنحرافات المعيارية ،فرضيات الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية عن، ولإلجابة المتابعة
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية   α ≥0.05وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . المتوسطات

، حيث أظهرت المجموعة التجريبية تابعة في مستوى الرهاب االجتماعي، واختبار المعلى كل من االختبار البعدي ضابطةوالمجموعة ال
، ويستنتج من ذلك أن للبرنامج اإلرشادي تأثيراً إيجابياً في خفض تماعي مقارنةً بالمجموعة الضابطةانخفاضا في مستوى الرهاب االج

  .متضررين من الحرب في هذه الدراسةال مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال
  

  .الرهاب االجتماعي، برنامج ارشادي جمعي، الحرب اإلسرائيلية :الكلمات المفتاحية
  

  18/8/2011 وتاريخ قبول البحث ،9/2010 /2  تاريخ استالم البحث
  

The Effectiveness of Group Counseling Program in Improving Social 

Phobia of Children in the Israeli War Against Gaza Strip  
  

Dr.Yasera Moh. Abou Hadroos 
 

Department of Psychology, Education College, Al.Aqsa University, Palestine 

 

Abstract: This study aims at investigating the effectiveness of a group counseling program depends on the 

Cognitive Behavioral Theory in improving social phobia for the children who were harmed within the Israeli 

War against Gaza Strip. For that purpose the researcher used the social phobia scale which was  prepared by 

Raulin & Wee 1994 which was translated by "Al- Desooke" in Egypt, then it was rationalized on the 

Palestinian environment  by the researcher, also the researcher developed a group counseling program, 

consisting of (13) counseling sessions, which included several techniques depending on behavioral and 

cognitive theory. Every counseling session ranged from (40-45) minutes. The sample of the study included 

(40) children  aged  from (13-15) years. The sample was divided randomly into two groups, the experimental 
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group, and the control group, each of them include(20) children. The researcher applied a pre-test on the two 

groups, the scale of social phobia. The experimental group was exposed to the counseling program, which 

included the behavioral and Cognitive Theory methods, the control group didn’t receive any training.After 

finishing the program,the post – test was applied on both groups. After three weeks from ending the program  

retention was estimated on social phobia test was applied. The study results indicated statistically significant 

differences at (α ≤ 0.05) between the experimental group, and the control group, on the post test and the 

retention in the social phobia scale. The experimental group showed improvement in the social phobia 

compared with the control group. The study concluded a positive effect of the counseling program, which was 

developed for improving the social phobia for the children who were harmed in this study.   
                                                                                                                
KeyWords : Social Phobia – Group counseling Program – Israeli War.    
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  :المقدمة
الفترة األهم  دتع طفلمما ال شك فيه أن السنوات األولى من عمر ال 

عليها حياته النفسية ، بل إنها دعامة أساسية تقوم في حياته
درجة معقولة ، والتي منها يتقرر ما إذا كان سينشأ على واالجتماعية

يؤثر سلباً على  ،، أو أنه سيعاني قلقاً نفسياًمن األمن والطمأنينة
  .اته وعالقاته مع اآلخرين من حولهمجريات حي

؛ اء كثيراً من اآلمال على أبنائهموفي الحياة األسرية يبني اآلب     
، أمامهم وأمام اآلخرينفيميلون إلى التفاخر بصفاتهم اإليجابية 

هم ومشاعرهم صفات ،أو ربما إنكار ورفض ،ويحاولون إخفاء
  .وانفعاالتهم السلبية

ي الطفل فالخوف من أكثر االنفعاالت التي يتعرض لها  دويع     
، وقد ينظر اآلباء لمخاوف أطفالهم السنوات األولى من عمره

 ،، مما يدفعهم إلى قمع انفعاالتهمها قصوراً في اإلدراك لديهموصفب
، كما قد يلجأ بعض من مخاوفهم واضطراباتهم النفسية وهذا يزيد

، أو دفع الطفل وسيلة لعالج الخوف عنده إلى السخرية مناآلباء 
، وربما يتخذ اإلخوة هذه العائلة للضحك عليه بسبب مخاوفه أفراد

فتزداد شخصية الطفل تعقيداً، كما تسوء عالقته  ،المخاوف للتسلية
) 137: 2005، الجبالي(بوالديه وبأفراد األسرة جميعها 

)2(.  
؛ تحدث بعض نظريات التعلم عن الخوفوفي هذا الصدد ت    

على  ةتمد بصورة أساسيويع ،لتؤكد أن الخوف هو خوف مكتسب
، مثل شعوراً داخلياً، مشيرةً إلى أن الخوف يأساليب التعلم ومبادئه

رضه لمؤثرات البيئة ، وسلوكياً يتعلمه الطفل نتيجة تعوانفعالياً
التي  ة، كما يعد محصلةً لعمليات التنشئة االجتماعيوالجو المحيط

، ومعاييره فيهلمجتمع الذي ولد يتلقاها الصغير في إطار تقاليد ا
م في معظمها فكرة الخوف ، وترفض نظريات التعلويعيش فيه

، وما يظهر لدى أن الطفل يولد متجرداً من الخوف ، وترىالوراثي
 ،وما يشاهده ،الطفل في بدايات عمره ما هو إال حصيلة ما يتعلمه

 ،مقلدوما يحس به من مخاوف وانفعاالت، فالطفل في هذه المرحلة 
          .)19()2002، ملحم(سخ للمشاعرومستن ،ومحاك

ي مواقف الحياة وتبدو مشاعر القلق لدى معظم الناس ف
قلق موضوعي وهذا أمر عادي ، والقلق هنا هو المختلفة االجتماعية

أفضل مما لو لم يكن  د؛ حيث إن قليالً من القلق غالباً ما يعتماماً
الفرد على أن يبقى يقظاً  نه يساعدإ، إذ ك قلق على اإلطالقهنا

لمناسبات االجتماعية دون ، غير أنه حينما يتعاظم القلق من اوحذراً
، لنشاط الفرد وفاعليته االجتماعية، فإنه حينئذ يصبح معوقاً مبرر له

وهنا يطلق عليه  ،سلوكي ، واضطرابويتحول إلى ظاهرة مرضية
  .)6()145 :1998: إيزاك م(الرهاب االجتماعي "مصطلح 

من الناس يرهبون المناسبات % 10إن ما يقرب من      
مما يؤثر سلباً على حياتهم االجتماعية والتعليمية  ،االجتماعية

، وهؤالء هم الذين يطلق عليهم صيةوعالقاتهم الشخ ،والعملية
 .)4()2002: الحمد(ابون بالرهاب االجتماعي المص

الرهاب االجتماعي ذو عالقة وثيقة ببعض ن إوحيث     
 ،ذاتوتدني مفهوم ال ،والخوف ،كالقلق ،االضطرابات السلوكية

من الدراسات  كثير؛ فإن هناك الواضطراب العالقات االجتماعية
 Jo Neal(ن ريكدراسة جونيل وآخ ،التي اهتمت بهذه االضطرابات

, & et.al : 2002 ()34 (ات العليا من التي أشارت إلى أن المستوي
رات البيئية القلق كانت مرتبطة بزيادة الحساسية الذاتية للمثي

، وأن المخاوف الطفولية من المدرسة ترتبط واالجتماعية المحيطة
، بينما تماعي واالكتئاب لدى األطفالبارتفاع مستويات الرهاب االج

 ,Verduyn & Calam(أشارت نتائج دراسـة فيردون وكالم 

أهمية التدخل باستخدام البنى المعرفية لنظرية  إلى) 45()1999
 ،واالكتئاب ،والقلق ،السلوك العقالنية في عالج االضطرابات

وتدني مفهوم الذات والمشكالت في العالقات االجتماعية  ،والعدوان
إلى أن  )7()2003(مع اآلخرين، كما أشارت نتائج دراسة حماد 

سي يتضمن مهارات األطفال الذين يخضعون لبرنامج إرشادي نف
التوكيد الذاتي والشعور باإلنجاز والتدريب على المهارات 
االجتماعية وحل المشكالت يؤدي إلى حماية األطفال من الوقوع 
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ويعضد ذلك  .وتقليل وقوعها في حالة حدوثـها ،ةفي اإلساء
) Nolan & et.al , 2002()39( نتائــج دراسـة نوالن وآخريـن

، كإعادة البناء األساليب المعرفية السلوكيةت أن التي أوضح
، ذات في اإلرشاد الفردي أو الجمعي اءسو ،المعرفي والنمذجة

دى عينة من فاعلية في عالج األفكار المرتبطة بتدني مفهوم الذات ل
  . األطفال المساء إليهم

هي مفاهيم  توتعتقد الباحثة أن المفاهيم التي تناولتها تلك الدراسا   
على اعتبار أن تدني مفهوم  ؛ة بالرهاب االجتماعيالصلوثيقة 
، وسوء االجتماعية والمهارات التوكيدية ، وضعف المهاراتالذات

فسية هي من أهم الخصائص السلوكية والن ،التوافق النفسي
  . للمصابين بالرهاب االجتماعي

ومع كثرة الدراسات التي تناولت عالج بعض االضطرابات      
د على النظرية باستخدام برامج إرشادية جمعية تعتم ،السلوكية

الباحثين في البيئة العربية بدراسة  ، إال أن اهتمامالمعرفية السلوكية
باستخدام تلك البرامج اإلرشادية، هو  وعالجه ،الرهاب االجتماعي

، ولعله من البديهي أن يتزايد ذلك االهتمام في اآلونة اهتمام ضعيف
؛ حيث تزداد حاجة قت الكوارث والحروبو ال سيما ،خيرةاأل

، وتعتقد الباحثة أن الحرب األفراد للدعم النفسي واالجتماعي
اإلسرائيلية على قطاع غزة كان لها بالغ األثر في ارتفاع مستوى 

، والتي من أهمها بات السلوكية لدى أطفال قطاع غزةاالضطرا
  .اب االجتماعيالره
 ال سيما؛ الباحثة الحالية لدىومن هنا جاءت فكرة الدراسة      
بظهور مشكالت أخرى لدى الفرد الرهاب االجتماعي يرتبط وأن 

هذا و ذلك لما يسببه  ؛لدى الطلبةالتأخر أو التدهور األكاديمي ك
لفرص التي يمكن أن تؤدي للتقدم من فوات ل االضطراب السلوكي

  .الترقي في سلم العلمو
نامج اإلرشادي على األطفال وقد ارتأت الباحثة تطبيق البر     

؛ ويأتي اإلسرائيلية في المناطق الحدوديةالمتضررين من الحرب 
؛ لتكون المكان بمحافظة خان يونساختيار الباحثة لهذه المناطق 

؛ وذلك على اعتبار أن المناطق مثل لتطبيق دراستها الحالية فيهااأل
تية المؤسسا الحدودية هي المناطق األكثر تهميشاً في تلقي الخدمات

فيما يتعلق بالدعم المادي  صوصاً، خالضرورية لسكان المناطق فيها
، إضافة إلى أنها أكثر لنفسي واالجتماعي للمتضررين فيهاوا

اإلسرائيلي أثناء  المناطق معاناةً وتضرراً من هجمات االحتالل
حيث هدم البيوت، وتجريف األراضي، وقطع ، الحرب على غزة

  .البري نحوهااألشجار، والتوغل 

  
  

 مشكلة الدراسة
  

فئة األطفال في المجتمع الفلسطيني من أكثر الفئات تضرراً  دتع
لتي ، تلك الفئة ااإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتأثراً بالعدوان

النفسية واالجتماعية الصعد عانت من ويالت هذه الحرب على 
آثار الحرب  أن )9 ()2009(فقد أفادت  خموش ؛ كافة واالقتصادية

على غزة ستبقى حاضرة فترة األطفال، وأن من الزمن طويلة 
؛ حيث من هذه الحرب الفلسطينيين بالذات كان لهم نصيب كبير

كما استشهد في هذه ، من عدد السكان% 54يشكل األطفال نحو 
أي  طفالً 346 من بينهم ،اًفلسطيني1417 من  ما يقرب الحرب
 4900 بينما أصيب ،للشهداءي من العدد الكل% 24.4بنسبة 

%  34.8، أي بنسبة طفل 1709فلسطيني بجروح، من بينهم 
من سقوط  ،هذه الخسارة الكبيرة ؛ وأماموهي نسب ال يستهان بها

هنالك اآلثار المترتبة على هذه  ،من األطفالالشهداء والجرحى 
فعلى  ؛مباشرة على األطفال غير أم مباشرةًأكانت سواء  ،الحرب

معيل  أو ،منها اًجزء أو ،أسرتهالصعيد االقتصادي، الطفل الذي فقد 
سوق العمل ليبحث عن مصدر دخل له  إلى سيخرج الحقاً ،األسرة

فهناك أما على الصعيد االجتماعي، ، تعليمه ءهورااً تارك ،ألسرتهو 
 إلىسيؤدي  مما  ؛دائمة إعاقةيحملون من م ،من األطفال كثير

الصعيد  إلىباإلضافة . المستقبلي اختالل في النسيج المجتمعي
بالغة الخطورة  ثاراًآ تركتالحرب اإلسرائيلية المدمرة فالنفسي، 

داخل قطاع غزة وخارجه،  ،الفلسطينيطفل لعلى الصحة النفسية ل
وغيرها من  ،و الخوفأ ،القلق أو ،الصدمة أو ،الفقدان :من حيث

 طبدورها تحتاج لخط حياة األطفال، والتيفي  االضطرابات النفسية
و الخروج  ،األطفالومستقبلية إلعادة التوازن النفسي عند ، مرحلية

  .الحدث الصادم المؤلم آثار هذا من
من فاتورة  اًيدفعون جزء أطفال فلسطينوتعتقد الباحثة أن       

يستخدمه  ،لالحتالل مفتوحاً رصيداً ونسيبق، وأنهم االعتداء والحرب
ومن هنا فإن مشكلة الدراسة الحالية تنحصر  ؛العتداءاته المستمرة

 ،ويساعدها ،إلى من يقف بجانبها ةفي الحاجة الماسة لدى هذه الفئ
من خالل تصميم برامج إرشادية  ،ويمنحها الدعم النفسي المناسب

، واضطرابات تعالج ما نجم عن هذه الحرب من مشكالت نفسية
  .، لدى هذه الفئةسلوكية

  

الدراسة في واستناداً إلى ما سبق يمكن للباحثة أن تجمل مشكلة  
  : تيالسؤال الرئيس اآل

فاعلية برنامج إرشادي جمعي قائم على النظرية المعرفية ما 

 لالسلوكية في خفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفا
ة في المناطق الحدودية بقطاع المتضررين من الحرب اإلسرائيلي

  ؟ غزة
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  : ةتيالرئيس األسئلة الفرعية اآل ويتفرع عن السؤال
ما مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال المتضررين من  .1

  ؟ة في المناطق الحدودية بقطاع غزةالحرب اإلسرائيلي
ما فاعلية برنامج إرشادي جمعي قائم على النظرية المعرفية  .2

مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال  السلوكية في خفض
ة في المناطق الحدودية المتضررين من الحرب اإلسرائيلي

  ؟بقطاع غزة
) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
االجتماعي لصالح التطبيق  القبلي والبعدي لمقياس الرهاب

  ؟ البعدي
) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 
جتماعي الضابطة على االختبار البعدي لمقياس الرهاب اال

  ؟ لصالح المجموعة التجريبية
) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

تجريبية على االختبارين بين متوسطي درجات المجموعة ال
االجتماعي لصالح التطبيق القبلي والتتبعي لمقياس الرهاب 

 ؟ التتبعي
  

 : أهداف الدراسة
  

 ،تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي
يستند إلى األساليب المعرفية السلوكية لخفض مستوى الرهاب 
االجتماعي لدى األطفال المتضررين من الحرب اإلسرائيلية على 

 ، حيث يتضمن هذا البرنامج تدريبات وواجبات داعمةع غزةقطا
، كما تسعى الدراسة من خالل لهدف كل جلسة من جلسات البرنامج

  : ةتياآلرنامج إلى تحقيق األهداف هذا الب
تحديد مستوى الرهاب االجتماعي لدى عينة من األطفال  -

المتضررين من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة بمحافظة 
  .في المناطق الحدودية سخان يون

واالستفادة  ،همتمساعدة هؤالء األطفال على التبصر بمشكال -
للوصول إلى مستوى أفضل من التوافق  ،من طاقاتهم الكامنة

مة التي تؤثر في ظل الظروف واألحداث الصاد ،النفسي
 .عليهم بصورة سلبية

 

 : أهمية الدراسة

وتأتي هذه األهمية من كون هذه الدراسة تعد : األهمية النظرية
 إضافة جديدة للبرامج اإلرشادية التي يعدها الباحثون المتخصصون

ألطفال في مراحلهم التي يعاني منها ا كالتلمعالجة المش ويطبقونها

؛ إذ يمكن استخدام البرنامج المستخدم في هذه المختلفة العمرية
الدراسة لخفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال 

وأن  ال سيما، الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة المتضررين من
الدراسات التي تناولت خفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى 

في حدود علم  ،يني والعربيعنا الفلسطاألطفال محدودة في مجتم
  .الباحثة

  

  :وتأتي األهمية التطبيقية من خالل: األهمية التطبيقية  
من هذه  ن النفسيين والمعلمين في المدارسالمرشدي استفادة •

لما لها من  ،، حيث االهتمام بتفعيل البرامج اإلرشاديةالدراسة
لدى  ضل من التوافق النفسيأهمية في تحقيق مستوى أف

وى ، إضافةً إلى أنها تزودهم بأدوات لقياس مستالطلبة
  .الرهاب االجتماعي لدى األطفال

دهم رشاإو ،أولياء أمور الطلبة المتضررين من الحرب إفادة •
 إلى األساليب واإلجراءات التربوية السليمة للتعامل مع أبنائهم

 .وقت الحروب وفي المواقف الصادمة

الباحثين واالختصاصيين في ميدان الصحة النفسية  استفادة •
فيما يتعلق  صوصاً، خمن هذه الدراسة والعالج النفسي

  .البرامج اإلرشادية والعالجيةبتصميم 
  

 :فرضيات الدراسة
   
بين ) α≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 
  . االجتماعي لصالح التطبيق البعدي لبعدي لمقياس الرهابوا

بين ) α≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

جتماعي لصالح على االختبار البعدي لمقياس الرهاب اال
  . المجموعة التجريبية

بين ) α≤ 0.05(عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3
متوسطي درجات المجموعة التجريبية على االختبارين القبلي 

  . االجتماعي لصالح التطبيق التتبعيوالتتبعي لمقياس الرهاب 
 : راسةمحددات الد

 

التي  ،إن قضية تعميم النتائج الخاصة بهذه الدراسة ترتبط بمحدداتها
ذر عند األخذ ة والحتفرض على الباحثين ضرورة التزام الموضوعي

  : بنتائج هذه الدراسة، ومن محددات الدراسة الحالية
المستخدم في هذه الدراسة  جفالمنه(تصميم الدراسة التجريبي -

   .)جريبيهو المنهج الت
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، وشروط وهذا تفرضه طبيعة المشكلة ،العينةصغر حجم  -
طبيعة و ،البرنامج اإلرشادي العينة التي سيطبق عليها
 .البرنامج اإلرشادي وجلساته

من الطالب  )13-15( والفئة العمرية التي تتراوح بين ،الجنس -
  .الذكور

مدرسة ذكور خزاعة اإلعدادية لالجئين التي تقع في : المكان -
  .محافظة خان يونس يقة الحدودية شرقالمنط

من العام  طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني: الزمان -
  . 2010/ 2009الدراسي 

  

 :مصطلحات الدراسة
  

    Social Phobia: الرهاب االجتماعي .1
" الرهاب االجتماعي بأنه ) 16()53-2006،52(يعرف فايد، حسين

ؤدي إلى مما ي ،الخوف من الوقوع محل مالحظة من اآلخرين
ذاتي  ويمتق ، وعادةً ما يصاحب ذلكتجنب المواقف االجتماعية

وتعرف الباحثة مفهوم الرهاب  ،"منخفض وخوف من النقد
مبرر ينتاب  خوف شديد وغير"االجتماعي في الدراسة الحالية بأنه 

ويظهر ذلك في مواقف  ،الفرد في المواقف االجتماعية والعملية
 ،والوعي بالذات ،والوعي باآلخرين ،الخوف من مراقبة اآلخرين
 ."خوف من النقدالو ،اتي المنخفضالذ والخوف من اختالل التحكم

ويقاس مستوى الرهاب االجتماعي إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة 
التي يحصل عليها كل فرد من أفراد العينة على مقياس الرهاب 

  .)87 -29(والتي تتراوح بين ،المستخدم االجتماعي
  :برنامج اإلرشاد الجمعي .2

اإلرشادي بأنه برنامج البرنامج  )11()2002:449(زهران يعرف     
الخدمات المباشرة وغير  لتقديم ،منظم في ضوء أسس علمية

 ،بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي ،، فردياً وجماعياًالمباشرة
، ويقوم لتحقيق التوافق النفسي ،والمتعقل والقيام باالختيار الواعي

  .جنة وفريق من المسئولين المؤهلينبتخطيطه وتنفيذه ل
وتعرف الباحثة في الدراسة الحالية البرنامج اإلرشادي إجرائياً      
خطة عمل تتضمن مجموعة من الجلسات اإلرشادية التي تنفذ "بأنه 

مكونة من أنشطة  ،خاللها مجموعة من اإلجراءات اإلرشادية
ساليب النظرية تستند إلى أ ،وفعاليات محددة فردية وجماعية

هدف خفض مستوى الرهاب االجتماعي ، وذلك بالمعرفية السلوكية
  . "الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة لدى األطفال المتضررين من

  : الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ن منواألطفال المتضرر .3
لى الباحثة الطفل المتضرر من الحرب اإلسرائيلية ع تعرف     

كل طفل أو طفلة من الفئة : "قطاع غزة في هذه الدراسة بأنه
ت من الحرب اإلسرائيلية على قطاع /تضرر) 15-13(العمرية 

تجريف  هدم منزل(سواء أكان هذا الضرر معنوياً أم مادياً  ،غزة
 استشهاد أحد أفرادو وتخريبه، اقتحام المنزلو ،أراضي زراعية

 تعرضو أو اعتقاله أو ضربه، األسرة من الجنود اإلسرائيليين
   والجرحى والحرائق كرؤية القتلى  ،لموقف صادم مباشر

 األطفال هم ممن يقطنون في المناطق، وهؤالء )تواالنفجارا
  .خزاعة الحدودية تحديداً في منطقةالحدودية بمحافظة خان يونس و

  :حرب اإلسرائيلية على قطاع غزةال .4
 ،من سكان قطاع غزة إسرائيل على مدنيينشنتها هي حرب       

صعدت سلطات االحتالل من ؛ حيث  2008أواخر ديسمبر منذ
البر والبحر  الشاملة منعسكرية ال هاعملياتو ،القمعية إجراءاتها

والمدارس  ،والمساجد ،ودمرت المنازل ،شيءقصفت كل ف ،والجو
 ،ذلك مئات من القتلى والجرحى وسقط جراء .فوق ساكنيها

من   أكثر أناألطفال، حيث أفادت تقارير وزارة الصحة خصوصاً و
، من بينهم جريحاً 4900، وأكثر من فلسطينياً استشهد فيها  1417
خالل ثالثة أسابيع  جريح، وذلك فلط1709  و، شهيداً طفالً 346

   .) 3()2009جريدة عكاظ ، يناير،(من القصف العشوائي
  

  للدراسة  اإلطار النظري
  

الرهاب : تناولت الباحثة في اإلطار النظري جانبين أساسيين هما
  .النظرية المعرفية السلوكيةواالجتماعي، 

 :Social Phobiaالرهاب االجتماعي  :أوالً
يعد اضطراب الرهاب االجتماعي أحد أنواع الرهاب الذي يمثل 

، ويتسم الرهاب   Anxiety Disorderإحدى اضطرابات القلق
عية أو أكثر من المواقف االجتما ،موقفبخوف واضحٍ ودائمٍ من 

، ويتم تجنب تلك المواقـف تتطلب األداء في جماعة التي
أو التي تثير القلـق  ،االجتماعيـة التي يخــاف منها الفـرد

؛ )DSM-IV, 1994 , 412()20(الشديـد لديـه بشكل دائم 
ات األكثر شيوعاً في الطب فالرهاب االجتماعي هو أحد االضطراب

ريكي المعايير من المجتمع األم  %13، حيث يحقق أكثر منالنفسي
 ب االجتماعي في وقت ما من حياتهمالتشخيصية الخاصة بالرها

)Kessler & et.al, 1994()46 (.  
  Feasمن كلمة الخوف   Phobiaويشتق مصطلح رهاب      

ي من موضوع ؛ فالرهاب هو خوف ثابت وغير منطقباللغة اليونانية
ين إذا ما ، ويصبح المصابون بالرهاب خائفأو نشاط أو موقف معين

 ،، ولكنهم يشعرون بالراحةروا في الموضوع أو الموقف المفزعفك
طالما تجنبوا الموضوع أو األفكار الخاصة  ،ويقومون باألداء الجيد

  .)Rosnham & Selgman,1995()41( بالموقف المفزع
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وبصفة عامة يشير مصطلح الرهاب االجتماعي إلى القلق  
ظة والمراقبة بواسطة أشخاص والخوف عند توقع الخضوع للمالح

وجود ببنشاطات معينة  ، ويعبر الفرد عن األسى حينما يقومآخرين
واستخدام  ،والكتابة ،والشرب ،، وقد يشمل ذلك األكلاآلخرين

والسير أمام  ،المواصالت العامةوالسفر في ، المراحيض العامة
  .  )Mattick & Clarke , 1998 : 457()35( اآلخرين

الرهاب االجتماعي بأنه حالة طبية  )4()2002(ويعرف الحمد     
 ،من عشرة أشخاص اًتحدث فيما يقارب واحد ،مرضية مزعجة جداً

ز الخوف في ، ويتركيشل الفرد أحياناًوتؤدي إلى خوف شديد قد 
وتشير الدراسات إلى أن األفراد المصابين . بمراقبة الناسالشعور 

الذات  صوصاً، وختماعي لديهم مفهوم سلبي عن الذاتبالرهاب االج
، وقد توصلت هذه الدراسات إلى نتائج الشخصية والذات االجتماعية

الرهاب بتشير في مجملها إلى أن األفراد المصابين  ،متنوعة
، ويقوي هذا االنطباع عن أنفسهماعي لديهم انطباع مشوه االجتم

 Hackmann( الرهاب االجتماعيبالتقديرات واالعتقادات السلبية 

& et.al, 1998(؛)29 ()Veljaca & Rapee, 1998()44(.  
كما أن هناك عالقة طردية بين عدم الرضا عن صورة الجسم      

، وقد توصل بعض الباحثين األجانب إلى نتائج يوالرهاب االجتماع
تشير في مجملها إلى وجود ارتباط سالب دال  ،بهذا الصدد كثيرة

 & Faurbach (  بين الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعي

et.al, 2002()27(.  
أن الرهاب االجتماعي يحدث كثيراً )  6()1998(م.ويرى إيزاك      

وتبدأ أغلب نفسها التي يحدث فيها بين النساء، بين الرجال بالنسبة 
خامسة عشرة إلى الخامسة حاالت الرهاب االجتماعي فيما بين ال

ن الشهور أو السنين ، وهي تبدأ عامة ببطء خالل عدد موالعشرين
يمكن  يكما تفيد الدراسات أن الرهاب االجتماع. دون سبب واضح

 & , Jonathan E(أن يكون شائعاً ومزمناً بين جماعات المراهقين

et.al : 2006()33(.  
للرهابات االجتماعية أثر واضح على شخصية الفرد و     

، فالشخص غير هي قد تؤدي إلى العجز بشكل مرتفعف ،المصاب
؛ قد يفشل أو التحدث أمام اآلخرين ،اآلخرين القادر على التفاعل مع

، وكذلك الشخص الذي ال ةهممية أو مهنية في أداء مسئوليات دراس
يرفض دعوات الغذاء يستطيع أن يتناول الطعام عالنيةً قد 

ن معظم الناس إ؛ وحيث األخرى ةواالنغماس في المواقف االجتماعي
فإن مقاومته  ،المصابين بهذه الرهابات يحتفظون بمخاوفهم سراً

أو عدم  ،ويتم تفسيرها غطرسة ،االجتماعية غالباً ما يساء فهمها
    .) Rosnham & Selgman , 1995()41(اً أو عناد ،اهتمام

ويكمن الخوف لدى المصابين بالرهاب االجتماعي في أنهم     
، فهم يخافون من أنهم سوف ن من اآلخرينوون بأنهم مراقبيشعر
موقف قد ، وأن التعرض للرفون بطريقة ستكون مذلة أو مربكةيتص

، تشتمل على مجموعة من األعراض يؤدي لديهم إلى نوبة ذعر
إليها دليل التشخيص يشير  ،الفسيولوجية للرهاب االجتماعي

، وهي أن األفراد المصابين )DSM-I, 1994, 412()20(الرابع
مثل سرعة  ،دائماً أعراض القلق ظهرونبالرهاب االجتماعي ي

 ،ورعشة اليد ،واحمرار الوجه ،والعرق ،واالرتجاف ،خفقان القلب
، وقد تتطور األعراض إلى رغبة شديدة في التبول، أو الغثيانو

  . ع في المواقف االجتماعية المخيفةالهلنوبات من 
ويتم تشخيص الرهاب االجتماعي إذا كان الخوف أو التجنب      

 ،يتدخالن بشكل كبير في روتين الحياة الطبيعية المتوقعة للشخص
  .أو إذا أصبح الرهاب يضايق المريض بشدة

وللرهاب االجتماعي عالقة وثيقة بكل من الخجل واضطراب      
؛ حيث يشير التراث النظري في علم النفس التجنبيةخصية الش

المرضي إلى أن الرهاب االجتماعي واضطراب الشخصية التجنبية 
، ولكن يوجد متصل من الدرجات مستقلين منفصلين نليسا اضطرابي

، قلق الناجم من التقويم االجتماعيالمنخفضة إلى المتطرفة من ال
المنخفض إلى المتوسط ى وفي هذا السياق يصف الخجل المد

سط إلى ، بينما يصف الرهاب االجتماعي المدى المتوللمتصل
، ويصف اضطراب الشخصية التجنبية النهاية العليا من المتصل

    .)Holt & et.al, 1992()32(هاية العليا إلى المتطرفة للمتصلالن
دوراً في ارتفاع نسبة  ؤديولعل من أهم األحداث التي ت      

اإلصابة بأعراض الرهاب االجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني في 
هي الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في أواخر  ،اآلونة األخيرة
بكل  - اآلثار النفسية لهذه الحرب على األطفالف؛ 2008ديسمبر عام 

ما صاحبها من مشاعر مؤلمة ناتجة عن رؤية صور الدمار 
ومعايشتها عن قرب، وما يرتبط بها  ،والخراب والقتلى والمصابين

تطلب دعما نفسيا ت -ومخاوف مرضية  من اضطرابات وصدمات
  .إلعادة التوازن النفسي إليها ،لهذه الشريحة العمرية

للصحة النفسية في   ومن الجدير بالذكر أن برنامج غزة      
من األطفال يعانون اضطرابات % 54بأنمنطقة خان يونس قد أفاد 

وقد ترافقت هذه  ،أعراض العدوانيةيعانون % 13و ،نفسية
أهمها الخوف من  ،االضطرابات النفسية مع ظواهر سلوكية

واالبتعاد عن العائلة ، واالنعزال %)3(الخروج من المنزل بنسبة 
، %)7.1(، وزيادة التعلق بالنوم بنسبة %)2,2(واألصدقاء بنسبة 

، %)5.7(والرغبة في النوم مع الوالدين واإلخوة بنسبة 



 2012ول العدد اال -المجلد الثاني عشر –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

78 

مركز (.وثيقة الصلة بالرهاب االجتماعي وهي أعراض في مجملها
  .)18()2005–غزة للصحة النفسية 

إن اآلثار النفسية للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة تظل      
جاثمة على نفوس المتضررين المباشرين منها، وتمتد لتطال أولئك 

؛ يراقبون ما يحدث ألبناء جلدتهم ،نالجالسين أمام شاشات التلفزيو
، فإن الطفل لغ قادراً على فهم أبعاد ما يحدثولما كان اإلنسان البا

ل دون أن يدرك وينفع ،أو المشاهد له يتأثر به ،المتعرض للعنف
لة في حياة اإلنسان ؛  ونظراً ألهمية مرحلة الطفوأسبابه وال أبعاده
، فقد ركزت هذه الدراسة على تصميم برنامج وبناء شخصيته

إرشادي جمعي لخفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى األطفال 
من هنا كان  ؛ الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة المتضررين من

ال بد من االهتمام بتوفير الدعم النفسي الالزم لهؤالء األطفال 
الفلسطينيين، وتدريب المعلمين والمعلمات والمرشدين في 

  .ى كيفية تقديم العون الالزم لهمالمدارس عل
 CognitiveBehavioral النظرية المعرفية السلوكية :ثانياً

Theory:  
اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على إعداد برنامج إرشادي      

التي تعتمد على   ،يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية ،جمعي
من  ،وتوكيد الذات ،بعض المفاهيم المتعلقة بالتحصين ضد التوتر

هارات التوافق خالل مجموعة من التقنيات التي تكسب المسترشد م
والحديث ، لك من خالل تغيير أفكاره السلبية، وذالنفسي واالجتماعي

، على تنظيم المجال اإلدراكي لديه ، والعملالذاتي، والتخيل الذاتي
والتدريب على التعبير عن المشاعر واألفكار التي ترتبط بمواقف 

 Meichnbaum( عملياً المهارات تلك وتطبيق ،يعيشها التي الحياة

,2003()37(.  
ويعد العالج السلوكي المعرفي من المحاوالت التي تهدف إلى     

من خالل استخدام أنشطة  ،المحافظة على كفاءات تعديل السلوك
) Rendall &Hollan,1996()42(  معرفية تتعامل مع سلوك الفرد 

وتكثر الدراسات التي تشير إلى فاعلية النظرية المعرفية السلوكية 
 ؛ فقد هدفت دراسة ديفورالسلوكية تفي عالج بعض االضطرابا

)Dufour, 2004()25 ( إلى نقد عدد من الدراسات التي أجريت بين
بهدف تقديم اإلرشاد والعالج لألطفال المساء  ،2002و 1989عامي 

، حيث أشارت الدراسة إلى أن أكثر ليهم جسمياً أو نفسياً أو جسدياًإ
ت هي النظرية الحاالاألساليب اإلرشادية فعالية للعمل مع هذه 

نها تساعد في التغلب على الخبرات السلبية إ؛ إذ المعرفية السلوكية
ألفكار الالعقالنية وا ،الناتجة عن التعرض للموقف المسيء

، وتحقيق توافق أفضل ،ب توكيد الذات، واكتساب أسلوالمرتبطة بها
التي هدفت إلى  ،)1()2005(كما أكدت ذلك دراسة أبو عيطة وأحمد 

قصي فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تحسين التوافق النفسي ت
) 30(عددها ،ة من األطفال المساء إليهمومفهوم الذات لدى عين

حيث استخدم سنة، ) 17 -12(تراوحت أعمارهم ما بين ،طفالً
تعتمد  ،جلسات إرشادية) 10(الباحثان برنامجاً إرشادياً جمعياً من 
المعرفية السلوكية، وأفادت  على أساليب التدخل في  النظرية

على مفهوم نتائجها أن البرنامج السلوكي المعرفي ذو أثر إيجابي 
  .الذات والتوافق النفسي

ضمن أساليب ومن الجدير بالذكر أن العالج السلوكي المعرفي يت    
، حيث تتمثل األساليب والتدخالت العالجية معرفية وسلوكية معاً

ساسيين في هذه الدراسة بأسلوبين أ للنظرية المعرفية السلوكية
  : هما ،استعانت بهما الباحثة

  : Stress Inoculationأسلوب التحصين ضد التوتر :أوالً
ويعتمد هذا األسلوب على أساس أن الحديث الداخلي الذاتي     

Inner – Self  Speech  يحدد ما يمكن أن  الذي يقوم به الفرد
إعادة  يالحديث الداخلي للفرد هن وظيفة إ؛ حيث يفعله من أشياء

من خالل عمليات   Cognitive Structureتغيير األبنية المعرفية 
   .)Meichnbaum,1985()36(التمثيل والتوافق 

إلى أنه يمكن ) Corey( )Corey ,2001()22(ويشير كوري     
من خالل استدخال الطفل  ،تغيير الحديث الداخلي لدى الفرد

لتصبح تعليمات ذاتية  ،فظها بصورة تراكميةلتعليمات الكبار وح
فيما بعد، ثم إعادة البنى المعرفية وتغييرها من خالل عمليات 

  .أو التكامل ،أو اإلزاحة ،االمتصاص
ويعد التحصين ضد التوتر أسلوباً يمنح المسترشد فرصاً للتعامل     

حيث يطور المسترشد قدرته  ،مع المواقف المثيرة للضغوط النفسية
راته الذاتية في التحملية تدريجياً من خالل تعديل معتقداته وعبا

  . المواقف الضاغطة
لعالج إلى أن األساليب المعرفية ) 13()1994(ويشير عصفور    

 ،المكونة للمشكلة االنتباه للعناصر: السلوك عند ميكينبوم تتضمن
تخيل  نتائج حله لمشكلة لى ، ومساعدة الفرد عوالحديث الذاتي

، واستحضاره لصورة ذهنية خاصة بشخص يؤدي األداء معينة
، ومساعدة الفرد على وتخيل ما يحققه من نتائج إيجابيةالمستهدف 

ي حالة تخلصه من األعراض الحديث عما يمكن أن يشعر به ف
، إضافةً إلى تقديم التعزيز الذاتي للفرد نتيجة لما يحققه من السلبية
  . يات مستهدفةسلوك
 :Assertivenes) التوكيدية(الذاتي التوكيد: ثانياً

أسلوب توكيد الذات في النظرية المعرفية السلوكية من  ديع    
مة والمجدية في المساعدة على خفض مستوى بعض مهاألساليب ال
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من  ،؛ إذ يهدف هذا األسلوبالسلوكية لدى األطفال ضطراباتاال
ى تعديل خالل مجموعة من اإلجراءات المعرفية والسلوكية إل

، وتدريبهم على التعبير عن مشاعرهم معرفي سلوكي لدى األفراد
فرج  (دون انتهاك حقوق اآلخرين  ،وأفكارهم بطريقة مالئمة

،1998 ()17(
.  

وكيدي على التدريب على المهارات كما يعتمد التدريب الت   
وأن يشعر بالمتعة  ،االجتماعية التي تركز على أن يتمثل الفرد بذاته

، ويبدو ذلك من خالل له مع اآلخرين دون انتهاك حقوقهمأثناء تفاع
، Eye Contactالمظاهر الجسمية الخارجية كالتواصل البصري 

، الصوتووضع الجسم، واإليماءات، وتعبيرات الوجه، ونغمة 
، وتعتقد الباحثة أن )Meichnbaum,1985()36(والطالقة اللفظية 

ص من يعانون هذه المظاهر الجسمية الخارجية لها أهميتها في تشخي
  . الرهاب االجتماعي

 )12()106: 2005(، و العزة وفي هذا الصدد يرى عبد الهادي   
ب على أنه يمكن التعرف على األفراد الذين بحاجة إلى التدر

، من خالل مراقبة سلوكهم الذي استخدام أسلوب توكيد الذات
وكيدية المتمثلة في تجنب يتضمن نقص استخدام االستجابات الت

الرهاب (اآلخرين، والخجل، والخوف من المواقف االجتماعية 
إلحساس بالضيق، وفقدان الثقة بالنفس، والتواضع ، وا)االجتماعي

االتصال مع اآلخرين، وتجنب دم الرغبة في ، وعوالتردد ،الزائد
دم قدرتهم على التعبير عن حقوقهم ، وعاالتصال البصري

، كما أنه يمكن للوالدين والمربين وشعورهم بالقلق ،والمطالبة بها
عن طريق  ،والمعالجين السلوكيين تعديل سلوكيات عدم توكيد الذات

ز ، والتعزيالنمذجة: من اإلجراءات العالجية من أهمها مجموعة
يجابي مع الذات، الجتماعي للمهارات االجتماعية، والحديث اإلا

وتقليل الحساسية التدريجي، والتعبير الطليق عن المشاعر، ولعب 
  .  األدوار

إن التدريب على مهارات التوكيد الذاتي : وبذلك يمكن القول   
 واالجتماعي هو أحد الوسائل السلوكية اإلجرائية المستخدمة في

، الثقة لدى األفراد، وشعورهم بعدم اللياقة، والخجلمعالجة فقدان 
على التعبير عن ، وعدم القدرة واالنسحاب من المواقف االجتماعية

؛ حيث إن دوان، كما أنه ال يعد تدريباً على العالمشاعر واألفكار
العدوان يتصف بأنه تجاوز لحقوق اآلخرين وعدم احترامها، في 

 ،ترض حقوقاً إنسانية لآلخرينحين أن أسلوب التوكيد الذاتي يف
  .  واالعتراف بها ،والوصول إليها ،مهايجب احترا

تعانت بأسلوبي التحصين ومن الجدير بالذكر أن الباحثة قد اس     
 في تصميم أنشطة وفعاليات جلسات ،، والتوكيد الذاتيضد التوتر

لخفض مستوى  ،اسةالبرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدر
  . الرهاب االجتماعي

  

 الدراسات السابقة
  

وكيفية عالجه  ،تعددت الدراسات التي تناولت الرهاب االجتماعي
، وعلى الرغم من ندرة تخدام البرامج اإلرشادية الجمعيةباس

من االضطرابات السلوكية الدراسات العربية في هذا الجانب 
، فإن الباحثة تمكنت من جمع بعض الدراسات العربية والنفسية

، ولعل من أهم هذه  استفادت منها في دراستها الحاليةواألجنبية التي 
التي هدفت إلى  ،)8()2004(ين الدراسات دراسة خليل وآخر

 ،يالتوكيدوالتدريب  ،ينفعالاال العقالنيلتعرف على فاعلية العالج ا
 ، حيثلدى عينة من الطالب المعلمين االجتماعيةخفض الفوبيا  في

 طالباً،192 ( منهم ،وطالبةً اًطالب )467( من عينة البحثتكونت 
االجتماعية، مقياس الفوبيا واستخدم الباحثون . )طالبةً 275و
 ومقياس االجتماعية،الفوبيا  يمقياس األفكار الالعقالنية لذوو

والتدريب  ،االنفعالي العقالنيوبرنامجاً للعالج  ،المهارات التوكيدية
 36على  ةاإلكلينيكيوقد اشتملت العينة  .على المهارات التوكيدية

، وأخرى ضابطة ةتجريبي :مجموعتين تم تقسيمهم إلى ،طالباً وطالبة
موجبة دالة  ارتباطيهوجود عالقة  وأسفرت نتائج الدراسة عن

 أظهرت، كما واألفكار الالعقالنية االجتماعيةإحصائياً بين الفوبيا 
 وقد  ،والمهارات التوكيدية االجتماعيةارتباطا سالباً بين الفوبيا 

، وأثبتت الدراسة اجتماعية أعلى من الذكور اإلناث فوبيا تأظهر
والتدريب  ،االنفعالي العقالنيفعالية كل من برنامج العالج 

  .بيا االجتماعية لدى عينة الدراسةخفض الفو في ،يالتوكيد
 & ,Nickolai Titov(نيدراسة نيكوالي وآخربينما هدفت      

et.al: 2008 ()38 ( إلى معرفة أثر برنامج سلوكي معرفي محوسب
قائم على النظرية المعرفية السلوكية في عالج الرهاب االجتماعي 

بلغ عددها  ،لدى عينة عشوائية من المصابين بالرهاب االجتماعي
دالة إحصائياً في ، وأسفرت نتائجها عن وجود فروق أفراد) 105(

مستوى الرهاب االجتماعي لدى أفراد العينة بين التطبيقين القبلي 
، وقورنت هذه النتائج لصالح التطبيق البعدي ،ي للبرنامجوالبعد

بنتائج المجموعة التي تم التعامل معها ضمن برنامج عالجي 
أهمية البرنامج  جوأفادت النتائ ،سلوكي معرفي مباشر وجهاً لوجه

في الحصول على نتائج  وفاعليته كي المعرفي المحوسبالسلو
لدى أفراد  وخفضه يمستوى الرهاب االجتماعإيجابية في تعديل 

فراد ألالمساعدة  ،بوصفها برامج إرشادية ذاتية التعلم ،العينة
  . المصابين بالرهاب االجتماعي

 Jonathan , & et.al( نيكما استخدمت دراسة جوناثان وآخر    

على النظرية السلوكية  اَبرنامجاً عالجياً جمعياً قائم) 33()2006 :
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المعرفية لعالج الرهاب االجتماعي، واشتملت عينة الدراسة 
من الطلبة المصابين بالرهاب االجتماعي عينة طالباً ) 54(على

، وقد احتوى البرنامج على عينة ضابطة اًطالب) 58(و ،تجريبية
نتائج هذه الدراسة عن فاعلية هذا ، وأسفرت جلسات إرشادية) 10(

تابعة بعد حيث استمر مدة ثالثة شهور من الم ،البرنامج العالجي
، وأفادت النتائج أيضاً أن الرهاب االجتماعي انتهاء التطبيق البعدي

ومن األداء العملي في  ،يتضمن خوفاً من التفاعالت االجتماعية
والخوف من  ،اكاالرتبو ،المواقف االجتماعية التي تبدو فيها الحيرة

  .تفحص نظرات اآلخرين
إلى معرفة ) 15() 2004،فايد(دفت دراسة ومن جانبٍ آخر ه     

 ،عالقة الرهاب االجتماعي بكل من صورة الجسم و مفهوم الذات
وتكونت عينة الدراسة . طالبات بجامعة حلوانالمن  لدى عينة

سنة ) 19–17(تتراوح أعمارهن بين  ،طالبة) 312(األساسية من 
، وأسفرت نتائج الدراسة عن م اختيارهن بطريقة عشوائية طبقيةت

له عالقة مباشرة  ،وصورة الجسم ،أن كالً من الرهاب االجتماعي
وأن معامل االرتباط بين هذين  ،بمفهوم الذات -على نحو مستقل-

داخالً وتأثيراً مما يشير إلى أن هناك ت ،المتغيرين ذو حجم كبير
، كما أشارت النتائج إلى أن عالقة صورة الجسم مامتبادالً بينه

  .لى حد ما بوجود الرهاب االجتماعيبالذات االجتماعية تتأثر إ
–De Jong, 2002: 501(وفي هذا الصدد أجرى دي جونج      

ات السلبية على هدفت إلى معرفة أثر صورة الذ ،دراسة )23()508
امرأة ) 19(قوامها ، وأجريت الدراسة على عينة الرهاب االجتماعي

من ذوات القلق امرأة ) 19(، والمرتفع يمن ذوات القلق االجتماع
 ،، وطبق الباحث مقياس تقدير الذات الشخصياالجتماعي المنخفض

وتقدير الذات كما يراها اآلخرون، وأسفرت النتائج عن أن مجموعة 
القلق االجتماعي المرتفع كان لديها تقدير ذات شخصي منخفض 

جتماعي من مجموعة القلق اال ،بشكل دال إحصائياًو ،أكبر
  .المنخفض

-Roth & et.al:129(بينما هدفت دراسة روث وزمالئه      

األعراض البدنية  إلى فحص الطرق التي يفسر بها الناس) 43()138
دراسة على عينة إكلينيكية ، وقد أجريت الالملحوظة للقلق

، وعينة غير االجتماعيمن المصابين بالرهاب  فرداً) 55(قوامها
يهم مقياس قلق ، وطبق علفرداً) 54(قوامها  ،إكلينيكية ضابطة

التفاعل االجتماعي، ومقياس الرهاب االجتماعي، ومقياس تأويل 
األفراد المصابين  أن ، وأسفرت نتائج الدراسة عناألعراض

حينما  ،بالرهاب االجتماعي كان لديهم أسلوب معرفي أكثر مرونة
، بينما قلت ضها اآلخرونفسير أعراض القلق التي يعرطلب منهم ت

؛ كيفية رؤية اآلخرين ألعراض قلقهممرونتهم عندما سئلوا عن 

وترى الباحثة أن هذه النتيجة تؤكد النظرة السلبية التي ينظرها 
  .صابون بالرهاب االجتماعي ألنفسهمالم

 )Ghaedi , & et.al :2010()28(كما أجرى جادي وآخرون      
لحياة راسةً هدفت إلى معرفة أثر الرهاب االجتماعي على كفاءة اد

    الرهابلذين يعانون والطلبة ا، لدى طلبة الجامعة العاديين
الرهاب  يعانون ،طالباً) 72(، تكونت عينة الدراسة من االجتماعي
استخدم الباحث فيها و، ممن ال يعانون الرهاب) 130(و ،االجتماعي

، وقد أفادت نتائج وآخر لكفاءة الحياة ،ياالجتماعمقياساً للرهاب 
الدراسة بأن الطلبة الذين يعانون الرهاب االجتماعي سجلوا 

خصوصاً في مجال  ،مستويات دالة منخفضة في كفاءة الحياة
 ،نفعالية الوظيفيةواألدوار اال ،واألداء االجتماعي ،الصحة العامة

  .والصحة النفسية
 & ,.Eley, Thalia C(إيلي و آخرين  في حين اهتمت دراسة     

et.al, 2008()26 (بالرهاب االجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة، 
حيث هدفت إلى معرفة تأثير العوامل الوراثية والبيئية على بعض 

لشائعة في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي اضطرابات االضطرابات ا
، والرهاب االجتماعي ،وقلق االنفصال ،، والرهاب الخاصالقلق

) 854(واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من األطفال قوامها 
، القلق الشائعة في مرحلة الطفولة طفالً ممن يعانون اضطرابات

يجابية بين الرهاب إارتباط وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 
، ترجع إلى العوامل البيئية ،جتماعي، ومستوى الرهاب االالخاص

وجود بيئة  صوصاًوخ ،أفادت النتائج أن التأثيرات العائلية كما
 وكل من ،يؤثر على المخاوف الخاصة ،عامالً مركزياً دتع ،تعاونية

  . قلق االنفصال والرهاب االجتماعي
 & ,Delos(كما جاءت دراسة ديلوس وآخرين      

et.al:2010()24(  لفحص العالقة بين التناقضات المعرفية ألداء
عالج الرهاب اآلباء واألبناء على مقياس الرهاب االجتماعي قبل 

طالباً تتراوح ) 81(، واشتملت العينة على وبعده االجتماعي
، مع طفلة) 39(و ،طفالً) 42(منهم  ،سنة) 16-7(أعمارهم من 

برنامج عالجي  من اًءجزكان  ،آبائهم حيث تلقوا جميعاً عالجاً
، وأفادت الدراسة أن التناقضات المعرفية يمكن أن متعدد األغراض
برنامج لقياس الفروق الفردية في االستجابة لل ،تستخدم بفاعلية

  . العالجي للرهاب االجتماعي
ونحو توجه إبداعي جديد في التعامل مع الرهاب االجتماعي      

 , Heimberg(في ) Moscovitch, 2009(أعد مسكوفيتش 

2009()30(
 ووضع ،نموذجاً جديداً لعالج الرهاب االجتماعي 
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فيتش أن هذا االتجاه يتغلب ويؤكد مسكو. امتداداً لهاالسابقة ويعد 
 دليالً، وهو يقدم خدمة أفضل لى عدد من عيوب النماذج السابقةع

مبكر للمصابين وتحقيق التدخل ال ،للمرشدين في التخطيط العالجي
؛ حيث طور مسكوفيتش طرقاً إبداعية في بالرهاب االجتماعي

وطرق التكيف الخاصة بالتعامل  ،التفكير الخاص باستجابات الخوف
دمها والتناسق االنفعالي التي يستخ ،مع القلق وقمع االنفعاالت

  .المصابون بالرهاب االجتماعي
 &,Rapee ( وآخرينبينما هدفت دراسة رابي      

et.al.,2009()40( ظرية في عالج إلى اختبار كفاءة التطورات الن
فرداً ) 195(راسة على ، حيث اشتملت عينة الدالرهاب االجتماعي

تم توزيعهم عشوائياً ليتلقى كل  ،من المصابين بالرهاب االجتماعي
منها العالج  ،من ثالثة من النماذج العالجية اًفرد منهم واحد

أوضح فيها الباحث أن النماذج النظرية الحديثة في عالج  ،بالتعزيز
التي تعتمد على العوامل المعرفية المحددة في  ،الرهاب االجتماعي

تي ربما تعزز كفاءة العالج أكثر من البرامج العالجية ال ،العالج
وتفيد الدراسة أن استخدام العالج . تعتمد على المهارات التقليدية

 ،بالتعزيز أثبت كفاءةً عاليةً في التأثير على عملية التشخيص
  .ودقتها يةوخطورة هذه العمل

 : Hoffart , & et.al(كما هدفت دراسة هوفارت وآخرين      

شخصية في عالج  إلى اختبار النماذج المعرفية والبين ) 31()2009
) 80(؛ حيث خضع في هذا البحث حوالي الرهاب االجتماعي

ن العالج المعرفي أسابيع م) 10(مريضاً بالرهاب االجتماعي مدة 
لخفض مستوى الرهاب  ،نه، وأفادت النتائج أوالعالج النفسي

) النفسي(يجب أن يهدف العالج إلى التركيز الذاتي  ،االجتماعي
اعية المخيفة، والسلوكيات اآلمنة، على كيفية تقدير األحداث االجتم

  . وكيفية إدراك قبول اآلخرين
 .Baker, SR(ومن جانب آخر هدفت دراسة بيكر وايدلمان      

& Edelmann , R J : 2002()21(  إلى معرفة ما إذا كان الرهاب
والتحقق من أن  ،االجتماعي يرتبط بنقص المهارات االجتماعية

المخاوف االجتماعية تختلف عن القلق السريري في السلوكيات 
التي تظهر خالل المحادثات  ،المرتبطة بالمهارات االجتماعية

 ، وقدالمالئمة التي يالحظها المالحظوناالجتماعية أو السلوكيات 
من المصابين ) 18(منهم  اً،مشارك) 54(اشتملت عينة الدراسة على 

) 18(، ومن المصابين بالقلق العيادي) 18(، وبالرهاب االجتماعي
، وأفادت نتائج الدراسة أن الرهاب االجتماعي ن عينة ضابطةيوعاد

ء لدى بعض األفراد أظهر بوضوح تواصالً جسدياً أقل أثنا
، كما أثبتت الدراسة أن المصابين اديينالمحادثات مقارنةً مع الع

ي الطالقة اللفظية بالرهاب االجتماعي أقل كفاءةً من العاديين ف
   .واألداء العام

 :تعقيب على الدراسات السابقة
  

راسات سابقة يمكن التوصل باالطالع على ما سبق عرضه من د
  : للتالي
من الدراسات على أهمية البرامج اإلرشادية  كثير اتفق •

دى عينات في خفض مستوى الرهاب االجتماعي لوفاعليتها 
  .مختلفة في الجنس والعمر

األساليب اإلرشادية والعالجية المستخدمة في التعامل تنوعت  •
، وإن كانت في معظمها االجتماعيرضى الرهاب مع م

 .فية السلوكية وتقنياتها المتنوعةتعتمدعلى النظرية المعر

طفال الذين لى عينة األركزت غالبية هذه الدراسات ع •
 .سنة) 19-12(تراوحت أعمارهم بيـن 

ي تناولت مفهوم الرهاب هناك ندرة في الدراسات العربية الت  •
؛ وربما ميم برامج إرشادية لخفض مستواه؛ أو تصاالجتماعي

ء هذه الدراسة إلجرا ةكان ذلك أحد األسباب التي دفعت الباحث
برامج إرشادية لألطفال ؛ إذ إن إعداد على األطفال صوصاًخ

يعد  ،في الوقت الحاضر ،المتضررين من الحرب اإلسرائيلية
بهدف مساعدة هذه الفئة  ،مطلباً ال بد من العمل على إنجازه

التي  ،السلبيةمن األطفال في التغلب على اآلثار النفسية 
، وضرورة توفير برامج إرشادية تقوم خلفتها الحرب لديهم

مين على رعايتهم واالستفادة د القائتساع ،على أسس علمية
 . منها

  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

  : منهج الدراسة
الذي يعتمد  ،استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي 

، وذلك عدي والتتبعي للمجموعة التجريبيةعلى التصميم القبلي والب
في خفض مستوى الرهاب  ،لمعرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي

االجتماعي لدى األطفال المتضررين من الحرب اإلسرائيلية على 
 .قطاع غزة

 

 :مجتمع الدراسة
  

المتضررين من الحرب  جميعهم األطفاليتكون مجتمع الدراسة من  
الذين يقطنون في المنطقة الحدودية بمحافظة خان  ،االسرائلية

، وقد بلغ عدد سنة) 13 - 15( بين، والذين تتراوح أعمارهم  ونسي
  . طفلة) 163(طفالً و ) 119(أفراد مجتمع الدراسة نحو 

 يلحدودية تقع شرقومن الجدير بالذكر أن منطقة خزاعة ا
ة الغوث تابعتان لوكال فقط ، وبها مدرستانمحافظة خان يونس
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، والثانية للذكور وهي للبناتداهما ، إحالدولية لتشغيل الالجئين
 .التي طبقت فيها الدراسة الحالية المدرسة نفسها

   
 :عينة الدراسة

  

قامت : ةتية اتبعت الباحثة الخطوات اآللتحديد عينة الدراس -
تمع الدراسة أفراد مج مقياس الرهاب االجتماعي على بتطبيق

نس، ثم بمحافظة خان يو ،بمدرسة خزاعة للذكورجميعهم، 
  .نتائجهم على المقياسرصدت 

مقياس الرهاب تم ترتيب درجات أفراد مجتمع الدراسة على  -
 .االجتماعي تنازلياً

اختارت الباحثة األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات  -
والتي تدل درجاتهم على  ،على مقياس الرهاب االجتماعي

، حيث اعيمن الرهاب االجتم اًأنهم يعانون مستوى مرتفع
أي ) 52-45.5(اتهم على المقياس بين انحصرت درج

 .التي اقتربت من االرباعي األعلى الدرجات

ي المجموعتين التجريبية طفالً ف) 40(بلغ عدد العينة النهائي    -
 .والضابطة

وقد استعانت الباحثة في تنفيذها للخطوات السابقة بالمرشد      
الحرب طفال المتضررين من في تحديد األ ،النفسي ومدير المدرسة

الطفل المتضرر من الحرب "بمفهوم  ا، وذلك بعد تعريفهموفرزهم
إلى والتي تشير  ،وفق قائمة من البنود المعدة مسبقاً ،"اإلسرائيلية

  .طبيعة الضرر الذي لحق بالطفل
عشوائياً إلى مجموعتين قامت الباحثة بتوزيع أفراد العينة  -

النحو  على ،ومجموعة ضابطة ،مجموعة تجريبية :متساويتين
  : تياآل

خضعوا لبرنامج  ،طفالً) 20(تكونت من : المجموعة التجريبية* 
ة في خفض على األساليب المعرفية السلوكيإرشادي جمعي يعتمد 

  . مستوى الرهاب االجتماعي
لم يخضعوا لتطبيق  ،طفالً) 20(تكونت من : المجموعة الضابطة* 

 .الذي أعدته الباحثة يالبرنامج اإلرشاد
  

 : الدراسةأدوات 
  

برنامجاً إرشادياً جمعياً  ،ألغراض هذه الدراسة ،صممت الباحثة
بهدف خفض مستوى  ،يستند على األساليب المعرفية السلوكية

ا طورت مقياساً للرهاب االجتماعي، وفيما ، كمالرهاب االجتماعي
 :ي عرض لهذه األدواتيأت

  

  : البرنامج اإلرشادي الجمعي: أوآل
اعتمدت الباحثة في بناء هذا البرنامج اإلرشادي الجمعي على  

منطلقةً من فكرة العالج  ،األساليب اإلرشادية المعرفية السلوكية

 الذي يأخذ عدة أشكال، ويرى سميث  وأسلوبه وكي المعرفيالسل

Smith)1993 ( في)،أن العالج السلوكي  )5()30: 2003الحواجري
العالج السلوكي الذي يجمع بين المعرفي قد تطور حديثاً من 

والتي تركز على محددات السلوك  ،عناصر الدينامية النفسية
، والتفكير داخل الفرد في هيئة دوافع ورغباتالتي تكمن  ،األساسية

  .أثير األحداث الخارجيالسلوكي التقليدي الذي يركز على ت
موضوع  فيومن خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي      

دة األطفال على والبرامج اإلرشادية لمساع ،رهاب االجتماعيال
، قامت الباحثة باختيار التكيف مع ذواتهم، ومع المجتمع من حولهم
كالمحاضرات المبسطة  ،مجموعة من التقنيات واألنشطة والفعاليات

استناداً  ،والمالئمة للمرحلة العمرية لألطفال التي يتضمنها البرنامج
كتنمية الوعي بعمليات التفكير،  ،قةلآلراء النظرية والدراسات الساب

تعبير ، والتفريغ االنفعالي الشعوري للوأسلوب االسترخاء العضلي
عن األفكار والمشاعر بحرية، وإعادة البناء المعرفي، 

، ولعب األدوار التي تهدف إلى المرور بالخبرة والسيكودراما
، والحصول على اعية ومخططة وتحت السيطرةطريقة والصادمة ب

شادية وتحت إشراف الدعم والمساندة من خالل المجموعة اإلر
  .المرشد وتوجيهه

وقد راعت الباحثة وجود تجانس بين أفراد المجموعتين      
التجريبية والضابطة من حيث الجنس، والمستوى الثقافي 

ما راعت أن يتم ، كواالجتماعي، واالقتصادي، والمستوى التحصيلي
 ،اختيار المسترشدين في المجموعة على أساس حاجتهم للمساعدة
ب والتي يمكن أن تظهر من خالل استجابتهم على بنود مقياس الرها

  . االجتماعي المستخدم في الدراسة
ومدى مالءمته  ،وللتأكد من صدق محتوى البرنامج      

مناسبته للمرحلة و ،نهوإمكانية استفادة عينة الدراسة م ،ووضوحه
، قامت الباحثة بعرض جلسات البرنامج اإلرشادي في العمرية لها

صورتها األولية على مجموعة من المحكمين واالختصاصيين في 
، وكذلك تم عرضه على ل اإلرشاد النفسي وتصميم البرامجمجا

تربية مجموعة من المرشدين النفسيين العاملين بمدارس مديرية ال
، حيث التزمت الباحثة بإجراء ة خان يونسوالتعليم بمحافظ

مين على جلسات البرنامج التعديالت التي أقرها معظم المحك
 ،فيما يتعلق بتسلسل جلسات البرنامج ال سيما، اإلرشادي
، كما التزمت الباحثة وتوقيت كل جلسة ،ومناسبة عددها ،هاومبررات

ة من ة بمحتوى كل جلسبما أجمع عليه المحكمون من آراء متعلق
، والواجبات نشطة المتبعة لتحقيق تلك األهداف، واألحيث األهداف

بصورته النهائية إلى أن أصبح  ،المنزلية الخاصة بكل جلسة
  . الجاهزة للتطبيق
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بالتعاون  ،وقد تم تطبيق البرنامج اإلرشادي وجلساته بطريقة جمعية
يث ، حالمدرسة التي طبقت فيها الدراسة مع المرشد النفسي في

 ،أهداف البرنامج له ، وأوضحتالتقت الباحثة بالمرشد النفسي
وأبدى المرشد النفسي استعداده  ،وأهميته لهذه الفئة من األطفال

والعمل على تسهيل مهمة الباحثة في تطبيق جلسات هذا  ،للتعاون
بواقع جلستين  ،جلسة) 13(بلغ عدد هذه الجلسات حيث   ،البرنامج
أي على مدار سبعة  ،دقيقة) 45(مدة الجلسة الواحدة  ،أسبوعياً
، تم تدريب هؤالء األطفال على مجموعة من المهارات أسابيع

  .مستوى الرهاب االجتماعي لديهمالتي تخفض  ،والسلوكيات
وقد اهتمت الباحثة أثناء تطبيقها لجلسات البرنامج اإلرشادي      

في نجاح جداً  بوصفه عامالً مهماً) مادي والمعنويال(بعامل التعزيز
، حيث حرصت الباحثة على تعزيز كل جلسات البرنامج اإلرشادي

؛ لتشجيعهم كان بسيطاً مهماطوة وكل سلوك يبادر به المشاركون، خ
على تحقيق المزيد من التقدم نحو الهدف المنشود من تطبيق هذه 

  . االجتماعي لديهمفض مستوى الرهاب وهو خ ،الجلسات
  : ملخصاً لجلسات البرنامج اإلرشادي أتيوتعرض الباحثة فيما ي

  : )التعارف(الجلسة التمهيدية : الجلسة األولى
اإلرشادية بين  هدفت هذه الجلسة إلى إرساء قواعد العالقة    

وحقوقه  كل عضو فيها، حيث توضع فيها أدوار المرشد والمسترشد
، العمل خالل باقي جلسات البرنامج فيها قواعد، كما تحدد وواجباته

  .من أهم جلسات البرنامج اإلرشادي وهي
جلسة بناء الثقة بين المرشد (توقعات المشاركين : الجلسة الثانية

  : )والمسترشدين
توقعاتهم من المشاركة بهذا  فيحيث تعد مناقشة المسترشدين      

خلق جو من الثقة من السبل التي تساعد في  يالبرنامج اإلرشاد
وتزودهم بتغذية راجعة  ،المتبادلة بين الطلبة المسترشدين والمرشد

  .التوقعات المختلفة من البرنامج عن
  : مفهوم الرهاب االجتماعي: الجلسة الثالثة

أوضحت الباحثة أن اإلنسان في حياته يمر بأحداث ومواقف      
 صوصاًخ ،ال يمكن تجاهلها أو نسيانها ،ومثيرات اجتماعية مخيفة

هذه المواقف االجتماعية المخيفة و، إذا ارتبطت بمشاعر سلبية لديه
 ،مما يفقده ثقته بنفسه ،وتضعف قدرته على مواجهتها ،تعيق الفرد

؛ مما يستلزم التدخل العالجي ويجعله فريسةً لها ،وتوكيده لذاته
  .نهاواإلرشادي للتخفيف م

  : تمرينات االسترخاء العضلي: الرابعةالجلسة 
حيث هدفت الجلسة إلى تدريب المسترشدين على تمرين       

 ،للتخفيف من آثار الرهاب االجتماعي لديهم ،االسترخاء العضلي

للعمل على إزالة  ،جسموزيادة وعيهم بمناطق التوتر األكثر تأثراً بال
 .التوتر منها

  : ريغ االنفعاليالتف: الخامسة والسادسةالجلستان 
والتحرر من  ،وهي تهدف إلى الشعور بالراحة النفسية

ولوجية وتقليص ردود األفعال الفسي ،الضغوط النفسية الشديدة
وقد تركت الباحثة الفرصة للمشاركين . المرتبطة به والناتجة عنه

، وتعريف الطلبة همتعن مشاعرهم وأفكارهم لحل مشكالللتعبير 
، وتعبير الطلبة عن مشاعرهم وفوائده المشاعرمزايا التعامل مع ب

 ،لديهم خالل مرورهم بالموقف االجتماعي الذي يثير الرهاب
ستراتيجيات لمواجهة أحداث مستقبلية مشابهة لتلك الح ااواقتر

  .المواقف
  : تقليل الحساسية من الخوف: الجلسة السابعة

وك القيام بسلكيفية  ،خالل هذه الجلسة ،حيث يتعلم األطفال
، ويتعلمون السابق مثيراً للرهاب لديهماجتماعي كانوا يعدونه في 

، لم يكونوا قادرين على القيام بهاالقيام بخطوات اجتماعية صغيرة 
 ". يجابيالتخيل اإل" تقنيةواستخدمت الباحثة في ذلك 

  : الحديث االيجابي مع الذات: الجلسة الثامنة
، إيجابية في الحديث مع الذاتوفيها تم تعليم األطفال تعبيرات      

الذات محل وتوكيد  ،وتدريبهم على استبدال الشعور المستقل بالكفاءة
  .الشعور بالرهاب والعجز

  :النخراط في مجموعات اللعب الموجها: الجلسة التاسعة
من  ،حيث يتعرف األطفال في هذه الجلسة على بعضهم بعض     

التعبير  عد األطفال علىتسا ،خالل استخدام ألعاب جماعية مختلفة
، ومواجهة المواقف االجتماعية التي عن أنفسهم أمام اآلخرين

  .ويشعرون فيها بعدم الثقة، وعدم التوكيدية لذاتهم ،ون منهايرهب
  

  : م المهارات االجتماعية ومكافأتهاتعلي: الجلسة العاشرة
ويتم في هذه الجلسة تدريب المشاركين على بعض المهارات      

الخوف من المواقف التي تكسبهم الجرأة وعدم  ،االجتماعية
، وإلقاء التحية ، وإعطاء الترحيب باآلخرين: مثل ،االجتماعية

ح وتقبلها ، واالبتسام وهز الرأس، واالتصال باألعين، عبارات المدي
 ،مشاركة باألفكاروال ،وإثارة اهتمامهم ،وكيفية التحدث مع اآلخرين

  . واإلصغاء الفعال
   :السيكودراما: الحادية عشرة الجلسة

وهي تهدف إلى تدريب المسترشدين على تحمل الضغوط النفسية 
الجة القصور في ومع ،وتحمل المشاعر الصعبة ،بطريقة واعية

ن فيها ممارسة وحيث يتعلم المسترشد؛ السلوك االجتماعي
يعبرون فيها عن أفكارهم  ،أدوارهادفة بطريقة جماعية ومنظمة
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، التي يخافونها ةحرية تجاه بعض المواقف االجتماعيومشاعرهم ب
  .نية لعب األدوار، وعكس األدوارتقواستخدم في ذلك 

  

  : تشجيع الجرأة: الجلسة الثانية عشرة
 ،والخوف ،حيث يتم فيها تعليم الطفل التغلب على الجبن     

لتعبير عن نفسه، وهذا ضروري لتحريره من والحرج من ا
من خالل مساعدته لآلخرين ، وتحمله  ،، ليصبح أكثر جرأةمخاوفه

يات في بعض األعمال المناسبة لهم، وتعبيرهم لؤوبعض المس
، دد أو خوفورغباتهم بصراحة دون تر، بصراحة عن أنفسهم

مشكالت، ، وحل الل التدريب على المناقشة والحواروذلك من خال
  .البرنامج والمشاركة في تقويم

  

  اإلنهاء: الجلسة الثالثة عشرة
وفيها يتم التمهيد إلنهاء البرنامج من  ،وهي الجلسة الختامية     

وتقديم تغذية راجعة  ومراجعته، خالل تقويم ما تحقق من البرنامج
؛ للوصول إلى تحقيق المرشد والمسترشد على حد سواء منلكل 

، وتقديم الشكر ألعضاء المجموعة يجابي وفاعلإشكل األهداف ب
إنهاء الباحثة للبرنامج ، ثم لى التزامهم ومشاركتهم بالبرنامجع

  .اإلرشادي
نيات تقي واليوضح جلسات البرنامج اإلرشاد) 1(والجدول 

  .المستخدمة في كل جلسة

  جلسات البرنامج اإلرشادي) 1(جدول رقم 
  

  رقم
 الجلسة

 المرحلة
  موضوع
 الجلسة

 الفنيات المستخدمة

 األولى

لة 
رح

م
بدء

ال
 

 حوار –تعزيز  –مناقشة  تعارف وبناء عالقة إرشادية –الجلسة التمهيدية 

 تعزيز –حوار  –مناقشة جماعية  توقعات المشاركين وبناء الثقة الثانية

 الثالثة

قال
النت

ة ا
رحل

م
 

 تعزيز -محاضرة  –حوار  –مناقشة جماعية  الرهاب االجتماعي

 تعزيز-استرخاء  –مناقشة جماعية  التدريب على االسترخاء العضلي الرابعة

 تعزيز –تعبير كتابي  –استرخاء  1انفعالي تفريغ  الخامسة

 السادسة
ناء

والب
ل 

عم
ة ال

رحل
م

 
 تعزيز –) رسم(نشاط فني  -استرخاء 2تفريغ انفعالي

 تعزيز –تخيل ايجابي  -مناقشة جماعية -استرخاء تقليل الحساسية من الرهاب االجتماعي السابعة

 نمذجة –تعزيز  –ذاتي إفصاح  -استرخاء يجابي مع الذاتإلالحديث ا الثامنة

 تعزيز –مشاركة جماعية  -استرخاء انخراط في جماعات اللعب الموجه التاسعة

 تعزيز –لعب الدور  –نمذجة -استرخاء تعلم المهارات االجتماعية العاشرة

 لعب أدوار –مناقشة جماعية  –تعزيز  -استرخاء السيكودراما الحادية عشرة

 الجرأةتشجيع  الثانية عشرة
 -لعب أدوار –نمذجة  –مناقشة جماعية  -استرخاء

 تعزيز –اإلفصاح الذاتي 

 الثالثة عشرة

لة 
رح

م
هاء

إلن
ا

 

 تعزيز –حوار  –مناقشة جماعية  )يم البرنامج وتق( الجلسة الختامية 

  

 : يم البرنامجوتق
  

يم البرنامج عن طريق تطبيق مقياس وتم تق :يم البعديوالتق )أ(
ومقارنة نتائج طالب  ،الرهاب االجتماعي الخاص بالدراسة الحالية

، ومقارنة نتائج طالب فسها في القياسين القبلي والبعديالمجموعة بن
  .ة الضابطة مع المجموعة التجريبيةالمجموع

 نفسه وذلك بتطبيق مقياس الرهاب االجتماعي :يم التتبعيوالتق )ب(
؛ البرنامج ءبعد ثالثة أسابيع من انتها ،الخاص بالدراسة الحالية

، حيث تم مقارنة نتائج رفة مدى استمرار فاعلية البرنامجلمع
  .لبة في القياسين القبلي والتتبعيالط

  

  

  : نيات المستخدمة في البرنامجتقال
  : ومنها  Group Counselingنيات اإلرشاد الجماعيتق .أ

 Roleوتضمنت لعب األدوار:  Psychodramaالسيكودراما

Playing  وقلب األدوار ،Role Reversal ومناجاة النفس ،
  .Soliloquy) الحديث الذاتي مع النفس(

  : نيات معرفيةتق .ب
اإليجابي نية الحديث تقتضمنت إعادة البناء المعرفي ضمن       
من خالل التدريب على إحالل المشاعر اإليجابية محل  ،الذاتي

ها من لطردها ومنع ،وتحديد األفكار الالعقالنية ،المشاعر السلبية
، كما تضمنت تنمية الوعي بعمليات السيطرة على الذات والسلوك
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وتحديد األفكار الكامنة وراء المشاعر المتعلقة بالرهاب  ،التفكير
،  Assignmentإضافةً إلى الواجبات المنزلية  ،االجتماعي

والمناقشات  ،و اإلفصاح الذاتي،  Self Controlوالضبط الذاتي 
 .الجماعية

  

  : نيات سلوكيةتق .ج
،  Modeling، والنمذجة  Relaxationوتضمنت االسترخاء

 . Reinforcementوالتعزيز 
 

 : مقياس الرهاب االجتماعي: نياًثا
  

  الرهاب االجتماعي هذه الدراسة مقياس استخدمت الباحثة في

 raulin & wee (1994))وي رولين و: من إعداد
عريب ،  وت)10(

النوعية جامعة  كلية التربيةب، وتقنينه مجدي محمد الدسوقي/ دكتورال
؛ دة تقنينه على البيئة الفلسطينيةحيث قامت الباحثة بإعا المنوفية

وخصوصية المجتمع ينسجم أعادت صياغة بعض عباراته بما ف
 )30(، كما أعادت تطبيقه على عينة استطالعية قوامها الفلسطيني

من  ،وذلك للتأكد من جودة المقياس وخصائصه السيكومترية فرداً
  .صدق وثبات وصالحية لالستخدام

لكل منها  ،فقرة) 32(ويتألف المقياس األصلي قبل التقنين من 
ويجيب  ،في حالة الرفض) ال(و، في حالة الموافقة) نعم( :بديالن

الذي يتناسب مع  تحت البديل) صح(المفحوص بوضع عالمة 
، ويصحح المقياس بإعطاء  درجتين إذا كانت سلوكيات المفحوص

، مع مالحظة )ال(ودرجة واحدة  إذا كانت اإلجابة ، )نعم(اإلجابة 
، 17، و16، و14، و7، و3(أن العبارات التي كانت تحمل األرقام 

، في االتجاه العكسي تصحح في المقياس األصلي  )28و، 27و
التي  ويستخدم الجمع الجبري العادي في حساب الدرجة الكلية

، وبذلك تتراوح درجات يحصل عليها المفحوص على المقياس
  .)32 – 64(بينالمفحوص على المقياس األصلي 

  
 

  : صدق مقياس الرهاب االجتماعي
عن طريق  ،تحققت الباحثة من صدق المحتوى والبناء للمقياس     

عرض فقراته على مجموعة من المحكمين االختصاصيين في مجال 
والعاملين بقسم اإلرشاد النفسي بكلية  ،علم النفس واإلرشاد النفسي

، ومجموعة من جامعة األقصى والجامعة اإلسالميةالتربية ب
، وقد التزمت المدارسفي العاملين  المرشدين النفسيين المتميزين

، ة المحكمين من حيث صياغة الفقراتالباحثة بما اتفق عليه غالبي
، وقد كان من لة العمرية لألطفال عينة الدراسةووضوحها للمرح

حذف الفقرات التي تحمل : ن التعديالت التي أقرها المحكمونبي
؛ صليلمقياس األمن ا) 4، و17، و27، و7، و14، و16( األرقام

وعدم ارتباطها  ،وذلك بسبب تكرار مضمونها وضعف صياغتها
، وبذلك يصبح عدد فقرات المباشر بمفهوم الرهاب االجتماعي

 – 26(تتراوح درجة المفحوص عليه بين  ،فقرة) 26(المقياس 

52(.  
    :الداخلي لمقياس الرهاب االجتماعيصدق االتساق 

قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة من    
، لحساب صدق االتساق الداخلي ،س ككلفقرات المقياس بالمقيا

  .يوضح ذلك) 2(والجدول 

  االجتماعي بالمقياس ككليوضح معامالت ارتباط فقرات مقياس الرهاب ) 2(جدول رقم  
  

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1 0.364* 10 0.443* 20 0.396* 

2 0.411* 11 0.455* 21 0.592*** 

3 0.386* 12 0.588*** 22 0.721***  
4 0.506* 13 0.440* 23 0.692**  
5 0.405* 14 0.608*** 24 0.413*  
6 0.452* 15 0.451* 25 0.592*** 

7 0.375* 16 0.401*  26 0.533**  
8 .494* 0 17 0.523**      
9 0.534** 18 0.486**      

               28.ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى   0.349=  االرتباطمعامل  *
 28.ودرجة حرية ) 0.01(عند مستوى    0.449=معامل االرتباط  **

  28.ودرجة حرية ) 0.001(عند مستوى  0.554=معامل االرتباط  ***
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 : ثبات مقياس الرهاب االجتماعي

 Split Halfتم التحقق من الثبات للمقياس بطريقة التجزئة النصفية 

، وبلغ بعد التصحيح بمعادلة )(0.736 ، حيث بلغ معامل االرتباط
  .)0.848" (سبيرمان براون"
  

  :إجراءات التنفيذ
لمعرفة أثر البرنامج اإلرشادي الجمعي القائم على األساليب 

قامت  ،الرهاب االجتماعيالمعرفية السلوكية في خفض مستوى 
  :يةتالباحثة باإلجراءات اآل

 ،حصر أعداد األطفال المتضررين من الحرب اإلسرائيلية -
 ،في المنطقة الحدودية ،بمدرسة ذكور خزاعة اإلعدادية

  . لمنطقة الشرقية بمحافظة خان يونسبا
طفالً ممن حازوا ) 40(حيث بلغت العينة  ،تحديد عينة الدراسة   -

، حيث تم تفعة على مقياس الرهاب االجتماعيرعلى درجات م
حجم كل مجوعة  ،تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين متكافئتين

وللتأكد من تكافؤ المجموعتين تم تطبيق مقياس . طفالً) 20(
على أعضاء المجموعتين ) اًقبلي اًقياس(الرهاب االجتماعي 
، حساب داللة الفروق بين المتوسطاتو ،التجريبية والضابطة

 Mann–Whitney) ويتني- مان(وذلك باستخدام اختبار 

Test   بين المتوسطات لعينتين لحساب داللة الفروق 
) ت(، حيث يعد هذا االختبار بديالً جيداً الختبار مستقلتين

فرداً؛ ) 20( علىعندما يزيد عدد أفراد كل من المجموعتين 
االعتدالية  إلى حيث يميل توزيع الدرجات

يوضح نتيجة اختبار ) 3(والجدول . )14()1998:124،عفانة(
وق بين متوسطات درجات ويتني لحساب داللة الفر –مان

  .المجموعتين
  

ويتني لحساب داللة الفروق بين  –مان ) u(نتائج اختبار  )3( رقم جدول

القبلي لمقياس  في التطبيق الضابطة والمجموعةمتوسطي المجموعة التجريبية 

 .الرهاب االجتماعي
  

  المجموعة
مجموع 

  الرتب

  )u(قيمة 

  المحسوبة

قيمة 

)u (
  الجدولية

مستوى 

  الداللة

= التجريبية ن 
20 

392 218 

  
127  
 

غير 
دالة 

إحصائياً 
عند 

مستوى 
α≥ 

0.05 

= الضابطة ن 
20 

413 197 

     

هي ) الجدولية(الحرجة ) u(يتضح من الجدول السابق أن قيمة  
من ثم فإن ، وأكبر من الجدوليةالمحسوبة ) u(، أي أن قيمة 127

ستنتج أنه ت، ورفض الفرض البديلتالفرض الصفري وقبل ت الباحثة 
بين  α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى 

المجموعتـين التجريبـية والضابطـة في مستوى الرهـاب 
  .)14 ()1998:127عفانة ،(االجتـماعي

  

، ثم ورحبت بهم ،التجريبيةالتقت الباحثة أعضاء المجموعة  -
أعطتهم فكرة مبسطة عن البرنامج اإلرشادي الجمعي، وجلساته 

؛ تمارين وفعاليات وأنشطة وواجباتوما تتضمنه من  ،اإلرشادية
حيث أشارت الباحثة إلى أن هذا البرنامج عبارة عن مجموعة 

الهدف منها مساعدة المجموعة في التخفيف من  ،من الجلسات
ن طريق ممارسة مجموعة ع ،االجتماعي لديهم مستوى الرهاب

، ، كما أشارت الباحثة إلى عدد جلسات البرنامجمن األنشطة
اإلجراءات  في، وتم مناقشة المجموعة ومكانه انعقادهاوموعد 

والتي  ،والقواعد التي تحكم العالقة بينهم خالل جلسات البرنامج
عة في كل مام المجموتم تسجيلها على لوحة تعرض باستمرار أ

لكل  اًخاص اً، وفي نهاية اللقاء وزعت الباحثة ملفجلسة إرشادية
ل لحفظ األنشطة التي يقوم بتنفيذها خال ،فرد في المجموعة

، وقد تأكدت الباحثة من موافقة وكذلك األنشطة البيتية ،الجلسات
على تطبيق البرنامج  جميعهم أفراد المجموعة التجريبية

وحصلت على توقيعاتهم على ذلك  ،هوالمشاركة في ،اإلرشادي
 . وتبقى الثانية مع الباحثة ،للطالبتعطى إحداهما  :من نسختين

استمر تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي بدءاً من   -
؛ حيث بلغ عدد هذه الجلسات 27/3/2010وحتى  2010/2/5

) 45(، مدة الجلسة الواحدة بواقع جلستين أسبوعياً ،جلسة) 13(
تدريب هؤالء  تمحيث ، تقريباًأي على مدار سبعة أسابيع  ،دقيقة

األطفال على مجموعة من المهارات والسلوكيات التي تخفض 
  .ن مستوى الرهاب االجتماعي لديهمم

تم إعادة تطبيق  ،بعد انتهاء تطبيق البرنامج اإلرشادي الجمعي -
مقياس الرهاب االجتماعي ثانيةً على المجموعتين التجريبية 

ابطة، وبعد ثالثة أسابيع من تطبيقه البعدي، تم تطبيق والض
اختبار المتابعة لمقياس الرهاب االجتماعي على المجموعتين 

 . التجريبية والضابطة معاً

تم تفريغ درجات إجابات أفراد العينة على مقياس الرهاب    -
االجتماعي في التطبيق القبلي والبعدي والمتابعة، حيث تم 

للحصول ،  SPSSباستخدام برنامج  ،إحصائياًمعالجة البيانات 
ونتائج  ،واالنحرافات المعيارية ،على المتوسطات الحسابية

ئج الدراسة ومدى فاعلية للوصول إلى نتا ؛T-Test) ت(اختبار
 .البرنامج
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  :األساليب اإلحصائية
ومدى فاعلية البرنامج اإلرشادي  ،للتحقق من صحة فرضية الدراسة

استخدمت الباحثة التصميم  ،في خفض مستوى الرهاب االجتماعي
بين  لمعرفة داللة الفروق ،T-Test) ت(التجريبي الخاص باختبار

 – Mannويتني  –، واختبار مان المتوسطات لعينتين مستقلتين

Whitney Test بين المتوسطات لعينتين  لحساب داللة الفروق
  .لحساب حجم التأثير للبرنامج  η 2  )إيتا(مستقلتين، ومربع 

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  : إجابة السؤال األول

ما مستوى الرهاب : "يتعلى اآل وينص السؤال األول    
ة في االجتماعي لدى األطفال المتضررين من الحرب اإلسرائيلي

  " ؟غزةالمناطق الحدودية بقطاع 
                                      

هذا السؤال قامت الباحثة بحساب متوسط  نولإلجابة ع       
والمتوسط النسبي لدى مجتمع الدراسة  ،مستوى الرهاب االجتماعي

؛ حيث تم تطبيق المقياس في طفالً )119(والبالغ عدده  ،الكلي
الرهاب للمجموعة ككل ، وقد بلغ متوسط مستوى هائيةصورته الن

)43.93.(  
 و 26(وحيث إن درجة المفحوص على المقياس تتراوح بين      

أربعة  ؛ فإنه يمكن تقسيم مستويات الرهاب على المقياس إلى)52
و  45.5(، حيث تتراوح درجات االرباعي األعلى بين مستويات

رهاب ، وهي الدرجة التي تعبر عن مستوى مرتفع من ال)52
االرباعي (، أي أنه بحساب درجات لدى أفراد العينة االجتماعي

، وبمقارنة قيمة متوسط درجات أفراد مجتمع إحصائياً) األعلى
الدراسة بقيمة درجات االرباعي األعلى، يتبين أن درجات أفراد 

؛ مما في غالبيتها في االرباعي األعلىالمجتمع على المقياس تقترب 
جتماعي  أكثر من المعدل يدل على مستوى مرتفع من الرهاب اال

وهي القيمة ) 42.25و  32.75(الطبيعي الذي يتراوح بين 
  .والثالث لدى أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطة بين االرباعيين الثاني 

وتعتقد الباحثة أن هذه النسبة المئوية لمستوى الرهاب       
تحق المزيد من الدراسة تس ،لدى أفراد مجتمع الدراسة ،االجتماعي
فيما يتعلق بفقرات المقياس التي تعبر عن  صوصاً، خواالهتمام

حيل عند دخول رغبة أفراد مجتمع الدراسة عن رغبتهم في الر
  ،، ورغبتهم في ممارسة هواياتهم بمفردهمحجرة ممتلئة بالناس

وترك األماكن المزدحمة بالناس  ،والذهاب إلى المدرسة بمفردهم
، اآلخرين لقاءوعدم تفضيلهم ، دون وداع األصدقاءو ،كالحفالت

؛ مما يلفت كونوا وحيدين منعزلين معظم الوقتورغبتهم في أن ي
طفال المصابين االنتباه إلى ضرورة االهتمام بهذه الفئة من األ

بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع  صوصاً؛ خبالرهاب االجتماعي
سيما وأن المناطق الحدودية هي أكثر المناطق عرضةً  ،غزة
؛ مما يؤكد أهمية هذه تياح وهجمات الجنود اإلسرائيليينجلال

والخدمة التي تقدمها لهذه الفئة من خالل تصميم برنامج  ،الدراسة
  . الرهاب االجتماعي لدى هذه الفئة لخفض مستوى ،إرشادي

  

  : سؤال الثانيإجابة ال
ما فاعلية برنامج إرشادي جمعي قائم : "يتوينص السؤال الثاني اآل

لنظرية المعرفية السلوكية في خفض مستوى الرهاب على ا

ة في االجتماعي لدى األطفال المتضررين من الحرب اإلسرائيلي
  "؟المناطق الحدودية بقطاع غزة

هذا السؤال قامت الباحثة بحساب حجم الفاعلية  نولإلجابة ع    
المتغير (للبرنامج اإلرشادي  Strength of Effectوالتأثير 

، لتصميم التجريبي للدراسة الحاليةبعد استكمال ا ،)المستقل
يمكن حسابها من خالل  حيث) يتاآ(واستخدمت الباحثة لذلك مربع 

  :يةتعن طريق المعادلة اآل) ت(قيمة 
  

2 η   =      2
t       

   
  t

2
 + df 

  
t(حيث 

 ،درجات الحرية) df(و، المحسوبة" ت"هي مربع قيمة ) 2
، وهي "d"يمكن التوصل إلى قيمة " η 2"وعن طريق مربع آيتا 

) Kiess, 1989 : 448)()47تعبر عن حجم التأثير في التجربة 

  :باستخدام المعادلة اآلتية"  d"ويمكن حساب  قيمة 
 

2 
=   d      

2
η  

             1-
 η 

2   
  

ي تم تطبيقه حجم تأثير البرنامج اإلرشادي الذ) 4(ويوضح جدول 
 .في الدراسة الحالية

  

حجم التأثير للبرنامج اإلرشادي لخفض مستوى الرهاب ) 4(رقم  جدول
  االجتماعي لدى المجموعة التجريبية

  

المتغير 

  المستقل

المتغير 

  التابع
T""  

قيمة 

مربع 
" آيتا 

2 Η 
" 

  قيمة

 "D "  

حجم 

  التأثير

البرنامج 
  اإلرشادي

الرهاب 
  االجتماعي

  كبير 2.1 0.817 9.29
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  أن حجم تأثير) 4(يتضح من خالل النتائج المستقاة من الجدول 
البرنامج اإلرشادي لخفض مستوى الرهاب االجتماعي لدى 

مما يشير إلى فاعلية هذا البرنامج  ،المجموعة التجريبية كان كبيراً
  .وصالحيته لالستخدام ،وقوة تأثيره

  
  

  

  : الفرضية األولىاختبار صحة 
توجد فروق ذات : "يتية الدراسة األولى على اآلوتنص فرض    

بين متوسطي درجات ) α≤ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الرهاب 

  ."االجتماعي لصالح التطبيق البعدي
 سطات واالنحرافاتوالختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتو

  .)5(وتوضحها نتائج الجدول ،المعيارية

  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للمقياس) ت(اختبارنتائج  )5(رقم جدول 
  

  التطبيق  المتغير التابع
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

) ت(قيمة 

  المحسوبة
  مستوى الداللة

الرهاب 
  االجتماعي

 9.29 10.085 65.4  القبلي
 

  

  دالة إحصائياً
 1.602 47.6  البعدي  0.01عند مستوى 

   . 38عند درجة حرية ) 0.05(عند مستوى ) 1.684= (الجدولية ) ت(
  . 38عند درجة حرية ) 0.01(عند مستوى ) 2.423= (الجدولية ) ت(

أنه توجد فروق ذات  )5(في الجدول ) ت(اختبارتظهر نتائج 
داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

؛ إذ بلغت عديفي مستوى الرهاب االجتماعي لصالح التطبيق الب
؛ )0.01(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  )9.29(قيمة ت 

 ،تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي وترجع الباحثة ذلك إلى
االجتماعي لدى المجموعة ي خفض مستوى الرهاب ا فعليتهوفا

  .التجريبية
  

  :اختبار صحة الفرضية الثانية
توجد فروق ذات داللة : "يتوتنص فرضية الدراسة الثانية على اآل 

بين متوسطي درجات المجموعة ) α≤0.05(إحصائية عند مستوى 
التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبار البعدي لمقياس 

والختبار صحة  ،"االجتماعي لصالح المجموعة التجريبية الرهاب
 ،هذه الفرضية تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

  . )6(وتوضحها نتائج الجدول رقم 
  
  

  

  .مقياس الرهاب االجتماعيالتطبيق البعدي لوالضابطة في لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية ) ت(نتائج اختبار  )6(رقم جدول 
  

  المتوسط الحسابي  المجموعة  المتغير التابع
االنحراف 

  المعياري

) ت(قيمة 

  المحسوبة
  مستوى الداللة

  الرهاب االجتماعي
 1.602 47.6  التجريبية

12.63 
دالة إحصائياً عند 

 6.434 65.35  الضابطة 0.01مستوى 

 
  . 38عند درجة حرية ) 0.05(عند مستوى ) 1.684= (الجدولية ) ت(
 . 38عند درجة حرية ) 0.01(عند مستوى ) 2.423= (الجدولية ) ت(
  

أنه توجد فروق ذات )  6(في الجدول ) ت(اختبارتظهر نتائج 
 المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقداللة إحصائية بين 

)  12.63(، إذ بلغت قيمة ت القبلي لمقياس الرهاب االجتماعي
أي أنه توجد فروق  ،)0.01(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى 

دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 
أيضاً إلى تطبيق  ويعود ذلك ،البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 ،جلسات البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية
  .فض مستوى الرهاب االجتماعي لديهموفاعليته في خ

  

  : اختبار صحة الفرضية الثالثة
توجد فروق ذات داللة : "يتوتنص فرضية الدراسة الثالثة على اآل

بين متوسطي درجات المجموعة ) α≤0.05( إحصائية عند مستوى
التجريبية على االختبارين القبلي والتتبعي لمقياس الرهاب 

 ،والختبار صحة هذه الفرضية". االجتماعي لصالح التطبيق التتبعي
 والتأكد من مدى استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي بعد
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ياس قامت الباحثة بتطبيق مق ،توقف البرنامج مدة زمنية معينة
  مرور الرهاب االجتماعي ثانيةً على أفراد المجموعة التجريبية بعد

 

ثالثة أسابيع من التطبيق البعدي، وتم حساب المتوسطات 
التي توضحها نتائج الجدول  ،)ت(و اختبار  ،واالنحرافات المعيارية

)7( .  
    

  .لدى المجموعة التجريبيةلمقياس الرهاب االجتماعي والبعدي لداللة الفروق بين متوسطي التطبيقين القبلي ) ت(نتائج اختبار  )7(رقم جدول 

  

  مستوى الداللة  المحسوبة) ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التطبيق  المتغير التابع

  الرهاب االجتماعي
 10.085 65.4  القبلي

14.586  
دالة إحصائياً عند 

 1.166 43.1  التتبعي 0.01مستوى 

    
  . 38عند درجة حرية ) 0.05(عند مستوى ) 1.684= (الجدولية )ت( 
  . 38عند درجة حرية ) 0.01(عند مستوى ) 2.423= (الجدولية )ت( 
  

أنه يوجد فروق ذات ) 7(في الجدول ) ت(تظهر نتائج اختبار      
داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيقين القبلي والتتبعي 

، إذ بلغت قيمة االجتماعي لصالح التطبيق التتبعيلمقياس الرهاب 
، مما )0.01(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )  14.586(ت 

مج اإلرشادي في خفض مستوى الرهاب يشير إلى فاعلية البرنا
االجتماعي حتى بعد االنتهاء من تطبيق جلساته بفترة زمنية قدرها 

  .أسابيعثالثة 
 

  مناقشة النتائج

يتضح من نتائج تحليل فرضيات الدراسة أن هناك أثراً إيجابياً 
للبرنامج اإلرشادي الذي طبقته الباحثة على المجموعة التجريبية في 

؛ حيث فض مستوى الرهاب االجتماعي لديهاالحالية في خالدراسة 
أن الفروق دالة إحصائياً في مستوى الرهاب ) ت(أكدت قيم 

طة في التطبيقين االجتماعي بين المجموعتين التجريبية والضاب
، كما أكدت نتائج الدراسة وجود فروق دالة البعدي والتتبعي

 ،المجموعة التجريبيةإحصائياً بين متوسطات درجات إجابات عينة 
  .ل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعدهقب

ن اإلرشاد الجمعي إ؛ حيث تؤكد نتائج الدراسات السابقة ذلكو    
الذي يعتمد على األساليب المعرفية السلوكية التي تتضمن إعادة بناء 

في خفض مستوى الرهاب  ، تؤثر إيجابياًواالسترخاء التفكير
   ن ينتيجة مع نتائج دراسة نوالن وآخر، وتتفق هذه الاالجتماعي

)Nolan et.al,2002()37(  ودراسة فيردون وكالم)Verduyn & 

calm , 1999() 43( والتي اعتمدت جميعها على استخدام تقنيات ،
، لعالج المتعلق بتدني مفهوم الذاتالنظرية المعرفية السلوكية في ا

، االجتماعية مع اآلخرينبالعالقات والمشكالت الخاصة  ،والقلق
؛ وهذا ت وثيقة الصلة بالرهاب االجتماعيوهي جميعها متغيرا

سلوكية المستخدمة في هذه يعزز فعالية األساليب المعرفية ال
، والتي حفزت أفراد المجموعة التجريبية إلى أن يكونوا الدراسة

، د، وذلك دون تردد أو خوف من االنتقامع اآلخرين أكثر إيجابيةً
ستغالل أفضل ، بااالجتماعيعدتهم في تحقق التوازن النفسي ووسا

  . لطاقاتهم وإمكاناتهم
كـما تتفـق نتائـج هــذه الدراسـة مـع نتـائـج      

منـها دراسة  ،دراسـات اعتمـدت علـى األساليـب السلوكيـة
التي أكدت أهمية التدريب على مهارات التوكيد  ) 7()2003(حماد 
بينما  .وحل المشكالت ،لمهارات االجتماعيةعلى ا والتدريب ،الذاتي

التي  )8()2004(اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة خليل 
والتدريب التوكيدي في  ،االنفعالي أكدت فاعلية العالج العقالني

  .خفض مستوى الفوبيا االجتماعية
إن استخدام تقنيات عملية اإلرشاد السلوكي المعرفي في الدراسة 
الحالية ساعدت على اكتساب أفراد المجموعة التجريبية معلومات 

تلك  بدالً من الخوف والرهاب من ،ذواتهم وقدراتهم عنإيجابية 
وف من أنظار اآلخرين والخ ،، والتردد في التعامل معهاالمواقف

أن األطفال المتضررين من الحرب ، وهذا يوضح وانتقاداتهم
اإلسرائيلية يمكن خفض مستوى الرهاب االجتماعي لديهم في حالة 

، تهمفي مواجهة مشكال ،وأساليب تفكير جديدة ،اكتسابهم مهارات
وأن مفهوم الرهاب االجتماعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً  صوصاًخ

لدى الفرد، وبمفهومه عن ذاته،  يبمستوى التوافق االجتماع
، إذ إن انخفاض مستوى الرهاب وبمستوى التوكيد الذاتي لديه

االجتماعي لدى هؤالء األطفال يترتب عليه ارتفاع في مستوى 
 عالقاتهم االجتماعيةبناء الذي يتضمن  ،توافقهم االجتماعي

؛ مما يترتب عليه التعامل مع وتفاعالتهم مع اآلخرين، وتطويرها
، وتحقق لهم يجابيةبأساليب أكثرإالمواقف الحياتية التي يواجهونها 

  .ضل من التوافق النفسي واالجتماعيمستوى أف
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كي ويستنتج من ذلك أهمية استخدام أساليب اإلرشاد السلوكي والسلو
من خالل وإعادة البناء المعرفي  ،كاالسترخاء العضلي: المعرفي

ر اإليجابية ، والتدريب على إحالل المشاعالحديث اإليجابي الذاتي
ها ، ومنعالالعقالنية لطردها حديد األفكار، وتالمشاعر السلبيةمحل 

مية تنمية الوعي بعمليات ، وأهمن السيطرة على الذات والسلوك
شاعر المتعلقة بالرهاب ، وتحديد األفكار الكامنة وراء المالتفكير

، إضافةً إلى في المواقف المثيرة له، والضبط الذاتي االجتماعي
كما أشارت لذلك دراسة  ،خفض مستوى الرهابأهمية التعزيز في 

  .) Rapee & et.al () 38 2009( نيرابي وآخر
كما تؤكد نتائج هذه الدراسة أهمية العمل مع األطفال      

خالل من  ،المتضررين من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
، ومعدة بطريقة علمية شاملة تتضمن برامج إرشادية جمعية متنوعة

  .ليب اإلرشادية المستخدمة في حلهاالمشكلة وصاحبها واألساتحديد 
وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة أكدت أهمية إيجاد     

 ،برامج إرشادية مخططة لخفض مستوى الرهاب االجتماعي
التي أكدت أهمية النموذج  )Hoffart , 2009()29(كدراسة هوفارت 

 , 2009(، ودراسة لمعرفي في عالج الرهاب االجتماعيا
Heimberg()28( ًجديداً يتعلق بطرق التفكير  التي طورت نموذجا

ى المصابين وآلية التكيف مع القلق لد ،الخاصة باستجابات الخوف
كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  .بالرهابات االجتماعية

التي أكدت بدورها  )Nickolai , 2008()32(ن ينيكوالي وآخر
البرامج اإلرشادية المعرفية السلوكية المحوسبة في خفض  فاعلية

بين من خالل التعلم الذاتي لدى المصا ،مستوى الرهاب االجتماعي
كما  ،ها برامـج إرشادية ذاتـية المساعدةكون، بالرهاب االجتماعي

التي اعتمدت  )Dufour , 2004() 23(اتفقـت مع دراسـة ديفور 
  .السلوكية على أساليب النظرية المعرفية

فقد اعتمد البرنامج اإلرشادي الذي أعدته الباحثة في هذه       
لذلك ؛ معاًالدراسة الحالية على أساليب النظرية المعرفية السلوكية 

ستراتيجية كاملة موجهة لتغيير تفكير ايتضمن  ،هو برنامج شاملف
، إذ يحاول أفراد وسلوكه على مستوى الشعورالفرد ومشاعره 

 ،التجريبية من خالل جلساته أن يعبروا عن أنفسهم المجموعة
؛ وذلك بهدف تعديل تعبيراً حراً بالتفريغ االنفعاليومواقف حياتهم 

، وهذا ما وتغييرها رهم واتجاهاتهم وتفكيرهم وسلوكهممشاع
 أظهرته نتائج هذه الدراسة من خفض في مستوى الرهاب

 

 

 

اإلسرائيلية من االجتماعي لدى األطفال المتضررين في الحرب 
  . فراد العينة الخاصة بهذه الدراسةأ
 

  :التوصيات
  

يمكننا الخروج بالتوصيات باالطالع على نتائج الدراسة الحالية 
  : يةتاآل
االهتمام بالدعم النفسي لطلبة المدارس في المناطق الحدودية * 

المتضررة من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، من خالل 
  .  للمنازل والمدارس في تلك المناطقزيارات ميدانية 

لتطبيق  ،عقد دورات تدريبية للمرشدين النفسيين في تلك المدارس* 
  .على عينات أكبر ججلسات هذا البرنام

اب االجتماعي تطبيق البرنامج اإلرشادي لخفض مستوى الره*  
  .على عينة من اإلناث

لتطبيقه على عينات  ،اإلفادة من نتائج هذا البرنامج اإلرشادي* 
، من أجل مختلفة بقطاع غزةأخرى مختلفة في مناطق حدودية 

وتحقيق توافق نفسي  ،ديهاخفض مستوى الرهاب االجتماعي ل
  . أفضل

  

  :   المقترحات
  

تقترح الباحثة إجراء أبحاث جديدة متعلقة بتصميم برامج إرشادية 
ئيلية على فئة األطفال المتضررين من الحرب اإلسرا عنمتنوعة 

، على سبيل المثال قطاع غزة لكال الجنسين، وأبحاث أخرى مرتبطة
  :ال الحصر

نفسية لدى فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من آثار الصدمة ال -
  .سكان المناطق الحدودية

 –سمات شخصية الطفل الفلسطيني في المناطق الحدودية  -
  .دراسة مقارنة

لدى سكان المناطق  لحياةدراسة لمستوى االكتئاب ومعنى ا -
 .الحدودية
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  مدى إقبال الشباب على تصفح موقعي الجزيرة نت والعربية نت اإلخباريين

  "دراسة ميدانية"
 

 إبراهيم فؤاد الخصاونةالدكتور 
 

  ، األردن، قسم الصحافة واإلعالم، جامعة البترااآلدابكلية 
  

المتمثلة بالشباب  هم اآلراء للفئة العمريةمن خالل معرفة أ ،ف واقع موقعي الجزيرة نت والعربية نتالدراسة إلى تعر هذه تهدف :الملخص
كما  .من أهمية بالغة بالنسبة للجماهير العربية بشكل خاص، ولإلعالم العربي  بشكل عام اناإلخباري انالموقع انمثله هذالجامعي، لما ي

من خالل إمكانية تعميم هذه  ،عربيلمعرفة مستوى انتشارهما على المستوى ال ،تهدف الدراسة إلى المقارنة بين الموقعين محل الدراسة
 تعزى للموقع في الفقرات) а ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية : توصلت الدراسة إلىو. الدراسة على الفئة العمرية بشكل عام

قنية المستخدمة في عتقد أن موقع المحطة على النت يتميز بجودة التأ" :التي تنص على) 3(باستثناء الفقرة رقم ،وفي األداة ككل جميعها
وخلصت إلى أن المواقع اإلخبارية على  ".إن موقع المحطة على النت دائم التطوير" :، التي تنص على)6(، والفقرة رقم"العرض اإلخباري

يعكفون  ن، وأن هذه المواقع لها روادها من الشباب العرب الذيالمختلفة األحداث عنسهمت في تزويد الجماهير بمعارف حقيقية أاإلنترنت 
  .على متابعتها باستمرار

 

 2011/ 8/ 18 وتاريخ قبول البحث ،2011/  2/ 13تاريخ استالم البحث 

  

Young People Tendency Towards Browsing through AL – Jazeera.Net 
and AL – Arabia.Net Websites. (A Field Study) 

 

Dr. Ibrahim Fuad AL-Khasawneh 
  

Faculty of Arts and Science, Department of Media & Journalism, Petra University, Jordan 
 

Abstract: This study aims to identify the reality of my Island Forum, Arabic Forum, through knowledge of the 

most important opinions for the age group of young university, as represented by these news sites are of 

crucial importance for the Arab masses in particular, and Arab media in general.The study aims to compare 

between the two sites under study to determine the level of spread on the Arab level, through the possibility of 

spreading the present study on the age group in general. The findings of this study: the existence of 

statistically significant differences (а ≤ 0.05) due to the site in all paragraphs in the tool as a whole with the 

exception of paragraph (3), which states: "I think that the station site on the internet is characterized by the 

quality of the technology used in the news displaying", and paragraph (6), which states: "The stations site on 

the internet is continuously developing". The study concludes that the news sites on the Internet have 

contributed to provide the public with real knowledge about the various events, and these sites have patrons 

of young Arabs who are bent on continuing follow-up. 
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 ،أسهمت التطورات التي حدثت في المجال التكنولوجي :مقدمةال
وتأمين الحياة الكريمة  ،والتي كانت غايتها وهدفها تحقيق الراحة

كان لها أهمية كبيرة في حياة  ،المخترعاتبظهور الكثير من ،للبشر
  .الناس اليومية
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كان من   -وعلى رأسه التلفزيون  - إن قطاع اإلعالم 
ت التي تأثرت بتلك التطورات، فبعد أن كان التلفزيون يقوم المجاال

ما يتأثر  اًعلى البث الشبكي الذي كان يتأثر باألحوال الجوية، وكثير
باألعطال الفنية، وعدم وضوح الصوت والصورة، هذا باإلضافة 
إلى قصر المسافة التي يصل إليها، مما يستدعي الكثير من التكاليف 

 ،سرعان ما تحول إلى البث الرقمي - ث وتقويتهالمادية لتعزيز الب
الذي يقوم على وضوح الصورة والصوت، لكن هذا لم يكن 
بالمأمول من االختراعات الموجهة للقطاع اإلعالمي، فقد أصبح 
التلفاز ضرورة تستدعي التقيد الكبير بمواعيد البرامج المراد 

  .متابعتها
نترنت والشبكة الحال إلى أن حل عصر اإل ذهظل األمر على ه

 من ثمو ،العنكبوتية، والتي كان لها الفضل في تطور التلفزيون
، فقد كافة ووصولها إلى أنحاء المعمورة ،تطور البرامج اإلذاعية

أصبح البث التلفزيوني عبر شبكة اإلنترنت، وهذا األمر قلل من 
مقارنة بما يستدعيه التجهيز للبنى التحتية للبث  ،التكاليف المادية

لتلفزيوني العادي، ألن ذلك يقوم على التجهيزات التي تم عملها ا
نترنت، وأن ذلك ال يعد تكاليف إضافية للوصول إلى البرامج لإل

  .التلفزيونية المراد مشاهدتها
ن ذلك قد البرامج المتخصصة التلفزيونية فإ وتبعاً لظهور

مثل ظهور برامج إخبارية أو  ،انعكس على البرامج التلفزيونية
ترفيهية أو برامج خاصة بالمرأة، وبما أن هذه الدراسة تقوم على 

التي تتمثل بالجزيرة والعربية، فإن هذا  ،تناول المحطات اإلخبارية
هاتين التطور كان له دور في إيجاد مواقع على اإلنترنت ل

ا ما يعرف بالجزيرة نت، وهو م، وأصبح يطلق عليهينتالمحط
ربية نت وهو موقع على شبكة الموقع الخاص بالجزيرة، والع
  .اإلنترنت خاص بمحطة العربية

يتناول البحث هذين الموقعين من حيث النشأة والخصائص 
اتجاهات طلبة  فيوتأثير هذين الموقعين  ،الموجودة لكل منهما

  .جامعة البترا من خالل تناول عينة الدراسة، للمقارنة بينهما
  

  :أهمية الدراسة
  

 رغم على ال، وقلّته البحثي في هذا الموضوعيالحظ ندرة االهتمام 
اء المعرفة األكاديمية غنلذلك تأتي هذه الدراسة إل ؛أهميته البالغةمن 

من خالل ما ستخرج به من نتائج  ،في موضوع الدراسة
بإجراء بحوث تعزز  ،وتوصيات، يمكن أن يستفيد منها باحثون

  .المعرفة في ميدان اإلعالم
ف واقع قناة الجزيرة نت ة من خالل تعركما تنبع أهمية الدراس

والعربية نت، وذلك لما تمثله هاتان القناتان من أهمية بالغة على 

المشاهد  فيبه من تأثير كبير  انالمستوى العربي، وبما تتمتع
لذلك تعقد الدراسة مقارنة بين الموقعين . العربي بشكل عام

  .وساط العربيةالمذكورين سالفاً، لمعرفة مدى انتشارهما في األ
  

  :أهداف الدراسة
  

 ،واقع  موقعي الجزيرة نت والعربية نت تهدف الدراسة إلى تعرف 
لة بالشباب الجامعي، من خالل معرفة أهم اآلراء للفئة العمرية المتمث

من أهمية عالية على الصعيد  اناإلخباري انالمواقع انهذ همثللما ي
  .سبة لإلعالم العربي كذلكالعربي، ولما يمثله من أهمية بالغة بالن

 ،كما تهدف الدراسة إلى المقارنة بين الموقعين محل الدراسة 
من  ،لمعرفة درجة اتساعهما وانتشارهما على المستوى العربي
  . خالل إمكانية تعميم هذه الدراسة على الفئة العمرية بشكل عام

  

  :الدراسة إشكالية
  

د في اإلعالم بالتحول االتجاه الجدي حولتتمحور إشكالية الدراسة 
إلى شبكة اإلنترنت، من خالل التزويد الدائم باألخبار المتجددة على 
مدار الساعة، وبما أن اإلعالم العربي ليس بمعزل عن التطورات 

والتطورات في مجال نقل ، التي تصيب المجال اإلعالمي العالمي
بإيجاد من القنوات العربية  كثيرفقد أدى ذلك إلى قيام ال ،األخبار

بهدف تحقيق السرعة في  ،مواقع خاصة بها على شبكة اإلنترنت
 ،لتطور على المستوى اإلعالميلنقل الخبر للمتلقي، ونتيجة حتمية 

في الشارع العربي  لتطور في المحطات اإلعالمية تطوررافق هذا ا
االهتمام المتواصل باألخبار على مواقع اإلنترنت، كما يمكن في 

 نفسه له المستوى ،الحاصل على المستوى اإلعالمي القول إن التقدم
  .على اإلنترنت

  :يآلتويمكن أن تتلخص مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال ا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى التجاهات  �

ربية طلبة جامعة البترا في زيارة موقعي الجزيرة والع
  نت؟

  

  :فرضية الدراسة الرئيسية
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال: فرضية الدراسة

رة تجاهات طلبة جامعة البترا نحو زياالتعزى ) а ≥ 0.05(الداللة 
  .موقعي الجزيرة نت والعربية نت

  

  :مصطلحات الدراسة
  

، اإلخبارية لقناة الجزيرة إخباري تابع لكترونيإوقع م :تالجزيرة ن
 ليكون أول موقع رئيس ،2001 ح الموقع في كانون الثانيفتتوقد ا
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لألخبار باللغة العربية على شبكة اإلنترنت، وقد تم إعادة إطالقه 
  2004.1 بشكل جديد في أيلول

 التابعة بقناة العربية إخباري مرتبط موقع إلكتروني هو: العربية نت

، يعرض األخبار السياسية (MBC) لمركز تلفزيون الشرق األوسط
  .2 2004في شباط  أطلق الموقع. والمنوعة

 

  :منهجية الدراسة
  مقدمة

يتضمن هذا الجزء منهجية الدراسة، وطبيعتها، والطرق التي سوف 
يتم جمع البيانات والمعلومات المختلفة من خاللها، ومن ثم سوف 
يتم توضيح االختبارات الخاصة بثبات أداة الدراسة، كما سيتم 

ات التي اتبعت في واإلجراء ،توضيح كيفية اختيار مجتمع الدراسة
خيراً سوف يتم التعريف أ، و)االستبانة(توزيع أداة الدراسة 

  .باألساليب اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات
  

  طبيعة الدراسة
  

كونها تحاول وصف  ،تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
من حيث التعريف بموقعي الجزيرة نت  ،الظاهرة موضوع البحث

نت، وتوصف بأنها تحليلية ألنها تهدف إلى تحليل والعربية 
  . اتجاهات عينة الدراسة

 ،من عينة عشوائيةوهي دراسة ميدانية تم جمع البيانات 
  .ومتغيراتها في قياس عوامل الدراسة اًأساسبواسطة استبانة اتُّخذت 

  

  وعينتها مجتمع الدراسة
     

) 60(لدراسة من تمثل مجتمع الدراسة بطلبة البترا، وتكونت عينة ا
عاماً، ) 22-18(عمارهم بينأتترواح  ،طالباً  من الذكور واإلناث
كلها من   وقد استهدفت السنوات الدراسية ،وشملت المرحلة الجامعية

 ،مروراً بالثانية والثالثة وانتهاء بالرابعة، ألخذ آرائهمالسنة األولى  
حيث تم  ،بهدف المقارنة بين موقعي الجزيرة نت والعربية نت

استبانة لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو موقع الجزيرة ) 30(توزيع 
ليصبح مجموع  ،أخرى تجاه العربية نت ةاستبان) 30(وكذلك  ،نت

استبانة ) 24(استبانة، وقد تم استرداد ) 60(االستبانات الموزعة 
صالحة لغاية التحليل اإلحصائي من االستبانات التي وزعت لمعرفة 

                                                                                                                
1  http://ar.wikipedia.org/wiki/25/12/2010، بتاريخ الجزيره  

1  http://ar.wikipedia.org/wiki/6789:;25/12/2010، بتاريخ ا  

  
 

استبانة ) 27(ة نحو موقع الجزيرة، وتم استردد اتجاهات الطلب
  .  موجهة نحو معرفة اتجاهات الطلبة لموقع العربية نت

فاقده لعدم تجاوب المبحوثين  فتعدأما االستبانات التي لم تسترد 
  .في إعادتها للباحث

  أسلوب جمع البيانات
  

اعتمدت هذه الدراسة في الحصول على بياناتها مصدرين أساسيين 
  : هما
أداة لها لجمع تتمثل في االستبانة بوصفها : ادر أوليةمص •

  .البيانات األولية
تتمثل في الدراسات النظرية المتعلقة بموضوع : مصادر ثانوية •

  .الدراسة
 أداة الدراسة

 ،من خالل االستعانة بالمصادر المختلفة ،أعد الباحث استبانة
م القياس في تلك التي كتبت عن المواقع اإلخبارية،  وت وصاًوخص

وسوف  ،الخماسي Likert Scale)(تلك االستبانة على مقياس 
غير (ـ) 2(، )غير موافق بشدة(-) 1: (يتتكون على الشكل اآل

) 5( ،)موافق(ـ) 4(، )موافق بدرجة متوسطة(ـ) 3(، )قمواف
  ). موافق بشدة(ـ

  : ثبات أداة الدراسة
حسب معادلة للتأكد من ثبات األداة، تم حساب االتساق الداخلي 

  .كرونباخ ألفا لألبعاد واألداة ككل
  :مقياس التحليل

  

الجدول التالي يوضح مقياس التحليل في المتوسطات الحسابية في بيانات 
  : الدراسة

  

 المدى الدرجة

 درجة ضعيفة 2.33قل من أ -1

 درجة متوسطة 3.66قل من أ -2

 درجة عالية 5 -3.66 -  3
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 ناتأساليب تحليل البيا
  

  :ة ألغراض الدراسةتيتم استخدام األساليب اإلحصائية اآل
ى االتساق الداخلي ألداة لقياس مد) لفاأ –كرونباخ (اختبار  .1

 .الدراسة

 من حيث إنهاومة اإلحصائية لمعرفة المعل T.Testاختبار  .2
وقعت داخل حدود االختبار، وضمن فترات ثقة ومستوى 

  .)الختبار فرضيات الدراسة(معنوية 
  

 الدراسات السابقة
 

بموضوع   - بشكل عام - من الدراسات التي عنيت  كثيرأجريت ال
األخبار في الفضائيات العربية، ولكن تبقى الدراسات التي تعنى 

  .باألبعاد الدقيقة لتحليل مضمون هذه األخبار قليلة
 ،ما يقترب من موضوع الدراسةعلى لم يعثر في المكتبة العربية 

  .ال تلتقي مع الدراسة الحاليةه مقاربات بحثية دع إال بما يمكن
مدى إقبال :"بـ من هنا، يرى الباحث أن دراسته الموسومة  

-الشباب على تصفح موقعي الجزيرة نت والعربية نت اإلخباريين 
، تساعد في تحفيز الباحثين إلجراء بحوث تسهم في  "ةيدانيدراسة م

  .لموضوعية في نقل األخباروااللتزام با ،تطوير األداء اإلعالمي
تم  ،الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تقصاءباسو

 بشكلها العام -االطالع على دراسات تقترب من موضوع الدراسة 
 :يأتومن هذه الدراسات ما ي ،بدرجات متفاوتة -

  

 :الدراسات العربية :أوالً
  

 نظرية االحتياجات" دراسة خالد جمال الجابر بعنوان  -
: واإلشباع والمصداقية المطبقة على اإلعالم العربي المرئي

اعتمد الباحث في دراسته .  2002العام " حالة الجزيرة نموذجاً
واستخدم االستبانة للوصول إلى  ،أسلوب المنهج المسحي

حيث شمل بحثه المشاهدين العرب في ثالث مناطق  ،نتائج
وخلصت .  والوطن العربي ،وأوروبا ،هي أميركا ،جغرافية

وموقعها على  ،الفضائية" الجزيرة"الدراسة إلى أن قناة 
اإلنترنت يتمتعان بمصداقية كبيرة لدى المشاهد العربي في 

  .الواليات المتحدة األميركية
اسة أجاب عنها أكثر من وأشار الجابر إلى أن استبانة الدر

وموقعها على " الجزيرة"ويتابعون  ،يتحدثون العربيةمشارك،  500
وتطرقت إلى كيفية الوصول إلى . دولة في العالم 137اإلنترنت من 

واالتجاهات  ،وقضايا التغطية ،وموقعها على اإلنترنت" الجزيرة"
  .إضافة إلى العوامل السكانية ،والمصداقية ،واالحتياجات ،نحو القناة

فترجع إلى أن القناة " الجزيرة"أما األسباب التي تدفعهم لمتابعة 
وكذلك البرامج ذات العمق  ،"األخبار القابلة للتصديق"تقدم أحدث 

من المشاهد العربي " الجزيرة"وأن الحافز لمتابعة   ،التحليلي والدقة
في أميركا ربما يعود إلى أن القناة توفر موضوعات جديرة 
بالمناقشة، وتسهم في تقديم فهم أفضل للناس وحياتهم، وأن مقدمي 

حتوي أخبارها على الكثير من وجهات وال ت ،األخبار فيها محل ثقة
  . جميعها النظر، كما أنها تعرض الحدث من جوانبه

األبعاد الجيواستراتيجية لقناة " عدراسة محمد باب ولد أشف -
استخدم فيها المنهج الوصفي لدراسة ، 2002العام " الجزيرة

إذ قام الباحث بتحليل كل عامل من العوامل المؤثرة في  ،الحالة
 ،واالهتمام بكل ما يتعلق بنشأة هذه القناة، "زيرةالج"قناة 

  . باعتماد المنهج المسحي ،ونجاحها ،وتطورها
وقدم عرضاً عن المحطات التلفزيونية العربية واألجنبية 

مبرزاً دور الجزيرة واهتماماتها بتفاصيل  ،المهتمة بالعالم العربي
دت عنه وهو ما ابتع ،السياسة العربية العربي وتناقضات الواقع

بعد فشل تجربة  ،"الجزيرة"مبيناً مدى مناسبة انبثاق قناة  ،سابقاتها
حيث انتهزت قطر هذه ، 1996في  نيسان  orbit/bbcتحالف 
فانطلقت  ،لتستقطب خبرة فريقها الذي وجد نفسه في بطالة ،الفرصة

  .على بينة من هذه التجربة" الجزيرة"قناة 
احب نشأة قناة وأبرز الباحث السياق الدولي الذي ص

بوصفها القوة  -  والمتمثل بهيمنة الواليات المتحدة، "الجزيرة"
وإعطائها أولوية كبيرة لما  -الوحيدة بعد انهيار المعسكر الشرقي 

ثم قدم عرضاً موسعاً للتحول الداخلي . تسميه الحرب على اإلرهاب
 ،مبرزاً حجم التحول الكبير الذي تعيشه دولة قطر ،القطري
  .ة القوية التي تربطها بالواليات المتحدة األمريكيةوالعالق

تقنيات الخبر في الفضائيات "دراسة علي الجابري  بعنوان  -
اعتمد ،  2005العام )".. فضائية أبو ظبي نموذجاً(العربية 

فيها المنهج الوصفي للكشف عن واقع العمل اإلخباري في قناة 
من  ،لية عملهوتشخيص سماته وآ ،وتقويمه ،أبو ظبي الفضائية

نشرة (خالل دراسة تحليلية لنشرات األخبار الرئيسة في القناة 
أخبار الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة اإلمارات العربية 

   .1/1/2001 ولغاية 1/9/0200للفترة من ) المتحدة
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وقد اعتمد الباحث على اختيار عينة عشوائية منتظمة من 
وأخرى لخصائص  فترة الدراسة،ار المستهدفة خالل نشرات األخب

بوظبي، وكذلك أالقائمين على النشرات اإلخبارية الرئيسة في قناة 
، تضمنت معلومات عامة ،ستمارة تحليل نشرات األخباراتصميم 

  .ة وفرعيةومعايير رئيس
واعتمادها على  ،ستنتج الباحث خلو القناة من األخبار الثقافيةاو

وشبكات  ،اء العربية والعالميةمثل وكاالت األنب ،مصادر خارجية
ووجد أن الخبر األول في نشرات األخبار غالباً . التلفزة والصحف
وأوصى . ويتعلق تحديداً بشخص رئيس الدولة ،ما يكون وطنياً

لتحقيق  ،القناة بضرورة تفعيل دور المصادر الداخلية في أخبارها
 ،ر الوطنيةوتقليل التركيز على األخبا ،الموازنة في مصادر أخبارها

  .سبقية القراءةأومنح األخبار العربية استحقاقها في 
دور "دمها ياسر محجوب الحسين بعنوان رسالة دكتوراه ق -

الفضائيات العربية في تشكيل الرأي العام اإلقليمي بالتطبيق 
وتبحث الدراسة في . 2006العام " على قناتي الجزيرة والمنار

دور رئيس في  ربية تأديةالقنوات الفضائية العمدى استطاعة 
القضايا الرئيسة التي  عن ،وصياغته ،رأي عام عربي بلورة

  . تشغل الوطن العربي
 ،الدراسة على أثر قناتي الجزيرة والمنار الفضائيتين وركزت 

يبتعد كثيراً عن " الجزيرة"لقناة  وتوصلت إلى أن الخطاب اإلعالمي
يتشكّل من  ويحاول أن ،المناخ السياسي لقطر الدولة الراعية للقناة

وتطلعات الجماهير العربية، فيما يرى أن  ،معطيات الواقع العربي
المنار اإلعالمية تقوم على منطق التعبئة الدائمة، وتُصاغ  سياسة

ومنهجه بتقنيات هدفها الترويج لعقيدة حزب اهللا  محتوياتها بلغة تقدم
  .السياسي

  

  :الدراسات األجنبية: ثانياً
  

العالقة بين التعرض " بعنوان )1984(ال مورجان راسة ميشد -
، وقدم الباحث "اعتقادات عن قيمة الحياة للتلفزيون وتكوين

ويمكن  ،تقيس اتجاهات الفرد نحو الحياة ،عبارة 26مقياساً من 
الحياة جديرة بأن : تقسيم هذه العبارات إلى أربع مجموعات

ق والتوتر، تعاش، الحياة هادئة، الحياة تصيب اإلنسان بالقل
الحياة دونية وليس لها قيمة، وأظهرت النتائج أن الفئة األكثر 
مشاهدة للتلفزيون أكثر إدراكاً للحياة على أنها قلقة وليس لها 

  . قيمة
استخدام "بعنوان   Bivings Group) مجموعة بايفنجز( -

وقد هدفت الدراسة   ،)2006( "اإلنترنت في الصحافة األمريكية
الذي تستطيع الفضائيات اإلخبارية من خالله  إلى قياس المدى

التغلغل في مشاعر قرائها عبر الصحافة اإللكترونية، وتحليل 
 عبر القنوات الفضائية إلى  ،لمتابعي األخباروتقويمه التحول 

تلقي األخبار عبر الصحافة اإللكترونية، وأثر ذلك في مستقبل  -
  .الصحافة المطبوعة

 ،)التقويمي -التحليلي /الوصفي(واستخدمت الدراسة المنهج 
قد أفادت  يات القنوات اإلخبارية األمريكيةوخلصت إلى أن فضائ

كثيراً من اإلمكانات والقدرات والتسهيالت المتوافرة لدى الصحافة 
وكشفت عن تزايد ملحوظ في أعداد متابعي  اإللكترونية األمريكية،
ة، فة أمريكيصحي) 76(وبينت أن . وقارئيها الصحافة اإللكترونية

 -نتشاراً لدى عينة الدراسةهي األكثر ا-من أصل مئة صحيفة 
نها تطرح اإلعالنات واألخبار على المواقع اإللكترونية، أل
     .       كلّها تفاصيلها ودقائقهاب

بين ) إيجابية(رتباطية قوية اكما أوضحت وجود عالقة 
اإللكترونية  وبين الصحافة ،القنوات اإلخبارية والفضائيات من جهة

  .من جهة أخرى
ليفي بعنوان . وبنسن، ومارك رر. دراسة جون ف -

عبر  تصاالت البينية وارتباطها بالفهم الشامل لألخباراال"
   ).1996(" القنوات  الفضائية

تصاالت ه االؤديهدفت الدراسة  إلى  فحص الدور الذي ت
هة، والفهم ية من جالبينية والوسائط التقنية المتعددة للقنوات الفضائ

من جهة أخرى، باإلضافة إلى  اًأساسي اًمصدرالعام لألخبار بوصفها 
تحديد الفهم الحقيقي والواقعي الشامل للوقائع واألخبار التي تبثها 

  .القنوات الفضائية
 ،)الوثائقي/المسحي (واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

مات وخلصت إلى أن غالبية الشعب األمريكي يحصل على المعلو
واألخبار التي يرغبها عبر شاشات التلفاز حيث إن التلفاز  ما زال  

ستقاء األخبار والمعلومات بالنسبة هو الوسيلة الرئيسة  ال
ستقاء اولكن بدأ األمريكيون في التحول شيئاً فشيئاً في  ،لألمريكيين

إلى )  القنوات الفضائية(تلفازالتهم من شاشات اأخبارهم ومعلوم
  .لكترونيةالصحافة اإل

 :حدود الدراسة
  

تتمثل  ،اعتمدت هذه الدراسة على عينة عشوائية من كال الجنسين
حيث إن طلبة البترا يمثلون فئات  ،بطالب جامعة البترا األردنية

 المحافظات األردنية نهم منإذ إ ؛المختلفة المجتمع  األردني
  .المختلفة
نها جامعة أل ؛تناول البحث جامعة البترا: الحدود المكانية .1

تشكل نموذجاً لبقية الجامعات، من حيث الفئة العمرية 
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وكذلك ألنها تستقطب طالباً من فئات المجتمع  ،للشباب
  .  كافة

وهي الفترة الزمنية المتعلقة بالدراسة : الحدود الزمانية .2
 .2010الميدانية خالل العام 

 

  اإلطار النظري للدراسة
  :تعريف اإلعالم

علم وفقه، أي تعلم، وتعالمه : ن العرب بمعنىعالم على لساجاء اإل
  .الجميع أي علموه

إن كلمة  .3علمه إياه فتعلمهكما ورد في القاموس المحيط أ
ما، وتعني  يءإعالم في اللغة تعني أعلم أي وصل معلومة حول ش

 .إلى جهة ماو نقله أبإيصال خبر ما أي أخبر وقام  اًأيضا إخبار
  

 :أما اإلعالم اصطالحا فهو
  

هو العلم الذي يدرس : سمرة اإلعالم على أنه عرف محمد أبو
 ،عضبببعضها  مثلة في اتصال الجماهيرالظاهرة االجتماعية المت

جماعة إنسانية أو منظمة  ةوالتي اليمكن أن تعيش دونها أي
  .4اجتماعية

فن توصيل المعلومة : عبداهللا اإلعالم على أنهعرف خلدون 
التي يتم بواسطتها توصيل وآلياته ل إلى الناس، وهو طرق العم

وقد ذكر عبد اهللا أن . أو رسالة إلى الناس ألهداف معينةمعلومة 
  5:هما ،اإلعالم يقوم على قاعدتين

وهنا  ،يشترط وجود معلومة يراد إيصالها إلى الناس: المعلومة
 ال يخوض في مدى صحة هذه المعلومة التي يراد توصيلها للناس

وفائدة مرجوة من  ،هذه المعلومة هدف واضح، ويكون لأو كذبها
  .اًأو سياسي اًهدف ماديالإيصالها للناس، وقد يكون 

ألن هذا الفن هو شديد  ،وهنا يكمن فن اإلعالم: فن التوصيل
نظراً ألن النفس البشرية بالغة التعقيد، ألن فن  ،الحساسية والتعقيد

شرية، ويجب والمتلقي هو النفس الب ،التوصيل يعتمد على المتلقي
  .أن يتم إتقان هذا الفن إلمكانية السيطرة على المتلقي

                                                                                                                
المفاهيم األساسية والوظائف : رحيمة عيساني، مدخل إلى اإلعالم واالتصال   3

، 2008الجديدة في عصر العولمة اإلعالمية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 
 .15ص

، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ، 1محمد ابوسمرة، اإلعالم المهني، ط  4
  .16-14، ص2009األردن، 

ون عبداهللا، اإلعالم وعلم النفس ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، خلد  5
  .17، ص2010األردن، 

التعبير : أوتو قروث على أنه) Auto Growth(وعرفه 
   6.الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها

 

  عالقة اإلنترنت مع العمل اإلعالمي 
 نذكرحملت وجهات النظر الكثير حول ما يقدمه اإلنترنت لإلعالم، 

 :يأتما ي منها

سهمت هذه الخدمة في االنتشار األوسع أ: البريد اإللكتروني .1
صناديق البريد التقليدية، نترنت من خالل تخلي الكثير عن لإل

من المادة % 35ن أ وقد أفادت مجموعة من التقارير اإلعالمية
  .التي يكتبها الصحفيون هي مواد تنقل على البريد اإللكتروني

وهي ما يطلق عليها المنتديات التي يتم : خباريةالمجموعة اإل .2
نشر الرأي والفكر وأهم اإلنجازات الفكرية والعلمية من خاللها 

  .7والعملية
نشأت الصحافة اإللكترونية في منتصف : صحافة اإلنترنت .3

عبر استخدام تقنية التليكست والفيديوتكس في اثنتين  ،1970
 ،)BBC & IBA( هما من المؤسسات اإلعالمية البريطانية

وما تبعها من تطور قواعد البيانات، ولم تلق الصحافة 
حيث بدأ ، 1980اإللكترونية االهتمام الحالي إال في العام 

وتقسم صحافة اإلنترنت إلى  .ظهورها في شكلها الحديث
  :8نوعين
وهي صحف قائمة بحد : الصحف اإللكترونية الكاملة •

المية والصحفية وتقوم على تقديم الخدمات اإلع ،ذاتها
من أخبار وتقارير  ،التي تقدمها الصحف الورقيةنفسها 

 ،وأحداث وصور، كذلك خدمات الربط بالمواقع األخرى
  .وخدمات األرشيف ،وخدمات الرد الفوري

وهي مواقع : النسخ اإللكترونية من الصحف الورقية •
والتي تقتصر خدماتها  ،الصحف الورقية على الشبكة

مع  ،كله أو بعضهالصحيفة الورقية على تقديم مضمون 
  .بعض الخدمات المتصلة بالصحيفة الورقية

إال أن  ،هي شبيهة بالمجموعة اإلخبارية: النشر اإللكتروني .4
ذلك ألن  ،النشر اإللكتروني هو أوسع من المجموعة اإلخبارية

                                                                                                                
، 1984سمير حسين، اإلعالم واالتصال بالجماهير، عالم الكتب، القاهرة،   6

المفاهيم : ، نقال عن رحيمة عيساني، مدخل إلى اإلعالم واالتصال 22ص
  .19مة اإلعالمية، مرجع سابق، صاألساسية والوظائف الجديدة في عصر العول

حسنين شفيق، اإلعالم اإللكتروني، رحمة برس للطباعة والنشر، مصر،   7
  .22- 21، ص2006

بو عيشة، اإلعالم اإللكتروني، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، أفيصل    8
  .104- 102، ص2010األردن، 
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أي مادة غير مطبوعة باألساليب : النشر اإللكتروني هو
وتحمل على أوعية  ،رقميوتنشر في شكل  ،التقليدية

 .9لكتروني منشور على اإلنترنتإلكترونية، فهي كل إنتاج إ
  :يأتومن أمثلة ذلك ما ي

جاء عصر : المحطات التلفزيونية والراديو على اإلنترنت •
اإلنترنت الذي أدى إلى إمكانية بث المحطات اإلذاعية 
والراديو عن طريق اإلنترنت، فهناك آالف المحطات اإلذاعية 

 ،من خالل شبكة اإلنترنت ،الساعة لتي تبث على مدارا
  .وإمكانية االستقبال لها على جهاز الكمبيوتر الخاص

 ،وقد عمدت المحطات اإلذاعية العريقة إلى وجودها على اإلنترنت 
مع المحافظة على البث التقليدي لها، وذلك إلمكانية كسب أكبر عدد 

  .من الجماهير
 ،هناك محطات متخصصة تقوم بالبث جدر اإلشارة إلى أنتكما  

برامج واألخبار، ومثل المحطات الرياضية،  ،وتعنى بمجاالت معينة
 . 10الخ.........المرأة

يقوم على ربط المشاهدين بالكثير من : ز التفاعلياالتلف •
ز أداة لعرض ما تم إعداده من االخدمات الجديدة، وليس التلف

، أوقات المشاهديني ربما ال يراعي حسب برنامج زمن ،قبل
فيجب عليهم أن يلتزموا بمواعيد معينة إلمكانية مشاهدة ما 

  .11يريدون
  

  :القنوات الفضائية
مجاالً مفتوحاً  ،مع تطور تكنولوجيا الفضاء ،أصبح الوطن العربي

من القنوات الفضائية الدولية الحكومية وغير  كثيرالستقبال ال
مطلع تسعينيات القرن  منذ ،الحكومية، وقد سارعت الدول العربية

إلى استخدام األقمار الصناعية في البث التلفزيوني، فعند  ،المنصرم
، تعاملت معه 1985الذي دخل الخدمة العام " عربسات"دخول 

فقد " عربسات"الدول العربية بتحفظ شديد، أما الجيل الثاني من 
حتى أصبح لكل دولة عربية قناة  ،تدافعت عليه الدول العربية

  .12و أكثر من ذلك بكثيرأية فضائ
حدث وسائل اإلعالم، وأكثرها أوتعد القنوات الفضائية من 

ها أعداداً قدرة على التأثير والمنافسة، فهي تزداد انتشاراً، وتجذب إلي
وذلك ألنها تتفوق على غيرها من وسائل  متزايدة من المشاهدين؛

                                                                                                                
  .111- 105المرجع نفسه، ص  9

  .86-85إللكتروني، مرجع سابق، صحسنين شفيق، اإلعالم ا   10
  .95-93المرجع نفسه، ص   11
دراسة تحليلية على : محمد المرسي، النشرات اإلخبارية في القنوات الفضائية  12

، )49(البحرينية، المصرية، الجزائرية، مجلة التعاون، عدد: القنوات الفضاية
  .217، ص1999

ت، فهي بقدرتها على تخطي الحدود اإلقليمية والمحيطا ،اإلعالم
  .يمكن أن تصل إلى أقاصي المعمورة

وتعد وسائل اإلعالم الفضائية وسائل حديثة، وهي مقبلة على 
التطور المستمر، فقد مرت بكثير من التطورات منذ أن بدأت البث 

، فقد بدأت بالبث العادي إلى أن أصبح ما يعرف بالبث 13إلى اآلن
فشأنها اإلنترنت،  تبطاً بموقع على شبكةالتفاعلي، ومن ثم أصبح مر

  .من خالل التطور الحاصل لها كلها شأن أطراف الحياة
ن مناقشة فضائية إف ،ونتيجة للبعد القطري ،وبطبيعة الحال

وطنية لقضية متعددة األطراف يستفز فضائيات الدول األطراف 
للرد، وعرض قناة وطنية موقف دولتها من قضية ثنائية يحفز 

مناقشة فضائية عربية أوضاع حقوق فضائية الطرف اآلخر للرد، و
في  واستضافة أعضاء من جماعة محظورة ،ما اإلنسان في دولة

على الفضائية التابعة لهذه الدولة  ذلك كله يظهر ،تلك الدولة
، ولهذا 14بين الدول تللهجوم، وهكذا فقد تسببت بكثير من المشكال

ل ما من خال ،والعربية نت ليستا بمعزل عن ذلك نت فإن الجزيرة
تشرين أول   26تم في تونس من منع بث قناة الجزيرة فيها، بتاريخ 

ن موقع الجزيرة أ، حيث أفاد مراسل الجزيرة نت في تونس 2009
ولم يتسن االتصال بجهات  ،على شبكة اإلنترنت قد تم حجبه

أو أصبح  ،وأن مواقع أخرى إما حجبت ،حكومية للتعليق على ذلك
طويال على غير العادة، وذلك خالل هذه  وقتاًستغرق الدخول إليها ي

  .االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفترة التي تتزامن مع
ة تندد بحجب الموقع من قراء الجزيرة جاءت تعليقات كثيرو

فوز الرئيس زين العابدين بن علي  عنعلى خبر تنشره  ،نت
  .باالنتخابات الرئاسية

- 25يرة هذا اليوم حجب موقع قناة الجز"وقال أحد المعلقين 
نشر تقرير عن كتاب حاكمة قرطاج الذي  جاء على إثر 10-2009

  ".والماطري يفضح نفوذ عائلتي الطرابلسي
 ،وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريراً عن كتاب صدر في فرنسا

ما سمياه هيمنة زوجة الرئيس التونسي على مقاليد  تناول فيه مؤلفاه
 ،األمور في كثير من مناحي الحياة السلطة في البالد، وعلى زمام

كما أشار المؤلفان إلى ما وصفاه . بعد أن توعكت صحة بن علي
 .15السلطة التونسية بتواطؤ باريس مع

                                                                                                                
ة مجمع اللغة العربية بدمشق، جورج صدقني، العربية والقنوات الفضائية ، مجل 13

  .572، ص1999، )3(، عدد)74(مجلد
: االستخدام العربي للفضاء : ظواهر عربية غير صحية  محمد عبدالهادي، 14

، مجلة شؤون عربية،  لمتبادلسياسة الكيد ا... القنوات الفضائية العربية 
  .71، ص2007، )131(عدد

 15  arabia.com/?p=1628-http://www.tech،  DریGH826/12/2010. 
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ويأتي ذلك نتيجة ما يعرف بالرسمية في المؤسسات اإلعالمية 
وهو على عكس المؤسسات اإلعالمية الغربية، التي ال تقع  ،العربية

مي، فإن الحال ال يختلف كلياً في الدول العربية، ضمن النفوذ الحكو
فإن المحطات اإلذاعية والقنوات اإلخبارية تقع داخل حدود مسؤولية 

ففي حال قيام محطة فضائية بتصريحات حول دولة ما، فإن  ،الدولة
يتصف ، لذلك هذه الدولة تعليق بثها داخل حدود تكونردة فعل أول 

جابي الذي يبتعد عن السلبية والنقد ياإلعالم العربي باإلعالم اإل
 . 16ألنه سوف يترتب على ذلك تعليق البث ،البناء

كما أن تاريخ الفضائيات العربية كانت نتيجة للطفرة 
التكنولوجية الهائلة في مجال االتصال والمعلومات التي فتحت الباب 

األمريكية ) CNN(أمام انتشار الفضائيات العربية، ودشنت شبكة 
ائيات مع مطلع التسعينيات من القرن المنصرم،  ويجدر ظهور فض

توصف على أنها الحرب  )1991(الذكر أن حرب الخليج في سنة ب
  .األولى التي تم نقلها إلى المشاهدين على الهواء مباشرة

وضخت الحكومات  ،وواكب العالم العربي هذه الظاهرة الفريدة
فضائيات، وأطلقت إلنشاء ال األموال العربية وهيئات االستثمار
وتبعتها  ،وكانت أول فضائية عربية ،مصر الفضائية المصرية

ومنذ ذلك الحين توالت الفضائيات  ،)MBC(الفضاية السعودية 
العربية في الظهور، ولكن هذه الفضائيات لم تحقق الهدف المرجو 
منها، بتحقيق تطلعات المجتمعات العربية بالتفاهم ووحدة شعوبها، 

 ؛ت الوسيلة المرئية والمسموعة للفرقة وتكريس الخالفبل إنها بات
خصوصا السياسة  ،المختلفة ألن محتوى الفضائية العربية بأنواعها

اإلخبارية المتبعة في المحطة اإلعالمية، في ظل غياب الحياة 
  .تبطت نشأتها برغبة مالك المحطةار ،الديمقراطية السليمة
يجابيات، حققت إ غفال أن الفضائيات العربيةوال يمكن إ

بعض، وبات المجال مفتوحاً أمام  على بتعريف العالم العربي بعضه
طالع على أحوال إخوانهم في المشرق اللالناس في المغرب العربي 

وجود الكثير  عبروالعكس صحيح، وإمكانية نشر الرأي  ،العربي
من خالل الندوات  ،من أصحاب الرأي الذين يتميزون بالموضوعية

تحمل رسائل مفتعلة إلى جهة معينة، فيكاد ال يخفى على التي ال 
أحد أن البرامج التي تعرض على الفضائيات من خالل بعض 

  .أصحاب الرأي والعلماء هي محاولة لنشر المعرفة
كانت ه األمية، وهذه البرامج إذا ولكن الوطن العربي تنتشر في 

لذلك فهذا  ؛أصحاب المعارف القليلة موجهة فهي شديدة التأثير في

                                                                                                                
علي القرني ، الخطاب اإلعالمي في عصر القنوات الفضائية نحو إعادة بناء   16

جامعة اإلمارات . لة العلوم اإلنسانية واالجتماعية مؤسسات الخطاب والتلقي ، مج
  .275، ص1995،)1(، عدد)119(،مجلد

األجهزة الحكومية المختصة، األمر وجد مبرراً لمراقبة البرامج من 
لو كانت المحطات الفضائية تخضع للملكية الخاصة، ألن ما حتى 

اكتساب  في مواقف سياسية، وفييبث على المحطة له تأثير 
  .17معارف ربما تكون غير صحيحة

  

  :التلفزيون على اإلنترنت
ي عن طريق اإلنترنت، وبكل ما يحوي من إن قيام البث التلفزيون

واختصار الكلفة المادية  ،مكن من انتشار األخبار ،برامج
التي يجب أن تدفع لقيام بنية تحتية للبث عبر شبكات  ،واالقتصادية

مسافات إلى  لضمان وصول البرامج التلفزيونية ،األقمار الصناعية
  .بعيدة

لتجهيزات القائمة كلفة وذلك من خالل القد خفض اإلنترنت ال
دون تكاليف  ،نترنت، فإنها قد أضيفت للبث اإلذاعيأصال لإل

 د من ذلك فيوقد ذهب الباحثون إلى أبع از،التلفالسيما في  ،إضافية
وكل  ،نها تقوم على التكاملكو ،زاتحديد العالقة بين اإلنترنت والتلف

  .18منهما يكمل الجانب اآلخر
ن اإلنترنت قد أطلق إرم فمنذ نهاية تسعينيات القرن المنص

قد قامت الشركات العنان لتنقل المعلومات عبر القارات الخمس،  ف
استغالل االنتشار الواسع بن في المجال التجاري واألفراد العاملو

من خالل تقديم منتجات تجارية،  ،للبرامج التلفزيونية على اإلنترنت
العرض  أو ،ضمن تلك البرامج التلفزيونية، كما أن اإلنترنت

تقوم على  ،أصبح بمثابة أسواق تجارية ،التلفزيوني على اإلنترنت
دول العالم،  ض البضائع والحاجات لألفراد فيوعر ،التسوق

اإلنترنت خصوصاً إذا اتسمت البرامج التلفزيونية المنشورة على 
على  -بكل تأكيد - المشاهدين، وذلك يعتمد باالهتمام الواسع من
ز على اإلنترنت، ومن انية المقدمة ضمن التلفجودة المادة اإلعال

ألن  ،الممكن الربط بالموقع الرسمي للشراء، وهذا ال يمكن إغفاله
وذلك ألن  ،محتوى المادة التلفزيونية له دور في زيادة االستهالك

  .من جمهور عريض على مستوى العالم فيه ما يضمن مشاهدته
ز اعلى تلف ويمكن القول إن هناك خصائص اقتصادية تؤثر

  :اإلنترنت
 ال سيماكلفة القليلة لعرض المادة اإلخبارية على اإلنترنت، ال •

  .حواجز وقيود على المادة المنشورةمع عدم وجود 

                                                                                                                

: االستخدام العربي للفضاء : ظواهر عربية غير صحية  محمد عبدالهادي، 17
  .71، ص 2007،سياسة الكيد المتبادل... ربية القنوات الفضائية الع

18 A. M. Odlyzko, Internet TV: Implications for the long 

distance network, AT&T Labs – Research, 2005, p9. 
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 السيما مع وجود ،التفاعل بين المشاهد والمادة اإلخبارية •
الكثير من آليات الربط بالموقع الرسمي، أو إمكانية إعادة 

  .ه لكثير من األصدقاءوإعادة إرسال ،رؤية خبر
البرامج اإلخبارية تقوم على الكثير من الراعين للمادة  •

وذلك ألنها تحتوي على التفاعل بين  ،اإلخبارية المنشورة
القطاع االقتصادي والعمل الشبكي، وكذلك نقل الخبر 

 .اإلعالمي للعالم

 ةمن األصدقاء ومشاهد كثيرمع ال شاركتبسيطة للكلفة الال •
ملزم بموعد فهو غير  ،المشاهد لوقت الذي يريدافي البرامج 

راغ أو حتى المزاج لوقت الفذلك  رجع يوإنما  ،نشرة إخبارية
  .19لسماع األخبار

 

 :ة نتالجزير
  

 لقناة الجزيرة إخباري تابع لكترونيإع موقهو : تعريف الجزيرة نت 
 أول موقع رئيس ليكون، 2001اني فتتح في كانون الثا ،اإلخبارية

لألخبار باللغة العربية على شبكة اإلنترنت، وقد تمت إعادة إطالقه 
  .. 2004بشكل جديد في أيلول

  

 الهدف

قع الستكمال الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير يهدف المو 
العربية المرئية والمقروءة، وتمكين الجمهور  رسالتها اإلعالمية

المتواصلة لألخبار والبرامج وتحليالتها  العربي من المتابعة التفاعلية
متابعي أنشطة قناة الجزيرة عبر  على شبكة اإلنترنت، وزيادة عدد

 .إضافة لجمهور الشاشة ،موقعها على اإلنترنت
 

 الرؤية
 

تنطلق رؤية الموقع من المعالجة اإلعالمية والمعلوماتية المتوازنة  
والمراعية لتحقيق االنسجام  ،الحيادو الملتزمة بالدقة والموضوعية

  .20واالجتماعية والثقافية مع الجمهور العربي ومكوناته الحضارية
  

 :اختراق جزئي لموقع الجزيرة نت
 

وقع الجزيرة نت لعملية اختراق جزئي هي األولى من تعرض م 
الخدمات  فيأثرت بشكل مباشر  2001نوعها منذ انطالقته العام 

  .التفاعلية للموقع
بدأت   ،2001أيلول  25ففي حوالي الساعة الثالثة فجر يوم 

 ،التصويت والمشاركات الحية والبحث تظهر لمتصفحي أقسام

                                                                                                                
19 David Waterman, Internet TV: Business Models and Program 
Content, Indiana University, Paper for presentation to the 29th 
Annual TPRC Research Conference onInformation, 
Communication, and Internet Policy, Washington, D.C.,October 
27-29, 2001, p4-7 

20 http://ar.wikipedia.org/wiki/P9یQR;ا DریGH8 ،25/12/2010.  

الموجودة في هذه  من المادة عبارات تظهر اسم المخترق بدال
 .األقسام

مدير العمليات في  ،وحول هذه العملية أوضح عاطف القشقيش 
أن  ،التي تشرف فنياً على الموقع (iHORIZONS) شركة

ساعتين تقريباً عبارات  وا يشاهدون لمدةؤمتصفحي الجزيرة نت بد
التصويت  بدال من عرض نتائج،  (hacker) تدل على اسم المخترق

  .مشاركات الحية أو عند البحث عن مادة داخل الموقعلل
ام ـفي أقس  (hacked by remoter)ارةـوظهرت عب

ي ـا يعنـمم ،دون بقية بوابات الموقع المختلفة، ة الحيةـالمشارك
 sql) أن االختراق كان جزئياً، وأن المخترق استخدم تقنية

injection)،  ام النشرأدخلها المخترق إلى نظ عبارة وهي تبديل 
  .بمحتوى المادة المنشورة

  

 أقسام موقع الجزيرة نت
  

 :هما ،ثنينايتكون موقع الجزيرة نت من قسمين 

  : يأتوتتضمن ما ي: األقسام الرئيسة :أوالً
تجارة  ،منتديات، األسرة والمجتمع، أخبار وإعالم، مواقع إسالمية

، العلوم، سيارات، رياضة، طب وصحة، سياحة وسفر، واقتصاد
تسلية ، جوال واتصاالت، كمبيوتر وإنترنت، تعليم، فنون وآداب

   .مواقع منوعة، مواقع شخصية، وترفيه
  
 

  :وتتضمن ما يلي: أقسام مختارة :ثانياً
وظائف ، زواج، منتديات نسائية، القرآن الكريم، وكاالت أنباء

، قبائل وأنساب، أخبار الرياضة، شعر وشعراء، لعابأ، وتوظيف
  .21مدونات شخصية

  

 :العربية نت
  

 التابعة بقناة العربية إخباري مرتبط موقع إلكتروني هو: تعريفه

، يعرض األخبار السياسية (MBC) لمركز تلفزيون الشرق األوسط
  .200422أطلق الموقع في شباط . المختلفة والمنوعة

  

 :ن موقع العربية نتلمحة تاريخية ع
  

، 2004شباط العام  21قد تأسس في   كان موقع العربية نت
اإلعالمي عمار بكار طوال خمس سنوات، إال أنه في  وأشرف عليه

النتقادات واسعة بسبب نوعية " نت العربية"تلك الفترة تعرضت 
ورغم ذلك  انتشر الموقع في  ،المواضيع التي كان ينشرها الموقع

  .كله العربي أنحاء الوطن

                                                                                                                

21   http://www.alnaja7.org/forum/showthread.php? 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 22العربية،  DریGH825/12/2010  
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أحدثت نقلة حقيقية  ،دخلت تغييرات إيجابية 2009في نيسان 
واجهة لقناة العربية  التي أصبحت تشكل ،في مشوار العربية نت

من عدم  وذلك بعد ست سنوات ،أنفسهما الروح والخط التحريريب
بهدف تحفيز المتصفح لمتابعة ما تقدمه  التغيير في تصميم الموقع؛

ولكي يبقى كذلك على  ،خدمات إخبارية على موقعهاالعربية نت من 
  .23صلة مع قناتها اإلخبارية

 

 :أقسام موقع العربية نت
 

وملفات إخبارية يتم  ،يضم أهم األخبار: األولىالصفحة  •
  .باإلضافة إلى االستفتاءات ،تحديثها دوريا

 .يضم األخبار والمقاالت والتقارير السياسية: سياسة •

والمقاالت والتقارير الرياضية، كما يقدم يضم األخبار : رياضة •
 .لبطوالت الرياضيةباتغطيات خاصة 

 .يضم مجموعة أخبار منوعة غير سياسية: الصفحة األخيرة •

 .اب من الصحافة العربيةمن الكتّ كثيرينشر مقاالت لل: آراء •

 .يضم ملفات الصور والملفات التفاعلية: المكتبة التفاعلية •
 

فتنشر في  ،وأخبار المال واألعمال ،أما األخبار االقتصادية
 .بية، وهو أيضا تابع لقناة العرنت األسواق هوموقع منفصل 

 

يتيح  ولقناة العربية،  اًمجاني اًحي اًنت بثيوفر موقع العربية كما 
يوجد في الموقع و. تعليقات على معظم الصفحات المنشورة إضافة

يهدف إلى استقطاب المواهب في مجاالت  ،أيضا منتدى للفيديو
أو حتى  ،أو الصحفية ،سواء الوثائقية وتصويرها إنتاج األفالم

في تسجيل مالحظاتهم أو تجاربهم الشخصية، تشجيع الراغبين 
باإلضافة إلى النسخة العربية من الموقع، توجد إصدارات أخرى و

 .24ية واألورد والفارسية اإلنجليزية باللغات
 

 :فكرة الصور المتحركة  التي قدمتها العربية نت
  

أول موقع عربي يعتمد على الصور " العربية نت"موقع  يعد
حيث  في األخبار بشكل أساسي بحلته الجديدة، "فيديو"المتحركة 

يمكن للقارئ أيضاً تصميم صفحته الخاصة بنفسه، من خالل تحريك 
اهتماماته، باإلضافة إلى عدد من  وفقلرئيسة على الصفحة ا األقسام

  .والثقافة ،والتكنولوجيا ،والصحة ،التي تعنى بالطب األقسام الجديدة
 -بشكل كبير - يركز ،والتصميم الجديد، حسب المعلومات

بشكل أساسي، " فيديو"والصور المتحركة  على الربط بين األخبار

                                                                                                                

 23 http://www.vip4soft.com/news/4289.html ، DریGH821/12/2010  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 2425/12/2010بتاريخ  ،العربية  

حيث يظهر  ،القناة مع - بشكل كبير -إضافة إلى اندماج الموقع 
 .شريط أخبار العربية على الموقع كما هو على الشاشة

وتتجه العربية نت في األيام المقبلة إلى عملية اندماج كلي مع 
 على أخبار القناة% 70حيث سيتم التركيز بنسبة  القناة، شاشة

إضافة إلى  ،وتظهر على الشاشة التي يعدها المراسلون وتقاريرها
  .25تجريها القناةالمقابالت التي 

 

 :اختراق موقع العربية نت
 

 من 2008تشرين أول  10- 9نت في  تم اختراق موقع العربية
ة رسالة تهدد بأنها ستشن الرئيسصفحته وطبعت على  ،قراصنة

بيان  المزيد من االختراقات، األمر الذي دفع إدارة القناة إلى إصدار
فقامت  يسقط كبش فداء،والذي جعل موقع القناة  ،إدانة لهذا االنتهاك

نطاق بإنشاء موقع بديل على ،عيد االختراقالقناة ب    

www.alarabiya.tv  خترق بشكل مؤقتليحلمحل الموقع الم.  
قد قامت  ،في أثناء فترة االختراق منتديات إلكترونية وكانت

حيث يقع  ،مدينة دبي لإلعالم بنشر بيان زعمت أنه صادر من إدارة
 نهجها الطائفي"يحذر القناة من االستمرار في  ،مقر قناة العربية

على حد تعبير البيان، إال أنه اتضح فيما " وبث الفتنة بين الطوائف
 ةنفت إدارة مدينة دبي لإلعالم أي حيث ،بعد أن البيان كان مزورا

  .26ا بذلك البيانعالقة له
 

 تحليل بيانات الدراسة
 

 : ثبات أداة الدراسة
  

حسب معادلة للتأكد من ثبات األداة، تم حساب االتساق الداخلي 
ت هذه النسبة مناسبة لغايات هذه د، وع8025 ذ بلغإ، كرونباخ ألفا

  .الدراسة
  

 : اختبار فرضية الدراسة
  

ة ــى الداللوــة عند مستـال توجد فروق ذات داللة إحصائي
)а ≥ 0.05 ( تجاهات طلبة جامعة البترا نحو زيارة موقعي التعزى

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم و. الجزيرة نت والعربية نت
التجاهات ، واالنحرافات المعيارية ،استخراج المتوسطات الحسابية

طلبة جامعة البترا نحو زيارة موقعي الجزيرة نت والعربية نت، 
الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم ولبيان داللة 
  .، والجدول أدناه يوضح ذلك"ت"استخدام اختبار 

                                                                                                                

 25 w.vip4soft.com/news/4289.htmlhttp://ww ، DریGH819/12/2010  
  

26 http://ar.wikipedia.org/wiki/ العربية ، DریGH825/12/2010  
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  التجاهات طلبة جامعة البترا نحو زيارة موقعي الجزيرة نت والعربية نت" ت"واالنحرافات المعيارية اختبار  المتوسطات الحسابية :)1(جدول ال
  

  

 العربية الجزيرة

 قيمة ت
الداللة 

حصائيةاإل  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
Q1 002. 3.232 1.204 2.83 962. 3.81 أشاهد موقع المحطة على النت بشكل دائم 

Q2 
عتقد أن موقع المحطة على النت األفضل بين أ

 المواقع اإلخبارية العربية على شبكة اإلنترنت
4.00 .679 3.29 1.042 2.907 .005 

Q3 
ودة عتقد أن موقع المحطة على النت يتميز بجأ

 .خبارالتقنية المستخدمة في عرض األ
3.93 1.328 3.21 1.318 1.933 .059 

Q4 
عتقد أن موقع المحطة على النت يحتوي على أ

 .كفاءات عالية في التعليق والتحليل واإلعداد
4.30 .775 2.92 1.283 4.708 .000 

Q5 
تمتع موقع المحطة على النت بسهولة تصفح المادة ي

 اإلخبارية
4.15 1.134 2.88 1.361 3.643 .001 

Q6 213. 1.263 1.189 3.75 1.064 4.15 .إن موقع المحطة على النت يتطور بصورة دائمة 

Q7 
يمكنني موقع المحطة على النت من الربط مع مواقع 

 .مقترحة خاصة بالمادة اإلخبارية
3.96 1.372 2.75 1.482 3.035 .004 

Q8 005. 2.927 1.341 3.17 1.145 4.19 .يستخدم موقع المحطة على النت  لغة حيادية 

Q9 
تتمتع أخبار موقع المحطة على النت بالموضوعية 

 .أثناء نقل المادة اإلخبارية
4.11 1.340 3.38 1.173 2.076 .043 

Q10 000. 6.331 1.285 2.50 844. 4.41 ى النتتقنية في موقع المحطة عل تكالال توجد مش 

Q11 
شعر بحرية االختيار عند متابعة األخبار على موقع أ

 المحطة على النت
4.48 .849 3.33 1.373 3.636 .001 

Q12 
أنصح أصدقائي وزمالئي بتصفح موقع المحطة 

 على النت
4.52 1.014 2.75 1.225 5.639 .000 

داةاأل  

 ككل
 4.17 .474 3.06 .485 8.213 .000 

  

      تبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية
)а ≥ 0.05 ( وفي األداة ككلجميعها تعزى للموقع في الفقرات، 

 .وجاءت الفروق لصالح موقع الجزيرة) 6و 3(باستثناء الفقرتين 
  

 :مناقشة النتائج
 

ضلية في يتبين من الجدول السابق أن موقع الجزيرة نت يأخذ األف 
) 22-18(والتي تتراوح بين  ،الفئة العمرية المستهدفة في الدراسة

. من السنة الدراسية األولى إلى السنة الرابعة من الدراسة الجامعية
وذلك ألن المشاهدين  ،وقد  جاء موقع الجزيرة نت يحمل األفضلية

من عينة الدراسة يفضلون موقع الجزيرة نت في تتبع البرامج 
إن عينة الدراسة تعتقد أن حيث على موقع العربية نت،  اإلخبارية

األفضل بين المواقع اإلخبارية العربية هو موقع المحطة على النت 
 بدرجة )4.00(والتي جاءت بمتوسط حسابي  ،على شبكة اإلنترنت

على موقع العربية نت والذي جاء  ،موقع الجزيرة نت عالية لصالح
  أظهرت نتائج الدراسة .سطةبدرجة متو) 3.29(بمتوسط حسابي 

أن أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن موقع المحطة على النت يحتوي 
وجاءت  ،واإلعداد ،والتحليل ،على كفاءات عالية في التعليق

 ،عالية لصالح موقع الجزيرة نت ةبدرج )4.30(بمتوسط حسابي 

بدرجة  )2.92( على موقع العربية نت التي جاءت بمتوسط حسابي
  .طةمتوس

أظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة تعتقد أن موقع 
وجاء بمتوسط  ،الجزيرة نت يتمتع بسهولة تصفح المادة اإلخبارية

بدرجة عالية، وجاء موقع العربية نت بمتوسط  )4.15(حسابي 
 .بدرجة متوسطة )2.88(حسابي بلغ 

إن إمكانية الربط مع المواقع األخرى هي أسهل بكثير من 
 بدرجة) 3.96(ألن المتوسط الحسابي قد بلغ  ؛لعربية نتموقع ا

والذي بلغ  ،على موقع العربية نت ،عالية لصالح موقع الجزيرة نت
 .بدرجة متوسطة )2.75(متوسطه الحسابي 

أظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة تعتقد أن موقع 
وأكثر موضوعية في العمل اإلخباري من  ،الجزيرة هو األقل تأثرا
وهو  ،والتي تتميز بالموضوعية والحيادية ،خالل اللغة المستخدمة

ألنه ،حسب رأي عينة الدراسة يأخذ األفضلية على موقع العربية نت
متوسط الحسابي ال بينمابدرجة عالية  )4.19(جاء بمتوسط حسابي 

 .بدرجة متوسطة )3.17(ة نت بيرعلموقع ال

األقل من موقع التقنية في موقع الجزيرة نت تعد  تكالالمش
بدرجة عالية لصالح  )4.41(العربية نت وجاء بمتوسط حسابي 
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بدرجة  )2.50(الجزيرة، وبلغ المتوسط الحسابي لقناة العربية نت 
متوسطة، مما يولد حرية االختيار للبرامج اإلخبارية على موقع 

 . الجزيرة نت أكثر من موقع العربية نت

بدرجة ) 4.48(بيحصل موقع الجزيرة نت على متوسط حسا
بدرجة  )3.33(أما موقع العربية بلغ المتوسط الحسابي  ،عالية

متوسطة، حسب رأي عينة الدراسة، وتبعاً لما تقدم فإن متصفحي 
األخبار على موقع الجزيرة يقومون بالترويج لموقع الجزيرة نت 

 .حسب رأي عينة الدراسة ،أكثر من متصفحي موقع العربية نت

فح يكون مسوقاً للموقع اإلخباري من خالل وبذلك فإن المتص
نصيحة األصدقاء له بمتابعة البرامج اإلخبارية، فقد بلغ المتوسط 

أما المتوسط  ،بدرجة عالية )4.52(الحسابي للترويج لموقع الجزيرة 
بدرجة  )2.75(الحسابي للترويج لموقع العربية نت فقد جاء 

 .متوسطة

الدراسة تعتقد بالمقدار كما أظهرت نتائج الدراسة أن عينة 
يتميزان بجودة التقنية إذ  ،المحطتين على النت يموقعلالمتساوي 

الداللة اإلحصائية  حيث بلغت ،المستخدمة في العرض اإلخباري
، وكذلك جاءت الداللة اإلحصائية )0.05(وكانت أكبر من  )059.(
على حد سواء، حيث إن المحطتين دائمتان في التطوير  ) 213.(

  .)0.05(وكانت أكبر من  ،النت على
  

  :االستنتاجات
تعزى للموقع ) а ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

) 3(اء الفقرة رقم باستثن ،وفي األداة ككل جميعها في الفقرات
عتقد أن موقع المحطة على النت يتميز أ" :والتي تنص على

رقم ، والفقرة "بجودة التقنية المستخدمة في العرض اإلخباري
إن موقع المحطة على النت دائم " :، والتي تنص على)6(

 ".التطوير

التقدم الذي كان لصالح موقع الجزيرة نت في  من رغمعلى ال •
إال أن موقع العربية يتطور بشكل  ،كلها فقرات أسئلة الدراسة

وهو مساو لموقع الجزيرة نت بما يقدمه من خدمة  ،دائم
 .إخبارية

  يز بجودة التقنية المستخدمة في العرض موقع العربية نت يتم    •
 .وهو مواز لموقع الجزيرة نت ،اإلخباري

إن الخبرة في مجال العمل اإلعالمي لها دور في التميز  •
تلبية  ه هذه الخبرة منوذلك لما تقدم ،وكسب المشاهدين

ما يالحظ من تقدم حاصل في موقع  هذارغبات المشاهدين، و
 .ة نتالجزيرة  نت على موقع العربي

ن هما مصدر رئيس اقناتا الجزيرة والعربية الفضائيت •
يروج الموقع للقناة، ويستدرك  لمعلومات الموقع وبياناته، بينما

اقتراحات  حضور برامجها، ويعزز جدول برامجها عبر
 .الجمهور وأفكارهم، والكل يغذي اآلخر في تناسق واضح

ت بموضوع اإلنترنهتمام الباحثين والدارسين العرب ا •
عد خطوة في الطريق الصحيح للحاق بالركب يواستخداماته، 

وربط التطور الحاصل في هذه االستخدامات في  ،العالمي
  . المجاالت اإلعالمية والسياسية والفكرية والتربوية وغيرها

 

 : التوصيات
  

موضوع الفضائيات اإلخبارية والمواقع اإلخبارية المرتبطة بها  
الباحثين والدارسين  ة والتحليل منى مزيداً من الدراسيستدع

بين الفضائيات وطبيعتها لمعرفة طريقة التعامل المثلى  ،اإلعالميين
وذلك بما يوازي التطور الهائل في  ،اإلخبارية والمواقع اإلخبارية

تكنولوجيا االتصال من جهة، واقتراب المتلقي وكثرة مصادر 
  .األخبار المتاحة له من جهة ثانية

  

  :يةتبحث يمكن إدراج التوصيات اآلاشتمل عليه الفي ضوء ما 
 

  :طار العام للبحثتوصيات تتعلق باإل: أوالً
  

إيجاد المناخ المالئم والموارد الكافية لتحسين انتشار اإلنترنت  •
بهدف تعميم نشر صحافة اإلنترنت  ،في العالم العربي

  .العربية
لمبادئ لبناء مجموعة من ا ،توفير اآلليات العلمية والمادية •

خالقية الخاصة بصحافة اإلنترنت في الوطن المهنية واأل
ي الجهد الدولي الراهن واإلسهام بشكل أكثر فاعلية ف ،العربي

  .طارفي هذا اإل

 وتعزيز ،تكثيف الدراسات الخاصة بالجمهور المستهدف •

 ،عالقات التعاون بين الجامعات وبين المواقع اإللكترونية

 نجازإبغية  ،تي لها مثل هذه المواقعأوالمؤسسات اإلعالمية ال

 .ت تتطلب خبرة الجامعات وتقاليدهادراسا

بموضوع اإلنترنت  اهتمام الباحثين والدارسين العرب •
الركب بق الحواستخداماته، يعد خطوة في الطريق الصحيح ل

العالمي وربط التطور الحاصل في هذه االستخدامات 
 . ة والتربوية وغيرهاالمجاالت اإلعالمية والسياسية والفكريب

  

  :طار الخاص للبحثتوصيات تتعلق باإل: ثانياً
 

نت اإلخباريين،  مواصلة تحسين موقعي الجزيرة نت والعربية •
مواكبين لألحداث على الصعيدين حتى يكونا مالئمين و

  .قليمي والدولياإل
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ليكونوا  ،استكمال البناء الفني والتقني والتحريري للعاملين •
ات الحاصلة في ميدان صحافة اإلنترنت مواكبين للتطور

  .عالمياً
النت في  تعزيز العالقة التبادلية بين موقع الفضائية وموقع •

المحطتين، لرفد الموقع بالمزيد من الموضوعات المعدة له 
لتحقيق أكبر خدمة إخبارية  ،من مكاتب الفضائية  الخارجية

 .أو معلوماتية

غي تطوير الجهد التقني لضمان سعة انتشار الموقع عالمياً ينب •
كبر الخوادم العالمية، وأيضاً بالمواقع أوتعزيز ربطه ب ،للموقع

 .وغيرهما ،ويو تيوب ،مثل غوغل ،في العالم األساسية

نت والعربية نت يقدمان إضافة نوعية إلى موقع الجزيرة  •
 كل منهما، لكون الموقعين جانب  الفضائية التي يحمل اسم

رة واضحة في نوعيتها واهتماماتها يقدمان مادة تختلف بصو
ناقض معها عن تلك التي تهتم بها الفضائية، وإن كانت ال تت

 . بقيم  المؤسسة المهنية

نت والعربية نت يعتمدان على محررين الجزيرة  موقعا •
لديهم القدرة على التعامل مع الموضوعات الصحفية  ،اءيأكف

ارفهم وهذا يستوجب متابعة صقل مع ،بحس إعالمي ومهني
 .لمواكبة ما يستجد عالمياً ،الدورات التدريبيةمزيد من ب

 ،يعرض الموقعان ما يتم عرضه بالفضائية من برامج •
أو  ،ويتضمنان قسماً خاصاً لمقاالت الرأي التي تكتب للموقع

وهذا يستدعي  ،يتم انتقاؤها بعناية من الصحافة العربية
 . التدقيق أكثر في عملية االنتقاء

 ،يستخدمان أساليب ترغيب للشباب وزوار الموقعالموقعان  •
لحثهمعلى  ،بإضافة منتديات تسهم في كسب المزيد من الزوار

أو  ،أو أفالمهم الوثائقية القصيرة ،م بأخبارهم المصورةاسهاإل
، وأساليب الترغيب  بكاميرات هواتفهم النقالةالتي يسجلونها 

ى التفاعل عل مقبلينالشباب  يظّلهذه يجب أن تتواصل حتى 
  . مع موقعي الجزيرة والعربية نت اإلخباريين

 ،وظف الموقعان الوسائط المتعددة من خالل مكتبة تفاعلية •
فاعلية متجددة بشكل يومي، كما يستخدم تملفات  ىتحو

، والبث الحي المجاني تقنية الفيديو والصوت انالموقع
للفضائية، إذ يسجل لهما حرصهما على ذلك وضرورة العمل 

 .تدعي تفعيل هذا األمر باستمرارتس

 

يخصص الموقعان مساحة في الصفحة الرئيسة للقضايا  •
مهمة بالنسبة للمرأة العربية،  داالجتماعية والسياسية التي تع

وهذا األمر يتطلب زيادة االهتمام أكثر بموضوعات المرأة 

وحتى  ،رتقاء بمستواها العلمي والثقافيحتى يتم اال ،العربية
 .  ا الطبيعي في المجتمعتأخذ دروه

 ،"تعليقات القراء"نت والعربية نت خدمة الجزيرة طلق موقعا أ •
حتى يتفاعل القارىء  ،فأفرد كل منهما مساحة خاصة للقراء

ستفاد الموقعان اويكتب آراءه بحرية، و ،كما يشاء مع الخبر
من اإلشارات التي ترد في نشرات األخبار إلى الموقع، كما 

ان في تقديم أنشطة استطالعات الرأي التي تسهم الفضائيت
وهو ما يمثل  ،قضية معينة حيال ترصد موقف الجمهور 

تمثل قراءات سريعة ومباشرة  ،مجسات ميدانية للفضائية
غم ذلك يتطلب األمر البحث رلرجع الصدى حول أدائها، و

وتحفز  ،تكون جاذبة ،بصورة دائمة عن صيغ أخرى
 .طهم بموقع النتعلى مواصلة ارتبا المتصفحين

  ـعـــالمراجـــ
جورج صدقني، العربية والقنوات الفضائية، مجلة مجمع اللغة  ]1[

 .1999، )3(، عدد)74(العربية بدمشق، مجلد

حسنين شفيق، اإلعالم اإللكتروني، رحمة برس للطباعة  ]2[
 .2006والنشر، مصر، 

نظرية االحتياجات واإلشباع والمصداقية " ،خالد جمال الجابر ]3[
 ،"حالة الجزيرة نموذجاً: على اإلعالم العربي المرئي المطبقة

)2002.( 

دار أسامة للنشر  ،اإلعالم وعلم النفسخلدون عبداهللا،  ]4[
 .2010، األردن، والتوزيع، عمان

المفاهيم  ،رحيمة عيساني، مدخل إلى اإلعالم واالتصال ]5[
، عالم األساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة اإلعالمية

 .2008ديث، اربد، األردن، الكتب الح

، عالم الكتب، اإلعالم واالتصال بالجماهيرسمير حسين،  ]6[
ساني، مدخل إلى اإلعالم نقال عن رحيمة عي القاهرة،

لجديدة في عصر المفاهيم األساسية والوظائف ا: واالتصال
 . 1984، العولمة اإلعالمية

 فضائية(عربية تقنيات الخبر في الفضائيات ال ،علي الجابري ]7[
 عمون للدراسات والنشر، ،، عمان )أبو ظبي نموذجاً

)2005.( 

علي القرني، الخطاب اإلعالمي في عصر القنوات الفضائية  ]8[
نحو إعادة بناء مؤسسات الخطاب والتلقي، مجلة العلوم 

، )119(مجلد جامعة اإلمارات، ،اإلنسانية واالجتماعية
 ).1(عدد

سامة للنشر دار أ بو عيشة، اإلعالم اإللكتروني،أفيصل  ]9[
 .2010، األردن، والتوزيع، عمان



  "دراسة ميدانية" مدى إقبال الشباب على تصفح موقعي الجزيرة نت والعربية نت اإلخباريين

    

106 

، دار الراية للنشر 1محمد أبوسمرة، اإلعالم المهني، ط  ]10[
 .2009والتوزيع، عمان، األردن، 

: محمد المرسي، النشرات اإلخبارية في القنوات الفضائية  ]11[
البحرينية، المصرية، : دراسة تحليلية على القنوات الفضاية

 .1999، )49(عدد الجزائرية، مجلة التعاون،

، محمد باب ولد أشفع، األبعاد الجيواستراتيجية لقناة الجزيرة  ]12[
2002. 

االستخدام  :ظواهر عربية غير صحيةمحمد عبدالهادي،   ]13[
سياسة الكيد ...  يةالقنوات الفضائية العرب: العربي للفضاء

 .2007، )131(، مجلة شؤون عربية، عددالمتبادل

دور الفضائيات " رسالة دكتوراه ،ياسر محجوب الحسين  ]14[
العربية في تشكيل الرأي العام اإلقليمي بالتطبيق على قناتي 

 ).2006"(الجزيرة والمنار

[15] :Internet use in the American press Bivings  
      Group, 2006. 

[16] David Waterman, Internet TV: Business       
      Models and Program Content, Indiana           
      University, Paper for presentation to the 29th 
      Annual TPRC Research Conference on          
      Information, Communication, and Internet    
      Policy, Washington, D.C.,October 27-29,      
      2001. 

[17] G. f.Robertson," communications interfaces  
      and their relation to the overall                       
      understanding of the Obarabbar satellite        
      channels". JOBEM.  Vol. 30. No. 1, 1996. 

[18] M. Odlyzko, Internet TV: Implications for    
      the long distance network, AT&T Lab           
      Research, 2005. 

[19] Michael.  Morgan," Heavy Television           
      Viewing and Perceived Quality of Life".       
      Journalism Quarterly, Vol. 61, No. 3, p. 499,  
     1984. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ا9?<ا=> ا:6789و234

[20] http://ar.wikipedia.org/wiki/الجزيره 
[21] http://ar.wikipedia.org/wiki/العربية 
[22] http://www.alnaja7.org/forum/showthread.p 

       hp? 
[23] http://www.tech-arabia.com/?p=1628 
[24] http://www.vip4soft.com/news/4289.html 



  2012العدد األول  –المجلد الثاني عشر  – مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
 

107 

  تطلباتماتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء نحو تطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة
  

 ماجد عبد المهدي محمد مساعدة الدكتور
  

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء، الزرقاء
  

 ومعرفةاتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء نحو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة،  إلى معرفة تهدف هذه الدراسة :الملخص
الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة اإلجمالية في العمل :من المتغيرات الديموغرافية وهي الفروقات في اتجاهاتهم الناتجة عن عدد

بعد أن تم  ،وقد تم تصميم استبانة خاصة ألغراض هذه الدراسة. والرتبة األكاديمية للمستجيبين األكاديمي، وعدد سنوات الخدمة في الجامعة،
 ،الجودة موزعة على خمسة محاور فقرة لقياس االتجاهات نحو) 53(عرضها على مجموعة من المختصين في الجودة الشاملة، وقد تضمنت 

ووزعت (ن في الجامعة، وجودة التعليم، ون من الخدمة، والعاملوق الجودة، والمستفيدثقافة الجودة، واألساليب اإلدارية الفاعلة لتحقي: هي
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االتجاه العام ألعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق الجودة ) عضو هيئة تدريس في الجامعة) 253(االستبانة على 

التوصل إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة  واالتجاه نحو كل محور منها إيجابي وقوي، كما تم ،الشاملة
الجنس، والمؤهل العلمي، ومدة الخبرة اإلجمالية في العمل األكاديمي، بينما لم تتوصل : التدربس تبعاً للعوامل الديموغرافية المتمثلة بِـ

وخلصت . دة تبعا لمتغير مدة الخدمة في الجامعة والرتبة األكاديميةالدراسة إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو الجو
وإجراء  ه،الدراسة إلى ضرورة إعداد دليل تفصيلي لتطبيق الجودة، وتدريب العاملين في الجامعة على تطبيق الجودة، قبل البدء في تطبيق

  .ة أخرىدراسات مقارنة مع اتجاهات العاملين اإلداريين والعاملين في جامعات أردني
  

  .االتجاهات، الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة، ثقافة الجودة :الكلمات المفتاحية
  

  16/1/2012 تاريخ قبول البحثو، 23/8/2011تاريخ إستالم البحث
  

Zarqa University Faculty Members’ Attitudes Towards the 
Implementation of the Totality Management 

 

Dr. Majed Al-Masadeh 
 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Zarqa University, Zarqa  
 

Abstract: This study aims at recognizing the attitudes of Zarqa University faculty members towards the 

implementation of Total Quality Management System, and recognizing the differences in their attitudes 

resulting from a number of demographic variables which are gender, academic qualification, years of 

academic experience and service in the university and the academic rank of the participant. A specific 

questionnaire has been designed for the purposes of this study, it includes (53) points to measure attitudes 

towards quality distributed on the following five axes: quality culture, effective administrative methods to 

achieve quality, service beneficiaries, university staff and education quality. (The questionnaire was 

distributed to (253) faculty member). The study concludes that the general attitude of total quality and the 

attitude towards each axis is positive and strong, also it was concluded that there are statistically significant 

variables in the attitudes of faculty members according to demographic factors of gender, academic 

qualification and years of academic experience. Where as the study did not find statistically significant 

variables in attitudes towards quality according to years of service in the university employees in 

implementing and concluding comparative studies with the administrative staff and employees of other 

Jordanian universities. 
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  :المقدمة

نال موضوع إدارة الجودة الشاملة اهتماماً واسعاً في العصر 
الحديث في ظل التطورات التي تشهدها المجتمعات اإلنسانية، 

المعلومات وبروز ظاهرة العالمية، والتجارة الحرة، ونظم 
واالتصاالت، واإلنترنت، وقد أطلق المفكرون على القرن الحادي 

لما اقترن به من أبعاد هادفة نحو  ،"قرن النوعية"والعشرين اسم 
جعل النوعية أو الجودة الميدان األكثر حسماً في تحقيق أهداف 

  .سواء اإلنتاجية أو الخدمية ،المنظمات اإلنسانية المختلفة
على الصعيد  ،التنافسية للمنظمات االقتصاديةكما أن القدرة 

بالجودة العالمية للمنتجات أو  -بشكل كبير-  ارتبطت ،العالمي
الخدمات التي تستهدف تقديمها للمستهلك الحالي أو المرتقب، ومن 
هنا يتضح عظم االهتمام الذي توليه المنظمات االقتصادية المختلفة 

  ).2002، خضير(ة تها وخدماتها بصورة مستمربجودة منتجا
ومع دخول األلفية الثالثة حدثت تحوالت وتبدالت سريعة 

، المختلفة وشاملة في الميادين االقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية
في غالبية المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك نتيجة 

ونمو ثقافة الفرد والمجتمع، وشكلت  ،الرتفاع مستوى تعليم األفراد
تولدت من خاللها قوة  ،ثورة االتصاالت والمعلومات ثورة معرفية

المعرفة وسلطتها وتأثيرها في نمو المجتمعات وتطورها، وهذا ما 
  ).2005باشيوة، (انعكس بدوره على المجاالت كافة 

ومن البديهي أن التعليم الجامعي ال يمكن أن يحقق أهدافه في 
لتنمية االقتصادية واالجتماعية إذا كانت أوضاعه غير مستقرة، ا

ومناهجه غير قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، لذلك فإن 
االهتمام بجودة نظام التعليم الجامعي بعناصره كافة يمثل أهمية 

  .قصوى ينبغي على اإلدارات الجامعية أن تعيرها جل اهتمامها
عليم باهتمام كبير في معظم وقد حظيت عمليات إصالح الت

دول العالم، وحظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا االهتمام؛ 
إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة الذي تولد  كونها

لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية، ومحاولة التكيف معها، فأصبح 
الح التربوي المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة واإلص

ن الجـودة إأساساً للتقدم والتطور، حيث يمكن القول  ام بوصفه
الشـاملة هـي التحدي الحقيقي الـذي سيواجـه األمم فـي 

  ).2003، أحمد(العقود القادمة 
أما فكرة إدارة الجودة الشاملة، فقد اقتصرت في البدايات على 

فقد امتد المفهوم قطاع الصناعة واإلنتاج، أما في الوقت الحاضر، 
ليشمل قطاع األعمال العامة والحكومية، وأصبح يطبق في اإلنتاج 
الخدمي، مثلما يطبق في اإلنتاج الصناعي وبالكفاءة نفسها 

  ).1997ياغي،(

  مشكلة الدراسة 

لقد أصبحت الحاجة تدعو لالهتمام بجودة التعليم المقدمة للعمالء 
ل التطورات التكنولوجية سواء كانوا طالباً أو مجتمعا، وذلك بفض

والتغيرات السريعة في البنى العلمية، والثقافية، والمعرفية على 
مستوى العالم، وازدياد الطلب على مخرجات التعليم العالي من 
سوق العمل المحيط بهذه الجامعات، األمر الذي يدعونا إلى التفكير 

 ،يةفي مؤسساتنا التعليم جميعها في تحديث األساليب اإلدارية
إلى درجة تطبيق معرفة وتسعى هذه الدراسة  .جامعاتناوخصوصاً 

كما يراها أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ،إدارة الجودة الشاملة
  :الزرقاء من خالل األسئلة اآلتية

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء نحو  •
  تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة؟

هل تختلف استجابات أعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق إدارة  •
المؤهل العلمي، والجنس، (الجودة الشاملة باختالف متغيرات 

عدد سنوات الخدمة في وعدد سنوات الخبرة، والتخصص، 
 ؟)الرتبة األكاديميةوالجامعة، 

 أهمية الدراسة

تتصدى لمفهوم إداري  من كونهاتكتسب هذه الدراسة أهميتها 
وهو نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في مؤسسات  ،يثحد

التعليم العالي في األردن والوطن العربي، وتأتي الدراسة في الوقت 
لنيل شهادة ضمان الجودة الصادرة الذي تسعى فيه جامعة الزرقاء 

في األردن، حيث بذلت  عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ين مخرجات التعليم، وتحرص على الجامعة جهوداً حثيثة لتحس

العالي، وتأتي هذه الدراسة أداة  ضمان جودة التعليمااللتزام بمعايير 
مساعدة إلدارة الجامعة على تلمس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس، 

نحو تطبيق متطلبات نظام  ،الذين يشكلون عصب العملية التعليمية
تمكن إدارة الجامعة الجودة الشاملة أثناء ممارستهم لعملهم، حيث ت

من التعرف إلى جوانب الضعف والقوة؛ لتعزيز اإليجابيات، 
  .ومعالجة السلبيات

 :أهداف الدراسة

ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق سلسلة من األهداف العلمية والعملية، 
  :اآلتيةالتي يمكن إيجازها في العناصر

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء  معرفة •
 .نحو تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة

الفروقات في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو  معرفة •
تبعاً لالختالف في عدد  ،تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة

المؤهل العلمي، وثلة بالجنس، من المتغيرات الديموغرافية متم
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مدة والرتبة األكاديمية، وأدبية، /كليات علمية:التخصصو
 .مدة الخدمة في الجامعة والخبرة في العمل الجامعي، 

أكثر الجوانب التي يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس في  معرفة •
 .نظام إدارة الجودة الشاملة 

  :فرضيات الدراسة 

هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في  :الفرضية األولى
جامعة الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة، 

  :ويتفرع منها الفرضيات اآلتية
هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  •

 .الزرقاء نحو نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة

ئة التدريس في جامعة هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هي •
 .الزرقاء نحو األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة

هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  •
 .الزرقاء نحو المستفيدين من خدمات الجامعة

هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  •
 .الزرقاء نحو العاملين في الجامعة

اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  هناك •
 .الزرقاء نحو جودة التعليم

 

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة ) a=0.05(الداللة 

الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً للمتغيرات 
 :ديموغرافية، ويتفرع منها الفرضيات اآلتيةال

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في ) a=0.05(الداللة

جامعة الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة 
  .تبعاً لجنس عضو هيئة التدريس

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى •
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في ) a=0.05(الداللة

جامعة الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة 
 .تبعاً للمؤهل العلمي لعضو هيئة التدريس

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في ) a=0.05(الداللة

اللتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة جامعة الزرقاء نحو ا
 .تبعاً لتخصص عضو هيئة التدريس

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة

الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً لعدد 
 .س في العمل الجامعيسنوات الخبرة لعضو هيئة التدري

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في ) a=0.05(الداللة

جامعة الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة 
 .تبعاً لمدة خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في ) a=0.05(الداللة

جامعة الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة 
 .تبعاً للرتبة األكاديمية لعضو هيئة التدريس

 طرق جمع البيانات

لقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين للحصول على البيانات 
  : ذات العالقة بالدراسة، هما

 واألبحاث،والمقاالت، ، الكتبوشملت   :يانات الثانويةالب •
، وشبكة ذات العالقةوالدراسات السابقة العربية واألجنبية 

  .؛ لتوضيح المفاهيم األساسية للموضوعاإلنترنت

وتمثلت بجمع البيانات بواسطة استبانة تم : البيانات األولية •
فقرة لقياس اتجاهات ) 53(إعدادها وتوزيعها تضمنت 

أعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق نظام الجودة الشاملة في 
ألداة ) ألفا كرونباخ(جامعة الزرقاء، وقد تم اعتماد معامل 

الدراسة بشكل إجمالي ولكل محور من محاورها، ويبين 
 .هذه القيم) 1(الجدول 

 
  

 لفقرات االستبانة) ألفا كرونباخ(معامالت االعتمادية ) 1(جدول               
  

  

وتشير النتائج إلى درجة عالية من االعتمادية لفقرات االستبانة 
  .. لالتجاهات نحو تطبيق نظام الجودة الشاملة مقياساً

 

 
 

  الفقرات  المحور
ل معام

  االعتمادية

  0.90  53-1  االستبانة ككل
  0.86  10-1  ثقافة الجودة

األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق 
  الجودة الشاملة

11-26  0.93  

  0.94  35-27  المستفيدون من خدمات الجامعة
  0.78  43-36  العاملون في الجامعة

  0.78  53-44  جودة التعليم
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 اإلطار النظري 

ويتضمن هذا الفصل مراجعة لألدب النظري حول إدارة الجودة 
  : اآلتيالشاملة، والدراسات السابقة ذات الصلة، وذلك على النحو 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة .1

إن دراسة إدارة الجودة الشاملة، وفهم معانيها ومتطلباتها في التعليم 
السنوات القليلة قضية مهمة، فقد انهمك الباحثون خالل  تعدالعالي، 

الماضية في تحديد معانيها، وأنشطتها في التعليم العالي، وكانت لهم 
بأنها ) 1997أحمد، ( ثفي ذلك آراء مختلفة، حيث يعرفها الباح

منهج عمل لتطوير شامل ومستمر يقوم على جهد جماعي بروح "
الفريق، ويشمل ذلك مجال النشاط كافة على مستوى الجامعة 

ارات الخدمية العاملة بها، واألقسام العلمية، وأعضاء والكلية واإلد
هيئة التدريس ومساعديهم، ويشمل نطاق الجودة الشاملة بهذا 
المفهوم مراحل دراسـة الطـالـب كافة، أو أنشطة التعـامل معه 
منذ القبول، والتهيئـة، مروراً بعمليـات التطبيـق والخدمـات 

  ".المختلفة المقدمة له
 Karl Albrecht(الباحث كارل البرخت  بينما يعرفها

مجموعة من األنشطة التي تقوم بها المنظمة : "بأنها) 1992,71
بهدف تحقيق قيمة معينة لكل األطراف الذين لهم عالقة بالمنظمة 

  :على أن تأخذ بعين االعتبار) إدارة الجامعة، والعاملين، والطلبة(
  .لكالتزام اإلدارة العليا للجامعة أو الكلية بذ •
طالب (ين يحاجات كل من الجامعة أو الكلية والعمالء الخارج •

 ).وسوق عمل

 العاملينوأعضاء هيئة التدريس (ن يحاجات العمالء الداخلي •
 )".في الجامعة جميعهم

خلق : "الجودة بأنها) Benhardt,1991(وعرف بنهارت 
ثقافة متميزة في مستوى األداء حيث يكافح المديرون والموظفون 
باستمرار من أجل تحقيق توقعات ورغبات المستفيد من السلعة أو 
الخدمة، والتأكيد على أداء العمل بالشكل الصحيح من المرة األولى، 

  ".بأقصى درجة من الفاعلية وفي أقصر وقت
بوصفها  فقد عرف الجودة) Schangle,1996(أما شانجيل 

لبات مختلفة عمل لنظام التعليم يتضمن مفاهيم متعددة، ومتط دليل
 جميعهم، األساتذةو، جميعها لمعالجة المشكالت، وتشمل األنشطة

واإلداريين، والطلبة، ومراكز البحوث، والمقررات الدراسية، 
  .وتطويرها ،وتحسينها ،وكذلك عملية تقويم األداء الجامعي

أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة في ) 2003، شيراز(ويرى 
ام بتوجيه األنشطة والعمليات األكاديمية التعليم العالي يعني القي

في منظومة التعليم  كافة ، وعلى المستوياتكافة واإلدارية والمالية
العالي، إلشباع رغبات سوق العمل والطالب عن طريق التطوير 

والتحسين المستمر لجودة الخدمة المقدمة للطالب، للحصول على 
بخلق ثقافة  خريج ذي كفاءة عالية يتطلبه سوق العمل، وذلك

الطالب (تنظيمية جديدة قائمة على االلتزام بمبدأ التوجيه للعميل 
، والتزام اإلدارة بالتحسين المستمر، وبمبدأ المشاركة )وسوق العمل

الجماعية، وتقويم مالءمة كافة األوضاع األكاديمية، واإلدارية، 
  .بما يتفق ومدخل إدارة الجودة الشاملة كافّه، والمالية

رنسا، وإنجلترا، وهولندا، من أكثر الدول األوروبية وتعد ف
التي تتم فيها عمليات التقويم ومتابعة جودة التعليم وإن كانت تتم 
بصورة تختلف عن النظام األمريكي، أما اليابان فقد تأثرت 

بالنموذج األمريكي، حيث يتم اعتماد الجامعات  ،وألسباب تاريخية
لجامعات من خالل نظامي االعتماد اليابانية بواسطة هيئة اعتماد ا

  .وإعادة االعتماد
أما في الوطن العربي، فإن قطاع التعليم بحاجة إلى إعادة 
النظر في برامجه، وأهدافه، وهياكله التنظيمية واإلدارية، ليطور 

يوائم بها بين  ،مهامه ووظائفه ليصل إلى مستوى عاٍل من الجودة
مع عن طريق التنمية الحاجات والمستجدات، كي ينهض بالمجت

ومع أن الظروف والمعطيات تحتم علينا التحول نحو . والتطوير
فلسفة إدارة الجودة الشاملة، لما تحمله في طياتها من قدرة على 
تطوير الجهاز التربوي وإصالحه، فقد أدى إقبال معظم المجتمعات 

في زيادة  أسهمعلى التوسع في التعليم إلى التضحية بالجودة، مما 
كما أن االستخدام األفضل ). 2003 ،أحمد(عدالت البطالة م

للموارد النادرة من أجل التنمية تجبر المؤسسات التعليمية على أن 
  .تستجيب لمطالب الجودة الشاملة

وتشير اإلحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث 
ردنية في المملكة األ) موقع وزارة التعليم العالي األردني(العلمي 

إلى أن التعليم الجامعي في ) 2010(الهاشمية للعام الدراسي 
األردن توسع توسعاً كمياً هائالً خالل السنوات العشر الماضية، 

جامعة، يلتحق ) 30(حيث أصبح عدد الجامعات العامة والخاصة 
) 19695(ألف طالب، منهم ) 244204(بالتعليم فيها حوالي 

ى البكالوريوس، ويقوم على مستو) 224509(دراسات عليا، و
  . عضو تدريس) 8038(تدريسهم 

وترتبط بسلوكه  ،وتعد االتجاهات نتاجاً للخبرات السابقة للفرد
الحاضر، كما أنها تنعكس على سلوكه، حيث ينظم االتجاه العمليات 
الدافعية، واإلدراكية، والمعرفية، حول بعض النواحي الموجودة في 
المجال الذي يعمل فيه، كما أن االتجاهات تنعكس على سلوك 

  ).1984زهران، (وأقواله، وأفعاله، وتفاعالته  ،الفرد
لذلك فقد حظيت االتجاهات باهتمامات القائمين على 
المؤسسات اإلنتاجية والتعليمية، لما لها من أهمية في حياة األفراد 
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بشكل عام، ولدورها في االرتقاء بالنشاط اإلنساني، وتحديد مدى 
تها فإن الغرض من دراس ومن ثمأو العزوف عنه،  ،اإلقبال عليه

العمل على تعديله  واخيراًهو التنبؤ بالسلوك وإمكانية التحكم فيه، 
ومعرفة  ،بما يتفق ومصلحة الفرد والجماعة، لمعرفة درجة قوتها

  ).1998حسن، (أثرها في العمل 
يتضح مما تقدم أهمية االتجاهات وعالقتها باإلنتاجية وجودة 

ملين؛ بغية دعم العمل، وهذا ما جعل المؤسسات تهتم باتجاهات العا
االتجاهات اإليجابية الميسرة لتحقيق أهداف المؤسسة، وفي الوقت 
نفسه إضعاف االتجاهات المعوقة، التي تحد من تقدم عملية التغيير، 
وتقف عائقاً أمام نجاحها، وهذا ما دفع الباحث إلجراء هذه الدراسة 

ط ألهميتها في ضوء ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف متعلقة بالخط
  .التطويرية للجامعة

  

 فلسفة نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي .2

إن إدارة الجودة الشاملة تمثل مظلة تضم تحتها عددا كبيرا من 
تشمل الضبط اإلحصائي : أساليب الجودة، التي يمكن إدارتها

، ومراقبتها الجودة للعملية، ودوائر الجودة، وخدمة العميل، وتأمين
تحسين جودة النظام : المحدد، وفي مجال التربية تشمل والوقت
وقد استخدمت هذه األساليب في المجاالت الصناعية، . التعليمي

والحكومية، والتعليمية، تحت مفهوم إدارة الجودة الشاملة، إال أننا 
يجب أن نأخذ بعين االعتبار أن استخدام أي من هذه األساليب 

ة نحو التطوير، وال يعد بديال إلدارة منفردا ال يمثل إال خطوة أولي
  ).1998حجي، (الجودة الشاملة بمفهومها الواسع 

وتعد إدارة الجودة الشاملة فلسفة مبنية على مبادئ وأسس، 
تتمثل في مشاركة اإلداريين في خلق ثقافة تنظيمية تقود إلى 

  .الجودة، وتهتم بوعي العميل ورأيه، والبحث المستمر عن األفضل
كما  ،المبادئ التي ترتكز عليها فلسفة إدارة الجودة الشاملةأما 

  :، فهي)1998(ذكرها حجي 
من يعمل في كل  ، أي أنجميعهم مشاركة العاملين في التنظيم •

المنظمة مسؤول مسؤولية كاملة عن جودة الخدمة؛ ألن 
  .الجودة الشاملة تتطلب في المقام األول اإلدارة التشاركية

صحيحة من أول خطوة، األمر الذي يؤدي  أداء العمل بطريقة •
 .إلى تفادي العمل الكثير من العيوب

األعمال المتعلقة كلفة الجودة وفقا للجودة الشاملة وهي تكاليف  •
 .بالجودة جميعها

قدرة اإلدارة المستمرة على تقوية مركزها التنافسي، األمر  •
الذي يتطلب ضرورة توفير أفكار جديدة، ومعلومات يعتمد 

 .ا لتحقيق شهرة واسعة في السوقعليه

مجموعات عمل؛ من أجل  شكلفي  جميعهم وضع العاملين •
 .كافة مشاركة تعاونية إلنجاز العمليات اإلنتاجية واإلدارية

 .تنمية مفهوم الرقابة الذاتية •
 

ويمثل فهم العناصر األساسية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة 
الذي يستلزم ترجمة تلك أولى الخطوات الرئيسة لتحقيقها، األمر 

العناصر إلى واقع فعلي، ويتطلب ذلك خطوات أساسية، كما ذكرها 
  :، وهي)2000، محمود ومصطفى(

تحديد أهداف مؤسسات التعليم العالي وفلسفتها، بما يتالءم مع  •
 .نظام إدارة الجودة الشاملة

واالبتعاد تماما عن الخوف  ،تفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة •
 .تغيير الذي تفرضه هذه الفلسفة لتحقيقهامن ال

إيجاد نظام فاعل للتدريب على العمل بنظام الجودة الشاملة في  •
 .الجامعة

جميعها، تبني أسلوب فاعل للقيادة على المستويات اإلدارية  •
لتشجيع عملية االلتزام، فالقيادة وااللتزام أمران متالزمان؛ 

سؤولية نحو نجاح ألنه من الواجب أن يكون هناك التزام وم
 .إدارة الجودة الشاملة

في تحقيق النجاح لكل خطوة من ومشاركتهم إسهام األفراد  •
 .خطوات العملية اإلدارية

ستراتيجي، وعدم النظر الدائم لماضي االهتمام بالتخطيط اال •
 .العملية التعليمية،أو االنحصار في حاضرها

لكليات القضاء على العوائق التنظيمية بين العاملين في ا •
واألقسام الجامعية، واالعتماد على سياسات أكثر واقعية، 
والتأكد من تحقيق أهدافها، األمر الذي يتطلب رفض األنماط 

 .الثابتة في اإلدارة والتنظيم وتقبل مفاهيم جديدة

 .االبتعاد عن الفردية في العمل •

أداء العاملين المبني على مقارنتهم بعضهم  ويمالتخلص من تق •
 .بعضب

نجاز العمل، على أساس إتقوية العنصر البشري وتدعيمه في  •
 .أنه العامل الفاعل في نجاح اإلدارة

العمل على أن يكون الطالب هو المحور الرئيس للعملية  •
 .التعليمية والتربوية

 

ومما سبق يتضح أنه إذا أريد للمؤسسات التربوية األخذ بإدارة 
حتى  ،تلك الفلسفة الجودة الشاملة، فال بد أن تتمسك بخطوات

  .   تضمن جودة تعليمية على أعلى مستوى
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  :الدراسات السابقة

من الدراسات التي تناولت موضوع  كثيرلقد اطلع الباحث على 
تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وفيما يأتي بعض 

  :هذه الدراسات
مدى تطبيق  معرفةبدراسة هدفت ) 2004عالونة، (قام  •

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية، 
) 70(من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 

عضو هيئة تدريس، وتوصلت إلى أن درجة تطبيق مبادئ 
 إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية كبيرة،
وكان مجال تهيئة متطلبات الجودة أكثرها تطبيقاً، كما 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مدى 
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى إلى متغيرات 

  .الدراسة
دراسة ميدانية حول أثر تطبيق ) 2003بركات، (أجرى  •

 أنظمة الجودة الشاملة على مؤسسات التعليم العالي في
استبانة على عينة عشوائية، ) 100(األردن، وقد تم توزيع 

من العاملين، واإلداريين، واألكاديميين في ) 92(تكونت من 
الجامعات األردنية الموجودة في منطقة عمان، وتوصلت 
الدراسة إلى أن تطبيق أنظمة الجودة الشاملة يساعد في 

الكوادر تطوير التعليم العالي في األردن، ويرفع من كفاءة 
المسؤولة عن خدمة التعليم، ويحسن من مخرجات التعليم 
العالي، ويخفض من كلفة التعليم العالي، ويطور الجوانب 

 .اإلدارية في العملية التعليمية

دراسة التجاهات الهيئة األكاديمية ) 2003الحربي، (أجرت  •
السعودية نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ووجهة 

وقد . مدى إسهام هذا التطبيق في تطوير الجامعةنظرهم حول 
األول، نظري يتناول مفهوم : اشتملت الدراسة على بعدين

إدارة الجودة الشاملة، ونشأتها، ومبررات تطبيقها في 
وأما . ، وبيان أهم فوائدهاومتطلباته مؤسسات التعليم العالي

ة البعد الثاني فقد استخدم فيه المنهج الوصفي، ووزع استبان
على عينة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ذكوراً وإناثاً 
في أربع جامعات موزعة جغرافيا، وقد خلصت الدراسة إلى 
وجود اتجاهات إيجابية فوق المتوسط لدى الهيئة األكاديمية 
نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات السعودية، 

لجودة، والقيادة ستراتيجي لالكذلك اتضح أن مبدأ التخطيط ا
، والتعليم، والتدريب المستمر ،في مقدمة المبادئ التي اعلةالف

 .وافقت عليها عينة الدراسة بدرجة فوق المتوسط

دراسة هدفت إلى تقدير مدى فاعلية ) 2000أيوب، ( أجرى  •
استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامعات 

عضوا من ) 282(الدراسة من األردنية، وقد تكونت عينة 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة 
اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة مؤتة، 
وجامعة آل البيت، والجامعة الهاشمية للعام الدراسي 

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الجامعات )1997/1998(
ومحددة  األردنية تحرص على صياغة رسالة واضحة

هذه الرسالة للعاملين في الجامعة،  وضيحللجامعة، وتقوم بت
والطالب، وأفراد المجتمع، وأن الجامعة تعمل على أن تكون 
أهداف تحسين النوعية متناسبة مع رسالة الجامعة، وإدارة 

فرق العمل (الجامعة تعمل على إزالة العوائق التي تحول بين 
تلك إحدى الوظائف  دعي، وتع، وتحقق األداء النو)أو األفراد

 .الرئيسة إلدارة الجامعة

معرفة إلى دراسة مسحية هدفت ) 1998ليلى،  أبو(أجرى  •
اتجاهات أصحاب الوظائف اإلشرافية نحو مستوى معوقات 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت األردنية، 
بشكل عام، ولكل مجال من مجاالت الجودة الشاملة على 

، باإلضافة إلى استيضاح أهم المعوقات التي تحول دون حدة
تطبيق نظام إدارة الجودة في الشركة، واستخدم االستبانة أداة 
لجمع البيانات، وتوصل الباحث إلى أن موافقة أفراد مجتمع 
الدراسة نحو مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة 

أن  كما تبين). 3.25(متوسطة، بمتوسط حسابي وقدره 
اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة نحو مجاالت الجودة كانت 

باستثناء المجاالت المتعلقة بتدريب الموظفين  ،ضمن المتوسط
وتنميتهم، حيث كانت االتجاهات نحو هذا المجال عالية 

، ولم يتبين وجود فروقات ذات داللة )3.70( يوبوسط حساب
يق الجودة إحصائية في اتجاهات المستهدفين نحو مستوى تطب

فيما . تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص
تبين أن هناك عدداً من المعوقات التي تحول دون تطبيق 
نظام إدارة الجودة الشاملة، ومن أهمها عدم القدرة على توفير 

ستراتيجية واضحة ألداة الجودة انظام مكافآت، وعدم وجود 
 .الشاملة في الشركة

) Fakola & Nikolaou, 2005(أجرت فاكوال ونايكولو  •
وقد هدفت  ،دراسة بعنوان االتجاهات نحو التغيير التنظيمي

الدراسة إلى معرفة اتجاهات العاملين نحو التغيير التنظيمي، 
وعالقتها بالضغط المهني، وااللتزام التنظيمي، وقد شملت 

وجود عالقة ارتباط إلى موظفاً، وتوصلت  )292(الدراسة 
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سلبي بين الضغوط المهنية واالتجاه نحو التغيير التنظيمي، 
فالتخلص من الصراعات، وبناء عالقات عمل تعاوني، ونظام 
اتصاالت فاعل، تعمل جميعها على تعزيز تشكيل االتجاهات 

 .نجاح عملية التغيير من ثمو ،اإليجابية نحو التغيير

بإجراء ) Kolinski John, 2002(سكي جون قام كولن •
عند ا، موعواملهدراسة حول تحديد معايير النجاح والفشل 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومبادئها في مؤسسات التعليم، 
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة تم توزيعها على عينة 

قد أشارت نتائج الدراسة ومؤسسة تعليمية، ) 481(مقدارها 
ن مؤسسات التعليم تعاني المعوقات ذاتها في منظمات إلى أ

، )TQM(األعمال عند تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 
وأن مؤسسات التعليم التي تطبق هذا المدخل تحظى بدعم 
إداري كبير، وأنها تعمل بروح فريق العمل الجماعي داخل 

 .المؤسسة التعليمية

ت تطبيقات دراسة تناول) Munoz, 1999(أجرى مونوز  •
إدارة الجودة الشاملة في مكتب تكنولوجيا المعلومات التابع 

عمد وقد  ،)1992(منذ عام ) Louisville(لجامعة لويسفل 
الباحث إلى االستعانة بأسلوب المقابلة الشخصية مع بعض 

ذات العالقة بموضوع  توتحليل الوثائق والبيانا ،المسؤولين
الجودة الشاملة أحدثت  الدراسة، وأظهرت النتائج أن إدارة

تغييراً جذرياً في نمط اإلدارة المعمول به في الجامعة 
المذكورة، كما ساعدت على تسهيل اإلجراءات المتبعة في 
الجامعة، والحصول على تغذية راجعة، ومحاولة استمرار 

 .تحسين الخدمات المقدمة للعمالء

شروط تطبيق  عنبدراسة ) Coates,1997(قام كوتس  •
الشاملة في الجامعات، وتوصل إلى أن هناك بعض  الجودة

الشروط التي ينبغي مراعاتها في الكليات والجامعات لتطبيق 
إدارة الجودة الشاملة، ومنها النظر إلى الطالب على أنه عميل 
له حاجات ومتطلبات يجب مراعاتها، ووجود لجنة تقوم 
 بتحديد األهداف التي تسعى إليها الجامعة في ضوء فلسفة
الجودة، ووضع معايير للتقويم الذاتي، ومراجعة الموارد، 
والتكاليف، والوقت الالزم، وتدريب العاملين وتأهيلهم في 

، والعمل على تقليل الجهد ومعاييرها ضوء مبادئ الجودة
التحسين المستمر من خالل التقويم والتغذية  تأكيدالضائع، و

 . الراجعة

دراسة حول تطبيق إدارة الجودة ) Fram,1995(أجرى فريم  •
الشاملة في جامعة ميري الند، وقد بينت الدراسة أن الجامعة 
قامت بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لرغبتها في التفوق، وبينت 

أن هناك ثالثة عوامل رئيسة حفزت إدارة الجامعة على 
عدم التساوي : (االهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهي

ية الخدمات التي تقدمها الجامعة، والصعوبات المالية في نوع
التي كانت تواجهها الجامعة، والتغيرات الثقافية التي تنتج عن 

وقد أظهرت الدراسة أن معظم ). طريق إدارة الجودة الشاملة
تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي تركز على 

جانب التدريسي الجانب اإلداري أكثر من تركيزها على ال
 .والبحث العلمي في الجامعة

  

  :طريقة الدراسة وإجراءاتها

  منهجية الدراسة

استخدم الباحث منهجا مزدوجا إلجراء هذه الدراسة، حيث تم 
استخدام المنهج الوصفي لبيان اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في 

ام الجامعة نحو تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة، كما تم استخد
المنهج التحليلي لبيان الفروقات بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

 .تبعاً للمتغيرات الديموغرافية
  

  وعينتها مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس واألكاديميين في 
عضواً، وقد تم إجراء دراسة ) 254(ويبلغ عددهم كلهم، الجامعة 

أعضاء هيئة التدريس في  علىمسحية من خالل توزيع االستبانات 
وجميعها صـالحـة للتحليل  ،منها) 200(الجامعة، تم استرجاع 

، وقد %)79(اإلحصـائي، حيث بلغت نسبـة االستبانات المعادة 
يث تم اعتماد مجتمع تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، ح

 . الدراسة ليشكل عينة الدراسة
  

  أداة الدراسة

الباحث إلى البحوث والدراسات، وعدد من االستبانات  رجع
والمراجع التي تهتم بدراسة إدارة الجودة الشاملة، ثم قام بتصميم 

جمع المعلومات والبيانات، وقد تكونت أداة في استبانة؛ الستخدامها 
: يتضمن ثقافة الجودة، والثاني: أقسام، األولالدراسة من خمسة 

يتضمن األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة، والثالث 
ن ييتضمن المستفيدين من خدمات الجامعة، والرابع يتضمن العامل

 .في الجامعة، والخامس يتضمن جودة التعليم
  

  صدق األداة

فقرة، على ) 55(المكونة من ) االستبانة(داة الدراسة تم عرض أ
من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم اإلدارة في ) 8(

الجامعات األردنية، وقد أجمع المحكمون على حذف فقرتين؛ وذلك 
ا في فقرات أخرى، وتم األخذ بتوجيهات لجنة معنييهمبسبب تكرار 
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) 53(االستبانة بصورة نهائية من التحكيم ومقترحاتها، وتكونت 
  .توزعت على المجاالت الخمسة ة،فقر

  

 اإلحصائية لمعالجاتا

  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية
 .اختبار ألفا كرونباخ لتقدير معامل ثبات المقياس •

التكرارات والنسب المئوية لتحليل خصائص العينة المشمولة  •
فقرات محاور االتجاه نحو  نبالدراسة، وبيان نسب اإلجابة ع

 .تطبيق الجودة الشاملة لدى أعضاء هيئة التدريس المستجيبين

نحراف المعياري الختبار الفرضية المتوسط الحسابي واال •
األولى المتعلقة بتحديد درجة اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو 

 .تطبيق الجودة الشاملة

واالستناد ) (Compare Meansتحليل مقارنة المتوسطات   •
 همامن ،بالنسبة للفرضيتين الفرعيتين)  (Tإلى قيمة االختبار 

الفرضية الثانية المتعلقة بوجود فروقات في اتجاهات أعضاء 
هيئة التدريس نحو تطبيق الجودة الشاملة تبعاً للمتغيرات 

بالنسبة لباقي  (F)الديموغرافية، واالستناد إلى قيمة االختبار 
 . منهاالفرضيات الفرعية 

  

  :التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 خصائص عينة الدراسة .أ

  .اآلتي الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة) 2(يلخص الجدول  
 
 

 

  الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة): 2(جدول 
  

  %النسبة من العينة   العدد  الفئات  الخصائص  م

  الجنس  1
  73  146  ذكر

  27  54  أنثى

  المؤهل العلمي  2
  14  28  ماجستير

  86  172  دكتوراه

  الكلية  3

  6  12  الشريعة

  15.5  31  اآلداب

  4  8  الفنون

  19.5  39  العلوم وتكنولوجيا المعلومات

  8  16  الهندسة

  3  6  الصيدلة

  21.5  43  االقتصاد والعلوم اإلدارية

  1.5  3  الحقوق

  5  10  التمريض

  5  10  التحاليل الطبية

  1.5  3  الصحافة واإلعالم

  9.5  19  العلوم التربوية

4  
سنوات الخبرة 

اإلجمالية في العمل 
  األكاديمي

  42.5  85  سنوات 1-5

  21  42  سنوات 6-10

  12.5  25  سنة 11-15

  24  48  سنة 15أكثر من 
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5  
سنوات العمل في 

  الجامعة

  80  160  سنوات 1-5

  9  18  سنوات 6-10

  10.5  21  سنة 11-15

  0.5  1  سنة 15أكثر من     

  13.5  27  مدرس  الرتبة العلمية  6

  64.5  129  أستاذ مساعد    

  13  26  أستاذ مشارك    

  9  18  أستاذ    

من الخصائص الديموغرافية كثير ويبين الجدول السابق ال
  :للعينة ومن أبرزها ما يأتي

تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذكور عن اإلناث  بشكل  •
 .من العينة%) 73(واضح، حيث بلغت نسبة الذكور 

هيئة من أعضاء %) 86(وبنسبة  ،يحمل الغالبية العظمى •
%) 14(درجة الدكتوراه، فيما يحمل  ،التدريس في الجامعة
 .منهم درجة الماجستير

ما يقارب نصف العينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية  •
االقتصاد والعلوم اإلدارية، وكلية اآلداب، وكلية العلوم 
وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغت نسبة المستجيبين من 

 .العينةمن %) 51(الكليات الثالث 

بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خبرة في العمل  •
فيما وصلت نسبة %) 42.5(سنوات ) 5- 1(األكاديمي 

أعضاء هيئة التدريس الملتحقين حديثاً بالعمل في الجامعة منذ 
 .من العينة%) 80(سنوات) 1-5(

حوالي ثلثي أعضاء هيئة التدريس المشمولين بالعينة لديهم  •
 %).64.5(حيث بلغت نسبتهم  ،تاذ مساعدمرتبة أس

 

 :اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق نظام الجودة .ب

  :ثقافة إدارة الجودة الشاملة .1

والمتوسطات  ،لنسب المئويةااآلتي ) 3(يبين الجدول  
مرتبة تنازلياً إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور  ،الحسابية

  ).10 - 1الفقرات(ثقافة الجودة 
  

  لنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور ثقافة الجودةا): 3(جدول 
  

  الفقرة

  لإلجابات% النسبة المئوية
المتوسط 

  الحسابي

نحراف الا

  المعياري
  ال أدري  أوافق  أوافق بشدة

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

نشر ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء الهيئة التدريسية في أعتقد أن 
  .الجامعة أمر ضروري

66  28.5  1.5  1  3  4.54  0.84  

  0.96  4.46  3.5  3.5  2  25.5  65.5  .المختلفة لدي شخصياً اهتمام بجودة عملي في جوانب الحياة

أعتقد أن تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يعد 
  .لتطوير التعليم العالي في الحاضر والمستقبلتحدياً 

57.5  35.5  3  2  2  4.45  0.82  

  0.82  4.32  2.5  2.5  1  48.5  45.5  التغيير في العملية التعليمية الجامعية أمر طبيعي لتصويب مساره

تشكل الجودة معياراً وأساساً موضوعياً للحكم على إنجازات 
  .العاملين

47.5  39.5  5  5.5  2.5  4.24  0.96  

أسعى شخصياً بشكل مستمر للتعرف إلى نظام الجودة الشاملة في 
  .ومتطلباته التعليم الجامعي

38.5  50  2  7.5  2  4.16  0.93  

أعتقد أن التوجه نحو تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي هو 
  .أحد إفرازات العولمة وضروري للتجاوب معها

35.5  46  9.5  9  0  4.08  0.89  

هيئة التدريس في الجامعة  بشكل مستمر للتعرف إلى  يسعى أعضاء 
  .نظام ومتطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

57.5  10  15.5  15  2  3.59  0.93  

  1.02  3.27  4  18.5  35.5  30.5  11.5  .كلهم مفاهيم نظام الجودة الشاملة واضحة لدى العاملين في الجامعة

لتطبيق نظام الجودة الشاملة هناك دليل واضح موزع على العاملين 
  .في عمل الجامعة

9.5  29  23.5  33  5  3.05  1.01  
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يبين الجدول السـابـق أن المتوسطـات الحسابية لإلجابات 
أي  ،)4.54و 3.05(تراوحت بين عن فقرات محور ثقافة الجودة 

أن اتجاهات المستجيبين نحو فقرات هذا المحور كانت ما بين 
في محور ) 2و1(درجة متوسط وقوي، حيث حصلت الفقرتان 

ثقافة الجودة، وهما تتعلقان بوضوح مفاهيم الجودة لدى أعضاء 
هيئة التدريس، ووجود دليل واضح لتطبيق نظام الجودة في 

على التوالي ، ) 3.05و  3.27(وسط حسابي على مت ،الجامعة
فيما حصلت باقي فقرات هذا المحور على متوسط حسابي لإلجابات 

  ).3.5( علىيزيد 
ن الفقرة المتعلقة بضرورة نشر ثقافة الجودة إوتبين النتائج 

 ،بين أعضاء الهيئة التدريسية حصلت على أعلى متوسط حسابي

عضاء هيئة التدريس أ من %)94.5(ن إ، إذ )4.54(ومقداره 
المشمولين بالدراسة يعتقدون بأن هذا أمر ضروري، كما تبين أن 

من أعضاء هيئة التدريس المشمولين بالدراسة لديهم %) 91(
، وحصلت المختلفة اهتمام شخصي بجودة عملهم في أمور الحياة

هذه الفقرة على المرتبة الثانية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
  ).4.46(لإلجابات عنها 

  

  :األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة .2

 ،والمتوسطات الحسابية ،اآلتي النسب المئوية) 4(يبين الجدول 
مرتبة تنازلياً إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور األسلوب 

):26-11الفقرات(اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة 

  

  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة): 4(جدول 

  

  الفقرة

  لإلجابات% النسبة المئوية
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة
    

تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي إلى أعتقد أن 
  .المختلفة تحسين األداء في الجوانب

40  40  12.5  4  3.5  4.9  0.99  

أعتقد أن اتخاذ القرارات في الجامعة بأسلوب علمي يعد متطلباً أساسياً 
  .لتطبيق نظام الجودة الشاملة

55.5  36  4.5  2  2  4.62  2.9  

  0.83  4.5  3  0.5  2  28  66.5  .الشاملة في التعليم في الجامعة إلى قيادة فاعلة يحتاج تطبيق الجودة

يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير نظام الحوافز والمكافآت 
  .المطبق حالياً

55.5  32  6.5  3  3  4.34  0.95  

  0.98  4.29  3  5  4.5  35.5  52  .يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير األنظمة والتعليمات

يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة مشاركة فاعلة من العاملين في 
  .الجامعة في عملية اتخاذ القرارات

34  61  1  1  3  4.22  0.78  

أعتقد أن تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي إلى 
  .كلها توفير قاعدة بيانات شاملة ألنشطة الجامعة

43.5  44  7  1.5  4  4.22  0.90  

أعتقد أن التخطيط المرن في الجامعة عامل فاعل في توفير المناخ المالئم 
  .لتطبيق نظام الجودة الشاملة

44  42  6.5  3  4.5  4.18  1.001  

أعتقد أن تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي إلى تقليل 
  .المشكالت التي تواجهها الجامعة

38.5  49  7  1  4.5  4.16  0.94  

أعتقد أن تشكيل إدارة الجامعة فرق عمل إلنجاز المهام المختلفة من أعضاء 
  .لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم في الجامعة مهمهيئة التدريس 

37  46.5  7.5  8  1  4.11  0.92  

نظام الترقيات األكاديمية يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير 
  .المطبق حالياً

43.5  38.5  7  7.5  3.5  4.11  1.006  

أعتقد أن تطبيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية في الجامعة أمر ممكن 
  .التحقق

22.5  65.5  6  5.5  0.5  4.04  0.74  

يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تغييرات في الهيكل التنظمي 
  .المطبقة في الجامعةوالوظائف 

31.5  37  21.5  7  3  3.87  1.003  

يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تخفيف قيود الرقابة على العاملين 
  .في الجامعة

30  43.5  11  11.5  4  3.84  1.1  
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أسلوب اإلدارة العليا في الجامعة يركز على نشر مفاهيم الجودة الشاملة 
  .ويحض على تطبيقها في العمل

19  49.5  19.5  10.5  2  3.73  0.96  

يتقبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أسلوب اإلدارة الذي يركز على 
  .تطبيق الجودة الشاملة في التعليم في الجامعة

12  55  25.5  6.5  1  3.71  0.80  

  
المتوسطات الحسابية لإلجابات عن يبين الجدول السابق أن 

فقرات محور األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة 
أي أن اتجاهات المستجيبين نحو  ،)4.9و 3.71(تراوحت بين 

فقرات هذا المحور قوية، حيث يزيد المتوسط الحسابي لإلجابات 
وتبين النتائج أن الفقرة المتعلقة ). 3.5( لىعجميعها عن الفقرات 

باعتقاد أعضاء هيئة التدريس بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة في 
المختلفة العمل في الجامعة سيؤدي إلى تحسين األداء في الجوانب 

%) 80(، وأن )4.9(حصلت على أعلى متوسط حسابي ومقداره 
، )فق بشدة وأوافقأوا(من المشمولين بالدراسة اختاروا اإلجابتين 

ويليها في األهمية الفقرة المتعلقة باالعتقاد بأن اتخاذ القرارات في 
الجامعة بأسلوب علمي يعد متطلباً أساسياً لتطبيق نظام الجودة 

، وتبين )4.62(الشاملة، حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره 
أوافق بشدة (من المستجيبين اختاروا اإلجابتين %) 91(أن 

، مما يشير إلى اتجاه إيجابي قوي، وجاء بالمرتبة الثالثة )وأوافق
من حيث األهمية للمستجيبين الفقرة المتعلقة باالعتقاد بأن تطبيق 
نظام الجودة الشاملة يحتاج إلى قيادة فاعلة، حيث حصلت على 

%) 94(، كما أشارت النتائج إلى أن )4.5(متوسط حسابي مقداره 
  ).أوافق بشدة وأوافق(جابتين من المستجيبين اختاروا اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  :المستفيدون من خدمات الجامعة .3

 ،اآلتي النسب المئوية والمتوسطات الحسابية) 5(يبين الجدول 
المستفيدين : مرتبة تنازلياً إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور

  ):35- 27الفقرات (من خدمات الجامعة 
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  :النسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور): 5(جدول 

  المستفيدين من خدمات الجامعة
  

  لإلجابات%  النسبة المئوية  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

  
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال أدري  أوافق

أوافق ال 

  بشدة

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة أولياء أمور 
  .األمور في الجامعة

38.5  41.5  15  3  2  4.12  0.91  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين مستوى خريجي 
  .الجامعة

28  62  6  1  3  4.11  0.80  

التي يواجهها يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في حل المشكالت 
  .الطلبة أثناء فترة دراستهم في الجامعة

31.5  52.5  11.5  3.5  1  4.1  0.81  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة جهات 
 .التشغيل، والشركات، والمؤسسات في الجامعة

35.5  44  16.5  2  2  4.09  0.88  

الطلبة في يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة 
 .الجامعة

33.5  45.5  14.5  4.5  2  4.04  0.92  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تطوير أسلوب تسجيل المواد 
  .إلكترونياً

33.5  46  9  9  2.5  3.99  1.007  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في تعزيز توجه الطلبة نحو 
  .التعليم اإللكتروني

30.5  43  22.5  2  1.5  3.99  0.87  

يؤدي تطبيق نظام الجودة الشاملة إلى تحسين نوعية العالقة بين 
 .الطلبة والعاملين في الجامعة

30  40  24  5  1  3.93  0.91  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة الخريجين في الجامعة على إيجاد 
  .فرص عمل مناسبة بشكل أسرع

20.5  60  12  4.5  3  3.91  0.87  

  

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لإلجابات عن فقرات 
 3.91(محور المستفيدين من خدمات الجامعة تراوحت بين 

، أي أن اتجاهات المستجيبين نحو فقرات هذا المحور )4.12و
جميعها قوية، حيث يزيد المتوسط الحسابي لإلجابات عن الفقرات 

المتعلقة باعتقاد أعضاء هيئة وتبين النتائج أن الفقرة ). 3.5(عن 
التدريس بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة يساعد في الحصول على 
ثقة أولياء أمور الطلبة في الجامعة، حصلت على أعلى متوسط 

من المشمولين بالدراسة %) 80(، وأن )4.12(حسابي ومقداره 
لفقرة ، ويليها في األهمية ا)أوافق بشدة و أوافق(اختاروا اإلجابيتين 

المتعلقة باالعتقاد بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة يساعد على 
تحسين مستوى خريجي الجامعة، حيث حصلت على متوسط 

من المستجيبين اختاروا %) 90(، وتبين أن )4.11(حسابي مقداره 
، مما يشير إلى اتجاه إيجابي قوي، )أوافق بشدة و أوافق(اإلجابتين 

من حيث األهمية للمستجيبين، الفقرة المتعلقة  ،وجاء بالمرتبة الثالثة
باالعتقاد بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة يساعد في حل المشكالت 

التي يواجهها الطلبة أثناء فترة دراستهم في الجامعة، حيث حصلت 
، كما أشارت النتائج إلى أن )4.1(على متوسط حسابي مقداره 

  ).أوافق بشدة وأوافق( من المستجيبين اختاروا اإلجابتين%) 84(
  :العاملون في الجامعة .4

 ،والمتوسطات الحسابية ،اآلتي النسب المئوية) 6(يبين الجدول 
مرتبة تنازلياً إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور العاملين في 

  ):44 -36الفقرات (الجامعة 
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  ات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور العاملين في الجامعةالنسب المئوية والمتوسط ):6(جدول 
  

  لإلجابات%  النسبة المئوية  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

  

نحراف اال

  المعياري

  
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة
    

المجال والتسهيالت لتنشيط حركة يهيئ تطبيق نظام الجودة الشاملة 
  .البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة

21.5  58  7.5  11  1  4.29  1.1  

تطبيق نظام الجودة الشاملة يعزز المسؤولية الجماعية للعاملين في 
  .الجامعة نحو النجاح وتحقيق األهداف

24.5  55  15.5  5  0  3.99  0.77  

يقوي االلتزام والمسؤولية الفردية لدى كل تطبيق نظام الجودة الشاملة 
  .واحد من العاملين في الجامعة نحو عمله وواجباته

30.5  51  6.5  10  2  3.98  0.98  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين مهارات العاملين في 
  .الجامعة في الجوانب األكاديمية واإلدارية

25.5  56  6  10  2.5  3.92  0.97  

في كلهم   عاملين لليحقق تطبيق نظام الجودة الشاملة العدالة واإلنصاف 
  .الجامعة

25.5  40  30.5  2.5  1.5  3.86  0.88  

تطبيق نظام الجودة الشاملة يزيد من درجة الحماس لدى العاملين في 
  .الجامعة

17.5  50  26  6.5  0  3.79  0.80  

الوظيفي لدى العاملين تطبيق نظام الجودة الشاملة يقلل معدل الدوران 
  .في الجامعة

15  51  28  4.5  1.5  3.74  0.82  

تطبيق نظام الجودة الشاملة يقوي درجة االنتماء الوظيفي لدى العاملين 
  .تجاه الجامعة

21.5  52  11  7  8.5  3.71  1.13  

 

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لإلجابات عن 
، )4.29و  3.71(فقرات محور العاملين في الجامعة تراوحت بين 

أي أن اتجاهات المستجيبين نحو فقرات هذا المحور قوية، حيث 
). 3.5(جميعها على يزيد المتوسط الحسابي لإلجابات عن الفقرات 

قة باعتقاد أعضاء هيئة التدريس بأن وتبين النتائج أن الفقرة المتعل
المجال والتسهيالت لتنشيط حركة يهيئ  تطبيق نظام الجودة الشاملة

البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حصلت على 
من %) 79.5(، وأن )4.29(أعلى متوسط حسابي ومقداره 

 ،)أوافق بشدة و أوافق(المشمولين بالدراسة اختاروا اإلجابتين 
ويليها في األهمية الفقرة المتعلقة باالعتقاد بأن تطبيق نظام الجودة 
الشاملة يعزز المسؤولية الجماعية للعاملين في الجامعة نحو النجاح 
وتحقيق األهداف، حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره 

من المستجيبين اختاروا اإلجابتين %) 79.5(، وتبين أن )3.99(
، مما يشير إلى اتجاه إيجابي قوي، وجاء )أوافق بشدة و أوافق(

الفقرة المتعلقة  ،من حيث األهمية للمستجيبين ،بالمرتبة الثالثة
باالعتقاد بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة يقوي االلتزام والمسؤولية 
الفردية لدى كل واحد من العاملين في الجامعة نحو عمله وواجباته، 

، كما أشارت )3.98(ه حيث حصلت على متوسط حسابي مقدار
أوافق (من المستجيبين اختاروا اإلجابتين %) 81.5(النتائج إلى أن 
  ).بشدة و أوافق

  :جودة التعليم .5

 ،والمتوسطات الحسابية ،اآلتي النسب المئوية) 7(يبين الجدول 
مرتبة تنازلياً إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور جودة التعليم 

  ):53-45الفقرات (
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  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات محور جودة التعليم): 7(جدول 
  

  الفقرة

  لإلجابات%  النسبة المئوية
المتوسط 

  الحسابي

  

نحراف اال

  المعياري
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إلـى تطـوير   يؤدي 
  .يم الطلبة واالمتحاناتوأسلوب تق

20  67  5.5  5  2.5  4.17  2.00  

ينعكس تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إيجابياً علـى  
تحسين القاعـات التعليميـة ومرافـق وتسـهيالت التعلـيم      

  .والمكتبةكالمختبرات العلمية ومختبرات الحاسب اآللي 
33.5  56.5  3  5  2  4.14  0.85  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشـاملة علـى تطـوير الخطـط     
  .المختلفة كليات والتخصصاتللالدراسية 

35  48.5  2.5  12  2  4.03  1.2  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على زيادة إنتاج الوسـائط  
  .التعليمية المساعدة لتعليم طلبة الجامعة

26.5  57  9.5  7  0  4.03  0.80  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين أسلوب اإلرشاد 
  .األكاديمي للطلبة

19.5  58  18.5  4  0  3.93  0.73  

يؤدي تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إلـى تطـوير   
  .ستراتيجية شمولية للعملية التعليميةا

19.5  61.5  14  2  3  3.93  0.83  

التعليم في الجامعة بشكل وثيق بتطبيق ترتبط جودة مخرجات 
  .نظام الجودة الشاملة

22  53.5  17  5.5  2  3.88  0.88  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على استقطاب أعضاء هيئة 
  .تدريسية أكفاء

24  49.5  12  12.5  2  3.81  1.004  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على توفير عدد كاف مـن  
  .الستيعاب أعداد الطالبالشعب الدراسية 

22  50  14  11  3  3.71  1.01  

يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على زيادة إقبـال أعضـاء   
  .الهيئة التدريسية في الجامعة على تأليف الكتب الدراسية

15  51  20  13  1  3.66  0.92  

  
فقرات  نالجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لإلجابات عيبين 

، أي أن )4.17و  3.66(محور جودة التعليم تراوحت بين 
اتجاهات المستجيبين نحو فقرات هذا المحور قوية، حيث يزيد 

). 3.5( لىعجميعها المتوسط الحسابي لإلجابات عن الفقرات 
عضاء هيئة التدريس بأن وتبين النتائج أن الفقرة المتعلقة باعتقاد أ

تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة يؤدي إلى تطوير أسلوب 
يم الطلبة واالمتحانات، حصلت على أعلى متوسط حسابي وتق

من المشمولين بالدراسة اختاروا %) 87(، وأن )4.17(ومقداره 
، ويليها في األهمية الفقرة  المتعلقة )أوافق بشدة و أوافق(اإلجابتين 

باالعتقاد بأن تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة ينعكس إيجابياً 
وتسهيالته، ومرافق التعليم  ،على تحسين القاعات التعليمية

حيث ...  والمكتبة ،ومختبرات الحاسب اآللي ،كالمختبرات العلمية
%) 90(، وتبين أن )4.14(حصلت على متوسط حسابي مقداره 

، مما يشير )أوافق بشدة و أوافق(جابتين من المستجيبين اختاروا اإل
من حيث األهمية  ،إلى اتجاه إيجابي قوي، وجاء بالمرتبة الثالثة

كل من الفقرة  المتعلقة باالعتقاد بأن تطبيق نظام  ،للمستجيبين
الجودة الشاملة يساعد على تطوير الخطط الدراسية للكليات 

تقاد بأن تطبيق نظام ، والفقرة المتعلقة باالعالمختلفة والتخصصات
الجودة الشاملة يساعد على زيادة إنتاج الوسائط التعليمية المساعدة 
لتعليم طلبة الجامعة، حيث حصلت كل منهما على متوسط حسابي 

من %) 70(، كما أشارت النتائج إلى أن ما يقارب )4.3(مقداره 
  ).وافقأوافق بشدة و أ(الفقرتين اختاروا اإلجابتين  لتاالمستجيبين لك
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 :اختبار فرضيات الدراسة . ج

من خالل  ،والفرضيات الفرعية ،تم اختبار الفرضية الرئيسة األولى
احتساب المتوسط الحسابي العام لإلجابات عن فقرات االستبانة 

  .)0.60(واالنحراف المعياري  ،)4.01(والذي بلغ جميعها 

جابات عن فقرات كل محور من واحتساب المتوسط الحسابي لإل
) 8(االستبانة، وقد كانت على النحو المبين في الجدول محاور 

  :اآلتي
  
  

 

  فقرات كل محور من محاور االستبانة نالمتوسطات الحسابية لإلجابات ع) 8(جدول 

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  محاور االستبانة

  0.61  4  .محور الثقافة ككل

  0.64  4.12  .محور األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة  ككل

  0.73  4.03  .محور المستفيدين من خدمات الجامعة ككل

  0.84  3.8  .ككلمحور العاملين في الجامعة 

  0.73  3.9  .محور جودة التعليم ككل

  
هناك اتجاه إيجابي نحو تطبيق نظام الجودة  :الفرضية األولى

 .الشاملة وااللتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة

الحسابي العام لفقرات الختبار هذه الفرضية، تم حساب المتوسط 
وهو يمثل درجة قوية من ) 4.01(، و قد بلغ جميعها االستبانة

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تجاه 
تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعة، مما يعني قبول 

  .الفرضية
  :ويتفرع منها الفرضيات اآلتية

عضاء هيئة التدريس في جامعة هناك اتجاه إيجابي لدى أ •
 .الزرقاء نحو نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة

الختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لإلجابة عن 
، وهو يمثل درجة قوية من )4(فقرات هذا المحور، و قد بلغ 

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة نحو نشر 
  .الشاملة في الجامعة، مما يعني قبول الفرضيةثقافة الجودة 

هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  •
 .الزرقاء نحو األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة

الختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لإلجابة عن 
وية من ، وهو يمثل درجة ق)4.12(فقرات هذا المحور، و قد بلغ 

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة نحو 
تطبيق األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة في الجامعة، 

  .مما يعني قبول الفرضية
هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  •

 .الزرقاء نحو المستفيدين من خدمات الجامعة

لفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لإلجابة عن الختبار هذه ا
، وهو يمثل درجة قوية من )4.03(فقرات هذا المحور، و قد بلغ 

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة نحو 
  .المستفيدين من خدمات الجامعة، مما يعني قبول الفرضية

معة هناك اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جا •
 .الزرقاء نحو العاملين في الجامعة

الختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لإلجابة عن 
، وهو يمثل درجة قوية من )3.8( فقرات هذا المحور، و قد بلغ

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة نحو 
  .العاملين في الجامعة، مما يعني قبول الفرضية

اتجاه إيجابي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة هناك  •
 .الزرقاء نحو جودة التعليم

الختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لإلجابة عن 
، وهو يمثل درجة قوية من )3.9(فقرات هذا المحور، و قد بلغ 

االتجاه اإليجابي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة نحو 
  .مما يعني قبول الفرضيةجودة التعليم، 

  

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة ) a=0.05(الداللة 

بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً للمتغيرات  االلتزامالزرقاء نحو 
 :الديموغرافية، ويتفرع منها الفرضيات اآلتية

هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •
)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة
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الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً 
م االختبار هذه الفرضية تم استخد .لجنس عضو هيئة التدريس

اختبارات للعينات المستقلة وقيمة الداللة اإلحصائية عند 

، وقد كانت النتيجة على النحو )a=0.05(مستوى الداللة 
  :اآلتي) 9(المبين في الجدول 

 

  فقرات االستبانة عنإلجابات الذكور واإلناث ) T(نتائج اختبار ) : 9(جدول 
  

  المتغير 

  )الجنس(
  درجات الحرية )t(قيمة   نحراف المعياريالا  جميعها لإلجابات عن فقرات االستبانة المتوسط الحسابي العام

  

  مستوى الداللة

  0.66  3.90  ذكر
-3.52  198 ،181  0.001*  

  0.33  4.23  أنثى

  ). a=0.05(هناك داللة إحصائية عند مستوى الداللة *  
  

المحسوبة أكبر من ) t(يتضح من الجدول أعاله أن قيمة اختبار 
القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى وجود داللة إحصائية قوية 

، مما يشير إلى وجود فروقات بين )(a=0.05عند مستوى الداللة 
الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث، المتوسط 

  .وبناء عليه تم قبول الفرضية ولصالح اإلناث
  

داللة إحصائية عند مستوى الداللة هناك فروقات ذات  •
)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة

الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً 
 .لعلمي لعضو هيئة التدريسللمؤهل ا

 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل اختبارات للعينات المستقلة، 
وقد كانت ، )a=0.05(وقيمة الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة 

  :اآلتي) 10(النتيجة على النحو المبين في الجدول 
  
  

  
  إلجابات حملة الماجستير والدكتوراه حول فقرات االستبانة T)( اختبارنتائج ):  10(جدول 

  

  المتغير

  )العلميالمؤهل (
  الداللةمستوى   درجات الحرية )t(قيمة   نحراف المعياريالا  جميعها فقرات االستبانة عنلإلجابات  المتوسط الحسابي العام

  0.29  4.05  ماجستير
0.566  198 ،80  0.57  

  0.64  3.98  دكتوراه

  
المحسوبة أصغر من ) t(يتضح من الجدول أعاله أن قيمة اختبار 

القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى عدم وجود داللة إحصائية 
، مما يشير إلى عدم وجود فروقات )(a=0.05عند مستوى الداللة 

داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة ذات 
التدريس من حملة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وبناء عليه 

  .تم رفض الفرضية
  هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
   الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة تبعاً 

 .لتخصص عضو هيئة التدريس
 

 ،الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل مقارنة المتوسطات
، وقيمة الداللة المعنوية عند مستوى  F)(واالستناد إلى قيمة اختبار 

في الجدول  وقد كانت النتيجة على النحو المبين ،)a=0.05(الداللة 
  :اآلتي) 11(
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  فقرات االستبانة عنإلجابات أعضاء هيئة التدريس من التخصصات المختلفة  (F)نتائج اختبار ): 11(جدول 
  

  المتغير

  )التخصص(

  المتوسط الحسابي العام

 لإلجابات عن فقرات االستبانة

  جميعها

  درجات الحرية  )(Fقيمة   نحراف المعياريالا
مستوى 

  الداللة

  0.25  4.53  الشريعة

4.35  13 ،186  0.00*  

  0.31  4.1  اآلداب

  0.68  4.09  الفنون

  0.95  4.02  العلوم وتكنولوجيا المعلومات

  0.01  3.49  هندسةال

  0.45  4.19  صيدلةال

  0.97  3.64  والعلوم اإلداريةد االقتصا

        0.29  4.39  الحقوق

  0.01  4.48  التمريض

  0.81  4.16  التحاليل الطبية

  0.62  4.01  الصحافة واإلعالم

  0.79  4.15  العلوم التربوية

  ). a=0.05(عند مستوى الداللة) F(هناك داللة إحصائية لقيمة االختبار *       
 

المحسوبة أكبر من ) F(يتضح من الجدول أعاله أن قيمة اختبار 
القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى وجود داللة إحصائية عند 

، مما يشير إلى وجود فروقات بين )(a=0.05مستوى الداللة 
المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً لتخصصاتهم 

  .المختلفة، وبناء عليه تم قبول الفرضية
  

 إحصائية عند مستوى الداللةهناك فروقات ذات داللة  •
)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة

 تبعاً ،الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة

لعدد سنوات الخبرة اإلجمالي في العمل األكاديمي لعضو هيئة 
 .التدريس في العمل الجامعي

 

، وقيمة الداللة  (F)الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
،   وقد كانت النتيجة )a=0.05(اإلحصائية عند مستوى الداللة 

 :اآلتي) 12(على النحو المبين في الجدول 
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  فقرات االستبانة عنإلجابات أعضاء هيئة التدريس حسب فئات عدد سنوات الخبرة اإلجمالي في العمل األكاديمي   (F)نتائج اختبار ): 12(جدول 
 

  المتغير

عدد سنوات الخبرة اإلجمالي (

  )في العمل األكاديمي

  المتوسط الحسابي العام

 لإلجابات عن فقرات االستبانة

  جميعها

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )F(قيمة   نحراف المعيارياال

  0.49  4.07  سنوات 1-5

3.11  3 ،196  0.027*  
  0.63  4.05  سنوات 6-10

  0.76  4.03  سنة 11-15

  0.62  3.76  سنة 15أكثر من 

  ).a=0.05(عند مستوى الداللة  )F(هناك داللة إحصائية لقيمة االختبار *     
  

المحسوبة أكبر من ) F(أعاله أن قيمة اختبار يتضح من الجدول 
القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى وجود داللة معنوية قوية عند 

، مما يشير إلى وجود فروقات ذات داللة )(a=0.05مستوى الثقة 
 ،إحصائية بين المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

العمل األكاديمي، وبناء عليه تبعاً لعدد سنوات الخبرة اإلجمالي في 
  .تم قبول الفرضية

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة
تبعاً  ،الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة

 .لمدة خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة
 

، وقيمة الداللة F)(ضية تم استخدام اختبارالختبار هذه الفر
،   وقد كانت النتيجة )a=0.05(اإلحصائية عند مستوى الداللة 

  :اآلتي) 13(على النحو المبين في الجدول 
 

  

  فقرات االستبانة عنإلجابات أعضاء هيئة التدريس حسب فئات مدة خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة   (F)نتائج اختبار ): 13(جدول 
  

  المتغير

عددسنوات العمل في (

  )الجامعة

  المتوسط الحسابي العام

 لإلجابات عن فقرات االستبانة

  جميعها

حراف االن

  المعياري
  مستوى الداللة  درجات الحرية  )F(قيمة 

  0.59  3.99  سنوات 1-5

  0.94  3.86  سنوات 6-10  0.62  196، 3  0.59

  0.30  4.11  سنة 11-15

  0.01  4.24  سنة 15أكثر من 

 

المحسوبة أصغر من ) F(يتضح من الجدول أعاله أن قيمة اختبار 
القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى عدم وجود داللة معنوية قوية 

، مما يشير إلى عدم وجود فروقات )(a=0.05عند مستوى الثقة 
ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة 

تبعاً لعدد سنوات الخدمة في الجامعة، وبناء عليه تم  ،التدريس
  .رفض الفرضية

  
  

 

 هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •
)a=0.05 ( بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة

تبعاً للرتبة  ،الزرقاء نحو االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة
 . ساألكاديمية لعضو هيئة التدري

 

، وقيمة الداللة )F(ر هذه الفرضية تم استخدام اختبارالختبا
، وقد كانت النتيجة على )a=0.05(اإلحصائية عند مستوى الداللة 

  :اآلتي) 14(النحو المبين في الجدول 
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  فقرات االستبانة عنإلجابات أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية لعضو هيئة التدريس في الجامعة ) F(نتائج اختبار ): 14(جدول 
    

  المتغير

  )الرتبة األكاديمية(

  المتوسط الحسابي العام

  جميعها لإلجابات عن فقرات االستبانة
  مستوى الداللة  درجات الحرية  )F(قيمة   نحراف المعياريالا

  0.29  4.05  مدرس

  0.63  4.05  أستاذ مساعد  *0.037  196،  3  2.88
  0.74  3.88  أستاذ مشارك

  0.43  3.64  أستاذ
  ). a=0.05(عند مستوى الداللة F)( هناك داللة إحصائية لقيمة االختبار*      

  

المحسوبة أكبر من ) F(أن قيمة اختبار  يتضح من الجدول السابق
القيمة الجدولية، كما تشير النتائج إلى وجود داللة معنوية قوية عند 

، مما يشير إلى وجود فروقات ذات داللة )(a=0.05مستوى الثقة 
 ،إحصائية بين المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

  .ول الفرضيةتبعاً للرتبة األكاديمية، وبناء عليه تم قب
  

  :نتائج الدراسة
من خالل نتائج التحليل اإلحصائي، فقد توصلت الدراسة إلى عدد 

 :من أبرزها ما يأتي ،مهمةمن النتائج ال

 

  :الخصائص الديموغرافية ألعضاء الهيئة التدريسية .1
ه تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتورا •

زمالئهم من حملة الماجستير، حيث تبلغ  علىبنسبة عالية 
من حملة %) 14(مقابل %) 86(نسبة حملة الدكتوراه 

الماجستير، وتشكل هذه ميزة تنافسية للجامعة، كما أنها 
متوافقة مع متطلبات االعتماد العام والخاص للتخصصات 

 .العلمية في الجامعة

ذ رتبة أستابما يقارب ثلثي أعضاء هيئة التدريس يتمتعون  •
يتمتعون برتبة أستاذ %) 13(مساعد، إضافة إلى نسبة 

برتبة أستاذ، وتشكل هذه النسب ميزة %) 9(مشارك و 
 .تنافسية للجامعة

من أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة في %) 60(ما يقارب •
سنوات، فيما يالحظ أن ) 5( علىالعمل األكاديمي تزيد 

ة تقل عن منهم التحق بالعمل في الجامعة منذ فتر%) 80(
هذا مؤشراً إيجابياً على قدرة الجامعة على  دسنوات، ويع) 5(

استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين من ذوي الخبرة 
مما يسرع من وتيرة العمل على تحقيق  ،في العمل األكاديمي

 .متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة

 
 
 

 

  :االتجاهات نحو تطبيق الجودة الشاملة  .2

تبين أن االتجاه العام ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة نحو  •
تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة إيجابي وبدرجة قوية، حيث 
بلغ المتوسط الحسابي العام لإلجابات عن فقرات االستبانة 

، وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة )4(جميعها 
لى أن االتجاه العام نجد أن غالبية الدراسات توصلت إ

لموظفي المؤسسات التي أجريت عليها تلك الدراسات إيجابية 
ولكن بدرجات متباينة، إذ تبين من نتائج بعض الدراسات أن 
درجة اتجاه العاملين نحو تطبيق نظام الجودة الشاملة بدرجة 

أن  منها ، ودراسات أخرى اتضح)1998،ىأبو ليل(متوسطة 
، فيما توصلت )2003الحربي،(ط االتجاه كان فوق المتوس

). 2004،الزعارير(بعض الدراسات إلى أن االتجاه مرتفع 
فيما أظهرت نتائج بعض الدراسات أن اتجاهات العاملين نحو 

 Fakola)التغيير تكون  سلبية حين تقترن بالضغوط المهنية 

& Nikolaou,2005) . 

 رمحاو أوضحت النتائج أن اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو •
كان إيجابياً وبدرجة قوية جميعها الجودة الشاملة الخمسة 

لمحور ) 3.8(حيث ترواح المتوسط الحسابي لإلجابات بين 
لمحور األسلوب اإلداري ) 4.12(العاملين في الجامعة، و 

يرى الباحث أن االتجاهات واألمثل لتحقيق الجودة الشاملة، 
لجامعة تشكل اإليجابية والقوية ألعضاء هيئة التدريس في ا

دعماَ قوياً وضمانة لنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 
في جامعة الزرقاء، نظراً ألن االتجاهات تؤثر في السلوك 
وردود األفعال، والتجاوب مع األسلوب اإلداري والقيادة 

من  كثيرالفاعلة التي تمارسها إدارة الجامعة من خالل ال
كعقد مؤتمرات علمية متخصصة بالجودة،  ،النشاطات

 والحرص على توفير مستلزمات إدارة الجودة الشاملة
تشكيل اللجان في الكليات واألقسام و، ومتطلباتها جميعها

وغيرها  ،لإلشراف على تطبيق متطلبات نظام الجودة الشاملة
 .من التصرفات والقرارات الرامية لالرتقاء بعمل الجامعة
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 :الفروقات في االتجاهات .3

تبين أن هناك فروقات ذات داللة معنوية في اتجاهات أعضاء  •
تبعاً لمتغير الجنس، وذلك  ،هيئة التدريس المشمولين بالدراسة

 نلصالح اإلناث حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجاباتهن ع
توسط الحسابي في مقابل الم ،)4.23(فقرات االستبانة 

، ويمكن تفسير هذه النتيجة )3.9(الذي بلغ  ،إلجابات الذكور
بوجود حماس أعلى لدى أعضاء هيئة التدريس من اإلناث 
لتطبيق نظام الجودة الشاملة بما يؤدي إلى تحسين ظروف 

والحصول على المزيد من  ،العمل بالنسبة للنساء العامالت
 .لذكوراالمتيازات التي تحقق المساواة مع ا

من ) 2004الزعارير،(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه  •
وجود فروقات في اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة ما 

أبو (بين الذكور واإلناث، فيما تناقض ما توصل إليه كل من 
بشأن عدم وجود فروقات ) 2003الطروانة،(و) 1998ليلى، 

ناث نحو تطبيق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الذكور واإل
  .نظام الجودة الشاملة

أظهرت النتائج أنه ال يوجد فروقات ذات داللة معنوية بين  •
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق نظام إدارة الجودة 

، )دكتوراه/ماجستير(تبعاً لمتغير المؤهل العلمي  ،الشاملة
بمعنى أن المؤهل العلمي الذي يحمله عضو هيئة التدريس 

ه أثر كبير في اختالف اتجاهه نحو تطبيق نظام إدارة ليس ل
الجودة الشاملة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

حيث استنتج من ) 1998أبو ليلى،(، و ) 2003الطراونة، (
عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في االتجاه  تيهمادراس

 . يبيننحو تطبيق الجودة الشاملة تبعاً للمؤهل العلمي للمستج

أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين  •
تبعاً  ،المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

ممثلة بالكلية التي يدرس فيها، مما  ،لتخصصاتهم المختلفة
والكلية التي يدرس فيها  ،يشير إلى أن التخصص األكاديمي

تجاه نحو في اال عدان عاملين مهمينعضو هيئة التدريس ي
من خالل االختالف في  ذلك تطبيق الجودة، ويمكن تفسير

في الكليات المختلفة، ومدى  ومناهجه طبيعة أنشطة التدريس
أولوية تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في نجاح العملية 
التعليمية من وجهة نظر عضو هيئة التدريس، إضافة إلى 

لكليات أكثر مدى توفر متطلبات الجودة الشاملة في بعض ا
 ,Currie( وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه . من سواها

، ) 2003الطراونة، (، فيما توصل باحثون آخرون )1992
 ،إلى نتائج مخالفة) 2004الزعارير،(و) 1998أبو ليلى،(و 

تتضمن عدم وجود تأثير للتخصصات األكاديمية على 
 .اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة الشاملة

تبين من التحليل وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين  •
تبعاً لعدد  ،المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

سنوات الخبرة اإلجمالي في العمل األكاديمي، وذلك لصالح 
التعيين  وأي ممن هم حديث ،الفئات ذات مدة الخدمة األقل

سنوات، ولعل ذلك ) 10-6(ثم من فئة  ،سنوات )1-5(
يفسر بأن هذه الفئات تكون عادة من أعضاء هيئة التدريس 

ولديهم اطالع  ،الشباب حديثي التخرج من الدراسات العليا
على المفاهيم اإلدارية الحديثة أكثر من أعضاء هيئة التدريس 
القدامى، وتختلف هذه النتيجة عما توصل إليه 

أن عدم وجود تأثير جوهري لمدة بش) 2003الطراونة،(
الخدمة على االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة، فيما لم 
تتوصل أي من الدراسات التي اطلع عليها الباحث إلى نتائج 
تؤيد تأثير مدة الخدمة في العمل األكاديمي على االتجاه نحو 

 .تطبيق الجودة الشاملة

إحصائية بين  تبين من التحليل عدم وجود فروقات ذات داللة •
تبعاً لعدد  ،المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

سنوات الخدمة في الجامعة، ويمكن تفسير ذلك من خالل ما 
تمت اإلشارة إليه في الفقرة السابقة بأن النسبة الكبرى من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تتراوح خدمتهم في 

ات، وهم في الغالب الجامعة ما بين سنة واحدة وخمس سنو
من حديثي التخرج المتحمسين لتطبيق المفاهيم اإلدارية 
الحديثة كالجودة الشاملة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

بشأن عدم وجود تأثير جوهري لمدة ) 2003الطراونة،(
 .الخدمة على االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة

بين من التحليل وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين ت •
تبعاً للرتبة  ،المتوسط الحسابي إلجابات أعضاء هيئة التدريس

األكاديمية لعضو هيئة التدريس، وذلك لصالح الرتب األدنى 
ما سبق  مع، وتنسجم هذه النتيجة )مدرس وأستاذ مساعد(

جودة بخصوص نتيجة الفروقات في االتجاهات نحو تطبيق ال
تبعاً لعدد سنوات الخدمة اإلجمالية في العمل  ،الشاملة

ن الترقية للرتبة األعلى مرتبطة إلى درجة إاألكاديمي، إذ 
فإن أعضاء هيئة التدريس ذوي  من ثمكبيرة بمدة الخدمة، و

الرتب األدني هم في الغالب من حديثي التعيين في الجامعة أو 
ن الشباب حديثي العمل األكاديمي، وأيضا في الغالب م

التخرج من الدراسات العليا، ولديهم اطالع على المفاهيم 
اإلدارية الحديثة أكثر من أعضاء هيئة التدريس القدامى ذوي 
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الرتب األكاديمية األعلى، ومن خالل االطالع على الدراسات 
فقد لوحظ أنه لم تبحث أي منها في تأثر الرتبة  ،السابقة

 .ت نحو تطبيق الجودة الشاملةاألكاديمية على االتجاها
 

  :توصيات الدراسة
  :في ضوء نتائج التحليل يوصي الباحث بما يأتي

أن تقوم الجامعة بإعداد دليل تفصيلي لتطبيق نظام إدارة  •
جميعهم، وتوزيعه على العاملين في الجامعة  ،الجودة الشاملة

  .كلما استدعت الحاجة تحديثهو
لنشر ثقافة الجودة بين  تكثيف النشاطات الجامعية الهادفة •

 .العاملين في الجامعة

لتدريبهم على  ،عقد برامج تدريبية لسائر العاملين في الجامعة •
تطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة، وذلك قبل البدء 

 .بتطبيقه على أرض الواقع

اتجاهات العاملين في الوظائف اإلدارية  إجراء دراسات لمعرفة •
 .تها مع اتجاهات أعضاء هيئة التدريسفي الجامعة لمقارن

اتجاهات أعضاء هيئات التدريس في  معرفةإجراء دراسات ل •
للمقارنة مع اتجاهاتهم نحو  ،جامعات أخرى حكومية وخاصة

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي
 .في األردن المختلفة

  

 :عــــالمراج
  

دراسة ميدانية : إدارة الجودة الشاملة" أبو ليلي، حسن،   ]1[
التجاهات أصحاب الوظائف اإلشرافية نحو مستوى 
تطبيق ومعوقات إدارة الجودة الشاملة في شركة 

غير منشورة،  رسالة ماجستير، "االتصاالت األردنية
 .1998جامعة اليرموك،  :إربد

دارة التعليمية الجودة الشاملة في اإل" أحمد، إبراهيم أحمد، ]2[
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، "والمدرسية،اإلسكندرية

2003. 

إدارة الجودة الشاملة في التعليم " أحمد، سيد مصطفى، ]3[
، مجلة "العالي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

 .1997تجارة بنها، جامعة الزقازيق، مصر، كلية ال

استخدام نظام إدارة  تقديرمدى فاعلية" أيوب، علي محمد، ]4[
، "الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامعات األردنية

ير منشورة، جامعة اليرموك،األردن، غ رسالة ماجستير
2000. 

أنموذج رياضي لمقارنة وتحسين " باشيوة، الحسن عبداهللا، ]5[
نوعية وفعالية برامج التعليم العالي في الجامعات 

، 22نة الثانية، العددإنسانية، الس، مجلة علوم "الجزائرية
2005. 

أثر تطبيق أنظمة الجودة الشاملة " بركات، عبد اهللا،   ]6[
بحث ". ة ميدانيةدراس: على التعليم العالي في األردن

 .2003غير منشور، عمان، 

التقرير اإلحصائي السنوي، وزارة التعليم العالي،  ]7[
2009 ،2010. 

". يةاإلدارة التعليمية واإلدارة المدرس" حجي، إسماعيل ]8[
 .1998القاهرة، . دار الفكر العربي

إدارة الجودة الشاملة كمدخل " الحربي، حياة بنت سعد، ]9[
دراسة التجاهات الهيئة : للتطوير الجامعات السعودية

األكاديمية السعودية نحو تطبيق مبادئها، ووجهة نظرهم 
 ،"ر الجامعاتحول مدى إسهام هذا التطبيق في تطوي

، الملخص وارد في مجلة جامعة أم  رسالة ماجستير
. القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية

  .2003، 232-231ص ص . 1، العدد15المجلد
جامعة : ، القدس"يعلم النفس االجتماع" حسن، محمد ]10[

 .1998القدس المفتوحة، 

إدارة الجودة وخدمة " سالم حمود،. خضير ]11[
ولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، لطبعة األ،ا"العمالء
2002. 

تقييم اتجاهات العاملين في "الزعارير، محمد فواز،  ]12[
". خاصةالعامة وال خ التنظيمي في الجامعات األردنيةالمنا

 .2004غير منشورة،  رسالة ماجستير

، علم النفس )1984(زهران، حامد عبد السالم،  ]13[
رة، عالم الكتب، عة الخامسة، القاهاالجتماعي، الطب

1984. 

إدارة الجودة الشاملة وإمكانية " محمد عيسى، شيراز، ]14[
غير منشورة  ، رسالة ماجستير"تطبيقها في التعليم العالي

جامعة تشرين، دمشق،  ،مقدمة إلى كلية االقتصاد
2003. 

اتجاهات العاملين في المؤسسة " أحمد، الطراونة، موسى ]15[
ن نحو تطبيق إدارة العامة للضمان االجتماعي في األرد

غير منشورة،عمان،  ، رسالة ماجستير"الجودة الشاملة
 .2003دراسات العليا، عمادة ال-جامعة مؤتة

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة "عالونة، معزوز،  ]16[
، بحث مقدم إلى "الشاملة في الجامعة العربية األمريكية



 إدارة الجودة الشاملة الزرقاء نحو تطبيق متطلباتاتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 

128 

مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، جامعة 
 .2004، 5/7/2004- 3المفتوحة، رام هللا،  القدس

محمود، محمد صبري، ومصطفى، يوسف عبد    ]17[
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في . "المعطي

 العدد الثاني،. مجلة العلوم التربوية". لكليات التربويةا
 .201،2000- 175ص. نيسان، جامعة القاهرة

 –، معهد اإلدارة "ة الشاملةإدارة الجود"ياغي، محمد،  ]18[
  .1997عمان، 

 

  

[19] Bendhart, R., (1991), "Public Administration:   

an action orientation. CA, Brooks Cloe 

Publishing. 

[20] Coats, J., (1997), "How to improve the quality 

oF our organizations through the use Total 

Quality Management, Journal oF quality 

assurance, Vol.,58, No.4, pp.1361-1384. 

[21] Currie,Timethly Alani.(1997), "Total quality 

management in Georgia", Quality Management 

Journal ,Vol.5No.2,pp.109114. 

[22] Fakola, Maria and Nikolaou,(2005),Attitudes 

Towards Organizational Change, Employee 

Relations Journal. Vol.27, Issue 2. pp 160-174. 

 [23] Fram, E.,H.,(1995)," Not So Strange bed   

Fellows, marketing total quality management, 

managing service quality, 5(1), 50-56. 

[24] Harvey, L., (1995), "Quality Assurance 

systems, TQM and the new collegialism", 

University oF Central England. Birmingham, 

ERIC. No. ED401810. 

[25] Heizer, J. and Render, B.," Production and                            

operation", Prentice Hall inc., New York. 

[26] Karl Albert,(1992),"The only thing that               

           matters", Harvard business review, no.3. 

[27] Kolcinski, John, (2002), "Evaluation oF success 

and Failure Factors and criteria in 

implementation oF total quality management 

principles in administration at selected 

institution oF higher education. 

[28] Merril, Sherrey and Others (1995) Quality     

Culture. Eric. ED387161 URL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[29] Munoz, M., (1999),Total Quality Management 

in Higher Education, lessons Learned From an 

Information Technology Office, University of 

Louisville  KY, ERIC, No. ED462882. 

[30] SarnoFF, I., Katz, D., & McClintock, C. (1965). 

Attitude change procedures and motivating 

patterns. In H. Proshansky & E. Seidenberg 

(Eds.), Basic studies.  

[31] Sccord and Beckman, 1969.   

[32] Schangle,F.,(1996),Why we need total           

quality management?", TQM,7,PP.213-217. 

[33] Seymour., (1991), TQM On Campns, what 

the pioneers are Finding, AAHE Bulletin,10, 

pp.13-18. 

  :المراجع اإللكترونية

http://www.mohe.gov.jo/Statistics/tabid/69/lang

JO/Default.aspx-uage/ar    



  2012العدد األول  –المجلد الثاني عشر  – مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
 

129 

:ا&%$#"

  استبانة الدراسة

  
  المحترم/  سعادة عميد كلية

  المحترم/ سعادة رئيس قسم

  المحترم/  سعادة عضو هيئة التدريس

  
، "أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء نحو تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملةاتجاهات "بعنوان  دراسةيقوم الباحث بإجراء      

  .جوانب الضعف والقوة لتعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات معرفةوذلك لتتمكن إدارة الجامعة من 
 

، وهي مخصصة ألغراض البحث هذه االستمارة بكل دقة، علماً بأن اإلجابات ستعامل بمنتهى السرية اإلجابة عن أسئلةنرجو  لذا
  .العلمي فقط

 

  شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

  ،،، التقديروواقبلوا فائق االحترام 

  
  

  الباحث                                                                        

  ماجد عبد المهدي المساعدة. د                                                                        

  جامعة الزرقاء                                                                         

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية                                                                       
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  االستبانة

  

  :معلومات عامة /الجزء األول •

 :في المربع المناسب √الفقرات اآلتية بوضع إشارة   عنالرجاء اإلجابة 

  
 أنثى  □    ذكر                                □  :               الجنس -1

  دكتوراه   □    ماجستير                            □  :       المؤهل العلمي -2
  الفنون  □              اآلداب □              الشريعة □  :           التخصص -3

  هندسة  □                        حاسوب  □                           رياضيات  /علوم □                                 
  الحقوق □     العلوم اإلدارية واالقتصاد □                    الصيدلة   □                                 
  المكتبات □    التحاليل الطبية             □                           التمريض  □                           

  التربية       □                                وإعالمصحافة   □              
          

 : سنوات الخبرة في العمل الجامعي -4

  

  سنوات 10 – 6   □سنوات                       5 -1  □                           
  سنة 15أكثر من    □   سنة                    15 – 11  □                           

  
 :  سنوات الخبرة في جامعة الزرقاء -5

  
  سنوات 10 – 6   □سنوات                       5 -1  □                           
  سنة 15أكثر من    □   سنة                    15 – 11  □                           
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  .أمام اإلجابة المناسبة √الرجاء اإلجابة عن الفقرات اآلتية بوضع إشارة / الجزء الثاني •

  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال  أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

  :ثقافة الجودة  )أ  

            .جميعهم العاملين في الجامعة مفاهيم نظام الجودة الشاملة واضحة لدى  1
            .على العاملين لتطبيق نظام الجودة الشاملة في عمل الجامعة هناك دليل واضح موزع  2
            .التغيير في العملية التعليمية الجامعية أمر طبيعي لتصويب مسارها  3

4  
نظام ومتطلبات الجودة لمعرفة يسعى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  بشكل مستمر 

  .الشاملة في التعليم الجامعي
          

            .شخصياً بشكل مستمر للتعرف إلى نظام ومتطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعيأسعى   5
            .المختلفة لدي شخصياً اهتمام بجودة عملي في جوانب الحياة  6
            .تشكل الجودة معياراً وأساساً موضوعياً للحكم على إنجازات العاملين  7
            .بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أمر ضروريأعتقد أن نشر ثقافة الجودة الشاملة   8

9  
أعتقد أن تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يعد تحدياً لتطوير التعليم العالي 

  .في الحاضر والمستقبل
          

10  
العولمة أعتقد أن التوجه نحو تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي هو أحد إفرازات 

  .وضروري للتجاوب معها

          

  :األسلوب اإلداري األمثل لتحقيق الجودة الشاملة  )ب

            .يحتاج تطبيق الجودة الشاملة في التعليم في الجامعة إلى قيادة فاعلة  11

12  
أسلوب اإلدارة العليا في الجامعة يركز على نشر مفاهيم الجودة الشاملة ويحض على تطبيقها 

  .في العمل
          

            .أعتقد أن تطبيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية في الجامعة أمر ممكن التحقق  13

14  
يتقبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أسلوب اإلدارة الذي يركز على تطبيق الجودة 

  .الشاملة في التعليم في الجامعة
          

15  
أعتقد أن تشكيل إدارة الجامعة فرق عمل إلنجاز المهام المختلفة من أعضاء هيئة التدريس 

  .م لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم في الجامعةمه
          

16  
أعتقد أن التخطيط المرن في الجامعة عامل فاعل في توفير المناخ المالئم لتطبيق نظام 

  .الجودة الشاملة
          

17  
اتخاذ القرارات في الجامعة بأسلوب علمي يعد متطلباً أساسياً لتطبيق نظام الجودة أعتقد أن 

  .الشاملة
          

            .تيتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير األنظمة والتعليما  18
            .يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تخفيف قيود الرقابة على العاملين في الجامعة  19

20  
يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة مشاركة فاعلة من العاملين في الجامعة في عملية 

  .اتخاذ القرارات
          

            .يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير نظام الترقيات األكاديمية المطبق حالياً 21
            .الحوافز والمكافآت المطبق حالياًيتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تطوير نظام  22

23 
يتطلب تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة تغييرات في الهيكل التنظيمي والوظائف المطبقة 

  .في الجامعة
          

24 
أعتقد أن تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي إلى تحسين األداء في 

  .المختلفة الجوانب
          

25 
أعتقد أن تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي إلى تقليل المشكالت التي 

  .تواجهها الجامعة
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  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال  أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

26  
إلى توفير قاعدة بيانات  أعتقد أن تطبيق نظام الجودة الشاملة في العمل في الجامعة سيؤدي

  .المختلفة نشطة الجامعةشاملة أل
          

  :الجامعةالمستفيدون من خدمات   )ج

            .يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة أولياء أمور الطلبة في الجامعة  27
           .يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة الطلبة في الجامعة  28
            .لكترونياًإيساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تطوير أسلوب تسجيل المواد   29

30  
يؤدي تطبيق نظام الجودة الشاملة إلى تحسين نوعية العالقة بين الطلبة والعاملين في 

 .الجامعة
          

31  
يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في الحصول على ثقة جهات التشغيل، والشركات، 

 .والمؤسسات في الجامعة
          

            .الطلبة نحو التعليم اإللكترونييساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في تعزيز توجه  32

33  
يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة في حل المشكالت التي يواجهها الطلبة أثناء فترة دراستهم 

  .في الجامعة
          

            .يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين مستوى خريجي الجامعة  34

35  
الجامعة على إيجاد فرصة عمل مناسبة بشكل  خريجييساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة 

  .أسرع
          

  :العاملون في الجامعة )د

            .تطبيق نظام الجودة الشاملة يزيد من درجة الحماس لدى العاملين في الجامعة  36

37  
تطبيق نظام الجودة الشاملة يعزز المسؤولية الجماعية للعاملين في الجامعة نحو النجاح 

  .وتحقيق األهداف
          

            .تطبيق نظام الجودة الشاملة يعزز المسؤولية الجماعية للعاملين في الجامعة نحو النجاح  38

39  
تطبيق نظام الجودة الشاملة يقوي االلتزام والمسؤولية الفردية لدى كل واحد من العاملين في 

  .الجامعة نحو عمله وواجباته
          

            .درجة االنتماء الوظيفي لدى العاملين تجاه الجامعةتطبيق نظام الجودة الشاملة يقوي   40
            .تطبيق نظام الجودة الشاملة يقلل معدل الدوران الوظيفي لدى العاملين في الجامعة  41

42  
يهيئ تطبيق نظام الجودة الشاملة المجال والتسهيالت لتنشيط حركة البحث العلمي ألعضاء 

  .هيئة التدريس في الجامعة
          

43  
يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين مهارات العاملين في الجامعة في الجوانب 

  .األكاديمية واإلدارية
          

            .جميعهم يحقق تطبيق نظام الجودة الشاملة العدالة واإلنصاف للعاملين في الجامعة  44
  :جودة التعليم )هـ

            .بشكل وثيق بتطبيق نظام الجودة الشاملةترتبط جودة مخرجات التعليم في الجامعة   45

46  
 لكليات والتخصصاتليساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تطوير الخطط الدراسية 

  .المختلفة
          

47  
يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على توفير عدد كاف من الشعب الدراسية الستيعاب أعداد 

  .الطالب
          

            .نظام الجودة الشاملة على استقطاب أعضاء هيئة تدريسية أكفاءيساعد تطبيق   48

49  
ينعكس تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إيجابياً على تحسين القاعات التعليمية، 

  .الخ...ومختبرات الحاسب اآللي والمكتبة،  ،ومرافق وتسهيالت التعليم، كالمختبرات العلمية
          

50  
نظام الجودة الشاملة على زيادة إقبال أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على يساعد تطبيق 

  .تأليف الكتب الدراسية
          

            .يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على تحسين أسلوب اإلرشاد األكاديمي للطلبة  51
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  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  ال أدري  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

52  
يساعد تطبيق نظام الجودة الشاملة على زيادة إنتاج الوسائط التعليمية المساعدة لتعليم طلبة 

  .الجامعة
          

            .يم الطلبة واالمتحاناتويؤدي تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إلى تطوير أسلوب تق  53

54  
ستراتيجية شمولية للعملية ايؤدي تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعة إلى تطوير  

  .التعليمية
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        في الجامعات األردنية ستراتيجيللتخطيط اال بوصفها أداة داء المتوازنةممارسة بطاقة األدرجة 
  

  )دراسة ميدانية(الخاصة 
  

  دودين أحمد يوسف الدكتور
  

  ردنرقاء، األزكلية االقتصاد والعلوم االدارية،جامعة ال
  

ردنية يجي في الجامعات األستراتالللتخطيط ا بوصفها أداةء المتوازنة داألدرجة ممارسة بطاقة امعرفة  إلىتهدف هذه الدراسة  :الملخص
الذين بلغ  ردنية الخاصة ،الدوائر العاملين في الجامعات األ يريومد  ،قسامألساء اؤور ،تمع الدراسة من عمداء الكلياتتكون مج .الخاصة
جامعة ) 17( دارية، موزعين علىإو اًداريإ )262( رابةق  2010/2011خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الجامعي  عددهم

الجنس، (تغيرات مبيانات أولية حول على مل تشااألول  :ستبانة تكونت  من قسمينارض تحقيق أهداف الدراسة تم بناء ولغ .ردنية خاصةأ
 ،داء المتوازنةألبطاقة ادرجة ممارسة  لقياس االًؤس) 35(على اشتمل القسم الثاني فقد أما ). يفوالمنصب الوظي هل العلمي، والخبرة،ؤوالم

د المالي، وبعد عالب: هي  ،أربعة أبعاد رئيسة سئلةألاحيث غطت هذه ، ردنية الخاصةألخطيط االستراتيجي في الجامعات اأداة للتبوصفها 
   .هاة إلى التأكد من ثباتإضاف ،وتم التأكد من صدق أداة الدراسة. العمالء، وبعد العمليات الداخلية، وبعد التعلم والنمو

  :يةتوبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى النتائج اآل
 .المتوسط ضمن المستوى ،ردنية الخاصةألفي الجامعات استراتيجي الأداة للتخطيط ابوصفها  ،داء المتوازنةألمستوى تطبيق بطاقة اكان  •
ديمغرافية الخاصة، تعزى للمتغيرات الردنية داء المتوازنة في الجامعات األألرسة بطاقة احصائيا في درجة مماإختالفات دالة اال توجد  •

 .)والمنصب الوظيفي هل العلمي،ؤوالخبرة ، والم الجنس،(
  

 :من أهمها ،وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تم وضع عدد من التوصيات
لى جانب كونها إ، ستراتيجيالها أداة للتخطيط اوصفب ،لخاصةردنية األفي الجامعات انة زداء المتواألفي تطبيقات بطاقة ا أهمية التوسع •

 .ستراتيجيةالا دارةإلل اًستراتيجي ، ونظامالداء األيم اقوأداة لت
عوقات ، مع معالجة الميم العاليلسسات التعؤداء المتوازنة في مألبيق بطاقة ادارة الجودة الشاملة والتوسع في تطإ أهمية الربط بين •

 . داء المتوازنةاألصعوبات التي تعوق استخدام بطاقة وال
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Abstract: This study aims to identify the degree of applying the Balanced Scorecard as a tool for strategic 
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the purpose of achieving the objectives of the study, a questionaire consisting of two sections was prepared; 
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the first section included preliminary data on the variables (sex, educational qualification, experience, and 

Job title), the second section included (35) questions measuring the degree of applying the Balance Scorecard 

as a tool for strategic planning in the Jordanian private universities, which covered four key perspectives 

(financial perspective, customer perspective, internal processes perspective, and learning and growth 

perspective).The veracity and the stability of the study tool have been verified.                                                   . 

The study found the following results after the completion of the practical measures of statistical analysis: 

• That the level of the application of Balanced Scorecard as a tool for strategic planning in the Jordanian 

private universities was within the moderate level. 

• No statistically significant differences in the degree of applying the Balanced Scorecard in the Jordanian 

private universities, due to demographic variables (gender, experience, qualification, and Job title). 
  

In light of the results that have been found, a number of recommendations were addressed including the 

following: 

• The importance of the application of Balanced Scorecard in the Jordanian private universities as a tool 

for strategic planning, as well as being a tool to assess the strategic performance, and as a system of 

strategic management. 

• The importance of the linkage between Total Quality Management and the application of Balanced 

Scorecard in higher education institutions, while treating the constraints and difficulties impeding the 

use of Balanced Scorecard. 
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   : مقدمةال
 المختلفة، يحكم أداء المؤسسات اًستراتيجي منهجالأصبح التخطيط ا

األدوات  وتنوعتالمختلفة،  الميادين والمنظمات العاملة في
، وتعد بطاقة وتطبيقه يجيستراتالدمة في ممارسة التخطيط االمستخ

ستراتجي التي تترجم الالتخطيط اإحدى أدوات  ةاألداء المتوازن
 ،ستراتيجيتها إلى مجموعة من إجراءات األداءاة ومهمة المنظم

 , Horngren-2005(ستراتيجيتها االتي تمثل إطار عمل تطبيق 

p448 .(  

 ،ستراتيجيةافضال عن كونها أداة  ،يموهذه البطاقة أداة تق دوتع
بدال من التركيز  ،يم أداء المنظمةولكونها تعتمد أربعة محاور لتق
ع أهميته، إال انه غير كاف لتكوين على المنظور المالي فقط م

الصورة الشاملة عن المنظمة، إذ أصبح من المعروف أن المقاييس 
التقليدية التي تركز على المنظور المالي غير كافية لبيئة األعمال 

  :يةتسباب اآللأل المعاصرة
ستناد التحليل المالي التقليدي على القيم التاريخية الواردة في ا -

وتختلف تماماً عن  ،، والتي حدثت في الماضيالقوائم المالية
 .الواقع الحالي أو المستقبلي

من منافسين، ورضا  ،للعوامل الخارجية تجاهل هذه المقاييس -
 .العمالء، والبيئة المحيطة بالمنظمة

 .بتكارالية الموارد البشرية والتطوير واتجاهلها للجودة، وتنم -
ي التقليدي لغرض ستراتيجي في التحليل المالالغياب البعد ا -

معرفة ما إذا كان أداء هذه المؤسسات يتفق وهدفها 
 .؟ستراتيجيالا

تجاهلها لظروف عدم التأكد واحتماالت الخطر عند قياس  -
 .األداء الماضي للمؤسسة

تعامل التحليل المالي التقليدي مع األهداف قصيرة األجل دون  -
  .تلك طويلة األجل

ت المالية التقليدية في وفي ضوء هذا القصور للمؤشرا ،لذلك
 Robert Kaplan & Davidيم أداء المؤسسات، قام الباحثان وتق

Norton باقتراح بطاقة األداء المتوازنة )The Balanced 

Scorecard, BSC(
 ،، لتوسيع إطار قياس األداء1992عام  )1(

أبعاداً أخرى تتعلق بجوانب  -باإلضافة إلى الجوانب المالية-ليشمل 
  :اآلتية ة، حيث تحتوي بطاقة األداء المتوازنة على األبعادغير مالي

 .Financial Perspectiveالبعد المالي     .1
  Perspective .Customerبعد العمالء  .2

 Perspective .Internal Processبعد العمليات الداخلية  .3

 . Learning and Growth Perspectiveبعد التعلم والنمو  .4

ردنية الخاصة من المنظمات التي تهتم ألولما كانت الجامعات ا
ستراتيجي، بهدف تحقيق اليم األداء اوشكل كبير بموضوع تقب

تمكنها من تحقيق أهدافها التشغيلية  االستخدام األمثل للموارد،
في ظل المنافسة العالمية الشديدة،  ،ستراتيجية على حد سواءالوا

 ،(BSC)لمتوازنة فإنه من األهمية بمكان تطبيق نظام بطاقة األداء ا

في الجامعات  نفآ،آربعة المذكورة األبعادها أب ،بشكل متكامل وشامل
التي تحول دون كافة ضرورة تذليل المعوقات مع األردنية الخاصة، 

  . اليةحة الدراسة الللذلك برزت لدى الباحث مشك ،تطبيقها
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  :مشكلة الدراسة
  :يةتراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتتمثل مشكله الد

ما مدى تطبيق  بطاقة األداء المتوازنة في الجامعات  األردنية  .1
  الخاصة؟

يم أفراد العينة لواقع استخدام بطاقة األداء وختلف تقيهل  .2
ختالف الخصائص اة في الجامعات األردنية الخاصة بالمتوازن

المنصب والمؤهل العلمي، والخبرة، و الجنس،(الديموغرافية 
  .)الوظيفي

  

  :اسةأهمية الدر
 األردنيةالجامعات هو قطاع  ،في قطاع مهمهذه الدراسة تبحث  .1

القطاع التعليمي في  اًكبيرو ماًهمدورا  يودي ، الذياصةخال
 ةبشري مكاناتإوتوظف طاقات  ،ةهي منظمات ديناميكيفاألردني، 

 وتنشئتهم جيالألفي تعليم ا ظضافة لدورها الملحوإ حيوية، ةومادي
اد أفضل السبل عتمالى إ ةلذلك فهي بحاج ؛ردنيألفي المجتمع ا

  .يجابية في أدائهاإللتعزيز النواحي ا
ردنية األفي الجامعات داء المتوازنة األبراز أهمية تطبيق بطاقة إ .2

هذه الجامعات ،ألنها  مفيدة لمتخذي القرار في  فهي ؛الخاصة
ستراتيجية، ألغراض الى مقاييس إات عية هذه الجامؤم رجتتر

  .الجامعات ستراتيجي لهذهاالداء األويم التخطيط وتق
  

  :أهداف الدراسة
  :اآلتية تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف

 الجامعاتتطبيق بطاقة األداء المتوازنة في  درجة معرفة -
  ،ستراتيجيالللتخطيط ا بوصفها أداة ؛الخاصة األردنية

  .يجيةستراتااللإلدارة  اًونظام ،يم األداءوللرقابة وتق أسلوباًو
، وبيان )BSC(دراسة آلية تطبيق بطاقة األداء المتوازنة  -

إلى لغة  الجامعةستراتيجية افي تحويل  إسهامهاكيفية 
من خالل جميهعم، ن فيها ويتكلمها األفراد العامل ،مشتركة

وفقاً للمحاور التي تتضمنها هذه  ،صياغة مقاييس األداء
  . البطاقة

ي هذه ف العاملينين داريإلا يمواالختالف في تقمعرفة  -
، للمعوقات التي المختلفة مستوياتهم اإلداريةب ،الجامعات

للتخطيط ، بوصفها أداة تواجه تطبيق بطاقة األداء المتوازنة
 األردنيةالجامعات  يم أداءوفي تق اًسلوبأو ،راتيجيتسإلا

إلى خصائصهم هذه المعوقات وتعزى  ،الخاصة
  .الديموغرافية

  

 
 
 

  :ةالدراسات السابق
  :الدراسات العربية: أوال

معوقات استخدام : "بعنوان) 2010دودين ، (دراسة  -

دراسة  -ردنيةبنوك التجارية األبطاقة اآلداء المتوازنة في ال
  ".ميدانية

دون  المعوقات التي تحولمعرفة هدفت هذه الدراسة إلى 
من ، داء المتوازنة في البنوك التجارية األردنيةستخدام بطاقة األا

  .ة نظر العاملين فيهاوجه
  :ومن أهم توصيات هذه الدراسة

ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه تطبيق بطاقة اآلداء المتوازنة 
  .في البنوك التجارية األردنية

  

أثر تطبيق مقاييس "بعنوان ) 2007الشطي، (دراسة  -
نموذج القياس المتوازنة لألداء في تحقيق األداء المالي 

حيث . "ؤسسات القطاع المصرفي في األردنستراتيجي لدى مالا
نموذج القياس  اسة إلى معرفة أثر تطبيق مقاييس هدفت هذه الدر

ستراتيجي لدى مؤسسات المتوازنة في تحقيق األداء المالي اال
ل تحديد مكونات وذلك من خال ،القطاع المصرفي في األردن

  .وأبعاده ستراتيجياألداء المالي اال
المصرفية ساتاسة بضرورة أن تقوم المؤسوقد أوصت هذه الدر 

باعادة تشكيل الثقافة  المؤسسية لديها مما يهيئ الظروف 
  .المناسبة لتقبل هذا النموذج ومن ثم تطبيقه لديها

  

نحو تطوير نظام :" بعنوان ) 2006(دراسة أبو فضة  -
متوازن لقياس األداء االستراتيجي في المؤسسات المصرفية 

األداء االستراتيجي  ت إلى دراسة نموذج قياسهدف قدو ."اإلسالمية
، آخذاً باالعتبار وتقويمهالخاص بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية 

وقد برزت أهمية الدراسة من خالل . خصوصية األساس الديني
بعد : هما ،إضافة بعدين إلى نموذج بطاقة األهداف المتوازنة

 . الرقابية ضوابط المعامالت الشرعية ، والقواعد واإلجراءات

أهمية مدى "بعنوان ) 2005(زويلف ونور دراسة -
دراسة : استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في تقويم األداء

هدفت هذه الدراسة إلى  ،"تطبيقية في عينة من المصارف األردنية
 ليتها،آ، و)BSC(إظهار فلسفة تطبيق بطاقة العالمات المتوازنة 

ستراتيجية المنظمة إلى لغة اتحويل في  إسهامها وبيان كيفية
، من خالل صياغة مقاييس جميعهم ن فيهاويتكلمها العامل ،مشتركة

العالمات المتوازنة، ومعرفة مدى وفقاً لمحاور بطاقة  ،لألداء
ستراتيجي في قطاع المصارف االستخدام هذه البطاقة لتقويم األداء ا

 . األردنية
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لي لجمع إطار عم: "بعنوان) 2004(البشتاوي دراسة  -
لألداء في ) التشغيلية(المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية 

دراسة ميدانية في البنوك ( ضوء المنافسة وعصر المعلوماتية 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور المنافسة وتكنولوجيا  .")األردنية
باإلضافة إلى   ،نظام قياس أداء منظمات األعمال فيالمعلومات 
 المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية بويات االنتفاع ترتيب مست

 .من مديري المصارف) التشغيلية(
  

استخدام بطاقة مقاييس األداء : "بعنوان) 2004( دراسة ضو -
في رفع كفاءة نظم المحاسبة عن ) BSC(المركبة والمتوازنة 

 ".مدخل كمي لدراسة تطبيقية). المكافآت والحوافز(تكلفة العمالة 
حيث هدفت هذه الدراسة لتوضيح فاعلية كفاءة نظم الرقابة، 

بناء نظم للمكافآت والحوافز، كما لواختبار مدى مالءمة هذا النظام 
وذلك من خالل  ،الدراسة نموذج بطاقة األهداف المتوازنة وضحت

بيان المقاييس الشائعة المستخدمة في النموذج، وبيان أسلوب عمل 
ضية تبين منهجية السبب والنتيجة، وكيفية وضع صيغ رياب ،النموذج

  .التحقق من أثر النشاطات على األداء
  

ستخدام نموذج القياس ا:" بعنوان ) 2001(دراسة الخولي  -

 ".ستراتيجي لمنشآت األعمالالتوازن لألداء في قياس األداء االم
حيث استعرضت هذه الدراسة نماذج قياس األداء المتوازنة لبطاقة 

، وقد قدمت الدراسة نماذج عدة لكيفية BSCلمتوازنة األهداف ا
  .لتحقيق أهداف الدراسة ،باستخدام النموذج ،قياس األداء

  

  :الدراسات األجنبية: ثانياً
 :+*()ان) Valiris et al., 2005( )فاليريس وآخرون(دراسة  -

(Making Decisions Using the Balanced 
Scorecard and the Simple Multi- Attribute     

Rating Technique)  إلى معالجة الدراسة هدفت  وقد
ستخدام أسلوب المعيار اختيار المقاييس، حيث تقترح مشكلة ا

  .فاعليةالمتعدد لمعالجة المشكلة بطريقة أكثر 
قترحت الدراسة أطر القياس المستخدمة حالياً في اوقد 

تخاذ يات إميم أنظمة قياس األداء وتطبيقها، وفي عملعمليات تص
  .القرارات

 ,Bourguignon( )بورجيجون وآخرون(دراسة  -

 The American Balanced): بعنوان) 2004

Scorecard Versus the French Tableau de 

Bored: the Ideological Dimension)  البعد العقائدي
بين النموذج األمريكي لبطاقة األهداف المتوازنة والنموذج 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ". ادةالفرنسي للوحة القي
 ،في تقديم نماذج مختلفة لقياس األداء أسهمتاالختالفات التي 

بطاقة األهداف المتوازنة، والنموذج لوتحديد النموذج األمريكي 
   .الفرنسي للوحة القيادة

 Kaplan and 2001(دراسة كل من كابالن ونورتن  -

Nortan (ان()*+ :(Transforming the Balanced 
Scorecard from Performance Measurement to 

Strategic Management )  هذه الدراسة بيان الكيفية هدفت
تبعتها الشركات التي تبنت نظام بطاقة األهداف المتوازنة االتي 

)BSC(،  كما تناقش الدراسة الفرص والنتائج التي تظهر باستخدام
أنظمة التحسين إلى جانب  ،وازنةنظام بطاقة األهداف المت

 .مثل التكاليف على أساس األنشطة ،ستراتيجي األخرىالا
  

 & Kaplan  ،1997(دراسة كل من كابالن ونورتون  -

Norton  (بعنوان:  )Why Dose Business Need 

Balanced Scorecard(  وقد هدفت الدراسة بيان األسباب التي
تاجون من قطاع األعمال، يح ،تجعل مديري المنظمات والشركات

  .وتطبيقها الستخدام نموذج بطاقة األهداف المتوازنة
  

  :يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما
ل ئأنها من أوا هو الدراسات السابقةإن ما يميز هذه الدراسة عن 

التي تتناول مدى استخدام بطاقة  -حسب علم الباحث- الدراسات
اً مبوصفها نظالخاصة داء المتوازنة في الجامعات األردنية األا

  .ستراتيجي الدائها اأيم وستراتيجية وتقالإلدارتها ا
  

  اإلطار النظري للدراسة
يهدف اإلطار النظري إلى بيان المعالم والجوانب العلمية لنظام بطاقة 

   :وتوضيحها األداء المتوازنة
 

  :مفهوم بطاقة األداء المتوازنة
 ,Kaplan & Atkinson(وأتكنسون  لنعرف كل من كاب

أداة تتم بواسطتها ترجمة : "بطاقة األداء المتوازنة بأنها )2()1998
أربعة ا إلى أهداف ومقاييس تقوم على ستراتيجياتهارسالة الشركة و

ورضا العمالء،  ،األداء المالي(هي  ،أربعة أبعاد أساسية ركائز و
والفرص التي توفرها الشركة للعاملين  ،وكفاءة األداء التشغيلي

، وبذلك يصبح التنافس فيما بين الشركات قائماً على )م والنموللتعل
فيها من روح المبادرة والقدرة على اإلبداع  يكونأساس ما 

واالبتكار أكثر مما هو على أساس ما لديها من أصول ثابتة 
  ".وملموسة

 )Kaplan & Norton, 2004()3(كما عرفها كابلن ونورتن 
تعطي  ،ستراتيجيةاوأهداف  بأنها نظام يزود الشركة بمقاييس

اإلدارة القدرة على إدارة أشكال األداء فيها، وتوازن بين المقاييس 
المالية وغير المالية بوصفها محركات لألداء المستقبلي للشركة، 
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لكن  ،الذكر آنفةوتقيس أداء الشركة من خالل أربعة محاور 
، "االرتباط بين تلك المحاور تشتق من رؤية وأهداف الشركة

  .واستراتجياتها، وأهدافهاً
 )Kaplan & Norton, 2001()4( نورتنكما عرف كابلن  و 

نظام لقياس األداء بشكل منظم، حيث : "بطاقة األداء المتوازنة بأنها
ومجموعة  ،ستراتيجية إلى أهداف واضحةاليتم بواسطتها ترجمة ا

يتم  ،ءمع توفير معايير لألدا ،من المقاييس المالئمة لتقويم األداء
ربطها بمجموعة من األعمال والبرامج التي ينبغي القيام بها لتحقيق 

ن بطاقة األداء المتوازنة إومما تقدم يمكن القول  ".تلك األهداف

ردنية ألللجامعات الإلدارة العليا  قدمتوفر مجموعة من المقاييس، ت
، فهي هذه الجامعات سريعة ومتكاملة عن أداء  فكرةالخاصة 
مقاييس المالية التي توفر معلومات عن نتائج األعمال التي تتضمن ال

وتضيف مقاييس  ،)Lag(مقاييس نهائية  بوصفهاتمت بالفعل 
عن مدى رضا العمالء، والعمليات الداخلية، ) غير مالية(تشغيلية 

، )Lead(مقاييس قيادية وإرشادية  بوصفهاوالنمو والتعلم 
ا تحقق بطاقة األداء ومحركات لألداء المالي مستقبالً، وبهذ

المتوازنة التوازن بين المقاييس المالية وغير المالية كما يوضح 
  ).1(الشكل رقم 

 
 

 

  )1(الشكل رقم 

  ستراتيجيالبطاقة األداء المتوازنة أداة للقياس ا

  

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 األهداف المقاييس المهام المبادرات

    
    
    

الرؤية 
 ستراتيجيةالوا

 بعد التعلم والنمو

 األهداف المقاييس المهام المبادرات

    
    
    

 بعد العمليات الداخلية

 األهداف المقاييس المهام المبادرات

    
    
    

 بعد العمالء

 األهداف لمقاييسا المهام المبادرات

    
    
    

لننجح مالياً، كيف يجب 

ــام   ــدو أمـ أن نبـ
 معنا؟ المتعاملين

إلرضاء المتعاملين، مـا  

العمليات التـي يجـب أن   

 نقدمها؟

لتحقيــق رؤيتنــا، كيــف 

ير ينحافظ على قدرتنا للتغ

 ر؟يوالتطو

لتحقيق رؤيتنا، كيف يجـب أن  
 نبدو أمام المتعاملين معنا؟

  :الشكل من ترجمة الباحث
Source: Kaplan & Norton (1996). Using the Balanced Scorecard as a strategic Management System, P. 9. 

 البعد المالي
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من توضيح الجامعات زنة هي أداة تمكن اإن بطاقة األداء المتوا
ستراتيجيتها وتترجمها إلى عمل، وتزود اإلدارة بالتغذية ارؤيتها و

والنتائج الخارجية،  ،العكسية حول كل من عمليات األعمال الداخلية
على أربعة الجامعات وتبنى الفكرة األساسية للبطاقة من وجهة نظر 

  :هي ،محاور أساسية
 .المحور المالي -1
 .ور العمالءمح -2
 .العمليات الداخلية -3
 .التعلم والنمو -4

    

ويبدأ تطبيق أسلوب بطاقة األداء المتوازنة منذ بداية تحديد  
ستراتيجية، االمؤسسة للغاية التي من أجلها تعمل، وما ترتبط به من 

ثم التحرك نحو األنشطة المختلفة لتحديد األهداف والعالقات 
ا، ثم ينتقل هذا األسلوب بعد ذلك ومؤشرات أداء كل منه ،المتداخلة

مع ترتيبها  ،هتمام بإعداد الخطط الخاصة بتحقيق تلك األهدافلال

من خالل  ،يتحقق دوريا بما حسب األهمية ، وأخيرا مقابلة التنفيذ
ما يسمح بإحداث أي تعديل أو تغيير في م راجعة،نظام التغذية ال
ير من ظروف ما تغ وفق ستراتيجيةالأو محاور ا ،بعض األهداف

  ).2001الخولي،(محيطة بالمؤسسة 
  

  :لإلدارة اإلستراتيجية دور نموذج بطاقة األداء المتوازنة أداةً
لإلدارة  للتخطيط و نموذج كابلن ونورتون دوراً رئيساً يودي 

، فقد أوضح وتقويمه ستراتيجيالوأداة لقياس األداء ا ،ستراتيجيةاال
)Kaplan & Norton, 1996( )5(  نموذج بطاقة األداء أن

المتوازنة يساعد المديرين على القيام بأربع عمليات إدارية جديدة، 
ستراتيجية طويلة التعمل بشكل مستقل أو متكامل في ربط األهداف ا

  . األجل باإلجراءات قصيرة األجل
 Kaplan(نموذج كابالن ونورتون ) 2(ويوضح الشكل رقم 

& Norton ( هذه العمليات األربع حيث يمكن من خالله توضيح
  :يأتي وهي كما

 

  )2(الشكل رقم 
  نموذج كابالن ونورتون
Kaplan & Norton  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ةتوضيح الرؤي
 وترجمتها ستراتيجيةالا

التخطيط وتحديد  
 األهداف

 راجعةالتغذية ال

 والتعلم

  التوصيل 

 والربط

بطاقة األداء 

 المتوازن

  :من ترجمة الباحث من الشكل
Source: Kaplan & Norton, using the balanced scorecard as strategic management system 1996. 
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  Translating the Vision.: ترجمة الرؤية: العملية األولى
داف ستراتيجية وتحقيق االتساق بين األهالتوصيل ا: العملية الثانية

  : هاقسامألالعامة للمنشأة واألهداف الخاصة 
.Communicating and Linking  

  Business Planning.: التخطيط للعمل: العملية الثالثة
 Feedback and: والتعلم راجعةالتغذية ال :الرابعة العملية

.Learning 
  

  :ستراتيجيةالخريطة اال
ة التي تربط بين ستراتيجية من النماذج الشاملتعد الخريطة اال  

وازنة التي سبق الحديث المقاييس للمحاور األربعة لبطاقة األداء المت
 ذكر كل من كابالن ونورتون مفهوم الخريطة عنها، وقد

ستراتيجية استراتيجية على أنها أداة شاملة تفصل بشكل واضح الا
األهداف،  العالقات المتبادلة بين هذه ، وتحددوأهدافها الشركة

خالل محاور بطاقة األداء  لوصول لقياس األداء منوكيفية ا
  . )Kaplan & Norton, 2004( )3(لتسهيل معالجتها  ،المتوازنة

ستراتيجية عالقة الومن األمور األخرى التي تظهرها الخريطة ا 
السبب بالنتيجة لمقاييس تنظم في محاور بطاقة األداء المتوازنة، 

فإن الشركة  ،قيق األهداففي تح فاعلةوحتى تكون هذه المقاييس 
أو معايير أداء للنتائج التي يمكن أن  اً،تضع معدالت مستهدف

أو خطط  األمد،تحققها، وحتى يتحقيق ذلك يتم وضع برامج قصيرة 
مقارنة بالنتائج التي  ،قصيرة األجل وهذه المعايير الموضوعة

نحصل عليها من قياس األداء في المحاور األربعة لبطاقة األداء 
يم والرقابة وتساعد الشركة في اتخاذ القرارات للتق ،لمتوازنةا

وتطوير أعمالها إلى األفضل  ،وتصحيح أي خلل في أداء أنشطتها
)Kaplan & Norton, 2004( )3(.  
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 ستراتيجيات اإلنتاجا
 ستراتيجيات نمو المبيعاتا

خلق قيمة إضافية من سلع 

 وخدمات جديدة

  

 زيادة القيمة المقترحة للزبائن

  

 ن هيكل التكاليفتحسي

  

 االستغالل األمثل لألصول

 استغالل األصول كلفة الوحدة ربحية الزبون مصادر جديدة لإليرادات

 رضا الزبائن االحتفاظ بالزبائن اكتساب زبائن جدد المساهمة السوقية

 صورة الشركة العالقات العامة ما ينسب إلى الخدمات والسلع المقدمة

العالمة 
 ريةالتجا

خدمات ما 
 بعد البيع

العالقات الطيبة مع 
 السعر النوعية الوقت الوظيفة الزبائن

العمليات التنظيمية 
 واالجتماعية

العمليات اإلبداعية 
 واالبتكارية

العمليات اإلدارية 
 للزبائن

العمليات 
 التشغيلية

 األصول غير الملموسة

 ستراتيجيات تنظيميةا جيةستراتيجيات تكنولوا ستراتيجيات الكفاءةا

Source: Kaplan et al., 2004 

محور العمليات الداخلية
 

محور الزبائن

المحور المالي
 

محور النمو والتعلم
 

 تعظيم ثروة المساهمين
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  :محاور بطاقة األداء المتوازنة
تائج المالية التي تتقادم يركز قياس األداء التقليدي على الن

يم األداء أحياناً إلى معلومات إضافية غير وويحتاج تق ،بسرعة
مالية، لذلك توجد أربعة محاور يقوم عليها نظام بطاقة األداء 

  :هي )Kaplan & Norton, 2001( )4(المتوازنة 
  

   Financial Perspective:المحور المالي: أوالً
لتحقيق رضا  ،ألنشطة الشركةيعد هذا المحور محصلة نهائية 

  .أرباحهمومن خالل زيادة قيمة استثماراتهم  ،هموتوقعاتالمساهمين 
  :اآلتيويمكن تلخيص هذا البعد بالبحث عن إجابة السؤال 

  كيف ينبغي أن تظهر الشركة لحملة أسهمها؟ -
من الكثيرتباع اويمكن تحسين األداء المالي للشركة من خالل 

  :وهي، )Atkinson, 1998  &Kaplan( )2(ستراتيجيات الا
  

  :ستراتيجية نمو المبيعاتا .أ
ستراتيجية يمكن تحقيقها من خالل تعميق العالقة مع الإن هذه ا

العمالء، وال يتم ذلك إال من خالل تقديم خدمات ومنتجات جديدة 
من العمالء الجدد، وكذلك  كثيرباإلضافة إلى جذب  ،ومتنوعة

كيز على العمالء األكثر ربحية دخول األسواق الجديدة، والتر
  .جميعهم للشركة

  :ستراتيجية نمو اإلنتاجيةا .ب
ستراتيجيات المهمة، ويمكن تحقيقها الستراتيجية تعد من االإن هذه ا

  :هما ،من خالل طريقتين
 .تخفيض تكاليف الشركة .1
 .فاعليةاالستغالل األمثل لألصول بكفاءة و .2

داء المتوازنة ويرى الباحث أن المحور المالي في بطاقة األ
ستراتيجياتها المختلفة، ويعكس ايظهر نجاح الشركة في تنفيذ 

منظوراً شامالً عن صورة أداء الشركة تجاه األطراف التي لها 
  :عالقة بالشركة من

 .اإلدارة العليا •
 .المساهمين •
 .العمالء •
 .الممولين •

  

 Customer Perspective: العمالء محور: ثانياً

  :اآلتيةالبحث عن إجابة محددة لألسئلة هذا المحور حول  يدور
 كيف ينبغي أن تظهر الشركة لعمالئها الحاليين؟ .1

لحاجاتهم وكسب أكبر من تحقيق إشباع  الشركة كيف تتمكن .2
 والئهم؟

بعد األخذ بعين  ،كيف تتمكن الشركة من اجتذاب عمالء جدد .3
جانب المحافظة على جودة إلى  ،االعتبار ربحية كل منهم

 منتجاتها؟ 

 تعتمد معظم الشركات على متطلبات العمالء والمستهلكينو
في نجاح الشركة إلسهامها ستراتيجيتها، وذلك افي وضع  وحاجاتهم

وبقائها واستمرارية نشاطها في السوق، ويمكن تحقيق  ،في المنافسة
ذلك من خالل تقديم منتجات ذات جودة وأسعار معقولة، لذلك فإن 

 ،قد أخذ بعين االعتبار تلك الخصائص نظام بطاقة األداء المتوازنة
 ,Kaplan & Norton(من خالل احتوائه على محور العمالء 

2004.(  
 ,Kaplan & Atkinson(ومن هنا فإن كابالن واتكنسون 

قد وضعا عدة مقاييس لمدى تحقيق نتائج ناجحة  )2( )1998
  :ستراتيجيات العمالء وهذه المقاييس هيال
  Customer Satisfaction: رضا العمالء .1
  Customer Retention: االحتفاظ بالعمالء .2
  Customer Acquisition: اكتساب عمالء  جدد .3
  Customer Profitability: مكاسب العميل .4
  Market Share: الحصة السوقية .5
  Account Share: المساهمة في الحساب .6

  

 Internal Processes: الداخلية العمليات محور :ثالثاً

Perspective  

هذا المحور على العمليات الداخلية التي تعزز كالً من محور  يركز
بزيادة ثروة  والمحور المالي  ،العمالء بخلق قيمة للعمالء

ويساعد  ،وتحديد الحلقات التي سوف تحسن األهداف، المساهمين
سعياً  ،وتطوير األداء والعمليات الداخلية ،على معالجة االنحرافات

 ,Kaplan & Norton(مساهمين وكذلك ال  ،إلرضاء العمالء

2004( )3(.  
  :هي ،المحور على عمليات مختلفة مل هذاتويش

 .العمليات التشغيلية .1
 .العمليات اإلدارية للعمالء .2
 .العمليات اإلبداعية .3
 ,Kaplan & Norton. (العمليات التنظيمية واالجتماعية .4

2004.( 
  

 Learning and Growth: (محور النمو والتعلم :رابعاً

Perspective(  

والنمو الذي يؤدي إلى  ،ويتركز هذا المحور حول التعلم التنظيمي 
تي يجب أن تبنى عليها تلك البنية ال ،وتشخيصها تحديد البنية التحتية

الشركة لتحقيق االبتكار والتطوير طويل األجل، ويتحقق ذلك من 
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 )Kaplan & Norton, 2004()3(خالل ثالثة أمور أساسية 
  :وهي
 .المختلفة مستوياتهمب نوالعاملاألفراد  •
 .النظم •
 .اإلجراءات التنظيمية •

لذا يجب على إدارة الشركات االستثمار في أفراد ذوي 
إنتاج المعلومات ونظم  ،والتعلم ،مستويات عالية من المهارة

؛ مع تغيير اإلجراءات الروتينية التنظيمية، وذلك وتقنياتها المساندة
 ما سيكون مطلوباً منها د التعلم والفجوة الكبيرة بين موارلردم 

  .ألداء الناجح في المستقبلاهداف أتحقيق ل
من خالل العرض السابق للمكونات األساسية ألسلوب بطاقة  

المحور (يظهر لنا أن المحاور الثالثة األولى ، األداء المتوازنة
تخلق فجوة بين ) محور العمليات الداخليةوالمالي، ومحور العمالء، 

وتلك التي تحتاج إليها المؤسسة في  ،واإلمكانات المتاحة الطاقات

ويتم تقليص هذه الفجوة من خالل . ستراتيجية المستهدفةالتحقيق ا
والذي يمكن أن ينقل  ،)التعلم والنمو(المحور األخير المتمثل في 

الطاقات واإلمكانات المتاحة من مستواها الحالي إلى المستوى الذي 
  .اتيجية المؤسسةسترايمكن معه تحقيق 

  

  :ستراتيجية إلى أبعاد متضمنة في بطاقة األداء المتوازنةالتحويل ا
ا هي إال ترجمة فعلية إن المحاور األربعة التي تم استعراضها م

 ،)Bourguignon, 2004( )6(ستراتيجية الشركة وتفصيلية ال
ستراتيجية إلى أهداف الحيث تقوم إدارة الشركة بتحويل هذه ا

لك على قدرة الشركة على ية خاصة بكل محور، ويعتمد ذستراتيجا
قسام المنظمة ألووضعها بشكل واضح  ،ستراتيجيةصياغة اال

  .)Scholey, 2005( )6(هاكلّ
  

قدمها كابالن  ،هناك عدة خطوات لبناء نظام بطاقة األداء المتوازنةو
  .)Kaplan & Norton,2001()4(ونورتون 

  
  )3(الشكل رقم 

  اقة األداء المتوازنةخطوات بناء بط

  للمنظمة ةتحديد الرؤي  تحديد الرؤية  الخطوة األولى

  تحديد االستراتيجيات  الخطوة الثانية
  ما االستراتجيات التي سنتبعها؟

  وما المجاالت التي سنركز عليها؟

  بماذا سنكون جيدين بالنسبة لكل محور؟  تحديد عوامل النجاح الحرجة والمحاور  الخطوة الثالثة

  ماذا سنقيس في كل محور؟  تحديد المقاييس  خطوة الرابعةال

  م بطاقتنا؟وكيف سنق  يموالتق  الخطوة الخامسة

  حتاجها لنصل؟نما األعمال التي   إعداد خطط العمل  الخطوة السادسة

  ؟ونطورها ونوجهها كيف سنتابع بطاقتنا  المتابعة واإلدارة  الخطوة السابعة

 Source: Kaplan & Norton, 2001:احث الشكل من ترجمة الب          

  :وأهدافها أهمية بطاقة األداء المتوازنة
  : يأتي كماووظائفها  يمكن تلخيص أهداف بطاقة األداء المتوازنة 

 ركيزلى تإالمتوازنة شركات األعمال توجه بطاقة األداء  .أ 
بعد أن كان اهتمامها منصباً على  ،تحقيق رسالتها علىاهتمامها 
أصبح االهتمام بأداء الشركات على  من ثممالي فقط، والمحور ال

بعد أن كان مقتصراً على األداء  ،المدى البعيد والمدى القصير
 )Charles, 2004(الذي يقيس األداء في المدى القصير  ،المالي

)8(. 
الربط بين الخطة السنوية قصيرة األجل وبين  .ب 

 .)Lialian, 2003( )9(ستراتيجيات طويلة األجل الا

تحقيق فهم إداري أعمق ألوجه الترابط بين تنفيذ  .ج 
 )Brewer, 2002(ستراتيجية المحددة الالقرارات واألهداف ا

)10(. 
ستراتيجية، البطاقة األداء المتوازنة أداة لإلدارة ا تعد .د 

نتهي بتحقيق األهداف والغايات تستراتيجية اتضمن تخطيط تحيث 
تصبح هذه ف، تينمرفي ظل الرقابة والمحاسبة المست ،المحددة

يمكن اعتبار هذا  من ثماإلستراتيجية محور اهتمام كل موظف، و
 ,Campbell(ستراتيجيات إلى أعمال الالنظام أداة لترجمة ا

2002( )11(. 
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يمكن تطبيق بطاقة األداء المتوازنة على المستويات  .ه 
ستراتيجي ووضع ، مما يتيح إمكانية التعلم االكافة اإلدارية

مستوى إداري، وبما يوفر أداة اتصال توضح أولويات لكل 
ستراتيجية لكل من يعمل في الشركة، باإلضافة إلى أن الاألهداف ا

التوازن بين القياس والتقويم،  حققنظام بطاقة األداء المتوازنة ي
ن األمور التي يصعب قياسها مالياً يمكن أن يكون لها تأثير إحيث 

 .)Schwartz, 2005()12(كبير في استمرار الشركة أو فشلها 
ربط ت ةمنظم ةيوفر أسلوب بطاقة األداء المتوازنة طريق .و 

لتحقيق أفضل  ،رؤية الشركة المستقبلية بمواردها المادية والبشرية
 .)Kaplan & Norton, 2001()2( .لتلك الموارد ثماراست

توفر بطاقة األداء المتوازنة معلومات كافية للمديرين  .ز 
بة، وتقلل من مشكلة المعلومات التي تزيد التخاذ القرارات المناس

والتي تؤدي إلى إرباك المديرين في اتخاذ  ،عن حاجة مستخدمها
 .)Burney, 2003()13(القرارات 

 

  :صعوبات تطبيق بطاقة األداء المتوازنة
من المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق  كثيرهناك ال

  :يتنحو اآلبطاقة األداء المتوازنة، وهي على ال
نقص المعرفة عن بطاقة األداء المتوازنة في قياس  .أ 

 ,Epstein & Jean)(األداء، أو عدم المعرفة بمزايا هذا النموذج 

1997)14(. 
يحتاج إعداد نموذج بطاقة األداء المتوازنة إلى رؤية  .ب 

ستراتيجية متفق عليها، لذلك قد ال تكون هناك رؤية مشتركة ال
ذا اتفق عليها قد ال تكون واضحة أو إ ،معينة متفق عليها
 .)Epstein & Jean, 1997( )4(كلها للمستويات اإلدارية 

تكاليف بطاقة األداء المتوازنة في قياس  فوقيمكن أن ت .ج 
 ,Epstein & Jean(األداء المنفعة التي يمكن الحصول عليها 

1997()14(. 
صعوبة تحديد الوزن المرغوب لألهداف األساسية التي  .د 

أبعاد متعددة، لذا يجب على اإلدارة أن تحدد األهداف  تكون ذات
وفقاً لألهداف األساسية  ،ألداءا الثانوية التي تمثل موجهات

)Ittner & Larker, 2003()15(. 
نقص الموظفين المؤهلين القادرين على التعامل مع   .ه 

النهاية إلى مقاومة في يؤدي  ممانظام بطاقة األداء المتوازنة، 
اتجاهات سلبية تجاه  ى العامليننظام، وتتكون لدتطبيق هذا ال

 اًأنهم ال يدركون أهداف ال سيما ،استخدام بطاقة األداء المتوازنة
  .)Schwartz, 2005)(12(واضحة لها 

في بطاقة األداء وتحديدها عملية وضع المقاييس  .و 
تحديد العدد األمثل من في صعوبة هناك المتوازنة معقدة جداً، و

  ستخدمة التي تظهر األداء بشكل متكاملالمقاييس الم
)Saltrio & Lips, 2000()16(. 

ن إ إذعدم وجود مقاييس لبعض متغيرات األداء،  .ز 
ستراتيجيات موضع التنفيذ، وجود هذه المقاييس مهم لوضع اال

يؤدي إلى عدم  ،فإن عدم وجود مقاييس لقياس متغير ما من ثمو
 .)Palandino, 2005(قدرة اإلدارة على توجيه أدائها 

  

  الطريقة واإلجراءات
  

غراض استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمته أل
درجة ممارسة   معرفةالدراسة  هذه الدراسة الحالية، حيث هدفت 

أداة للتخطيط االستراتيجي في بوصفها  ةبطاقة األداء المتوازن
  .الجامعات األردنية  الخاصة

  

  مجتمع الدراسة
قسام، األ ورؤساء ،تمع الدراسة من  عمداء الكلياتمجتكون 

 ،الدوائر اإلدارية العاملين في الجامعات األردنية الخاصة يريومد
، 2011-2010خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

جامعة ) 17(وإدارية موزعين على  اًإداري )262(بلغ عددهم وقد 
  . أردنية خاصة

  

 عينة الدراسة

فراد ألغر حجم مجتمع الدراسة، فقط تم إجراء مسح شامل لص اًنظر
من العاملين في  ،وإدارية اًإداري) 262(المجتمع البالغ عددهم 

صل أاستبانه من ) 236(الجامعات األردنية  الخاصة، وقد استرجع 
من %) 90(عدد االستبيانات الموزعة، حيث تشكل ما نسبته 

فراد أتوزيع ) 1(ن الجدول إجمالي عدد االستبانات الموزعة، ويبي
   .عينة الدراسة حسب خصائصهم الديمغرافية
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  )1(جدول 
  .توزيع إفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

  

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  الجنس
  87.7  207  ذكر

 12.3  29  أنثى

  الخبرة

  16.9  40  سنوات 5قل من أ

  30.9  73  سنوات 5-10

 10كثر من أ

  سنوات
123  52.1 

المؤهل 

  العلمي

  14.4  34  قلأبكالوريوس ف

  16.1  38  ماجستير

 69.5  164  دكتوراه

المنصب 

  الوظيفي

  40.3  95  رئيس قسم

  27.5  65  عميد كلية

 32.2  76  منصب إداري

  

  أداة الدراسة
الدراسة التي تكونت  بناء استبانة ب لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث

الجنس، (متغيرات  عنمل على بيانات أولية تشياألول  :من قسمين
  ). المنصب الوظيفيوالخبرة، والمؤهل العلمي، و
   

س درجة ايلق سؤاالً) 35(مل على تشاأما القسم الثاني فقد 
أداة للتخطيط االستراتيجي بوصفها رسة بطاقة األداء المتوازنه مما

دنية  الخاصة، حيث غطت هذه األسئلة أربعة في الجامعات األر
   -:بعاد أساسية هيأ
  ) 10-1(قاس بالفقرات يو ،البعد المالي .1
 )18-11(قاس بالفقرات يو ،بعد العمالء .2
 ) 26 -19(قاس بالفقرات يو ،بعد العمليات الداخلية .3

 ). 35-27(بعد التعلم والنمو وتقاس بالفقرات  .4
  

  : صدق األداة
تم عرضها  ،ظاهري وصدق المحتوى  لألداةللتحقق من الصدق ال

محكمين من أعضاء هيئة التدريس العاملين في مجال ) 10(على
في عدد من الجامعات األردنية  ،اإلدارة والتخطيط االستراتيجي

الخاصة، حيث تم االستفادة من مالحظاتهم فيما يتعلق بوضوح 

االعتماد على بعاد التي تقيسها، وقد تم صياغة الفقرات وانتمائها لأل
  .حذفها أو تعديلها لإلبقاء على  الفقرة أو% 80تفاق نسبة ا

  : ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة، تم استخراج مؤشر ثبات االتساق الداخلي، 

بعاد الفرعية، حيث بلغ معامل الثبات ألولكل بعد من ا ،لألداة ككل
 في حين تراوحت معامالت الثبات الفرعية ،)0.82(الكلي 

وتشير إلى إن أداة  ،وتعد هذه القيم مناسبة). 0.78-0.83(
  . غراض الدراسة الحاليةالدراسة تتمتع بمؤشرات ثبات مقبولة أل

  

  :وتشمل ،متغيرات الدراسة
  : وهي ،)المتغيرات الديمغرافية(المتغيرات الوسطية - أ
 الجنس •

 الخبرة •

 المنصب الوظيفي •

   .المؤهل العلمي •

  : المتغير التابع وهو -  ب
أداة للتخطيط بوصفها ممارسة بطاقة األداء المتوازنه  درجة

  .االستراتيجي في الجامعات األردنية  الخاصة
  

  :المعالجة اإلحصائية
واالنحرافات المعيارية، وإجراء  ،تم استخدام المتوسطات الحسابية

وتحليل التباين األحادي، واختبار شافية للمقارنات  ،)ت(اختبار 
  . البعدية

  

  اسة  نتائج الدر
بوصفها ما درجة ممارسة بطاقة األداء المتوازنه : السؤال األول

  ؟ الجامعات األردنية  الخاصة أداة للتخطيط االستراتيجي في
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

   -:يتالمعيار اآل وفقوتحديد درجة التطبيق  ،واالنحرافات المعيارية
  .منخفض 2.33قل من أ -
  .متوسط 3.66 -2.34 -
  .فأكثر مرتفع 3.67 -

درجة تطبيق بطاقة األداء المتوازنة في  ية تاآلول االجد تبين و
  .الجامعات الخاصة األردنية
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  )2(جدول 

 البعد المالي نفراد عينة الدراسة عأيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  بي الحسا

االنحراف 

  المعياري 
  الدرجة

 مرتفع 0.89 3.80  . داء المالي للجامعةويم االستراتيجي لألداء المتوازنة في التقأليسهم وجود بطاقة ا  2

  مرتفع 0.88 3.73  .  يلخص البعد المالي التبعات االقتصادية القابلة لقياس اإلجراءات المستخدمة فعلياً في أداء العمل بالجامعة  7

  مرتفع 0.87 3.72  . وجد في الجامعة خطة مالية استراتجية قابلة للتطبيق والتنفيذت  1

 مرتفع 1.05 3.70  . يعد البعد المالي أحد األركان الرئيسة لبطاقة األداء المتوازنة  8

 متوسط 1.07 3.66  . توجد عالقة بين البعد المالي ومعدل العائد على االستثمار  5

 متوسط 1.05 3.56  . لمالي قياس العائد على تقديم الخدماتيتم من خالل البعد ا  9

 متوسط 0.94 3.43  يتصل البعد المالي بمقاييس نتائج النشاطات المتعلقة بالجامعة   6

 متوسط 1.00 3.28  . داء المالي في الجامعة من خالل الدخل التشغيلييقاس األ  3

 متوسط 0.97 3.28  . لتعليميةيوجد نظام تحصيل ومتابعة لتحصيل رسوم الخدمات ا  10

  متوسط 0.99 3.23  . يؤدي البعد المالي إلى تحقيق نمو سريع في تقديم الخدمات  التعليمية  4

 متوسط 0.48 3.54  المتوسط العام للمجال

 

ن المتوسطات الحسابية للبعد المالي أ) 2(من الجدول يتضح 
بي ن أعلى متوسط حساإحيث  ،)3.80 -3.23(تراوحت مابين 

يم ويسهم وجود بطاقة األداء المتوازنة في التق) "2(كان للفقرة 
قل متوسط حسابي كان وأ، "االستراتيجي لألداء المالي للجامعة

يؤدي البعد المالي إلى تحقيق نمو سريع في تقديم ) "4(للفقرة 
وهي ) 3.54(متوسط البعد ككل كان و ."الخدمات  التعليمية

  . للمعيار سطضمن المستوى المتومتوسطات 

 

  )3(جدول 

 بعد العمالء نراد عينة الدراسة عفأيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
  الدرجة 

  يوجد تجديد وتنوع في الخدمات التي تقدمها الجامعة  14
3.83 0.90 

  مرتفع

  .الخدمات المتوفرة في الجامعة بشكل مستمر عنلى رضا الطلبة يتم التعرف ع  15
3.75 1.02 

  مرتفع

  . جراء دراسات للتعرف على والء الطلبة للجامعةإيتم   16
3.75 0.90 

  مرتفع

  ومختلفة تقدم خدمات متكاملة للطلبة في الجامعة كثيرةيوجد جهات   13
3.70 1.05 

 مرتفع

  ت الطالبيةيوجد في الجامعة دائرة للخدما  11
3.62 0.91 

  متوسط

  . هناك استقطاب مستمر للطلبة ومن مناطق مختلفة  17
3.60 1.00 

  متوسط

  . صحاب العمل عن خريجي الجامعاتأيم مستمر لرضا وهناك تق  18
3.51 0.96 

 متوسط

  . مور الطلبة عن الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعةأولياء أيم مستمر لقياس رضا وهناك تق  12
3.40 1.00 

 متوسط

 0.56 3.64  المتوسط العام للمجال 
 متوسط

  
ن المتوسطات الحسابية لبعد العمالء  أ) 3(من الجدول  يتضح

أعلى متوسط حسابي  كانحيث ) 3.83 -3.40(تراوحت  مابين 
، "ي الخدمات التي تقدمها الجامعةيوجد تجديد وتنوع ف) "14(للفقرة 

يم مستمر لقياس وهناك تق) "12(رة قل متوسط حسابي كان للفقأو
رضا أولياء أمور الطلبة عن الخدمات التعليمية التي تقدمها 

ضمن جميعها وهي ) 3.64( متوسط البعد ككل كانو ،"الجامعة
  . المستوى المتوسط
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�اد )�*� ا�(را�� )أ�&�% ا���$�#�ت ا��"���� وا� ��ا��ت ا�����ر�� �������ت  )4(دول ج�  ��( ا���,��ت ا�(ا-,�� %

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
  الدرجة 

 0.92 3.73  . تقوم الجامعة بوضع خطة مسبقة لكل خدمةتعليمية تقدمها  21
  مرتفع

 0.91 3.72  . تعمل إدارة الجامعة من حين آلخر على طرح خدمات تعليمية جديدة تتناسب مع حاجات السوق  19
  مرتفع

 1.10 3.54  . تخصص الجامعة موازنة سنوياً لعمليات البحث والتطوير لغايات تحسين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها  22
  متوسط

 0.91 3.49  . تقوم الجامعة باإلعالن عن الخدمات التعليمية المقدمة بشكل مستمر  26
  متوسط

 1.01 3.38  .سوق العمل المتجددة يتم تصميم الخدمات التعليمية بما يتالءم مع حاجات  20
 متوسط

 0.97 3.17  . هناك ربط بين المتطلبات التعليمية للبرامج ومتطلبات سوق العمل  25
  متوسط

 0.98 3.14  . مكتب متخصص لمراقبة جودة الخدمات التعليمية لكل مرحلة من مراحل العملية التعليمية/هناك دائرة  23
  متوسط

 1.16 2.07  ...جهزة الكمبيوتر والمختبرات أمكانات المادية مثل اإلة قلة يتعاني الخدمات الجامع  24
  منخفض

 0.46 3.28  المتوسط العام للمجال
  متوسط

 

ن المتوسطات الحسابية لبعد العمليات أ) 4(من الجدول يتضح 
أعلى متوسط  كانحيث  ،)3.73-2.07(الداخلية  تراوحت بين 

بوضع خطة مسبقة لكل خدمة تقوم الجامعة ) "21(حسابي للفقرة 
تعاني ) "24(قل متوسط حسابي كان للفقرة أ، و"تعليمية تقدمها

ات المادية مثل أجهزة الكمبيوتر نة من قلة اإلمكايالخدمات الجامع
جميعها وهي ) 3.28(متوسط البعد ككل  كانو ،... "والمختبرات 

  . ضمن المستوى المتوسط

 

  بعد التعلم والنمو نفراد عينة الدراسة عأواالنحرافات المعيارية الستجابات  يبين المتوسطات الحسابية )5(جدول 
  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

  الدرجة 

 مرتفع 0.97 3.72  .تنظم إدارة الجامعة دورات متقدمة للعاملين القدامى  28

 مرتفع 0.94 3.70  حث العلميتدريب والتطوير والبليخصص مبلغ في الموازنة السنوية ل  29

 متوسط 1.10 3.51  . دارة  الجامعة على االستفادة من الوسائل التكنولوجية لتطوير الخدمة التعليمية المقدمةإتعمل   32

 متوسط 1.02 3.46  . يؤدي استخدام التقنيات الحديثة إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة  34

 متوسط 0.91 3.45  .دارية عاليةإمعة بمهارات تدريسية ويتصف العاملون في الجا  33

 متوسط 1.00 3.41  .تنظم إدارة الجامعة دورات تأهيل للعاملين الجدد  27

 متوسط 1.07 3.40  عضاء هيئة التدريس في مؤتمرات علميةأشراك إيتم باستمرار   35

 متوسط 0.91 3.39  يترك كثير من العاملين العمل سنوياً  30

 متوسط 1.19 2.92  داريدائهم االكاديمي واإلأم مكافآت العاملين مع تنسج  31

 متوسط 0.51 3.06  المتوسط العام للمجال

  

ن المتوسطات الحسابية لمجال التعلم والنمو أ) 5(من الجدول يتضح 
أعلى متوسط حسابي  كانحيث  ،)3.72- 2.92(بين  تراوحت
، "مة للعاملين القدامىتنظم إدارة الجامعة دورات متقد) "28(للفقرة 

تنسجم مكافآت العاملين مع ) "31(قل متوسط حسابي كان للفقرة وأ
وهي ) 3.06(متوسط البعد ككل  كانو ،"أدائهم األكاديمي واإلداري

  . ضمن المستوى المتوسطجميعها 
 ة،هل تختلف درجة ممارسة بطاقة األداء المتوازن: السؤال الثاني

    ،الجامعات األردنية  الخاصة اتيجي فيأداة للتخطيط االستربوصفها 
المنصب والمؤهل العلمي، والخبرة، والجنس، (باختالف متغيرات 

  ؟ )الوظيفي

لعينتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج اختبار 
الخبرة،  اتلمتغير الجنس، واستخدم تحليل التباين األحادي لمتغير

نتائج  يةتاآلالجداول  تبين و ،ظيفيالمؤهل العلمي، والمنصب الوو
  . هذا السؤال
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 متغير الجنس  -1

 لالختالف في درجة استخدام بطاقة األداء المتوزانة تبعا لمتغير الجنس) ت(تائج اختبار ن )6(جدول                                         
  

  الداللة  )ت(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس  البعد

 0.61 0.51 0.48 3.55  ذكور  المالي 

   0.43 3.51  إناث

 0.96 0.06- 0.55 3.65  ذكور  الزبائن 

   0.56 3.66  إناث

 0.38 0.88- 0.47 3.28  ذكور  العمليات الداخلية 

   0.37 3.36  إناث

 0.69 0.40- 0.51 3.07  ذكور  النمو والتعلم 

   0.51 3.11  إناث

 0.80 0.25- 0.40 3.39  ذكور  الدرجة الكلية 

   0.38 3.41  إناث

  

أن الفروق بين المتوسطات لم تبلغ مستوى ) 6(من الجدول يتضح 
، لذا تختلف  درجة ممارسة 0.05الداللة اإلحصائية عند مستوى 

 أداة للتخطيط االستراتيجي فيبوصفها بطاقة األداء المتوازنه 

  . جنسالجامعات األردنية  الخاصة باختالف متغير ال

  
             حادي لالختالف في درجة استخدام بطاقة األداء المتوزانة تبعا لمتغير الخبرةنتائج تحليل التباين األ )7(جدول 

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  الداللة  )ف(

  المالي 

 0.45 0.80 0.18 2 0.36  بين المجموعات

   0.22 233 52.19  موعاتداخل المج

    235 52.55  المجموع

  الزبائن 

 0.81 0.22 0.07 2 0.13  بين المجموعات

   0.30 233 70.61  داخل المجموعات

    235 70.74  المجموع

  العمليات الداخلية 

 0.08 2.52 0.52 2 1.04  بين المجموعات

   0.21 233 48.01  داخل المجموعات

    235 49.05  المجموع

  النمو والتعلم 

 0.74 0.30 0.08 2 0.15  بين المجموعات

   0.26 233 59.60  داخل المجموعات

    235 59.75  المجموع

  الدرجة الكلية 

 0.91 0.10 0.02 2 0.03  بين المجموعات

   0.16 233 36.55  داخل المجموعات

    235 36.58  المجموع

  

بين المتوسطات لم تبلغ مستوى أن الفروق ) 7(من الجدول يتضح 
، لذا تختلف  درجة ممارسة 0.05الداللة اإلحصائية عند مستوى 

 أداة للتخطيط االستراتيجي فيبوصفها بطاقة األداء المتوازنه 

  . الجامعات األردنية  الخاصة باختالف متغير الخبرة
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 استخدام بطاقة األداء المتوزانة تبعا لمتغير المؤهل العلمي نتائج تحليل التباين االحادي لالختالف في درجة )8(جدول      

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  الداللة  )ف(

  المالي

 0.80 0.23 0.05 2 0.10  بين المجموعات

   0.23 233 52.45  داخل المجموعات

    235 52.55  المجموع

  الزبائن

 0.57 0.57 0.17 2 0.34  تبين المجموعا

   0.30 233 70.40  داخل المجموعات

    235 70.74  المجموع

  العمليات الداخلية

 0.11 2.21 0.46 2 0.91  بين المجموعات

   0.21 233 48.13  داخل المجموعات

    235 49.05  المجموع

  النمو والتعلم

 0.01 4.82 1.19 2 2.37  بين المجموعات

   0.25 233 57.38  وعاتداخل المجم

    235 59.75  المجموع

  الدرجة الكلية

 0.11 2.20 0.34 2 0.68  بين المجموعات

   0.15 233 35.90  داخل المجموعات

    235 36.58  المجموع

  

أن الفروق بين المتوسطات لم تبلغ مستوى ) 8(من الجدول يتضح 
درجة ممارسة   ، لذا تختلف0.05الداللة اإلحصائية عند مستوى 

 أداة للتخطيط االستراتيجي فيبوصفها بطاقة األداء المتوازنه 

  .  الجامعات األردنية  الخاصة باختالف متغير المؤهل العلمي
 

 حادي لالختالف في درجة استخدام بطاقة األداء المتوزانة تبعا لمتغير المنصب الوظيفينتائج تحليل التباين األ )9(جدول       
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  الداللة  )ف(

  المالي

 0.57 0.56 0.13 2 0.25  بين المجموعات

   0.22 233 52.30  داخل المجموعات

    235 52.55  المجموع

  الزبائن

 0.89 0.11 0.03 2 0.07  بين المجموعات

   0.30 233 70.68  داخل المجموعات

    235 70.74  وعالمجم

  العمليات الداخلية

 0.84 0.17 0.04 2 0.07  بين المجموعات

   0.21 233 48.97  داخل المجموعات

    235 49.05  المجموع

  النمو والتعلم

 0.07 2.68 0.67 2 1.34  بين المجموعات

   0.25 233 58.41  داخل المجموعات

    235 59.75  المجموع

  الدرجة الكلية

 0.72 0.33 0.05 2 0.10  لمجموعاتبين ا

   0.16 233 36.48  داخل المجموعات

    235 36.58  المجموع

  

أن الفروق بين المتوسطات لم تبلغ مستوى ) 9(من الجدول يتضح 
، لذا تختلف درجة ممارسة 0.05الداللة اإلحصائية عند مستوى 

 جي فيأداة للتخطيط االستراتيبوصفها بطاقة األداء المتوازنه 

  . الجامعات األردنية  الخاصة باختالف متغير المنصب الوظيفي
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  النتائج والتوصيات
  : مناقشة النتائج

جة ممارسة بطاقة ما در: "ولاألالسؤال بمناقشة النتائج المرتبطة 
الجامعات  ستراتيجي فيالأداة للتخطيط ابوصفها  ةاألداء المتوازن

  إلى أنالبعد المالي بالمرتبطة أشارت النتائج  "األردنية  الخاصة؟
األداء  يسهم وجود بطاقة) "2(أعلى متوسط حسابي كان للفقرة 

قل أن أ، و"يجي لألداء المالي للجامعةستراتاليم اوالمتوازنة في التق
يؤدي البعد المالي إلى تحقيق نمو ) "4(متوسط حسابي كان للفقرة 

 البعد ككل كانن متوسط أو" .التعليميةي تقديم الخدمات سريع ف
  . المستوى المتوسط ضمن
أعلى متوسط إلى أن بعد العمالء بنتائج المرتبطة أشارت الو 

خدمات يوجد هناك تجديد وتنوع في ال) "14(حسابي كان للفقرة 
) 12(قل متوسط حسابي كان للفقرة أن أ، و"التي تقدمها الجامعة

الخدمات يم مستمر لقياس رضا أولياء أمور الطلبة عن وهناك تق"
ن متوسط البعد ككل كان ضمن أو ،"تعليمية التي تقدمها الجامعةال

  .المستوى المتوسط
بعد العمليات بإلى جانب ذلك فقد أشارت النتائج المرتبطة  

والتي تنص ) 21(أعلى متوسط حسابي كان للفقرة  إلى أنالداخلية  
ن أو، "لكل خدمة تعليمية تقدمهاتقوم الجامعة بوضع خطة مسبقة " 
ة قلة يتعاني الخدمات الجامع) "24(قل متوسط حسابي كان للفقرة أ

" الخ ... لكمبيوتر والمختبرات توفر اإلمكانات المادية مثل أجهزة ا
  .ن متوسط البعد ككل كان ضمن المستوى المتوسطأو

بعد التعلم والنمو فقد كان أعلى متوسط حسابي ما بتعلق يفما أ
، "متقدمة للعاملين القدامى لجامعة دوراتتنظم إدارة ا) "28(للفقرة 

مع  تنسجم مكافآت العاملين) "31(قل متوسط حسابي كان للفقرة أو
متوسط البعد ككل كان ضمن المستوى و" أدائهم األكاديمي واإلداري

  . المتوسط
ن مستوى أستنتاج بالالى إدي ؤه النتائج ، تن هذإوبشكل عام ف

ستراتيجي الأداة للتخطيط اوصفها ب ،ةتطبيق بطاقة األداء المتوازن
  .كان ضمن المستوى المتوسط ،الخاصة في الجامعات األردنية

نية ردبأن بعض الجامعات األويعلل الباحث هذه النتيجة 
ى علستراتيجي في أعمالها، ويترتب الالخاصة ال تستخدم التخطيط ا

أداة للتخطيط بوصفها داء المتوازنة األذللك عدم تطبيق بطاقة 
ن هذه البطاقة ال تعمل في غياب إحيث  ،ستراتيجياليم أدائها اوقوت

ن هذه الحامعات أجي لدى هذه الجامعات، وهذا يعني البعد االستراتي
بعد العمالء، ( وهي ،لهذه البطاقة ال تطبق المقاييس غير المالية

ن تطبيق هذه فإلذلك  ضافةإ. )والعمليات الداخلية، والنمو والتعلم

لى كادر متخصص ، وهذا الكادر غير متوفر في إ جاالبطاقة يحت
  .هذه الجامعات 

هل تختلف درجة " :السؤال الثانيبمناقشة النتائج المرتبطة 
ستراتيجي الأداة للتخطيط ابوصفها  ةداء المتوازنممارسة بطاقة األ

الجنس، (باختالف متغيرات  ،الجامعات األردنية  الخاصة في
حيث أشارت  "؟)المنصب الوظيفيوالمؤهل العلمي، والخبرة، و

ختالفات دالة إحصائيا في درجة ممارسة االنتائج إلى عدم وجود 
في الجامعات الخاصة األردنية تبعا  ةبطاقة األداء المتوازن

 ). المنصب الوظيفيوالمؤهل العلمي، والخبرة، ولمتغيرات الجنس، 
  

وزانة ن تطبيق بطاقة األداء المتأيعلل الباحث هذه النتيجة بو
ترتبط بسياسات المؤسسات التعليمية، وفقا آلليات محددة، حيث ال 

فراد داخل المؤسسات ألى سياسات إتخضع مثل هذه الرؤى 
ستراتيجية تتشكل داخل مؤسسات االتعليمية، وإنما تخضع لرؤية 

 . التعليم العالي، وتتم ضمن إرادة عليا في تلك المؤسسات
  

   :التوصيات
  

بأبعادها  ةتطبيق بطاقة األداء المتوازنأهمية التوسع في  -
 )والعمالء ، والعمليات الداخلية ، والنمو والتعلم المالي،(  ربعةاأل

 ستراتيجي، إلى جانباللتخطيط العتبارها أداة اب في الجامعات
 . ستراتيجيةالدارة اإلل اًونظام ستراتيجيالا يم األداءقوكونها أداة لت

 

، والتخطيط جودة الشاملةأهمية الربط بين متغيرات ال -
في مؤسسات التعليم  ةتطبيق بطاقة األداء المتوازنو ،ستراتيجيالا

ها ولتتمكن من تحقيق أهدافها لتحقيق الميزة التنافسية ل ،العالي
 . ستراتيجية بكفاءة وفاعليةالا

 

وفقا  ،حتياجات التعليميةالضرورة االهتمام بتحديد ا -
في  ت المؤسسات التعليميةلمعطيات التي تحدد سبل نمو خدمال

التركيز تباع آليات واضحة في اأهمية مع وتطويرها المجتمع 
 .لذين يتلقون الخدمات التعليميةارضا العمالء على تحقيق 

  
عتمادها على ااألردنية بأن للجامعات التوضيح أهمية  -

دائها وتقويمه، اليواكب أالمقاييس المالية التقليدية فقط في قياس 
ة المتسارعة في بيئة األعمال الحديثة، نتيجة للعولمالتطورات 

غير (ستخدام المقاييس التشغيلية اوثورة المعلوماتية، فال بد من 
بنظام شامل  جانب المقاييس المالية، وربطها معاإلى ) المالية

 .ستراتيجيدائها االأومتكامل لقياس 
 

عتماد السسة ايم العالي وهيئة مؤلوزارة التع طلبأهمية  -
لهيكل  ستراتيجية وفقابناء خرائطها االاألردنية الجامعات ن م

 ستراتيجياال داء، لتوحيد معايير القياس لألداء المتوازنةبطاقة األ
ث أنظمتها بتحديها قيام بضرورة مطالبتهاهذه الجامعات، مع ل



  )دراسة ميدانية(األردنية الخاصة  ستراتيجي في الجامعاتاالأداة للتخطيط بوصفها  درجة ممارسة بطاقة األداء المتوازنة
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