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 قواعد النشر
 

 .نشر البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها الجدة والمنهجية -

 .أن ال تكون البحوث نشرت في مكان آخر، وأن يتعهد صاحبها بعدم إرسالها إلى أية جهة أخرى -

 .بأية لغة أخرى بموافقة هيئة التحريرتقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية، أو  -

 .لهيئة التحرير أن تحذف أو تختزل أو تعيد صياغة أجزاء من البحث، بما يتناسب مع أسلوبها ونهجها -

 .تقبل مراجعات الكتب القيمة، والمقاالت العلمية المختصرة -

 .إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم، فهو ملزم بدفع تكاليف التقييم -

 :نسخ من البحث بالمواصفات التاليةتقدم أربع  -

 ,IBM (Ms Word 97-2000 إنش، متوافق مع أنظمة 3.5أن يكون مطبوعًا على الكمبيوتر، قياس القرص ) أ 
xp)بحيث تكون الطباعة على وجه واحد من الورقة ،. 

، ســم16.6، العـرض  .B5 Env حجـم الــورق : يراعـى أن تكـون إعـداد الصـفحة حســب المقاسـات التاليـة      ) ب

 .سم25االرتفاع 

 سم، 0.7بداية الفقرة : والفقراتسم 3.3سم، األيسر 3.3سم، األيمن 3.4سم، السفلي 2العلوي : والهوامش   

 Naskh newsوحجم بنط خط النصوص العربية ). مفرد( نقطة، تباعد األسطر 6المسافة بين الفقرات 
(11pt) والنصوص اإلنجليزية Times New Roman (10pt). 

 . كلمة لكل منهما200فق مع البحث ملخصان، باللغتين العربية واإلنجليزية، بما ال يزيد على ير) ج

صفحة وأن ال يتجاوز عدد ) 30(أن ال تزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والمالحق على ) د

 . كلمة10000الكلمات 

 ).إن وجد( وعنوانه البريدي وااللكتروني يكتب على نسخة واحدة فقط اسم الباحث ورتبته العلمية)  هـ

 : كما يليAPAحسب نظام : التوثيق

يتم ذلك داخل المتن بذكر اسم المؤلف العائلي وسنة النشر ورقم : توثيق المراجع والمصادر المنشورة  -أ

، ويشار إلى ذلك بالتفصيل في )1966ضيف، ( أو(Dayton, 1970, p. 21)هكذا ). إذا لزم(الصفحة 

 .ة المراجع والمصادر في نهاية البحثقائم

 تعد قائمة بالمصادر والمراجع المنشورة في نهاية البحث حسب التسلسل الهجائي السم المؤلف العائلي،  •

 .بحيث تذكر المراجع العربية أوًال، وتليها المراجع األجنبية

 : إذا كان المرجع كتابًا يكتب هكذا •

 .1966القاهرة، دار المعارف، ، العصر العباسي األول. ضيف، شوقي   

 : وإذا كان المرجع بحثًا في دورية يكتب هكذا •

، المجلد األول، العدد الثاني مجلة مجمع اللغة العربية األردنيحول تعريب العلوم، . سعيدان، أحمد سليم

 .101، ص 1978



 

 : وإذا كان المرجع مقالة أو فصًال في كتاب يكون كالتالي •

حركات التجديد ، )محرر(العزيز،  األهواني، عبد: ج أبي تمام على عمود الشعر، فيخرو.  نصار، حسين   

 .78-69، ص 1979، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، في األدب العربي

متبوعة بالرقم ) هامش( يتم ذلك في المتن بإثبات كلمة :توثيق الهوامش والمصادر غير المنشورة  -ب

وُتذكر المعلومات التفصيلية لكل هامش في نهاية البحث ). هامش: (قوسين، هكذاالمتسلسل للهامش داخل 

 : وقبل قائمة المراجعالهوامشتحت عنوان 

توفي . هـ، أخذ القراءات عن أهل المدينة والشام والكوفة والبصرة161 هو أبو جعفر الغرير، ولد سنة :1هامش 

 .هـ231سنة 

جامعة اليرموك . العربية في العصر الجاهلي، رسالة ماجستير غير منشورة عبد المالك، محمود، األمثال :2هامش 

 .57-55، ص 1983

 .يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط واضحة المعالم واألسماء -

تعطى صفحات البحث بما فيه صفحات الرسوم والمالحق والجداول والهوامش أرقامًا متسلسلة من أول  -

 .البحث إلى آخر ثبت الهوامش

عنوان : الجامعة خطابًا موجهًا إلى رئيس التحرير يذكر فيه/الكلية/يرفق مع البحث عند تقديمه للمجلة، القسم -

 ال يرسله إلى جهة أخرى من أجل النشر، وأن يذكر فيه عنوانه البحث، ورغبته في نشره بالمجلة وتعهده بأن

ويذكر تاريخ . ، أو أية وسيلة اتصال أخرى يراها مناسبة)والبريدي واإللكتروني إن أمكن(البريدي كامًال 

 .إرساله، واسمه الثالثي مع توقيعه المعتمد

 .مستلة من بحثه) 20(يعطى صاحب البحث نسخة واحدة من المجلة، و -

 .ق لرئيس التحرير إجراء التغييرات التي يراها ضرورية ألغراض الصياغةيح -

 من قسم التبادل في مكتبة جامعة اليرموك، أو عمادة البحث العلمي أبحاث اليرموكيمكن الحصول على  -

 .والدراسات العليا لقاء دينار وسبعمائة وخمسون فلسًا للنسخة الواحدة

عشرة دنانير داخل األردن، وخمسة وثالثون دوالرًا : وللمؤسساتنير سبعة دنا: االشتراك السنوي لألفراد -

 .أمريكيًا أو ما يعادلها خارج األردن

  2011 جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك ©

ال يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس التحرير، وما يرد 

 .اء أصحابه وال يعكس آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة اليرموكفيها يعبر عن آر
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 )وسط األردن(واستعماالت األرض في لواء سحاب 

 وحسام هشام البلبيسي فارس جبر السالل 
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 : املختلفـــــةهبمراحلـــب على التعليم الخاص ـــالطل
 )2004/2005 -1979/1980(األردنية  قياسية للحالة دراسة تطبيقية

 

 .، جامعة اليرموك، األردناإلقتصاد والعلوم اإلداريةكلية  ،عبدالله محمد غزوووليد محمود حميدات 

 

 5/2/2009 وقبل للنشر                                        6/7/2008  ستلم البحث فيا

 
 * ملخص

 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التعليم الخاص في األردن وإلى معرفة محددات الطلب لكـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم الخـاص خـالل         

ياسي، لمعرفة محددات الطلب على التعليم      ، ولتحقيق هذه الغاية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الق         2004/2005-1979/1980الفترة  

الخــاص، حيــث تــم اســتخدام جملــة مــن األســاليب اإلحصــائية متمثلــة فــي اختبــار اســتقرار البيانــات للسالســل الزمنيــة، وفلتــرة البيانــات، وذلــك لعــدم      

 . مصداقية النتائجاستقرارها، وبعد استخدام طريقة المربعات الصغرى، تم إجراء جملة من االختبارات اإلحصائية لضمان 

وبعد تقدير دالة الطلب لكل مرحلة من مراحل التعليم الخاص، توصلت الدراسة إلى أن محددات الطلب على التعليم الخـاص لمرحلـة التعلـيم مـا                         

ه المرحلـة مـن   قبل المدرسي تتمثل بنسبة مؤشـر أسـعار التعلـيم الخـاص لمؤشـر أسـعار المسـتهلك، للداللـة علـى أثـر الرسـوم فـي تحديـد الطلـب لهـذ                

لعـدد السـكان الكلـي، وعـدد طـالب هـذه المرحلـة فـي العـام الدراسـي السـابق، ومعـدل دخـل الفـرد                     ) 5-4(التعليم، نسـبة عـدد السـكان للفئـة العمريـة            

مـالي فـي العـام     فهـي مؤشـر أسـعار التعلـيم الخـاص، والنـاتج المحلـي اإلج             يباإلضافة للمتجه الزمني، أما محـددات الطلـب علـى التعلـيم الخـاص األساسـ               

السابق، ومتوسط تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العام، للداللة علـى جـودة التعلـيم فـي هـذه المؤسسـات، باإلضـافة للمتغيـر الـوهمي، للداللـة علـى                  

 . الزمنيةسنوات العمل بقرار إلزامية التعليم األساسي وأخيرًا المتجه

ــيم الخــاص لمؤشــر أســعار       توصــلت الدراســة إلــى أن أهــم محــددات الطلــب علــى ا    ــيم الخــاص الثــانوي تتمثــل  بنســبة مؤشــر أســعار التعل لتعل

، ومعـدل تكلفــة الطالـب فـي مؤسســات التعلـيم العــام، والمتغيـر الــوهمي      )17-16(المسـتهلك، ومتوسـط الــدخل الفـردي، وعــدد السـكان للفئـة العمريــة      

بينـت الدراسـة محـددات الطلـب علـى التعلـيم الخـاص العـالي، وهـي مؤشـر أسـعار            للداللة على سنوات عدم االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي، وأخيـرا           
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Abstract 
 

This study aims at shedding light and to knowing the determinants of demand for each stage of the private 
education in Jordan during the period 1979/1980-2004/2005. It uses the descriptive and econometric methods to 
identify the determinants of the demand on private education. This study uses a number of statistical methods in the 
form of testing the stability of time series and filtering data due to lack of stability. After the use of least squares 
method, several statistical tests were use to ensure the validity of the results. 

After estimating the demand function for each stage of private education, the study finds that the determinants of 
the demand for private education at the pre-school stage are the ratio of private education price index to the consumer 
price index. It shows the impact of fees in determining the demand for this stage of education, the proportion of the (4-
5) year old population to the total population, the number of students for this stage in the previous year, per capita 
income in addition to the time trend.  

On the other hand, the determinants of the demand for basic education were the private education price index, 
GDP in the previous year, the average cost for the student in institutions public education that reflect the quality of 
education in these institutions. In addition, a dummy variable was use to measure the effect of compulsory basic 
education decision, and finally the time trend. 

This study finds that, the most important determinants of the demand for secondary private education is a ratio of 
private education price index to the consumer price index, average per capita income, and population of the age group 
(16-17), the rate of cost of student organizations of public education. A dummy variable to measure the effect of 
economic and political instability conditions is used.  

Finally, the study showed determinants of the demand for private higher education is a private education price 
index. Gross domestic product that is expected in the next year to indicate the impact of expected income, the number of 
high school graduates, the opportunity cost of higher education (wage for low education level), and the number of 
students enrolled at this stage of education in the previous year. A dummy variable was use to measure the effect of 
economic and political instability conditions.  

 The study recommends increased emphasis on the quality of education in the private education sector at all 
stages. It Also recommends the Jordanian government preserve its role as a regulator and legislator in the education 
process. The study also recommends investors willing to enter education sector consider the determinants of education 
demand when carrying out feasibility studies. Further recommendations include sparing education from income tax, 
and carrying out further research based on questioners.  

Keywords: Demand, Private Education, Jordan. 
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 :مقدمة

دة عالمية ٍل ذي جو شام تعليميٍّاٍم نظتأسيس تمكن من بعد ان ،ود الثالثة الماضية نقلة نوعية في قطاع التعليمحقق األردن خالل العق

المناهج  والعمل على تطوير ، وذلك من خالل التزامه بمجانية التعليم والزاميته للمواطنين حتى سن السادسة عشر،بغية تنمية قدراته البشرية

األمر الذي أدى إلى زيادة الطلب  باإلضافة إلى تنوع وتشعب المجاالت التعليمية بما يتالءم مع سوق العمل، العالمية، يتواكب مع التطورات بما

 .على التعليم بشكل مستمر

 والسماح للقطاع الخاص باالستثمار ،نشاء المدارس في كافة المناطقإ عملت على ،وحتى تستطيع الحكومات المتعاقبة تلبية هذا الطلب 

 الحكومي في تلبية الطلب العبء على أن السماح للقطاع الخاص باالستثمار في هذا القطاع يخفف ، هذا القطاع من وجهة النظر القائمةفي

همية التعليم بأونتيجة لوعي الحكومات  التي يمكن أن يتم استغاللها في تطوير نوعية التعليم،و ، وبالتالي توفير موارد مالية وإدارية،المتزايد

 ةن التعليم هو الدعامة الرئيسة لحياأ اعتقادا منهم ب،الشعب األردني على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى المدارسبناء  حرص أ،زيادة وعي األفرادو

 م2005لعام  % 8.9 والتي وصلت إلى  العربية،مية في األردن إلى أدنى النسب على مستوى المنطقةاألوعلية تراجعت نسبة  ، كريمةةمستقبلي

 ).2005 ،اإلحصاءات العامة ( عام15 فوق سن لألعمار

 إلى أن عدد 2004/2005تشير البيانات اإلحصائية لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي وفيما يخص األردن في موضوع التعليم 

 ، معلماً ومعلمة83523طالبة ويعلم فيها  و مليون طالٍب1.5 من أكثر يتعلم فيها  في العام المذكور مدرسة5366المدارس في المملكة قد بلغ 

وزارة التربية (أما من حيث السلطات فتشرف على تعليم الطلبة سلطات عدة  ،وذلك في مختلف المراحل الدراسية في أنحاء المملكة كافة

تتعاون فيما بينها ) األوقافوزارة  و،الصحةوزارة وزارات حكومية آخرى مثل وزارة الدفاع و ،وكالة الغوث الدولية ، القطاع الخاص،والتعليم

 األكبربغرض تحقيق األهداف العامة للتربية والتعليم، وتعتبر وزارة التربية والتعليم المؤسسة التربوية التي تقدم خدمات التعلم والتعليم للنسبة 

 التي تبلغ نسبة الطلبة الملتحقين بها اع الخاصالقطمن إجمالي الطلبة في المملكة، تليها في المرتبة الثانية % 70.20من الطلبة والتي تبلغ 

من الطلبة، في حين تقدم مؤسسات حكومية آخرى خدماتها % 8.56، بينما تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها التعليمية لحوالي 19.99%

 .ةلكممن إجمالي طلبة الم% 1.25إلى التعليمية 

 8.9الحثيثة والمكثفة التي بذلها األردن للحد منها، فقد انخفضت نسبتها إلى أن بلغت ما فيما يتعلق باألمية في األردن، وبفضل الجهود أ

 بفتح مراكز  التربية والتعليم وللقضاء على األمية فقد قامت وزارة،لإلناث % 13للذكور و  % 4.8، حيث كانت النسبة 2005في عام% 

 وإدراكها هالمرأمن إجمالي الملتحقين بها، مما يدل على وعي  % 86.5نسبته لتعليم الكبار حتى الصف السادس االبتدائي، تشكل اإلناث ما 

 .ألهمية التعليم في تطوير مسار حياتها

 ، إيجابًا على الطالببما ينعكس إلحداث التطوير التربوي الشامل بمختلف مناحي العملية التربوية  الحثيثةلقد واصل األردن جهوده

 تعميم تدريس اللغة اإلنجليزية لتشمل الصفوف جميعها من ؛يتها الرئيسة، فقد شمل التطوير محاور عدة أبرزهاباعتباره محور هذه العملية وغا

 الحاسوب وتقنياته، مما يبسط  من استخداموحوسبة التعليم في مدارس المملكة، وتمكين المعلمين والطلبة ،ر ولغاية الصف الثاني عشاألول

إضافة إلى المباشرة بإنشاء مدارس الملك عبد الله  ،لطلبة، ويجعل عملية التعلم أكثر جدوى وفائدة ومتعةعمليات التعلم ويعمق الفهم لدى ا

 .الثاني المعظم للتميز والتوسع في إقامة رياض األطفال لوزارة التربية والتعليم في المناطق ذات الحاجة

بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة التي تملكها وتديرها شركات وكون األردن تميز عن غيره من دول العالم بالسماح للقطاع الخاص 

مواصلة جهوده في هذا المجال، باإلضافة إلى تطوير برامج ب  تم العمل على تشجيع هذا القطاع ، وتهدف إلى تحقيق الربح،خاصة أو أفراد

التقنيات التربوية، وإقرار سياسة التنمية المهنية المستدامة التربية الخاصة لذوي صعوبات التعلم، ومواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية و

 من خالل ذلك  التربية والتعليم وتأمل وزارة،ه ونظام رتب المعلمين والمباشرة بتطبيقه، وتطوير البناء المدرسي ومرافقه ومستلزمات،للمعلمين

ئم لعصر المعلوماتية انسجامًا مع رؤية جاللة الملك عبد الله الثاني ابن كله إلى إحداث نقلة نوعية في مهارات التعليم، وتنمية نمط التفكير المال

 وقد أولت الحكومات األردنية المتعاقبة أهمية خاصة للتعليم منذ ،الحسين المعظم بأن يغدو األردن مركزًا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة

 .1921تأسيس األمارة عام 

 ، لكبر حجم قطاع التعليم بشكل عام في األردننظرًادراسة تبحث في تقدير الطلب على التعليم الخاص، ونظرا ألهمية التعليم جاءت هذه ال

 بل يكاد يهم جميع أفراد ،الشغل الشاغل لشريحة واسعة من المواطنين حيث يعتبر التعليم وتزايد الطلب على التعليم الخاص بمراحله المختلفة،

  .المجتمع

لتعرف على محددات الطلب على التعليم الخاص في األردن، ولكافة المراحل التعليمية خالل الفترة هذا وتهدف هذه الدراسة ل

 ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت الدراسة ببناء النماذج القياسية المختلفة استنادًا على النظريات االقتصادية، ،1979/1980-2004/2005
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 باالعتماد على بيانات السالسل الزمنية ،ائية التي تم استخدامها في الدراسات السابقةوتحليل وتقييم بعض العالقات والمعادالت اإلحص

 .للمتغيرات خالل فترة الدراسة للوصول إلى نتائج ذات مصداقية عالية

نه استثمارًا، إلى جانب كو ضرورية ةنه سلعأفقد أصبح ينظر إلى التعليم على   أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه،يتأتو

كونه يؤثر على المتغيرات  ، التعليم حجر األساس في االقتصاد القوييعتبر حيثودفع عجلة التنمية  وذلك للدور الذي يلعبه في تقدم البلدان،

 .رهايالبطالة وغ العمالة، الناتج الكلي، الدخل، االقتصادية الكلية كزيادة اإلنتاجية،

 :موعة من الفرضات يمكن اختصارها بالنقاط التاليةوتركز هذه الدراسة على اختبار مج

 .يوجد عالقة عكسية بين اسعار التعليم الخاص والطلب على التعليم الخاص .1

 .يوجد عالقة طردية بين عدد السكان والطلب على التعليم الخاص .2

 .يوجد عالقة طردية بين متوسط دخل الفرد والطلب على التعليم الخاص .3

قبل المدرسي وانتهاء  ما  ابتداء من التعليم،ولى في األردن التي تبحث في الطلب على التعليم الخاص بشكل متكاملاألوتعتبر هذه الدراسة 

وذلك من خالل توظيف ، حيث قامت الدراسة بتحديد مجوعة من المحددات الرئيسية الخاصة بكل مرحلة من مراحل التعليمبالتعليم العالي

 االمر الذي اغفلته كل ،الالزمة لتحديد واكتشاف المشاكل االحصائية لتجنب ظهور نتائج مزيفة في التحليلمجموعه من االختبارات القياسية 

  في قطاع التعليم القطاع الخاص حيث تساعد هذه الدراسة المستثمريناألول:  وبالتالي فهي تخدم قطاعين مختلفين.الدراسات المحلية السابقة

والثاني .  أخذ صورة واضحة عن حجم الطلب المتوقع في المستقبللتاليا و ب، الطلب على التعليم الخاصالتعرف على العوامل التي تؤثر في

 مؤسسات التعليم العام بعد معرفة الطلب على مؤسسات هالقطاع العام الذي تتشكل له الصورة بشكل أوضح عن حجم الطلب الذي سوف تواجه

 مثل عدم توفر ، بغية تجنب الوقوع في بعض العقبات، السياسات المناسبةنسات التعليمية يختاروسمي السياامر الذي يجعل راأل التعليم الخاص،

 . التعليم العامعدم تحديد األنفاق المناسب على قطاع الكوادر التعليمية أو واالمباني 

 ومرورا باالطار النظري والدراسات السابقة  ابتداءا بالمقدمة وواقع التعليم في االردن وتطوره،،ولقد تم تقسيم الدراسة إلى اربعة اجزاء

التي تناولها الجزء الثاني، في حين عرض الجزء الثالث النماذج القياسية المستخدمة في التحليل، وأخيرًا جاء الجزء الرابع لبيان النتائج 

 .  والتوصيات التي تم التوصل اليها من خالل هذه الدراسة

 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا: ثانيا

عملية تدريب وتنمية المعرفة والمهارة والفكر والخلق والسيما عن طريق "التعليم على انه ) Webster، 2007(يعرف قاموس ويبستر

عملية توجيه عملية التعلم وحفز المتعلم واستثارة قواه العقلية ونشاطه الذاتي "كذلك يمكن تعريف التعليم على أنه ". التربية والتعليم الرسمي

 ولذا فإن األنشطة التعليمية تتضمن إنتاج وتوزيع المعرفة، سواًء ،)2002 ،الشديفات" (وتهيئة الظروف التي تمكنه من التعلم أيًا كان نوعه

هذا ويمكن تعريف التعليم الخاص بأنه التعليم الذي يتم في المؤسسات التعليمية . حدثت في مؤسسات رسمية أو خاصة أو في أي مكان آخر

 .تديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية وتكون مملوكة ألفراد أو مؤسساتالتي 

 ال سيما لدى ، واخذ هذا االهتمام يزداد يوما بعد يوم،ان االهتمام بقطاع التربية والتعليم يعود الى بدايات ظهور علم االقتصاد

هذا . Economics of education)1(تصاديات التعليم  بل علما مستقال عرف باق، االمر الذي اصبح موضوع دراسة مستقله،االقتصاديين

علم يبحث أمثل الطرق الستخدام الموارد التعليمية ماليا وبشريا وتكنولوجيا وزمنيا من أجل تكوين البشر "ويعرف علم اقتصاديات التعليم بأنه 

 أجل ن وم، المجتمعات التي يعيشون فيها حاضرًا ومستقبًالبالتعليم والتدريب عقًال وعلمًا ومهارًة وخلقًا وذوقًا ووجدانًا وصحًة وعالقًة في

 ).1988 ،النوري" (أحسن توزيع ممكن لذلك التكوين

نه أ األول وهو أن قرار االلتحاق بالمؤسسات التعليمية قرار استثماري ش،يقوم األساس النظري لتقدير الطلب على التعليم على اتجاهينو

 وتشمل المنافع من ،تم قبوله إذا كانت المنفعة المتوقعة في المستقبل من التعليم تفوق تكاليف التعليم حيث ي،استثماري آخرن أي مشروع أش

 أما النوع اآلخر فهو ، األول مادي ويتمثل بزيادة الدخل خالل فترة الحياة بعد التعليم مقارنة بالدخل المتوقع في حال عدم التعلم،التعليم نوعين

 ويخضع الطلب عليه ، أما النوع اآلخر يقوم على أن االلتحاق بمؤسسات التعليم قرار استهالكي،االجتماعية والثقافيةغير مادي يتمثل بالمنافع 

 كذلك ينظر للتعليم على انه استثمار في رأس المال البشري وعملية الطلب على التعليم ، سلعة آخرىألي المحددات التي تؤثر على الطلب لنفس

 .(Nielson, 2001)ادلة بين المداخيل المستقبلية المحسنة، نتيجة زيادة التعليم والمداخيل الضائعة أثناء فترة التعليم تأتي من كونه عملية مب
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وقد جاءت هذه الطرق متماشية مع وجهات النظر حول التعليم فيما إذا كان استهالكا أو  ،لتقدير الطلب على التعليمهناك عدة طرق 

وهي على النحو ) (Campell and Siegel, 1967ي يمكن القول أن هناك ثالثة طرق تخدم وجهات النظر المختلقة  أ،استثمارا أو االثنين معا

  :التالي

 كانت القيمة الحالية للمنافع إذا ويتم اتخاذ قرار االلتحاق بالتعليم ،رى أن الطلب على التعليم هو قرار استثماريت :الطريقة األولى

فالمادية  ،مادية وغير مادية ن كل من المنافع والتكاليف يمكن أن تقسم إلى قسمينأعلما ب ،لتكاليفل القيمة الحالية من التعليم تفوقالمتوقعة 

أما غير المادية فتتمثل في المكانة االجتماعية والمتعة من  ،متمثلة في التكاليف أو المنافع المباشرة التي يدفعها أو يجنيها الشخص من التعليم

  .لتعليم أو للعملذهاب الشخص ل

تالي يتحدد الطلب على الأن قرار التعليم هو قرار استهالك حالي أي أن التعليم سلعة تحقق منفعة وبوالتي تقوم على : الطريقة الثانية

، وعدد )عليم هو العملالفرصة البديلة للت(  سعر السلعة، واسعار السلع المكملة والبديلة، وتكلفة الفرصة البديلة : منها هذه السلعة بعدة عوامل

السكان، والدخل وتوزيع الدخل، وفي مرحلة التعليم العالي يمكن اضافة اعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة، ومعدل البطالة للقوى العاملة 

 .المتعلمة وغير المتعلمة 

بة لألفراد بناء على الدخل المتاح وسلوك  على تعظيم المنفعة بالنسأن هذه الطريقة تقوم) (Jans, 2006يرى جانز: ة الثالثالطريقة

 تعتمد على االستثمار ،ويمكن صياغة نموذج اقتصادي لمعرفة قرار االلتحاق بالتعليم بافتراض أن كل فرد له دالة منفعة خاصة به ،األفراد

 .البشري نتيجة التعليم وكذلك استهالك السلع والخدمات اآلخرى

قام عدد من الباحثين والسيما   على المستويين العالمي والمحلي، بشكل خاص الخاصوالتعليمعام مع تزايد الطلب على التعليم بشكل و

 فعلى المستوى ،االقتصاديين منهم بتناول هذا الموضوع في دراساتهم إللقاء الضوء على محددات الطلب على التعليم بشقية العام والخاص

 بالتنبؤ بحجم ه األردن حيث قامت الباحثالثانوي فيالطلب على التعليم ناولت الباحثة فقد ت )1984 (خوري قامت بها الالمحلي نذكر دراسة

باالعتماد على أعداد الطلبة في المرحلة ) 1999/2000 – 1984/1985(الطلب على التعليم في المرحلة الثانوية خالل السنوات الدراسية 

 .احثة طريقة المصفوفة التعليمية في تقدير حجم الطلبوقد استخدمت الب السنوات السابقة للدراسة، الثانوية خالل

 الطلب على التعليم الخاص األساسي والثانوي في تتقدير محددا بعنوان) 1999 (غنايمومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع دراسة 

من خالل استخدام نموذج قياسي، باالضافة الى   والتي تناول فيها محددات الطلب على التعليم الخاص في المرحلة األساسية والثانوية،األردن

من طلبة % 58 طالبا من محافظة العاصمة، كون هذه المحافظة تستحوذ على 2107استخدام اسلوب العينة التي استخدم بها عينة مكونه من 

اص مرتفع ومستمر، حيث بلغ معدل ، حيث أشارت النتائج في هذه الدراسة إلى أن الطلب على التعليم الخالتعليم الخاص االساسي والثانوي

، وكذلك أظهرت الدراسة أن الطلب على التعليم الخاص مرن 1996-1974خالل الفترة % 6.32النمو السنوي للطلب على التعليم الخاص 

شارت النتائج إلى أن هذه  أةأما بالنسبة للمرونة الدخلي ،لخدمة التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العام وذلك بسبب توفر بديل ،بالنسبة للسعر

وكذلك أظهرت النتائج أن المستوى االقتصادي واالجتماعي   ضرورية وليست كمالية،ة حيث تعتبر هذه الخدم، غير مرنة بالنسبة للدخلةالخدم

معلمات النموذج وقد استخدم الباحث أسلوب السالسل الزمنية وأسلوب العينة في اختبار  ؤثر في الطلب على التعليم الخاص،يوالتعليمي 

 .القياسي المستخدم

 ،من الرواد في مجال تقدير الطلب على التعليم) Campbell and Siegel, 1967(أما على الصعيد العالمي يعد كل من كامبل وسيغل 

اد على النموذج القياسي  وتم االعتم،1964-1919 للفترة األمريكيةحيث قاموا بدراسة لتقدير الطلب على التعليم العالي في الواليات المتحدة 

 مؤشر أسعار التعليم وعدد السكان للفئة العمرية ، الدخل، أعداد المسجلين لمرحلة التعليم العالي،الذي يحوي كل من المتغيرات المستقلة

لى أن كل من الدخل  وقد توصلت الدراسة إ،وذلك لمعرفة أثر كل من هذه المتغيرات في دالة الطلب على التعليم للمرحلة المذكورة) 18-24(

وأسعار التعليم يؤثر في دالة الطلب على التعليم العالي، حيث كان ألسعار التعليم تأثير سلبي، ولكن وجدت الدراسة أن الطلب على التعليم العالي 

 كانت المرونة الدخليه  بينما كان للدخل تأثير موجب في دالة الطلب على التعليم العالي حيث،0.44غير مرن كون المرونة السعرية تساوي 

 .   األمر الذي يشير إلى أن التعليم العالي سلعة عادية ولكنها كمالية1.22تساوي 

للتعرف على محددات الطلب على التعليم في كينيا للمرحلة  )(Jane and Domisiano, 2006 قام بها جان ودومسانو  دراسةوفي

         رفاهية المجتمع التركيب العائلي، ثقافة الوالدين،:  التاليةتعليم االبتدائي يحدد بكل من العواملوتوصلت الدراسة إلى أن الطلب على ال ،االبتدائية

 أما عمل األب فليس له أي تأثير ، في دراسة األبناءًا ايجابيًام دورألام حيث أظهرت الدراسة أن لعمل ألا الوالدين وخاصة ل، عم)معدل الدخل(

 .في هذه الدراسة
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 وتوصل ،لتقدير الطلب على التعليم في مدغشقر للمرحلة األساسية Sahn،2001 ( Peter and(دراسة التي قام بها بيتر وسان ال وأما

  إلى أن نوعية المدرسة ومقدار الرسوم هي التي تحدد االختيار بين التسجيل في المدارس الخاصة أو الحكومية أو عدم التسجيل،انالباحث

 وبالتالي أي زيادة في رسوم التعليم الحكومية سوف يؤدي إلى عدم ، أن الطبقة الفقيرة أكثر استجابة لتغير األسعاروكذلك توصل الباحث إلى

 ويعود السبب إلى عدم توفر معلومات دقيقة عن المسجلين في المدارس ًا،أما بالنسبة لتأثير السعر التقاطعي فقد كان منخفض عدالة في التعليم،

 .   الخاصة

ي فان اهم مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تناولها الطلب على التعليم الخاص بشكل متكامل،ابتداء من التعليم ماقبل وبالتال

المدرسي وانتهاء بالتعليم العالي، حيث قامت الدراسة بتحديد مجموعة من المحددات الرئيسية الخاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم ، وذلك 

 . مجموعة من االختبارات القياسية الالزمة لتحديد واكتشاف المشاكل االحصائية، لتجنب ظهور نتائج مزيفة في التحليلمن خالل توظيف

 النموذج القياسي: ثالثا

، إذا البد من )2004-1979(انطالقا من كون الدراسة تبحث في الطلب على التعليم الخاص في األردن بمختلف مراحله خالل الفترة 

 وذلك باستخدام النماذج القياسية ،تغيرات المؤثرة في الطلب ومقدار التأثير النسبي لكل من هذه المتغيرات لمراحل التعليم المختلفةمعرفة الم

 .المالئمة لذلك، حيث سيتم استخدام عدة نماذج قياسية كل منها يخص مرحلة مختلفة من مراحل التعليم

 )األطفالرياض (نموذج مرحلة التعليم ما قبل المدرسي 

كون مؤسسات التعليم الخاص منفردة تقريبا بتلبية الطلب على هذه المرحلة من التعليم حيث تشير الكتب اإلحصائية لوزارة التربية 

 الدراسية  لألعوام،%94 ،%96 ،%95 ،%97 ،%97والتعليم أن نسبة طالب هذه المرحلة في مؤسسات التعليم الخاص كانت 

 أي يمكن القول بان هذه المرحلة من التعليم ، على التوالي2004/2005 ، 2003/2004 ،2002/2003، 2001/2002  2000/2001

تنفرد بها مؤسسات التعليم الخاص، ولمعرفة المتغيرات التي تؤثر في دالة الطلب لهذه المرحلة من التعليم سيتم استخدام النموذج القياسي 

 . المتغيراتالتالي لقياس التأثير النسبي لكل من هذه 

………. (1) ),,,,( 1 TKSTPCRPOPRCPIfKST ttttt −=
 

 :حيث أن

1, −ttKST
 ويتوقع أن يكون تأثير ،)t-1( والفترة المتباطئة ،t)(في السنة ) رياض األطفال(عدد الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص لمرحلة : 

 . ة الحاليةعدد الطالب في الفترة المتباطئة إيجابيا على عدد الطالب في الفتر

tRCPI
نسبة مؤشر األسعار والتي تم حسابها من خالل قسمة األرقام القياسية ألسعار التعليم الخاص إلى األرقام القياسية ألسعار : 

المستهلك
2

 أساس، وحسب م أسعار سنة1994ومع األخذ بعين االعتبار أسعار عام  ،، والذي تم استخدامها كمؤشر لألسعار)t(في السنة  

 . فيتوقع أن تكون العالقة عكسية بين األسعار وعدد طالب التعليم الخاص،النظرية االقتصادية الخاصة بقانون الطلب

 tRPOP
ن ، إلى عدد السكان الكلي في نفس السنة، حيث يتوقع أن تكون العالقة بي)t(في السنة ) 5-4(نسبة عدد السكان للفئة العمرية : 

 .  هذه النسبة والطلب على هذه المرحلة من التعليم الخاص عالقة طردية

tPC
 ،)t(في السنة ) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية مقسوما على عدد السكان الكلي( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : 

 وذلك ألن ارتفاع معدل النمو ،الناتج المحلي اإلجمالي والطلب على التعليم الخاص عالقة طرديةويتوقع أن تكون العالقة بين نصيب الفرد من 

االقتصادي بشكل يفوق معدل النمو في حجم السكان يعكس تحسن الوضع االقتصادي، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج 

 . ه وبالتالي تحسن القدرة الشرائية ل،المحلي اإلجمالي

T :حيث تم إدراج هذا المتغير لقياس االتجاه الزمني في المتغير التابع، حيث يستخدم هذا المتغير لمعالجة ارتباط المتغير ،المتجه الزمني 

ن االتجاه العام للمتغير التابع يتجه نحو  ويعكس هذا المتغير االتجاه العام للمتغير التابع بحيث إذا كان معامل هذا المتغير سالبًا فا،التابع بالزمن

 ويتوقع عند الحديث عن التعليم بان يكون معامل المتجه الزمني موجب حيث يعكس هذا المتجه بعض العوامل ،االنخفاض والعكس صحيح

 . م وقناعتهم بأهميته كاتجاه الناس ونظرتهم حول التعلي،االجتماعية، والتي من الصعوبة إدراجها في النماذج القياسية المستخدمة

- + + +



 1937 عبدالله غزوووليد حميدات 

 نموذج مرحلة التعليم األساسي

 وكون هذه المرحلة من التعليم الزاميه فهي تختلف عن المراحل ،)من الصف األول حتى الصف العاشر(تمتد هذه المرحلة من التعليم 

 ،لهذه المرحلة) 1(دام النموذج القياسي التالياآلخرى ألن عملية إرسال األبناء إلى المدارس الحكومية أو الخاصة إجبارية وسوف يتم استخ

 .  لمعرفة مدى تأثير كل من متغيرات هذا النموذج على الطلب لهذه المرحلة من التعليم

…… (2)),,,,,( 11 TDUMPRIGDPPOPEPIfPST ttttt −−=
 

 : حيث أن

 tPST
 .يةللمرحلة األساس) t(عدد الطالب المسجلين بمؤسسات التعليم الخاص في السنة : 

tEPI
 .م كسنة أساس1994ومع األخذ بعين االعتبار أسعار عام  ،)t(في السنة مؤشر أسعار التعليم الخاص :  

tPOP
 .(t)عدد السكان الكلي في السنة : 

1−tGDP
 ).t-1(الناتج القومي اإلجمالي في السنة السابقة : 

1−tPRI
 على عدد الطالب (t-1)تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العام، وتم احتسابها بقسمة ميزانية التربية والتعليم في الفترة السابقة : 

 . حيث تم استخدام هذا المتغير كمؤشر لجودة التعليم في مؤسسات التعليم العام،الكلي في مدارس التربية والتعليم في الفترة السابقة

DUM :فترة الدراسة، حيث لمتغير وهمي للداللة على السنوات التي تم العمل بها بإلزامية التعليم من الصف األول حتى الصف العاشر خال 

 .وصفر لباقي السنوات) 1989/1990اعتبارا من العام الدراسي(يأخذ القيمة واحد للسنوات التي تم العمل بإلزامية التعليم 

T :المتجة الزمني. 

 نموذج مرحلة التعليم الثانوي 

تم استخدام النموذج القياسي التالي لهذه المرحلة من التعليم لمعرفة مدى تأثير كل من المتغيرات التي من المتوقع ان تؤثر في دالة 

الطلب على التعليم الثانوي
4

. 

  

------ (3)),,,,( 11 DUMPRIPCPORCPIfSST ttttt −−= 

 :حيث أن

tSST
 ).t(عدد الطالب المسجلين بمؤسسات التعليم الخاص للمرحلة الثانوية في السنة : 

1−tRCPI
 نسبة مؤشر األسعار والتي تم حسابها من خالل نسبة األرقام القياسية ألسعار التعليم الخاص إلى األرقام القياسية ألسعار المستهلك: 

م كسنة أساس، وحسب النظرية االقتصادية الخاصة بقانون الطلب، فيتوقع 1994ومع األخذ بعين االعتبار أسعار عام  ،)t-1(الفترة المتباطئة  في

 .أن تكون العالقة عكسية بين األسعار وعدد طالب التعليم الخاص

1−tPO
ي إليها طالب هذه المرحلة من التعليم، ويتوقع أن يكون لهذا المتغير تأثير والتي ينتم) 17-16(عدد السكان للشريحة العمرية : 

 .ايجابي على الطلب لهذه المرحلة من التعليم

tPC
 ). t(في السنة ) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية مقسوما على عدد السكان الكلي( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : 

tPRI
على عدد الطالب في مدارس ) t(تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العام وتم احتسابها بقسمة ميزانية التربية والتعليم في السنة : 

 ).t(التربية والتعليم في السنة 

- + + - +

++- - -
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DUM :لتي مرت على األردن خالل فترة الدراسة، حيث يأخذ القيمة واحد لسنوات متغير وهمي للداللة على التغيرات االقتصادية والسياسية ا

 .عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وصفرًا لباقي السنوات

 نموذج مرحلة التعليم العالي

وسيتم استخدام النموذج القياسي التالي
4

: 

 

),,,,,( 1111 DUMHSTWGRGDPEPIfHST tttttt −+−+=
(… 4) 

 :حيث أن   

1, −ttHST
 .(t-1) والسنة السابقة ،)t( عدد الطالب الذين سجلوا في الجامعات الخاصة في السنة :

tEPI
 .م كسنة أساس1994ومع األخذ بعين االعتبار أسعار عام  ،)t(في السنة مؤشر أسعار التعليم الخاص :  

1+tGDP
 . في السنة القادمة، والذي تم استخدمه كمقياس للدخل المتوقع في السنة القادمةالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المتوقع: 

1−tGR
 حيث يعتبر هذا العامل من العوامل الرئيسة في تحديد الطلب على التعليم ،عدد الناجحين في الثانوية العامة في السنة السابقة : 

خدام هذا المتغير يرجع إلى أن الطلب على التعليم الخاص في هذه المرحلة يتوقف على الحصول الخاص لهذه المرحلة من التعليم، وسبب است

 ويتوقع أن يكون تأثير هذا المتغير إيجابي على الطلب على ،على الثانوية العامة، باإلضافة إلى أنه يعكس فئة السكان الخاصة بهذه المرحلة

 خاصة مع عدم ،في الثانوية العامة البد أن يؤدي إلى زيادة اإلقبال على التعليم الجامعي الخاصالتعليم العالي، حيث أن زيادة عدد الناجحين 

قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة، حيث يتم تحديد سقف ألعداد المقبولين وحد أدنى لمعدالت القبول في 

 . الجامعات الحكومية

  1+tW
مستوى األجور المتوقع أن يحصل عليه من هم من حملة الثانوية العامة فما دون إذا ما فضلوا الذهاب إلى سوق العمل على : 

 لاللتحاق بالجامعة، وحسب هذا (Opportunity cost)االلتحاق بالجامعات إلتمام دراستهم، وبالتالي يعكس هذا المتغير تكلفة الفرصة البديلة 

 أن يكون تأثير هذا المتغير سالبًا على الطلب على التعليم العالي الخاص، حيث أن زيادة األجور تؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة التعريف يتوقع

 .  البديلة للتعليم العالي، وبالتالي عزوف الطلبة خرجي الثانوية العامة عن متابعة تعليمهم العالي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

DUM : متغير وهمي للداللة على التغيرات االقتصادية والسياسية التي مرت على األردن خالل فترة الدراسة، حيث يأخذ القيمة واحد

 .لسنوات عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وصفر لباقي السنوات

 التحليل القياسي

 ،حل التعليم الخاص اعتمادًا على النماذج المستخدمة في الدراسات السابقةبعد أن تم بناء النماذج القياسية الخاصة بكل مرحلة من مرا

 وبيان تأثير كل منها على الطلب للمراحل ،وكذلك التوقعات االقتصادية، قام الباحث بإجراء االختبارات الالزمة لتقدير معلمات النماذج المختلفة

قبوله وقرارات سليمة حول النماذج المستخدمة البد من أجراء االختبارات الالزمة  ومن أجل الحصول على نتائج م،المختلفة من التعليم الخاص

 . سواء قبل إجراء عملية التقدير أو بعد إجراء عملية التقدير، لضمان مصداقية النتائج،لذلك

  )Stationary Test(اختبار استقرار البيانات  

ة عدم استقرار البيانات وبمعنى آخر إن الوسط الحسابي والتباين يتغيران عبر من المشاكل االحصائية التي يمكن أن تواجه الباحث مشكل

 Ordinary، وكون معظم البيانات االقتصادية تعاني من هذه المشكلة، لذلك فان استخدام طريقة المربعات الصغرى )(Maddala، 1998الزمن 
Least Square (OLS)ج منحازة وبالتالي إلى استنتاجات مظللة، وللتأكد من استقرار البيانات  قبل التأكد من استقرار البيانات ستقود لنتائ

 ADFإلى نتائج اختبار ) 1( وويشير الجدول Augmented Dickey-Fuller) ADF( فولر الموسع –سوف تطبق الدراسة اختبار ديكي 

الستقرار البيانات
5 . 

 

- + + - - -
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 نتائج اختبار استقرار البيانات )1(جدول 
 

 درجة االستقرار فترة التباطؤ القيمة الحرجة المحسوبةالقيمة  المتغير

KST -9.76 -2.67 1 1% at 2nd difference *

PST -9.31 -2.67 1 1% at 2nd difference *

SST -3.38 -2.66 1 1% at 1st difference *

HST -4.83 -2.66 1 1% at 1st difference *

KPO -4.46 -2.67 1 1% at 2nd difference *

RCPI -2.54 -2.66 1 1% at 1st difference *

PC -3.2 -2.66 1 1% at 1st difference *

POP -5.58 -2.67 1 1% at 2nd difference *

GDP -2.02 -1.95 1 5% at 1st difference *

PPO -4.44 -3.72 1 1% at level **

SPO -16.16 -3.88 8 1% at level **

HPO -4.91 -2.66 1 1% at 1st difference *

GR -4.77 -2.66 1 1% at 1st difference *

W -3.73 -1.36 2 1% at level **

 .مع الحد الثابت** ، بدون الحد الثابت والمتجه الزمني        * 

 حيث تظهر نتائج الجدول استقرار عدد السكان للمرحلة األساسية ، فولر الموسع-إلى نتائج اختبار ديكي) 1(يشير الجدول السابق رقم 

 طالب د عد،)KST( طالب رياض األطفال  عدد،على المستوى، في حين كان كل من المتغيرات) W(ومعدل األجر ) SPO(و) PPO(والثانوية 

 أما باقي ،مستقرة عند الفرق الثاني) POP( عدد السكان الكلي ،)KPO( عدد السكان المناسب لرياض األطفال ،)PST(المرحلة األساسية 

المتغيرات عند نفس الدرجة، فلن  فولر والتي تشير إلى عدم استقرار جميع – وبناء على نتائج ديكي ،المتغيرات فكانت مستقرة عند الفرق األول

تقوم الدراسة باستخدام طريقة المربعات الصغرى على بيانات المتغيرات سابقة الذكر مباشرة، كون هذه الطريقة تتطلب أن تكون البيانات 

رات عند نفس الدرجة، مستقرة على المستوى، وكذلك ال يمكن استخدام اختبار التكامل المشترك ومتجه تصحيح الخطأ لعدم استقرار المتغي

، والتي تم استخدامها من قبل عدد من (Bruce, 2007) 1986عام (Sims) لذلك تم معالجة البيانات باستخدام المعادلة المطورة من قبل سيمز

 :، وتعتمد هذه المعادلة على الصيغة التالية)م2005(، والطالفحة )Quraan،1996(الباحثين ومنهم على سبيل المثال القرعان 

)(562.0)(5.1)( 21 −− +−= tttt XnXnXnFX lll
 

، والتي تعتمد على اللوغاريتم الطبيعي للمتغير في نفس الفترة مطروحا منه (t) إلى قيمة المتغير بعد المعالجة في الفترة tFXحيث تشير 

اللوغاريتم الطبيعي لقيمة المتغير المتباطئ مضروب ب 0.562 مضروب باللوغاريتم الطبيعي لقيمة المتغير في الفترة السابقة مضافا إليه 1.5

لفترتين سابقتين وتساعد هذه المعادلة على المحافظة على استقرار متوسط وتباين البيانات خالل فترة الدراسة وبالتالي استقرار المتغيرات عند 

الذي سعى إلى تحديد المتغيرات التي يعتمد  وبعد معالجة البيانات تم استخدام طريقة المربعات الصغرى لتحقيق هدف الدراسة ،المستوى

 .عليها الطلب على التعليم الخاص في األردن بكافة مراحله

 وبما أن هذه ،)رياض األطفال(نتائج تقدير دالة الطلب على التعليم الخاص لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي ) 2(يبين الجدول التالي رقم 

 باإلضافة إلى أن ،هالي ال يرسلون أبناءهم إلى هذه المرحلة من التعليم أو قد يرسلونهم لفترات متقطعةالمرحلة ليست إلزامية وان نسبة من األ

 وجد صعوبة في الوصول إلى النموذج ، تلعب دور هام في هذه المرحلة من التعليم، عمل الوالدين،المتغيرات االجتماعية كثقافة الوالدين

.  حيث تم تقدير هذه الدالة باالعتماد على مجموعة من المتغيرات تم توضيحها سابقا،ه المرحلةالمناسب لتقدير الطلب على التعليم لهذ

 اإلحصائية إلى جانب عدد السكان يظهر عدم تمتع الحد الثابت بالمعنوية) 2(وبالرجوع إلى النموذج األول العامود الثاني في الجدول رقم 

5  وكون إزالة الحد الثابت من النموذج يتسبب في بعض النتائج المنحازة،والدخل، لذلك تم إعادة التقدير بعد أزلة الحد الثابت
               

)George et. al،1980  . ( 
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 KST عدد طالب رياض األطفال/ النموذج القياسي للمتغير التابع) 2(جدول 
 

Model 2 Model 1 
 النموذج

المتغير المستقل                       

_ 
0.45 

(0.69) 
Intercept 

-0.30 
(-2.01) *** 

-0.27 
(-1.73)*** 

RCPI 

1.22 
(8.23) * 

0.68 
(0.86) 

RPOP 

-0.53 

(-2.87) * 
-0.56 

(-2.91) * 
KST(-1) 

0.18 
(1.77) ** 

0.16 
(1.50) 

d (PC) 

0.005 
(4.12) * 

0.005 
(3.82) * 

Trend 

0.72 
0.66 

11.56 
2.10 

0.52 
0.39 
3.77 
2.09 

R- squared 
Adj. R – squared 

F- statistic 
D. W. 

 . المحسوبةtالقيم داخل االقواس تشير الى قيمة 

 %10عند مستوى معنوية *** ، %5عند مستوى معنوية ** ، %1عند مستوى معنوية :  * ذو داللة احصائية

النموذج الثاني في العامود الثالث إلى دالة الطلب على التعليم الخاص لمرحلة رياض األطفال بعد إزالة الحد الثابت، حيث تشير يشير 

-Self)نتائج النموذج إلى عدم معاناة هذا النموذج من أي من المشاكل اإلحصائية المعروفة، حيث تم فحص مشكلة االرتباط الذاتي 
Correlation) اختبار  من خاللLM-testكما تم اختبار مشكلة االرتباط الخطي ، وذلك الستخدام المتغير التابع كمتغير مستقل بفترة متباطئة 

 من خالل فحص االرتباط بين المتغيرات المستقلة،وتبين من خالل مصفوفة االرتباط بين المتغيرات عدم وجود Multicollinearity)(المتعدد 

 (R-square)الخطي المتعدد، كونه ال يوجد ارتباط مرتفع بين المتغيرات المستقلة وكذلك انخفاض قيمة التحديد مؤشر على مشكلة االرتباط 

  .White من خالل اختبار Heteroskedasticity)(كما تم التاكد من خلو النموذج من مشكلة عدم التجانس 

 سالب على الطلب على التعليم الخاص في مرحلة رياض RCPI)(لنسبية إلى أن تأثير األسعار ا) 2(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 

، حيث تشير النتائج إلى أن زيادة األسعار النسبية بنسبة مئوية واحدة يؤدي إلى )KST(األطفال والمتمثل بإعداد الطلبة في هذه المرحلة 

 تنص على أن العالقة عكسية بين األسعار من جهة والكمية وهذا ينسجم مع النظرية االقتصادية والتي% 0.3انخفاض أعداد الطالب بنسبة 

 .المطلوبة من جهة آخرى

موجبًا على الطلب على التعليم الخاص لمرحلة ) RPOP(إلى عدد السكان الكلي ) 5-4(في حين كان أثر نسبة عدد السكان للفئة العمرية 

وهذه النتيجة تأتي منسجمة مع % 1.22عداد الطالب في هذه المرحلة بـ يؤدي إلى زيادة أ% 1رياض األطفال، حيث إن زيادة هذه النسبة بـ 

اإلشارة المتوقعة لهذا المتغير في بداية التحليل والمستمدة من النظرية االقتصادية الخاصة بمحددات الطلب، حيث إن زيادة عدد السكان من 

 .محددات الطلب على السلع والخدمات

سالبًا على أعداد الطلبة ) KST(-1)(عدد الطالب في هذه المرحلة من التعليم والمتباطئ لفترة واحدة وبعكس ما توقعت الدراسة جاء أثر 

في الفترة الحالية، حيث إن زيادة عدد الطالب في الفترة السابقة بمقدار واحد بالمئة يؤدي إلى انخفاض عدد الطالب في الفترة الحالية بـ 

لتوزيع العمري للسكان لهذه المرحلة وما قبلها، بحيث إن زيادة نسبة قبول الطالب في هذه المرحلة  ، وقد يرجع السبب في هذا إلى ا0.53%
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 أو قد يعود السبب إلى تباعد فترات اإلنجاب، باإلضافة إلى أن بعض األسر ال تستطيع تحمل تكاليف ألكثر ،يكون على حساب الفترات الالحقة

 .من طالب في مؤسسات التعليم الخاص

يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على ) d(PC(( فإن تغير الدخل normal goodsالتعليم الخاص في هذه المرحلة من السلع العادية وألن 

وجاء معامل هذا المتغير موجب حسب ما تم توقعه حول ) T(التعليم الخاص بمرحلة رياض األطفال  هذا وقد تم إضافة متغير المتجه الزمني 

كن اإلستنتاج بأن نظرة الناس للتعليم إيجابية وتزداد قناعتهم بأهمية التعليم مع الزمن األمر الذي يقود إلى زيادة الطلب هذا المتغير، حيث يم

 .على التعليم بشكل عام وبالتالي التعليم الخاص

 وكون هذه ،(PST) لهذه المرحلة إلى نتائج دالة الطلب على التعليم الخاص) 3(اما بالنسبة لمرحلة التعليم االساسي يشير الجدول التالي 

 ،المرحلة من التعليم الخاص تستحوذ على عدد كبير من الطالب فقد اهتمت الدراسة بمعرفة أهم المتغيرات التي تؤثر على هذه المرحلة

أفضل نموذج يمكن وحاولت تقدير أكثر من نموذج نذكر أهمها ما ورد في الجدول التالي حيث وجدت الدراسة أن النموذج القياسي الثالث 

 أما المتغيرات المستقلة لهذا ،اعتماده لتقدير الطلب على التعليم الخاص األساسي كونه ال يعاني من أي من المشاكل اإلحصائية سابقة الذكر

 :النموذج فهي

لى التعليم يودي إلى تغير الطلب ع% 1حيث أن تغير مؤشر أسعار التعليم الخاص بمقدار ) EPI(مؤشر أسعار التعليم الخاص -

 .وبشكل سلبي.% 74لهذه المرحلة بمقدار 

 PSTعدد طالب المرحلة األساسية / النموذج القياسي للمتغير التابع) 3(جدول رقم 

Model 3 Model 2 Model 1 
 النموذج

 المتغير المستقل                        

0.13 
(0.30) 

_ 
0.14 

(0.12) 
Intercept 

-0.74 
(-2.72) * 

-0.73 
(-3.03) ** 

-0.75 
(-2.48)** 

ُEPI 

 

0.60 

(2.50) ** 

0.62 
(3.03) * 

0.6 

(2.24) ** 
GDP(-1) 

_ 
0.11 

(0.39) 

-0.01 

(-0.01) 
POP 

-0.21 
(-3.56) * 

-0.21 
(-3.49) * 

-0.21 
(-3.38) * 

PRI(-1) 

0.1 
(3.38) * 

0.1 
(3.37) * 

0.1 
(3.27) * 

DUM 

0.004 
(2.90) * 

0.005 
(2.8) ** 

0.005 
(1.64) *** 

Trend 

0.67 
0.57 
6.84 
2.08 

0.67 
0.57 
6.9 

2.10 

0.67 
0.54 
5.37 
2.11 

R- squared 
Adj. R – squared 

F- statistic 
D. W. 

عند *** ، %5عند مستوى معنوية ** ، %1عند مستوى معنوية :  * ذو داللة احصائية المحسوبة، tالقيم داخل االقواس تشير الى قيمة 

 %10 مستوى معنوية

للداللة على الدخول المتاحة وتبين أن هذا المتغير ذو داللة ) GDP(-1)(الناتج المحلي اإلجمالي في السنة السابقة باألسعار الحقيقية  -

 كما وجدت ، وهذا يتماشى مع واقع الحال في األردن حيث أن أبناء أصحاب الدخول المرتفعة ملتحقون بالمدارس الخاصة،إحصائية

  %.0.60يؤدي إلى تغير الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة بمقدار  % 1غير الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار الدراسة أن ت
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وقد تم استخدام هذا المتغير للداللة على جودة التعليم في مدارس ) PRI(-1)(تكلفة الطالب في مدارس التعليم العام في السنة السابقة  -

 وقد توصلت ،) التعليم بشكل أفضل وبالتالي نوعية تعليم أفضلتتكلفة الطالب دل ذلك على توفير مستلزماأي كلما زادت (التعليم العام 

الدراسة إلى أن العالقة بين تكلفة الطالب في مدارس التعليم العام والطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة سالبة أي أن زيادة تكلفة 

  %.0.21تودي إلى انخفاض الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة بمقدار  % 1 الطالب في مدارس التعليم العام بمقدار

وقد تم استخدامه لمعرفة تأثير قانون إلزامية التعليم للفترة األساسية على الطلب على التعليم الخاص لهذه ) DUM(المتغير الوهمي  -

 .ة تأثير موجب على الطلب على التعليم الخاص األساسي حيث وجدت الدراسة أن لقرار إلزامية التعليم لهذه المرحل،المرحلة

 .ويبين هذا المتغير بأن االتجاه العام على الطلب على التعليم الخاص يتجه نحو الزيادة) T(معامل الزمن  -

  هذه المرحلة ألنهفي نموذج) الكلي أو شريحة السكان المناسبة لهذه المرحلة (وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم اعتماد متغير عدد السكان  -

 عدم تمتعه بداللة احصائية بحيث يتم قبوله، وقد يعود السبب إلى أن عدد السكان يتم تقديره في كل تبين عند اضافته الى النموذج

 .السنوات من قبل دائرة اإلحصاءات العامة باستثناء سنوات التعداد

 والتي تفسر أهم ،)4(ة إلى مجموعة من النماذج الموضحه في الجدول أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي الخاص فقد توصلت الدراس

 وقد اعتمدت الدراسة على النموذج الثالث لتقدير الطلب على التعليم الثانوي الخاص ،المتغيرات التي تؤثر على الطلب لهذه المرحلة من التعليم

 وبناًء على ما ذكر تبين أن كل من الدخل وعدد السكان للشريحة العمرية للنموذج،) (AR(1)بعد أن تم معالجة مشكلة االرتباط الذاتي بإضافة 

لكل من الدخل  % 1 حيث إن زيادة ،والتي تناسب هذه المرحلة من التعليم يؤثر في الطلب على التعليم الخاص وبشكل ايجابي) 16-17(

 . على التوالي %0.06و  % 1.80وعدد السكان للفئة المذكورة يودي إلى زيادة الطلب بمقدار 

 ، نسبة األسعار القياسية وتكلفة الطالب في التعليم العام فقد كانت سلبية التأثير للطلب على التعليم الخاص،أما كل من المتغيرات المستقلة

 ،لى التواليع % 0.34و  % 1.08يؤدي إلى انخفاض الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة بمقدار  % 1حيث إن ارتفاع كل منها بمقدار 

 .أما بالنسبة للمتغير الوهمي الدال على التغيرات السياسية واالقتصادية التي مرت على األردن فقد كان سلبي التأثير

 SSTعدد طالب المرحلة الثانوية / النموذج القياسي للمتغير التابع) 4(جدول 

Model 3 Model 2 Model 1 
 النموذج

 لالمتغير المستق                

-0.09 
(-0.40) 

_ 
-0.19 

(-0.92) 
Intercept 

-1.08 
(-2.75) * 

-0.92 
(-2.4) *** 

-1.0 
-2.53)** 

RCPI 

 

1.80 
(3.11) * 

1.54 
(14.14) * 

2.0 

(3.88) * 
PC 

0.06 
(2.08) ** 

0.07 

(2.89)* 

0.06 

(2.5) ** 
PO(-1) 

-0.34 
(-2.20) ** 

-0.33 
(-2.81) * 

-0.36 

(-2.94) * 
PRI(-1) 

-0.12 
(-2.63) * 

-0.08 
(-1.75) *** 

-0.08 
(-1.69) *** 

DUM 

-0.42 
(-1.9) ** 

_ _ AR(1) 

0.72 
0.61 
6.42 
2.12 

0.65 
0.57 
8.36 
2.51 

0.66 
0.56 
6.6 
2.5 

R- squared 
Adj. R – squared 

F- statistic 
D. W. 
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عند *** ، %5عند مستوى معنوية ** ، %1مستوى معنوية عند :  * ذو داللة احصائية المحسوبة، tالقيم داخل االقواس تشير الى قيمة 

 .%10مستوى معنوية 

 ،)5(أما مرحلة التعليم العالي وهي المرحلة األخيرة من التعليم الخاص التي تبحث بها هذه الدراسة فيمكن قراءة نتائجها من الجدول 
مشاكل اإلحصائية سابقة الذكر إلى المتغيرات التي تؤثر على الطلب والذي يشير فيه النموذج الثاني والذي تم التأكد من عدم وجود أي من ال

 :لهذه المرحلة من التعليم والتي يمكن قراءتها بالشكل التالي

 حيث أن ارتفاع مؤشر ،وتأثيره سالب على الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة) RCPI(مؤشر أسعار التعليم الخاص  -

  %.1.78 يؤدي إلى انخفاض الطلب بمقدار  %1 الخاص بمقدار مأسعار التعلي

 USTعدد طالب مرحلة التعليم العالي / النموذج القياسي للمتغير التابع) 5(        جدول 

Model 2 Model 1 
 النموذج

المتغير المستقل

-0.27 

(-0.30) 

096 

(0.53) 
Intercept 

-1.78 
(-2.16) ** 

-1.71 
(-2.04) *** 

EPI 

2.14 
(3.18) * 

2.46 
(3.11)* 

GDP(1) 

 

0.81 
(2.29) ** 

0.87 

(2.30) ** 
GR(-1) 

-3.72 

(-4.52)* 

-3.91 

(-4.50) * 
W(1) 

-.59 
(-4.15) * 

-.58 

(-3.92) * 
UST(-1) 

-0.32 
(-4.10) * 

-.32 
(-4.15) * 

DUM 

_ 
-1.93 
(-.39) 

PO 

0.72 

0.61 

6.48 
2.13 

0.73 

0.60 

6.43 
2.1 

R- squared 
Adj. R – squared 

F- statistic 
D. W. 

 . المحسوبةt القيم داخل االقواس تشير الى قيمة 

 %10عند مستوى معنوية *** ، %5عند مستوى معنوية ** ، %1عند مستوى معنوية :  * ذو داللة احصائية

قع، وقد جاءت النتيجة متماشية الذي تم استخدامه للداللة على الدخل المتو) GDP(-1)(الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع في السنة القادمة   

مع النظرية االقتصادية حيث إن زيادة الدخل تضمن زيادة الطلب على هذه المرحلة من التعليم، والسيما أن نسبة من طالب التعليم العالي 

ل في العام القادم الخاص من الملتحقين بسوق العمل والمعتمدين على دخولهم وليس على دخول ذويهم أي أنه كلما توقع الشخص دخل أفض

 .كان حافز على التحاقه بمؤسسات التعليم الخاص

والذي يعتبر شرطًا أساسيًا لاللتحاق بالتعليم العالي فكلما ارتفع عدد الناجحين في الثانوية ) GR(-1)( عدد الناجحين في الثانوية العامة - -

  %.0.85فان الطلب يزداد بمقدار    % 1العامة بمقدار 



1944 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

والذي يعبر عن تكلفة الفرصة البديلة، وجاءت نتيجة هذا المتغير حسب ما هو ) W(1)(ع لمن هم في الثانوية العامة فما دون األجر المتوق -

 حيث تبين أن ،متوقع أي كلما ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة قل الطلب على متابعة التعليم العالي وتفضيل االلتحاق بالعمل على الدراسة

  %.3.72يؤدي إلى انخفاض الطلب بمقدار  % 1رارتفاع األجر بمقدا

وجاءت النتيجة سالبة، والسبب عدم قدرة معظم األهالي على ) UST(-1)(عدد الطالب الملتحقين بالتعليم العالي الخاص في العام السابق  -

 . التكاليفارتفاع هذهمع تحمل تكاليف إرسال أكثر من احد األبناء إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص والسيما 

 حيث تبين أن لهذه التغيرات تأثير سالب على ،الدال على التغيرات االقتصادية والسياسية التي مرت على األردن) DUM(المتغير الوهمي  -

 حرب العراق األخيرة كون هذا البلد كان  خالل حيث كان يتوقع أن يكون هذا التأثير موجبًا وخاصة،الطلب على التعليم العالي الخاص

 ولكن قرار الحكومة بتوفير مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية لجميع العائدين من العراق هو ،ستقبل عدد كبير من الطلبة األردنييني

 .المفسر للنتيجة التي توصلت لها الدراسة حول هذا المتغير

والتي ينتمي إليها معظم طالب )  25-18(عمرية سواء عدد السكان الكلي أو الشريحة ال(هذا ويمكن تبرير عدم قبول متغير عدد السكان 

 باإلضافة إلى أن عدد الناجحين في الثانوية قد يعكس عدد السكان الذي يهم ، إلى أن هذا المتغير يتم تقديره أصًال،في النموذج) التعليم العالي 

 . هذه المرحلة وكذلك كون عدد من طالب التعليم العالي الخاص من خارج األردن

  النتائج:رابعا

 خالل الفترة الممتدة من العام الدراسي ،سعت الدراسة لمعرفة محددات الطلب على التعليم الخاص ولكافة المراحل الدراسية

 وبعد إجراء االختبارات الالزمة خلصت الدراسة إلى النتائج المتعلقة بكل مرحلة من مراحل ،2004/2005 وحتى العام الدراسي 1979/1980

 .صالتعليم الخا

 ) رياض األطفال(مرحلة التعليم الخاص ما قبل المدرسي : أوال

 :وجدت الدراسة أن المتغيرات التي تؤثر في دالة الطلب لهذه المرحلة هي

وهذا ينسجم . حيث كان لهذا المتغير تأثير سلبي للطلب على التعليم الخاص) RCPI(مؤشر أسعار المستهلك /مؤشر أسعار التعليم الخاص -

مؤشر اسعار التعليم (الطلب، حيث يشير قانون الطلب الى وجود عالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، اي ان زيادة السعر مع قانون 

 ). التعليم الخاص(يؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة )  مؤشر اسعار المستهلك/الخاص

كما وتأتي هذه . ذا المتغير تأثير إيجابي للطلب على التعليموكان له) RPOP (،عدد السكان الكلي)/5-4(عدد السكان للفئة العمرية  -

النتيجة منسجمة مع الواقع االقتصادي، حيث يعتبر حجم السكان من محددات الطلب، وبالتالـي زيادة حجم السكان تؤثر بشكل ايجابي على 

 .الطلب من معظم السلع وبما فيها التعليم

حيث وجد أن لهذا المتغير تأثير سلبي للطلب على التعليم لهذه المرحلة من ) KST(-1) (عدد طالب رياض األطفال في السنة السابقة -

وقد يرجع السبب في هذا التركيب النوعي للسكان، وتوزيعهم العمري، أي أن زيادة عدد الطالب في الفترة الحالية يكون على حساب . التعليم

أضف إلى ذلك إيثار إرسال . ل ابن آخر للمدارس الخاصة أذا دعت الحاجة لذلكالفترة الالحقة، كما وقد تنخفض قدرة األسرة على إرسا

األبناء على البنات للمدارس الخاصة، خاصة لمحدودي الدخل، حيث يكون قرار إرسال األبناء على حساب فرصة البنات في االلتحاق في هذه 

 .المدارس

. وبشكل موجب % 0.18 الطلب على التعليم الخاص بمقدار يير فيؤدي إلى تغ % 1حيث أن تغير في الدخل بمقدار ) PC(الدخل  -

وذلك الن لتغيير الدخل تأثير ايجابي على الطلب على ) Normal goods(وحسب النظرية االقتصادية، يعتبر التعليم من السلع الطبيعية 

 .التعليم الخاص

أي انه مع مرور الزمن يزداد . لب على التعليم الخاص لهذه المرحلة وجاء تأثير هذا المتغير إيجابي التأثير في الط،)T(المتجهة الزمني  -

الطلب على التعليم نتيجة لعوامل أخرى نوعية ال يمكن استخدامها كمتغيرات مستقلة مثل إدراك الناس وقناعاتهم بأهمية التعليم، وتغير 

 .ثقافاتهم، وأذواق الناس
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 مرحلة التعليم األساسي: ثانيًا

 .لى أن كًال من المتغيرات التالية تؤثر في الطلب على التعليم لهذه المرحلة وذلك حسب التاليتوصلت الدراسة إ

في تحديد الطلب على التعليم الخاص حيث تبين أن لهذا المتغير تأثير سالب ) الرسوم(مؤشر أسعار التعليم الخاص للداللة على أثر األسعار -

 .ذه النتيجة منسجمة مع قانون الطلب، والعالقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبةوجاءت ه. على الطلب لهذه المرحلة من التعليم

 وذلك من خالل التأثير (Normal Good)الناتج المحلي اإلجمالي للداللة على الدخل حيث بين هذا المتغير أن التعليم سلعة طبيعية  -

 .الموجب لهذا المتغير

وكباقي معظم السلع والخدمات يزداد الطلب على . ثيره إيجابي في الطلب على التعليم الخاصحيث تبين أن تأ) POP(عدد السكان الكلي  -

 . التعليم مع زيادة حجم السكان

وذلك للداللة على جودة التعليم في مؤسسات التعليم العام، وتبين أن ) PRI(معدل تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العام للسنة السابقة  -

حيث يمكن معاملة مؤسسات التعليم العام كخدمة بديلة . ر سالب في الطلب على التعليم الخاص للمرحلة األساسيةلهذا المتغير تأثي

لمؤسسات التعليم الخاص، وتحسن نوعية الخدمة المقدمة من قبل مؤسسات التعليم الخاص تؤدي إلى ردم الفجوة بين مستوى التعليم 

، وتلك المقدمة من مؤسسات التعليم الخاصة، وبالتالي زيادة اإلقبال على مؤسسات التعليم والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العامة

 . الخاص نظرا لمجانية التعليم في هذه المرحلة

. وقد وجدت الدراسة أن لقرار إلزامية التعليم لهذه المرحلة تأثير موجب على الطلب لهذه المرحلة من التعليم) DUM(المتغير الوهمي  -

هذا المتغير من خالل التفسير بزيادة حجم السكان، حيث عمل قرار إلزامية التعليم على زيادة الشريحة المرتبطة بهذه المرحلة من ويرتبط 

 .التعليم من خالل إلزام كافة األردنيين في هذه الفئة العمرية على االلتحاق بمؤسسات التعليم العامة والخاصة

ليعكس نمو وإدراك الناس ألهمية .  المتغير إيجابي التأثير في الطلب على التعليم الخاص األساسي وجاء تأثير هذا،)T(المتجهة الزمني  -

 .التعليم مع الزمن

 مرحلة التعليم الثانوي: ثالثًا

 . بالنسبة لهذه المرحلة من التعليم توصلت الدراسة إلى أن الطلب على هذه المرحلة يتحدد بكل من هذه المتغيرات

 وقد وجدت ،حيث تم استخدام هذا المتغير للداللة على تأثير األسعار) RCPI (،مؤشر أسعار المستهلك/عليم الخاصمؤشر أسعار الت -

يقلل الطلب % 1 أي أن ارتفاع السعر بمقدار 1.08الدراسة أن المرونة السعرية للطلب على التعليم لهذه المرحلة من التعليم تساوي 

 على التعليم مرنًا بالنسبة للسعر، وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود بديل للتعليم الخاص أي يمكن اعتبار الطلب%. 1.08بمقدار 

 .أضف إلى ذلك ارتفاع حصة اإلنفاق على التعليم من موازنة األسرة) التعليم العام(

ن التعليم الخاص لهذه  أي أ،1.8وقد وجدت الدراسة أن المرونة الدخلية لهذه المرحلة من التعليم تساوي ) PC(معدل دخل الفرد  -

 .المرحلة من التعليم يعتبر سلعة كمالية

 وقد وجد أن لهذا ،كون هذه الفئة سوف تدخل إلى هذه المرحلة من التعليم) PO(في السنة السابقة ) 17-16(عدد السكان للفئة العمرية  -

 .بقة يزداد الطلب على التعليم مع ازدياد حجم السكانوكما أشارت الدراسة سا. المتغير تأثير موجب على الطلب لهذه المرحلة من التعليم

 وقد وجدت الدراسة أن لهذا المتغير ،للداللة على جودة التعليم في هذه المؤسسات) PRI(معدل تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم العام  -

الطالب في مؤسسات التعليم العام بمقدار بارتفاع تكلفة % 0.34تأثير سلبي حيث يقل الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة بمقدار 

 .وكباقي السلع البديلة هناك عالقة عكسية بين نوعية السلعة والطلب على السلع البديلة%. 1

الدال على سنوات عدم االستقرار السياسي واالقتصادي حيث تبين أن لسنوات عدم االستقرار تأثير سلبي على ) DUM(المتغير الوهمي  -

وذلك لتأثير هذه الظروف على مستوى الدخل، حيث تشير معظم الدراسات إلى األثر السلبي لظروف عدم . حلة من التعليمالطلب لهذه المر

فان عدم استقرار الظروف االقتصادية يؤدي إلى انخفاض ) Normal(االستقرار على مستوى الدخل، وبما أن التعليم من السلع الطبيعية 

 .ب على التعليممستوى الدخل ومن تم انخفاض الطل
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 مرحلة التعليم العالي: رابعًا

 :وجدت الدراسة أن المتغيرات التي تؤثر في الطلب على هذه المرحلة من التعليم هي على النحو التالي

لخاص الدال على تأثير األسعار لهذه المرحلة من التعليم حيث تبين أن ارتفاع مؤشر أسعار التعليم ا) EPI(مؤشر أسعار التعليم الخاص  -

حيث يعتبر الطلب على التعليم الخاص العالي مرنًا، %. 1.78يؤدي إلى انخفاض الطلب على التعليم لهذه المرحلة بمقدار % 1بمقدار 

باإلضافة إلى أهمية اإلنفاق على التعليم في موازنة ). الجامعات األجنبية(والخارجية ) الجامعات الحكومية(وذلك لتعدد البدائل المحلية 

 .ةاألسر

 وقد وجدت الدراسة أن ارتفاع الناتج ،الدال على الدخل المتوقع في السنة القادمة) GDP(1)(الناتج القومي المحلي في السنة القادمة  -

  %. 2.14يؤدي إلى ارتفاع الطلب لمرحلة التعليم العالي بمقدار % 1القومي المحلي بمقدار 

وكون هذه الفئة من الطلبة هم من يلتحقون بالتعليم العالي في العام ) GR(-1)(السابقة عدد طالب الناجحين في الثانوية العامة في السنة  -

 . الدراسي الحالي ومن الطبيعي أنه بارتفاع هذا العدد سوف يزيد الطلب على التعليم العالي الخاص

قد تم استخدام هذا المتغير لمعرفة أثر تكلفة و) W(1)(معدل األجر السنوي المتوقع في العام القادم لمن تحصيلهم العلمي ثانوية فما دون  -

 . الفرصة البديلة للتعليم العالي الخاص حيث تبين أن تأثيرها سلبي للطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة من التعليم

لبي للطلب على التعليم وقد وجدت الدراسة أن لهذا المتغير أثر س) UST(-1)(عدد طالب التعليم العالي الخاص في العام الدراسي السابق  -

وقد يرجع السبب في هذا التركيب النوعي للسكان، وتوزيعهم العمري، أي أن زيادة عدد الطالب في الفترة . الخاص لهذه المرحلة من التعليم

أضف . حاجة لذلكالحالية يكون على حساب الفترة الالحقة، كما وقد تنخفض قدرة األسرة عند إرسال ابن أخر للجامعات الخاصة إذا دعت ال

إلى ذلك إيثار إرسال األبناء على البنات للجامعات الخاصة، خاصة لمحدودي الدخل، حيث يكون قرار إرسال األبناء على حساب فرصة البنات 

 .في االلتحاق في هذه المؤسسات التعليمية

ن أن لسنوات عدم االستقرار تأثير سلبي على الدال على سنوات عدم االستقرار السياسي واالقتصادي حيث تبي) DUM(المتغير الوهمي  -

 .الطلب لهذه المرحلة من التعليم

فقد .  باإلضافة إلى مطابقتها مع واقع الحال في األردن،يمكن القول أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت مطابقة للنظريات االقتصادية

 أما مرحلة التعليم الثانوي فكانت مرنة ،)الرسوم المدرسية( بالنسبة للسعر توصلت الدراسة إلى أن مرحلة التعليم الخاص األساسي غير مرنة

 كون األهالي يركزون على تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة في مراحل التعليم ، وهذه النتيجة يمكن أن نلمسها من واقع الحال األردني،بالنسبة للسعر

ل توفير الرسوم الدراسية ألبنائهم في هذه المرحلة من التعليم وهذا ما يفسر عدم  وبالتالي قد يضحوا باستهالك بعض السلع في سبي،األساسية

 أما في مرحلة التعليم الثانوي فان أي تغير في األسعار تكون ،مرونة الطلب على التعليم الخاص لهذه المرحلة من التعليم للتغير في األسعار

 . العام على اعتبار أن الطالب قد تأسس في المرحلة األساسية من التعليمالنتيجة انتقال الطلبة من التعليم الخاص إلى التعليم

  من خالل النتائج السابقة يمكن القول أن هناك عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بين الطلب على التعليم الخاص بكافة مراحله والسعر 

الطلب على التعليم الخاص والدخل وهذا يتماشى مع النظرية االقتصادية  وكذلك هناك عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية بين ،)مقدار الرسوم(

 .بالنسبة للسلع العادية

أظهرت الدراسة أن هناك عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بين الطلب على التعليم الخاص لمرحلة التعليم العالي وتكلفة الفرصة البديلة، 

 في حين كان ألعداد الناجحين في الثانوية ، وهذا ما يبرر تأثيره السالب،تعليم العالي الخاصحيث إن بارتفاع هذه الفرصة يقل الطلب على ال

تأثيرًا موجبًا بحيث كلما ارتفع عدد الناجحين يزيد الطلب على التعليم العالي الخاص كون الجامعات الحكومية تستوعب أعداد محددة ذات 

 .ين في الثانوية العامة جميع الناجحبمعدالت معينة وال تستطيع استيعا

كما وجدت الدراسة أن حوالي ستة أفراد من كل مائة فرد من الشعب األردني ملتحقون بالمدارس الخاصة خالل العام الدراسي 

 بينما وجدت أن معدل نمو المدارس ، خالل سنوات الدراسة0.062 كذلك وجدت أن معدل نمو طالب المدارس الخاصة ،2004/2005

  وكذلك وجدت،0.074 أما معدل نمو الشعب في المدارس الخاصة فكان ،0.081 وكذلك معدل نمو معلمي المدارس الخاصة ،0.074الخاصة 

 س أما معدل نمو الطلبة الملتحقين بالجامعات الخاصة لمرحلة البكالوريو،0.08الدراسة أن معدل نمو الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع الخاصة 

 .  0.3فكان 

 الذي نجم عنه ارتفاع عدد حاملي ،االزدياد المتسارع في عدد السكانما تقدم يلحظ المتتبع تزايد الطلب على التعليم نتيجة من خالل 

 زاد الطلب على تخصصات علمية لم تكن متوفرة أو لم  في التعليم العاليوبشكل خاص.  وطالبي المقاعد الدراسية الجامعية،الشهادات الثانوية
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 والتصميم ،دراسات المعلوماتيةال و،علوم التطبيقيةالو ،التطبيقية وعلى بعض فروع الهندسة الحكومية،ل كاف في الجامعات تكن متوفرة بشك

 الدراسة في بعض الدول ةار إمكاني الخاص العالي انحسومن أسباب ارتفاع الطلب على التعليم        . الرقمي وغيرها من التخصصات النادرة

 مثال إلى فقدان آالف المنح الدراسية التي كانت تقدمها هذه الدول سنويا  أدىفانهيار اإلتحاد السوفيتي والدول االشتراكية. كيةاألوروبية واألمري

 والتي نجم عنها بعض نزعات العداء للمسلمين والعرب قد م2001كما أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام . لألردن

أما السبب األخر لنمو الطلب على التعليم الجامعي . لكثير من الطلبة في االلتحاق بالجامعات الغربية وتفضيل الجامعات العربيةقللت من رغبة ا

 فيرجع إلى توفر الظروف المحلية واإلقليمية لالستثمار العام والخاص في قطاع التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد سياسات تنموية بشكل خاص

من ناحية أخرى وعلى المستوى العالمي، وكنتيجة مباشرة . ات تعليمية لتضييق الهوة بين الدراسة األكاديمية وسوق العمل والبطالةوإستراتيجي

هذا المفهوم شجع العديد من . للعولمة ببعديها االقتصادي والثقافي، تم إعادة التفكير بالتعليم الجامعي واعتباره سلعه خدماتية وسلعة تصدير

، كما انه شجع أيضا العديد من الجامعات على افتتاح فروع لها في دول  الخاص العاليرؤوس األموال على االستثمار في قطاع التعليمأصحاب 

 .أخرى

 :على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة

 ومحاولة ربط تخصصات التعليم ،عة لهذا القطاعالقطاع الخاص باالستمرار في تحسين جودة التعليم المقدمة في المؤسسات التعليمية التاب -

 ومن ثم ،حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن تحسن جودة التعليم العام يقلل الفجوة بين التعليم العام والتعليم الخاص. العالي بسوق العمل

 .دة الطلب على التعليم الخاص ومن ثم زيا، لذلك فان جودة التعليم الخاص يزيد هذه الفجوة،انخفاض الطلب على التعليم الخاص

 مع إطفاء جو من الحرية والمرونة على القرارات والتشريعات ،الحكومة األردنية أن تحافظ على دورها كمنظم ومشرع للعملية التعليمية -

 يؤثر ، الخاصة حيث أن أي انخفاض في المستوى التعليمي سواء كان في المدارس الخاصة أو الجامعات،المتعلقة بقطاع التعليم الخاص 

 وانخفاض أعداد الطلبة الوافدين ، الطلب على الخريج األردني في الخارجض مما يؤدي إلى انخفا،على المستوى التعليمي في األردن ككل

 .لألردن

عار التعليم  وأس،عدد السكان: بناءًا على نتائج التحليل القياسي التي توصلت إليها الدراسة إلى أن محددات الطلب على التعليم الخاص -

 وبالتالي على المستثمر الراغب ، والتغيرات االقتصادية والسياسية التي تمر على األردن، وجودة التعليم العام، ومستوى الدخل،الخاص

  أن يراعي هذه المحددات والتغيرات الممكن أن تطرأ خالل الفترات الالحقة في دراسات الجدوى االقتصادية،بدخول قطاع التعليم الخاص

 .  الخاصة باالستثمار في هذا القطاع

اعتبار الرسوم المدرسية المدفوعة عن الطلبة في المدارس الخاصة معفاة من ضريبة الدخل كون هذا القطاع يخفف من األعباء المالية على  -

 .خزينة الدولة

 .عمل األبحاث والدراسات لةالعمل على إيجاد قاعدة بيانات تخص مؤسسات التعليم الخاص تشمل جميع البيانات الالزم -

وأخيرا توصي الدراسة الباحثين بعمل دراسة مشابهة لهذه الدراسة ولكن تعتمد على االستبانة في تقدير الطلب من أجل معرفة المتغيرات  -

 .   والتي لم تتطرق لها هذه الدراسة،)الخ...  عدد أفراد األسرة، ثقافة الوالدين،عمل الوالدين(االجتماعية 
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       . من الرواد العرب يف هذا اال1964الذي صدر عام " اقتصاديات التعليم "  يعد الدكتور حامد عمار صاحب كتاب -1 
 ،وذلك للتفاوت الكبري يف االسعار بني املناطق وكذلك بني الؤسسات التعليمية يف نفس املنطقة) رسوم التسجيل( مت استخدام مؤشر االسعار يف النماذج القياسية بدال من االسعار  – 2

 لةات عن االسعار لفترة زمنية طويوكذلك عدم توفر بيان
اللذان يعدا من أوائل املهتمني يف تقدير دالة الطلب ) Campell Robert and Siegel Barry، 1995(مت االعتماد على النموذج الذي مت استخدامة من قبل كامبل وسيغل - 3

 على التعليم
 . نفس املستوىمت  اختبار املتغريات السابقة بعد اخذ اللوغارمت الطبيعي وتبني عدم استقرار البيانات على -4

 

∑عند ازالة احلد الثابت من النموذج يتسبب يف جعل  -5 ≠ 0e وبالتايل فان كل من نتائج )R-square (و)R-Adj (و)F-Test ( منحازة وتؤدي اىل نتائج مضللة ولذلك يتم

∑بستخدام املعادلة ) R-square(حساب  ∑YY /
^

امل االرتباط بني املتغري التابع الفعلي واملقدر، وهذا ما مت عمله يف منوذج تقدير الطلب على التعليم ما قبل  او عن طريق اجياد مع
 .املدرسي
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اثر برنامج للتدريب العقلي على تعلم مهارة رمي القرص وتطوير بعض املهـارات             
 العقلية لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية

 

 . جامعة البلقاء التطبيقية،كلية الزرقاء الجامعية ،اياد عقلة مغـايرة

 .كلية التربية الرياضية، الجامعة االردنيةوليد الحموري، 

 

 19/7/2010شر وقبل للن                                                  2/3/2009ي ستلم البحث فا

 
 ملخص

 

 راالسترخاء، التصو( تأثير استخدام التدريب العقلي على تعلم مهارة رمي القرص وتطوير بعض المهارات العقلية تعرفهدفت هذه الدراسة الى 

 طالبة من كلية 32مته لطبيعة هذه الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة من ءهج التجريبي نظرًا لمال، استخدم الباحثان المن)العقلي وتركيز االنتباه

، قسمت العينة الى مجموعتين متكافئتين، طبق برنامج التدريب العقلي المقترح 1التربية الرياضية بالجامعة االردنية المسجالت في مساق العاب القوى

جموعة التجريبية بينما طبق البرنامج التقليدي فقط على المجموعة الضابطة، وقد اظهرت النتائج ان البرنامج مصاحبا لالسلوب التقليدي على الم

 العقلي راالسترخاء، التصو(المقترح للتدريب العقلي ذو اثر ايجابي في تعليم مهارة رمي القرص ويسهم بشكل فعال في تطوير المهارات العقلية 

 .باحثان باستخدام برنامج التدريب العقلي في تعليم مهارة رمي القرصواوصى ال ).وتركيز االنتباه
 

 التدريب العقلي، تعليم مهارة القرص، المهارات العقلية: الكلمات المفتاحية

 

The Effect of Mental Training on Learning the Skill of Throwing Discus and Developing 
Some Mental Skills for Students of Physical Education Faculty 

 

Eyad Magaireh: Al - Zarqa College, Al- Balqa' Applied University. 

Walid Al-Hammouri: Faculty of Physical Education, The University of Jordan. 

 

Abstract 
 

The purpose of this study aimed at identify the effect of mental training on learning the skill of throwing discus and 
developing some mental skills (relaxation, mental imagery and concentration) for students of physical Education 
Faculty. The experimental method was used due to its suitability to the nature of the study. Subjects of this study were 
(32) students of Faculty physical Education, who were divided into two equal qualified groups. The proposed mental 
training program to accompany the traditional technique was used with  the experimental group, while the conventional 
program only was used with control group 

The results of the study indicated that the suggested mental training program had a positive effect on learning the 
skill of throwing discus and developing some mental skills. The researchers recommended the use of  mental training 
programs in teaching the skill of throwing discus. 

Keywords: Mental Training, Throwing discus, Mental Skills. 
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 :مقدمة

ا النوع  زاد االهتمام بهذد احد االستراتيجيات التكنولوجية للتدريب والتعليم وقيعدكما  التدريب العقلي احد اشكال التدريب الرياضي،يعد 

 .  (Stodel,2004)من التدريب من المدربيين والمربين الرياضين حيث تم التحقق عمليًا من فاعليته في تطوير مستوى االداء المهاري

ويتضمن التدريب العقلي عدة مهارات مثل االسترخاء بأنواعة والتصور العقلي وتركيز االنتباه والتي تعمل بدورها على عدم التشتيت في 

 ;Morgan, 2006)رات الخاصة ومواجهة مصادر القلق والتوتر وتساعد في أستخدام كافة الحواس لخلق او اعادة خلق الخبرة في العقلالمثي
(Vealy,2001; Martha,1999; Butler,1997). 

التي تعد ذات عالقة وطيدة ويجب عدم اغفال أهمية تنمية بعض هذه المهارات العقلية مثل التصور العقلي وتركيز اإلنتباه و االسترخاء و

احد المهارات العقلية والنفسية الهامة للرياضيين، هو ان تركيز االنتباه  )2001(بتسهيل عملية التعلم، ففي هذا المجال يؤكد شمعون واسماعيل

يتفق العديد من المختصيين في هذا وهو االساس لنجاح عملية التعليم حيث تبنى علية العمليات االخرى كاالدراك، التذكر، التفكير والتوقع، كما 

المجال ان التصور العقلي يمكن من خالله تكوين تصورات جديده لم تحدث بعد بغرض االعداد العقلي لألداء، ويعني ذلك ان التصور العقلي 

لمهاره بشكل صحيح يعمل على يساهم في استدعاء االحساس باألداء االمثل، وتركيز االنتباه على المهارة المؤداة، كما ان التصور العقلي ل

، حيث ان العالقة بين الجانب العقلي واألداء )2005رضوان، (تدعيم المسار العصبي الذي يساعد الالعب على االداء الصحيح عند تكرار االداء

راك في المنافسة الرياضية فقط، على اإلشتال يقتصر وترجع أهمية التدريب العقلي إلى أنه إستخدامه  .البدني هي التي تحكم نجاح الالعب أوفشله

 للتدريب العقلي دورًا  انالى) 2001(شمعون  بل هو جزءًا مهمًا في مراحل تعلم المهارات الحركية وإكتسابها وتطويرها وفي هذا المجال يشير

أهمية التدريب العقلي حيث يشير الى  )2000( لرحاحلةمهمًا وفعاًال في عملية التعليم والتعلم، والتقل أهميته عن اإلعداد للمنافسات، ويبين ا

فهو يضمن تصور الحركة و تسلسل المهارات في كافة المراحل  الالعب  عملية إعداد يمثل الجزء األساسي فيان هذا النوع من التدريب

ستخدام القدرات العقلية أمن  ًا الرياضية تتطلب قدرفاإلنجازات، وأجهزة وأدوات المنافسة من حكام ومالعب أبعاد و جميع واألهدافوالمواقف 

) 2001(ل  ما أكده شمعون وإسماعيوهو.  العقليةإمكاناتهالواجب تطوير من و حتى يكون الالعب قادرا على القيام بذلك ف  القرارات،إصدارو

ن تحقيق الفوز يرجع إ فيه لالقو يمكن ًا و أننا قد دخلنا عصر، جزءا أساسيا في العديد من برامج التدريب الرياضيأصبحأن التدريب العقلي ب

 . إلى التكامل و التواصل بين التدريب البدني و العقلي

وقد اظهرت نتائج العديد من الدراسات ان التدريب العقلي المصاحب للتدريب وكذلك المصاحب للتعليم والتعلم المهاري له تأثير أفضل 

، )2008ابوزمع، (لدى المتعلم،  إكتساب وتثبيت االداء الصحيح للحركاتمن التدريب والتعليم منفردًا وأن التدريب العقلي يساعد على 

(Morgan,2006) ،)2004، يالسويد(، )2005، نرضوا( ،(Ramizan, 2003) ،)2001، ةقوقز(، )2000، ةالرحاحل(، )2000، رعنب(، 
(Vealy,2001)،)،2001بسطا(، (Martha,1999)) 1999، يالزمامير(، (Butler,1997) ( . 

 بد من االشارة الى أهمية العالقة بين الجانب العقلي والجانب البدني، ألن التوافق بين العقل والجسم أصبح أمرًا مهمًا في جميع وال

 . الرياضات، سواء في التعلم أو تحسين مستوى األداء المهاري وكذلك في مجال المنافسة ايضًا

 :مشكلة الدراسة واهميتها

الرياضات ذات األهمية الكبرى في برامج التربية الرياضية، حيث يمكن ممارستها دون الحاجة الى معدات  رياضة العاب القوى من تعد

، وهي تعمل على إشباع حاجات النشىء وتالئم المراحل )مفتوحة أو مغلقة(وتجهيزات معقده او مكلفة كما يمكن ممارستها في اماكن مختلفـة 

 .ة كبيرة في تنمية عناصر اللياقة البدنية وتطويرها واإلرتقاء بهاالعمرية المختلفة، حيث أنها تساهم بدرج

 . وتسعى العملية التعليمية الى اكساب وتطوير قدرات الطلبة كما تهدف الى الخروج بنتائج ايجابية في عملية التعلم

لبة تتم بطرق تقليدية، وهذا االمر قد  في حقل التدريس الجامعي الحظا ان عملية تعليم المهارات الحركية للطينومن خالل عمل الباحث

 .يدخل الممل الى نفس الطلبة حيث ان هذه الطرق تحمل طابع النمطية في معظم االلعاب التي يتعلموها خالل دراستهم في كلية التربية الرياضية

مهارة رمي القرص بشكل خاص، فقد وللتخلص من النمطية والطرق التقليدية في عملية التعلم الخاصة بفعاليات العاب القوى بشكل عام و

أستخدم الباحثان برنامج للتدريب العقلي مصاحبًا لبرنامج التعليم المهاري  الذي يستخدم في تعليم مهارة رمي القرص، سعيًا وراء تحسين 

 .عملية التعلم للطلبة

تعلم مهارة رمي  لعقلي المصاحب للتعليم المهاري فيوتأتي اهمية الدراسة من خالل المحاولة العلمية لمعرفة مدى تأثير استخدام التدريب ا

القرص لدى طالبات مساق العاب القوى في كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية وكذلك محاولة تطوير بعض القدرات العقلية ذات االرتباط 

 .بتحسن عملية التعلم لدى الطالبات
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 :اهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة الى التعرف الى

أثر استخدام برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري في تعلم مهارة رمي القرص لدى طالبات كلية التربية الرياضية في  .1

 .الجامعة االردنية

القدرة على االسترخاء، التصور (أثر استخدام برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري على تطوير بعض المهارات العقلية  .2

 .لدى طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية) العقلي، تركيز االنتباه 

في تعلم مهارة رمي القرص لدى ) التقليدي(الفروق بين برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري وبرنامج التعليم المهاري  .3

 .طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية

على تطوير بعض المهارات العقلية )التقليدي(بين برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري وبرنامج التعليم المهاري الفروق  .4

 .لدى طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية) القدرة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه (

 :فرضيات الدراسة

بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمستوى المهاري في مهارة رمي ) α=0.05(حصائيًا عند مستوى توجد فروق دالة ا .1

 . القرص للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح القياس البعدي لكل مجموعة على حدا

االسترخاء، (لمهارات العقلية بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي لبعض ا)  α=0.05(توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى  .2

 .للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي) التصور العقلي، تركيز االنتباه 

بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم ) α=0.05(توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى  .3

 .رياضية في الجامعة االردنية ولصالح المجموعة التجريبيةمهارة رمي القرص لدى طالبات كلية التربية ال

بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في ) α=0.05(توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى  .4

ربية الرياضية في الجامعة األردنية لدى طالبات كلية الت) القدرة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه(بعض المهارات العقلية 

 .ولصالح المجموعة التجريبية

 :الدراسات السابقة

 أثر التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري في تعلم المهارات االساسية لسباحة الظهر تعرفبدراسة هدفت الى ) 2008(قام ابو زمع 

سباحة في كلية علوم الرياضة بالجامعة وقد اشارت اهم نتائج الدراسة ان  طالبًا من المسجلين في مساق ال26وتكونت عينة الدراسة من 

المجموعة التجريبية قد حققت تطورًا ملحوظًا في تعلم واكتساب المهارات االساسية لسباحة الظهر وتفوقت على المجموعة الضابطة في جميع 

 .المهارات

 الذهني على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة تصور ال تأثيرتعرفدراسة هدفت إلى ) 2006(واجرى الحايك وعباس 

، واستخدم المنهج )16-14(العبًا من العبي نادي األرينا للفئة العمرية ) 22(، وتكونت عينة الدراسة من )التصويب، التمرير، المحاورة(

مجموعة : جميع القياسات القبلية تم تقسيمهم إلى مجموعتينالتجريبي نظرا لمالءمته طبيعة الدراسة، وبعد التأكد من تكافؤ أفراد العينة في 

وتوصلت . تجريبية استخدمت أسلوب التصور الذهني باإلضافة إلى البرنامج التعليمي، ومجموعة ضابطة استخدمت البرنامج التعليمي فقط

قد حققت تطورا ملحوظا في ) التصور الذهني+ تعليمي البرنامج ال(الدراسة إلى أن أفراد المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج المقترح 

كما دلت . تعلم المهارات األساسية قيد الدراسة و تفوقت على أفراد المجموعة الضابطة إحصائيا في جميع المهارات باستثناء مهارة المحاورة

ية ولصالح القياس الثاني، وإلى وجود فروق إحصائية بين النتائج على وجود فروق إحصائية بين القياسين األول والثاني ألفراد المجموعة التجريب

القياسين األول والثاني ألفراد المجموعة الضابطة في مهارة المحاورة ولصالح القياس الثاني، وعدم وجود فروق إحصائية بين القياسين األول 

 وأوصت الدراسة بضرورة استخدام التصور الذهني ،)التصويب من الوثب، التمريرة الصدرية(والثاني ألفراد نفس المجموعة في مهارات 

 .المصاحب لألداء المهاري في البرامج التعليمية، لمساهمته الواضحة في تعلم واكتساب وإتقان المهارات األساسية في لعبة كرة السلة خاصة

معالجة القلق وزيادة الثقة بالنفس  أثر برنامج تدريبي فصلي للمهارات العقلية لتعرف التي هدفت الى (Morgan, 2006)وفي دراسة 

وتحسين مستوى االنجاز الرياضي للفريق، وكذلك معرفة الفروق في أثر البرنامج من حيث مستوى الالعبات والسنوات الدراسية، تكونت العينة 

االسترخاء، تماسك الفريق، ( التاليةالعبة كرة طائرة من الفرق الجامعية األمريكية، تضمن البرنامج التدريبي على المهارات العقلية ) 14(من 

 ايجابي ًابرنامج التدريب العقلي تأثيرالوقد دلت النتائج ان ) التصور العقلي، تحديد االهداف، تنظيم القلق، اعادة التركيز بعد حدوث االخطاء
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العقلية حصلن على مستوى قلق اقل وثقة وفعال على قدرات الالعبات واظهرت كذلك ان الالعبات ذوات المستوى العالي في استخدام المهارات 

 .بالنفس اعلى من الالعبات منخفضات المستوى

االسترخاء، ( تأثير استخدام التدريب العقلي على تطوير بعض المهارات النفسية تعرفدراسة هدفت الى ) 2005(كما اجرى رضوان 

 طالبأ من كلية 36لمسابقة الوثب العالي، وقد تكونت عينة الدراسة من وتطوير مستوى االداء الفني والرقمي )  العقلي وتركيز االنتباهرالتصو

التربية الرياضية بالزقازيق قسموا الى مجموعتين متساويتين وقد اظهرت النتائج ان البرنامج المقترح للتدريب العقلي اثر ايجابيأ على تطوير 

وكذلك ادى الى تطوير مستوى االداء الفني والمستوى الرقمي في مسابقة الوثب )  العقلي وتركيز االنتباهراالسترخاء، التصو(المهارات النفسية 

 .     العالي وبداللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية

الكشف عن أثر استخدام اسلوبي التدريب الذهني المباشر وغير المباشر والمنهاج المقرر في دراسة بهدف ) 2004(السويدي اجرى 

في كلية التربية ) اختصاص الكرة الطائرة( المعرفي وبعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب المرحلة الدراسية الرابعة الكلية في التحصيل

اختصاص (طالبا من طالب المرحلة الرابعة ) 24(واستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمة وطبيعة البحث وتكونت عينة البحث من .الرياضية

 وحدتين تعليميتين في مجموعة،طالب لكل ) 8( في كلية التربية الرياضي جامعة الموصل وتم توزيعهم الى ثالث مجموعات بواقع )الكرة الطائرة

 .دقيقة) 90( ومدة كل وحدة تعليمية الواحد،االسبوع 

اختصاص الكرة (مرحلة الرابعة  اسلوب التدريب الذهني المباشر وغير المباشر فضال عن المنهاج المقرر لطالب الالى انوتوصل الباحث 

لم تظهر .الطائرةوالتي نفذت ضمن البرامج التعليمية الثالثة ذو تاثير ايجابي في التحصيل المعرفي وبعض المهارات االساسية بالكرة ) الطائرة

يل المعرفي وبعض المهارات االساسيةن فروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثانية في اختبارات التحص

اختصاص الكرة ( التاكيد على استخدام اسلوب التدريب الذهني المباشر في تعليم طالب المرحلة الرابعة بضرورةواوصى الباحث . الطائرةبالكرة 

 .للنواحي المعرفية والمهارات االساسية بالكرة الطائرة) الطائرة

 الى معرفة أثر برنامج تدريبي للسلوك العقلي االدراكي على انجاز رياضات التحمل ومعرفة أثر  دراسة هدفت)Ramirez، 2003(اجرى 

البرنامج العقلي على تقيم الذات والرضا النفسي وبعض التكيفات الفسيولوجية، تكونت عينة الدراسة من سبعة العبين من العبي التحمل، وقد تم 

وقد أظهرت أهم النتائج ان التدخل ) وضع االهداف، التصور العقلي، االسترخاء، الحديث الذاتية(لتالية تدريبهم وتثقيفهم على المهارات العقلية ا

السلوكي العقلي االدراكي قصير المدى قد عزز قدرة المشاركين في البرنامج على تقييم الذات في العديد من المهارات العقلية وكذلك وجود أثر 

 النفسي وعلى تطور االنجاز ودلت النتائج على عدم ظهور اي تغيرات دالة للبرنامج على اي من التكيفات ايجابي وفعال للبرنامج على الرضا

 .الفسيولوجية

تركيز (تأثير برنامج للتدريب العقلي المصاحب لالداء المهاري على بعض المهارات النفسية تعرف دراسة هدفت الى ) 2001(اجرت جوهر 

ومستوى اداء التصويت بالوثب الطويل على الجناحين في كرة اليد، استخدم المنهج التجريبي ) اء، التصور العقلياالنتباه، القدرة على االسترخ

طالبة من الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، ودلت اهم النتائج الى فاعلية التدريب العقلي على اتقان ) 70(على عيتة مكونة من 

 .ية والنفسية قيد الدراسةالمهارات الحرك

بدراسة هدفت الى التعرف على تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على مستوى االداء المهاري والرقمي لمسابقة ) 2001(وقام بسطا 

 النتائج الى ان العبا للوثب الطويل بنادي الزمالك الرياضي، واشارت اهم) 20(الوثب الطويل، استخدم المنهج التجريبي على عينة مكونة من 

 . على تحسين المستوى الفني والرقمي لمهارة الوثب الطويلا ايجابيا العقلي له تأثيرللتدريب

 دراسة هدفت الى التعرف على أثر برنامج للتصور الذهني على أداء الرمية الحرة في كرة السلة، أستخدم (Stewort, 1998)وأجرى 

 واحد لعدد من المحاوالت، اظهرت أهم النتائج الى أهمية التصور الذهني وع التدريب البدني المنهج التجريبي على عينة مكونة من العب

 .والمهاري لتحسين أداء مهارة الرمية الحرة في كرة السلة

  دراسة هدفت الى التعرف على تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على)2000عبد الحفيظ اسماعيل، ابو المكارم عبيد، (كما اجرى 

طالبا من كلية التربية الرياضية ) 30(بعض القدرات العقلية والمستوى الرقمي للوثب العالي، استخدم المنهج التجريبي على عينة مكونة من 

ور ادراك المسافة، ادراك الزمن، القدرة على االسترخاء، التص(بالرياض، ودلت نتائج الدراسة الى فاعلية برنامج التدريب العقلي المقترح على 

 .والمستوى الرقمي للوثب العالي) البصري المكاني

 دراسة هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج للتدريب العقلي على تطوير بعض المهارات النفسية) 2000(اجرت الهام عبد العظيم 
طالبة من ) 48( الكرة واشتملت العينة على  ومستوى اداء بعض مهارات التمرينات بأستخدام)، التوترء االنتباه، االسترخازالتصور العقلي، تركي(
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طالبات السنة الثالثة من كلية التربية الرياضية واظهرت النتائج ان البرنامج ادى الى تحسن المهارات النفسية واشارت الى ضرورة ان تكون 

 .المهارات المراد التدرب عليها معلومة مسبقًا لدى المتعلم قبل البدء في التصور العقلي

 :يق على الدراسات السابقةالتعل

 واستخدمت الدراسات المنهج التجريبي ذو 2008 الى 2000يتضح من عرض الدراسات السابقة انها اجريت في الفترة الزمنية 

لعقلي المجموعتين واستهدفت الدراسات الى التعرف على اثر استخدام التدريب العقلي على تعلم المهارات الرياضية وبعضها درس اثر التدريب ا

التصور العقلي، االسترخاء، (على تحسين االداء وتطوير القدرات العقلية ، وظهر ان اغلب الدراسات التي درست المهارات العقلية قد ركزت على 

طالع على اسبوع، وقد استفاد الباحثان من اال) 12-8(، تراوحت المدة الزمنية لتطبيق البرامج المقترحة للتدريب العقلي بين )تركيز االنتباه

الدراسات السابقة في اختيار منهجية الدراسة وافراد العينة وتصميم برنامج التدريب العقلي المقترح، كذلك انسب االساليب االحصائية لمعالجة 

 .بيانات الدراسة كما تم االستفادة من نتائج الدراسات في مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية

 :مجاالت الدراسة

 ".1"طالبات كلية التربية الرياضية الجامعة االردنية المسجالت في مساق العاب قوى  :بشريالمجال ال .1

 28/9/2006مرات اسبوعيًا، خالل الفترة من ) 3(اسابيع بمعدل ) 8(، لمدة 2006/2007الفصل الدراسي االول : المجال الزماني .2

 .30/11/2006ولغاية 

 .ة الرياضةمضمار العاب القوى في كلي: المجال المكاني .3

 :اجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

تصميم المجموعتين المجموعات المتكافئة إحداهما تجريبية طبق عليها (استخدم الباحثان المنهج التجريبي من خالل احدى تصميماتة 

طريقة التقليدية وباستخدام القياس برنامج التدريب العقلي المصاحب للتدريب المهاري واألخرى ضابطة طبق عليها برنامج التدريب المهاري بال

 .مته لطبيعة الدراسةءالقبلي البعدي للمجموعتين نظرًا لمال

 :مجتمع الدراسة

 . طالبة85الجامعة األردنية وعددهم /يتكون مجتمع الدراسة من طالبات السنة االولى كلية التربية الرياضية 

  :عينة الدراسة

قسمت  ) )1العاب قوى (يشعبت(من مستوى السنة االولى،   طالبة32ية وتكونت عينة الدراسة من تم إختيار عينة الدراسة بالطريقة العمد

وقد تم استثناء اربع ) 2شعبة (  طالبة16المجموعة الضابطة ) 1شعبة ( طالبة 16المجموعة التجريبية  :إلى مجموعتين على النحو التالي

، حيث انهن لسن من طالبات السنة االولى او معيدات لنفس )المجموعة الضابطة( ت طالباتو س) المجموعة التجريبية(طالبات من الشعبة االولى 

 . المساق

 .وهي المجموعة التي طبق عليها برنامج التدريب العقلي المصاحب لبرنامج التدريب المهاري :المجموعة التجريبية

 .هاري فقطوهي المجموعة التي طبق عليها برنامج التدريب الم :المجموعة الضابطة

 العقلي وتركيز راالسترخاء، التصو(، والمهارات العقلية) ، التوافقةالرشاقة،  القو(قام الباحثان بعمل إختبار قبلي لبعض الصفات البدنية 

قة البدنية ذات ن في مستوى بعض عناصراللياان ومتكافئتالعينة الدراسة وقاما برصد النتائج حيث دلت النتائج أن المجموعتين متجانست) االنتباه

 ).الطولوالورن و العمر(رة كذلك في متغيرات النمو العالقة برمي القرص والمهارات العقلية المختا
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 )32= ن ( ف عــــــينة الدراسةوص  :)1(جدول 

 

وحدة  البيان المتغيرات

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معامل االلتواء

 - 0.07 0.66 18.06 سنة العمر

 -0.37 7.63 54.53 كغم الوزن

 النمو

 0.51 4.16 163.5 سم الطول

 -0.45 0.42 6.87 ث م50السرعة 

 0.15 0.45 11.85 ث م10×4الرشاقة 

 0.13 7.73 119.93 سم قوة عضالت الرجلين

 0.60 2.47 19.71 عدد قوة عضالت الذراعين

 البدنية

 0.31 0.56 2.56 عدد التوافق

 -0.35 1.52 8.53 درجة لمستوى المهاريا المهاري

 0.42 3.93 49.18 درجة التصور الذهني

 -0.67 2.63 35 درجة االسترخاء

المهارات 

 العقلية
 -0.026 0.94 8.78 درجة تركيز االنتباة

حيث تراوحت مابين ) 3± (ان جميع قيم معامل االلتواء للمتغيرات الموجودة في الجدول قد انحصرت ما بين) 1( يتضح من الجدول رقم 

 .مما يدل الى تجانس افراد العينة واعتدالية توزيعها  ) 0.67: 0.07(

كما تم ايجاد التكافىء بين المجموعتين من خالل ايجاد داللة الفروق بين المتوسطات في متغيرات الدراسة باالضافة لمتغيرات النمو 

روق ذات داللة احصائية بين المجموعتين وهذا يدل ان هنالك تكافىء بين المجموعتين في يظهر عدم وجود ف) 2(والمتغيرات البدنية، والجدول 

 .كافة المتغيرات قيد الدراسة

 )32=ن ()الضابطة والتجريبية(تكافىء المجموعتيين : )2(جدول 

 

 المجموعة الضابطة

 16= ن 

 المجموعة التجريبية

 البيان المتغيرات 16= ن 
وحدة 

 القياس
 2ع 2س 1ع 1س

 "ت"قيمة 

 0.60 0.68 18.06 0.67 18.19 سنة العمر

 0.70 8.07 55.06 7.64 54 كغم الوزن

 النمو

 0.35 4.16 164.2 4.31 162.8 سم الطول

 0.28 0.37 6.78 0.48 6.95 ث م50السرعة 

 0.94 0.45 11.85 0.48 11.86 ث م10×4الرشاقة 

 0.68 8.13 119.38 7.64 120.5 سم قوة عضالت الرجلين

 0.29 0.37 19.25 2.64 20.19 عدد قوة عضالت الذراعين

 البدنية

 0.54 0.61 2.62 0.51 2.5 عدد التوافق

 1.29 1.83 8.18 1.1 8.78 درجة المستوى المهاري المهاري

 0.62 4.14 49.62 3.84 48.75 درجة التصور الذهني

 0.62 2.41 35.13 2.35 34.88 درجة االسترخاء

المهارات 

 العقلية
 0.18 1.06 8.75 0.86 8.81 درجة تركيز االنتباة
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 :أدوات الدراسة

 :تالمنشـــــــــــآ: اوًال

 .ملعب كرة القدم وقطاع الرمي •

  األجهزة واألدوات

 .جهاز الرستاميتر لقياس الطول •

 .ميزان طبي لقياس الوزن و ساعة ايقاف •

 .اقماع الستخدامها في اختبارات الرشاقة •

 .كغم  1اقراص رمي وزن  •

 :  االختبارات البدنية: ثانيًا

دم تعلم مهارة القرص ثم تم عرضها على مجموعة من المختصين في نفس ــــــقام الباحثان بحصر الصفات البدنية التي قد تخ

 ).1(ملحق .الــــالمج

والقوة والرشاقة والتوافق هي ابرز الصفات وبناًء من رأي المختصين وكانت صفات السرعة % 75وقد تم قبول الصفات التي حصلت على 

 :علية وبعد االطالع على المراجع والدراسات السابقة امكن تحديد االختبارات الالزمة لتغطية هذة العناصر البدنية، واالختبارات هي

 .م50جري  •

 . ث30ومد الذراعين المعدل لمدة ثني  •

 .الوثب االفقي من الثبات •

 .4×م10الجري المكوكي  •

 .مرات5نط الحبل  •

 )2( ملحق: اختبارات القدرات العقلية: ثالثًا

 التصور العقلي -1

، وكان من أربعة أبعاد هي التصور البصري والسمعي واإلحساس الحركي والحالة Martens,1982" مارتينز"وضع هذا المقياس في األصل 

، بعدين إلى هذا المقياس هما التحكم الذي يتم تقويمه Vealey and Walter, 1993" والتر"و " فيالي"وأضافت كل من . االنفعالية المصاحبة

من خالل مقياس تقدير من خمس نقاط تبدأ من عدم التحكم إلى التحكم الكامل، والتصور الداخلي من خالل عبارة تسأل عن كل خبرة هل يمكن 

" محمد العربي شمعون وماجدة إسماعيل"نين هذا المقياس وقام بتعريب وتق. رؤيتها من داخل الجسم أو من خارجه باإلجابة بنعم أو ال

 .وتم تطبيقه في مجموعة من البحوث تحت المسمى السابق ذكره) 1996(

 تركيز االنتباه -2

 لقياس تركيز االنتباه، واعد صورته العربية Dorthy, H(1987)"دورثي هاريس"يسمى اختبار الشبكة لتركيز االنتباه وضعته باالصل 

مربعات افقية ومثلها عامودية كل مربع يحتوي ) 10(ويتكون هذه االختبار من مجموعة من المربعات عددها ) 1996( ي شمعونمحمد العرب

، يطلب من المختبر متابعة االرقام بالترتيب من الرقم الذي يحدد له وذلك بوضع عالمة على المربع ) 99 حتى 00(على عددين تتراوح بين 

حث عن الرقم المتسلسل الذي يلية وهكذا لمدة دقيقة واحدة ثم يتم حساب عدد االرقام التي وصل اليها وكلما زاد الذي يحوي الرقم ثم الب

 .عدد االرقام التي وجدها دل على تركيز انتباه اعلى

 : القدرة على االسترخاء  -3

عد صورته العربية أو" Your Ability to Relax"تحت عنوان  ) Frank Vital, 1971(" فرانك فيتال"قام بوضع هذا المقياس فى األصل 

خمسة عشر عبارة تتيح الفرصة للفرد للتعبير عن قدرته على االسترخاء ) 15(، ويتكون المقياس من )1981" (محمد عالوى، أحمد السويفى"
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تعطى " دائم، أحيانا، نادرا، أبدا"ت هى وأمام كل عبارة أربعة استجابا. البدنى واإلرادي والعقلى عن طريق االستجابات اللفظية لعبارات المقياس

  ).60 – 15(  المقياس محصورة ما بينوبذلك تصبح درجات ) 1 ، 2 ، 3 ، 4( لهم درجات تقديرية على الترتيب التالى 

 

 : المعامالت العلمية لمقياس القدرة على االسترخاء فى البحث الحالى 

 :  الصدق –أ 

ارة لقياس القدرات العقلية قيد الدراسة بطريقة الصدق المنطقي التي يشير اليها عالوي ونصر تم التأكد من صدق االختبارات المخت

   .، حيث يمكن ايجاد الصدق من خالل تحليل المراجع والدراسات السابقة)1979(رضوان 

 :  الثبات –ب 

 من 10 على عينة مكونة من  )Test – Retest( ختبار قام الباحثان بايجاد معامل الثبات لالختبارات العقلية بطريقة االختبار وإعادة اال

 أيام من التطبيق االول وتحت الشروط ةثم أعيد تطبيق المقياس مرة ثانية على العينة نفسها بعد سبع. مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة

لذا تم اعتبارها اختبارات ثابتة ) 0.90 الى  0.85(بين والظروف نفسها، وتم إيجاد معامل االرتباط بين نتائج القياس في التطبيقين وقد تراوح 

 .ثبات المقياس) 3(والجدول رقم . ومناسبة لتحقيق أهداف الدراسة

 .وضح ثبات مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي : )3( جدول رقم 

 

 القياس االختبار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االرتباط ن=عدد العينة

 5.43 37،050 االول
 التصور العقلي

 5.32 41،200 الثاني
10 0.885 

 2.12 6.55 االول
 تركيز االنتباه

 2.34 7.1 الثاني
10 0.902 

 2.03 33.67 االول
 االسترخاء

 2.14 35.55 الثاني
10 0.850 

 برنامج التدريب العقلي: رابعًا

رجوع لألدبيات والمراجع العلمية ذات العالقة، كما تم عرض البرنامج على مجموعة من تم تصميم برنامج التدريب العقلي من خالل ال

 .)3(ملحق .األكاديمين ذوي االختصاص في ذات المجال حتى وصل إلى وضعه النهائي المستخدم في الدراسة

 :برنامج التدريب العقلي

االسترخاء، ( لقرص وتحسين مستوى بعض المهارات النفسيةيهدف برنامج التدريب العقلي إلى تحسين مستوى التعلم لمهارة رمي ا

 .في كلية التربية الرياضية الجامعة االردنية) 1(ذات العالقة بالتعلم لدى طالبات مساق العاب القوى )  االنتباهز العقلي، تركيرالتصو

  :محتوى البرنامج

تبدأ المتدربة بتصور األداء وهي خالية من التوتر في وضع استرخاء مناسب  تبدأ جلسة التدريب العقلي بتنظيم التنفس ومحاولة االسترخاء ثم -

مغلقة العينين ثم تبدأ بتصور األداء المراد تطويره باستدعاء صورة واقعية لألداء في الشكل المثالي له دون توقف من البداية إلى النهاية، مع 

بة للصور الواقعية لألداء مع التركيز على التنفس المصاحب لألداء وذلك للوصول تحديد مكان األداء ومراعاة استحضار الحواس المختلفة بالنس

 .لإلدراك الكلي

 تراجع المتدربة صور التخيل الممارس لألداء مرة أخرى بمزيد من التركيز وتعطي اهتماما أكبر لتفاصيل األداء ثم يتبع ذلك التوقف لحظة -

 .يعقبها الشهيق وإخراج الزفير ببطء

 .جاع المهارة ذهنيًا والعمل على إستخراج األجزاء الرئيسه والمهمة في عمل المهارات الحركية إستر-
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 بعدها تراجع صورة التخيل بمزيد من التركيز على األجزاء الرئيسية والمهمة في عمل المهارة الحركية مع التركيز على إنقباضات العضالت كما -

 .لوكانت تؤدي فعًال

 ).الالزم لتنفيذها مترابطة ومتصلة وبنفس الوقت(ور األداء ذهنيًا مع التركيز على إسترجاع أجزاء المهارة الحركية عقليًا  تراجع المتدربة تص-

 الواجب البيتي وتتضمن إسترجاع المهارة عقليًا مع التركيز على جميع األمور السابقة والعمل على ربط المهارة الحركية مع المهارات األخرى -

تضمنت تمارين اإلسترخاء التدريب على التنفس والهدوء والشعور بالدفء بأجزاء . ة في حالة إسترخاء تام قبل الشروع بالنوموهي مستلقي

 .متعددة من الجسم، ويطلب من الطالبات تكرار هذه العمليات خمس مرات وبهدوء تام

تعداد للتصور عقليًا واإلستفادة من عملية التصور، حيث  بهدوء كيفية اإلستعود دقائق من اإلسترخاء يطلب من العينة أن )10 (وبعد

في آخر خمس دقائق من كل عملية تصور، يطلب من الطالبات التصور العقلي لمهارة ). االستعداد العقلي( يبدأن الشعور باالسترخاء والتصور،

 :م من المدرس حول كيفية أداء المهارةرمي القرص بشكل كامل مع تركيز اإلنتباه واسترجاع التوجيهات الشفهية التي كانت تقد

 .توجيهات حول نموذج ألداء المهارة فنيًا وبصورة جيدة -

 .توجيهات حول أداء المهارات الحركية كاملة -

 :إرشادات هامة عند تطبيق البرنامج

 .داء الحركييجب أن يكون في نفس الظروف المحيطة بالتدريب من أدوات وأجهزة وذلك ألستعمال كافة األبعاد بتصور األ -

 . التركيز أثناء التدريب العقلي على أسلوب أداء المهارة والنواحي الفنية التي تتضمنها -

 .يجب التركيز على األداء الصحيح فقط حتى اليؤثر تكرار وتصور األداء الخاطئ على تثبيت األخطاء -

 .ي لألداءيجب أن تؤدي المهارة المراد تعليمها بصورة كاملة وذلك للوصول لإلدراك الكل -

 . يجب أن يكون التدريب العقلي بنفس السرعة واإليقاع الحركي للمهارة المراد تطويرها -

 .التوزيع الزمني لمحتوى البرنامج المقترح للتدريب العقلي :)4( جدول

 

 التـــــــــــدريــبيـــــــــــــــــــــــــــــةالــــــــوحدة 

 مالحظات 3 2 1 االسبوع

 االول

عريف بالتدريب العقلي واهميتة الت

استرخاء )       د.10( للتعلم 

 )د.10(

تعليم االسترخاء العضلي 

 )د.20(والعقلي  

استرخاء عضلي وعقلي 

 )د.20(

)د.20(استرخاء عضلي وعقلي   الثاني
تعليم كيفية التصور العقلي 

 .)د.20(وتركيز االنتباة 

تركيز التصور العقلي و

االنتباة لمهارة رمي 

 )د.20(القرص 

الثالث 

 والرابع

تصور عقلي لمهارة + استرخاء 

 )د.20( رمي القرص

تصور عقلي + استرخاء 

 )د.20( لمهارة رمي القرص

تصور + استرخاء 

عقلي لمهارة رمي 

 )د.20( القرص

الخامس 

والسادس

تصور عقلي لمهارة رمي القرص 

مع التركيز على الجوانب الفنية 

 )د.20( للمهارة

تصور عقلي لمهارة رمي القرص 

مع التركيز على الجوانب الفنية 

 )د.20( للمهارة

تصور عقلي لمهارة 

رمي القرص مع التركيز 

على الجوانب الفنية 

 )د.20( للمهارة

السابع 

 والثامن

تركيز تكرار التصور العقلي مع 

وقفة ( االنتباه الجزاء المهارة

االستعداد، المرجحات، الدوران، 

 )وضع القوة، الرمي والتغطية

تكرار التصور العقلي مع تركيز 

وقفة ( االنتباه الجزاء المهارة

لدوران، ااالستعداد،المرجحات، 

 )وضع القوة، الرمي والتغطية

التصور العقلي لالداء 

مع تركيز االنتباه 

 .مهارةالجزاء ال

 

 

 التركيز على محاولة اقناع -

الطالبات بأهمية التدريب العقلي 

 .لتحقيق النجاح

 

 اهمية اتخاذ وضع مريح عند -

رقود، (البدء بتنفيذ البرنامج 

 ).جلوس

 

 اداء مجموعة من تدريبات -

التحكم في التنفس والتركيز على 

التنفس العميق مع مراعاة اخذ 

الشهيق ببطء واالحتفاظ بة 

داخل الصدر ثم الزفير ببطء 

 .ايضًا
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 :التجربة االساسية

 :القياسات القبلية

، وقد تم استخدام 26/9/2006-24قام الباحثان بأجراء القياسات القبلية في المتغيرات البدنية والعقلية قيد الدراسة للمجموعتين يومي 

تين كًال في موعد محاضرته وقبل ان تخضع علمًا ان االختبارات اجريت على المجموع.هذة القياسات لغايات حساب تكافىء المجموعتيين ايضًا

 اشتملت االختبارات القبلية على قياس للمستوى المهاري للطالبات كما. اي من المجموعتين الى اية تعليمات، واالختبارات موضحة في المالحق

تم السماح لكل طالبة باداء ثالث في فعالية رمي القرص بعد اعطاء المجموعتين كال على حدا محاضرة عن رمي القرص بالطريقة الكلية، 

 عالمة لكل محاولة، والعالمة مقسمة على الخطوات الفنية لمهارة رمي القرص موضوعة في استمارة ة محكمين يعطونمحاوالت وكان هنالك ثالث

 .)4( ملحق. صممها الباحثان مسبقا لغايات التقييم ويحتسب متوسط افضل محاولة لكل طالبة

 :يب العقلي المقترحتطبيق برنامج التدر

 ولغاية 28/9/2006تم تطبيق برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري على افراد المجموعة التجريبية خالل الفترة من 

ت في حين استخدمت المجموعة الضابطة برنامح التعليم المهاري المتبع في المحاضرا.  بواقع ثالث وحدات تدريبية في االسبوع30/11/2006

 . فقط خالل نفس الفترة، وقد اشرف الباحثان على تعليم المجموعتين حيث كانت كل مجموعة في محاضرة تختلف عن محاضرة المجموعة الثانية

 :القياسات البعدية

 .5/12/2006-3تم اجراء القياسات البعدية بنفس الشروط واالجراءات التي تمت في القياسات القبلية وذلك خالل الفترة 

 : الجات االحصائيةالمع

 المتوسط الحسابي -

 االنحراف المعياري  -

 معامل االلتواء               -

 "ت"اختبار  -

 :عرض ومناقشة النتائج

 وفقًا لترتيب أهداف وفروض البحث  ومناقشتهاوفي ضوء القياسات المستخدمة وتسهيًال ألسلوب العرض فسوف يتم عرض و النتائج

 :وينص الفرض االول على

بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمستوى المهاري في مهارة رمي القرص ) α=0.05(روق دالة احصائيًا عند مستوى توجد ف"

 ".للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح القياس البعدي لكل مجموعة على حدا

ياسين القبلي والبعدي لمجموعتي الدراسة في لداللة الفروق بين المتوسطات للق" ت"وللتحقق من هذا الفرض فقد تم إجراء اختبار 

 :يوضح ذلك كما يلي) 5(متغير المستوى المهاري والجدول 

 )16= ن (داللـة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في المستوى المهاري: )5(جدول 

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتغير

 القياس البعدي القياس القبلي

قيمة 

 القياس البعدي القياس القبلي "ت"

 "ت"قيمة 

 2ع 2س 1ع 1س 2ع 2س 1ع 1س
المستوى 

 المهاري
8.18 

 

1.83 

 

37.31 

 

2.84 

 

35.47 *8.875 

 

1.1 

 

30.18 

 

2.37 

 

34.15 * 

 0.05دال عند مستوى 



 1961 ووليد الحموري اياد عقلة مغـايرة

 بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعين التجريبية 0.05ى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستو) 5(يتضح من الجدول 

والضابطة في المستوي المهاري ولصالح القياس البعدي، ويعزي الباحثان الفروق الكبيرة بين القياسين القبلي والبعدي في المستوى المهاري 

 رمي القرص مما يعني ان افراد العينة لم يكن يعرفن الى ان القياس القبلي طبق على عينة الدراسة بعد اعطائهم محاضرة واحدة فقط عن

 جدًا لكافة افراد العينة وللمجموعتين على السواء، كما يعزي الباحثان هذه ة فكان متوسط القياس القبلي متدنالنواحي الفنية الداء هذه المهار

لتقليدي يعزز دور المدرس في تقديم المهارة والتغذية الراجعة حال في عملية التعلم، فالبرنامج ا) التقليدي والمقترح(النتيجة الى اثر البرنامجين

وقوع االخطاء وتطبيق التدريبات المتدرجة من السهل الى الصعب وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج التدريب العقلي المصاحب فهو باالضافة لما 

زيز دورهم في استيعاب مراحل االداء المهاري واالحساس بها سبق ذكره فهو يساهم في استثارة تفكير المتعلمين والعمل على تشويقهم وتع

بالشكل الصحيح وليس االعتماد الكلي على المدرس مما ادى الى حفزهم على بذل المزيد من الجهد في تعلم واكتساب مهارة رمي القرص، 

، )2003احمد، (، )2004، يالسويد(، )2005 رضوان،(، )Morgan, 2006(، )2008 ابو زمع،(متفقًا بذلك مع نتائج دراسة كل من

)Ramirez, 2003( ،)شارت نتائج هذه الدراسات الى وجود أحيث ) 1999 الزماميري،(، )2000، رعنب(، )2001 بسطا،(،  )2001، ةقوقز

شارت هذه أا وح البعدي لكال المجموعتين، كمفروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصال

الدراسات الى ان استخدام التدريب العقلي كوسيلة تعليمية مساعدة يؤدي الى ايجابية المتعلم وزيادة تفاعلة واشتثارة قدراته العقلية الستيعاب 

 .المهارات واكتسابها بشكل افضل وبهذا يكون تحقق الفرض االول

بين متوسطات القياسين القبلي )  α=0.05( احصائيًا عند مستوى  توجد فروق دالة"تحقق من الفرض الثاني الذي ينص علىلول

 ".للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي) االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه (والبعدي لبعض المهارات العقلية 

عة التجريبية في المهارات العقلية قيد الدراسة لداللة الفروق بين المتوسطات للقياسين القبلي والبعدي للمجمو" ت"فقد تم إجراء اختبار 

 :يوضح ذلك كما يلي) 6(والجدول 

 )16= ن( في المهارات العقلية قيد الدراسة داللة الفروق بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة :)6(جدول 

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 القياس البعدي القياس القبلي القياس البعدي القياس القبلي

 المتغير

 2ع 2س 1ع 1س

قيمة 

 "ت"

 2ع 2س 1ع 1س 

 قيمة

 "ت"

التصور 

 العقلي

49.62 

 

4.14 

 

64.12 

 

4.03 

 
10.21*

48.75 

 

3.8446 

 

49.68 

 

2.41 

 
1.05 

االسترخاء
35.13 

 

2.41 

 

41.31 

 

3.38 

 
5.58* 

34.88 

 

2.35 

 

35.81 

 

2.07 

 
1.19 

تركيز 

 النتباها

8.75 

 

1.06 

 

11.12 

 

1.14 

 
5.32* 

8.813 

 

0.862 

 

9.06 

 

0.85 

 
1.00 

 0.05دال عند مستوى *

 بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) 5(يتضح من الجدول 

ولصالح القياس البعدي،كما يظهر ذات الجدول عدم وجود فروق ذات ) ي، تركيز االنتباه القدرة على االسترخاء، التصور العقل(المهارات العقلية 

التصور العقلي، االسترخاء ( بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغير المهارات العقلية 0.05داللة احصائية عند مستوى 

 ).وتركيز االنتباه

ور الملحوظ في المهارات العقلية المختارة للمجموعة التجريبية الى تطبيق محتوى البرنامج التدريب  ويرجع الباحثان سبب التغير والتط

  الى ان (Morgan,2006)  العقلي المقترح بابعادة المختلفة والتي ادت الى تحسين وتنمية المهارات العقلية الفراد العينة التجريبية ويشير

ان ) 2000راتب،(التعلم وتحسين االداء وان هذه المهارات ال يمكن تطويرها بدون تدريب،كما يؤكد المهارات العقلية تعد ضرورية لتحسين 

ق ــــا وتثبيتها، وهذه النتيجة تتفــــايات تطويرهـــوير اي انها بحاجة الى تدريب مستمر لغــــهارات العقلية تشبة المهارات الفنية من حيث التطـــــالم

 )2000 عبدالعظيم،( ،)2001قوقزة،( ،)2003سيداحمد،( ،)Ramirez,2003( )2004السويدي،( ،)2005ضوان،ر( مع نتائج دراسات كل

والتي تشير الى اهمية برامج التدريب العقلي في تنمية المهارات العقلية للرياضيين في مختلف االنشطة ) 1999الزماميري،(،)2000عنبر،(



1962 "يةسلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماع"أبحاث اليرموك 

لم يكن يركز ) التقليدي(هارات العقلية لدى المجموعة الضابطة الى ان برنامج التعليم المهاري الرياضية،كما ويعزى عدم تحسن مستوى ذات الم

 .على هذه المهارات مما يعني عدم تحسنها بشكل يحقق فروق ذات داللة احصائية، وبذلك يتحقق الفرض الثاني

بين متوسطات درجات القياس ) α=0.05 (توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى"  ولتحقق من الفرض الثالث الذي ينص على

البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم مهارة رمي القرص لدى طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية ولصالح المجموعة 

 القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية لداللة الفروق بين المتوسطات للتعرف على داللة الفروق بين" ت"فقد تم استخراج قيمة "  التجريبية

 .يبين ذلك) 7(والضابطة في المستوي المهاري والجدول رقم 

 )16= ن( داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المستوي المهاري :)7(جدول

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المتغير

 2ع 2س 1ع 1س
 "ت"قيمة 

 * 7.69 2.84 37.31 2.37 30.18 المستوى المهاري

 0.05دال عند مستوى * 

 بين القياسين البعديين  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) 7(يتضح من الجدول 

ذلك الى دور برنامج التدريب العقلي الذي صاحب التدريب المهاري مما ويعزي الباحثان . مستوى االداء المهاري ولصالح المجموعة التجريبية

ساهم في تحسين قدرة الطالبات على التعلم بشكل افضل من المجموعة التي استخدمت البرنامج المهاري لوحدة، حيث ان استخدام التدريب 

ص المتعلم في اتقان المهارات الحركية، كما يعمل على تعزيز العقلي كوسيلة تعليمية تسهم في حث المتعلم واستثارة قدراتة مما يحسن من فر

ان دور معلم التربية الرياضية لم يعد مقتصرًا ) 2005نافع،(دور المتعلم في التمكن من استيعاب مراحل اداء المهارة، وفي ذات االتجاه تشير 

تعتمد على رسم مخطط الستراتيجية الدرس تعمل فيه اساليب على الشرح واداء النموذج واتباع االساليب التقليدية في التدريس بل اصبحت 

التي اصبحت صمام العملية التعليمية والركن الركين للمعلم ) تكنولوجيا التعليم(التدريس الحديثة والوسائل التعليمية المتطورة بمفهومها الحديث

، )2001، ابسط(، )2007ابو زمع، (تفق مع نتائج دراسة كل من وهذة النتيجة ت.  بعد ان كانت مكملة له في طريق تحقيقة لألهداف المطلوبة

والتي اظهرت ان أستخدام برنامج .)2000 العظيم، دعب(، )2001، ةقوقز(، )2003 احمد، دسي(، )Ramirez ،2003(، )2004، يالسويد(

 .التدريب العقلي المصاحب للتدريب المهاري يعد وسيلة ايجابية في تعلم المهارات الحركية

الى ان االرتقاء بمستوى األداء او تعلم المهارات الجديدة يمثل أحد المشاكل الحقيقية التي تواجة ) 2001شمعون، (كما يشير  

الناشئين والمبتدئين،  وقد يرجع ذلك الى التركيز على أبعاد التدريب البدني والمهاري واغفال دور التدريب العقلي، وهنا تظهر أهمية التدريب 

مبتدئين حيث يعمل على تغيير االنتباة الى أبعاد أخرى من العملية التعليمية التدريبية تساهم في تعلم االداء المهاري بشكل افضل، وفي العقلي لل

وبهذه النتيجة . نفس الوقت تؤدي الى تخفيف العبء البدني الملقى على المتعلم وذلك من خالل تبادل العمل بين الجانب البدني والجانب العقلي

 .يتحقق الفرض الثالث

بين متوسطات درجات القياس ) α=0.05( توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى "تحقق من الفرض الرابع الذي ينص علىلول

 لدى طالبات كلية) القدرة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه(البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المهارات العقلية 

لداللة الفروق بين المتوسطات للتعرف على داللة " ت"فقد تم استخراج قيمة . التربية الرياضية في الجامعة األردنية ولصالح المجموعة التجريبية

 .يبين ذلك) 8(الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات العقلية والجدول 



 1963 ووليد الحموري اياد عقلة مغـايرة

 )16= ن( ق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات العقليةداللة الفرو: )8(جدول

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المتغير

 2ع 2س 1ع 1س
 "ت"قيمة 

 *7.69 2.84 37.31 2.37 30.18 المستوى المهاري

 *11.43 4.03 64.12 2.41 49.68 التصور العقلي

 *5.54 3.38 41.31 2.07 35.81 االسترخاء

 *5.76 1.14 11.12 0.85 9.06 تركيز االنتباه

 0.05دال عند مستوى * 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين البعديين  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المهارات العقلية ) 8(يتضح من الجدول 

ويعزي الباحثان ذلك الى دور برنامج التدريب العقلي الذي . ولصالح المجموعة التجريبية) باهالقدرة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنت(

تم تطبيقة لما أشتمل على تدريبات مختلفة للمهارات العقلية مثل تدريبات االسترخاء وتركيز االنتباة على مراحل االداء الفني لمهارة رمي القرص 

). االداء النهائي للطالبات(ؤدي بشكل متكامل الى تحسين هذة المهارات العقلية مما ينعكس على التعلم كذلك تدريبات التصور العقلي وكل ذلك ي

فمهارة تركيز االنتباه تمكن المتعلم من توجية كامل قدراتة نحو المثيرات المرتبطة باالداء ومهارة االسترخاء تمكن المتعلم من التخلص من 

م في تحسين مهارة التصور العقلي التي تمكن المتعلم من تكوين صورة واضحة لالداء يمكنه استحضارها عند التوتر واتقان المهارتان معًا يسه

االداء الفعلي مما يساعد على االشتراك الفعال والمنظم لعضالت الجسم في اداء مهارة رمي القرص، وهذا يدعم ما توصلت الية الدراسة ذاتها 

الى ان المهارات العقلية تعد ضرورية لتحسين ) 2000راتب،( و(Morgan,2006)   ما ذهب الية كل منويؤيد هذا االمر. في الفرض الثالث

 . التعلم وان هذه المهارات ال يمكن تطويرها بدون تدريب

،  احمددسي(، )Ramirez ،2003(، )2004، يالسويد(، )2001، ابسط(، )2005رضوان، (وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة 

 والتي اشارت الى ان استخدام التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري يؤدي الى تحسين المهارات )1999الزماميري، (، )2003

 .وبهذه النتيجة يتحقق الفرض الرابع للدراسة.العقلية

موعتين  التجريبية ومما سبق يمكن ايجاز ما توصلت الية الدراسة حيث أظهرت النتائج وجود تحسن في مستوى األداء المهاري للمج

كما أظهرت نتائج . والضابطة على السواء كما اظهرت النتائج وجود تحسن في المهارات العقلية قيد الدراسة بنسب متفاوتة بين المجموعتين

 .البحث وجود فروق في متغيرات البحث في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 

 :االستنتاجات والتوصيات

 

 :نتاجاتاالست: اوًال

من خالل أهداف وفروض الدراسة وخصائص العينة والمنهج المستخدم ومن خالل التحليل االحصائي للبيانات أمكن للباحث التوصل 

 :الى االستنتاجات التالية

رياضية في الجامعة برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري ايجابيًا في تعلم مهارة رمي القرص لدى طالبات كلية التربية اليؤثر  -1

 .االردنية

القدرة على االسترخاء، التصور العقلي، (برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري ايجابيًا في تطوير بعض المهارات العقلية يؤثر  -2

 .لدى طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية) تركيز االنتباه

) التقليدي(عقلي المصاحب للتعليم المهاري الى نتائج اكثر ايجابية من استخدام برنامج التعليم المهاري استخدام برنامج التدريب اليؤدي  -3

 .لوحده في تعلم مهارة رمي القرص لدى طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعة االردنية



1964 "يةسلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماع"أبحاث اليرموك 

ايجابية من استخدام برنامج التعليم المهاري استخدام برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري الى نتائج اكثر يؤدي و -4

لدى طالبات كلية التربية ) القدرة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه (لوحده في تطوير بعض المهارات العقلية ) التقليدي(

   . الرياضية في الجامعة األردنية

 

 :التوصيات: ثانيًا

 :راسة وما توصل الية الباحث من استنتاجات يوصي الباحث بما يليأستنادًا الى ما أشارت اليه نتائج الد

 .االهتمام بأستخدام برنامج التدريب العقلي المقترح في تعليم مهارة رمي القرص لطلبة كلية الرياضة لما له من اثر واضح في تعلم المهارة -1

لما ) درة على االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه الق(أستخدام برنامج التدريب العقلي المقترح في تطوير المهارات العقلية  -2

 .للمهارات العقلية من دور فعال في تحسين االداء

 .أجراء دراسات مشابهة على فعاليات اخرى في العاب القوى وكذلك في العاب اخرى -3

 

 : المراجـع

 

 ة، بحث مقبول للنشر، مجل"م المهارات االساسية لسباحة الظهرأثر استخدام برنامج مقترح للتدريب العقلي في تعل ".)2008 (.علي، ابو زمع

 . ة التربية الرياضية للبنين، االسكندريةنظريات وتطبيقات، كلي

تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على تطوير بعض المهارات العقلية والمستوى  ".)2000(. عبيد، عبد الحفيظ وابو المكارماسماعيل، 

 . اسيوطة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامع"العالي لطالب كلية التربية الرياضية بالرياضالرقمي في الوثب 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية " تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على تطوير االداء في الوثب الطويل". )2001 (.هاني، بسطا

 .الرياضية للبنين، جامعة حلوان

تأثير التدريب العقلي المصاحب على بعض المهارات النفسية ومستوى أداء التصويب بالوثب الطويل من الجناحين في ". )2001 (.سحر، جوهر

 .، كلية التربية الرياضية، جامعة اسيوط)12(بحث منشور، مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، الجزء االول، العدد " كرة اليد

تأثير التصور الذهني المصاحب لألداء المهاري على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة ) "2006 (.اسالم، عباس  و.صادقالحايك، 

 . منشور، مجلة دراسات، الجامعة االردنيةث، بح" سنة16-14للفئة العمرية 

 .، دار الفكر العربي، القاهرة"التدريب العقلي في المجال الرياضي ".)2000(. أسامة، راتب

مجلة دراسات، "أثر برنامج مترح للتدريب البدني والمهاري والعقلي على تحسين كفاءة عدائي المسافات القصيرة ".)2000 (.وليد، رحاحلة

 .الجامع االردنية

فني تأثير استخدام برنامج مقترح للتدريب العقلي على تطوير بعض المهارات النفسية وتحسين األداء ال) "2005(. ، عصام الدينرضوان

كلية التربية الرياضية -بحث منشور، مجلة نظريات وتطبيقات" والمستوى الرقمي في الوثب العالي لطالب كلية التربية الرياضية بالزقازيق

 . 56 العدد -للبنين بأبوقيراالسكندرية

، رسالة "ت االساسية للعبة المبارزةتأثيري التدريب الذهني المصاحب للتعليم المهاري في تعلم بعض المهارا"). 1999.(نزار، الزماميري

 .ق، العرادماجستير، بغدا

 أســلوبي التــدريب الــذهني المباشــر وغيــر المباشــر فــي تطــوير بعــض النــواحي المعرفيــة و     اثــر اســتخدام ). "2004. (الســويدي، احمــد حامــد  

 .ق، العراعة الموصلجام،  كلية التربية الرياضية منشورة،ررسالة دكتوراة، غي" المهارية بالكرة الطائــرة

 .دار الفكر العربي، ، القاهرة2 التدريب العقلي في المجال الرياضي، ط.)2001 (.محمد العربي، شمعون

 .، مركز الكتابالقاهرة، "الالعب والتدريب العقلي ".)2001(. ةماجد، اسماعيل و. ، محمد العربيشمعون

 .، دار الفكر العربيالقاهرةعقلي في التنس، لتدريب ال، ا)1996 (. النبيدعب، الجمال و. ، محمد العربيشمعون
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، رسالة دكتوراة كلية "النشاط الكهربائي للمخ كمؤشر لتطوير مستوى أداء الوثبة الثالثية باستخدام التدريب العقلي". )2000 (.محمد، عنبر

 .التربية الرياضية للبنين، القاهرة، جامعة حلوان

مج للتدريب العقلي على تحسين مستوى االداء المهاري على بساط الحركات االرضية لتالميذ المرحلة أثر برنا".)2001(. صالح، قواقزة

 .، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، الجامعة االردنية"االساسية

هم بتحسين االداءالحركي االبتكاري فاعلية استخدام الهيبرميديا على تنمية التصور العقلي وتركيز االنتباه وعالقت). 2005. (، نافعنشوى محمود

ابو قير،  ، كلية التربية الرياضية للذكور،)56(في التمرينات االيقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية، مجلة نظريات وتطبيقات،العدد

 .االسكندرية
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 المالحق

 )1(ملحق رقم 

 

 كشف بأسماء السادة المحكمين للصفات البدنية واالختبارات المناسبة لها

 

 مكان العمل الشهادة العلمية والرتبة االكاديمية االسم

 الجامعة االردنية دكتوراة تربية رياضية/استاذ مساعد  الدكتور تيسير المنسي

 الجامعة الهاشمية دكتوراة تربية رياضية/ مدرس الدكتورغازي الكيالني

 وزارة التربية والتعليم دكتوراة تربية رياضية الدكتور بالل رحال

مناهج و اساليب تدريس التربية  /استاذ مشارك  الدكتور انمار ابو عبيد 

 الرياضية

 جامعة ال البيت

 جامعة بغداد دكتوراة تربية رياضية/ استاذ مساعد  الدكتور عالء الراوي

 

 

 سادة المحكمين لبرنامج التدريب العقليكشف بأسماء ال
 

 

 االسم

 الشهادة العلمية

 والرتبة االكاديمية

 

 مكان العمل

 جامعة ال البيت دكتوراة علم نفس/استاذ مساعد  الدكتور يوسف مقدادي

 جامعة مؤتة دكتوراة تربية رياضية/استاذ مشارك  الدكتور على ابو زمع

 الجامعة االردنية دكتوراة تربية رياضية/استاذ مشارك  الدكتور صادق الحايك

 وزارة التربية والتعليم دكتوراة تربية رياضية الدكتور بالل رحال

 جامعة تونس دكتوراة تربية رياضية/ استاذ مساعد  الدكتورة سلمى مولهي

 جامعة بغداد دكتوراة تربية رياضية/ استاذ مساعد  الدكتور عالء الراوي

 



 1967 ووليد الحموري اياد عقلة مغـايرة

 )3(ملحق رقم 

 اس التصور العقلي في المجال الرياضيمقي
 

           :االسم

 الفردية الممارسة: األول الموقف

 .رمي القرص مهارة ياختار .1

 .آخر شيء اي تواجد عدم مع ) الملعب ( عادة فيه علميتت الذي المكان في المهارة هذه تؤدي نفسك يتصور .2

 .الحركة أداء أثناء بجسمِك يوتشعر األصوات، الى يتستمع المكان هذا في نفسك يتر ان محاولة مع تقريبا دقيقة لمدة العينين أغلق .3

 .واالنفعالية العقلية بحالتِك ةواعي يتكون أن يحاول .4

 .جسمِك داخل من يتر أن يحاول .5

 تراه ما مع يتفق الذي الرقم حول دائرة وضع طريق عن العقلي التصور وضوح درجة قدر

 العبارات 

 عدم

 وجود

 صورة

 صورة

 غير

 اضحةو

 صورة

 متوسطة

 الوضوح

 صورة

 واضحة

 صورة

 واضحة

 تماما

      المطلوبة؟ المهارة تؤدي نفسِك رأيت كيف 1

      لألداء؟ المصاحبة لألصوات يتستمع نفسِك رأيت كيف 2

      المطلوبة؟ المهارة أداء أثناء بجسمِك يتشعر كيف 3

      المصاحبة؟ االنفعالية بالحالة الوعي درجة هي ما 4

 

 
 عدم العبارات

 التحكم

 صعوبة

 التحكم

 تحكم

 متوسط

 فوق تحكم

 المتوسط

 تحكم

 كامل

 الصورة؟ في التحكم يمكن مدى أي إلى5
     

 

 
 ال نعـــــم العبارات

 داخلك؟ من الصورة رؤية يمكن هل6
  

 اآلخرين مع الممارسة: الثاني الموقف

 .بقية الطالبات في المحاضرة وحضور سالمدر من كل وجود في ولكن السابقة المهارة لنفس العقلي التصور .1

 .الجميع من مالحظته أمكن خطأ ألداء العقلي التصور .2

 .تقريبًا دقيقة لمدة العينين غلق .3

 .اإلمكان قدر الوضوح من درجة بأقصى الخاطئ لألداء العقلي التصور .4

 .جسمِك داخل من يتر أن يحاول .5



1968 "يةسلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماع"أبحاث اليرموك 

  تراه ما مع يتفق الذي الرقم حول دائرة وضع ريقط عن العقلي التصور وضوح درجة قدر
 

 العبارات 

 عدم

 وجود

صورة

 صورة

 غير

 واضحة

 صورة

 متوسطة

 الوضوح

 صورة

 واضحة

 صورة

 واضحة

 تماما

      الموقف؟ هذا في نفسِك رأيت كيف 1

      الموقف؟ هذا في لألصوات يتستمع نفسِك رأيت كيف 2

      ؟ الموقف هذا في باألداء الحركي اإلحساس كيفية 3

      الموقف؟ هذا في االنفعالية بالحاالت تشعر كيف 4

 

 
 عدم العبارات

 التحكم

 صعوبة

 التحكم

 تحكم

 متوسط

 فوق تحكم

 المتوسط

 تحكم

 كامل

 هذا في الصورة في التحكم يمكن مدى أي إلى5

 الموقف؟
     

 

 
 ال نعـــــم العبارات

 لك؟داخ من الصورة رؤية يمكن هل6
  

 

 ةالزميل مشاهدة: الثالث الموقف

 .مهارةال ؤديت ةزميل في التفكير .1

 .تقريبا دقيقة لمدة العينين غلق .2

 . الناجح األداء أثناء اإلمكان قدر وواقعية بوضوح للموقف العقلي التصور .3

 

 تراه ما مع يتفق الذي الرقم حول دائرة وضع طريق عن العقلي التصور وضوح درجة قدر
 

 تالعبارا 

 عدم

 وجود

 صورة

 صورة

 غير

 واضحة

 صورة

 متوسطة

 الوضوح

 صورة

 واضحة

 صورة

 واضحة

 تماما

      الموقف؟ هذا في ِكتزميل يرأيت كيف 1

      الموقف؟ هذا في لألصوات تستمع نفسِك يرأيت كيف 2

      الموقف؟ هذا في حركاتك او بجسمك يشعرت كيف 3

      الموقف؟ هذا في االنفعالية بالحاالت يتشعر كيف 4



 1969 ووليد الحموري اياد عقلة مغـايرة

 

 
 عدم العبارات

 التحكم

 صعوبة

 التحكم

 تحكم

 متوسط

 فوق تحكم

 المتوسط

 تحكم

 كامل

5
 هذا في الصورة في التحكم يمكن مدى أي إلى

 الموقف؟
     

 

 
 ال نعـــــم العبارات

 داخلك؟ من الصورة رؤية يمكن هل6
  

 

 )االمتحان(المنافسة في األداء: الرابع الموقف

 .)االمتحانات العملية(المنافسات احد في السابق الموقف أو مهارة ألداء العقلي صورالت .1

 .من الزميالت االيجابي التشجيع تصور مع الناجح لألداء العقلي التصور .2

 .تقريبا واحدة دقيقة لمدة العينين غلق .3

 .اإلمكان قدر الوضوح من درجة أقصى في العقلي التصور .4

 

 .تراه ما مع يتفق والذي العبارة يسار على الرقم حول دائرة وضع طريق عن الموقف لهذا قليالع التصور وضوح درجة قدر
 

 العبارات 

 عدم

 وجود

 صورة

 صورة

 غير

 واضحة

 صورة

 متوسطة

 الوضوح

 صورة

 واضحة

 صورة

 واضحة

 تماما

      المنافسة؟ موقف في نفسِك يرأيت كيف 1

      ؟المنافسة موقف في األصوات إلى ياستمعت كيف 2

      المنافسة؟ في الناجح باألداء يشعرت كيف 3

      ؟ الموقف هذا في باالنفعاالت يشعرت كيف 4

 

 
 عدم العبارات

 التحكم

 صعوبة

 التحكم

 تحكم

 متوسط

 فوق تحكم

 المتوسط

 تحكم

 كامل

 الصورة؟ في التحكم يمكن مدى أي إلى5
     

 

 
 ال نعـــــم العبارات

 داخلك؟ من لصورةا رؤية يمكن هل6
  



1970 "يةسلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماع"أبحاث اليرموك 

 مفتاح التصحيح للمقياس

 :يتم تقدير الدرجات في هذا المقياس وفقا لما يلي

 .جمع الدرجات في العبارة األولى في المواقف األربعة لتمثل التصور البصري .1

 .جمع الدرجات في العبارة الثانية في المواقف األربعة لتمثل التصور السمعي .2

 .لثة في المواقف األربعة لتمثل اإلحساس الحركيجمع الدرجات في العبارة الثا .3

 .جمع الدرجات في العبارة الرابعة في المواقف األربعة لتمثل الحالة االنفعالية المصاحبة .4

 .جمع الدرجات في العبارة الخامسة في المواقف األربعة لتمثل القدرة على التحكم في التصور العقلي .5

تحدد ) ال ( في المواقف األربعة تحدد التصور العقلي من منظور داخلي، واالستجابات  ) 6( على العبارة رقم ) نعم ( االستجابات  .6

 . التصور العقلي من منظور خارجي
 

 :تقدير المستوى

 20 – 18  ممتاز .1

 17 – 15  جيد .2

 14 – 12  متوسط .3

 11 – 8  ضعيف .4

 7 – 4 ضعيف جدًا .5
 

  اختبار تركيز االنتباه-ب

05 09 73 96 47 98 21 82 95 53 

67 88 90 36 77 93 68 06 97 60 

59 40 74 86 18 58 41 12 89 17 

37 08 44 22 01 69 32 45 83 25 

27 50 03 64 87 51 63 38 76 61 

55 19 78 80 20 10 66 85 02 56 

30 84 14 92 34 71 31 13 42 33 

65 39 70 75 26 57 91 81 28 48 

54 17 04 79 46 11 62 38 23 94 

24 49 43 35 15 29 52 07 72 16 

 



 1971 ووليد الحموري اياد عقلة مغـايرة

  مقياس القدرة على االسترخاء-ج

 أبدًا نادرًا أحيانًا دائمًا العبارات م

1 
 هل تميل للتغيير في حياتك؟

    

2 
 هل تشعر بنوبات من القلق؟

    

3 
 هل لديك وقت لالسترخاء والراحة قبل النوم؟

    

4 
  أو النرفزة الشديدة؟هل أنت خاليًا من العصبية

    

5 
 هل تنتابك نوبات من الصداع؟

    

6 
 هل تقوم بهز رجليك أو طرقعة أصابعك أو قضم أظافرك؟

    

7 
 هل تشعر بالتوتر عندما تجلس في مقعد لفترة طويلة؟

    

8 
 عندما ينتابك توتر هل يمكن التخلص منه؟

    

9 
 اء اليوم؟هل تستيقظ منتعشًا بعد أن تأخذ غفوة أثن

    

10 
 هل يمكنك التركيز في موضوع واحد فقط؟

    

11 
 هل يشغل بالك شيء آخر عندما تمارس أي نشاط أو هواية محببة لك؟

    

12 
 هل تستيقظ منتعشًا في الصباح؟

    

13 
 هل يسهل عليك النوم ليًال؟

    

14 
 هل تستطيع أن تنسى همومك عندما تذهب للنوم ليًال؟

    

15 
 هل يمكن القيام بحركات بسيطة إلزالة التوتر حتى تستطيع النوم؟

    

     المجمـــوع 
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 استمارة تقييم االداء المهاري للطلبة في مهارة رمي القرص
 
 

 
 
 

 
 

 كشف بأسماء السادة المحكمين لالداء المهاري

 مكان العمل الشهادة العلمية والرتبة االكاديمية االسم

 ب قوىمدرب العا ماجستير تربية رياضية السيد حاتم سبيتان

 مدرب العاب قوى ماجستير تربية رياضية السيد مصطفى اللوزي

 الجامعة االردنية ماجستير تربية رياضية  رحامنة السيد حران

 

 المهارة 10العالمة من 

 مسك القرص والمرجحات 

  حمل القرص على سالميات االصابع-

 حافة القرص تنتشر االصابع على -

  يستند القرص على رسغ اليد ويسند االبهام على القرص-

  الظهر مواجة التجاه الرمي-

  الوقوف والمسافة بين القدمين باتساع الكتفين مع انثناء خفيف للركبتين-

 يمرجح القرص للخلف حتى يصل للمسقط العمودي فوق الكعب االيسر مع لف الجذع واالرتكاز على -

 امشاط القدم

 

 الدوران 

  لف الركبة اليسرى والذراع االيسر ومشط القدم بفاعلية في نفس الوقت وفي اتجاة الرمي-

  يبقى الكتف الرامي خلف الجسم-

  مرجحة الرجل اليمنى بطريقة منخفضة عبر محيط الدائرة-

  تدفع القدم اليسرى لالمام عندما تكون االصابع في اتجاة الرمي-

 بفاعلية على مشط القدم وتلف للداخل تهبط القدم اليمنى -

  االحتفاظ بالذراع االيسر للخلف ومتقاطع مع الصدر-

  تمر الرجل اليسرى بجوار الركبة اليمنى في طريقها الى مقدمة الدائرة-
 وضع القوة 

  يرتكز وزن الجسم على الرجل اليمنى المنثنية-

  يكون محور الكتف فوق القدم اليمنى-

 ) مشط-كعب(في وضع  تكون القدمين -

 )من الجانب( يكون القرص مرئيا خلف الجسم -
 الرمي 

  تعصر الرجل اليمنى وتمتد بسرعة-

 الدوران بالجانب االيمن للحوض مع تثبيت الجانب االيسر بواسطة مد الرجل اليسرى وتثبيت المرفق -

 االيسر المثني بالقرب من الجذع

 ى الرجل اليسرى ينتقل وزن الجسم من الرجل اليمنى ال-

 )الكتفان تكون متوازية( يترك القرص اليد عند مستوى اقل من ارتفاع الكتف -
 التغطية 
 المجموع 



  بدوران العمل كما يراه املوظفونمستوى الضغوط النفسية وعالقته

 في مركز محافظة البلقاء في األردن

 

 . كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك،عنان محمد أبو حمور

 

 2009/9/10 وقبل للنشر                  20/4/2009 ستلم البحث فيا

 * ملخص

 

وقـد  .  مستوى الضغوط النفسـية وعالقتـه بـدوران العمـل كمـا يـراه الموظفـون فـي مركـز محافظـة البلقـاء فـي األردن                           معرفةهدفت هذه الدراسة    

، وأداتـين  جـزئين وقـد اسـتخدمت الدراسـة اسـتبانة مـن        . موظفـاً ) 120( جميع موظفي مركز محافظة البلقـاء والبـالغ عـددهم             الدراسة من  عينة تكونت

 .فقرًة) 17(، والثاني لقياس دوران العمل لقياس مشتمًال على فقرًة) 27(ة مشتمًال على يقيس األول مستوى الضغوط النفسي

كما تبين وجـود مسـتوى متوسـط لـدوران          . وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متدٍن من الضغوط النفسية وفقًا إلجابات الموظفين أنفسهم            

 .بين مستوى الضغوط النفسية للموظفين ومستوى دوران العمل%) 71(ة بلغت وكانت هناك عالقة قوية ايجابي. العمل لدى هؤالء الموظفين

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضـغوط النفسـية لـدى المـوظفين تعـزى لمتغيـر النـوع االجتمـاعي، فضـًال                  

 . نوع االجتماعي والخبرة العمليةعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دوران العمل تعزى لمتغيري ال

 :وفي ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراسة أوصت الباحثة بما يأتي

دعم تحسين بيئـة العمـل لـدى المـوظفين مـن قبـل الجهـات المسـؤولة فـي األردن عـن إدارة القطـاع العـام للحفـاظ علـى المسـتوى المـنخفض مـن                           _

 .الضغوط النفسية

 .ان العمل لدى الموظفين، من خالل تحسين بيئة العملالعمل على خفض معدل دور _

اجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية فـي قطاعـات ومسـتويات وظيفيـة أخـرى ومتغيـرات إضـافية أخـرى غيـر التـي تمـت دراسـتها للكشـف عـن                                  _

 .العالقة بين مستوى الضغوط النفسية ومستوى دوران العمل

 .لعام والخاص وتوسيعها على كل محافظات المملكةاجراء دراسات مقارنة بين القطاع ا _

  .الضغوط النفسية، دوران العمل، الموظف العام، األردن: المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 
 

The study aimed to examine the level of psychological stress and its relationship to job turnover as perceived by 
employees of Albalqa Governorate in Jordan. The population of the study consisted of (120  ) employees. To achieve the 
study goals a two – part questiooaire was used to collect data. The first part consisted of 27 psychological stress items, 
and the second was to measure the level of employees’ turnover (17 items). 

The findings of the study showed that there was low level of psychological stress, according to employees’ 
responses, and there was a moderate level of turnover. There was a strong positive correlation (71%)between the level 
of psychological stress and job turnover level for employees. 
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Also, the findings indicated that, there were significant differences of employee's attitudes toward psychological 
stress due to their gender. There were significant differences toward turnover level as perceived by respondents 
attributed to gender, and experience 

In the light of findings, The recommendations of the study were:  

- Supporting employees’ motivation from the responsible administration of public sector to keep this low level of 
psychological stress.. 

- Working in reducing the level of job turnover that among employees, by improving work environment.  

- Conducting similar studies to this study in different sectors and jobs, to explore the relationship between 
psychological stress level and job turnover level. 

Conducting comparative studies with wide-scale application all over governances in Kingdom. 

Keywords: printed newspapers, electronic newspapers, uses and gratifications, Jordan press. 

 :مقدمة

 مرتفعٍة من  نفسيٍة البالغين يمرون بضغوٍطيعد أسلوب الحياة العصرية مصدرًا رئيسًا للضغوط النفسية، فقد أشارت اإلحصائيات أن معظم

 هذه الضغوط وأن  مرتفعٍة مرًة واحدًة أو مرتين على األقل أسبوعيًا، نفسيٍةأشخاص من بين كل عشرٍة يمرون بضغوٍطوقٍت آلخر، وأن ستة 

 .(Linden, 2002)تسبب أشكاًال مختلفًة من المشكالت النفسية والفسيولوجية واالجتماعية 

ديد من رجال الفكر اإلداري والتنظيمي، ولكن يالحظ أن ونتيجًة لذلك، فقد أصبح هذا الموضوع أحد المجاالت األساسية الهتمام الع

 من االهتمام، وقد يعود دراسات التطبيقية فيه اال نصيب محدودالكتابات في هذا المجال ما زالت في معظمها على التحليل النظري، ولم تحظ ال

دم اتفاق الباحثين على مفهوم محدد ودقيق لضغوط العمل ع: الثاني. تعدد العوامل المسببة للضغوط وتداخلها: ذلك إلى سببين رئيسيين هما

مما يوقع الباحث الذي يحاول الخوض في هذا المجال بحيرة تجعله في النهائية إما يبتعد عنه كليًا أو يحاول تبني المفهوم الذي يتفق مع قناعته 

 )2010 ؛2005العميان، (

ا في أي نظام اجتماعي، وأن األفراد غير متساوين في عملية التكيف اإلجتماعي وينظر إلى الضغوط على أّنها متوارثة، ال يمكن تجنبه

. )2001أبو حميدان والعزاوي، ( خاصة، وأن األهداف ال يمكن أن تكون تامة الوضوح باستمرار، كذلك األدوار والمراكز ال تكون محددة بدقة

وط بذاتها ال تعد جيدة وال سيئة، وإّنما تعتمد على التجربة الشخصية للفرد، كما أن الضغ. لذا، يكون األفراد عرضة للضغوط بشكٍل مستمٍر

 ).(O’Connor, 2003فقد تكون أحيانًا دافعًا له للعمل، عندما تكون إيجابية ومفيدة، أو قد تكون سببًا لمشاعر القلق واإلنزعاج 

إن الضغوط المهنية الناجمة عن ظروف العمل . ساعدت على ظهورهاتعد الضغوط النفسية والمهنية حالة ال تزول إال بزوال المثيرات التي 

حسب ما أثبتته الدراسات تسبب حالة من عدم اإلرتياح على أن يدرك الموقف الضاغط بأّنه موقف يعرض الفرد للخطر، حيث تؤدي العمليات 

لفرد لضغوط واعباء ومتطلبات ال يستطيع إحتمالها وإّنها المعرفة دورها في إدراك الضغوط، واألذى سوف يلحق بالفرد من جرائها وعند تعرض ا

، حميد الدين(فوق طاقته وتفوق القدرة على حلها وإنها تستنزف الفرد من الداخل وتميل به إلى اإليقاع في شرك اإلضطرابات السيكوسوماتية 

 لديه اإلضطرابات، والتوتر، والقلق، واإلحباط وإن إن الضغوط النفسية منبهات مؤلمة ومزعجة ومنفرة يتعرض إليها الفرد وتثير. )2007

 ).2004محمد، (إستمرارها يؤدي إلى إنهاك الفرد نفسيًا وبدنيًا وإّنها تعتمد على إدراك الفرد لها بإّنها ضغوط بسيطة أو شديدة 

ف في القطاع العام، إذ أصبح ومع ازدياد متطلبات العمل وتضخم مؤسسات القطاع العام وثقل عبء العمل الملقى على كاهل الموظ

الموظف يعاني من وطأة ضغوظ العمل ومن ثم الضغوط النفسية، هذه الظروف أدت بمجملها إلى ارتفاع معدل دوران العمل في مؤسسات 

 .القطاع العام

ات بأّنه يترك ما نسبته حيث أشارت الدراسارتفعت معدالت دوران العمل خالل العقدين الماضيين، أما فيما يتعلق بدوران العمل، فقد 

وهذا ). 1997/1998(في العامين %) 1.1(إلى %) 0.9(من ) 1996(من األفراد وظائفهم شهريًا، فقد ارتفعت النسبة في العام %) 1.2(

ٍة، والرؤساء الحال اليقتصر فقط على منظمات األعمال، وإّنما يمتد ليشمل المنظمات الصناعية والخدمية؛ وقد يعود ذلك إلى الموظفين من جه

  )Cooper, 2007 Riley, 2006 ;( من جهٍة آخرى، لتشّكل بمجموعها حالة تصف معدالت دوران عالية

االلتزام الوظيفي والتنظيمي ولعل . يسبب دوران العمل مشكالت في صفوف الموظفين والطاقم اإلداري على حد سواءوبناًء على ما تقدم، 

لذلك، يحرص المدير الناجح على نمو الوالء لدى الموظفين من خالل اتباع . ة دوران العمل لديهممن أهم المتغيرات التي تقلل من فرص

 Scott ,1993; Royer, 2008)( السياسات التي تزيد من درجة االحتفاظ بهم
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 دوران عملهم، فإن الدراسة  لما للضغوط النفسية من تأثير في جوانب متعددة من حياة األفراد العاملين إيجابًا أم سلبًا على معدلونظرًا

الحالية تحاول تعرف العالقة بين مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها موظفو محافظة البلقاء في األردن وعالقتها بمعدل دوران عملهم؛ من 

 .أجل تحديث مدى إنعكاس ذلك على أدائهم اإلداري أو الوظيفي

 :مشكلة الدراسة

طبيعة : ؤولية كبيرة تجاه مؤسسته ومجتمعه، فمن المتوقع أن يتعرض لضغوط عمل تنشأ من مصادر مثلتقع على موظف القطاع العام مس

التعامل مع الزمالء، والمدير، والمواطنين، وطبيعة الفلسفة السائدة في مؤسسة القطاع العام، وبيئة العمل، وعبء العمل الزائد، وصراع الدور، 

وكل هذه الضغوط المتوقعة ربما تؤثر بشكٍل ما على دافعية . يمكن أن تشكل عوامل ضغط عليهوغموض الدور وغيرها من المصادر التي 

الموظف نحو العمل، والتي قد تؤدي إلى عدم قيامه بمهامه وأدواره المتوقعة منه بالشكل األمثل مما يسهم في التقليص من دوره في تحقيق 

 .أهداف موسسة القطاع العام وخدمة المجتمع المحلي

 وبما أن فهم السلوك االنساني ال يمكن تحقيقه إال من خالل فهم دافعية األفراد التي تسهم بشكٍل مباشٍر في التنبؤ بالسلوك المستقبلي  

لهم، وفي ظل قلة الدراسات العربية واالجنبية التي تبحث في أثر الضغوط النفسية على معدل دوران العمل والعالقة بين ما يمكن أن ينشأ لدى 

واحساسّا من الباحثة بنقص . موظفي للمؤسسات العامة في األردن من ضغوط عمل وعالقتها بإزدياد أو إنخفاض معدل دوران العمل لديهم

الدراسات األردنية التي تناولت هذه العالقة بطريقٍة مباشرٍة، أرتأت الباحثة إجراء هذه الدراسة لرفد الميدان اإلداري بالمعلومات تساعد في فهم 

لذا، فقد برزت مشكلة الدراسة التي حاولت الدراسة الحالية التصدي لها والمتمثلة بتعرف مستوى الضغوط النفسية وعالقته بمعدل . هذه العالقة

 .دوران العمل لدى موظفي مركز محافظة البلقاء في وزارة الداخلية باألردن

 :هدف الدراسة واسئلتها

 لدى موظفي مركز محافظة البلقاء في وزارة الداخلية في بمعدل دوران العملنفسية وعالقته  مستوى الضغوط المعرفةهدفت الدراسة 

 : وذلك من خالل االجابة عن االسئلة التالية. األردن

 من وجهة نظرهم؟  في وزارة الداخلية لها موظفو محافظة البلقاءما مستوى اتجاهات المبحوثين نحو الضغوط النفسية التي يتعرض -1

 ؟  من وجهة نظرهمموظفي محافظة البلقاء جاهات المبحوثين نحو ظاهرة دوران العمل لما هي ات -2

 بين مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها موظفو )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية -3

 جهة نظرهم ؟  محافظة البلقاء في وزارة الداخلية ودوران عملهم من و

 في اتجاهات المبحوثين لمستوى الضغوط النفسية التي )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  -4

 ؟الجتماعي والخبرة والمؤهل العلميتواجه موظفي محافظة البلقاء في وزارة الداخلية تعزى لمتغيرات النوع ا

 في اتجاهات المبحوثين لدوران العمل لموظفي محافظة )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائيةهل هناك فروق  -5

 ؟ الجتماعي والخبرة والمؤهل العلميالبلقاء تعزى لمتغيرات النوع ا

 : أهمية الدراسة

 -: اسة في الجوانب الرئيسية التاليةيمكن أن نجمل أهمية هذه الدر

 : األهمية النظرية، وتتمثل باآلتي-أ

 لموظفي بدوران العملمستوى الضغوط النفسية وعالقته إّنها تتناول موضوعًا حيويًا ومهمًا من الموضوعات اإلدارية وهو دراسة  .1

قاء في وزارة مركز محافظة البل، فهي فريدة من نوعها وخصوصًا لجهة مجتمع الدراسة المتمثل بموظفي محافظة البلقاء في األردن

، فهي تسعى إلى تقديم إضافة علمية جديدة، ويؤمل أن تسهم الدراسة في فتح باب الدراسات واألبحاث في هذا الخارجية باألردن

 .المجال بما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات

شمية فإّنه يتأمل من هذه الدراسة محدودية الدراسات في هذا المجال في المملكة األردنية الهاهميتها من خالل أتكتسب هذه الدراسة  .2

 .الضغوط النفسية ومعدل دوران العمل على حد سواءضافة إلى األدب اإلداري المتعلق بموضوع أن تشكل إ

تنسجم هذه الدراسة مع توجهات القيادة السياسية العليا لتحقيق التنمية الشاملة في األردن، التي تعد التنمية اإلدارية إحدى محاورها  .3

ة، في ظل الخطط الرامية إلصالح القطاع العام وتطويره باعتباره الموظف األكبر للموارد البشرية في األردن، واستجابة لرسالة الحيوي
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ي، إذ ال يتم ذلك إال من موظف منتٍم إلى عمله وبدافعية قوية هذا القطاع القائمة على تقديم الخدمة عالية الجودة للمواطن األردن

 . ناسبةلخدمة الملتقديم ا

والتي يفترض أن ، الضغوط النفسية على دوران العمل فكرة واسعة عن أثر  القطاع العامتستمد الدراسة أهميتها في ضوء مديري  .4

 .المتابعةتخضع لعملية مستمرة من 

 . العملمستوى الضغوط النفسية ومعدل دوران األهمية التطبيقية العملية، وتتمثل بتقديم أداة تساهم في التعرف إلى -ب

 

 :التعريفات اإلجرائية

  -: ة بالدراسة البد من تعريفها، وهيهناك بعض التعريفات المتعلق

 :فيما يأتي تعريفات مفاهيمية وإجرائية للمصطلحات الواردة في الدراسة، وهي

 :الضغوط النفسية •

 .القلق لدى الموظف المؤثرات الخارجية الناتجة عن العمل والتي تولد األرق و:تعرفها الباحثة بأّنها

وهي الدرجة التي حصل عليها موظف محافظة البلقاء الستجاباتهم عن فقرات أداة قياس : التعريف اإلجرائي لمستوى الضغوط النفسية

 .الضغوط النفسية المستخدمة في الدراسة الحالية

 :دوران العمل •

 . نهائٍيانفصال الموظف عن المؤسسة وخروجه منها بشكٍل: تعرفه الباحثة بأّنه

وهي درجة استجابة موظف محافظة البلقاء عن فقرات أداة دوران العمل المعتمدة في هذه : التعريف اإلجرائي لمعدل دوران العمل

 .   الدراسة

 : محددات الدراسة

 :يتحدد تفسير وتعميم نتائج هذه الدراسة بالمحددات التالية

 ز محافظة البلقاء في وزارة الداخليةشملت الدراسة جميع موظفي مرك: المحددات المكانية •

 .م2009اقتصرت هذه الدراسة على مسح آراء موظفي مركز محافظة البلقاء وذلك خالل الربع الثاني للعام : المحددات الزمانية •

حدد تفسير استجابة المبحوثين على فقرات االداة باإلضافة إلى ما يتكون من األدب النظري، وت: )الموضوعية(المحددات اإلجرائية  •

 .لألداة المستخدمة لجمع البيانات في الدراسة) الصدق والثبات(وتعميم نتائج الدراسة أيضًا بالخصائص السيكومترية 

 األدب النظري والدراسات السابقة

 الضغوط النفسية: أوًال

عصر وزيادة مطالبه، فال يكاد يخلو مجتمع من حياة األفراد والمجتمعات؛ نظرًا لكثرة تحديات هذا الجزءًا أصبحت الضغوط النفسية تشّكل 

من المجتمعات من هذه الضغوط، حيث بات من الصعوبة بمكان تفاديها أو تجاهلها؛ وهذا ما دفع بالغالبية من الناس إلى العمل على مجابهتها أو 

يئة المنزلية فحسب، بل يرافق األشخاص في بيئة محاولة التعايش والتكيف معها، وال يتوقف تأثير الضغوط على الجوانب الشخصية لألفراد أو الب

العمل وتنعكس آثارها سلبًا في العديد من الجوانب العضوية والنفسية، وتحد من األداء الوظيفي لديهم وفي عالقاتهم مع اآلخرين وتكيفهم مع 

 .                       ائد االقتصادي للمجتمعظروف العمل، األمر الذي يتسبب في انخفاض اإلنتاجية وتدني جودتها، وبالتالي انخفاض الع

 : مفهوم الضغط النفسي

تعرض مفهوم الضغط النفسي كغيره من المفاهيم إلى كثير من االختالف عند تحديده، فهناك إرباك وخلط في وجهات النظر التي حاولت 

. بة، ونظر إليه فريق ثالث كعملية تفاعلية بين المثير واالستجابةتعريف الضغط النفسي، فقد عده بعض الباحثين مثيرًا، بينما عده أخرون استجا

المثيرات والظروف واألحداث المهنية واالجتماعية واالقتصادية واألسرية : "الضغط النفسي بأّنه) 2001:127(فقد عرف أبو حميدان والعزاوي 

عور بالضيق والعجز عن السيطرة على المواقف وعدم قدرته على أداء الش: "بأّنه) 2002:17(، وعرفه محمد "التي اليتمكن الفرد من مواجهتها
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حالة نفسية وجسدية ناجمة عن مواجهة الفرد حوادث بيئة مزعجة تؤدي إلى شعوره : "بأّنه) 2003:63(، وعرفه خليفات والزغول "عمله بكفاءة

 ". بالتهديد وعدم االرتياح

ردة فعل ناتجة عن متطلبات ال : " بأّنه(Northern Cornwall district council ,2002:4)وعرفه مجلس مقاطعة شمال كراونوول 

 ". يستطيع الفرد التكيف معها

ويبدو من المهم األشارة إلى أن هناك آثارًا إيجابية وأخرى سلبية للتوتر، ذلك أن إنعدام التوتر كليًا قد يؤدي باألفراد للشعور باّلملل، 

ولكن الدرجة العالية من التوتر هي التي تكون ذات آثار سلبية على التنظيم، والتي يتم مرورها بمراحل ثالث، يذكرها . وعدم وجود دافعية للعمل

 :على النحو اآلتي) 2003(القريوتي 

 :مرحلة اإلنذار .1

التوتر، أو بدرجٍة عاليٍة تتصف هذه المرحلة بوجود درجٍة عاليٍة من القلق والخوف، وخاصة إذا كان الشعور بالتهديد أو الخوف هو مصدر 

 .من اإلكتئاب إذا كان مصدر التوتر هو توقع الخسارة، وتؤدي هذه الحاالت إلى زيادة ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب

 :مرحلة المقاومة .2

ومهاجمة مصادر التوتر يدخل التوتر إذا ما إستمر مرحلًة جديدًة هي مرحلة المقاومة، والتي تتبلور في ظهور آليات دفاعية منها العدوانية، 

أو مرحلة الكبت وهو إنكار وجود مصادر . سواء كان الفرد نفسه، أو اآلخرين أو األشياء، أو ممارسة النكوص وهو التصرف بطريقٍة طفوليٍة

 تقليل مشاعر وإذا نجحت هذه الوسائل الدفاعية في. التوتر وتجاهلها، أو اإلنسحاب وعدم التصرف رغم التيقن بعدم فعالية ذلك األسلوب

 .القلق وزيادة ضغط الدم تتالشى: التوتر، فإن المظاهر المصاحبة للتوتر، مثل

 :مرحلة اإلنهاك .3

 أما إذا فشلت الوسائل الدفاعية فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاعر التوتر، والوصول إلى درجة اإلنهاك، ومرحلة المعاناة من مضاعفاٍت 

 .واإلكتئاب مما ينعكس بحصول خسارة في المؤسسات التي يعمل فيها هؤالء األفرادأمراض القلب، : مرضيٍة حادٍة مثل

 : المترتبة على الضغوط النفسيةراآلثا

البد من توضيح آثار الضغوط على الصحة النفسية والبدنية، السيما وأن المصطلح لم يظهر إعتبارًا أو جزافًا، بل يظهر نتيجة التأثيرات 

 على صحة اإلنسان النفسية والبدنية منطلقين من أن اإلنسان وحدة واحدة في البناء النفسي والجسمي، تظهر تأثيرات السلبية التي يتركها

ويعتقد األطباء أن . الضغوط على صحة اإلنسان عندما تستمر ألسابيع أو الشهر فقد تهتك الضغوط أعضاًء معينًة، وتؤدي إلى أمراض مختلفة

فقد تحدث الضغوط عندما يتوجب .  أنفسهم والتفاعل بصحٍة جيدٍة عن طريق تجّنب التعرض للضغوط الطويلة األمداألفراد بإمكانهم مساعدة

؛ 2007؛ حميد الدين، 2010-2005العميان، (على اإلنسان أن يتكيف للموقف الجديد أو غير المألوف وهذا التغير قد يبدو مرغوبًا به 

 : ما يأتي عرض لبعض هذه اآلثار وفي;O’Connor, 2003 )2004محمد،   

 اآلثار الفسيولوجية .1

 الجهاز التنفسي تتتمثل اآلثار الفسيولوجية للضغوط النفسية في اضطرابات الجهاز الهضمي، إلى جانب نوبات اإلسهال المزمنة، واضطرابا

الصداع، فضًال عن إصابة الجلد بالطفح وتضخم والمتمثلة في صعوبة التنفس، واضطرابات جهاز دوران الدم والمتمثلة في ارتفاع ضغط الدم و

 ، والتشنج العضلي، وفقدان الشهية ةالغدة الدرقية، والبول السكري، والتهاب المفاصل الروماتيزمي

 اآلثار النفسية .2

اب مفهومه عن إن اآلثار النفسية التي يتعرض لها الشخص نتيجًة للضغوط النفسية، قد تسبب اضطراب إدراكه المعرفي، فضالًً عن اضطر

. ذاته، وقد تؤدي إلى كثير من االنفعاالت والقلق والخوف واالكتئاب كما قد يشعرون بعدم الجاذبية وانعدام الحب، أو عدم القدرة على الحب

وضعف الثقة كما قد يفتقدون االهتمام بالحديث واألنشطة االجتماعية، ويشعرون بالوحدة والعزلة، وصعوبة في تطوير المهارات االجتماعية، 

 بالنفس أو الدفاع عن الحقوق، وصعوبة التعبير عن المشاعر السلبية، والميل لإلنسحاب 

 أنواع الضغوط النفسية 

تشير المصادر المختلفة إلى وجود عدة أنواع للضغوط، ومن أهم التصنيفات تلك التي صنفتها إلى ضغوٍط دائمٍة وضغوٍط مؤقتٍة، وضغوٍط 

 : إلى نوعين من الضغوط هما) 2003 ؛ الزعبي، 1989الببالوي، ( فقد أشار إيجابيٍة وأخرى سلبية،



1978 "ية واالجتماعيةسلسلة العلوم اإلنسان"أبحاث اليرموك 

 ) Temporary and Permanent Stress:(الضغوط المؤقتة والضغوط الدائمة - أ

ير      هناك الضغوط المؤقتة التي تحيط بالفرد لفترٍة وجيزٍة ثم تزول، مثل الضغوط التي ترتبط بموقٍف مفاجئ أو الزواج الحديث، إلى غ

ومثل هذه الضغوط ال تلحق ضررًا بالفرد، إال إذا كان الضاغط أشد صعوبًة من مقدرة . ذلك من الضغوط المؤقتة التي ال يدوم أثرها لفترة طويلة

ط الفرد على التحمل، مثلما يحدث في المواقف الشديدة والضاغطة التي تؤدي إلى الصدمة العصبية، أما الضغوط المزمنة فتتمثل في الضغو

 .التي تحيط بالفرد لمدة  طويلة نسبيًا، مثل تعرض الفرد آلالم مزمنة أو وجود الفرد في أجواء اجتماعية واقتصادية غير مالئمة بشكٍل مستمٍر

 ) Positive and Negative Stress(:ضغوط اإليجابية والضغوط السلبيةال - ب

غوط التي تؤدي إلى الشعور بالسعادة والرضا، أي اإلتزان النفسي،  تنقسم الضغوط النفسية كذلك إلى ضغوٍط إيجابيٍة، وهي تلك الض

وضغوط سلبية وهي األحداث التي تؤدي بدورها إلى الشعور بالتعاسة واإلحباط وعدم السرور، أي عدم اإلتزان النفسي، وفي كال النوعين يشعر 

 . الفرد بالتوتر ولكن مع اختالف تأثير الموقف على الفرد

 : لنفسيةمصادر الضغوط ا

من المعروف أن مصادر الضغوط النفسية متنوعة ومتداخلة، فقد تمثل البيئة الخارجية مصدرًا من مصادر الضغوط النفسية التي يواجهها  

رًا من الفرد، وتأتي كذلك من خالل المتغيرات التكنولوجية واالجتماعية والسياسية، وأن المواقف الضاغطة والخوف والتهديد واإلحباط تعد مصد

 : مصادر الضغوط النفسية، ومن أهم تلك المصادر

 )Overload: (أعباء العمل الزائدة عن الحد .1

) 2002(أي تحميل الفرد أعباء أكثر من طاقته للتعبير عن تلك الحالة، فقد أشار محمد ) Overload(لقد استخدم علماء النفس مصطلح 

 :إلى نمطين ينطبقان على هذه الحالة، وهما

 )Quantitative Overload: (بء الكميالع. أ

والعبء الكمي حالة يكون فيها الفرد مثقًال باألعمال الضخمة المطلوبة منه في أوقات العمل المسوح بها، ومن الواضح أن ذلك يمثل 

 .تعلقة بالضغوط النفسيةمصدرًا مهمًا من مصادر الضغوط النفسية وأن هذا المصدر من الضغوط النفسية يرتبط بشكٍل كبيٍر باألمراض الم

 )Qualitative Overload: (العبء النوعي. ب

إن العبء النوعي ال يتضمن حجم العمل المطلوب، ولكنه يتضمن الصعوبة الشديدة ألداء هذا العمل، فإذا لم يكن لدى الفرد مقدرة كافية 

ية، حتى أن هؤالء األفراد الذين لديهم قدرات وكفاءات عالية يمكنهم أو كفاءة على أداء العمل، فإن ذلك يمثل بالنسبة له مصدرًا للضغوط النفس

 .      أن يجدوا أنفسهم في بعض األحيان في حالة ال يستطيعون فيها مواجهة المطالب المختلفة ألعمالهم

نطوي على صعوبة بالغة ، أو إذا كان ي)Quantitative(ومن هنا، ترى الباحثة أن العمل إذا كان ينطوي على أعباء زائدة  جدًا 

)Qualitative (فإّنه في الحالتين ينطوي على ضغوط نفسية . 

 ) Related Stress - Role(: الضغوط المرتبطة بالدور .2

؛ 2010-2005العميان، (إن دور الفرد في مجال العمل يمكن أن يمثل مصدرًا من مصادر الضغوط النفسية، حيث أشار كل من 

 : ن لدور الفرد يجعالنه مصدرًا للضغوط، هماإلى جانبي) 2003الزعبي،

  )Role Ambiguity: ( غموض الدور ) أ(

أي مدى فهم الفرد لعمله ومسؤوليته تجاه هذا العمل وما يتوقعه _ ينشأ غموض الدور عندما يكون دور العمل الذي يقوم به الفرد

لدور كذلك عندما يكون الفرد غير متأكد تمامًا من ليس له أهمية، أو عندما يكون صعب الفهم، كما ينشأ غموض ا_ اآلخرون منه

 .المهمة الموكلة إليه

 )Role Conflict: (صراع الدور ) ب(

 ينشأ صراع الدور عندما يكون هناك تباين بين مطالب العمل ومعايير شخصية أو قيمية، كما ينشأ هذا الصراع عندما تكون أنماط 

 . معاكس ألخالقيات الفرد أو قيمه، ومن ثم يقع تحت وطأة الضغوط النفسيةالسلوك المحددة كمطالب العمل على نحو مضاد أو 
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  )Performance Appraisal: (تقييم األداء .3

 يمثل تقييم األداء مصدرًا مهمًا من مصادر الضغوط النفسية بالنسبة للعديد من األفراد، وقليل من الناس هم الذين يفضلون أن يتم

رين؛ ألن ذلك يعد بمثابة اختبار لمدى كفاءة الفرد بالمقارنة بكفاءة اآلخرين، والتقييم السيء وغير الموضوعي تقييمهم بواسطة األشخاص اآلخ

لذا، فتقييم األداء يعد مصدرًا من مصادر الضغوط . يمكن أن يكون له تأثير في مستقبل الفرد، فربما يؤدي إلى طرد الفرد أو فقدان وظيفته

 . النفسية الشديدة

  )Change: (التغيير .4

. إن أي تغيير يحدث في حياة الفرد يتطلب من الفرد إعادة توافق، فحياة الفرد كلها عبارة عن سلسلة من األحداث المتالحقة المتغيرة

ين أن األفراد فاألفراد الذين ينظرون للتغيير على أّنه أمر مثير ويعدونه نوعًا من التحدي، هم أفراد أقل قابلية للتأثر بالضغوط النفسية، في ح

لذلك، فإن نظرة . الذين ينظرون إلى التغيير على أّنه نوع من التهديد ويعدونه أمرًا مثيرًا للرعب، فهم من المحتمل أن يتعرضوا لضغوط شديدة

 الفرد للتغيير هي التي تجعله يدركه أو يتفاعل معه، وليس التغيير نفسه مما يجعله مصدرًا من مصادر الضغوط النفسية

  )Problems of Career Devolvement:  ( التطوير المهنيمشكالت. 5

ينشأ هذا النوع من الضغوط عندما يفشل الفرد في أن يسبق غيره في الوصول إلى النمو في عمله، وفي هذه الحالة فإن طموح الفرد 

 رلفرد لوظيفة أكبر من إمكانياته يمكن أيضًا أن تجعله يشعوبالعكس فإن ترقية ا. المهني لن يكون مرضيًا أو مشبعًا مما يعرضه لإلحباط الشديد

بالضغوط، فمثًال عندما يرقى شخص ما في وظيفة هو غير كفؤ لها ألّنها أعلى من إمكاناته، فإن هذا الشخص لن يستطيع مواجهة المسؤوليات 

 طًا نفسيًا شديدًا للفرد التي تفرضها عليه هذه الوظيفة الجديدة، ومن ثم الخوف من الفشل يمكن أن يسبب ضغ

 :يجيات التعامل مع الضغوط النفسيةستراتا

تتعدد إستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية، فهناك استراتيجيات التعامل مع الضغوط على المستوى الفردي، وأخرى على المستوى 

 :المنظمي، ومن هنا رأت الباحثة األشارة كما يلي

  العمل على المستويين الفردي والمنظميتيجيات التعامل مع ضغوطاسترا

 :أن معالجة ضغوط العمل ومواجهتها على مستوى الفرد والمنظمة تتم من خالل الطرق واألساليب التالية) 2010 ؛2005العميان، (يذكر 

 : إستراتيجية التعامل مع الضغوط على مستوى الفرد:أوًال

ويمكن القول إن رغبة الفرد في إصالح حاله وإقتناعه بالطريقة التي يستخدمها . رديظهرت العديد من طرق عالج العمل على المستوى الف

 :وتمته باإلرادة القوية هي شروط أساسية لنجاح الطريقة، ونجاح الفرد في عالج ضغوط العمل ومن هذه الطرق

 للفرد كي يوقف أنشطته اليومية وأن وتسعى هذه الطريقة إلى تحقيق حالة من الهدوء والراحة الجسمية، وتوفر الفرصة: التامل .1

 .يمارس درجًة عاليًة من اإلنتباه والوعي على مشاعره ووجدانه، ويؤدي هذا إلى إعداد الذهن وتدريبه على تحمل ضغوط العمل

ث إن إسترخاء إن جلوس الفرد مستريحًا وهادئًا في اإلسترخاء يؤدي إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها طريقة التامل، حي. اإلسترخاء .2

 .ويعني هذا أن ينتبه الفرد إلى أن الراحة العقلية هي شيء يترتب على راحة الجسم. العقل ال يتم من خالل اإلسترخاء العام للجسم

. إن قيام الفرد بالتركيز في أداء نشاط ذي معنى وأهمية ولمدة معينة يساعد في تخفيف حدة الضغوط النفسية في العمل: التركيز .3

مد طريقة التركيز من حيث المبدأ على نفس الفكرة تقريبًا التي تعتمد عليها طرق التأمل واإلسترخاء والتركيز يصرف الفرد عن وتعت

 .التفكير في مصادر الضغوط، ويؤدي به إلى قيامه بعمل خّالق وإنجاز يساعد على الشعور بالتقدير واإلحترام، وتحقيق الذات

 من الثابت أن للكفاءة البدنية للفرد دورًا في مواجهة اآلثار الجانبية السيئة لضغوط العمل وتؤدي إنهقول يمكن ال: التمرينات الرياضية .4

ممارسة التمرينات الرياضية إلى رفع فعالية أعضاء الجسم بالشكل الذي يؤدي إلى مقاومتها لإلجهاد، فمن المعروف أن الشخص الذي 

كما أن الشخص المصاب بإرهاق تكون قدرته منخفضًة . شخص الذي ال يمارس أي تمريناتيمارس التمرينات ال يرهق بسرعة مثل ال

باإلضافة إلى ذلك فإن التمرينات الرياضية تعد وسيلة للتركيز واإلسترخاء وصرف العقل . في تحمل أي أعباء جسمية أو نفسية للعمل

 . عن أي متاعب أو توتر
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 مدى قدرتهم على تحمل الضغوط واإلستجابة لها، والتخلص من أثر المؤثرات المادية وتعني الوقوف على: معرفة شخصية األفراد .5

والنفسية عن طريق تحقيق مطالب العاملين، وتحقيق المساندة اإلجتماعية من خالل إقامة عالقات جيدة وتشجيع الزمالة، والعمل على 

 .توفير بيئة هادئة

حددة لعمل األفراد، وأن تكون تلك األهداف واقعية قابلًة للتنفيذ، باإلضافة إلى أن تكون هناك أهداف واضحة وم: تحديد االهداف .6

 .التخطيط المسبق وذلك بتجهيز الفرد نفسه للتعامل مع األحداث

 : إستراتيجيات التعامل مع الضغوط على مستوى المنظمة:ثانيًا

أّنه باإلمكان اللجوء إلى  (Tian-Foreman, 2009)  )2010، 2005العميان، ( من أجل إدارة الضغوط على مستوى المنظمة، يشير

 :األساليب التالية

إن المخالفات التي يقع فيها الكثير من اإلداريين في ممارساتهم اليومية بسبب عدم إتباعهم : التطبيق الجيد لمبادىء اإلدارة والتنظيم .1

 النفسية لمرؤسيهم، لذلك يتعين على المستويات اإلدارية العليا المبادىء المتعارف عليها في اإلدارة والتظيم تسبب الكثير من الضغوط

 . ممارسة مبادىء اإلدارة والتنظيم بشكل جيد

تفقد كثير من الوظائف معناها وقيمها لبعض األسباب منها زيادة حدة التخصص بالقدر الذي يفقد : تصميم وظائف ذات معنى .2

. كما تفقد الوظائف معناها وأهميتها من إنعدام حرية التصرف فيها. ى روتيني مملالموظف أي متعة في أداء العمل، وينقلب العمل إل

ويتحقق ذلك من . وعليه يكون العالج أو الوقاية متمثلة في تصميم أو إعادة تصميم الوظائف بالشكل الذي يجعلعا ذات معنى واهمية

 . مقدار مناسب من السلطة األداءخالل ضمان أن الوظيفة تقوم بالعديد من االنشطة والمهام، كما تتيح

إضافة مستوى تنظيمي : يمكن إعادة تصميم الهيكل التنظيمي بعدة طرق لعالج مشاكل الضغوط مثل: إعادة تصميم الهيكل التنظيمي .3

 .جديد أو تخفيض مستوى اإلشراف، أو دمج عدة وظائف

 العمل  وكذلك تخفيض أعباء الوظيفة من خالل إعادة تصميم وذلك بإختيار أفراد لديهم القدرة على: تطوير نظم اإلختيار والتعيين .4

نظم تدريب متطورة، وخلق نظم عادلة للحوافز وتقيم األداء، وتنشيط نظم اإلتصال وقنواته، وتطبيق نظم المشاركة في إتخاذ 

 .يمقراطية في المنظمةواألخذ بأسلوب اإلدارة الد) مثل اللجان وبرامج المشاركة في األرباح، وبرامج الشكاوي( القرارات

 دوران العمل: ثانيًا

يمكن تعريف الدوران الوظيفي بأّنه إنفصال العاملين عن المنظمة وخروجهم منها بشكٍل نهائٍي، إن عملية الخروج هذه تكون نتيجًة لعدة 

 أو بسبب العجز الذي يمنع اإلستمرار ، أو الوفاة)Retirement(، والتقاعد )Layoff(، والتسريح Discharge)(أسباب منها الفصل من العمل 

أو غير . أي إختيار العامل الخروج بنفسه) Voluntary(ويمكن تصنيف هذه األسباب إلى مجموعتين إما طوعية . في العمل، أو اإلستقالة

 المنظمة قد يكون مفيدًا لها كما أن خروج الموظف من. أي أن ترك المنظمة لم يكن قرار الموظف إنما قرار المنظمة) Involuntary(طوعية 

 المنظمة قد تتضرر من هذا ، أو أّنه قد يسبب بعض اإلختالالت أو أن(Functional Turnover)وفي هذه الحالة يسمى دوران وظيفي فعال 

ال القرار وهذا النوع يسمى دوران وظيفي مخل أو غير فع)Dysfunctional Turnover(. (Robbins and Judage, 2007) 

توّقف طوعي عن عضوية المنظمة التي يعمل "  دوران العمل بأّنه (Morrell, Loan-Clarke and Wilkinson, 2001:6 )قد عرف و

كما يعرفه . "الخروج من العمل أو التسريح نتيجة إغالق منظمة أو أنشاء منظمة اخرى: " بأّنه)(Lane, 2000:2ه ويعرف، "فيها الموظف

(Riley, 2006:1) فه "ترك المنظمة والخروج منها طوعيًا أو قسريًا بشكٍل نهائٍي: "ه بأّنويعر ،(Robbins and Judage, 2007:29)بأّنه  :

 "االنسحاب الدائم من المنظمة سواء أكان طوعيًا أم قسريًا"

 :قياس الدوران الوظيفي

ثم معرفة عدد الموظفين . مد للقياس، في كل شهر مثاللقياس الدوران الوظيفي لمنظمة ما، يجب في البداية تحديد المدة التي سوف تعت

ويعبر عبد ) Turnover rate(ويسمى هذا الناتج بمعدل الدوران الوظيفي . الذين إنفصلوا عن المنظمة في تلك الفترة ويضرب الناتج في مئة

 :عنه بالمعادلة التالية) 2000(الله 

 .متوسط عدد الموظفين في نفس الفترة / 100* لمنظمة خالل الفترة المحددة عدد حاالت اإلنفصال عن ا= معدل الدوران الوظيفي 

كما يمكن إستعمالها لقياس معدل . ويمكن إستعمال هذه المعادلة إلحتساب معدل الدوران الوظيفي لكل دائرة في المنظمة أو للمنظمة ككل

 .لموت أو اإلسقالة وغيرهاالدوران الوظيفي  لكل نوع من أنواع الدوران الوظيفي مثل الفصل أو ا
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 :أسباب دوران العمل

ه توجد صعوبة كبيرة في  مع العلم بأّن،بعمله ه مستهتر فهل هذا يعني بأّنالعمل قضية معقدة، في ه في وظيفتالموظف مشكلة عدم ثبوت إن

بالوظيفة، أم  تام لدى الشاب بضرورة التمسكالسبب يرجع لعدم الوعي الأن أم . وترتفع من سنة الخرى إيجاد العمل ووجود نسبة بطالة كبيرة

، جورأم السبب هو األ، مور بعدم إقناع وتشجيع ابنائهم للعملأولياء األ السبب هو االبتعاد عن تحمل المسؤولية في تكوين نفسه، أم السبب في

 .)1995عبده، ( الموظفينجر بين للشركة في التفريق بالمعاملة واأليرجع  أم السبب

، أو الطرفين على حد سواء، على )المدير والموظف( بأن دوران العمل قرار قد يتخذه أحد طرفي المعادلة  )(Lane, 2000:2 ويشير

 :النحو اآلتي

 أي قرار تتخذه اإلدارة بحق الموظف، فإن اتخذ المدير  (Turnover as a Firm Strategy) :دوران العمل كاستراتيجية عمل الشركة .1

 ، )Layoff(يح هذه القرار فهو تسر

أي قرار يتخذه اتخذه الطرف اآلخر من المعادلة وهو الموظف،   (Turnover as a Worker Choice): من قبل الموظفدوران العمل .2

 . وكال االسلوبين يلحقان الضرر بالمنظمة على حد سواء) (Quit/ Exitفهوفي هذه الحالة الخروج أو ترك العمل 

 أي أّنه قرار مشترك يأخذه كال الطرفين ويكون ناتج ( Turnover as a Joint Worker-Firm Decision) :دوران العمل كقرار مشترك .3

 )Dissatisfaction(عن عدم رضا كال الطرفين عن اآلخر 

والبد من التفريق بين دوران العمل الطوعي والقسري ودرجة ارتباطها بالعوامل الشخصية للموظف، فدوران العمل القسري قد يحدث 

قرار (عدة أسباب، منها رغبة المنظمة من التخلص من بعض المصاريف جراء توظيف العامل، أو إلعادة هيكلة المنظمة أو إنهاء المنظمة ل

وبالتالي فإن العالقة بين دوران العمل والمتغيرات الشخصية معدومة، إال إن كان السبب في قرار المنظمة لتسريح العامل راجع إلى ). اإلغالق

داء السيء للموظف، وبالنالي فإن قرار إنهاء العضوية من منظمة يعد عامًال مستقًال عن الموظف، إما في حالة دوران العمل الطوعي،  ففي األ

هذه الحالة توجد عالقة قوية بين أسباب ترك العمل والعوامل الشخصية للموظف وفي هذه الحالة فإن األسباب غير مستقلة عن الموظف 

(Morrell, et al 2001) 

 : إلى أبرز العوامل المؤدية إلى دوران العمل وهي كاآلتي ;Cooper, 2007 ; Riley, 2006) 1985(وقد أشار زريقات وسامي والسعد 

 ،يًافقائمة الباحثون عن العمل تزتاد يوم. إكتراث الشاب العامل بخطورة إنهاء خدماته أو إستقالته من الشركة يعني عدم: االستهتار بالعمل .1

مما وعدم الغياب  وظيفته والتمسك بها وااللتزام التام بمواعيد الحضور واالنصراف وفي االجازات المرضية على فلماذا ال يحافظ العامل

 . مكانته في الشركةيحافظ علىيبني و

كافة شاب على المأكل والملبس و حيث يحصل ال، لترك العملهو السبب االكثر تشجيعًاو:  تحمل المسئولية من قبل العاملوعدماالتكالية  .2

 . تعب وجهديبدون أاحتياجاته 

وفوائده ومردوده على إبنه فإن لم يفلح في دراسته فعليه بالعمل مهما  فمن البداية يجب على ولي االمر زرع معنى العمل:  اإلمورءأوليا .3

 . نوعة أو مردوده تكون طبيعة أو

 .أعمل بهذا المبلغ البسيط  لماذاهذا السبب هو الشائع بين الشاب فيقول: جوراأل .4

  . الموظفين مما يؤثر على نفسية الموظف مما يجعله يترك عملهبين تقوم بالتفريق  إدارة الشركاتهناك العديد من: التفريق في المعاملة .5

 :تكلفة الدوران الوظيفي

وهذه المكونات . تكلفة الكلية للدوران الوظيفييتطلب إحتساب تكلفة الدوران الوظيفي حساب تكلفة ثالثة مكونات تساهم في تكوين ال

، وتكلفة األعمال )Exit Interview(تعلق تكلفة الفصل بتكلفة مقابلة الخروج . تكلفة الفصل، وتكلفة اإلستبدال، وتكلفة التدريب: الثالث هي

لفة اإلستبدال اإلعالن عن الشواغر، وتكلفة األعمال وتتضمن تك. اإلدارية المتعلقة بإنهاء الخدمة وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها من التكاليف

الخ، وتتضمن تكلفة التدريب ... اإلدارية قبل التوظيف مثل إستقبال الطلبات وفحصها، وتكلفة اإلمتحانات للمرشحين، وتكلفة الفحوصات الطبية

  )1985زريقات وأخرون، (الخ ... التدريبتكلفة المطبوعات الالزمة للتدريب، وتكلفة المدربين وراتب الموظف الجديد خالل فترة

كتكلفة التعيين والتدريب التي تتكبدها المنظمة إلحالل موظفًا : أن هناك اثارًا ونتائجًا مباشرًة ;Riley, 2006) 2000عبد الله، (ويضيف 

: يل، أما النتائج غير المباشرة، فتتمثلجديدًا، والضغط المهني الذي يواجهه الموظفون الحاليين لشغل الفراغ وانجاز مهام الموظف المستق
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بانخفاض الروح المعنوية لدى الموظفين، وفقدان التماثل والتجانس لدى أعضاء الفريق الواحد، وعلى المدى المتوسط والطويل ستواجه 

 .المنظمة ارتفاع درجة الصراع الوظيفي بين الموظفين القدامى والموظف الجديد نظرًا لغموض الدور

الرتفاع معدالت دوران العمل لدى العاملين في الوقت الحالي، والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي تزيد العجز في ميزان ونظرًا 

منظمات األعمال المالي، تسعى اإلدارات وعلى مختلف مستوياتها إلى توفير ظروف وظيفية أكثر جاذبيًة كالتأمين الصحي الشامل للموظفين، 

فقد أظهرت العديد من الدراسات أن توفير التأمين الصحي الشامل للموظفين يزيد من درجة . مات والشركات الصغيرةوخصوصًا في المنظ

فهذه اإلجراءات تساعد اإلدارة على رفع درجة االحتفاظ بالعاملين، . (Randall and Ching-to, 2007; Cooper, 2007) االحتفاظ بالموظفين

 . رضا الموظفين عن عملهموزيادة مستوى االنتاجية بسبب

 الدراسات السابقة: ثانيًا

القى موضوع الدراسة الحالية اهتمام العديد من الباحثين بموضوع الضغوط النفسية والمهنية وأهميته، ولكن التوجد دراسات كثيرة 

دراسات عربية، ودراسات : يمها إلى والتي تم تقسمباشرة مع معدل دوران العمل، وفيما يأتي بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال

 .أجنبية، والتي تم استعراضها من األقدم إلى األحدث تسهيًال لعرضها

 الدراسات المتعلقة بالضغوط النفسية : أوّال

 الدراسات العربية ): أ(

، التعرف "رة العامة األردنيةضغوط العمل التي يواجهها موظفو الشؤون المالية في اإلدا"بعنوان ) 2000(هدفت دراسة مبيضين والحسن 

) 24(موظفًا من ) 150(وتكونت عينة الدراسة من . إلى ضغوط العمل التي يواجهها موظفو الشؤون المالية في اإلدارة المالية العامة األردنية

اختيارها بالعينة العشوائية، وتم جمع البيانات بواسطة استبانة تم واظهرت نتائج .  تصميمها لهذا الغرضوزارًة ودائرًة مركزيًة حكوميًة تم

الدراسة أن العاملين في الشؤون المالية يعانون من توتٍر وقلٍق ناجم عن ضغوط العمل يعزى إلى العوامل المرتبطة بالمؤسسة، وحجم العمل، 

ت النتائج أن هناك تباينًا في كما اظهر. وطبيعة العمل، وحجم المسؤولية، وضعف الحوافز، وضعف العالقات االجتماعية، وتدخل الرؤساء

مستوى ضغط العمل لدى أفراد العينة يعزى إلى سنوات الخبرة، وجاءت المصادر المؤسسية في المرتبة األولى كسبب لضغط العمل، تلتها 

 .المصادر البيئية، ثم الشخصية

العاملين في شركة الكهرباء  ية آلراء الموظفيندراسة ميدان: مصادر اإلجهاد الوظيفي" بعنوان  دراسًة)2001( وحمد  أبو خرمهوأجرى

 عنآراء الموظفين العاملين في شركة الكهرباء الوطنية األردنية ضمن منطقة امتياز محافظات إقليم الشمال إلى التعرف هدفت  ،"الوطنية األردنية

 موظفًا) 90 (الدراسة عينة  وشملت. والوظيفيةالشخصيةمتغيرات بعض ال يتعرضون لها، ومدى تأثرها بيأهم مصادر اإلجهاد الوظيفي الت

ن عدم وجود فروق ذات داللة كما تبي.  مستوى اإلجهاد كان متوسطًا أن وقد أظهرت النتائج. في دائرة توزيع األغوار في األردنوموظفًة

ين الحاصلين على مؤهل علمي أقل من توجيهي  فئة الموظف أنوبينت النتائج. إحصائية بين مصادر اإلجهاد تعزى للعمر أو الحالة االجتماعية

سنوات يعانون من عبء ) 10-6( الموظفين ذوي الخبرة كما تبين أن. يعانون من جهد في العمل نتيجة غموض الدور وعبء الدور النوعي

 .الدور النوعي أكثر من غيرهم من أصحاب الخبرات األخرى

 ت هــدف، حيث"وط بين الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الحكوميمصادر الضغ"بدراسة بعنوان ) 2001 (المشعانوقام 

، موظفًا) 289(وتكونت عينة الدراسة من . الدراسـة إلى بحــث مصادر الضغوط بين الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الحكومي

 الموظفين الكويتيين أكثر  حيث تبين أن فروق دالة إحصائيًاوجودنتائج الت أظهروقد من غير الكويتيين، ) 46( وكويتيًا موظفًا) 243 (منهم

 لضغوط العمل من  غير الكويتيين أكثر تعرضًا بضغوط العمل من الموظفين غير الكويتيين ما عدا متغير التطور المهني حيث إنشعورًا

موظفات اإلناث في مصادر ضغوط العمل، وأيضا ال توجد فروق دالة  فروق دالة إحصائيا بين الموظفين الذكور والوجدتوكذلك . الكويتيين

إحصائيا بين الحاصلين على الثانوية والجامعيين في مصادر ضغوط العمل سوى في متغيري دور المدير والمناخ والهيكل التنظيمي حيث إن 

 الحاصلين على الثانوية العامة  أنتبيناخ والهيكل التنظيمي فا من حيث متغير المن لضغوط العمل من غير الجامعيين، أمالجامعيين أكثر تعرضًا

 .أكثر تعرضا لضغوط العمل من الجامعيين، وأيضا أظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين الموظفين المتزوجين وغير المتزوجين

 تحديد هدفت إلى"بالمملكة صحةال وزارة مستشفيات موظفي بين العمل ضغوط مصادر" بدراسة بعنوان (AL-Omar, 2003)وقام العمر 
 المتغيرات بين العالقة الرياض بالسعودية، ودراسة بمدينة العاملين الصحة وزارة مستشفيات موظفي نظر من وجهة العمل ضغوط مصادر

 العمل ضغوط توىمس النتائج أن وقد أظهرت موظفًا، )414(تكونت عينة الدراسة من  وقد. الموظفين لدى العمل ضغوط ومستوى الديموغرافية
 لدى العمل ضغوط مستوى في التغير تفسير على إحصائية داللة ذات النتائج وجود فروق مرتفعًا، وأظهرت وزارة الصحة مستشفيات موظفي لدى



 1983 عنان ابو حمور

 يواجهون عوديينالموظفين الس أن النتائج بينت كما . والخبرة العمر إحصائية تعزى لمتغيري داللة ذات الدراسة، فضًال عن وجود فروق مفردات
 .السعوديين لدى غير العمل ضغوط مستوى حجمه في يفوق العمل ضغوط من مستوى

، "مصادر ضغوط العمل لدى المشرفات اإلداريات في مدينة الرياض في ضوء بعض المتغيرات"دراسًة بعنوان ) 2006(وأجرت الشامان 

مشرفًة في مدينة ) 104(وقد تكونت عينة الدراسة من . فات اإلدارياتحيث هدفت التعرف إلى مصادر ضغوط العمل التنظيمية لدى المشر

كمية العمل، ونوع العمل، وصراع : فقرًة وتتضمن المجاالت التالية) 39(وقد تم استخدام استبانة الضغوط النفسبة والمكونة من . الرياض

وقد أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع . داء، وبيئة العمل الماديةالدور، وغموض الدور، واالتصال، واتخاذ القرار، والنمو المهني، وتقويم األ

من الضغوط، وأن كمية العمل واالتصال احتلت المرتبة األولى من مصادر ضغوط العمل التنظيمية، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية تعزى لمتغير العمر

 الدراسات االجنبية): ب(

التعرف إلى االثر المترتبة على ضغوط العمل التي يواجهها " ضغوط العمل لدى موظفي البنك" بعنوان (Rafael , 2002)هدفت دراسة 

وقد اسخدمت الدراسة . موظفًة في بنك البرتغال) 80(موظفًا و ) 148(موظفًا منهم ) 228(، وقد تكونت عينة الدراسة من "موظفو البنك

فقرًة لقياس مستوى الضغوط ) 30(والذي يتكون من  (Job Stress Survey Rafael, 2001; Spielberger and Vagg, 1999)  مقياس

وقد أظهرت النتائج وجود مستوى ضغط عمل مرتفع نتيجة االجهاد الذي يتعرض . النفسية التي يعاني منها الموظفون اثناء أداء عملهم في البنك

 .له موظفو البنك

وقد أظهرت . ف إلى درجة الضغوط النفسية لدى الموظفين، وعالقتها بالصغوط الحيايتة والعائليةالتعرChoi ,2008) (وهدفت دراسة 

النتائج وجود درجة مرتفعة من الضغوط النفسية، وكذك فروق ذات داللة إحصائبة في درجة الضغوط تعزى إلى متغير النوع االجتماعي لصالح 

 .اإلناث

عمل الدراسات المتعلقة بدوران ال: ثانيا 

 الدراسات العربية ): أ(

العمال وتشغيلهم ودوران العمل لدى المنشآت الصناعية  دراسة تحليلية لمشاكل البحث عن"بعنوان ) 1984(هدفت دراسة الحوراني 

م ومشكلة دوران ، إلى التصدي لمشكلتين رئيسيتين تواجهان رجال اإلدارة الصناعية في األردن هما مشكلة البحث عن العمال وتشغيله"األردنية

وقد اعتمدت الدراسة المنهج التطبيقي من خالل اجراء مقابالت شخصية مع عينة من اصحاب المنشأت الصناعية األردنية بلغ حجمها . العمل

 الحاليين وقد أظهرت النتائج أن رجال األعمال الصناعية يعتمدون طرقًا تقليدية في توظيف العمال وهي االعتماد على العمال. منشأًة) 40(

وقد بينت النتائج وجود عالقة عكسية بين الظروف . الحضار من يرونه مناسبًا من أجل العمل في المنشاة، أو االعالن في الصحف اليومية

ؤدي إلى االقتصادية الصعبة والبحث عن العمال، كما أشارت النتائج إلى وجود معدل دوران عمل عاٍل وخصوصًا بين العاملين غير المهرة والتي ت

 .ارتفاع تكاليف التشغيل وتعطيل العمل وخفض االنتاج وارباك اإلدارة العليا

 الدراسات االجنبية): ب (

، حيث هدفت الدراسة "تجربة بنك نيوزلندا: محددات سلوك دوران العمل"بعنوان ) (Clark-Rayner and Harcourt, 2000دراسة 

وقد اعتمدت ) 1997أيلول/ 30 ولغاية 1996تشرين أول / 1(دى البنوك النيوزلندية من التعرف إلى أسباب دوران العمل لدى موظفي إح

وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات . الدراسة على المعلومات المقدمة من نظام المعلومات اإلدارية في قسم إدارة الموارد البشرية في البنك

بنك تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الشهادات العليا، ووجود فروق ذات داللة داللة إحصائية في مستوى دوران العمل لدى موظفي ال

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . إحصائية في مستوى دوران العمل لدى موظفي البنك تعزى لمتغير الخبرة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دوران العمل لدى موظفي البنك تعزى دوران العمل لدى موظفي البنك تعزى لمتغير الراتب، وعدم 

، وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دوران العمل لدى موظفي البنك )الجزئي أم الكلي(لمتغير طبيعة الدوام 

 .بية بين معدل دوران العمل واالقدميةكما أشارت النتائج إلى وجود عالقة قوية وسل. تعزى لمتغير العمر

". دراسة تطبيقية: دوران العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات" بدراسة بعنوان  (Korunka, Hoonakker and Carayon, 2006)وقام 

نة اميريكية تتكون من عي: وقد شملت الدراسة عينتين. وقد هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى دوران العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات

وقد طبقت الدراسة استبانة دوران العمل . موظفًا وفنيًا في شركة تكنولوجيا المعلومات) 677(مديرًا وفنيًا، وأخرى استرالية تتكون من ) 624(

ان مرتفع لدى أفراد وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى دور). (Moore, 2002 ومور (Igbaria, 1992)باالعتماد على نموذجي  الباريا 
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العينين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين مستوى دوران العمل ومتغير العمر لصالح الموظفين 

 .الصغار، وكذلك متغير المؤهل العلمي، لصالح حملة الشهادات العليا

، حيث هدفت الدراسة التعرف إلى أسباب "دوران العمل والتأمين الصحي"بعنوان  دراسًة (Randall and Ching-to, 2007) وأجرى 

 )  and (MEDSTAT MarketScan data, 98-99)وقد اعتمدت الدراسة على البيانات األولية من . دوران العمل في الشركات االمريكية
Employer Health Insurance Survey data,1997) وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود دوران . موظفًا) 890000( والتي شملت عينة بلغت

، وبينت النتائج ارتباط معدل دوران العمل المرتفع مع التأمين الصحي المقدم للموظفين، لصالح المنظمات التي التقدم %)70(عمل مرتفع بلغ 

) الجزئي والكلي(توى دوران العمل ومتغير طبيعة العمل كما بينت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا بين مس. خدمة التأمين الصحي لموظفيها

لصالح الدوام الكلي، ومتغير العمر، ومتغير الدخل، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيًا بين دوران العمل وحجم المنظمة وطبيعة 

 . النشاط الصناعي

التعرف إلى العالقة بين معدل " قته بالعمر لدى موظفي الدوام الجزئيدوران العمل الطوعي وعال" بعنوان  (Royer, 2008)وهدفت دراسة 

موظفًا في شركات بجنوب غرب الواليات ) 100(دوران العمل الطوعي لدى موظفي الدوام الجزئي ومتغير العمر، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 أشارت النتائج إلى فروق ذات داللة إحصائية بين معدل دوران العمل وقد أظهرت النتائج وجود معدل دوران عمل مرتفع، كما. المتحدة االمريكية

 .شهرًا) 14(سنة، فضًال عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مدة الخدمة لصالح مدة ) 17(ومتغير العمر لصالح الفئة العمرية 

العمل لدى الموظفين ذوي المؤهل التعليمي المرتفع في التنبؤات بالنية بدوران "  دراسًة بعنوان)(Blomme, et al., 2008وأجرى  

وقد بينت النتائج وجود مستوى عاٍل . حيث هدفت التعرف إلى مستوى مستوى دوران العمل لدى العاملين في خدمات الضيافة"خدمات الضيافة

 ي لصالح الموظفين ذوي المؤهل العلمي المرتفعمن دوران العمل، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى المؤهل العلم

. إلى معرفة مستوى دوران العمل لدى الموظفين الكوريين العاملين في الشركات االلكترونية) (Shore, et al., 2009وهدفت دراسة  

 .نموظفًا، وقد بينت النتائج وجود مستوى دوران عمل عاٍل لدى الموظفي) 453(وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد تكونت عينة الدراسة . بدراسٍة هدفت التعرف إلى مستوى دوران العمل لدى الموظفين الصينيين) (Tian-Foreman, 2009وقام  

 . وقد أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من دوران العمل لدى الموظفين. موظفًا في صناعة التجزئة) 164(من 

وقد بينت النتائج . ى تحديد مستوى دوران العمل لدى العاملين في خدمات الضيافة إل)(Rheede, et al., 2009وهدفت دراسة  

 . وجود مستوى عاٍل من دوران العمل، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى المؤهل العلمي

 الدراسات المتعلقة بالضغوط النفسية وعالقتها بدوران العمل : ثالثًا

، حيث هدفت الدراسة التعرف فيما إذا "العالقة بين الضغوط النفسية ودوران العمل" دراسًة بعنوان ,.Hohenshil,  et al) (2004أجرى

وقد تكونت عينة الدراسة من مستشاري . كانت هناك عالقة بين مستوى الضغوط النفسية ودوران العمل لدى المستشارين في مراكز التأهيل

 لقياس مستوى الضغط النفسي (Osipow, 1998)وقد استخدمت الدراسة مقياس . ريكية والذين يعملون دوام كليهيئة اإلصالح والتأهيل االمي

وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية قوية بين مستوى الضغوط النفسية ومعدل دوران . والمعلومات الشخصية لتحديد النية في ترك العمل

 .العمل لدى المستشارين

، حيث هدفت الدراسة "اثر النمط القيادي والضغوط النفسية على معدل دوران العمل"بدراسة بعنوان ) (Lee  and  Chuang, 2005وقام 

وقد تكونت عينة الدراسة من . التعرف إلى طبيعة العالقة بين النمط القيادي للمدير والضغوط النفسية ومعدل دوران العمل لدى الموظفين

مقياس الضفوط النفسية، : ، وقد استخدمت الدراسة ثالثة مقاييس وهيM Insurance Company)(للتأمين  موظفًا من شركة إم ) 167(

وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية والنمط القيادي، ووجود عالقة . ومقياس دوران العمل، ومقياس النمط القيادي

ل دوران العمل، فضًال عن وجود عالقة سلبية بين النمط القيادي والنية في ترك العمل، ولم يكن ايجابية بين مستوى الضغوط النفسية ومعد

 .للسمات الشخصية أي أثر على العالقة بين الضغوط النفسية ومعدل دوران العمل

، هدفت التعرف إلى "انيةالضغوط النفسية ودوران العمل لدى موظفي المستشفيات التايو" دراسة بعنوان) (Chiu, et al., 2005وأجرى 

وقد أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بين الضغوط . موظفًا تايوانيًا) 242(وقد تكونت العينة من . العرقة بين الضغوط النفسية ودوران العمل

 .النفسية ودوران العمل بين الموظفين

دوران العمل لدى الموظفين الكنديين، وقد تكونت عينة إلى تحديد العالقة بين الضغوط النفسية ومعدل ) (John, 2007وهدفت دراسة 

 .وقد أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بين مستوى الضغوط النفسية ودوران العمل.  موظفًا) 214(الدراسة من 
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ة التي يتعرض التعرف إلى العالقة بين الضغوط النفسي" الضغط النفسي ودوران العمل" بعنوان (Andrew, et al., 2008)وهدفت دراسة 

مطعمًا للوجبات السريعة في الواليات المتحدة ) 30(مستجوبا من ) 1704(وقد تكونت عينة الدراسة من . لها المدراء ومستوى دوران العمل

  لقياس(Stanton, Blazer, Smith, Parra, and Ironson, 2001)وقد استخدمت الدراسة مقياس . سنًة) 24(االميريكية متوسط اعمارهم 

وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية . مستوى الضغط النفسي ومقياس طورته الدراسة مكون من ثمان فقرات يقيس النية في ترك العمل

 . سلبية بين مستوى الضغوط النفسية ومعدل دوران العمل

 :التعليق على الدراسات السابقة

 أي منشأة من المواضيع المهمة والضرورية في نفسية وعالقتها بدوران العمل الضغوط المن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن

 للضغوط النفسية عديدة مضار، كما أشارت الدراسات إلى بيئة العمل، حيث حاول الباحثون بيان أهميتها في تجارية أم صناعية حكومية أم خاصة

الدراسات في تكوين اإلطار النظري للدراسة الحالية وتحديد أهدافها وبناء فادت هذه أ، كما والعاملين على تطوير العمل السلبيفي تأثيرها 

 .أداتها

وعنيت الدراسات العربية منها واألجنبية وخصوصًا الدول المتقدمة بأثر الضغوط النفسية على دوران العمل خصوصًا والمتغيرات األخرى 

، )2001( وحمد أبو خرمه، و)2000(كدراسة مبيضين والحسن ط النفسية عمومًا، فقد تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع الضغو

وحاولت الدراسات األخرى البحث في (Choi ,2008)   و  (AL-Omar, 2003)، و دراسة العمر )2006(، والشامان )2001 (المشعانو

 Korunka, Hoonakker, and) و) (Clark-Rayner and Harcourt, 2000، ودراسة )1984(موضوع دوران العمل كدراسة الحوراني 
Carayon, 2006) (Randall and Ching-to , 2007)وهناك قلة من الدراسات حاولت البحث بالمتغيرين سويًة كدراسة (Layne, Hohenshil 

and Singh, 2004);،Lee and Chuang, 2005) ((Andrew, Michael, Tony, and Ronald ,  2008) (Tian-Foreman, 2009) 

(Rheede, Tromp, and Blomme, 2009) (Shore, Bommer, and Rao, 2009). 

على حد علم الباحثة –األردنية الهاشمية  في المملكة  األولىدراسةالا الدراسة الحالية فتختلف عن الدراسات السابقة في كونها تعد أم -  

 ،النوع الدراسة متغيرات وقد تناولت هذه. حافظة البلقاء في األردن مستوى الضغوط النفسية وعالقته بمعدل دوران العمل لموظفي متتناول
 في حين العمل، في الخبرة، والعلمي المؤهلي متغيرفي  )2001( وحمد أبو خرمه دراسةوالتي تتفق مع العمل،  في والخبرة العلمي، والمؤهل

 & Clark-Rayner)أضافت متغير الحالة االجتماعية، ودراسة التي ) 2001 (المشعان ودراسة ، متغير الراتب  وحمدأبو خرمهأضافت دراسة 
Harcourt, 2000) دوام جزئي أم كلي( التي أضافت متغير طبيعة العمل( 

) (John, 2007 (Lee and Chuang, 2005)و   (Layne, 2004, ; Hohenshil,  Singh)أما الدراسات التي تناولت المتغيرين سويًة 

(Chiu, Chien, Lin, and Hsiao, 2005)  

 منهجية الدراسة

يتناول هذا الجزء وصفًا لمنهج الدراسة ومجتمعها، كما يتضمن وصفًا لإلجراءات المتبعة فيها من حيث التصميم والمعالجات اإلحصائية 

 .المستخدمة

 تصميم الدراسة

ات السابقة المتعلقة بالضغوط النفسية ودوران اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالرجوع إلى األدب النظري والدراس

 .العمل، وتطبيق أداتا الدراسة التي تم تصميمها لهذا الغرض

 :الدراسةوعينتها مجتمع 

 الموظفين العاملين في مركز  الدراسة منعينة تتكون  جميع الموظفين في محافظة البلقاء بوزارة الداخلية، وتكون مجتمع الدراسة من

 .يبين ذلك) 1(والجدول . 2008 وفقا آلخر االحصاءات للعام موظفًا،) 120(اء بوزارة الداخلية، والبالغ عددهم محافظة البلق
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 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للعوامل الشخصية: )1(الجدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 55.8 67 ذكر

 النوع االجتماعي
 44.2 53 أنثى

 34.2 41 اقل من بكالوريوس
 لميالمؤهل الع 55.8 67 بكالوريوس

 10 12 أعلى من بكالوريوس
 5.8 7  سنوات5أقل من 

 30.0 36 سنوات10-5من 
 64.2 77  سنوات10أكثر من 

 الخبرة العملية

 100.0 120 المجموع

 :أداة الدراسة

الزمة للتعرف إلى مستوى الضغوط النفسية وعالقته بدوران العمل ألغراض هذه الدراسة تم تصميم استبانة للحصول على البيانات ال

 :لموظفي مركز محافظة البلقاء في وزارة الداخلية، وتكونت من جزأين، كاألتي

 الضغوط النفسية: أوًال

سة مبيضين والحسن ودرا؛ )2003(     تم تصميم هذا الجزء باالعتماد على مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة الزعبي 

بدرجٍة عاليٍة جدًا ولها : فقرًة وتم تصميم االستجابة على أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي كما يلي) 27( وشمل هذا الجزء ،)2000(

 متدنيٍة جدًا ولها درجة درجات، وبدرجٍة متدنيٍة ولها درجتان، وبدرجٍة) 3(درجات، وبدرجٍة متوسطٍة ولها ) 4(درجات، وبدرجٍة عاليٍة ولها ) 5(

 .واحدة

 :دوران العمل: ثانيًا

 ،)(Andrew, Michael, Tony, and Ronald ,  2008تم تصميم هذا الجزء باالعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة 

الحسابية للفقرات، ودرجة الموافقة على فقرًة، وبذلك واعتتمدت الباحثة في تصميم االستجابة، وترتيب المتوسطات ) 17(وشمل هذا الجزء 

 .تعرف دوران العمل على ما اعتمدته في الجزء األول من األستبانة

 :صدق األداة

من المتخصصين في مجال إدارة األعمال واإلدارة العامة، لبيان مدى مناسبة كل فقرة فيها، ) 7(للتأكد من صدق األداة، تم عرضها على 

التأكد من مناسبة التدريج المستخدم لالستجابة على الفقرات، وقد تم إضافة وحذف فقرات بناًء على من وجهة وصحة صياغتها اللغوية و

 .نظرهم

 :ثبات األداة

، تم استخراج معامل االتساق الداخلي، وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم مستوى الضغوط النفسية فقراتللتـأكـد من ثبـات 

أما ). 0.85( ، وبلغ (Cronbach Alpha)ألفا -فًا، للتعرف على درجة توافق المستجيبين على االداة باالعتماد على معادلة كرونباخموظ) 120(

وهي قيمة جيدة في العلوم ) 0.82(، حيث كان ثبات االداة ككل )0.88(ألفا  -بالنسبة لفقرات الجزء المتعلق بدوران العمل، فبلغت قيمة كرونباخ

 .ماعية ومقبولة ألغراض الدراسة الحاليةاالجت

 :متغيرات الدراسة

 :اشتملت الدراسة على

 مستوى الضغوط النفسية: متغير مستقل رئيس واحد -

 -:وتتضمن المتغيرات التالية : المتغيرات المستقلة الفرعية -
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  -:  متغيرات وظيفية وهي-أ

 :  المؤهل العلمي، وله ثالثة مستويات-

  أعلى من بكالوريوس   -         بكالوريوس -  بكالوريوس  أقل من -        

 : الخبرة العملية، ولها ثالثة مستويات-

 سنوات) 10( أكثر من -سنوات    ) 10 – 6 (-  خمس سنوات فأقل    -      

  -:  متغير ديموغرافي وهو -ب

 : النوع االجتماعي، وله مستويان

  أنثى-   ذكر  -                     

 معدل دوران العمل:  المتغير التابع-

 : التحليل اإلحصائي-

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات  الستخراجSPSS)(برنامج  باستخدام اإلحصائية  المعالجةتالحاسوب، تم جهاز في البيانات إدخال بعد
 :التالية اإلحصائية األساليب  استخداموتم وفقراتها، الدراسة لمجاالت المعيارية

 .الدراسة عينة الستجابات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات استخدام والثاني والثالث ّتم األول السؤال عن لإلجابة .1

 لباقي متغيرات (ANOVA)الثالثي  التباين تحليل لمتغير النوع االجتماعي، واستخدام) T(فرضيات الدراسة ّتم استخدام اختبار  لإلجابة .2

 .الدراسة

 (Pearson correlation) استخدام اإلنحدار المتعدد ، تمبين المتغيرين العالقة  فرضية ختبارإل .3

 :المعيار التالي حسب الضغوط النفسية ومعدل دوران العملتم تحديد مستوى  .4

 عالية)  فما فوق- 3.5 (من .1

 متوسطة) 3.49 -2.50(من  .2

 متدنية)  فما دون-2.49 (من .3

 نتائج الدراسة

 مستوى الضغوط النفسية وعالقته بمعدل دوران العمل لدى موظفي مركز محافظة البلقاء في وزارة الداخلية، معرفةهدفت هذه الدراسة 

 .ويتناول هذا الجزء عرضًا ألهم نتائج الدراسة وفقًا لتسلسل أسئلتها

 لها موظفو غوط النفسية التي يتعرضما مستوى اتجاهات المبحوثين نحو الض: " النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: أوًال

 ".؟ من وجهة نظرهم  في وزارة الداخليةمحافظة البلقاء

 .ذلك) 2(لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الضغوط النفسية، ويبين الجدول رقم 
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مركز التي يتعرض لها موظفو  مستوى الضغوط النفسيةالمبحوثين نحو إلتجاهاتلمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا: )2(الجدول

 محافظة البلقاء
المتوسط  الفقرة الرتبة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 69.67 1.277 3.48 أشعر بالضيق حينما ال يلق عملي الجيد تقديرًا 1

 متوسطة 62.67 1.402 3.13 ي الحقوق مع الناس اآلخرينأحس بعدم المساواة ف 2
3 متوسطة 61.38 1.350 3.07  أهدافي ال تتحقق كما أحبأعتقد أن 
 متوسطة 59.31 1.087 2.97 محدودية الصالحيات المناطة بيهنالك  4
 متوسطة 58.67 1.295 2.93 تحد الحرية الممنوحة لي من تعاملي الصحيح مع الموقف 5
 متوسطة 56.83 1.328 2.84 فتي تفرض علي مسؤوليات كبيرةوظي 6
 متوسطة 56.61 1.401 2.83 يحتاج عملي ساعات طويلة 7
 متوسطة 56.00 1.213 2.80  فرص االبداع محدودة في عملي االدارينأشعر أ 8
 متوسطة 55.17 1.366 2.76  لي المتاعبيسبب االلتزام باالنظمة والتعليمات واالجراءات حرفيًا 9

 متوسطة 54.00 1.192 2.70 ال تتيح مهام وظيفتي لي المجال الكافي للتفاعل مع المجتمع المحلي 10

 متوسطة 53.28 1.271 2.66  معايير تقييم أداء العاملين غير موضوعيةعتقد أنأ 11
 متوسطة 51.00 1.377 2.55 يرتفع ضغطي بسبب عدم توفر أجهزة كافية للتكييف 12

  متدنية 49.67 1.270 2.48 حالة تنافس دائم مع اآلخرينب أشعر 13
 متدنية 48.17 1.363 2.41  التي تمارسها اإلدارة العلياالمتشددةتزعجني المركزية  14

 متدنية 48.00 1.095 2.40 سياسة اإلدارة العليا في تقييم األداء غير عادلة 15
16 متدنية 46.67 1.169 2.33 ة العليا ضعيفة الروابط الشخصية بيني وبين اإلداراعتقد أن 
 متدنية 45.83 0.938 2.29 أعاني من ضعف التعاون والمشاركة من الزمالء 17
  متدنية 45.00 1.094 2.25 أواجه متاعب ومشكالت مع اإلدارة العليا 18
 متدنية 44.17 1.028 2.21 غضب من االسلوب الذي تستخدمه اإلدارة العليا في مراقبة عمليأ 19
20 متدنية 42.67 1.084 2.13  الوسائل الميسرة النجاز العمل غير متوفرة في المحافظةأشعر أن 
 متدنية 41.50 1.210 2.08 تضغط المشكالت األسرية على حالتي النفسية واالنفعالية أثناء العمل 21
22 متدنيةقليلة 40.83 1.048 2.04 قتي بها اإلدارة العغليا ال تراعي القواعد االدارية التي تحكم عالاشعر ان  
23 متدنية 39.33 1.181 1.97  عملي يتطلب مهارات زخبرات عاليةأحس بضغط شديد ألن 
 متدنية 38.67 1.128 1.93 أفقد السيطرة على نفسي في كثير من المواقف 24
25 نيةمتد 37.07 1.136 1.85  نظام االتصال االداري في المحافظة ضعيفأشعر أن 
 متدنية 36.67 1.103 1.83 يسبب شعوري بالعزلة عن اآلخرين لي القلق 26
 متدنية 35.69 0.985 1.78 تشكل االنتقادات الموجهة إلي مصدر تهديد لوضعي الوظيفي 27

  متدنية 49.43 1.200 2.47 لمتوسط العاما

التي تنص على ) 1(وهو معدل حسابي متدٍن، وأن الفقرة ) 2.48(غ، أن المتوسط العام لفقرات الضغوط النفسسية قد بل) 2(يبين الجدول 

، )1.277(وانحراف معياري ) 3.48(، جاءت بالمرتبة األولى، إذ بلغ متوسطها الحسابي "أشعر بالضيق حينما ال يلق عملي الجيد تقديرًا"

) 1.78(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " وضعي الوظيفيتشكل االنتقادات الموجهة إلي مصدر تهديد ل"التي تنص على ) 27(وجاءت الفقرة 

 ).0.985(وانحراف معياري 

 

من موظفي محافظة البلقاء ما هي اتجاهات المبحوثين نحو ظاهرة دوران العمل ل":  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:ثانياًً

 "؟وجهة نظرهم

 .ذلك) 3(ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الضغوط النفسية، ويبين الجدول رقم لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسط
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 محافظة البلقاء من وجهة نظرهممركز معدل دوران العمل لموظفي إلتجاهات المبحوثين نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )3(الجدول

المتوسط  الفقرة الرتبة

 الحسابي
اف االنحر

 المعياري
 الدرجةالنسبة المئوية

متوسطة 66.50 1.136 3.32 .يتأثر دوران العمل بحجم العمل 1

 متوسطة 58.28 1.262 2.91 .تتركز النسبة األعلى لدوران العمل في اإلدارة العليا 2
 متوسطة 55.50 1.163 2.78 .يتأثر دوران العمل بعدد ساعات العمل للموظف 3
 متوسطة 54.67 1.207 2.73 . باجراء دراسات دورية للتعرف إلى أسباب دوران العملتقوم المحافظة 4

 متوسطة 53.46 1.170 2.67 . يتناقصالمحافظةنسبة الدوران الوظيفي في  5
 متوسطة 52.41 1.001 2.62 .تتركز النسبة األعلى لدوران العمل في االعمال التشغيلية 6

 متوسطة 52.33 1.450 2.62 .موظفينيتأثر دوران العمل برواتب ال 7
 متوسطة 51.83 1.000 2.59 .نسبة الدوران الوظيفي في المحافظة متذبذبة 8

 متوسطة 50.83 1.060 2.54 .يتم مقابلة الموظف بعد تقديم استقالته 9
 متوسطة 50.34 1.247 2.52 .تتركز النسبة االعلى من دوران العمل في اإلدارة الدنيا 10

 متوسطة 50.17 1.009 2.51 .ز النسبة األعلى لدوران العمل في اإلدارة الوسطىتترك 11
 متدنية 45.83 1.446 2.29 .وجود النية بترك العمل في األشهر القادمة 12
 متدنية 45.00 1.367 2.25 .فرصة العمل متوفرة في حالة تحققت النية بترك العمل 13
 متدنية 44.17 1.309 2.21 .التفكير كثيرًا بترك العمل 14
 متدنية 44.17 1.122 2.21 .تشكل ظاهرة دوران العمل بالمحافظة مشكلة خطيرة 15
 متدنية 41.55 1.158 2.08 .تشكل االسباب الشخصية النسبة االعلى لدوران العمل في المحافظة 16
 متدنية 39.83 0.992 1.99 .تتجاهل المحافظة التعرف على أسباب االستقالة 17

متوسطة 50.43 1.17 2.52 متوسط العاملا

التي تنص على ) 1(وهو معدل حسابي متوسط، وأن الفقرة ) 2.52(أن المتوسط العام لفقرات دوران العمل قد بلغ، ) 3(يبين الجدول 

) 17(، وجاءت الفقرة )1.136(وانحراف معياري ) 3.32(، جاءت بالمرتبة األولى، إذ بلغ متوسطها الحسابي "يتأثر دوران العمل بحجم العمل"

 ).0.992(وانحراف معياري ) 1.99(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " تتجاهل المحافظة التعرف على أسباب االستقالة"التي تنص على 

 بين مستوى )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية":  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على:ثالثاًً

 "الضغوط النفسية التي يتعرض لها موظفو محافظة البلقاء في وزارة الداخلية ودوران عملهم من وجهة نظرهم ؟

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث فقد قامت الباحثة باستخدام اختبار بيرسون اليجاد العالقة، والجدول التالي تبين ذلك

 محافظة البلقاء  بين الضغوط النفسية ودوران العمل لدى موظفينتائج اختبار بيرسون )4(جدول 

 دوران العمل   المتغيرات
 0.711 "ر"معامل ارتباط بيرسون  النفسية الضغوط

 0.001 مستوى الداللة  

 العمل، اذ بلغ معامل ارتباط بيرسون  بين مستوى الضغوط النفسية ومستوى دورانة ايجابية قوي عالقةوجود) 4 (يتضح من الجدول

 .)α ≥ 0.001(وهو ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 0.71(

ي اتجاهات  ف)α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ":  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على:رابعاًً

المبحوثين لمستوى الضغوط النفسية التي تواجه موظفي محافظة البلقاء في وزارة الداخلية تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والخبرة والمؤهل 

 "؟العلمي
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 : والجدول التالي يبين ذلك الثالثيتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخدام اختبار تحليل التباين

 نتائج تحليل التباين الثالثي لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: )5( لجدولا

 مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتدرجة الحرية مجموع المربعات المصدر
 *0.000 13.169 4.937 1 5.996 النوع االجتماعي
 0.954 0.047 0.505 2 0.043 المؤهل العلمي

 0.613 0.492 1.381 2 0.448 الخبرة 
   0.255 106 48.262 طأالخ

    120 793.919 المجموع
    119 60.800 المجموع المعدل

لمستوى ) α ≥0.05(من خالل الجدول السابق نالحظ أّنه بالنسبة لمتغير النوع االجتماعي كان هناك فروقًا دالة احصائيًا عند مستوى 

  تعزى إلى متغيري المؤهل العلمي والخبرةفروق دالة إحصائيًاالضغوط النفسية لموظفي مركز محافظة البلقاء، في حين لم توجد 

 في )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية": النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي ينص على: خامساًً

 "  لمتغيرات النوع االجتماعي والخبرة والمؤهل العلمي ؟اتجاهات المبحوثين لدوران العمل لموظفي محافظة البلقاء تعزى

 : والجدول التالي يبين ذلك الثالثيتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخدام اختبار تحليل التباين

 نتائج تحليل التباين الثالثي لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس):  6( الجدول

مستوى الداللة قيمة فمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات المصدر

 *0.000 19.329 5.000 1 4.937 النوع االجتماعي
 0.144 1.975 5.000 2 1.009 المؤهل العلمي

 *0.006 5.406 5.000 2 2.762 الخبرة
   5.000 106 27.075 الخطأ

   5 120 812.436 المجموع
   5 119 44.570 المجموع المعدل

) α ≥0.05(السابق نالحظ أّنه بالنسبة لمتغيري النوع االجتماعي والخبرة كان هناك فروقا دالة احصائيا عند مستوى من خالل الجدول 

  تعزى إلى متغير المؤهل العلميلمعدل دوران العمل لموظفي مركز محافظة البلقاء، في حين لم توجد فروق دالة إحصائيًا

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 .كمايتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء تلك النتائج.  مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وفقًا ألسئلة الدراسةيتضمن هذا الجزء

 في وزارة  لها موظفو محافظة البلقاءما مستوى اتجاهات المبحوثين نحو الضغوط النفسية التي يتعرض ":مناقشة نتائج السؤال األول

 ".؟ من وجهة نظرهم الداخلية

ما يتعلق بهذا السؤال بينت النتائج أن تقديرات عينة الدراسة لمستوى الضغوط النفسية كانت بدرجٍة متدنيةٍٍ، فقد بلغ المتوسط الحسابي في

، وقد يعزى ذلك إلى الطبيعة التي تمتاز بها الوظيفة في القطاع الحكومي ومتطلباتها وبخاصة فيما يتعلق بالجانب اإلنساني ) 2.47(الكلي 

وقد يعزى هذا المستوى المتدن للضغوط إلى مقدرة الموظف على التعامل مع مسببات الضغوط، ومعرفته كيفية  .إدارة الضغوط واألزماتو

كما أن الموظف في القطاع الحكومي ال يرزح تحت وطأة الضغوط النفسية . التعامل مع الضغوط ذاتها عندما تحدث ويواجهها أثناء أدائه لوظيفته

بير كما هو الحال لدى موظف القطاع الخاص، فطبيعة العمل والخبرات والكفاءات المطلوبة وعبأ العمل كلها ظروف تجعل هنا فرقا بشكٍل ك

شاسعًا بين ما يعانيه الموظف في القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص متمشيًا مع الطبيعة الربحية لمؤسسات القطاع الخاص والتي النجدها 

وهذا من شأنه أن يجعل الموظف في . العام والتي يكون هدفها األول واألخير تقديم الخدمة للمواطن بأكبر كفاءة وفعالية ممكنةلدى القطاع 

والذي من شأنه أن يبرر كما . القطاع الحكومي يعمل بأريحية ونفسية صحية ومعنوية عالية ومهام روتينية قلما نجدها في القطاعات األخرى

ة التي أسفرت عنها الدراسة الحالية والتي وجدت أن مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الموظف في محافظة البلقاء يؤكد على النتيج

 .كانت بدرجٍة متدنيٍة
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ة ويمكن تفسير مستوى الضغوط النفسية المتدني لدى أفراد العينة كذلك بأّنه يكون انعكاسًا لواقع الظروف االقتصادية في األردن، فالوظيف

الحكومية باتت حلمًا يراود الجميع نظرًا الرتفاع معدالت البطالة وارتفاع نسبة التضخم ومستوى خط الفقر، كما الخبرة في العمل العام والتعامل 

يتمتع بمرتبة ه ال يتم تعيين الموظف في الغالب، إال إذا كان مع مختلف الفئات سواء الزمالء، أم الجمهور تساعد في التغلب على الضغوط، إذ أّن

 .علمية عالية وخبرة جيدة وكفاءة عالية وانتظار طويل بعد التخرج

 والعمر (Rafael , 2002)، )2006(، والشامان )2000(وقد اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات مبيضين والحسن  

(AL-Omar, 2003)والتي ) 2001( وحمد أبو خرمهختلفت مع نتيجة دراسة  والتي أشارت إلى وجود مستو مرتفع من الضغوط النفسية، كما ا

والتي أشارت إلى وجود مستو مرتفع من الضغوط (Choi ,2008)  ودراسة. أشارت إلى وجود مستو متوسط من الضغوط النفسية لدى الموظفين

 .النفسية لدى الموظفين

من وجهة موظفي محافظة البلقاء  نحو ظاهرة دوران العمل لما هي اتجاهات المبحوثين": الثاني والذي ينص علىمناقشة نتائج السؤال 

 "؟نظرهم

يمكن ،  و)2.52(فيما يتعلق بهذا السؤال بينت النتائج أن تقديرات عينة الدراسة كانت بدرجٍة متوسطٍة، فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

 االحترام والتقدير، والحرية واالستقاللية المعطاة  للموظف، والتوازن تفسيرها بأن ظروف العمل في محافظة البلقاء في وزارة الداخلية، يسودها

بين المسؤوليات التي يتحملها، والصالحيات والسلطة التي يمتلكها، والعالقات االنسانية االيجابية التي تربطه مع المدراء والزمالء، والرسالة 

واطنين والمجتمع، كلها يمكن أن تعد عوامل قوية في إثارة دافعيته، وانخفاض رغبته النبيلة والخدمة االجتماعية التي تقدمها هذه المحافظة للم

 .بترك العمل

وقد يعزى وجود مثل هذه المستوى الذي يكاد يكون طبيعيًا لدى هؤالء الموظفين إلى التزامهم الوظيفي الذي قد ينعكس إيجابيًا على 

عًا من الواجب الديني واالجتماعي الذي ينبغي القيام به، فيشعرون باالرتياح وتزداد لديهم رغبتهم بالبقاء لتقديم الخدمة، إذ يعدون عملهم نو

الرغبة في العمل بحكم العوامل الذاتية والداخلية التي تحفزهم ألداء واجبهم اإلداري، وربما قد يكون السبب بوجود مستو متوسط من دوران 

م وما تدره عليهم من دخل، وقد يكمن السبب في حسن توافق الموظفين وطبيعة عمل العمل لديهم إلى قناعة هؤالء الموظفين بوظائفه

وقد اختلفت . المحافظة، اذ ال يوجد أي نوع من التعارض بين أداء المهمة وقيم الموظفين األمر الذي اليؤدي إلى خلق نوعًا من صراع الدور

 Korunka, Hoonakker, and)) (Clark-Rayner and Harcourt, 2000، )1984(هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات الحوراني 
Carayon, 2006)  (Royer, 2008) (Randall and Ching-to , 2007)  (Blomme, Tromp, and Rheede 2008) ,  (Tian-Foreman, 

2009) (Rheede, Tromp, and Blomme, 2009) (Shore, Bommer, and Rao, 2009) وجود دوران عمل عاٍل لدى  والتي أشارت إلى

 .الموظفين

 بين مستوى )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية" : الثالث والذي ينص علىمناقشة نتائج السؤال 

 "وجهة نظرهم ؟الضغوط النفسية التي يتعرض لها موظفو محافظة البلقاء في وزارة الداخلية ودوران عملهم من 

بينت النتائج فيما يتعلق بهذا السؤال وجود عالقة ايجابية قوية بين مستوى الضغوط النفسية التي يتعرض لها موظفو محافظة البلقاء في 

 رغبته في وهذه نتيجة طبيعية منطقية ذلك أن الضغط الذي يواجهه الموظف قد تحفز أحيانًا%). 71(األردن وبين معدل دوران العمل، إذ بلغت 

وبما أن نتيجة العالقة بين المتغيرين جاءت .. والعكس صحيح .. ترك العمل، فكلما ارتفع مستوى هذا الضغط كلما زاد مستوى دوران العمل

م واجبًا على أساس االرتباط االيجابي بينهما، وقد يعزى ذلك إلى وعي موظفي مركز محافظة البلقاء بحكم تكوينها االجتماعي إذ يرون في عمله

وقد تشير هذه النتيجة أن للضغوط . وطنيًا مقدسًا، فتذل الصعوبات وتخف الضغوط فيندفعون بقوة أكثر وحماس أعلى نحو األداء األفضل

قة وثيقة النفسية أثر كبير في معدل دوران العمل وااللتزام الوظيفي لدى الموظفين، السيما وأن دوران العمل ودرجة التزام الموظف بعمله له عال

فوجود ظروف عمل فعالة تهيء التعاون بين أعضاء المنظمة وإيمان أفرادها بقيمها له أثره في التزامهم . بالثقافة القيمية في محافظة البلقاء

بلقاء مريح بوظائفه وعدم تركهم للعمل، وقد يكون ارتباطهم واندماجهم الذاتي بالمنظمة ناتجًا عن اإلحساس بأن ظروف العمل في محافظة ال

وصحي، فضًال عن تصميم نظام في محافظة البلقاء من زيادة ارتباط الموظفين من خالل العمل على تدريبهم وتطوير معارفهم مما يحسن من 

 .رضاهم ودافعتيهم والتزامهم التنظيمي

فسية القليل أيضا، فمن ال يعاني من وترى الباحثة أّنه من المفروض أن يكون معدل دورن العمل قليًال تماشيًا مع مستوى الضغوط الن

ضغوط نفسية ال يتبادر إلى ذهنه أبدا أن يترك وظيفة توفر له مناخًا تنظيميًا صحيًا ومعافى من االضطرابات والمشكالت التي قد تخلق له ضغطًا 

ذي يمتلكه موظف محافظة البلقاء فهو قد نفسيًا، ولكن قد تبرر الباحثة هذا التناقض الذي قد يكون مقبوًال نوعًا ما إلى مستوى الطموح ال

يرغب بترك وظيفته ليس ألّنه يعاني من ضغوط نفسية تفرضها عليه الوظيفة، وإّنما قدر تكون رغبًة حقيقًة منه لالنتقال إلى مكان أخر يحقق له 

بها فيما لو اتيحت له فرصة الحصول على وظيفة مزيدًا من التقدم والتطور، وأن يرفد حياته المهنية بالعديد من الخبرات التي يتطلع إلى اكتسا
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كما قد ينبع ذلك من رغبة الموظف بالحصول على فرصة اإلعارة إلى الدول العربية المجاورة بغية تحسين وضعه المادي وصقل مهاراته . أخرى

 Chuang, andLee  و ،) ,2004Layne, ; Hohenshil,  Singh(وقد اتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت إليه الدراسات . الفنية والتقنية
2005)( John, 2007) ((Chiu, Chien, Lin, & Hsiao, 2005)   التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين مستوى الضغوط النفسية

 واللتان أشارتا (Andrew, Michael, Tony, & Ronald ,  2008)وقد اختلفت هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة . ومعدل دوران العمل

 .إلى وجود عالقة عكسية بين الضغوط النفسية ومعدل دوران العمل

 في اتجاهات )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية " : الرابع والذي ينص علىمناقشة نتائج السؤال 

حوثين لمستوى الضغوط النفسية التي تواجه موظفي محافظة البلقاء في وزارة الداخلية تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والخبرة والمؤهل المب

 "؟العلمي

في مستوى الضغوط النفسية لدى  )α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فيما يتعلق بهذا السؤال بينت النتائج 

موظفين تعزى لمتغير النوع االجتماعي، فقد يعزى ذلك إلى أن النوع االجتماعي متغيرًا مؤثرًا في إحداث فروق معنوية في مستوى الضغوط ال

لى النفسية، ذلك أن الطبيعة اإلنسانية تتكون من مشاعر وأحاسيس وانفعاالت تتوافر لدى االنثى أكبر منها عند الذكر، تنعكس إيجابًا أو سلبًا ع

فالموظفة معرضة في حياتها اليومية لكثير من المعوقات والصعوبات والضغوط المختلفة . سلوكها في ضوء تنشئتها االجتماعية وخبرتها المتنوعة

فقت وقد ات. لذلك، فالنوع االجتماعي للموظف له أثر كبير من فيما يتعلق بالتعامل مع الضغوط النفسية. أكثر مما يتعرض لها زميلها الموظف

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى واللتان أشارتا إلى وجود ) (Choi ,2008و ) 2001 ( المشعانهذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

 .الضغوط النفسية لدى الموظفين تعزى لمتغير النوع االجتماعي

 في اتجاهات )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية": الخامس والذي ينص علىمناقشة نتائج السؤال 

 " ؟جتماعي والخبرة والمؤهل العلميالمبحوثين لدوران العمل لموظفي محافظة البلقاء تعزى لمتغيرات النوع اال

في مستوى دوران العمل تعزى  )α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فيما يتعلق بهذا السؤال بينت النتائج 

 .لمتغيري النوع االجتماعي والخبرة

فيما يتعلق بمتغير النوع االجتماعي، قد يستدل من هذه النتيجة أن النوع االجتماعي لهؤالء الموظفين يعد متغير مؤثر في إحداث فرق في 

فين ومدى استجابتهم للحاجات غير المشبعة وكيفية تلبيتها والتي وقد يعزى ذلك إلى الطبيعة االنسانية لهؤالء الموظ. معدل دوران العمل لديهم

تتأثر بنوعه االجتماعي، فالموظفة بطبعها أقل التزامًا من زميلها الوظف نظرًا لظروفها العائلية واالجتماعية والذي قد تؤثر عليه ظروفه 

ة، وفيما يتعلق بمتغير الخبرة العملية، يعد هذا المتغير مؤثر قوي االقتصادية واالجتماعية للبقاء في العمل وإن كانت ظروف العمل غير مواتي

ذلك أن سنوات الخبرة يكون لها دور . في مستوى دوران العمل، لذلك كان هناك اختالف في الرغبة بترك العمل تبعًا الختالف سنوات الخبرة

و الخبرة العملية الطويلة ال يرغب بترك العمل وتفويت فرص فاعل في رفع معدل دوران العمل أو خفضه لدى الموظفين، فنرى أن الموظف ذ

وقد . الترقية أو أن يضحي بسنوات عمره التي قضاها في الخدمة العامة لذلك نجد أن الخبرة تؤثر وبشكٍل كبيٍر على قرار الموظف بترك العمل

والتي أشارت إلى جود فروق ذات داللة إحصائية في ) (Clark-Rayner and Harcourt, 2000انفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

 . مستوى دوران العمل تعزى لمتغير الخبرة

 التوصيات

 :وفي ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراسة أوصت الباحثة بما يأتي

 . المنخفض من الضغوط النفسيةدعم دافعية الموظفين من قبل الجهات المسؤولة في األردن عن إدارة القطاع العام للحفاظ على المستوى _ 

 .العمل على خفض معدل دوران العمل لدى الموظفين في اثناء ادائهم واجباتهم اليومية، من خالل تحسيم بيئة العمل _ 

قة اجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في قطاعات ومستويات وظيفية أخرى ومتغيرات إضافية غير التي تمت دراستها للكشف عن العال _ 

 .بين مستوى الضغوط النفسية ومستوى دوران العمل 

 .اجراء دراسات مقارنة بين القطاع العام والخاص وتوسيعها على كل محافظات المملكة _ 
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 .مكتبة االنجلو المصرية: ، القاهرةمقياس الضغوط الوالدية). 1986( ،الببالوي، فيوال
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 * ملخص
 

يرادف البحث في الحقوق األدبية المتاحة على األعمال المبتكرة الوقوف عند الضمانات التـي وفرتهـا التشـريعات علـى اختالفهـا ألوجـه االسـتئثار                

اقـع العالقـة بـين الحقـوق علـى تلـك األعمـال وإنفاذهـا علـى          بتلك الحقوق بما ينأى جانبا عن أية معيقات مادية أو قيود موضوعية من شأنها أن تهز و                

 لسـائر البلـدان األعضـاء فـي منظمـة التجـارة العالميـة        -فـي جانـب كبيـر منهـا      -بساط الواقع، ويدع اإلمعان في أولى التـدابير الدوليـة التـي غـدت ملزمـة                 

وفـي مقـدمتها   -التسـاؤل عـن اآلليـة التـي تعاطـت بهـا التشـريعات الوضـعية                 والمتحوصلة في اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية و الفنية القـارئ إلـى              

 مع ما جنحت إليه اتفاقية برن في تأقيت الحماية القانونيـة  –اتفاقية تربس باعتبارها الشريعة العامة لسائر البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية             

لوك على التدابير القانونية التي وفرتها التشريعات الوضـعية فـي تحصـين الحمايـة القانونيـة للحـق       للحقوق األدبية للمؤلف، واآلثار التي خلفها هذا الس     

 .األدبي للمؤلف

وإذا نحن خلصنا إلى ضرورة خوض غمار هذه الدراسة، فإن أولى اإلرهاصات التي دفعت بنـا نحوهـا تكمـن فـي الواقـع الـذي بـدا عليـه تشـريع                        

ريغ النصوص القانونية الناظمة لحماية الحق األدبي إلى جانب ما جنحت إليه بعض التشريعات المقارنـة ومـا يـرتبط          حماية حق المؤلف األردني إزاء تف     

 . بهذه الحماية من قضايا تهم ديمومة الحق األدبي وعدم قابليته لالنتقال وكلها جوانب تؤكد على الخصوصية التي يحظى بها هذا األخير

 

 

The legal Aspects Resulting from the Timing of the Legal Protection of Copyrights 
in the Light of Bern Convention Rules: 

A Comparative Study 
 

Samir M. Al Dalalah: Faculty of Law, Al al Bayt University, Mafraq- Jordan. 
 

Abstract 
 

This article examines the moral rights of authors of the creative works and focuses on the legal guarantees in all 
kinds of ownership of copyrights in order to avoid any obstacles or restrictions that may effect the relationship 
between; the rights of such creative works and the effectiveness of such rights, The legal effect of rules governed by 
international agreements such as the WTO agreement and TRIPS agreement where several countries have become a 
members in these agreements. To this extent, this article examines also the national legal protection of such works and 
how these agreements affect the national laws in this regard. 

This article concludes that Jordan copyright law should be examined carefully in this respect as there are many 
gaps in legal protection aspects which should be amended in respect of the non-timing of moral right and consider it as 
non-transferable right of which all issues represent the uniqueness  of such right. 
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 :مقدمة

يزة بين بات من المسلمات المقر بها على المستوى القانوني اعتبار الحقوق األدبية للمؤلف من الحقوق التي ترقى إلى مكانة وحظوة متم

سائر الحقوق المحمية على وجه العموم، ذلك أنها تعبر عن نتاج الفكر اإلنساني وتجسد هذا األخير بشكل محسوس والذي يرتأي فيه المؤلف 

تتويج خالصة جهده االبتكاري بقالب مادي يسعى من خالل اإلسرار به إلى الجمهور إلى تأكيد مكانته وإبراز هويته وتحقيق شهرته على 

 .ستوى األدبي أو الفنيالم

ولما كان الحق األدبي من الحقوق التي تمتاز عن غيرها لما تقيمه من وزن للعالقة بين المؤلف وعمله األدبي أو الفني وذلك عن طريق 

؛ كان حريا تمكينه من نسبة العمل إليه واالحتفاظ بهذا الحق، فضال عن رفده بصالحية الدفاع عن أي تعد قد يمس أو يطال العمل المحمي

 .بالتالي إيالء هذا الحق قدرا من العناية القانونية منذ البدايات األولى الستقرار الحماية المقننة لألعمال األدبية والفنية

ال شك أن مجرد وجود العالقة بين المؤلف وحقه األدبي على العمل المبتكر يكرس حرصه على تميز العمل وجودته سيما وأنه سيحمل 

 عن مكانته األدبية أو الفنية بين الجمهور، بل لقد غدا البحث عن الشهرة والمعرفة بغية -حقيقة– الذي يستدعي معه أن يعبر اسمه األمر

الوصول إلى عقول القراء والنفاذ إلى ذهن الجمهور هدفا أساسيا لدى معظم الكتاب واألدباء والمبدعين مهما كان النتاج أو المردود المالي 

ك األعمالالمتمخض عن تل
(1)

. 

منذ بدايات - إلى الفصل بين الحقوق المالية واألدبية على أي عمل مبتكر، وقد سعت اتفاقية برن -ومنذ القدم–لقد دفع هذا االتجاه 

دبية  بين الحقوق األ-وفق ما سنالحظه- إلى ترسيخ هذه الحقيقة حين فصلت-التأصيل القانوني على المستوى الدولي للحقوق األدبية والفنية 

والحقوق المادية العائدة للمؤلفين على األعمال المبتكرة وميزت بينهما
(2)

. 

ومع ذلك، كان للشكل الذي تناولت فيه اتفاقية برن الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال المحمية أثره المباشر على البلدان 

وذلك ألجل استيفاء متطلبات ) تربس(لمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية األعضاء، سيما حين انضمت هذه البلدان إلى اتفاقية الجوانب ا

  جزًأ ال يتجزأ من اتفاقية تربس21-1انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والتي أحالت بموجبها على اتفاقية برن باعتبار المواد من 
(3) . 

، إذ نجد لزاما علينا اإلشارة إلى ما إذا كانت اتفاقية تربس قد أخذت بعين تعكس هذه المؤشرات األهمية التي تحظى بها هذه الدراسة

االعتبار الخصوصية التي يحظى بها الحق األدبي للمبتكرين على المصنفات ااألعمال المحمية، أم أن هذه االتفاقية سلمت بما هو وارد ضمن 

يولها إلى تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي، متجاهلة الخصوصية التي اتفاقية برن والتي كان من أشد ما عبرت عنه حيال هذا الموضوع م

 ولما له من طبيعة تفرض عدم البناء القانوني على هذه النتيجة التي انتهت إليها البلدان األعضاء في اتفاقية برن من -من جهة-تقترن بهذا الحق 

 .جهة أخرى

برن شكلت الفاعل الرئيس في المفاوضات التي تمخضت عنها اتفاقية تربس، مما يستدعي يضاف لما سبق أن البلدان األعضاء في اتفاقية 

منا الوقوف على اآللية التي تعاطت بها هذه االتفاقية مع قضية تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف وبيان أوجه االختالف ومبرراته في 

 .ن هم ذاتهم الفاعل المباشر في كلتا االتفاقيتين أن معدي اتفاقية بر-كنا قد أشرنا –الوقت الذي 

تحت هذه المسميات بدا لنا مهما الخوض في غمار هذه الدراسة ورصد المنحنيات الموضوعية تجاه الحماية القانونية للحق األدبي لدى 

 . حق المؤلف األردني بما فيها موقف قانون حماية، االتفاقيات الدولية محل الدراسة واستقراء موقف التشريعات الوطنية

 :مشكلة الدراسة

ليس من شك أن تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف على المصنفات المحمية يشكل عائقا كبيرا أمام حركة اإلبداع برمتها، تقود 

 الحماية القانونية للحقوق المالية على إلى عزوف المبدعين عن اإلقبال على مثل تلك األعمال طالما أنها ستؤول بالمحصلة إلى انقضائها بانقضاء

تلك األعمال، مما حدا بنا إلى التوقف عند حدود هذه المشكلة التي ظهرت نواتها في اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية وذلك بالبحث عن 

ت الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال الحلول القانونية التي نسجت خيوطها اتفاقية تربس لمواجهة التداعيات السلبية المترتبة على تأقي

األدبية أو الفنية، فإلى أي حد تم إيالء الحق األدبي للمؤلف العناية القانونية الالزمة وما أثر ذلك على التشريعات الوطنية بدءا بقانون حماية 

 حق المؤلف األردني؟

ممكن في ضوئه رسم معالم هذه المشكلة واستعراضها بشكل يقود إلى تقتضي اإلجابة عن مختلف تلك التساؤالت االستعانة بالمنهج ال

 .النتائج المرجوة من هذه الدراسة
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 :منهج الدراسة

يشكل المنهج المقارن القاعدة التي ترفد هذه الدراسة بشتى متطلباتها وتفي بالغرض الذي يحقق الخروج بالنتائج المرجوة منها، بحيث 

ثم قراءة موقف التشريعات ) تربس(فاقية برن باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةنرى من خالله مضاهاة موقف ات

 كل من قانون حق المؤلف والحقوق - 1992 لسنة 22 إلى جانب قانون حماية حق المؤلف األردني رقم -المقارنة، والتي اخترنا من بينها

 وقانون الملكية الفكرية المصري رقم 1997انون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري لسنة  وق2000 لسنة 200المجاورة المغربي رقم 

 .1988 إلى جانب التشريع اإلنجليزي لسنة 2002 لسنة 22

باإلضافة لما سبق يسهم المنهج التحليلي في رصد معضلة الدراسة في بيئتها التشريعية واستيضاح النصوص ذات العالقة بهدف استقصاء 

 .أوجه القصور بيها وتقديم الحلول المالئمة بشأنها

 . يحقق االعتماد على هذا المنهج النتائج المرجوة من هذه الدراسة إذا ما تسنى االعتداد بمنهجية مالئمة

 :خطة الدراسة

لقف سائر جوانب هذا الموضوع تتطلب المحاولة الحثيثة الهادفة إلى استعراض أوجه المشكلة وفق المنهج المالئم االعتماد على منهجية تت

وفق تسلسل منطقي يقود إلى النتائج المتضمنة للحلول القانونية المناسبة، وألجل ذلك وجدنا من المالئم االعتداد بنسق ثنائي نستعرض من 

حيث ال يغدو منطقيا اإللمام ) ولالمبحث األ(خالله  التدابير القانونية لحماية الحق األدبي للمؤلف ضمن اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية 

بالمقدمات القانونية للتصدي للتداعيات السلبية لتأقيت الحق األدبي للمؤلف ضمن اتفاقية برن من غير اإللمام باآللية التي تعاطت بها هذه 

ساء الحقوق األدبية طبيعة قانونية األخيرة مع الحق األدبي للمؤلف على األعمال المحمية، حيث تظهر هذه اآللية أن اتفاقية برن سعت إلى إك

بينما ذهبت إلى تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف غير معتدة بتلك الطبيعة الخاصة التي تنفرد فيها الحقوق ) المطلب األول(متميزة 

 ).المطلب الثاني(األدبية 

 ال سيما -المظاهر التي ساهمت من خاللها التشريعات الدوليةولعل التداعيات التي ترتبت على هذا التوجه دعت إلى محاولة البحث في 

حيث بدا أنها استثنت البلدان ) المبحث الثاني( في مواجهة اآلثار المترتبة على تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف -اتفاقية تربس

م بأحكام اتفاقية برن، وبالتحديد في مجال التعاطي مع الحق األدبي األعضاء في تلك االتفاقية من االلتزامات المترتبة عليها في مجال االلتزا

بينما تركت هذه االتفاقية للبلدان األعضاء مَكَنة اتخاذ التدابير القانونية المستقلة في بناء الحماية ) المطلب األول(للمؤلف على األعمال المحمية 

 ).ثانيالمطلب ال(القانونية للحق األدبي على األعمال المحمية 

–بتقديرنا نرى أن االعتداد بمنهجية البحث هذه تحقق التسلسل المنطقي القادر على استيعاب سائر مفردات مشكلة البحث وينتهي بنا 

 . إلى النتائج التي دفعت بنا نحو استعراض هذه الدراسة-حتما

 ة برن لحماية المصنفات األدبيةي التدابير القانونية لحماية الحق األدبي للمؤلف في ضوء اتفاق: المبحث األول

شكلت اتفاقية برن المرجعية القانونية لشتى النظم التي أخذت على عاتقها حماية الحقوق األدبية والفنية بموجب تشريعات خاصة، ففي 

 األدبية والفنية، أضحت في الوقت الذي تبوأت فيه تلك االتفاقية السبق التاريخي والموضوعي في تأصيل الحماية القانونية للحقوق على األعمال

التي جاءت لتوحد معايير الحماية ) تربس(الوقت ذاته القاعدة المكملة لسائر المصادر الدولية الالحقة بدءًا باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة 

 .الدولية ضمن سائر حقوق الملكية الفكرية بما فيها الحقوق على األعمال األدبية والفنية

 الصورة النهائية التي أضحت عليها اتفاقية برن لم تأت إال استجابة لحراك قانوني طويل ناضل فيه أصحاب الحقوق على ليس من شك أن

 بتجسيد تلك الحقوق بصورة شمولية تستجيب لمتطلبات اإلبداع وتعمل على توفير المناخ المالئم لتك -كل مرة–تلك اإلبداعات في المطالبة 

 معالم تلك الحماية وجنح نحو التأثير في -وفق ما سوف نرى–يقة التي ال غنى عنها أن الدور الذي رسخ فيه القضاء االبتكارات، بيد أن الحق

البعد التنظيمي للتشريعات ذات الصلة غدا األكثر أهمية في هذا الصدد، فقد كان للقضاء الفرنسي الفضل في إظهار وتوضيح ماهية الحق األدبي 

 ما يمكن اعتباره تكييفا للطبيعة القانونية للحق األدبي كحق من حقوق -بحسب أحد الفقه–نت بعض أحكامه وتحديد خصائصه، إذ تضم

 الشخصية وذلك انطالقا من عالقة األبوة بين المؤلف والعمل المبتكر
(4)
. 

كيفية التي تناولت فيها اتفاقية برن وإذا كان مما ال بد منه اإلشارة إلى هذا الدور القضائي في ثنايا هذه الدراسة، فإن الوقوف على ال

الحقوق األدبية يكشف عن تأطيرها لجانبين من جوانب التعاطي مع هذا الشق من الحقوق، فمن جهة؛ أولت اتفاقية برن االعتراف للحقوق األدبية 

ة للحق األدبي للمؤلف على األعمال المحمية  إلى تأقيت الحماية القانوني- من جهة أخرى-بينما ذهبت) المطلب األول(بالطبيعة القانونية الخاصة 

 ).المطلب الثاني(



2000 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

ليس من شك أن اإلرهاصات األولى في الكشف عن هذا الدور تقود إلى الحكم بأن ثمة متناقضات درجت اتفاقية برن على اتباعها، ففي 

يمة التي تحظى بها تلك الحقوق العائدة للمؤلف على  وهذا ما يؤكد على األهمية والق-الوقت الذي تقر فيه بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية

 تجدها بالمقابل تعمل بمبدأ تأقيت مدة الحماية القانونية للحق األدبي، مما قد يفضي إلى مشكالت ليس من اليسير تحاشيها إذا -العمل المحمي

 لى المصنف األدبي على سبيل المثال ال الحصر؟ما طرحنا إزاء ذلك التساؤل الذي مفاده؛ كيف يمكن التسليم بتأقيت الحق في األبوة ع

  بالطبيعة القانونية الخاصةاالعتراف للحقوق األدبية: المطلب األول

إن من أبرز ما وفرته اتفاقية برن من تدابير خاصة اعتدت بها معظم التشريعات الوطنية أنها اعترفت للحقوق األدبية بالطبيعة الخاصة، 

، وقد سار التشريع األردني (7) والحق المعنوي(6) والحق العيني(5)سم إلى ثالث فئات أساسية هي الحق الشخصيفكما هو معلوم أن الحق ينق

 وفي الوقت الذي عدت فيه حقوق المؤلف ضمن طائفة الحقوق المعنوية، جاءت ،(8)على هذا المنوال حين اعترف بهذه األقسام الثالث للحق

 .ية استئثارية وأخرى أدبية لصيقة بالشخصية على العمل المبتكراتفاقية برن لتعطي للمؤلف حقوقا ماد

بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، :" ا من االتفاقية التي أوردت القول) /ثانيا(يظهر ذلك من خالل الرجوع إلى نص المادة السادسة 

المصنف إليه، وباالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة 

 ."تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه  أو بسمعته

 :يستشف من خالل هذا النص بعض النتائج التي يمكن إدراجها تاليا

ق المالية قوامها حقه في االستئثار بنسبة مصنفه إليه فمن جهة أولى؛ اعترفت اتفاقية برن للمؤلف بحقوق أدبية إلى جانب الحقو

 .وباالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل قد يرد على المصنف وكل تعد من شأنه اإلضرار بسمعته أو شرفه على العمل

 حقوق نابعٍة من طبيعة العمل من جهة ثانية، ميزت اتفاقية برن بين الحقوق المالية واألدبية على العمل المحمي بأن عدت هذه األخيرة

 .األدبي ليست لها صفة مادية كما هو حال الحقوق المالية االستئثارية

من جهة ثالثة؛ بينت اتفاقية برن أن الحقوق األدبية تمتاز بأنها لصيقة بشخصية المؤلف وذلك حين أشارت إلى أن المؤلف يحتفظ بتلك 

عائدة للمؤلف على المصنف، مما يؤكد على حقيقة أن هذه الحقوق ال تقبل التصرف أو االنتقال الحقوق حتى في ضوء انتقال الحقوق المالية ال

 .إال في الحدود التي تجيزها التشريعات

تبدو هذه النتائج منطقية كونها نابعة من طبيعة الحقوق األدبية ذاتها ولهذا فإن تناول اتفاقية برن الحقوق األدبية على هذا النحو إنما 

 .لتوجه الذي ذهبت إليه في اعترافها بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية على األعمال المحميةيجسد ا

مثل هذا التوجه تكرسه مجموعة من القرائن المستوحاة من النصوص المبعثرة في ثنايا االتفاقية، فقد أفردت هذه األخيرة نصوصا خاصة 

 وحق التصريح بالتمثيل أو النقل (10)وحق االستنساخ (9)مل المحمي، مثالها حق الترجمةبالحقوق المادية اإلستئثارية العائدة للمؤلف على الع

 (11)إلخ ...واألداء

ترجمت تشريعات الملكية األدبية والفنية حقيقة الفصل بين الحقوق األدبية والمالية على األعمال المحمية بموجب تلك التشريعات، فأخذت 

ذا التمييز وكان من بينها ما أوردته المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف األردني التي تضمنت على عاتقها سن النصوص التي تكفل ه

اإلشارة إلى مظاهر الحق األدبي الممنوحة للمؤلف على المصنف كحقه في األبوة أو النسب وحقه في تقرير النشر و حقه في العدول أو سحب 

 (12)اع عن مصنفه ضد أي تعديل أو تحوير أو تشويه قد يمس العمل المبتكرالمصنف من التداول إلى جانب حقه في الدف

ومن بينها نصوص اتفاقية -في خضم السعي نحو التأكيد على خصوصية الحق األدبي إعماال للمبادئ المستقرة في التشريعات الدولية 

رية ضمن المادة التاسعة منه والتي كفلت للمؤلف حقه في  تضمن قانون حماية حق المؤلف األردني النص على الحقوق المالية االستئثا-برن

استغالل مصنفه بالكيفية التي يختارها واشترطت عدم ممارسة الغير ألي من التصرفات اإلستثئارية العائدة إليه إال بإذن خطي منه وإال عد ذلك 

ستنساخ المصنف وحقه في الترجمة والتأجير التجاري تعديا موجبا للمسئولية القانونية، حيث تضمن من بين جملة هذه الحقوق حقه في ا

 (13) الخ...للنسخة األصلية لمصنفه وحقه في توزيع المصنف أو نسخه واالستيراد بكميات تجارية

عطفا على هذا التوجه ذهب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي في المادة التاسعة منه إلى تمييز الحقوق المعنوية بنص خاص 

عطي بموجبه للمؤلف الحق في نسبة مصنفه ووضع اسمه عليه وحقه في التصدي لكل تحريف أو تعدي على مصنفه فضال عن حقه في إخفاء ي

 (14)اسمه أو بقاءه طي الكتمان دون اإلخالل بحقوقه األخرى على المصنف
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المحمي، خص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتتويجا لمبدأ الفصل بين الحقوق األدبية والمالية على العمل األدبي أو الفني 

المغربي الحقوق المادية االستئثارية بنص خاص عبر في كنهه عن مضمون وطبيعة هذه الحقوق بما يدلل على تمييزها عن الحقوق األدبية التي 

 (15)نتعتبر لصيقة بشخصية المؤلف وال تقبل التصرف أو التنازل إال في الحدود التي يقر بها القانو

–وإذا كان التوجع العام ضمن تشريعات الملكية األدبية يتجه نحو االعتراف بخصوصية الحقوق األدبية على األعمال المشمولة بالحماية 

  عند استعراضهم الحقوق العائدة للمؤلف على- فقد ذهب جانب من الفقه -كما هو حال التشريع المغربي والجزائري واللبناني إلى جانب األردني

فذهب أحدهم إلى .  إلى التأكيد على هذه الحقيقة وأقروا بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية وقدموا لذلك عددا من التبريرات-العمل المحمي

طبيعة الملكية تتنافى مع طبيعة الفكر في أن الفكر لصيق بالشخصية بل هو جزء منها، ومن ثم فقد وجب تقييد نتاج الفكر بهذا " القول أن

حتى بعد أن يبيع حقه المالي –تبار األساسي، فيوجد إلى جانب الحق المالي للمؤلف الحق األدبي، وهذا الحق من شأنه أن يمكن المؤلف االع

وقد يبدو له أن يسترد من التداول ما سبق نشره، بل وله أن يتلفه بعد أن يعوض الناشر، وبذلك يستطيع أن . للناشر، أن يعيد النظر في فكره

أما من يتصرف في شيء مادي تصرفا باتا، فليس له بإرادته وحده أن يرجع في هذا . إرادته وحده فيما سبق له إجراؤه من تصرفيرجع ب

 (16)..."التصرف، ولو في مقابل تعويض

ية سار على هذا النحو أحد الفقهاء بالقول أن الحقوق األدبية تحظى بخمس خصائص أساسية، فهي من جهة حقوقا لصيقة بالشخص

للمؤلف، كما أنها ال تقبل الحجز عليها وال يجوز التنازل عنها، كما أنها من الحقوق التي ينفرد بمباشرتها المؤلف بحرية، إذ يخضع في هذه 

 (17)المباشرة إلى رقابة القضاء وذلك في األحوال التي تتطلب الرقابة على التعسف في استعمالها

ها معظم  رجال القانون تكرس الخصوصية التي تحظى بها الحقوق األدبية وتنفرد بها عن الحق  وهكذا فإن سائر المداخالت التي أبدا

 غير أن هذه االعتبارات تقود إلى نتيجة منطقية قوامها ضرورة إيالء - وهذا متفق عليه وال يشكل جديد بحد ذاته-المالي على األعمال المحمية

 (18)ية بغية تمكين المؤلف من االستئثار األمثل بنتائج فكره وحصيلة جهده االبتكاريهذه الحقوق القدر الالزم من العناية التشريع

صفوة القول، تردد صدى اتفاقية برن في مجال إنفراد الحقوق األدبية بالطبيعة الخاصة لدى أروقة مختلف تشريعات الملكية األدبية 

 . المحمية المقررة للمؤلف وسائر أصحاب الحقوق على األعمال المبتكرةوالفنية، وكرس الفقه هذه الحقيقة في ثنايا الدفاع عن الحقوق 

إن الحقيقة التي ال بدا من ذكرها هنا أن الجهود التي بذلتها اتفاقية برن في سبيل تمكين المؤلفين على سائر أعمالهم وتحفيزهم على هذا 

 برن هذه ة سرعان ما تبددت بمجرد أن قيدت اتفاقي-ولي في هذا الصدد انطالقا من كونها النواة التشريعية األولى على المستوى الد-النشاط

الخصوصية التي أقرت بها وذهبت مباشرة إلى جواز تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال المبتكرة وذلك حين وازنت بين الحقوق 

 .قانونية المقررة لتلك الحقوق على أي عمل مبتكراألدبية والحقوق المالية وأجازت المساواة بينهما  في مدة الحماية ال

والجدير بالذكر أن هذا الموقف الذي تبنته االتفاقية من شأنه أن يفضي إلى غضاضة في الرؤيا القانونية وينعكس بالضرورة على عمل 

 أحالت فيها اتفاقية تربس على اتفاقية -علموكما ن- وذلك إذا ما نظرنا إليها من الزاوية التي -على ما سوف نرى-المشرعين في العديد األنظمة

 من اتفاقية برن جزءا ال يتجزأ من اتفاقية تربس، وحتى نسوق إلى اآللية التي تعاطت فيها هذه 21- 1 المواد من –على األقل –برن واعتبرت 

 التجارة العالمية، والتي يسترعي معها تسوية كافة  باعتبار أن اتفاقية تربس غدت مرجعية كافة البلدان األعضاء في منظمة-األخيرة مع هذا الواقع

 فإنه يغدوا لزاما علينا البحث في مضمون التدبير المبني على تأقيت الحماية القانونية -الدول لتشريعاتها الداخلية وفق أحكام هذه االتفاقية

 ). المطلب الثاني(ق وفق ما تمليه الطبيعة الخاصة بها للحقوق األدبية ضمن اتفاقية برن وتحديد انعكاساته على منحنى الحماية لتلك الحقو

 ية القانونية للحق األدبي للمؤلفتأقيت الحما: المطلب الثاني

لما شكلت اتفاقية برن أولى األسس التشريعية على المستوى الدولي التي وفرت الحماية القانونية للحقوق األدبية والفنية، ولما كانت هذه 

نذ بدايتها بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية إعماال لألهمية التي تحظى بها تلك الحقوق وانسجاما مع طبيعة األعمال األدبية األخيرة قد اعترفت م

والفنية، فقد بدا مستهجنا مخالفتها للقواعد األصولية لدى مختلف فقه القانون حين اتجهت نحو تأقيت الحماية القانونية للحقوق األدبية على 

 . ال ينسجم والخصوصية التي اتجهت إلى إضفائها على الحقوق األدبية -بحد ذاته-محمية، سيما وأن تأقيت الحماية القانونية األعمال ال

) 1( الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة :"من اتفاقية برن هذا المقتضى حين ذهبت إلى القول) ثانيا(وتتوج المادة السادسة 

فاته، وذلك على األقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق األشخاص أو الهيئات المصرح لها من السابقة تظل محفوظة بعد و

 ...".قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها

إلمعان في مدلول الفقرة ، فإن ا (19) وإذا كانت الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة هي الحقوق المعنوية للمؤلف على المصنف المحمي

الثانية أعاله ينهي إلى القول أن اتفاقية برن نحت نحو تأقيت الحماية القانونية للحقوق المعنوية حين ذهبت إلى انقضائها بانقضاء الحقوق المالية 

 (20)للمؤلف التي تعتبر حقوقا مؤقتة تنقضي بانقضاء أجل الحماية المحدد
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قية برن يخالف االتجاه السائد لدى الفقه والقضاء حول اعتبار الحقوق األدبية مؤبدة ويجنح نحو إعمال رأي إن اإلمعان بما ذهبت إليه اتفا

 .ال يستند على حقيقة تلك الطبيعة التي سلمت منذ البداية اتفاقية برن بأنها خاصة

ا وجه القول بأنها مؤقتة وتتوج القيمة المادية يتجلى التأصيل الفقهي في نظرته إلى هذه الحقوق من خالل مختلف اآلراء التي يتبدى فيه

أن الحق األدبي هو من الحقوق المالزمة إلى الشخصية أو الحريات :" والقانونية إليها، حيث يذهب في هذا االتجاه أحد الدارسون إلى القول

 يجوز التصرف فيه أو النزول عنه وال الحجز عليه وال....... العامة، فهو مشتق من حرية الرأي والتعبير والعقيدة وال يدخل في الذمة المالية

 (21)"شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق اللصيقة بالشخصية كاألبوة والبنوة والنسب، وهو حق دائم وليس مؤقتا كالحق المالي للمؤلف

دام الحق األدبي لصيقا بشخصية ، فما )البيع(إن الحق األدبي حق ال يجوز التصرف فيه، فهو غير قابل للتفويت:"يضيف رأي آخر بالقول

 (22)...."المؤلف ومتصف بالديمومة، فهذا يمنع ال محالة من تجريد المؤلف من ذلك الحق ونقله إلى الغير،

إن خصيصة اعتبار الحق األدبي بأنه حق دائم إنما تعني أن هذا الحق يبقى للمؤلف طول حياته كما يضل :"  وينتهي أحد الفقه إلى القول

عد مماته؛ فهو حق دائم وغير مؤقت بمدة معينة كما هو الحال بالنسبة لحق االستغالل المالي الذي قيد بمدة محدودة هي حياة المؤلف قائما ب

 (23)..."وعدد من السنوات بعد وفاته

قال أو سقوطه في الملك يظهر من طيف اآلراء السابقة أنها اتجهت نحو التأكيد على ديمومة الحق األدبي وعدم قابليته للتصرف أو االنت

 .العام، وهذا بطبيعته ينسجم مع الطبيعة الخاصة بتلك الحقوق خالفا لما ذهبت إليه اتفاقية برن حول تأقيت الحماية القانونية للحقوق األدبية

(24) لئن بدا للنزر األعم من رواد الفكر القانوني ديمومة الحقوق األدبية للمؤلف
بعض ممن أيد موقف اتفاقية فإن ذلك ال ينفي وجود ال،  

 .برن ودعا إلى تأقيت الحقوق األدبية للمؤلف

(24)يظهر من بين هؤالء 
من يرى بأن متطلبات العصر الحديث تستدعي الخروج عن المبدأ الذي يقضي بعدم جواز التصرف بالحقوق  

األدبية مخالفا للصالح العام، فإن متطلبات مواكبة العصر تستدعي  وبالرغم من اعتبار تقييد الحقوق -برأي هذا الفقه–األدبية أو تأقيتها، بل أنه 

 .هذه المخالفة واالتجاه نحو تأقيتها وإجازة التصرف بها

 (25)"من الخطأ الكبير أن ندعي أن الحق األدبي غير قابل للتصرف وال التقادم:" وفي ذات السياق، يذهب أحدهم إلى القول بأن

 بدا من الذكر أن مقتضيات التخفيف من وطأة النص الوارد ضمن اتفاقية برن حين أخذت بانتهاء الحقوق إن الحقيقة التي ال نجد معها

 باعتبار الحقوق -وفق ما أشرنا إليه–األدبية مع انتهاء الحماية القانونية للحق المالي لم تتوقف عند حدود إيراد ما ذهبت إليه غالبية الفقه 

 لقد ذهب أحدهم إلى حد القول أن ما أوردته اتفاقية برن ضمن المادة السادسة في فقرتها الثانية ال يعني األدبية حقوقا دائمة ومؤبدة، بل

اشتراط تأقيت الحق األدبي للمؤلف، مستشفا موقفه هذا من مضامين النص حين أورد أن الحقوق األدبية تظل محفوظة على األقل لحين انقضاء 

عبارة على األقل الواردة ضمن النص توضح مدة الحماية كحد أدنى وأنه ليس ثمة ما يمنع المشرعين من معتبرا بذلك أن ... الحقوق المالية

 (26)النص على حماية أبدية

 ال ينفي حقيقة أن اتفاقية برن لم - وإن بدا سليما في ظاهره-من جانبنا نرى أنه إذا كان لهذا الرأي ما يبرره فإن إعمال هذا التفسير 

د الحق األدبي للمؤلف، إذ أنه لطالما اعتدت بقابلية انتهاء هذه الحماية على األقل بمجرد انتهاء الحماية القانونية للحقوق تدعو إلى تأبي

المالية، فإنها تكون بذلك قد سلمت بفكرة تأقيت الحماية القانونية لتلك الحقوق، ال بل إن استكمال حيثيات النص يكشف عن مدى إهمال 

ال يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه االتفاقية أو  الحقوق هذه، وذلك حين ذهبت إلى إعطاء الدول التي االتفاقية لطائفة

االنضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة في النص على أن بعض هذه الحقوق ال 

إذ كيف لنا أن نسلم بجواز صحة عدم االحتفاظ ببعض الحقوق األدبية من قبل أي من الدول إعماال ألحكام اتفاقية .المؤلفيحتفظ بها بعد وفاة 

 .برن مع اعتبار أن القيمة القانونية لهذه الحقوق ال تنسجم وهذا الرأي عمليا؟

ا عن استحضار موقف القضاء بغية الوقوف على مدى إن الولوج إلى مخرجات موضوعية حول القيمة القانونية لتلك الحقوق ال ينأى بن

 .انسجام موقف اتفاقية برن من عدمه مع ما يجنح إليه القضاء بهذا الخصوص

أن الملكية األدبية والفنية تحمل لصاحبها حقا ليس به شيئا من ) " باريس(وتتويجا لذلك جاء في إحدى قرارات محكمة االستئناف 

(27)" بشخصية الفنان أو المؤلف، يسمح له بأال يسلم المصنف إال بالشروط التي يقبلها ويراها مالئمةالمالية، وإنما هو حق مرتبط
 . 

إن القراءة الموضوعية لمختلف اآلراء الفقهية والعملية للتطبيقات القضائية تنهي إلى ضرورة العمل على وضع الحقوق األدبية في مكانها 

تملي النظر إليها من زاوية النقد الموجه إلى موقف اتفاقية برن واإلشادة بالدور الذي اضطلعت به الصحيح والموازنة بين الضرورات التي 

 .اتفاقية تربس بهذا الخصوص
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 . وإعماال لذلك نرى لزاما قراءة هذا الموضوع من بعديه النظري والتطبيقي لتبرير الحاجة إلى تأبيد الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف

ن اإلقرار بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية إنما تأتي تجسيدا لألهمية التي تحظى بها تلك الحقوق ودرءا لما قد يترتب من آثار نظريا؛ فإ

حين إغفال الخصوصية التي تحظى بها تلك الحقوق، فسالمة التعبير عن الفكرة مقترنة بالطريقة التي ينفرد بها األديب أو الفنان عن غيره، والتي 

حصيلة التفاعالت النفسية مع الواقع المادي المحسوس ثم يترجمها العقل من خالل األسلوب التعبيري الخاص بالمؤلف إلى مخرج مادي تأتي 

على شكل مصنف ما، ليترك بعده الحرية للجمهور من اإلفادة من حصيلة هذا الجهد االبتكاري بما يتحقق فيه خدمة وتنمية القاعدة الثقافية في 

 الذي أتيح فيه المصنف، ولما كان من مستلزمات الحفاظ على هذا الهدف تمكين المؤلف من اإلفادة المادية من حصيلة هذا الجهد المكان

االبتكاري، فإن مما ال يرقى إليه الشك أن وضع حد للحماية القانونية للحق المعنوي وتأقيتها سيفضي إلى نتائج ال تحمد عقباها، حين يفقد هذا 

يته القانونية ويفتح باب التعدي والتحوير والتحريف وما يصاحبه، بعيدا عن مقدرة المؤلف على الدفاع عن حقوقه على المصنف التي الحق حما

 .سقطت في الملك العام

 ما يفسر كان حريا بالتالي األخذ بعين االعتبار تلك الخصوصية وإعمال الطبيعة الخاصة بالقدر الذي يضمن تحقيق تلك الغايات، ولعل هذا

 .موقف الشريحة العظمى من تشريعات الملكية األدبية والفنية ويترجم معه رؤيا القضاء لدى مختلف النظم القانونية 

(28) إن مما ال نجد معه بدا القول أن الموقف الذي ذهبت إليه اتفاقية برن لم يبرح أن يترك آثاره لدى بعض التشريعات
وحتى لدى بعض ،  

 المشار إليها آنفا، بيد أن الحقيقة المجردة من كل هذه االعتبارات تبدو جلية في موقف اتفاقية تربس باعتبارها المرجعية التيارات الفقهية

 بين سائر المتناقضات وفتحت للدول آفاق االنفراد -بال منازع–واألساس لدى سائر الدول األعضاء في منظمة التجارية العالمية حين وقفت 

 فيها تلك الحقوق على األعمال األدبية والفنية، ليشكل بالتالي موقفها أسلوبا نحو مواجهة التداعيات السلبية لدى اتفاقية برن، باآللية التي ترعى

 ).    المبحث الثاني(القاعدة التشريعية لبناء الحقوق األدبية والفنية 

 ية القانونية للحق األدبي للمؤلفقيت اتفاقية برن للحماأوجه تدارك اتفاقية تربس للتداعيات السلبية المحيطة بتأ: المبحث الثاني

ليس من شك أن أولى اإلرهاصات الفكرية المتمخضة عن إدراج اتفاقية تربس في ثنايا هذه الدراسة يكمن في التساؤل عن طبيعة العالقة 

 حق األدبي للمؤلف؟بين اتفاقيتي برن تربس، وأثر امتداد هذه العالقة على األعمال األدبية، وباألخص على ال

شكلت اتفاقية تربس المرجعية القانونية لمختلف الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى سائر حقوق الملكية الفكرية، 

شاء منظمة التجارة بشقيها األدبية والفنية من جهة والصناعية والتجارية من جهة أخرى، وذلك انطالقا من اعتبارها جزءا ال يتجزأ من اتفاقية إن

 .العالمية، إذ عد من متطلبات انضمام الدول األعضاء إلى هذه األخيرة تسوية تشريعاتها الوطنية بما يتواءم وأحكام اتفاقية تربس

  االتفاقيةولما كان من متطلبات االنضمام إلى اتفاقية تربس تسوية كل دولة تشريعاتها بما ال يقل عن الحد األدنى من الحماية المقرر بتلك
(29)

 إلى حرمان أو تأجيل انضمام الدولة إلى اتفاقية منظمة التجارة -بال شك-فإن إغفال أي دولة ألي من متطلبات تلك االتفاقية سيؤدي ،  

 (30)العالمية، وبالنتيجة حرمانها من مزايا االنضمام إلى الجهاز الراعي لمختلف شؤون التجارة على المسرح الدولي

على وجه –وحق المؤلف -عموما -لى تلك المضامين يتبدى وجه العالقة بين اتفاقية تربس وتشريعات الملكية الفكرية باالعتماد ع

 لدى سائر الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، بيد أن إقحام اتفاقية تربس كجزء من التدابير المتخذة في سبيل مواجهة -الخصوص

 على تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي لدى اتفاقية برن يثير تساؤال قوامه التعرف على ماهية العالقة بين التداعيات السلبية التي ترتبت

 .اتفاقيتي برن وتربس

آخر جوالت إنشاء منظمة التجارة العالمية الممتدة منذ (ال مندوحة عن القول أن الجهود الدولية حين اتجهت عبر جولة األروجواي 

إلى التأصيل القانوني التفاقية تربس كجزء من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية لم تنأى بنفسها عن سائر المؤثرات ) 1994 وحتى 1986

المحيطة بالقاعدة التشريعية على المستوى الدولي والمنبثقة من اتفاقيتي برن في مجال حقوق المؤلف وباريس في مجال حقوق الملكية 

ا وجدت من المالزم لعملها أن تحيل على كلتا االتفاقيتين بما يستوفي تأصيل البناء التشريعي على المستوى الدولي الصناعية والتجارية، لذ

سيما وأن اتفاقية برن عرفت العديد من التعديالت والمراجعات على المستوى الدولي استوفت معه ،  (31)للحماية القانونية الفعالية لتلك الحقوق

ولهذا تجد أنه بعد هذه االتفاقية لم . ية القانونية للحقوق األدبية والفنية حتى تاريخ إبرام اتفاقية منظمة التجارة العالميةسائر متطلبات الحما

 (32) 1979تشهد اتفاقية برن أي تعديل، مع العلم أنها شهدت في السابق العديد من التعديالت كان آخرها تعديل باريس 

 منها 21 إلى 1 يستثن الوجود القانوني التفاقية برن، بل أضاف إلى هذه األخيرة اعتبار أن النصوص من يظهر أن إبرام اتفاقية تربس لم

أضحت ملزمة للدول األعضاء للعمل بأحكامها إعماال لمبدأ اإلحالة الوارد اإلشارة إليه ضمن اتفاقية تربس، فإلى أي حد تعاطت هذه األخيرة مع 

 للحق األدبي الذي أضحى جزءا من هذه النصوص المحال عليها، وذلك بما يضمن درء النتائج السلبية التي قد مواجهة تأقيت الحماية القانونية

 تترتب على هذه اإلحالة؟
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إن ما تكشف عنه القراءة الممعنة لمدلول ونصوص اإلحالة ضمن اتفاقية تربس يدل على أنها لم تغفل مواجهة هذا القيد المحيط بالحقوق 

تفاقية برن، إذ سعت ومنذ بداياتها األولى إلى استثناء البلدان األعضاء فيها من االلتزامات الملقاة عليها في مجال تأقيت الحماية األدبية ضمن ا

، زيادة على ذلك فقد أتاحت لكافة الدول األعضاء الحق في اتخاذ التدابير المستقلة )المطلب األول(القانونية للحقوق األدبية ضمن اتفاقية برن 

 ).المطلب الثاني(في بناء الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال األدبية والفنية 

من االلتزامات الملقاة عليها في مجال تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي ) تربس(استثناء الدول األعضاء في اتفاقية : المطلب األول

 .ضمن اتفاقية برن

لبلدان التي ترغب في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية العمل على تسوية تشريعاتها بما يتكيف مع انتهينا إلى أنه يتعين على كل ا

وخلصنا إلى هذه النتيجة انطالقا من . أحكام اتفاقية تربس، وبما ال يقل عن مستوى الحد األدنى من الحماية المتضمنة إليه في تلك االتفاقية

 والتي شكلت بموجبها تربس واحدة بين االتفاقات المشمولة بموجب -من جهة أولى-منظمة التجارة العالميةواقع العالقة بين اتفاقية تربس و

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن جهة ثانية، انطالقا من أن من متطلبات االنضمام إلى اتفاقية تربس تسوية التشريعات الوطنية ضمن 

 به بمقتضى أحكام اتفاقية تربس، الشيء الذي يتعين معه إلتزام الدول بإعادة النظر في تشريعاتها انسجاما مع الحد األدنى من الحماية المعمول

 . متطلبات االنضمام إلى منظمة التجارة العالميةءمقتضيات اتفاقية تربس وذلك كي يتسنى لها استيفا

  من اتفاقية برن جزءا ال يتجزأ من اتفاقية تربس، يصبح بالتالي من 21 – 1وفي ضوء قواعد اإلحالة على اتفاقية برن واعتبار المواد من 

الواجب على البلدان األعضاء االلتزام بأحكام تلك المواد التي أخذت بطبيعتها الشكل اإللزامي إعماال لمبدأ اإللزام المتجسد في ثنايا اتفاقية 

 .تربس

تفاقية برن قد أصبحت جزءا ال يتجزأ من اتفاقية تربس، وإذا كانت المادة  من ا21 إلى 1لنا أن نتساءل عندئذ، إذ كانت المواد من 

تعنى بتأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف على األعمال المحمية، وإذا كانت اتفاقية تربس قد شكلت القاعدة الدولية ) ثانيا(السادسة 

ية التي ساهمت في توحيد سائر معايير وقواعد الحماية الدولية في مجال حقوق العريضة لمختلف البلدان األعضاء لدى منظمة التجارة العالم

الملكية الفكرية عموما وحقوق الملكية األدبية والفنية على وجه الخصوص، فإلى أي حد ذهبت هذه االتفاقية إلى مواجهة القيد الوارد على 

قية أو بدا فيها ما يوحي بتأثرها بالطبيعة الخاصة للحقوق األدبية على الحقوق األدبية ضمن اتفاقية برن؟ وإلى أي حد تأثرت تلك االتفا

 المصنفات المحمية بحيث اتجهت منحا مخالفا لما بدا ظاهرا لدى اتفاقية برن؟

) تربس(تتولد اإلجابة عن مختلف التساؤالت المحيطة بهذا الموضوع من رحم اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

ذاتها، إذ يكشف اإلمعان في مدلول نص المادة التاسعة من هذه األخيرة عن كنه اآللية التي انعقد عليها البناء القانوني في إعالء القيمة القانونية 

 .للحقوق األدبية وتجسيد الطبيعة الخاصة لهذه األخيرة خالفا لما غدا عليه الحال لدى اتفاقية برن

األحكام ذي  ذهبت فيه اتفاقية تربس في المادة التاسعة منها إلى فرض التزام قانوني على البلدان األعضاء بمراعاة يظهر أنه في الوقت ال

، فإنها ذهبت بالمقابل إلى استثناء هذه البلدان من أية التزامات وملحقها) م1971( من معاهدة برن 21 وحتى 1التي تنص عليها المواد من 

غير أن البلدان :"...من اتفاقية برن، حيث ورد في المادة التاسعة من اتفاقية تربس النص على أن) مكرر(ادة سادسا مترتبة على تطبيق نص الم

 مكررة من معاهدة برن 6األعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 

 ".أو الحقوق النابعة عنه

 بانتهاء -على األقل–وفيما كانت المادة السادسة مكرر من اتفاقية برن قد اتجهت نحو اعتبار الحقوق األدبية حقوقا مؤقتة تنتهي حمايتها 

تفاقية الحماية القانونية للحقوق المالية، فإن إعمال مقتضيات نص المادة التاسعة من اتفاقية تربس سيفيد بعدم التزام أي من البلدان األعضاء با

 .تربس بالعمل على تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف

 ينعقد اإلجماع لدى القراءة العميقة لمدلول نص المادة التاسعة من اتفاقية تربس على األهمية التي تحظى بها الحقوق األدبية للمؤلف 

 .اعتبارها حقوقا مؤقتة تنتهي بانتهاء الحماية القانونية للحقوق الماليةوالقيمة الحقيقة لتلك الحقوق فضال عن الطبيعة الخاصة التي تقوى على 

تتوج التشريعات الداخلية بعضا من جوانب هذا اإلجماع، حيث يظهر بجالء عمق تأثير اتجاه اتفاقية تربس في ثنايا تلك التشريعات على 

 . تأقيت الحماية القانونية للحقوق األدبية للمؤلف على العمال المحميةاختالفها، بينما يكاد يتالشى تأثير اتفاقية برن عليها حين اتجهت إلى

 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي التي ذهبت صراحة إلى ديمومة الحقوق 25يتجلى بين هذه التشريعات نص المادة 

الحقوق من حيث عدم قابليتها للتقادم أو اإللغاء مع جواز األدبية للمؤلف على المصنفات المحمية مراعية في مضمونها الطبيعة الخاصة بهذه 

 (33)انتقال بعضها إلى ذوي حقوقه بعد وفاة المؤلف
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حماية ، وقانون (34)من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة) 21(يشهد على هذا التأثير موقف التشريع الجزائري من خالل المادة 

 22ل المادة  اللبناني من خالالملكية األدبية والفنية
 (36)143، وقانون الملكية الفكرية المصري من خالل المادة (35)

 موقفا مغايرا حيال الحق األدبي للمؤلف متأثرة بذلك بأحكام -كما هو حال التشريع اإلنجليزي–على الضفة األخرى؛ تقف بعض التشريعات 

 .تأقيت الحق المعنوي وعلى رأسه حق المؤلف في نسبة مصنفه إليهمن اتفاقية برن، وذلك من خالل العمل على ) ثانيا(المادة السادسة

 وذلك 1977وحتى تتضح الرؤيا بخصوص موقف التشريع اإلنجليزي، نشير أن محور تأثر هذا األخير بأحكام اتفاقية برن ابتدأ منذ 

من ) ثانيا( ينسجم ومقتضيات المادة السادسة بموجب االقتراح الذي تقدمت به لجنة أنشئت لغايات تطويع تشريع حق المؤلف اإلنجليزي بما

 ليتضمن فصال بعنوان الحقوق المعنوية، حيث ذهب هذا التشريع إلى تأقيت الحماية القانونية 1988تلك االتفاقية  وتتويجا لذلك جاء قانون 

  :" النص86يث ورد في المادة ح (37) لتلك الحقوق وعلى رأسها حق النسب الذي أفاد بأنه ينتهي بعد مضي عشرين سنة على وفاة المؤلف

(1) The rights conferred by section 77 (right to be identified as author or director), section 80 (right to object to 

derogatory treatment of work) and section 85 (right to privacy of certain photographs and films) continue to subsist 

so long as copyright subsists in the work. 

(2) The right conferred by section 84 (false attribution) continues to subsist until 20 years after a person's death" 

 وعدم جواز ممارسته فيما يتعلق ببعض ال بل لقد ذهب هذا القانون إلى تمكين المؤلف من حق التنازل عن نسبة المصنف تعاقديا بل

 (38). ..المصنفات كبرامج الحاسب اآللي والمصنفات المنشأة بواسطتها وتلك المتعلقة بمصنفات الخدمة أو العمل واألفالم ذات الصلة

ية حول عدم جواز تأقيت لئن كان موقف التشريع اإلنجليزي هذا يشكل استثناًء على االتجاه السائد في تشريعات الملكية األدبية والفن

الحماية القانونية لحق األدبي للمؤلف، ويخالف طبيعة وظاهر األمور، فإن من تفصيالت البحث استعراض الموقف لدى تشريع حماية حق المؤلف 

 .األردني واآللية التي تناول فيها هذا األخير الحقوق األدبية للمؤلف على األعمال المحمية

 على سلوكه -صراحة-قول أنه ال يوجد بمعرض استعراض نصوص قانون حماية حق المؤلف األردني أي ما يدللال يرقى أدنى شك إلى ال

 نصا يفيد بتأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف على غرار ما -بالمقابل–منحى التشريع المغربي أو الجزائري أو اللبناني، كما ال يوجد 

 .ذهب إليه التشريع اإلنجليزي

يد أن استقراء جوهر نصوص هذا القانون واستيضاح بعض اإليماءات والتعابير لدى تناوله للحق األدبي يقود إلى الحكم على موقف ب

 .القانون األردني حيال هذا الموضوع

ه، إذ تضمن  الحقوق األدبية في المؤلف وحده دون غير-صراحة–وتحقيقا لذلك، اختزلت المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف 

ليتحقق لنا في معرض تفسير هذا النص القول أن مجرد . واستدرجت بعدها الحقوق األدبية للمؤلف...." للمؤلف وحده:"مطلعها القول

 : (39)التصريح بأن الحقوق األدبية للمؤلف وحده تتولد القرينة على أمرين

ال يتحقق في األحوال التي يتصف فيها حق المؤلف بالدوام ال بالتأقيت، إذ  ويتجسد في عدم قابلية انتقال الحق األدبي، وهذا :األمر األول

يمكن في الحالة األخيرة أن يباشر الحقوق األدبية أي كان طالما أنها مؤقتة، بحيث يشكل استعمال هذه الحقوق أحد مخرجات تأقيت الحماية 

أما . ي من مظاهر الحق األدبي انطالقا من انتهاء الحماية القانونية عليهاالقانونية التي تعطي لكل من يرغب في حرية االستعمال والتصرف أل

 .وأنها دائمة فإن ذلك يقود إلى نتيجة حتمية تنهي إلى عدم جواز التصرف أو المساس بها تحت طائلة المسئولية

 ويعتبر مكمال لألول من خالل ما يشار فيه إلى ديمومة الحق األدبي للمؤلف، إذ كنا سنسلم بخالف ذلك لو كان ممكنا انتقال حق :األمر الثاني

النسب لغير المؤلف مثال، إذ تضحى ممارسة هذا الحق في أي مرحلة الحقة على انتهاء الحماية القانونية ممكنة، طالما أنه لم يعد للمؤلف 

 دون سواه ولم يذهب إلى ما يقيده، فإن -فقط–نسبة المصنف إليه، أما وأن المشرع قد قصر صراحة هذا الحق على المؤلف وحده الحق في 

هذا يشكل قرينة قاطعة على تأبيد وديمومته حتى ولو لم ينص المشرع صراحة على ديمومته، إذ كيف يستوي أن يكون حق النسب للمؤلف 

 .وحده وأال يكون دائما؟

 بالذكر أن ما ينطبق على حق النسب ينسحب على سائر مظاهر الحق األدبي مع األخذ بعين االعتبار القيود القانونية المشار إليها والجدير

 .  في ثنايا هذا التشريع

ك وإذا كان ثمة من يرى عدم استقرار موقف التشريع األردني حيال بعض القضايا المتخصصة لدى بعض أنماط المصنفات، ال سيما تل

المرتبطة بالمؤلف العامل أو المصنفات التي يتوصل إليها العامل بمعرض تنفيذ عقد العمل، حيث ذهب القانون إلى جواز انتقال حقوق التأليف 
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إلى صاحب العمل إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى المصنف 

ات أو معلومات أو أدوات أو آالت أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، فإن هذا االستثناء ال يعني أن المشرع أطلق العنان لجواز خبر

 الطبيعة الخاصة بالحق - برأينا-إذ نرى أن هذا االستثناء ورد في نطاق ضيق، وإن كان يخالف. انتقال الحقوق األدبية وبالتالي عدم تأقيتها

فقد كان حريا أن يقتصر . دبي، ال سيما حق النسب، والذي يعتبر لصيقا بشخصية المؤلف ال يقبل بأي حال من األحوال التصرف أو االنتقالاأل

التشريع األردني على انتقال الحقول المادية وحده إلى رب العمل دون الحقوق األدبية التي تأبى طبيعتها على انتقالها، حتى وإن جاء المصنف 

اجا لتنفيذ عقد العمل، طالما أن الجهد االبتكاري انصب بالمحصلة على ما قدمه العامل المبتكر الذي بدونه ما كان المصنف سيرى النور نت

 .بحلته النهائية

وجهة إلى هذا إن اإلذعان لتفسير موقف التشريع األردني واختزاله في ديمومة واستقرار الحق األدبي للمؤلف ال ينفي بالمقابل االتهامات الم

القانون والتي قوامها التناقض وعدم وضوح واستقرار الرؤيا إزاء الحق األدبي للمؤلف، وإلجالء الرؤيا تجاه هذه المغالطة يكفي استعراض نص 

أو للفنان المؤدي تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف :"  اللبناني التي ورد فيها القول حماية الملكية األدبية والفنية من قانون53المادة 

 (40)"بحماية أبدية ال تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين اإلرث

ال يرقى أدنى شك إلى القول بأنه يفتقر التشريع األردني إلى نص مماثل لما ذهب إليه التشريع اللبناني، وأن عدم جالء الرؤيا عن موقفه لم 

نات التي حامت حول بعض الحقوق المقررة للمؤلف والمتصلة بشخصيته، كحق تقرير النشر وحق التحوير والتعديل على المصنف ينأى بالتكه

مثال، سيما في ضوء ما أورده المشرع األردني حول جواز انتقال الحقوق الفكرية بالنسبة للمصنف إلى رب العمل في أحوال معينة، مع أنه 

عدم انتقالها، أو حتى ما أورده بخصوص المصنف الجماعي الذي اعترف فيه للشخص االعتباري بالتأليف مع أنه من يفترض بالحقوق األدبية 

 وهي كلها استثناءات تبني معها التساؤالت حول صالبة وجدية موقف هذا التشريع ،(41)المعلوم أن االبتكار ال ينبثق سوى عن شخص طبيعي

 . تلك الحقوق كما فعل نظيره اللبناني مصالفي ضوء غياب النص صراحة على تحصين

 للمؤلف؟

صفوة القول؛ في الوقت الذي ذهبت العديد من تشريعات حق المؤلف صراحة إلى تحصين الحقوق األدبية استجابة إلى ما وفرته اتفاقية 

ك استجابة للطبيعة الخاصة التي تحظى بها بعض تربس في استثناء العمل بمقتضى اتفاقية برن حول تأقيت الحماية القانونية للحقوق األدبية، وذل

الحقوق، لم يسر قانون حماية حق المؤلف األردني صراحة على خطا تلك التشريعات، بل لقد ذهب بالمقابل إلى جواز انتقال الحقوق األدبية 

ع القيمة التي يحظى بها الحق األدبي والمالية في المصنف المرتبط بعقد العمل أو المصنف الجماعي، وهي استثناءات تتنافى بالمحصلة م

للمؤلف، وإذا كنا نرى بأن المشرع لم ينص بالمقابل على تأقيت الحق األدبي للمؤلف، فإن غياب النص صراحة على ديمومة الحق األدبي يؤدي 

 .إلى التوسع في مضمون االستثناءات الواردة على هذا الحق مما يقلل من أهميته عمليا

ت اتفاقية تربس في دعمها البلدان األعضاء وإرسائها أسس متجانسة في الحماية لديها جميعا أنها تركت لهذه البلدان إن من أبرز تجليا

مَكَنة اتخاذ التدابير المستقلة في بناء الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال األدبية والفنية مما كان حريا بالتشريع األردني استغالل هذا 

حصين الحماية القانونية لحق المؤلف األدبي على العمل المحمي، فإلى أي حد تبدى وجه ذلك إزاء سائر الجوانب المتصلة بالحماية الموقف وت

 ).المطلب الثاني(القانونية للحق األدبي إزاء واقع التشريعات المقارنة في تعاطيها مع هذا الموضوع ؟

 اذ التدابير المستقلة في بناء الحماية القانونية للحق األدبي على األعمال األدبية والفنيةتمكين البلدان األعضاء من اتخ: المطلب الثاني

استلهمت سائر التشريعات الوطنية للبلدان األعضاء في اتفاقية تربس خطاها في بناء الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف من القواعد 

 . منها21 إلى 1ق حين أحالت على اتفاقية برن في المواد من اإلرشادية التي خصت بها تلك االتفاقية هذا الح

وتتويجا لذلك، ذهبت هذه التشريعات وفي مقدمتها قانون حماية حق المؤلف األردني إلى تعداد مظاهر الحق األدبي للمؤلف وفي مطلعها 

مة فعلية لألبوة الذهنية المتصلة بحصيلة الجهد حق النسب الذي يجسد أهم وأكثر الحقوق األدبية اتصاال بشخص المؤلف لما يمثله من ترج

االبتكاري على العمل في حلته النهائية، وما يحققه أيضا للمؤلف من شهرة ومعرفة وتعزيز لمكانته الفكرية واالجتماعية، ال سيما في األحوال التي 

 .تضحى لمصنفاته مكانة مرموقة بين نظيراتها في ذات الحقل المعرفي

 أن مخرجات التنظيم القانوني للحقوق األدبية من خالل اتفاقية تربس أفضت إلى التزام التشريعات الوضعية صراحة والجدير بالذكر

بأحكامها وذلك في الحدود التي أطرتها هذه األخيرة حماية للحقوق على األعمال المبتكرة، وفي هذا السياق ضمنت التشريعات الوضعية نصوصا 

 في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وباالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا ثالها؛ حق المؤلفعن أوجه الحقوق األدبية وم

من اتفاقية برن في فقرتها ) ثانيا(، استجابة إلى أحكام المادة السادسة المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه  أو بسمعته
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ها أساسا في بنية الحماية المقررة للمؤلف وخروجها من أحكام التأقيت المشمولة بالفقرة الثانية من نص المادة األولى، وانطالقا من اعتبار

 .السادسة من اتفاقية برن، سيما وأننا أشرنا إلى أن اتفاقية تربس ذهبت إلى جواز استثناء الدول األعضاء من االلتزام بهذه األحكام

ات المقارنة حق المؤلف عن اتجاهها وجهة تنسجم مع ما رمت إليه اتفاقية تربس، ويظهر بجالء عمق يكشف اإلمعان في مضامين التشريع

 إلى تضمين نصوصها ما يجسد مظاهر الحق األدبي على األعمال المبتكرة ويعلي من قيمة هذه -على اختالفها-تأثير هذه األخيرة حين درجت 

 .لة اإلبداعالحقوق إسهاما في التحفيز على االبتكار ومواص

(44)، واللبناني(43) ونظيره الجزائري(42)وفي هذا السياق، يظهر قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي
 وغيرها من (45)والمصري 

(46)التشريعات ذات الصلة
ين قد فصلت مضامينها لمظاهر الحق األدبي على األعمال المحمية، ورسخت واقع العالقة التي ال تنفصم عراها ب 

 .المؤلف وبين العمل المبتكر ونصت صراحة على ديمومة تلك الحقوق وعدم قابليتها إلى االنتقال

بدوره ذهب تشريع حماية حق المؤلف األردني إلى تعداد الحقوق األدبية المقررة للمؤلف في المادة الثامنة منه وسعى إلى تفصيلها 

ه إلى حق المؤلف في نسبة العمل إليه، وفي الفقرة الثانية إلى حق المؤلف في تقرير نشر وتوسعة دائرتها، فبينما أشار في الفقرة األولى من

، وحقه في سحب مصنفه من التداول إذا وجد ما يبرر ذلك، ذهب بالمقابل إلى اعتبار إجراء أي تعديل على مصنفه  في -ثالثا-المصنف، ثم حقه

  بسمعته وشرفهاإلضرارخر عليه أو أي مساس به من شأنه آأو تحريف أو أي تعديل في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه حقه 

 فإن طبيعتها تفضي إلى قابلية ممارستها كلما دعت إلى ذلك أية أسباب موجبة، ال -وإن بوشرت عن طريق القضاء–من قبيل الحقوق األدبية التي 

 .كان ثمة ممارسات تسيء إلى الحقوق األدبية المقررة للمؤلف على العمل المبتكربل أنه يمكن ممارسة هذا الحق من قبل ورثته من بعده كلما 

ليس من محض الصدفة أن ينتقل هذا التأثير على التشريعات الوضعية إزاء الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف إلى أعمال القضاء، فقد 

وق األدبية بمظاهرها المختلفة وترجمت الفكر القانوني الذي المس سائر  القيمة التي تحظى بها الحق-على اختالفها–كرست هذه األخيرة 

تشريعات حماية حق المؤلف إثراًء لتلك الحقوق وانسجامًا مع مقتضيات اتفاقية تربس التي مكنت سائر التشريعات لدى البلدان األعضاء من 

 .اتخاذ التدابير القائمة على إظهار هذا الحق بحلته المتميزة

يالت البحث أن نسوق لبعض الوقائع الصادرة عن القضاء، ففي قضية تتلخص وقائعها في تعاقد مؤلفين إثنين مع فرقة مسرحية ومن تفص

وهي مسرحية ) سهرة إذاعية أعدت بداية بعنوان حدوثة األرنب سفروت(على أن تقوم هذه األخيرة باستغالل قصتهما شاهد ما شفش حاجة 

 يتهم في جريمة قتل ثم تبين براءته، وذلك مقابل عوض مالي مناسب، حيث رضي المؤلفان بالعمل مقابل العوض تصور محنة مقدم برامج أطفال

المتواضع طمعا في الشهرة بذكر اسميهما إلى جوار بطل الفرقة المسرحية، ولدى طرح المصنف للتداول فوجئا بأن اسميهما غير واردين في 

ة حق المؤلف ، مما دفعهما إلى إقامة الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة االبتدائية حيث تضمن طلبهما وسائل الدعاية بالمخالفة لقانون حماي

الحكم لهما بمبلغ ستين ألف جنيه مصري على سبيل التعويض عما لحقهما من أضرار أدبية ومالية حين أغفلت الفرقة المسرحية ذكر اسميهما 

أنهما لم يحصال سوى على ثالثمائة جنيه مصري نظير منح الفرقة الحق في العرض المسرحي ، حيث في مواد الدعاية واإلعالنات، وأشارا إلى 

 الذي سيعمم اسميهما في ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين، وهو ما لم يتحقق نتيجة اروعي في تقدير هذا المبلغ الزهيد أنه باكورة إنتاجيهم

ة في الدعوى لبت محكمة أول درجة طلب المدعين وحكمت لهما بالتعويض بتعويض مقداره وحين نظرت المحكم. مسلك إدارة الفرقة المسرحية

 من أضرار مالية وأدبية، وهو حكم لم يلق قبوال من طرفي الدعوى، وفي االستئناف كان للمحكمة رأي آخر اعشرة آالف جنيه مصري عما لحقهم

لفين لم يشترطا على الفرقة كتابة اسميهما على مواد الدعاية واإلعالنات، ولم فرفضت الدعوى كلية مرتضية دفاع الفرقة المسرحية بأن المؤ

تعتد بمطالبة المؤلفين للفرقة بتدارك هذا األمر، وهو ما ثبت بمحضر حرر بقسم شرطة عابدين إثباتا للحالة، ولدى طرح الدعوى على محكمة 

هت إليه من نتيجة خاطئة مفادها أن ما يحظره القانون هو نسبة المصنف إلى النقض رأت أن حكم االستئناف أخطأ في تطبيق القانون فيما انت

غير من قام بوضعه، أما عدم ذكر اسم المؤلف قرين عنوان المصنف فال يعد بذاته خطأ يستوجب المسئولية إال إذا دلت الظروف المالبسة على 

مة النقض أن هذا النص ال يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر اسم المؤلف الرغبة في إغفال اسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه، وأكدت محك

 .قرين المصنف الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك

وبنقض الحكم طرح من جديد على محكمة استئناف القاهرة التي قضت بإلزام الفرقة المسرحية بسداد ثالثين ألف جنيه مصري إلى 

فين مناصفة فيما بينهما لتعويضهما عما لحقهما من أضرار أدبية ومالية تمثلت أساسا في رفض وضع اسميهما في مواد الدعاية المؤل

واإلعالنات
(47)

  

يترجم قرار محكمة النقض المصرية حرص القضاء على االعتداد بحق المؤلف في نسبة المصنف إليه من دون الحاجة إلى أن يتم االتفاق 

 تماشا مع الطبيعة الخاصة بهذا الحق التي ال يصح مع اعتبارها لصيقة بالشخصية ودائمة أن يصار إلى إغفالها حين طرح المصنف إلى على ذلك،

 .التداول، وهذا ما عبر عنها القضاء في هذه الواقعة
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تيجة العتدائه على الحق األدبي وفي حكم آخر ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تأييد الحكم الذي ألزم صاحب المكتبة بالتعويض ن

للمؤلف في أبوة مصنفه، بإحالل اسمه محل اسم واضع الكتاب
(48)

 

وفي حكم آخر اعترف القضاء للفنانين والمهندسين المعماريين بالحق في منع المالك من محو أسمائهم من على المصنف، بل ويمكنهم 

م على نفقته الخاصةإلزام المالك في حالة إقدامه على ذلك بإعادة وضع االس
(49)

 

وحول حق المؤلف في منع الغير من القيام بأي تعديل أو تحوير على مصنفه، ذهبت محكمة النقض المصرية بعرض الحكم بقضية مصنفات 

راث الفني من حق ورثة الفنان التمسك بعدم أحقية هيئة اإلذاعة في تعديل المصنف أو تحويره على أساس أن الت:" سيد درويش إلى القول بأن

...."يجب تقديمه دون العبث به، وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعه إلى مؤلفه وحده دون غيره
(50)

 

صفوة القول؛ تكشف المداخالت التي أبدتها بعض قرارات القضاء عن االتجاه الذي جنح إليه هذه األخير إزاء التعاطي مع الحقوق األدبية 

ضمن هذه القرارات أنها ترجمت عمليا التدابير الخاصية ببناء الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف بما على األعمال المحمية، حيث يلحظ 

يستجيب إلى فضاء الحرية الذي وفرته اتفاقية تربس لتلك التشريعات، ال سيما تجاه الحكم بمخالفة ما ذهبت إليه اتفاقية برن في تأقيت الحماية 

لف، وإذا كان لهذه القرارات أن ترسخ القيمة التي يحظى بها الحق األدبي وتجذر األبعاد القانونية حيال تحصين هذا القانونية للحق األدبي للمؤ

الحق، فإن الولوج إلى هذه النتيجة مّكن البلدان األعضاء في اتفاقية تربس ومنظمة التجارة العالمية من التفاعل مع مخرجات اإلبداع الثقافي 

     .   فة وحقق لتلك الدول النهوض بالقاعدة الثقافية عبر ما توفره من ضمانات تحمل على االبتكارضمن ميادينه المختل

 

 الخاتمة

رافقت هذه الدراسة الجهود التشريعية التي نظمتها سائر تشريعات حماية حق المؤلف في بيئتها الداخلية والدولية، وكان من ضرورات 

ظى بها الحقوق األدبية لدى اتفاقية برن باعتبارها أهم االتفاقيات الدولية التي رعت الحقوق األدبية البحث استجالء ورصد المكانة التي تح

 .وصاحبة السبق في التأصيل القانوني لحمايتها على المستوى الدولي 

يير الحماية القانونية للحقوق  االلتزام بتوحيد معا-بما فيها قانون حماية حق المؤلف األردني–ولما أضحى لزاما على التشريعات الوضعية 

 وذلك استجابة إلى متطلبات االنضمام إلى اتفاقية تربس، بدا مالزما البحث في اآللية التي -بما فيها حق المؤلف والحقوق المجاورة–الفكرية 

ا من إلتزام التشريعات الوضعية بأحكام رافقت تعاطي هذه األخيرة مع تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي الذي نسجت بنيته اتفاقية برن انطالق

 . من اتفاقية برن جزءا ال يتجزأ عنها21 إلى 1هذه األخيرة إنفاذا لإلحالة التي تضمنتها اتفاقية تربس واعتبارها المواد من 

لك النظم حول إعالء قيمة ولما كان لهذه اإلحالة أثرها المباشر على التشريعات الوضعية وعلى الفكر القانوني والفقه المستقر في بنية ت

الحق األدبي للمؤلف وعدم جواز الحكم بانتقاله أو قبول التعدي عليه، كان حريا البحث في اإلرهاصات القانونية في مواجهة التداعيات  السلبية 

ير تبنيها لهذا الموقف على حول تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف ضمن اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية وبيان مدى تأث

التشريعات الوضعية بما فيها قانون حماية حق المؤلف األردني، حيث توصلنا عبر خوض غمار هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ننهي إليها 

 تباعا؛

ها مواكبة كافة المستجدات في هذا  تعتبر اتفاقية برن أولى القواعد الدولية التي نظمت الحماية القانونية لحق المؤلف وأخذت على عاتق:أوال

الميدان، مما حدا إلى تعديلها مرارا وتكرارا حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية وسن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

خيرة مقيدا باالنضمام إلى اتفاقية تربس التي عدت جزءا ال يتجزأ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية وعد االنضمام إلى هذه األ) تربس(الفكرية 

 .وتسوية تشريعات الدولة وفق أحكامها

 ذهبت اتفاقية برن إلى تأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف خالفا للمألوف عرفا وقانونا وكان من صدى ذلك أن أخذت بعض :ثانيا

 .لهذا الحق بتأقيت الحماية القانونية -كالتشريع اإلنجليزي-التشريعات 

 ذهبت اتفاقية تربس إلى إلزام الدول بحدودها الدنيا وعدم جواز مخالفة أو النزول عن الحد األدنى من الحماية المقرر بموجب أحكامها :ثالثا

دأ اإلحالة الملزمة مما كان سيؤثر سلبا على موقف التشريعات الوضعية إزاء االلتزام بتأقيت الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف، إعماال لمب

 .للدول األعضاء على اتفاقية برن

ثانيا من اتفاقية برن /6 أولت اتفاقية تربس الحق األدبي للمؤلف رعاية متميزة حين تركت للدول األعضاء حرية عدم االلتزام بنص المادة :رابعا

ك أن كرست عدم االلتزام بمبدأ تأقيت الحماية القانونية مما انعكس إيجابا على واقع النزر األعم من التشريعات الوضعية، وكان من صدى ذل

 .للحق األبي وأخذت على عاتقها إفراد النصوص الكافية التي تؤطر فكرة تأبيد وديمومة الحماية القانونية للحق األدبي للمؤلف



 2009 سامر محمود الداللعة

 

للحق األدبي للمؤلف، ففي الوقت الذي ذهب فيه  بدا تشريع حماية حق المؤلف األردني متباينا نسبيا في تعاطيه مع الحماية القانونية :خامسا

 -كما فعلت معظم التشريعات–إلى تمكين المؤلف من الحقوق األدبية على المصنف واعتبارها حصرا للمؤلف وحده، تجده بالمقابل لم يصرح 

 حال المصنفات محل عقد العمل، بديمومة الحق األدبي للمؤلف، كما أقر بجواز انتقال هذا الحق ضمن أنماط خاصة من المصنفات كما هو

والتي أجاز انتقالها ضمن شروط معينة إلى رب العمل، وكذلك الشأن بالنسبة للمصنف الجماعي الذي أجاز فيه قبول فكرة االعتراف بحقوق 

 . يالتأليف للشخص االعتباري إلى جانب الشخص الطبيعي مع العلم أن طبيعة االبتكار ال يمكن أن ترد عن غير شخص طبيع

 شكل مثل هذا الواقع الكائن لدى قانون حماية حق المؤلف األردني نافذة يمكن استغاللها بقصد اإلساءة إلى الحقوق األدبية للمؤلف ال :سادسا

ى الحق سيما مع عدم استقرار البعد التشريعي حيالها، إضافة إلى الخلط الكائن لدى بعض مظاهر الحق األدبي للمؤلف كما هو الحال بالنسبة إل

 .في تحوير المصنف أو تعديله

 

 .وتتويجا لمختلف النتائج المشار إليها نوصي بما يلي

  : إضافة فقرة خاصة إلى نص المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف األردني على غرار القانون اللبناني تفيد بما يلي:أوال

 ".ماية أبدية ال تنقضي بمرور أية مدة عليها للمؤلف أو للفنان المؤدي بحاألدبيةتتمتع جميع الحقوق "

 تعديل نص المادة السادسة من قانون حماية حق المؤلف األردني وذلك باإلبقاء على الحقوق األدبية للمؤلف العامل حتى في األحوال التي :ثانيا

 .قال الحقوق المالية فقطينتقل فيها المصنف إلى رب العمل أو يكون موضوع عقد العمل هو التأليف واالقتصار على انت

 

نرى في حال استجابة التشريع إلى هذا المقترح تحصينا للمكانة التي يرقى إليها الحق األدبي للمؤلف، وتتويجا للمساعي التي ينشدها 

 . شأنهاالفقه ويترجمها القضاء في سبيل الحفاظ على الحقوق االستئثارية رصينة من غير القبول بالتطاول عليها أو اإلنتقاص من
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 الهوامش
                                                           

)1
 .40، ص2006 اإلصدار الثاني، -لطبعة األولىالمدخل إلى الملكية الفكرية، دار الثقافة، ا:  صالح زين الدين)

 وطرأ عليها عدة 1886 تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية برن تعد بحق أول اتفاقية دولية متعددة األطرف لحماية المصنفات األدبية ، حيث تم التوقيع عليها ببرن بسويسيرا سنة (2)

زيادة على التطورات االقتصادية والتكنولوجية وما أفرزته من نتائج على تطور شكل االستنساخ واألداء وغيرها من تعديالت تماشت ومتطلبات الحماية القانونية لتلك األعمال 

 وكذا المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية الدولية حين استقلت معظم البلدان النامية وأخذت تدخل بعضعا في تلك االتفاقية األمر الذي حدا -من جهة–طرق النشر 

 1971تموز / يوليه24المؤرخة  وثيقة باريس لحماية المصنفات األدبية والفنية اتفاقية برن: راجع -االستجابة إلى متطلبات تلك الدول بحدها األدنى من جهة أخرىب

 .1979أيلول / سبتمبر28والمعدلة في 

قاعدة العامة للحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، ذلك أنها جمعت سائر حقوق الملكية ال) تربس(شكلت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  (3)

الفكرية في طياتها وألزمت الدول األعضاء في اتفاقية منظمة التجارة الحرة للعمل بأحكامها قبل االنضمام إلى هذه األخيرة، إذ تم التوقيع على هذه االتفاقية كجزء من اتفاقية 

ورقة مقدمة إلى ) TRIPS(منظمة التجارة العالمية واتفاقية : عبد الله أمين غيث:  بمراكش المغربية، راجع بهذا الخصوص4/1994 /15مة التجارة الحرة في إنشاء منظ

 .1998أيار /18األردن، -كرية، عمانقواعد الملكية الف: الندوة التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية حول

 .85، ص2004اإلصدار الرابع-النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة، الطبعة األولى: حق المؤلف:  نواف كنعان (4)

ة بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق الحق الشخصي رابطة قانوني:"  من القانون المدني األردني بالقول68 يعرف الحق الشخصي وفق أحكام المادة (5)

 .1/8/1976 بتاريخ 2645 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2، ص1976 لسنة 43قانون رقم " عيني أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

 ".ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا( 2. انون لشخص معينالحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها الق_ 1" الحق العنيني بأنه69 عرفت المادة (6)

ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع _ 2. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي_ 1" بأنه71عرف القانون المدني األردني الحق المعنوي في المادة  (7)

 ".ى أحكام القوانين الخاصةوالفنان والعالمات التجارية وسائر الحقوق المعنوية األخر

 "يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا:"  من القانون المدني األردني التي ورد فيها القول67 يظهر ذلك من خالل نص المادة  (8)

استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية بحق :"  من اتفاقية برن القول8جاء في المادة  (9)

 ."طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات األصلية

 يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية الذين تحميهم هذه االتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه :" من اتفاقية برن القول9/1ورد في المادة  (10)

 ."بأية طريقة وبأي شكل كانالمصنفات 

 : من اتفاقية برن القول 11ورد في المادة  (11)

 :يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح .1

 .وسائل أو الطرقبتمثيل مصنفاتهم وآدائها علنا بما في ذلك التمثيل واألداء العلني بكل ال_   أ            

 . بنقل تمثيل وآداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل_   ب      

 ."يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف األصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم. 2

 :للمؤلف وحده:" ة حق المؤلف األردني القولورد في المادة الثامنة من قانون حماي  (12)

الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إال اذا ورد ذكر المصنف عرضًا أثناء تقديم أخباري . أ

 .  الجاريةلألحداث

 . ه الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعد .ب

 .الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو اإلضافة. ج

 حصل إذا بسمعته وشرفه على أنه اإلضرار عليه أو أي مساس به من شأنه آخرالحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل . د

 مواطن هذا التعديل أو ترتب إلى اإلشارة اغفل المترجم إذاأي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فال يكون للمؤلف الحق في منعه إال أي حذف أو تغيير أو إضافة أو 

 .  بمضمون المصنفإخاللعلى الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو 

شروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق االستغالل المالي تعويضًا  جدية ومأسباب وجدت إذاالحق في سحب مصنفه من التداول  .هـ

 .16/4/1992 بتاريخ 3821 من عدد الجريدة الرسمية رقم 684 وتعديالته، منشور على منشور على الصفحة رقم 1992 لسنة 22قانون رقم  . "عادًال

 . مؤلف األردني  من قانون حماية حق ال9راجع المادة   (13)

 إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك :"ورد في المادة التاسعة من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي القول  (14)

 :الحق فيما يلي
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لمصنف في حدود اإلمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطًا مع كل استعمال عمومي لهذا أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا ا .أ

 .المصنف

 .أن يبقى اسمه مجهوًال أو أن يستعمل اسمًا مستعارًا .ب

 2000 فبراير 15 بتاريخ 200قانون رقم " أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضررًا بشرفه أو بسمعته .ج

 ..وتعديالته

 .راجع المادة العاشرة من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي  (15)

 .279 القاهرة، ص-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المجلد الثامن، دار النهضة العربية:  عبد الرزاق السنهوري(16)

 .33-32، ص1992المرجع العلمي في الملكية األدبية والفنية  في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، القاهرة، :  محمد حسام محمود لطفي(17)

 النماذج المعاصرة لحق المؤلف –حق المؤلف : نواف كنعان: ، كذلك راجع 33-32، و محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص 279 السنهوري، مرجع سابق، ص (18)

 .92-87، مرجع سابق، ص ووسائل حمايته

 بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف :"من اتفاقية برن ضمن فقرتها األولى القول) ثانيا(  ورد في المادة السادسة (19)

أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وباالعتراض على كل تحريف أو تشويه أو 

 ."بشرفه  أو بسمعته

 :"  حددت اتفاقية برن هذه المدد وفق أحكام المدة السابعة بالقول(20)

 .مدة الحماية التي تمنحها هذه االتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته_ 1

للمصنفات السينمائية، يكون لدول االتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاما على وضع المصنف في ومع ذلك، فإنه بالنسبة _ 2

متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خالل خمسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي 

 .عاما على هذا اإلنجازخمسين 

بالنسبة للمصنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا، فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه االتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف _ 3

أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون ومع ذلك، إذا كان االسم المستعار الذي يتخذه المؤلف ال يدع . في متناول الجمهور بطريقة مشروعة

وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعارا عن شخصيته خالل المدة المذكورة أعاله، تكون مدة ). 1(هي المنصوص عليها في الفقرة 

اد بحماية المصنفات التي ال تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسما مستعارا إذا كان وال تلتزم دول االتح). 1(سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة 

 ".هناك سببا معقوال الفتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة

 .109، ص1985الوجيز في الملكية الفكرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الطبعة األولى : محمد حسنين  (21)

حماية حقوق المؤلف في : محمد األزهر: ، نقال عن151، ص1988اية الله، الحراسة القضائية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى  عبد اللطيف هد (22)

 .171ص، 1992-1991 دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، -القانون المغربي

 .88 النماذج المعارة لحق المؤلف ووسائل حمايته،مرجع سابق، ص–حق المؤلف : نواف كنعان (23)

الوجيز : محمد حسنين: راجع، كذلك 171، و محمد األزهر حماية حق المؤلف في القانون المغربي ، المرجع السابق، ص88حق المؤلف، مرجع سابق، ص :  نواف كنعان(24)

 .109ة، مرجع سابق، صفي الملكية الفكري

حماية حقوق المؤلف في القانون : محمد األزهر: نقال عن.  244 القاهرة، الطبعة األولى، ص–النظرية العامة للحق األدبي ، دار النهضة العربية : عبد الرشيد مأمون (24)

 .170 دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-المغربي

، دار النهضة 2002 لسنة 82ية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم سعيد سعد عبد السالم، الحما:     كذلك راجع

 . وما بعدها86، ص2004 القاهرة، الطبعة األولى -العربية

 .171مرجع سابق، ص :  عن محمد األزهرنقال: Les Met omorphoses économiques et socials du droit prevé d’aujourd'hui p.99سافانييه  (25)

 .89 النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص-حق المؤلف: نواف كنعان (26)

 .163محمد األزهر، مرجع سابق، ص (27)

كلود :  بهذا الخصوصراجع. دبية للمؤلف بانتهاء الحقوق المالية، والتشريع الهولندي الذي يعتد بانتهاء الحقوق األ1/8/1989كما هو حال التشريع اإلنجليزي بتاريخ   (28)

دراسة في القانون المقارن، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو –المبادئ األساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم : كولومبييه

 .57، ص1995
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ويجوز للبلدان األعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن .  تلتزم البلدان األعضاء بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية:"ة األولى من اتفاقية تربس القولورد في الفقرة األولى من الماد (29)

حرية تحديد الطريقة المالئمة وللبلدان األعضاء . يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه االتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية ألحكام هذه االتفاقية قوانينها ما

 ."لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية

 وصادق على انضمامه في  WT/ACC/JOR/33 بوثيقة االنضمام رقم 17/12/1999 تجدر اإلشارة على أن األردن قد انضمت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بتاريخ  (30)

 .م24/2/2000 بتاريخ 4415منشور على الجريدة الرسمية رقم .  م2000أبريل 

 1..."وملحقها،) م1971( من معاهدة برن 21 وحتى 1 تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة األحكام التي تنص عليها المواد من " من اتفاقية تربس القول9/1ورد في المادة  (31)

تشرين الثاني / نوفمبر13 ببرلين في وعدلت، 1896 أيار/ مايو4 بباريس في كملت، العديد من التعديالت ، فقد 1886أيلول / سبتمبر9المؤرخة شهدت اتفاقية برن  (32)

تموز / يوليه14واستكهولم في  1948حزيران / يونيه26 وبروكسل في 1928حزيران /يونيه2  بروما فيوعدلت، 1914آذار / مارس20 ببرن في ثم كملت ، 1908

 ".1979أيلول / سبتمبر28 والمعدلة في 1971 تموز/ يوليه24 وباريس في 1967

 بصرف  النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف :" من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي القول25ورد في المادة  (33)

 . م2000 فبراير لسنة 15 بتاريخ 002ر شريف رقم  ظهيمصنف ما طيلة حياته وخالل خمسين سنة بعد وفاته

 ."وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو اإللغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف الى ذوي حقوقه

تكـون الحقـوق   _ ب . نويـة وماديـة علـى المصـنف الـذي أبدعـه      يتمتـع المؤلـف بحقـوق مع   _ أ :" من قـانون حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة الجزائـري القـول       21جاء في المادة   (34)

 . المتعلق بقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري6/03/1997 بتاريخ 10-97أمر رقم ". المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال يمكن التخلي عنها

 ال يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية وال يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك :" اللبناني القولفنيةحماية الملكية األدبية وال من قانون 22جاء في المادة  (35)

 .1999 لسنة 75قانون رقم ". الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين اإلرث

 بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم – على المصنف – يتمتع المؤلف وخلفه العام :"قول ال2002  لسنة 82 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 143 جاء في المادة (36)

 .2002 لسنة 82قانون رقم ..." :أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى

 :للمؤلف وحده:" ورد في المادة الثامنة من قانون حماية حق المؤلف األردني القول (39)

 ورد ذكر المصنف عرضًا أثناء تقديم أخباري إذاوأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إال الحق في أن ينسب إليه مصنفه _أ

 .  الجاريةلألحداث

 . الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده _ ب

 .حذف أو اإلضافةالحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو ال_ ج

 حصل إذا بسمعته وشرفه على أنه اإلضرار عليه أو أي مساس به من شأنه آخرالحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل _ د

 مواطن هذا التعديل أو إلى اإلشارةل المترجم  اغفإذاأي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فال يكون للمؤلف الحق في منعه إال 

 .  بمضمون المصنفإخاللترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو 

المالي تعويضًا  جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق االستغالل أسباب وجدت إذاالحق في سحب مصنفه من التداول _هـ

  . وتعديالته1992 لسنة 22قانون رقم "عادًال

 م1999 لعام 75رقم  حماية الملكية األدبية والفنيةقانون  (40)

، ملحق 34ية ، المجلد  دراسة مقارنة، مجلة دراسات، الجامعة األردن-االعتراف بالحق األدبي للشخص االعتباري في المصنف الجماعي بين التأييد المعارضة: سامر الداللعة  (41)

 .614، ص2007

ج /35 والجدير بالذكر أن قانون حماية حق المؤلف األردني تضمن جواز انتقال الحقوق على المصنف الجماعي للشخص االعتباري إلى جانب الشخص الطبيعي في المادة 

ي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت إدارته اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو معنو:"التي ورد بها القول

وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه ذلك الشخص من المصنف أو الفكرة التي أبتكرها له بحيث ال يمكن فصل العمل الذي قام به كل من 

 "عتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفًا له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيهالمشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده ، في

 .م2000 لسنة 200من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي رقم ) 9(المادة  (42)

 .1997 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري، لسنة 21المادة  (43)

 .1999 لسنة 75 رقم قانون حماية الملكية األدبية والفنية  من21المادة  (44)

 . الخاص بحقوق الملكية الفكرية المصري2002 لسنة 82 من قانون رقم 143المادة  (45)



 2013 سامر محمود الداللعة

 
 لسنة 12المؤلف السوري رقم  من قانون حماية حق 27، 12، 8، 7، 6، 5 المواد - وإن لم تكن محال لهذه الدراسة–نذكر من بين هذه التشريعات على سبيل المثال  (46)

 .بشأن حماية حقوق المؤلف 1993لسنة ) 10(مرسوم بقانون رقم  من 5والمادة . 2001

بتاريخ )  مدني18الدائرة (القاهرة، /، ومحكمة االستئناف 78، ص21رقم 38مجموعة المكتب الفني لسنة . م1987كانون الثاني لسنة / يناير7نقض مدني بتاريخ : مصر  (47)

المبادئ األساسية لحق المؤلف، أحكام القضاء في البلدان : محمد حسام محمود لطفي : م، قضية مسرحية شاهد ما شفش حاجة، نقال عن1988حزيران سنة /يونيو 14

 .2002جنيف، تموز /العربية، منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(48) Cass.Civ.31 Jan.1961,G.P.1961.1.406. 1997مفهوم حق المؤلف وحدود حمايته جنائيا، دار األمان، الرباط، الطبعة األولى: عبد الحفيظ بلقاضي:  نقال عن ،

 .189ص

(49) Trib.de Clément 30 nov.1951, D.1951. 1. 780عبد الحفيظ بلقاضي، المرجع السابق، نفس الصفحة نقال عن .  

العشرة الطيبة، وشهرزاد : الفنان سيد درويش مع اإلذاعة المصرية على إنتاج وبث ثالثة من مصنفات مورثهم وهي وتتلخص وقائع القضية في أنه كان قد اتفق ورثة  (50)

والباروكة، وفوجئ الورثة بأن اإلذاعة قد عدلت في المصنفين األول والثاني، ونكلت عن إنتاج المصنف الثالث، فرفع الحارس القضائي على تركة الفنان سيد درويش دعواه 

لتعويض عما لحق بالورثة من أضرار من جراء العبث بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهرزاد أمام محكمة القاهرة االبتدائية ضد الممثل القانوني لإلذاعة التلفزيون وطلب فيها ل

 بالنسبة إلى مسرحية الباروكة التي لم يبدأ استغاللها الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ ستة آالف وخمسمائة جنيه مصري، للتعويض عن هذا العبث، فسخ العقد المبرم بينهما

 550 ثالث مسرحيات غنائية من تأليف والده مقابل -خالل ثالثة أشهر من تاريخ التعاقد–بعد، وأضاف شارحا دعواه أنه كان قد تعاقد مع اإلذاعة على أن تنتج وتبث 

 إلى اإلذاعة المصرية كل النصوص والنوت الموسيقية الخاصة بتلك المسرحيات مدونة تدوينا صالحا، وكان جنيها مصريا عن كل مسرحية، ونفاذا لما التزم به قدم المدعي

وفضال على أنها لم تقم أساسا بإخراج . أن عبثت اإلذاعة بمسرحيتي العشرة الطيبة وشهرزاد فأحدثت بهما تغييرات بالحذف واإلضافة مما أساء إلى سمعة ملحنهما الفنية

باروكة رغم انقضاء األجل االتفاقي المحدد لذلك، وقد قضت محكمة أول درجة للمدعي بتعويض قدره خمسة آالف جنيه مصري لورثة الفنان لجبر ما لحق مسرحية ال

وجعلت التعويض ألفي جنيه لكن الحكم لم يلق قبوال من المحكوم عليه فاستأنفه، وجاءت محكمة االستئناف فعدلت الحكم المستأنف . بمورثهم من أضرار أدبية ومالية

مصري فقط، فطعن الحارس القضائي على تركة الفنان سيد درويش على هذا الحكم بالنقض، التي أكدت على أن القانون يعطي للمؤلف وحده في إدخال ما يرى من تعديل 

إال أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل أو تحوير على مصنفه وال يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إال بإذن كتابي منه أو من يخلفه، 

المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر فليس أليهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل 

الفن في اللون الذي حول إليه المصنف، ويفترض قبولهما مقدما بهذا التحوير، وأضافت المحكمة أن من حق من تحوير وتغيير في المصنف األصلي مما تستوجبه أصول 

ورثة الفنان التمسك بعدم أحقية هيئة اإلذاعة في تعديل المصنف أو تحويره على أساس أن التراث الفني يجب تقديمه دون العبث به، وأن تقديم العمل بصورة معينة مرجعه 

ه وحده دون غيره، حيث يصم ما تقدم حكم محكمة االستئناف بالخطأ في القانون باعتبار أن الحكم قد حجب عن نفسه بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع إلى مؤلف

بتاريخ / صرية، مدنيحكم محكمة النقض الم" المستأنف واستظهار مدى صحة القول بأن ما أجراه من تحوير كان من مقتضيات عملية تحويل المصنف إلى مصنف إذاعي

المبادئ األساسية لحق المؤلف، أحكام : محمد حسام محمود لطفي: ، نقال عن224، ص53، رقم 30، مجموعة المكتب الفني ، السنة 1979كانون الثاني / يناير 16

 .66-65القضاء في البلدان العربية، مرجع سابق، ص
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 * ملخص

 

بحثت الدراسة االستثمار األجنبي المباشر وتحرير التجارة ودورهما في قطاع الصناعة األردني كمتغيرين هامين يؤثران على حجم اإلنتاج فيه، 

ر التجارة، وهدفت الدراسة إلى حيث وقع خاللها تطورات عديدة على االستثمار األجنبي المباشر وتحري) 1985-2006(واستهدفت الدراسة الفترة 

اختبار افتراض أن لالستثمار األجنبي المباشر وتحرير التجارة أثر إيجابي على حجم إنتاج قطاع الصناعة األردني، وتحديد اتجاه العالقة السببية 

ة أعاله تم استخدام نموذج معدل من قبل ولتحقيق هدف الدراسة واختبار االفتراضات المذكور. بين هذين المتغيرين واإلنتاج الصناعي في األردن

وبعد أن تم توظيف االختبارات اإلحصائية الالزمة تم ). Cobb_ Douglas Production Function(الباحثون عن دالة اإلنتاج لـ كوب دوغالس 

 ).OLS(تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى 

ولم يكن ذو داللة ) 0.06(لمباشر تأثير موجب على إنتاج القطاع الصناعي وقد كانت مرونته  وتوصلت الدراسة إلى أن لالستثمار األجنبي ا

، أما )0.122(إحصائية، أصبح االستثمار األجنبي المباشر ذو داللة إحصائية بعد إسقاط متغير رأس المال المحلي من النموذج وكانت مرونته 

كما وأظهرت الدراسة بأن اإلنتاج الصناعي األردني وتحرير التجارة سبب ). 0.4( هذا المتغير تحرير التجارة فكان تأثيرها موجب حيث كانت مرونة

في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة في حين أن هذه االستثمارات ليست سببا في خلق كل من اإلنتاج الصناعي وتحرير التجارة، ولم يكن هناك 

 .عيعالقة تربط تحرير التجارة باإلنتاج الصنا

 

 

The Impact of Foreign Direct Investment and Trade Liberalization on 
the Production of Jordanian Industrial Sector (1985-2006) 

 

Waleed Hmedat, Said Hallaq and Ma’en Al Omari: Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yarmouk University. 

 

Abstract 
 

This study aims to test the impact of FDI and TL on the production volume of Jordan's industrial sector during 
(1985-2003). The study tests the hypothesis that both FDI and TL have a positive impact on industrial production. The 
study also attempts to determine the direction of the causal relationship between the both FDI and TL and industrial 
production. 

This study uses the Cobb-Douglas Production Function and tests the model using OLS method.  

The study finds that FDI has a positive impact on industrial production volume with elasticity of 0.06 but it is 
insignificant, and the impact of TL on industrial production is positive, with elasticity 0.4. However, FDI became 
significant with elasticity of 0.122 after omitting K from the model. The study also finds that industrial production and 
TL attract FDI, whereas FDI does not enhance industrial production or TL, and there is no relationship between TL 
and industrial production volume. 
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 :مقدمة الدراسة وأهميتها: أوًال

يعتبر تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي للشعوب من مسؤولية الحكومات والقيادات الحاكمة على مر الزمن، وقد اتسم القرن الماضي 

ه المنشود، خاصة بعد بقفزات واسعة في شتى مجاالت التنمية نتيجة قيام الحكومات بالعمل على تحقيق رغبات شعوبها في الحصول على الرفا

والحرب العالمية الثانية، حيث تسابقت الدول إلى اإلسراع في عمليات التنمية االقتصادية ) 1929-1933(فترتي الكساد االقتصادي العالمي 

معدالت النمو االقتصادي وكغيره من دول العالم سعى األردن إلى دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام وإلى زيادة . واالجتماعية على السواء

وتحقيق مستوى معيشي أفضل لمواطنيه، محاوال تقليص الفجوة الواسعة بينه وبين الدول المتقدمة اقتصاديا، وذلك لمواكبة التطورات 

 .الدولبين ) Trade Liberalization(العالمي وتحرير التجارة ) Economic Openness(االقتصادية السريعة في ظل االنفتاح االقتصادي 

بالنظر إلى تاريخ األردن االقتصادي نجد أنه خطا خطوات واسعة في ذلك االتجاه انعكست من خالل كافة قطاعاته االقتصادية المختلفة 

، منتهجا استراتيجيات وسياسات متعددة كتشجيع الصادرات وسياسة الخصخصة وإتباع الخطط التنموية )الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة(

 .لة ومتوسطة األجل واالنضمام إلى المنظمات االقتصادية الدولية المختلفة وتشجيع االستثمار وغيرهاطوي

عدد كبير من المؤسسات التي كانت تتبع للقطاع الحكومي، وكذلك قام بتحرير القطاع ) Privatization(فقد عمل األردن على خصخصة 

 136وأصبح العضو رقم ) World Trade Organization(مام لمنظمة التجارة العالمية التجاري بشكل كبير كجزء من متطلبات التأهل لالنض

وقد أعطى أهمية خاصة للمناطق . 1997، كما وعمل على إنشاء هيئة األوراق المالية في عام )2008وزارة الخارجية،  (11/4/2000في 

را بتكنولوجيا المعلومات حيث أنها أصبحت عنصرا مهما في عميلة الصناعية، فعمل على تأهيلها وزيادة عددها، وأيضا أبدى اهتماما كبي

 .التواصل مع العالم فأصبح من الرواد في هذا المجال على المستوى اإلقليمي

يلعب دورا مهما في عملية التنمية ) Indirect(وغير المباشر ) Direct(بشقيه المباشر ) Foreign Investment(وألن االستثمار األجنبي 

تصادية وتبادل التطور التقني والكفاءات البشرية وتشغيل األيدي العاملة، فقد انتهج األردن كبلد نامي يمتاز بقلة الموارد الطبيعية ورؤوس االق

األموال سياسة تشجيع وجذب االستثمارات الخارجية والعمل على توطينها من خالل سن التشريعات والقوانين التي تعمل على ذلك منذ بدايات 

 والذي نص على تقديم إعفاءات ضريبية 1955 لعام 28فقد صدر قانون تشجيع وتوظيف األموال األجنبية رقم . اريخه االقتصاديت

لالستثمارات الصناعية األجنبية ومعاملة رأس المال العربي كمعاملة رأس المال المحلي، هذا وقد صدر العديد من القوانين في هذا المجال في 

 ما اقتضته الحاجة لهذه القوانين لمالئمة التغيرات والظروف االقتصادية المحلية والدولية، كما وتم إنشاء مؤسسات فترات الحقة حسب

 أم أجانب مثل مؤسسة تشجيع االستثمار امتخصصة في مجال االستثمار تعمل على توفير البيانات واالستشارات للمستثمرين سواء محليين كانو

 .1995التي تأسست عام 

 مليون دينار 413 نجح األردن في تحقيق هذه السياسة وكان لها نتائج متميزة، فقد بلغ صافي استثمار األجانب في بورصة عمان وقد

 بامتالك م قامت شركة فرانس تيليكو2006، وخالل عام )2007البنك المركزي، ( على التوالي 2006 و2005 مليون دينار لألعوام 180.6و

من أسهم شركة مناجم الفوسفات األردنية لصالح وكالة االستثمار في سلطنة بروناي % 40 األردنية وتم أيضا بيع من شركة االتصاالت% 51

 ).2006البنك المركزي، ( مليون دينار 78.7بما قيمته 

والصناعة % 3.17 تعتبر مساهمة القطاع الصناعي في االقتصاد األردني مساهمة فعالة وكبيرة، حيث بلغت مساهمة الصناعة اإلستخراجية

 مليون دينار عام 8853بأسعار سنة األساس والذي بلغ ) Gross Domestic Product(من الناتج المحلي اإلجمالي % 19.16التحويلية 

 ).2007البنك المركزي،  (2006

موارد بشكل سليم وخفض وقد تطور قطاع الصناعة تطورا كبيرا بالرغم من إمكاناته االقتصادية المتواضعة وذلك من خالل توظيف ال

نسبة الهدر فيها، وتدريب العمالة في هذا القطاع لرفع إنتاجية عنصر العمل، وتهيئة كفاءات إدارية قادرة على النهوض بقطاع الصناعة من خالل 

ع وإيالءه اهتماما كبيرا خالل وقد عملت الحكومات المتعاقبة على إرساء دعائم هذا القطا. عقد الدورات التدريبية وإنشاء مراكز التدريب المهني

مراحل تطور االقتصاد لما له من أهمية كبيرة في تشغيل األيدي العاملة وعملية التنمية االقتصادية الشاملة، وارتباطه الوثيق بباقي قطاعات 

د تم تشجيع الصناعات الصغيرة وق. فصدرت القوانين التي تعمل على حماية هذا القطاع لالرتقاء به إلى أفضل المستويات. االقتصاد األخرى

 .باعتبارها النواة التي تنطلق منها الصناعات المتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تقديم اإلعفاءات الضريبية للمستثمرين في هذا القطاع

ى تطوير لقد عمل األردن وبشكل حثيث منذ عدة عقود على جذب رؤوس األموال األجنبية وتوطينها، ويقوم كذلك بالعمل الدؤوب عل

وتنمية القطاع الصناعي، إضافة إلى العمل المستمر على فتح أسواق جديدة لمنتجاته من خالل سياسة االنفتاح االقتصادي واالنضمام إلى 

 االتفاقيات الدولية، وقد جاءت هذه الدارسة لتلقي الضوء بشكل أساسي على أثر االستثمارات األجنبية المباشرة وتحرير التجارة على قطاع

الصناعة األردني، إذ أن نتائج الدراسات في بعض الدول قد جاءت متباينة بين أثر إيجابي أو سلبي لالستثمارات األجنبية المباشرة وتحرير 

 .التجارة على إنتاج قطاع الصناعة، ويعزى ذلك لتباين في الظروف االقتصادية والسياسية لتلك الدول
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بعد قطاع ) GDP(هو يحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي وفيما يخص القطاع الصناعي في االردن ف

 55 ما يزيد على 1985ولقد أتاح قطاع الصناعة في عام ). 1985-2006(خالل الفترة %) 21.2(الخدمات، فقد بلغ متوسط هذه النسبة 

منها، وقد تم رفد قطاع الصناعة % 11.7شر القوى العاملة في ذلك العام بنسبة ألف فرصة عمل في جميع مجاالت الصناعة، أي ما يزيد على ع

 .نتيجة لتشجيع وتحفيز العمالة إلى االتجاه إلى ذلك القطاع% 21.8 بنسبة 2006بخمس إجمالي القوى العاملة في عام 

غ متوسط نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي هذا وتمثل صادرات األردن الصناعية نسبة عالية من إجمالي الصادرات الوطنية، فقد بل

 . خالل فترة الدراسة% 87.3الصادرات الوطنية 

بناء على ذلك فمن المهم دراسة أثر هذه االستثمارات وتحرير التجارة في قطاع الصناعة لمعرفة فيما إذا كانت هذه االستثمارات وتحرير 

اعة أم ال، إذ أن تقدم هذا القطاع يعتبر عمقا استراتيجيا للدولة ويعبر عن تقدمها ة مع الظروف االقتصادية لقطاع الصنمالتجارة متالئ

االقتصادي والتقني، وذلك لتعزيز مكامن القوة والتخلص من نقاط الضعف في اتجاه هذه المتغيرات لتوجيهها إلى ما فيه مصلحة األفراد 

 .صلية في نهاية المطاف، فالبد لنا وأن نحقق القتصادنا أعظم فائدة من منهاوالمجتمع، خاصة وأن لالستثمارات عائدا يذهب إلى مواطنها األ

وبما أن هذه الدراسة ستتناول أثر االستثمارات األجنبية المباشرة وتحرير التجارة على حجم اإلنتاج الصناعي في األردن، تظهر أهميتها في 

علما بأنه يوجد دراسات تناولت كال من قطاع الصناعة األردني . قة بشكل خاصأنها ستكون أول دراسة حسب اطالع الباحثون تتناول هذه العال

واالستثمارات األجنبية المباشرة وتحرير التجارة في األردن بشكل منفصل أو أنها لم تأتي على دراسة هذه العالقة بصورة محددة، خاصة وأن 

في االقتصاديات المضيفة، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من فترة الدراسة االستثمار األجنبي المباشر وتحرير التجارة يلعبان دورا كبيرا 

 .حيث أنها امتازت بدخول رؤوس أموال أجنبية وانفتاح اقتصادي بشكل متزايد وتطور صناعي ملحوظ) 2006-1985(

ستثمار األجنبي المباشر وحرية وكذلك فإن هذه الدراسة ستكون ذات أهمية في استكمال نظرة واقعية ورفد باقي الدراسات عن واقع اال

التجارة في االقتصاد األردني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، وأيضا فإنها ستقدم إفادة للمستثمرين الباحثونين عن فرص استثمارية 

ية في عملية توجيه حيث أنها ستوفر لهم رؤية جيدة عن كفاءة االستثمار في القطاع الصناعي، وستقدم إفادة لصانعي القرارات السياس

 .االستثمارات األجنبية

 :وتسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

 .قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على نمو حجم اإلنتاج الصناعي في األردن -1

 .قياس أثر تحرير التجارة على نمو حجم اإلنتاج الصناعي في األردن -2

 .مار األجنبي المباشر وحجم اإلنتاج الصناعي في األردنتحديد اتجاه العالقة السببية بين االستث -3

 .تحديد اتجاه العالقة السببية بين تحرير التجارة وحجم اإلنتاج الصناعي في األردن -4

 .تحديد اتجاه العالقة السببية بين االستثمار األجنبي المباشر وتحرير التجارة في األردن -5

 :الفرضيات التاليةومن أجل تحقيق أهداف الدراسة سنقوم باختبار 

 .وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين االستثمار األجنبي المباشر ونمو اإلنتاج في القطاع الصناعي األردني -1

 .وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين تحرير التجارة ونمو اإلنتاج في القطاع الصناعي األردني -2

 .لصناعي واالستثمار األجنبي المباشروجود عالقة سببية بين حجم اإلنتاج ا -3

 .وجود عالقة سببية بين حجم اإلنتاج الصناعي وتحرير التجارة -4

 .وجود عالقة سببية بين تحرير التجارة واالستثمار األجنبي المباشر -5

سنوية والشهرية، نشرات وتعتمد هذه الدراسة على البيانات المنشورة من قبل المصادر الرسمية المختلفة، مثل تقارير البنك المركزي ال

دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير وزارة العمل، مؤسسة تشجيع االستثمار، دائرة مراقبة الشركات، تقارير األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

)UNCTAD.( 

النظرية والدراسات السابقة، هذا وتتكون الدراسة من خمس فصول فبعد ان اشار الفصل األول الى المقدمة، يتناول الفصل الثاني الخلفية 

أما الفصل الثالث يقدم المنهجية والتحليل اإلحصائي والقياس وتقدير معالم النموذج، وتختم الدراسة بالفصل الرابع الذي يلخص نتائج الدراسة 

 .ويقدم توصياتها



2018 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 االطار النظري والدراسات السابقة: ثانيا

، إضافة إلى )GDP(ي النشاط االقتصادي ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي اإلجماليركيزة أساسية ف) Investment(يعتبر االستثمار 

ذلك فإن مساهمته الكبيرة في عملية التنمية االقتصادية وتشغيل األيدي العاملة تجعله محط اهتمام المستثمرين وصانعي القرار السياسي على 

 .حد سواء لدوره الفعال في بناء هيكل االقتصاد

ستثمار يعني إنفاق النقود على العمليات اإلنتاجية أو المالية من أجل الحصول على األرباح، ويعرف االستثمار على أنه اإلنفاق على إن اال

، وهو تيار من اإلنفاق على الجديد من )2003الدباغ والجومرد، (جميع السلع المنتجة التي تؤدي إلى زيادة موجودات الثروة في االقتصاد 

مثل المواد األولية أو السلع الوسيطة أو (أو اإلضافات إلى المخزون ) مثل المصانع أو اآلالت أو الطرق أو المنازل(أسمالية الثابتة السلع الر

 ).1988صقر، (خالل فترة زمنية محددة ) السلع النهائية

 نظريات االستثمار االجنبي  

 ):الكالسيكية(النظرية التقليدية 

ساسها وهيكلها على أن منافع االستثمار األجنبي تعود بشكل دائم على المستثمر األجنبي، لذلك فإن أصحاب هذه تستند هذه النظرية في أ

 ):2003أبو قحف، (النظرية يقفون موقف الرفض إزاء االستثمار األجنبي، ومن األسباب التي تدعم رأي أصحاب هذه النظرية كما أشار إليها 

 .ستثمارات إلى الدولة األم وال يتم إعادة استثمارها بمشاريع جديدةيتم تحويل جزء كبير من أرباح اال -1

 .االستثمارات األجنبية تزاحم االستثمارات المحلية وتعيق تقدمها -2

 .إدخال مستويات تكنولوجية ال تتناسب ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول المضيفة -3

 .طلبات التنمية االقتصادية في الدولة المضيفةخلق أنماط استهالكية جديدة ال تنسجم ومت -4

 .إن االستثمارات األجنبية قد تخلق نوعا من التبعية االقتصادية والسياسية -5

 :النظرية الحديثة

يقف أصحاب هذه النظرية موقفا ايجابيا من االستثمار األجنبي ويؤيدونه، ويرون أيضا أن كل طرف في عملية االستثمار األجنبي يحقق 

أبو قحف، ( وتعود عليه بالمنافع، كما وأنه يوجد مصالح مشتركة بين الطرفين، ومن األسباب التي تؤيد موقف أصحاب هذه النظرية فائدة

2003:( 

 .استغالل وتشغيل الموارد المتوفرة في الدول المضيفة -1

 .يق التكامل االقتصادي لهاخلق عالقات اقتصادية بين قطاعات اإلنتاج والخدمات في الدول المضيفة مما يساعد على تحق -2

 .تخفيض المستوردات مما يعمل على تخفيض العجز في ميزان المدفوعات -3

 .المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية ونقل تكنولوجيا متطورة إلى الدول المضيفة -4

ة كاحتكار المستثمر األجنبي وسيطرته تظهر سلبيات هذه النظرية في مساوئ االستثمار األجنبي التي تمسك بها أصحاب النظرية التقليدي

على اإلنتاج في قطاع معين، كذلك في بعض السياسات التي يتبعها المستثمر األجنبي من التحكم في أسعار اإلنتاج ومزاحمة المستثمرين 

 .المحليين الذي يحاولون االستثمار في نفس المجال

 يعني زيادة في حجم اإلنتاج الحقيقي واستغالل الموارد المعطلة، )FDI(د  يتمتع بمزايا متعددة، فوجو)FDI(بناء على ما تقدم فإن 

وذلك باستخدام التكنولوجيا المتطورة الالزمة لتشغيل تلك الموارد والتي ينقلها المستثمر األجنبي معه لعدم توفرها في الدولة المضيفة في 

ستخدام إذ أن المستثمر األجنبي يعجز عن استقدام كل األيدي العاملة التي  يزيد في حجم تشغيل العمالة واال)FDI(معظم األحيان، وأيضا فإن 

 تحفيز االستثمار المحلي إذ يصبح لديه المعرفة الفنية )FDI(يحتاجها في مشروعه االستثماري نظرا الرتفاع تكلفتها، ويترتب على وجود 

 على الضرائب المتحصلة عن دخول المشاريع األجنبية والرسوم األخرى، ومن واأليدي المدربة الستخدمها، وتزداد اإليرادات العامة للدولة بناء

 دعم االقتصاد الوطني للدولة المضيفة على تقليل أخطار االنفتاح االقتصادي وذلك بإشراك االقتصاد المضيف )FDI(المزايا المهمة لـ 

 .ت االقتصاد الدولي والتكتالت االقتصادية العالميةباالقتصاد العالمي حيث أن المستثمر األجنبي في الغالب على علم بسياسا
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) FDI(من مشاكل، وتتمثل مشاكل ) FDI( إال أنه يجب أن ال يغيب عن البال ما قد يخلقه )FDI(بوجود جميع المزايا السابقة لـ 

االستثمارات، إذ يفترض بالدولة المضيفة بالجانب المظلم له ومنها عدم االستفادة من التكنولوجيا والمعرفة الفنية الحديثة القادمة مع تلك 

االطالع على تلك المعرفة واكتسابها إلضافتها لتراكمها المعرفي الوطني، باإلضافة إلى أن االمتيازات الممنوحة للمستثمرين األجانب تعتبر فقدان 

األرباح إلى الشركة األم، ومن أشد المحاذير من حصة اإليرادات العامة للخزينة وتساعد على ظهور العجز في ميزان المدفوعات عند تحويل 

خطورة التبعية االقتصادية لجهة معينه وذلك يظهر بصورة جلية في حال وجود استثمارات ضخمة لجهة واحدة تستأثر إما بامتيازات عالية أو 

 .تستثمر في قطاع معين

 وحنكة العاملين على صنع القرار االقتصادي والسياسي وعدم أو مشاكله تبعا لسياسة الدولة المضيفة) FDI(تميل كفة الرجحان في مزايا 

 على أنه يحمل كل المزايا المذكورة سابقا مع التخطيط الدقيق والحصيف لتفادي )FDI(، وبالتالي يجب النظر إلى )FDI(إغفالهم لمساوئ 

 .الوقوع في المشاكل الناتجة عن استضافته كمتغير مهم في االقتصاد الوطني

دن سياسة جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتقديم الحوافز والتسهيالت ترغيبا لها في القدوم واإلقامة فيه، وقد كانت هذه اتبع األر

السياسة واضحة وجلية من خالل نصوص التشريعات والقوانين المتعلقة باالستثمارات األجنبية، إال أن األوضاع السياسية السائدة في المنطقة 

 بفضل جهود المغفور له بإذن الله الملك الحسين رحمه الله تم 1994 كانت تقف حائال أمام خطوات هذه السياسة، وفي عام 1993قبل عام 

التوصل إلى اتفاقية السالم مما ساعد على نشوء بيئة أكثر أمنا أدت إلى زيادة تدفق هذه االستثمارات، باإلضافة إلى اتفاقية المناطق الصناعية 

، ويقوم جاللة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بمتابعة المسيرة وتنفيذ هذه السياسة بخطى ثابتة وواثقة من خالل عقد 1996المؤهلة عام 

 .االتفاقيات االقتصادية الدولية وتعزيز أواصر العالقات بين األردن ودول الجوار والعالم والترويج لألردن كمنطقة استثمارية

 إلى قطاع الصناعة يعمل )FDI(إن دخول . يبقى علينا توضيح العالقة بينهما) FDI(يدة عن كل من الصناعة واآلن وبعد اإللمام بصورة ج

على إنشاء مشاريع صناعية جديدة أو شراء منشئات صناعية قائمة، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم القطاع الصناعي واستخدام أيدي عاملة ذات 

الذي ينعكس على زيادة متوسط دخل الفرد، كما أن وجود ) GDP(صناعي إلى الزيادة، وبالنتيجة زيادة إنتاجية أعلى مما يدفع بحجم اإلنتاج ال

االستثمارات األجنبية المباشرة يعمل على جذب استثمارات أخرى للقطاع الصناعي إلتمام عملية الترابط األمامي والخلفي في القطاع الصناعي 

 .وبالتالي زيادة حجم اإلنتاج الصناعي

 حرير التجارةت

يعود قيام التجارة بين الدول إلى مبدأ الندرة النسبية في توافر عناصر اإلنتاج لكل دولة، حيث أن دولة ما ال تمتلك جميع عناصر اإلنتاج 

كد النظرية الالزمة إلنتاج كامل السلع والخدمات التي يطلبها أفراد المجتمع، فحجم اإلنتاج يعتمد على حجم عناصر اإلنتاج كما تشير وتؤ

االقتصادية، وتوفر الموارد الطبيعية يختلف من دولة إلى أخرى إما بتوفر العنصر اإلنتاجي بشكل كثيف أو بشكل نادر أو بعدم توفره كليا، 

 .وبالتالي يتحدد لها منحنى إمكانيات اإلنتاج الخاص بها

و االقتصادي في أواخر القرن الثامن عشر، فقد كانت بعملية تحرير التجارة ومساهمتها في النم) Adam Smith(نادى آدم سميث 

الحكومات قبل تلك الحقبة تأخذ برأي مدرسة التجاريين ومفاده ثبات ثروة العالم، وبالتالي فإن قيام تجارة بين دولتين يعبر عن تحقيق فائدة 

 عملت الحكومات على تحرير تجارتها وتركها فقد) Adam Smith(أما بعد آراء آدم سميث . لدولة على حساب ضرر يلحق بالدولة األخرى

تسير بطريقة تلقائية بعيدا عن السيطرة والتدخل في حركة التجارة البينية مع باقي الدول، ويعود الفضل في ذلك إلى نظرية التوازن التلقائي لـ 

شر عادت الحكومات للتدخل في السياسات وفي أواخر القرن التاسع ع. وأساسها حيادية السياسة االقتصادية) David Hume(ديفيد هيوم 

وبقي ذلك الوضع سائدا في . التجارية الخارجية وبدأت بفرض قيود على تجارتها الخارجية وذلك لحماية اقتصاداتها من المستوردات المنافسة

 بتطبيق سياسات تجارية وتشريعات السياسات التجارية الخارجية لمعظم الدول وخاصة النامية منها حتى السبعينات من القرن الماضي، فقامت

من شأنها أن تعمل على حماية اقتصاداتها بمعزل عن باقي الدول إال بشكل قليل محاولة االعتماد على صناعاتها، وأصبحت هذه السياسة تعرف 

بعد انتهاء الحرب العالمية ، في حين أن الدول المتقدمة سعت إلى تحرير تجارتها )2000الخامري، (الحقا بإستراتيجية إحالل المستوردات 

 .الثانية لعلمها بأن تطبيق سياسة انفتاحية من شأنه أن ينمي اقتصادياتها ويزيد من قوة منافسة منتجاتها وكذلك لفتح أسواق لهذه المنتجات

ج عن هذا أن كل على ضوء ما سبق فإن خفض الهدر في عناصر اإلنتاج واستخدامها بفعالية يتطلب التخصص في عمليات اإلنتاج، وينت

دولة تتخصص في إنتاج سلعة وبكميات كبيرة حسب ما يتوافر لديها من خامات وعناصر إنتاج بشكل كثيف مما يعطي هذه السلعة ميزة نسبية 

ات مقارنة بنفس السلعة المنتجة بدول أخرى من الناحية السعريه، وبوجود التجارة بين الدول فإن هذا يؤدي إلى زيادة التخصص في عملي

اإلنتاج ألن كل دولة ستقوم بتوجيه عناصر اإلنتاج المتوافرة لديها بشكل كثيف لصناعة السلع التي تتطلب كثافة في استخدام هذه العناصر، 

بينما تحصل على السلع األخرى التي تتطلب كثافة في استخدام عناصر اإلنتاج النادرة من دول تخصصت في إنتاج هذه السلع، حيث أنها لو 

ت بتوجيه عناصر اإلنتاج النادرة إلنتاج هذه السلع فإنها ستستخدم كميات كبيرة من الخامات إلنتاج كميات قليله منها، وبناء على هذا فإن قام
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ذا الدول تقوم بتبادل السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج فيما بينها لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي المنشود، وه

 .يفضي إلى أهمية التجارة الدولية في إعادة توزيع عناصر اإلنتاج

نالحظ أن قيام التجارة بين الدول قد يتطلب من بعض المستثمرين القيام بعمليات استثمارية في بلدان أخرى، كفتح مكاتب ارتباط أو 

ان مثال، أو أن يقوم المستثمرون بشراء أسهم وسندات مالية مصانع لتخفيض تكاليف النقل أو االستفادة من تدني مستوى األجور في هذه البلد

لشركات في دول أخرى للحصول على أرباح، وبناء على ما تقدم نالحظ وجود أواصر عالقة وطيدة بين االستثمار األجنبي المباشر والتجارة 

 لحكومات وال تخضع لمقيدات؟الدولية، ولكن يبقى السؤال اآلن هل صحيح أن التجارة الدولية حرة وبعيدة عن تدخل ا

يعد تحرير التجارة من الهموم التي تقض مضاجع الحكومات في الوقت الحالي، وتسعى الدول لتحرير تجارتها وفتح قنوات تجارية وأسواق 

) WTO(ارة العالمية في مختلف دول العالم بالترويج لمنتجاتها وسلعها وزيادة تنافسيتها، وتعمل على ذلك من خالل االنضمام إلى منظمة التج

 .وعقد االتفاقيات الدولية المشتركة التي تحض على إزالة المعوقات التي تقف أمام انتقال السلع والخدمات بحرية

وفي ضوء سعي االقتصاديين إليجاد مفهوم لتحرير التجارة فقد تناول أدباء االقتصاد مفاهيم متعددة، وُتعرف تحرير التجارة على أنها أي 

لتحرير التجارة ) Weiss, 1992(، وحديثا فقد أشار ويس )Bhagwati, 1978(اقتصادية تؤدي إلى تقليل االنحياز ضد الصادرات سياسة 

 :بثالثة نقاط أساسية تتلخص باآلتي

 .تخفيض العوائق والقيود المطبقة على التجارة األجنبية بدرجة كبيرة سواء أكانت العوائق جمركية أو غير جمركية -1

 .التي تزداد فيها حصة المستوردات من السوق المحلي بصورة ملحوظة أو جوهريةالحالة  -2

 .إن تحرير التجارة يؤدي إلى منح حوافز متكافئة لكل السلع المتاجر بها سواء كانت سلعا تصديرية أو إحالليه للمستوردات -3

التجارة وانتقال السلع بين الدول، وبالنتيجة فإن هذا يسهم إذن فعملية تحرير التجارة تعني العمل على إزالة أو تسهيل العوائق أمام حركة 

 .في سير العملية اإلنتاجية لالقتصاد بكفاءة وفاعلية

لقد بدأ األردن بتطبيق سياسة االنفتاح وتحرير التجارة منذ بداية التسعينات بعد البدء بتطبيق برنامج التصحيح االقتصادي، بعد أن واجه 

باإلضافة إلى المشاكل الهيكلية في بنية االقتصاد بشكل عام، وضعف قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في األسواق االقتصاد أزمات متالحقة 

الدولية إثر سياسة إحالل المستوردات التي كان لها الدور األكبر في إضعاف وتدني جودة المنتجات األردنية، فعمل األردن خالل هذه الفترة 

تفاقيات الدولية ووضع أسس حديثة ومتطورة لتعزيز قدرة وكفاءة االقتصاد، ونتج عن ذلك نمو حجم التجارة الخارجية بـ وحتى اآلن على عقد اال

 ).2007البنك المركزي،  (2005 عن عام 2006في عام % 14، ونمت الصادرات بنسبة 2005 عن عام 2006في عام % 11

 الدراسات السابقة

المباشرة وقطاع الصناعة والدور الذي يختصان به في النشاط االقتصادي جعال منهما مثار اهتمام الكثير إن أهمية االستثمارات األجنبية 

من الباحثونين والدارسين وصناع القرار االقتصادي والسياسي في العالم، وقد أجريت دراسات متعددة ومتنوعة تناولت هذين المتغيرين من 

 :ى سبيل المثالجوانب مختلفة، نذكر من هذه الدراسات عل

بعنوان أثر التجارة الخارجية على نمو وتطور قطاع الصناعة التحويلية في األردن، وقد هدفت إلى بيان مدى ) 1993(في دراسة الهزايمة 

عه على نمو وتطور قطاع الصناعة التحويلية على المستوى اإلجمالي وعلى مستوى فرو) المستوردات والصادرات(تأثير التجارة الخارجية 

 :، ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة)1968-1990(الصناعية للفترة 

 أصبح هذا القطاع يحتل المرتبة األولى من بين 1990حقق قطاع الصناعة التحويلية نموا ملحوظا خالل فترة الدارسة، ففي عام  .1

ة بعد قطاع الخدمات، كما وأظهر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات اإلنتاج السلعي والمرتبة الثانية من بين مجمل القطاعات االقتصادي

 .قدرته على تحقيق معدالت نمو وباألسعار الجارية تفوق معدل نمو السكان

) القيمة المضافة(ساهم التوسع في الطلب المحلي في نمو وتطور القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية حيث بلغت مرونة الطلب  .2

 ).1.49(وبالنسبة لعدد السكان حوالي ) 1.05(ي بالنسبة للدخل حوال

أظهر قطاع الصناعة التحويلية والتعدين عدم قدرته على امتصاص البطالة أو تشغيل األيدي العاملة الجديدة بسبب انخفاض  .3

 .مساهمته في االستخدام من إجمالي القوى العاملة مقارنة بقطاع الخدمات
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لع الرأسمالية تحويلية في األردن يشكو من اختالل كبير وغياب نسبي لقطاع وطني إلنتاج السإن الهيكل اإلنتاجي لقطاع الصناعة ال .4

نتيجة التركيز على إنتاج السلع التي تجد لها سوقا محليا واسعا مثل الصناعات الغذائية إضافة إلى المنتجات البترولية والكيماوية التي 

 .يذهب معظم إنتاجها إلى االستهالك المحلي وكذلك المنتجات غير المعدنية التي ترتبط بأعمال البناء واإلنشاء

 التحويلية األردنية بالضعف الشديد في درجة الترابط فيما بينها من ناحية، وفيما بينها وبين القطاعات االقتصادية تتسم الصناعات .5

 .األخرى من ناحية ثانية

بعنوان قياس النمو الصناعي في األردن فهدفت إلى قياس النمو الصناعي في األردن والتغيرات الهيكلية التي ) 1995(أما دراسة العثامنة 

حدثت في قطاع الصناعة، باإلضافة إلى قياس درجة الترابط فيما بين القطاع الصناعي وباقي قطاعات االقتصاد، واستخدمت الدراسة لقياس 

 :النمو الصناعي النموذج التالي

GQ= α0+ α1GL+ α2GK+ α3GIM+ α4GIX+ α5GPop+ µi 
 

فتعبر عن النمو في عناصر اإلنتاج والعوامل ) GL, GK, GIM, GIX, GPop(عن النمو في قيمة اإلنتاج الصناعي، أما ) GQ(حيث تعبر 

 .عن معلمات النموذج المقدرة) αi(المؤثرة عليه وهي العمل ورأس المال والمستوردات والصادرات وحجم السكان، في حين تعبر 

منطقة عمان (ردنية في منطقة جغرافية محددة وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج من الممكن إيجاز أهمها باستمرار تركز الصناعات األ

، استمرار هيمنة بعض الفروع الصناعية في اإلنتاج كالصناعات اإلستخراجية، كما وإن النمو السكاني أهم مصادر )الكبرى والمناطق المحيطة بها

 التغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي الدور النمو الصناعي في األردن وهذا يدل على أن معظم اإلنتاج الصناعي يستهلك محليا، أكدت نتائج

الريادي لهذا القطاع في االقتصاد والذي يظهر من خالل ارتباط النمو االقتصادي والنمو السكاني ايجابيا، وقد كان أثر صافي التدفق في 

محلي اإلجمالي، وأيضا فإن زيادة الدخل ايجابيا على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج ال)  الصادرات–المستوردات (الموارد اإلنتاجية 

 .الفردي الحقيقي لم يكن له أثر ملحوظ في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي

حول محددات االستثمار األجنبي المباشر في األردن بهدف تحليل االستثمار األجنبي المباشر في األردن من ) 2002(أما دراسة جميل 

 :وطبيعته والعوامل المؤثرة فيه، وأجريت الدراسة باستخدام نماذج قياسية متعددة أظهرت مجموعة من النتائج نذكر منهاحيث حجمه 

إن االستثمار األجنبي المباشر أكثر استقرارا في البلدان المضيفة من أشكال االستثمارات األجنبية األخرى، ألنه يتضمن امتالك  .1

 .صعوبة تحريكها أو إيجاد مشتر لها على المدى القصيراألجانب لمصانع وموجودات من ال

 .لقد توجهت رؤوس األموال العربية واألجنبية المستثمرة في األردن نحو الصناعة والتجارة بالدرجة الرئيسية .2

 .تبين أن الناتج المحلي اإلجمالي كان له أثر مهم على االستثمار األجنبي المباشر وتدفق رؤوس األموال األجنبية .3

هدفت إلى قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي من خالل قطاعات ) Alfaro, 2003(ما أن هناك دراسة لـ الفارو ك

، وقد أجريت الدراسة باستخدام البيانات المقطعية لسبع وأربعين دولة باستخدام )التعدين والصناعة التحويلية والخدمات(اقتصادية مختلفة 

 :القياسي التاليالنموذج 

Gi= β0+ β1INITIAL GDPi+ β2CONTROLSi+ β3FDIP+ β4FDIM+ β5FDIS +µi 

 

متوسط معدل النمو السنوي للناتج ) INITIAL GDPi(حد الخطأ، ) iμ(المعلمات المقدرة، ) iβ (، النمو االقتصادي)Gi (حيث أن

 ر األجنبي المباشر كالتضخم واالنفتاح االقتصادي واإلنفاق الحكومي،العوامل المؤثرة على تدفق االستثما) CONTROLSi(المحلي اإلجمالي، 

)FDIP,FDIM,FDIS (تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى قطاعات التعدين والصناعة والخدمات. 

ر مختلفة على النمو وقد أظهرت الدراسة أن تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى القطاعات المستهدفة في الدراسة كان له آثا

االقتصادي، حيث جاء أثر االستثمار األجنبي المباشر سالبا على قطاع التعدين، بينما كان أثره موجبا على قطاع الصناعة التحويلية، أما بالنسبة 

 .لقطاع الخدمات فبقية مبهمة، كما وأن ليس جميع أشكال االستثمار األجنبي قد تكون مفيدة للبلد المضيف
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 )FDI(كمتغير قيادي ضمن إستراتيجية متكاملة تضم نمو تدفقات ) FDI(دراسة في المكسيك بهدف قياس مؤشرات األداء لـ ريت وقد أج

وصادرات القطاع الصناعي والنمو االقتصادي واالستثمار المحلي وإعادة هيكلة قطاع الصناعة من جهة، ومن جهة أخرى على مستوى وجود 

 :وصلت الدراسة إلى أنتنمية صناعية مستمرة وقد ت

 . وصادرات القطاع الصناعي في المكسيك قد ازدادت، كما أن إنتاجية القطاع الصناعي قد ازدادت)FDI(تدفقات  .1

 . والصادرات الصناعية معرضة لعدم االستقرار المالي وبالتالي خسارة قوة تنافسيتها)FDI(إن  .2

 من نمو الصادرات بشكل كبير من خالل تصنيع المواد الخام لصالح االقتصاد إن اإلستراتيجية المذكورة أحدثت شكال من التنمية يحد .3

 .المحلي

إن اإلستراتيجية المذكورة كانت ضعيفة جدا بالنسبة للنمو في توظيف العمال، حيث بدا أن مشكلة البطالة قد تفاقمت بدال من أن  .4

 ,Gallagher and Zarsky(لحد من الهجرة إلى الخارج تنخفض، وكذلك الحال في إعادة توزيع الدخل على أفراد المجتمع أو ا
2004.( 

 على النمو االقتصادي والتنمية )FDI(بهدف قياس أثر ) Castejon and Woerz(وأجريت دراسة قام بها كل من كاستجون وورز 

لة واالستثمار المحلي وصافي الصادرات  واإلنتاج والعما)FDI(االقتصادية باستخدام بيانات قطاع الصناعة، وقد استخدم الباحثونان بيانات 

 دولة مقسمة إلى مجموعتين، المجموعة األولى تضم عددا من الدول المتقدمة مثل أمريكا وألمانيا والنرويج، 35واألجور في القطاع الصناعي لـ 

 . بأنها ضمت دول وصناعات غير متجانسةفي حين تضم المجموعة الثانية دول أقل تقدما مثل اسبانيا وبولندا وهنجاريا، وقد امتازت الدراسة

 التنمية ى على التنمية االقتصادية كان متباينا، فعلى مستوى المجوعة األولى لم يكن له أثر عل)FDI(وخلصت الدراسة إلى أن أثر 

 حيث أظهر أثرا ايجابيا قويا االقتصادية، في حين أن أثره كان موجبا على مجموعة الدول الثانية وقد كان متباينا داخل هذه المجموعة نفسها

 على الصناعة فلم يكن له أثر على صناعة الدول المتقدمة بينما )FDI(على الدول األقل نموا داخل نفس المجموعة، وكذلك الحال بالنسبة ألثر 

فقد كان ) االنفتاح االقتصادي( مع االستثمار المحلي والصادرات )FDI(كان أثره موجبا على صناعات الدول األقل نموا، وفيما يتعلق بتفاعل 

 محفز للنمو من  خالل امتزاجه مع االستثمار المحلي ويرتبطان بعالقة تكاملية، )FDI(أثره موجبا في المجموعة الثانية فقط، فقد تبين أن 

 مع االستثمار )FDI(ر لتفاعل  إلى زيادة صادرات دول المجموعة الثانية، أما مجموعة الدول المتقدمة فلم يكن هناك أث)FDI(وكذلك فقد أدى 

 ,Castejon and Woerz( والنمو االقتصادي فبقيت غير واضحة)FDI( مع الصادرات، أما فيما يتعلق بالعالقة السببية بين )FDI(المحلي أو لـ 
2005(. 

 وقامت الدراسة بشكل أساسي  للملكيات األجنبية في قطاع صناعة االلكترونيات في الصين،)FDI(وفي دراسة مشابهه تدرس أثر إنتاجية 

 :على التساؤلين التاليين

  إلى التناقص عبر الزمن، تبعا لتأسيس الشركة األجنبية؟)FDI(هل تميل إنتاجية تدفقات  -1

  على جميع أجزاء السوق ضمن صناعة معينة أم على جزء معين؟)FDI(هل يؤثر  -2

  :وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي

صادرات منخفضة تكون مفيدة بشكل ) حجم(موال األجنبية بالصناعات الصينية والصناعات الفرعية مع مستويات إن اشتراك رؤوس األ -1

 .خاص لنمو اإلنتاجية في الصين ويجب تشجيعها

 .استقدام التكنولوجيا من خالل الشركات المحلية قد يكون وسيلة فعالة لزيادة اإلنتاجية في الصين -2

 Buckley(ألجنبية والمؤسسات الحكومية أثبتت آثارا ايجابية أفضل من وجود الشركات األجنبية منفردة األعمال المشتركة للشركات ا -3
et al, 2006(. 

، وقد تميزت هذه الفترة بتطورات كثيرة )1985-2006( على قطاع الصناعة األردني للفترة )FDI(وقد جاءت دراستنا هذه لبيان أثر 

، وتم بناء النموذج القياسي لها ، حيث أن الدراسات السابقة لم تتطرق لهذا الموضوع رغم أهميته)FDI(على مستوى قطاع الصناعة وتدفقات 

بالتركيز على بيانات القطاع الصناعي بشكل خاص، علما بأن الظروف االقتصادية والسياسية لألردن تختلف كليا عن باقي دول العالم، حيث أن 

ي تغير في المنطقة والعالم، وأيضا فإن هذه الدراسة تأتي بعد مرور فترة زمنية على تطبيق العديد من األردن يتأثر بشكل كبير وسريع نتيجة أ

االتفاقيات االقتصادية الدولية الموقعة بين األردن وأطراف عديدة، حيث أن آثار هذه االتفاقيات ظهرت إلى حد ما خالل الفترة الزمنية التي 

 .ألخيرةتناولتها الدراسة وخاصة السنوات ا
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 المنهجية والنموذج القياسي: ثالثا

سيتم في هذا الفصل توضيح النموذج القياسي الخاص بالدراسة، وذلك للوصول إلى النتائج المرجوة منها وكذلك الختبار الفرضيات 

 منحازة، يلي ذلك إجراء وتحقيق األهداف، وسوف يتم توظيف جميع االختبارات اإلحصائية الالزمة للتوصل إلى نتائج صحيحة ودقيقة وغير

 .عملية التحليل وتفسير النتائج

 منهجية الدراسة

سعيا لتحقيق أهداف هذه الدراسة فإنها ستعتمد على المنهج التحليلي القياسي، وسيتم االعتماد على أسلوب التحليل اإلحصائي باستخدام 

، وسيتم )Cobb_ Douglas Production Function(س لإلنتاج نموذج قياسي متعدد االنحدار قام الباحثون بتعديله عن دالة كوب دوغال

، وسيتم )Eviews(لتقدير معلمات دالة اإلنتاج في القطاع الصناعي باستخدام برنامج ) OLS(استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

 .لتقدير معلمات النموذج) Time Series Data(االعتماد على بيانات السالسل الزمنية 

 لنموذج القياسيا

 Cobb_ Douglas Production(قام الباحثون بتطوير النموذج القياسي لهذه الدراسة بناء على دالة اإلنتاج لـ كوب دوغالس 
Function( حيث يعتبر هذا النموذج أحد النماذج التي بينت عالقة اإلنتاج بعناصر اإلنتاج والتي تضمنت عنصري العمل ورأس المال على ،

 :لتاليالنحو ا

Q= ƒ (L, K) …………………………. (1) 

 .عنصر رأس المال) K(عنصر العمل و) L(حجم اإلنتاج و) (Q حيث إن

ولغاية تحقيق أهداف هذه الدراسة فإن الباحثون سيقوم باالستعاضة عن حجم اإلنتاج بحجم اإلنتاج في القطاع الصناعي، وكذلك عن 

 ويرمز لها بـ )قسمة عدد العمال في القطاع الصناعي إلى عدد العمال في االقتصاد(ك كنسبة عنصر العمل بعنصر العمل في القطاع الصناعي وذل

)LRi(وأيضا فسيتم استبدال رأس المال برأس المال في القطاع الصناعي لتصبح دالة إنتاج القطاع الصناعي على النحو التالي ،: 

Qi= ƒ (LRi, Ki) ………………… (2) 

في القطاع الصناعي على حجم إنتاج هذا القطاع، ) FDI(أثير لمتغير حجم االستثمار األجنبي المباشر وبما أن الدراسة تفترض وجود ت

 :، لتصبح المعادلة على النحو التالي)2(قام الباحثون بإضافة هذا المتغير إلى دالة اإلنتاج رقم 

Qi= ƒ (LRi, Ki, FDIi) ………….. (3) 

 .بي المباشر في القطاع الصناعي عبارة عن حجم االستثمار األجنFDIiحيث أن 

التي اتبعها األردن، وتنامي دورها ) Openness(أو سياسة االقتصاد المفتوح ) Trade Liberalization(وفي ضوء عملية تحرير التجارة 

ة، ودراسة عالقتها مع في تفعيل النشاط التجاري سيتم إدخالها إلى النموذج لدراسة أثرها على اإلنتاج في القطاع الصناعي األردني من جه

)FDI( من جهة أخرى، فقد بينت دراسة بريما وسيزرا )Prema and Sisira, 2004 ( في سيريالنكا وجود أثر ايجابي لتحرير التجارة على نمو

 ,GNP) (Edwards(إلى الناتج القومي اإلجمالي ) المستوردات+ الصادرات (اإلنتاج الصناعي، وسيتم استخدام معدل التجارة الخارجية 
 :كمقياس لعملية تحرير التجارة وانفتاح االقتصاد، وعليه فان الدالة السابقة تصبح كما يلي) 1998

Qi= ƒ (LRi, Ki, FDIi, TL) ……… (4) 

 .عبارة عن حجم التجارة الخارجية إلى الناتج القومي اإلجمالي، وهو أحد المقاييس التي تعبر عن درجة تحرير التجارة) TL(حيث أن 

 :إلى الشكل القياسي تصبح) 4(تحويل الدالة رقم وب

Qi=b0+b1LRi+b2Ki+b3FDIi+b4TL+µi ……… (5) 

 :حيث إن

bi :تمثل معلمات النموذج التي سيتم تقديرها. 

iμ :تمثل حد الخطأ في النموذج. 
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 :صبحلت) 5(ولغايات قياس المرونات لكل من المتغيرات المستقلة سنقوم بأخذ اللوغاريتم للمعادلة رقم 

LogQi=β0+β1LogLRi+β2LogKi+β3LogFDIi+β4LogTL+µi   ….. (6) 

 )Stationary Test(اختبار استقرار البيانات 

بيانات السالسل الزمنية الخاصة ) Stationary(فقد ارتئ الباحثون اختبار استقرار ) Spurious(لتالفي الحصول على نتائج مقدرة زائفة 

لسالسل الزمنية تتجه إلى التزايد أو التناقص عبر الزمن، وبالتالي عدم ثبات الوسط الحسابي والتباين لقيم بالنموذج، إذ أن معظم بيانات ا

لن يكون مجديا ويعطي نتائج زائفة، وللتأكد ) Ordinary Least Square(السلسة عبر الزمن، وبالنتيجة فإن استخدام طريقة المربعات الصغرى 

إلى نتائج ) 1(ويشير الجدول ). Augmented Dickey - Fuller(فولر الموسع _ سة تستخدم اختبار ديكي من استقرار البيانات فإن الدرا

 .اختبار استقرار بيانات النموذج

 نتائج اختبار استقرار البيانات) 1(جدول 
 

 درجة االستقرار فترة التباطؤ  الحرجةT  المحسوبةt المتغير

Log (Qi) 3.617- 3.64- 0 5% at level* 

Log(LRi) -1.32 -1.62 0 10% at level** 

Log(Ki) -2.84 3.26- 1 10% at level* 

Log(FDIi) -2.34 3.2677- 1 10% at level* 

Log(TL) -3.41 -3.65 1 5% at level* 

 .مع الحد الثابت والمتجه الزمني :*

 .بدون الحد الثابت والمتجه الزمني: **

أن جميع بيانات متغيرات النموذج كانت مستقرة على المستوى، وبالتالي ) ADF(ر البيانات الختبار يظهر من خالل جدول نتائج استقرا

في عملية تقدير النموذج الخاص بالدراسة للوصول إلى نتائج غير منحازة، حيث أن استقرار البيانات ) OLS(فإنه من الممكن استخدام طريقة 

 .هي الخطوة األولى للوصول إلى نتائج صحيحة

شكل النموذج ) 2(، ويظهر الجدول )OLS(بعد التأكد من استقرار بيانات المتغيرات تم إجراء تقدير معلمات النموذج باستخدام طريقة 

 .القياسي

 Log (Qi)ائج التحليل القياسي للمتغير التابع  نت)2(جدول 

 

Log (TL) Log (FDIi) Log (Ki) Log (LRi) Intercept 

0.4 

** )1.86( 

0.06 

)1.49( 

0.13 

** )1.74( 

0.88 

* )4.35( 

5.88 

* )5.84( 

D.W F-Statistic Adj R-Squared R-Squared 

1.86 56.47 0.91 0.93 

  المحسوبةtالقيم داخل األقواس تشير إلى قيم 

 %10ذو داللة إحصائية عند ** ، %1ذو داللة إحصائية عند * 

 أنها جاءت متماشية مع النظرية االقتصادية وجميع المتغيرات المستقلة لها تأثير موجب من النظرة األولى إلى نتائج تحليل النموذج تبين

%) 1(ويعتبر هذا رقما عاليا مقارنة مع مرونات المتغيرات األخرى، بينما زيادة قدرها ) 0.88(، حيث أن مرونة العمل )Qi(على المتغير التابع 

 %).0.13( بنسبة )Qi(تؤدي إلى زيادة ) Ki(في رأس المال المحلي 
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، إن تحرير التجارة )0.40(وكانت مرونته ) Qi(له تأثير جيد على إنتاج القطاع الصناعي ) TL(في حين كان متغير االنفتاح االقتصاد 

من جميع يساهم في زيادة حجم اإلنتاج الصناعي من خالل الصادرات الصناعية، ونتج ذلك عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات األردنية معفية 

، وأظهرت نتائج التحليل )0.06(ومرونته ) Qi(فظهر أن تأثيره ضعيف جدا على ) FDIi(الرسوم الجمركية والتي أتاحتها االتفاقيات الدولية، أما 

م إلى إجمالي االستثمار في قطاع الصناعة وخاصة قبل عا) FDIi(ليس ذو داللة إحصائية، ويرجع السبب في ذلك لصغر نسبة ) FDIi(أن 

 .، وأيضا فإن معظم االستثمارات األجنبية تتجه إلى قطاعات الخدمات والسياحة1992

-Adj R(بينما كانت % 93كانت ) R-Squared(فقد كانت جيدة جدا حيث أن ) Qi(بالنسبة لقدرة النموذج على تفسير المتغير التابع 
Squared (91% وقد أظهر اختبار ،Fأما بالنسبة الختبار داربن واتسون %1 عند مستوى معنوية  أن جميع المتغيرات مهمة إحصائيا ،

)Durbin-Watson ( وهي أكبر من القيمة الجدولية وبالتالي نرفض فرضية وجود ارتباط ذاتي للمتغيرات بالقيم المقدرة 1.86فقد كانت قيمته 

 :وذج على النحو التاليلها في فترات سابقة، وبناء على النتائج في الجدول السابق فإنه يمكن كتابة النم

 

Log(Qi)=5.88+0.88log(LRi)+0.13log(Ki)+0.06log(FDIi)+0.4log(TL) 
 

إن (وليبني الباحثون نتائجه بشكل علمي قام بإجراء االختبارات اإلحصائية للتأكد من خلو النموذج من المشاكل اإلحصائية ومعالجتها 

 ).وجدت

ومشكلة االرتباط الذاتي من خالل ). White Heteroskedasticity Test(استخدام اختبار حيث تم اختبار مشكلة عدم التجانس من خالل 

كما تم التأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الخطي المتعدد من خالل االرتباط بين المتغيرات ). Serial Correlation LM Test(اختبار 

 . المستقلة وتأثيرها على النتائج

 لسببية بين متغيرات النموذجاختبار العالقة ا

لتحديد العالقة السببية بين ) Granger Causality Test(بهدف اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها فقد تم إجراء اختبار جرانجر 

وتقبل % 10من إذا كانت االحتمالية أقل ) H0= X not cause Y(متغيرات النموذج، وحسب هذا االختبار فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية 

 :الفرضية البديلة، ويشير الجدول التالي إلى نتيجة االختبار حيث كانت على النحو التالي

 نتائج اختبار العالقة السببية بين متغيرات النموذج )3(جدول 

 

Probability F-Statistic Null Hypothesis 

0.31767 

0.11397 

1.05631 

2.76 

Log(TL) does not Granger Cause Log(Qi)

Log(Qi) does not Granger Cause Log(TL)

0.41484 

0.00548 

0.69669 

9.95548 

Log(FDIi) does not Granger Cause Log(Qi)

Log(Qi) does not Granger Cause Log(FDIi)

0.53927 

0.06229 

0.39168 

2.95036 

Log(FDIi) does not Granger Cause Log(TL)

Log(TL) does not Granger Cause Log(FDIi)

 :تشير النتائج في الجدول السابق إلى ما يلي

إن حجم اإلنتاج . في قطاع الصناعة) FDIi(باتجاه االستثمار األجنبي المباشر ) Qi(وجود عالقة أحادية موجبة من اإلنتاج الصناعي  .1

ألن هذه االستثمارات تنجذب إلى البيئة المستقرة الصناعي يمثل عامال جاذبا لالستثمارات األجنبية المباشرة إلى قطاع الصناعة 

واآلمنة، أما بالنسبة لعدم وجود عالقة متبادلة فقد يعزى السبب إلى صغر حجم االستثمارات في قطاع الصناعة مقارنة مع الحجم 

الخدمات والسياحة، وهذا االستثمار اإلجمالي لقطاع الصناعة، وأيضا فإن معظم االستثمارات األجنبية المباشرة تتجه إلى قطاعي 

 .يحقق الفرضية الثالثة للدراسة

، إن وجود تحرير التجارة قد ينطوي على زيادة )TL(وتحرير التجارة ) Qi(عدم وجود عالقة سببية بين اإلنتاج الصناعي  .2

سبة المستوردات شكلت المستوردات بدال من الصادرات وهذا ال يؤدي إلى زيادة حجم اإلنتاج الصناعي بل إلى خفضه، وأيضا فإن ن



2026 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

عند احتساب متغير تحرير التجارة، كما أن وجود تحرير التجارة قد ال يؤدي إلى زيادة حجم اإلنتاج ) GNP(إلى % 78نسبة 

 .الصناعي في حال اإلمكانات المحدودة مثال كحالة األردن، وبالتالي عدم صحة الفرضية الرابعة للدراسة

في قطاع الصناعة، إن عملية تحرير ) FDIi(باتجاه االستثمار األجنبي المباشر ) TL(ر التجارة وجود عالقة أحادية موجبة من تحري .3

التجارة تؤدي إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر حيث أن بعض االستثمارات تقوم بإنشاء مصانعها خارج مواطنها األصلية لتخفيض 

صاد المضيف باتفاقيات تجارية، وأيضا فإن تحرير التجارة يعمل على انتقال تكاليف النقل أو االستفادة من أسواق ترتبط مع االقت

 .عناصر اإلنتاج والسلع والخدمات بحرية، وهذا يدل على صحة الفرضية الخامسة للدراسة

 النتائج والتوصيات: رابعا

 النتائج

لى إنتاج القطاع الصناعي وتحليل العالقة السببية بين أجريت هذه الدراسة بهدف قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر وتحرير التجارة ع

 :بعض المتغيرات، وبعد إجراء االختبارات الالزمة تم التوصل إلى النتائج التالية

إال أنها ازدادت لتصبح ) 0.88(تأثير عنصر العمل على اإلنتاج الصناعي موجب، كانت مرونة عنصر العمل عند تقدير النموذج  .1

متغير رأس المال المحلي، والذي يلعب دورا كبيرا في عملية اإلنتاج الصناعي، بالرغم من التقدم التكنولوجي بعد إسقاط ) 1.01(

 .الموجود في قطاع الصناعة إال أن الصناعة ال تزال تعتمد على عنصر العمل بشكل كبير

ة رأس المال المحلي إلى اإلنتاج الصناعي ، تعتبر إضاف)0.13(تأثير رأس المال المحلي على اإلنتاج الصناعي موجب ومرونته هي  .2

منخفضة نسبيا وذلك كمتغير اقتصادي وطني، وهذا يؤكد على استمرارية االعتماد على العنصر البشري في العملية اإلنتاجية حيث 

 .كانت مرونته عالية جدا مقارنة بمرونة رأس المال المحلي

، )0.06(عي بشكل إيجابي واتصف بأنه ليس ذو داللة إحصائية وقد كانت مرونته يؤثر االستثمار األجنبي المباشر على اإلنتاج الصنا .3

وأصبح ذو داللة إحصائية، وقد ) 0.122(إال أنه بعد إسقاط متغير رأس المال المحلي ارتفعت مرونة االستثمار األجنبي المباشر إلى 

 إلى صغر حجمه في قطاع الصناعة أو إلى مزاحمته يرجع السبب في التأثير الضعيف لهذا المتغير على اإلنتاج الصناعي إما

 .لالستثمارات المحلية

عند إسقاط رأس ) 0.47(وأصبحت ) 0.4(يؤثر تحرير التجارة على اإلنتاج الصناعي بشكل إيجابي، وقد كانت مرونة تحرير التجارة  .4

ماد إنتاج القطاع الصناعي على الطلب الخارجي المال المحلي من النموذج، من خالل مرونة تحرير التجارة نستطيع أن نؤكد على اعت

 .بشكل كبير

اإلنتاج الصناعي سبب في جذب االستثمار األجنبي المباشر ونموها، في حين أن االستثمار األجنبي المباشر ليس سببا لنمو اإلنتاج  .5

 .الصناعي

ر التجارة سبب في جذب االستثمار األجنبي المباشر االستثمار األجنبي المباشر ال ينتج عنه عملية تحرير التجارة بينما عملية تحري .6

 .ونمو تدفقاته

 .عدم وجود عالقة سببية بين تحرير التجارة واإلنتاج الصناعي .7

 التوصيات

 :بناء على النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي باآلتي

تأهيل وعقد الدورات لأليدي العاملة نظرا لما لهذا العنصر بالنسبة لعنصر العمل، توصي الدراسة باالستمرار في عمليات التدريب وال .1

 .من أثر على حجم اإلنتاج في القطاع الصناعي

العمل على زيادة االستثمار المحلي في قطاع الصناعة وذلك بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في هذا القطاع، والعمل  .2

 .ها لتغطية االستثمار في قطاع الصناعةعلى نسبة المدخرات الوطنية التي يذهب جزء من

االستمرار في سياسة تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة وتوجيهها إلى القطاع الصناعي بشكل أكبر وخاصة إلى المشاريع  .3

لى ضرورة االستفادة التي تعمل على تشغيل الموارد المعطلة وال يستطيع رأس المال المحلي االستثمار فيها، باإلضافة إلى التأكيد ع

 .من المعرفة التكنولوجية القادمة مع هذه االستثمارات
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 .االستفادة من عملية تحرير التجارة وزيادة هذا المؤشر من خالل زيادة الصادرات الوطنية وتخفيض المستوردات .4

خدمات والسياحة كون االستثمارات عمل دراسات مشابهه حول االستثمار األجنبي المباشر وأثره على قطاعات اقتصادية أخرى مثل ال .5

األجنبية المباشرة تنجذب إلى هذه القطاعات بشكل أكبر من القطاع الصناعي، أو على مستوى القطاعات الفرعية للقطاعات 

 .االقتصادية

 .العمل على زيادة البحث والتطوير في قطاع الصناعة .6

 .اإلنتاجبناء صناعات إلنتاج السلع الرأسمالية التي تدخل في عمليات  .7

 .توفير مؤلفات حول االستثمارات األجنبية المباشرة كون المكتبة العربية تعاني من افتقار لمؤلفات حول االستثمار األجنبي المباشر .8
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 ماعيةتربوية اجتدراسة : معوقات تطبيق التعليم اإللكرتوني في دولة الكويت

 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  ،قسم المناهج وطرق التدريس، عبدالرحيم عبدالرحيم وفهد الرشيدي ووليد الكندري

 .والتدريب، الكويت
 

 3/2/2010 وقبل للنشر            4/7/2009 ستلم البحث فيا

 * ملخص

 

وتعرف طبيعة المعوقات التي تحول دون تطبيق التعليم . هدفت الدراسة إلى تعرف أهم أهداف ومميزات التعليم اإللكتروني

مع تقديم يصور مقترح لتطبيق التعليم . اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي اللغة العربية

 . توسطة بدولة الكويتاإللكتروني بمناهج المرحلة الم

معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية ) 300(وتكونت عينة الدراسة من . ووظفت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها

  .بالمناطق التعليمية بدولة الكويت

كترونـي بمـدارس   وخلصت الدراسة إلى وجود مجموعة متعددة من المعوقات التي قد تحول دون التطبيق الفعال للتعلـيم اإلل         

وجـاءت المعوقـات البشـرية فــي المقدمـة، ثـم المعوقـات الماديــة، والمعوقـات الطبيعيـة، وأخيــرا         . المرحلـة المتوسـطة بدولـة الكويــت   

  .المعوقات الفنية من وجهة نظر عينة الدراسة

 

 

Dbstacles Facing E-learning in Kuwait: A Socio Educational Study 
 

Waleed Al-Kandari and Fahid Al-Rashedi, Abd Al-Raheem Abd Al-Raheem: PAAET Faculty 
Association, Kuwait. 

 

 

Abstract 
 

This study aimed to know the most important objectives and advantages of e-learning and the 
nature of the obstacles that hinder the application of e-learning curricula, in the intermediate stage in 
Kuwait from the viewpoint of teachers of Arabic language. A proposal that illustrates the application of 
e-learning in the intermediate Kuwait is submitted. 

The study employed descriptive methodology to achieve its objectives. The sample consisted of 
(300) teachers from the teachers of Arabic in the educational districts in Kuwait.  

The study concluded that there is a variety of obstacles that may prevent the effective application of 
e-learning in kuwaiti intermediate schools. The obstacles of human introduction, and physical barriers, 
and constraints of natural and, finally, technical barriers come in this order from the perspective of the 
study sample. 
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 :مقدمة

مناحي الحياة، فقد ساعدت على إحداث نقلة جميع  يا فهمما ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دورأصبح

ماا، ولم تعد هناك حواجز مكانية أو زمانية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد مجتمعحضارية كبيرة، فأصبح البعيد قريب  

  .نية صغيرة، حيث يستطيع أي إنسان التجول فيها وتعرف كل ما فيهاوآخر، وأصبح العالم قرية إلكترو

الجماعات إلى ظهور أنماط من التعليم تعصف بحدود الزمان  و تزايد االتصال اإللكتروني والفيزيقي بين الناسىوأد

ية والتليفزيون التفاعلي والمكان مستخدمة اإلمكانات التي تتيحها شبكات المعلومات واالتصاالت العالمية، واألقمار الفضائ

وغيرها، والذي ظهر واضحا في برامج التعليم المفتوح والتعليم بالمراسلة والتعليم من بعد باستخدام الشبكة العالمية 

)*20-1(لإلنترنت 
*

.  

ذج التربويون عن طرق واستراتيجيات وأساليب وتقنيات ونما منظومة التعليم حيث بحث وانعكس ذلك التطور الهائل على

والوصول إلى   تجويد العملية التعليمية،يجديدة لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وللمساعدة ف

  .E-Learningفظهر ما يسمى بالتعلم اإللكتروني  ت التعليمية،مخرجاأفضل ال

 فيا يقدم بين دفتي الكتاب المدرسي  التعلم من خالل محتوى علمي مختلف عمفيويساعد التعلم اإللكتروني المتعلم 

 أوقات محددة، حيث يعتمد في يفضله دون االلتزام بالحضور إلى قاعات الدراسة الذي يريده وفى الوقت الذيالمكان 

ويقدم من خالل وسائط  ،)نصوص، رسومات، صور ثابتة، لقطات فيديو، صوت(المحتوى الجديد على الوسائط المتعددة 

  .ثل الحاسوب، اإلنترنت، األقمار االصطناعيةإلكترونية حديثة م

فمما الشك فيه أن تكنولوجيا المعلومات ستسهم في تسهيل عملية تصميم المناهج التعليمية وتجريبها وقياس درجة 

كفاءتها وتطويرها،كما ستساعد المعلمين في اكتشاف ألوان متنوعة ألساليب التدريس، وستساعد الطالب في الحصول على 

د التعليمية المناسبة لقدراتهم ومواهبهم المتنوعة، وسوف تسهل تكنولوجيا المعلومات تفريد التعليم داخل جماعة الموا

واحدة أو التنوع داخل الوحدة، فمصممو المناهج سوف يتمكنون من تصميم المناهج الدراسية الجماعية وفًقا للمواصفات 

  ).348-2(الفردية داخل مجموعة الطالب 

 ): 3( التربويين على اللجوء للشبكات اإللكترونية واإلنترنت في التعليم ما يليومما شجع

  .وتعددها من كتب ودوريات وموسوعات وقواعد بياناتالوفرة الهائلة في مصادر المعلومات  -

 أو الكتابي، والتخاطب) البيانات(االتصال المباشر عن طريق التخاطب في ذات اللحظة بواسطة التخاطب الصوتي  -

 .بالصوت والصورة

 . االتصال غير المباشر عن طريق البريد اإللكتروني والبريد الصوتي -

 :وقد فرضت ثورة تكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت عدة متغيرات أمام التربية يأتي في مقدمتها

أساسية متداخلة التحول من التركيز على األهداف العملية للتخصصات الضيقة إلى التركيز على اكتساب معارف * 

 .ومترابطة

 . إلى منسق وميسر للعملية التعليمية– أو المصدر األوحد –تغيير دور المعلم تغييرا جذريا من كونه مصدرا للمعرفة * 

زيادة عدد وتأثير المصادر والجهات التي توفر التعليم، وأصبح دور المعلم تنسيق هذه الجهود والعمل على إحداث * 

  .من خالل تالميذهتغيير في المجتمع 

 .وجود إمكانية أكبر لتطوير نوعية التعليم وتوفيره لكل أفراد المجتمع* 

 ). 6-4(التحدي للمعلمين للمساهمة في تطوير برامج تعليمية مناسبة* 

 

                                                           
 .يشير الرقم األول إلى ترتيب المرجع بقائمة المراجع، ويشير الرقم الثاني إلى رقم الصفحات إن وجد* 
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 : مشكلة الدراسة

أن التوسع في تطبيق إن المتابع لحركة التطوير في الميدان التعليمي على المستوى العالمي أو العربي أو المحلي يجد 

مفهوم التعليم من بعد أصبح يمثل المحور األساسي لهذا التطوير، لما له من مميزات تعمل على حل العديد من المشكالت 

وأبلغ دليل على ذلك مضمون توصيات العديد من المؤتمرات . التعليمية التي نواجهها، وتعاني منها شرائح عريضة من الطالب

لدولية والعربية والكويتية، والتي أكدت جميعها ضرورة السعي الجاد إلدخال التعليم من بعد ضمن والندوات القومية ا

  .المنظومة التعليمية

الزيادة المستمرة في عدد : فعلى الرغم من المزايا المتعددة للتعليم التقليدي إال أن هناك عدة تحديات تواجهه منها

 تربويا، القصور في مراعاة الفروق الفردية داخل حجرات الدراسة، وأخيرا ثورة الطالب سنويا، أعداد المعلمين المؤهلين

ونتيجة للتراكم الزمني المستمر لهذه المشكالت تم استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم . معلوماتية وتكنولوجية هائلة

 . لدعم وتقوية التعليم التقليديلتحسينه، ومنها جاء التعليم اإللكتروني ليمثل نظاما تعليميا حديًثا 

مدى قدرتها على أن تعدل من تنظيماتها وأساليب : ومن هنا يعد التحدي األصعب الذي يواجه مدارسنا اآلن هو

 ). 37-5(إدارتها وأدائها بحيث تتحقق لها المرونة الكافية للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية التي يفرضها مجتمع المعلومات 

لكتروني يمثل اتجاها حديًثا لدفع وتشجيع أفراد المجتمع للتعليم المستمر واالستزادة من المعرفة طول فالتعليم اإل

  .العمر، كما أنه توجه يسهم في تجاوز مشكالت التعليم التقليدي

 وتنمية ومن َثم تزايد االهتمام بالتعليم اإللكتروني بدولة الكويت لالرتقاء بمستوى التعليم وتحسين مستوى الطالب

فالتعليم اإللكتروني سوف يغير األدوار . ملكاته والبعد عن الحفظ واالستظهار في التعليم واالنتقال إلى االبتكار واإلبداع

التقليدية للمعلمين فيقوم المعلم في ظله بوضع المحتوى التعليمي وتصميم البرامج التعليمية اإللكترونية، ويضع الخطط 

 . ى الهواء مباشرةوالتقويم واالختبارات عل

تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة في ومن هنا تسعي الدراسة الحالية إلى تعرف المعوقات التي تواجه 

 . دولة الكويت

 :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 ي دولة الكويت؟معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة فهي ما 

 :أسئلة الدراسة

 :يتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية

 ما أهم أهداف ومميزات التعليم اإللكتروني؟ -

  ما معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي اللغة العربية؟-

 تفعيل تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟  ما التصور المقترح ل-

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي

 .تعرف أهم أهداف ومميزات التعليم اإللكتروني -

الكويت من وجهة تعرف طبيعة المعوقات التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة  -

 .نظر معلمي اللغة العربية

 . تقديم يصور مقترح لتطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت -
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  :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

 : أهمية نظرية من خالل

 لمواجهة التغيرات وإعدادهم إلى تربية أفراد المجتمع  ذاته، حيث تسعى دولة الكويتتعليم اإللكترونيأهمية موضوع ال -

 حيث يتمركز التعليم اإللكتروني حول المتعلم ويجعله هدفه األسمى ومن َثم يتحمل جانبا .العالمية والمحليةوالتحديات 

 . كبيرا من مسئولية تعليمه واعتماده على نفسه

إللكتروني في رفع كفاءة العملية التعليمية والتغلب على مشكالت الكشف عن طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم ا -

 .التعليم التقليدي وحفز الطالب على التعلم الذاتي

 :أهمية تطبيقية من خالل

 .بدولة الكويتتطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة  بآليات تفعيل مقترحتقديم تصور  -

 : حدود الدراسة

من معلمي اللغة العربية بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، نظرا ألن معلمي اللغة العربية عينة  :حدود بشرية

  .نسبة كبيرة من العاملين بالتدريس داخل مدارس المرحلة المتوسطةويمثلون 

  .2008/2009تم تطبيق الدراسة وأداتها خالل العام الدراسي : حدود زمنية

 :منهج الدراسة

وخاصة أنه ال يقتصر  الدراسة الحالية فإن المنهج الوصفي يعتبر من أنسب المناهج البحثية للدراسة الحالية،ا لطبيعة وفًق

على مجرد وصف البيانات وتبويبها، حيث يقوم بفحص العوامل المتضمنة في المواقف وتحليلها، والوصول إلى مجموعة من 

 .)136 -6(النتائج، ووضع تفسير لها وربطها بأسبابها

 : داة الدراسةأ

لتعليم اإللكتروني  امعوقات تطبيقاعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة أداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة حول 

  . بدولة الكويتبمناهج المرحلة المتوسطة

 :مصطلحات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المفاهيم التالية

 : معوقات التعليم اإللكتروني -

مجموعة المعوقات التي تقف أمام استخدام معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت : بأنهاتعرف إجرائيا 

 . للتعليم اإللكتروني، وتقاس بدرجة استجابة أفراد الدراسة على عبارات أداة الدراسة

 :E-Learning التعليم اإللكتروني -

 أي فيقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين  منظومة تعليمية لت:بأنهالتعليم اإللكتروني يعرف 

أجهزة الحاسوب، اإلنترنت، القنوات المحلية أو (وقت وفى أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل 

تعلمية تفاعلية / لتوفير بيئة تعليمية ..) عدالفضائية للتلفاز، األقراص الممغنطة، التليفون، البريد اإللكتروني، المؤتمرات عن ب

ا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم أو غير متزامنة دون االلتزام بمكان محدد اعتماد متعددة المصادر بطريقة متزامنة

  ).289-7(والمعلم
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التعلمية لطالب المرحلة / ليمية تقديم كافة الخدمات التع: وتعرف الدارسة الحالية التعليم اإللكتروني إجرائيا بأنه

وغيرها، ... الحاسوب، اإلنترنت، التفاز،: المتوسطة بدولة الكويت من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل

  .بما يوفر بيئة تفاعلية تدعم عملية التعلم الذاتي لدى الطالب

 : إجراءات الدراسة

 :  التاليتتحدد خطوات الدراسة الحالية على النحو

االطالع على األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بهدف تقديم إطار نظري يتناول التعليم اإللكتروني  -

 .ومميزاته وأهدافه ومتطلبات تحقيقه

 .إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت -

 .تحكيم القائمة من خالل عرضها على المتخصصين في المجال؛ للتأكد من صدقها وثباتها -

 .تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة الممثلة له -

 .إجراء الدراسة الميدانية وتطبيق االستبانة على عينة الدراسة -

 .إجراء العمليات اإلحصائية وتفسير نتائج الدراسة الميدانية -

 . ترح آلليات تفعيل تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويتتقديم تصور مق -

 :الدراسات السابقة

أجريت بعض الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع التعليم اإللكتروني، وأهم معوقات تطبيقه، والدور الذي يمكن أن 

لذا تم عرض كل دراسة من خالل تناول هدفها،ومنهجها،وأهم . تةيؤديه في العملية التعليمية، وذلك على فترات زمنية متفاو

 . نتائجها وفًقا للترتيب الزمني، مع تعليق عام على هذه الدراسات

 ):8) (2007(دراسة محمد علي 

ت هدفت الدراسة إلى تعرف طبيعة العالقة بين التعليم اإللكتروني وتحقيق الجودة الشاملة بالتعليم الجامعي العربي،وآليا

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي . تفعيل استخدام التعليم اإللكتروني لتحقيق الجودة الشاملة بالتعليم الجامعي العربي

دراسة . وخلصت الدراسة إلى ضرورة إنشاء مراكز تميز ببعض الجامعات مزودة بالتعليم اإللكتروني. لتحقيق أهدافها

 . لالستفادة منها؛ين بالتعليم اإللكترونياالتجاهات العالمية الحديثة التي تستع

 ):9 ()2008(دراسة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية 

هدفت الدراسة إلى نشر الوعي بثقافة التعليم اإللكتروني وأهميته في مجتمع المعرفة، ورصد واقع التعليم اإللكتروني في 

واعتمدت الدراسة على المنهج . تجارب العالمية في التعليم اإللكترونيمدارس التعليم قبل الجامعي في مصر، ورصد ودراسة ال

معلم من العاملين ) 100(طالبا من طالب المرحلة اإلعدادية و)150(وطبقت استبانة الدراسة على عينة قدرها . الوصفي

يم المصري وفي نواتج التعليم وأسفرت الدراسة عن أن التعليم اإللكتروني يحقق نقلة نوعية في منظومة التعل. بذات المرحلة

كما كشفت النتائج عن أن عدم توافر اإلمكانات المادية للتعليم اإللكتروني  .وضمان أداء عالي الجودة من جانب الخريج

عدم تناسب عدد األجهزة مع عدد الطالب، عدم وجود عدد كاف منها في حالة : بالمدرسة تشكل عقبات لهذا التعلم مثل

  .الستخدام،عدم توافر المواد والمقررات الدراسية اإللكترونية الالزمة للتعلم اإللكترونيصالحية مستمرة ل

 ):Bare and Meek) 1998)(10دراسة بير وميك 

واعتمدت الدراسة . هدفت الدراسة إلى تعرف أهم معوقات التعليم اإللكتروني التي تواجه المعلمين في استخدام اإلنترنت

قلة الدعم الفني، قلة الوقت المخصص لالستفادة : لصت الدراسة إلى أن أهم هذه المعوقات ما يليوخ. على المنهج الوصفي

من خدمات اإلنترنت بصورة مكثفة، قلة تنظيم دورات متخصصة للمعلمين حول استخدامات اإلنترنت في التعليم، قلة توفير 

  .صول إليها عبر اإلنترنتالحماية الضرورية للطلبة من المواد غير المناسبة التي يمكن الو
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 ):11) (2001(دراسة جاستفريند وآخرون 

هدفت الدراسة إلى تعرف الكيفية التي يتم بها تحويل المقررات المقدمة بصورة تقليدية إلى مقررات يتم طرحها عبر 

. عتبار عند عملية التحويلاإلنترنت، مع تعرف األمور المرتبطة بالمحتوى والتصميم، والعالقات اإلنسانية التي تؤخذ بعين اال

وخلصت الدراسة إلى ضرورة فحص المواد المراد طرحها عبر اإلنترنت للتأكد من . واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

ارتباطها بمتطلبات المجال الدراسي، ومناسبتها لالستخدام في بيئة تعلم إلكترونية، وجوب إعادة النظر في طبيعة العالقات 

لقائمة بين الطالب والمعلم في ظل بيئة التعلم التقليدية، حيث تتضاءل فرص الحوار والتخاطب المباشر بينهما في اإلنسانية ا

 . التعلم اإللكتروني

  ):Jessica) 2003) (12دراسة جيسيكا 

من جهة، ومدى هدفت الدراسة إلى إبراز العالقة بين نمط االستراتيجيات التعليمية التي تشكل طبيعة التعلم اإللكتروني 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، كما . تفضيل المتعلمين لنموذج التعلم اإللكتروني المبني على أساسها من جهة أخرى

وظفت االستبانة لمسح آراء المتعلمين في نموذج التعلم اإللكتروني المقدم لهم، والصلة بين استراتيجيات التدريس ودرجة 

ت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين استراتيجيات التدريس ودرجة رضا المتعلمين عن المقرر وخلص. تفضيلهم للنموذج

 . المحمول إلكترونيا، وكذلك بالنسبة لالستراتيجيات التي تركز على الجوانب االجتماعية والوجدانية في عمليتي التعليم والتعلم

 ):John Monson)2003) (13جون مونسون 

 تعرف طبيعة التفاعل اإلنساني الحادث في التعلم اإللكتروني، وذلك من منظور المتعلم هدفت الدراسة إلى

وخلصت الدراسة إلى أن المتعلمين . واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. والمعلم،وتوقعات كل طرف بشأن هذا التفاعل

وني بينهما، وأن دور المعلم أكثر أهمية من دور والمعلمين المشاركين في التعلم اإللكتروني يدركون أهمية التفاعل اإللكتر

 .المتعلم، كما أن المعلمين أدركوا جليا طبيعة الدور المهم للمتعلمين في تحقيق التفاعل اإللكتروني

 ):Williams)2003) (14دراسة ويليامز 

وخلصت الدراسة . وصفيواعتمدت الدراسة على المنهج ال. هدفت الدراسة إلى تعرف أهم معوقات التعليم اإللكتروني

إلى أن معوقات التعليم اإللكتروني قد تكون بشرية وتشمل المعوقات التنظيمية مثل اقتصار االستخدام المقبول للحاسوب على 

التكيف مع :ومعوقات تدريسية مثل. وعدم االستعداد الستثمار التكنولوجيا الجديدة في نشاطات التدريب، العمل فقط 

أما . والمقاومة الثقافية مثل زيادة عبء المعلم،وميول المعلم نحو التعليم الرقمي.  المواد الدراسيةالتكنولوجيا وتطوير

 . المعوقات التقنية فشملت سعة الحزمة البرمجية والتفاعلية والدعم التكنولوجي وكلفة التطوير

 :تعقيب عام على الدراسات السابقة

والدور الحيوي ،  وأبعاده المختلفةالتعليم اإللكترونيي تطرقت لموضوع من خالل العرض السابق للدراسات السابقة الت

 . تتضح الحاجة الماسة إلجراء الدراسة الحالية. تيسير التعلم أمام الطالب، وأهم معوقاتهلعبه في يالذي يمكن أن 

 :اإلطار النظري

التعليم اإللكتروني، وأهدافه، ومتطلباته، تتناول الدراسة الحالية أهم محاور اإلطار النظري من خالل التعرض لمفهوم 

 .وذلك تمهيدا إلجراء الدراسة الميدانية. ومميزاته

 : مفهوم التعليم اإللكتروني -

هناك العديد من المفاهيم التي تستخدم للتعبير عن تقنية بناء المقررات وتوصيلها إلى المتعلمين بواسطة الشبكات 

التعلم ،Flexibel Learning،والتعلم المرن Virtual Learningوم التعلم االفتراضي اإللكترونية، ومن هذه المفاهيم مفه

 .Network Based Learning،التعلم اإللكتروني عبر الشبكات On Line Learningالمباشر أو الفوري 

 من خالل شبكة  الذي يحقق فورية االتصال بين الطالب والمدرسين إلكترونياDigital Educationأو التعليم الرقمي 

 ).Networked Education )15-7 أو شبكات إلكترونية حيث تصبح المدرسة مؤسسة شبكية
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ومفهوم التعليم اإللكتروني مفهوم شامل يتضمن توظيف جميع الوسائط اإللكترونية في العملية التعليمية مثل برامج 

وأيضا البرامج المسموعة سواء تم استخدام هذه البرامج الكمبيوتر التعليمية المختلفة وكذلك برامج الفيديو والتليفزيون 

 . مباشرة أو قدمت للمتعلمين من خالل الشبكات

التعليم الذي تؤدي فيه شبكة : ويعرف التعليم اإللكتروني بأنه. ويعد مفهوم التعليم اإللكتروني مفهوما حديًثا نسبيا

 ).350-16(تقييمهاإلنترنت دورا مهما في نقل التعلم ودعمه وإدارته و

طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته، ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، : أو هو

 الفصل الدراسي هو استخدام فيورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات االنترنت سواء أكانت عن بعد أم 

 .)113-17 (ل المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة إيصايالتقنية بجميع أنواعها ف

 أنه من الناحية التقنية يمكن اعتبار أي شيء يتعلمه Kaseman and Kasemanويري كل من الري وسوزان كسيمان 

 ). 6-18(اإلنسان عن وسائط الحاسب اآللي أو بواسطتها هو تعلم إلكتروني

 تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والمتمركزة حول التعلم، والتيات التعلم الميسرة طريقة ابتكارية إليصال بيئ: فهو

 العديد من التقنيات الرقمية سويا مع في أي مكان وزمان عن طريق االنتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة فيألي فرد 

  .)3 -19 (لمرن والمبوباألنماط األخرى من المواد التعليمية المناسبة لبيئات التعلم المفتوح وا

 : نشأة التعليم اإللكتروني وتطوره-

مع ظهور الثورة التكنولوجية وتطور تقنية المعلومات أصبح العالم قرية كونية صغيرة،ومع ظهور الكمبيوتر وتقنياته 

بر أسلوبا من أساليب نشأت فكرة التعليم اإللكتروني الذي يعت وتطور شبكة اإلنترنت في السنوات األخيرة بشكل مذهل وسريع،

 .إلخ..... التعليم يعتمد على الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت واألقراص المدمجة والبرمجيات التعليمية

 :يمكن إبراز معالمها فيما يلي ولقد مر مفهوم التعليم اإللكتروني بأربع مراحل

 .أجهزة الكمبيوتر،وكان التعليم فيها تقليديا قبل انتشار 1973قبل عام : المرحلة األولي

 وتعتبر عصر الوسائط المتعددة،وقد تميزت باستخدام أنظمة تشغيل 1993 – 1973تمتد ما بين عامي : المرحلة الثانية

 . ذات واجهة رسومية

،وقد ظهرت فيها الشبكات العالمية للمعلومات وشبكة اإلنترنت والبريد 2000 -1993تمتد ما بين عامي : المرحلة الثالثة

 .روني،ما أدي لسهولة كبيرة في عملية االتصالاإللكت

 وحتى اآلن،حيث ظهر الجيل الثاني للشبكة العالمية للمعلومات،ووفرت الشبكة 2000تمتد ما بين عامي : المرحلة الرابعة

 .فرص أكبر للتعلم وأصبحت أسرع في عملية االتصال والتفاعل

كتروني في االستفادة من األقراص المدمجة واألوساط التعليمية ولقد بدأت المرحلة األولي والجيل األول للتعلم اإلل

والكتب اإللكترونية، ثم وفر الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني التفاعلية وظهور معامل التعلم اإللكتروني، ثم ظهر الجيل الثالث، 

  ).20(وبدأ دخول أنظمة التعلم اإللكتروني في الفصول الدراسية

 : لكترونيأهداف التعليم اإل -

 : )119-21 (ما يلي أهمهامن لكتروني تحقيق العديد من األهداف، يمكن من خالل التعليم اإل

  .زيادة فاعلية المدرسين وزيادة عدد طالب الشعب الدراسية •

  وتعويض نقص الخبرة لدى بعضهم، مساعدة المدرسين في إعداد المواد التعليمية للطالب •

 من قبل إدارة تطوير اتحديثها مركزي وسهولة ا،رتها اإللكترونية للمدرس والطالب معتقديم الحقيبة التعليمية بصو •

  .المناهج

  .التعليمية عن طريق الفصول االفتراضية إمكانية تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات •
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  .تقليديةتوفير الكثير من أوقات الطالب والموظفين كما يحدث في الطرق ال •

  .إعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر ونشر التقنية في المجتمع •

 بناء الجداول الدراسية، ،الدراسية إدارة الشعب، التسجيل المبكر :تقديم الخدمات المساندة في العملية التعليمة مثل •

  .م وتوجيه الطالبويوالتق أنظمة االختبارات توزيعها على المدرسين،

  .فرص المقارنة والمناقشة والتحليل والتقييم عددة ومتباينة للمعلومات تتيحتوفير مصادر مت •

  .بتحديد دور المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية إعادة هندسة العملية التعليمية •

والبيت،  ،التعليمية المعلم، والمتعلم، والمؤسسة(اإللكتروني في ربط وتفاعل المنظومة التعليمية استخدام وسائط التعليم •

  .)والمجتمع، والبيئة

  .نمذجة معيارية التعليم •

  .الخبرات التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروني تبادل •

متغيرات  وعلى التفاعل مع، الطالب وبناء شخصياتهم إلعداد جيل قادر على التواصل مع اآلخرين نمية مهارات وقدراتت •

  .العصر من خالل الوسائل التقنية الحديثة

 .)1 -22( العصر يساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على مواكبة مستجدات نشر الثقافة التقنية بما •

 : متطلبات التعليم اإللكتروني-

 ):45:44-23(يتطلب التهيئة لذلك من خالل ما يليهذه األهداف تحقيق  يشار إلى أن

  .ة والبرمجياتالتحتية الالزمة، المتمثلة في الشبكات واألجهز يةوفير البنت •

بأهمية وكيفية وفعالية التعليم (المعلم، والمتعلم، والمؤسسة التعليمية، والبيت، والمجتمع، والبيئة(التعليمية  توعية المنظومة •

  .اإللكتروني، لخلق التفاعل بين هذه المنظومة

  .بما يمكن تسهيل استخدام هذه التقنية) المعلم، المُتعلم(تدريب  •

 . مصادر المعلومات والخبرةفي، يمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتنوعخلق بيئة تعل •

دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية واآلراء والمناقشات والحوارات  •

 ،Chatting / Talkالتحدث ، E-mailثل البريد اإللكتروني الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة م

 .Virtual Classroomغرف الصف االفتراضية 

 .رفع قدرات التفكير العليا لدى الطالب •

 .إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة •

 .االتصاالت والمعلوماتإكساب الطالب المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات  •

 . العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة والمتالحقةفيتطوير دور المعلم  •

توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالمية والمحلية وعدم االقتصار على المعلم كمصدر للمعرفة،  •

 .كي يستزيد الطالب Links بمواقع تعليمية أخرى مع ربط الموقع التعليمي

 .خلق شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية •

 . يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهمالذيتقديم التعليم  •

 . تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية •
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من نظريات التعليم السلوكية إلى النظريات البنائية والمعرفية واالجتماعية، حيث يكون المتعلم إيجابيا نشًطا يبني التحول  •

 .تعلمه بنفسه وال يستقبله من المعلم

حيث يكون المتعلم هو المسؤول  تحول فلسفة التربية من التعليم المتمركز حول المعلم إلى التعليم المتمركز حول المتعلم، •

 .عن تعلمه

 .التحول من تحكم المعلم في التعليم إلى تحكم المتعلم فيه، حيث يتحكم في تحديد تعلمه الخاص وإدارة أنشطته •

 ). 61-24(تحول نواتج التعليم من التذكر األصم إلى الفهم واإلبداع وحل المشكالت •

 :التعليم اإللكتروني مميزات وفوائد -

  ):183:182-25(كن إيجازها في النقاط التالية للتعليم اإللكتروني مزايا عديدة يم

 .سرعة تطوير المناهج والبرامج بما يواكب متطلبات العصر •

 .تقليل تكلفة تطوير المناهج والبرامج •

 .أي مكانإلى الطالب سواء في ...) المناهج، والمراجع،( سهولة وصول المادة العلمية •

  .لوماتومدارك الطالب من خالل تنوع مصادر المع سعة أفق •

  .الزمان في العملية التعليمية وتجاوز قيود المكان •

  .تمكين مؤسسات التعليم من تحقيق التوزيع األمثل لمواردها المحدودة •

  .وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين •

وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى من خالل وسائل ، ا فيما بينهم من جهةونيإتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكتر •

  .البريد اإللكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار والفصول االفتراضية ونحوها

 المتدربين بأقل تكلفة وتنمية قدرات المتعلمين والتي تمكن من تحسين وب الذاتيين في المجتمعيالتدر ونشر ثقافة التعلم •

  .دنى مجهودبأو

تمكين  والقلق لديهم ورفع شعور وإحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية وكسر حاجز الخوف •

الدارسين من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق والمعلومات بوسائل أكثر وأجدى مما هو متبع في قاعات الدرس 

  .التقليدية

 . م حتى خارج أوقات العمل الرسميةسهولة الوصول إلى المعل •

لكترونية في إيصال المعلومات تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل االستفادة من الوسائل واألدوات اإل •

  .والواجبات والفروض للمتعلمين وتقييم أدائهم

 . عدالة في تقييم أداء المتعلمين ومختلفة أكثر دقة واستخدام أساليب متنوعة •

تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة المرئية أو المسموعة أو  •

  .المقروءة ونحوها

توفير رصيد ضخم ومتجدد من المحتوى العلمي واالختبارات والتاريخ التدريسي لكل مقرر يمكن من تطويره وتحسين  •

  .وزيادة فعالية طرق تدريسه

وفر إمكانية التطوير الوظيفي والمهني لزيادة كفاءة موظفي القطاعات الخاصة والقطاع الحكومي ومواكبتهم للتطورات ي •

 . السريعة في مجال تخصصاتهم

 . يساعد على حل المشاكل التعليمية التي تتعلق بنقص الكفاءات التعليمية وزيادة عدد الطالب •

 .ير وإثراء عملية التعلم تنمية التفكفييسهم التعلم اإللكتروني  •

 .إمكانية تحديث المواقع والبرامج التعليمية وتعديل وتحديث المعلومات والموضوعات بالمنهج •

 . سرعة نقل المعلومات الدراسية إلى الطالب باالعتماد على تقنية االتصاالت •
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 :  عمليتي التعليم والتعلمفيصيغ توظيف التعلم اإللكتروني  -

 مدرسة ما، وقد توظف المدرسة في عمليتي التعليم والتعلم فيماذج لتوظيف التعلم اإللكتروني توجد ثالث صيغ أو ن

 : )302:296 -26 (أحد هذه النماذج وقد توظفها مجتمعه

 :  النموذج الجزئي أو المساعد-1

 ييوم الدراسي فوقد يتم أثناء ال، )التقليدي( دعم التعليم الصفي ييتم استخدام بعض أدوات التعلم اإللكتروني ف

 :الفصل أو خارج ساعات اليوم الدراسي ومن أمثلة هذا النموذج

 .طالع على بعض المواقع باإلنترنتتوجيه الطالب إلى تحضير الدرس القادم من خالل اال •

 .قيام إدارة المدرسة بوضع الجداول المدرسية،وأسماء الطالب على أحد مواقع اإلنترنت •

  . بالرجوع إلى اإلنترنتتوجيه الطالب إلى إجراء بحث •

  .توجيه الطالب إلى القيام ببعض األنشطة اإلثرائية باستخدام برمجية حاسوبية، أو الشبكة العالمية للمعلومات •

 .  الفصل التقليديي تحضير درسه وفى تعزيز المواقف التدريسية التي سيقدمها فياستفادة المعلم من اإلنترنت ف •

 : ط النموذج المختلط أو المخلو-

 ي معمل الحاسوب أو فيم اإللكتروني داخل غرفة الصف، أو فييتضمن هذا النموذج الجمع بين التعليم الصفي والتعل

م اإللكتروني القائمة على الحاسوب ي المدرسة بأدوات التعلي الصفوف الذكية أي األماكن المجهزة فيف مركز مصادر التعلم، أو

 .أو على الشبكات

مع التأكيد على أن دور المعلم ليس الملقن ، م اإللكترونيي بالجمع بين مزايا التعليم الصفي والتعلويمتاز هذا النموذج

بل الموجه والمدير للموقف التعليمي، ودور المتعلم هو األساس فهو يلعب دورعملية تعلمهيا فا إيجابي . 

ثم  ديدة منها أن يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس، عم اإللكتروني والتعليم الصفي أشكاًاليوتأخذ عملية الجمع بين التعل

تقويم (ثم التقويم الذاتي النهائي باستخدام اختبار بالبرمجية  يوجه طالبه إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجية تعليمية،

قد يتم التعليم م اإللكتروني ثم التعليم الصفي، وي، وقد تبدأ عملية التعلم بالتعل)تقويم تقليدي(أو اختبار ورقي  ،)إلكتروني

ثم يتم التقويم  م اإللكتروني،يم اإللكتروني لدروس أخرى تتوفر له أدوات التعليالصفي لبعض الدروس التي تتناسب معه والتعل

 . )التقليدي أو اإللكتروني(بأحد الشكلين 

 :م اإللكترونيي النموذج الكامل للتعل-

ويخرج هذا النموذج خارج حدود الصف الدراسي، فهو  ليم الصفي، للتعم اإللكتروني بديًالي التعليعد هذا النموذج يف

 ساعة من قبل المتعلم حيث 24ال يحتاج إلى فصل أو مدرسة ذات أسوار، بل يتم التعلم من أي مكان وفى أي وقت خالل 

ارس أو جامعات  مدي ويتم فVirtual Learningتتحول الفصول إلى فصول افتراضية، وهذا ما يطلق عليه التعلم االفتراضي 

، ويكون دور المتعلم هنا هو الدور األساسي حيث )م اإللكتروني عن بعديالتعل(م عن بعد يافتراضية، وهو إحدى صيغ التعل

يتوافق معهم ويتبادل معهم ينا بطريقة فردية على حدة أو بطريقة تعاونية مع مجموعة صغيرة من زمالئه الذيتعلم ذاتي 

أو غير تزامنية عن طريق غرف المحادثة، مؤتمرات الفيديو، السبورة البيضاء، مؤتمرات التليفون، الخبرات بطريقة تزامنية 

م اإللكتروني المختلفة سواء القائمة على يالبريد اإللكتروني، مجموعات المناقشة، لوحة اإلعالنات باستخدام أدوات التعل

 . الحاسب أو على الشبكات
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 : معوقات التعليم اإللكتروني-

 -27(ي  إلى مجموعة من العوامل التي تعوق التحديث التعليمي، يمكن تلخيصها كما يلشار محمد خميسأ

257:256 :( 

: تجعلهم يرفضون التحديث، ويقاومون تطبيق أو توظيف المستحدث، ومن هذه العوامل: معوقات متعلقة بالمعلمين  - أ

ائده، وعدم رغبتهم في التغيير وتمسكهم بالقديم، عدم وضوح المستحدث، وعدم درايتهم بأهميته وضرورته وفو

واتجاهاتهم السلبية نحو المستحدث، وكثرة أعبائهم، وعدم وجود الوقت الكافي لديهم للتجريب والتدريب، وعدم 

تمكنهم من مهارات توظيف المستحدث، وخوفهم من الفشل عند التنفيذ، وعدم وجود حوافز مادية أو معنوية أو 

 توظيف المستحدث، الصعوبات واإلحباط الذي يواجه بعض المعلمين نتيجة نقص اإلمكانات إلىيدفعهم التشجيع الذي 

 .والتسهيالت المادية، أو معوقات النظام التعليمي واإلداري

حدث، حيث قد تكون اإلدارة غير الواعية، وغير المؤهلة عائقًا في سبيل تطبيق المست: معوقات متعلقة باإلدارة التعليمية  - ب

وتتمثل هذه المعوقات في اإلجراءات اإلدارية الروتينية المعقدة، واللوائح الجامدة التي ال تسمح بالتطوير، وال تتيح 

 .المرونة

وتتمثل في نقص التمويل، وعدم توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة، : معوقات متعلقة بالتمويل والنظام التعليمي  - ج

ينية ال تسمح بقبول المستحدث، عدم توفر المناخ المناسب لتطبيق المستحدث في النظام، عدم وجود تعقيدات روت

 .استعداد المؤسسة للتواصل مع مؤسسات أخرى لتلقى الدعم والمساندة والمشورة الفنية الالزمة لتطبيق المستحدث

ألنها  ؛د يرفض المستحدث التعليمي الجديدفمثًال المجتمع بأفراده ومؤسساته ومنظماته ق: معوقات متعلقة بالمجتمع  -د

تمس مستقبل األبناء وحياتهم األسرية، ويظهر هذا الرفض من خالل وسائل اإلعالم، كاإلذاعة والتليفزيون والصحافة، 

 .من خالل اللقاءات والكتابات وغيرها

 عض الحلول المقترحة للتغلب عليها، وب التي تواجه تطبيق التعلم اإللكتروني الرئيسةبعض التحدياتولهذا يمكن تحديد 

 :فيما يلي

ويتمثل ذلك في عدم توفر الميزانية واألجهزة واألثاثات : نقص التمويل والبنية التحتية الالزمة للتعلم اإللكتروني  -1

والتجهيزات وجميع متطلبات التعلم اإللكتروني، ويمكن التغلب على تلك المعوقات من خالل إشراك مؤسسات المجتمع 

 .وتخصيص جزء من ميزانية التعليم لتطبيقه والقطاع الخاص واألفراد من خالل مساهماتهم ودعمهم للمشروع،

وتتمثل في عدم وجود الفنيين والخبراء والمتخصصين الالزمين لتطبيق مشروع التعلم : نقص القوى البشرية المدربة  -2

كثفة للقوى البشرية الالزمة، وإرسالهم في بعثات تدريبية إلى ويمكن التغلب على ذلك بعقد دورات تدريبية م. اإللكتروني

 .الدول المتقدمة

وهذا يتطلب جهدًا مكثفًا لتدريب وتأهيل المعلمين :  ونقص الوعي بالتعلم اإللكترونيالمجتمعاألمية التكنولوجية في  -3

 .والمتعلمين بشكل خاص استعدادًا لهذه التجربة

مثل كفاءة شبكات االتصال، وتوافر األجهزة والبرامج، ومدي القدرة : ي بعوامل تكنولوجية أخريارتباط التعلم اإللكترون  -4

علي تصميم وإنتاج المحتوي التعليمي بشكل متميز، وهذا يتطلب االهتمام برفع جودة شبكات االتصال باإلنترنت، 

 مهارات التصميم واإلنتاج لمحتوي ىلتوفير برامج تدريب ع ووكذلك توافر كافة المتطلبات من األجهزة والبرامج،

 .تعليمي عالي الجودة

 السائد أن التعلم اإللكتروني يلغى دور ئالمفهوم الخاط: عدم فهم الدور الجديد للمعلم في ظل التعلم اإللكتروني  -5

. وإيجابية عن قبلللمعلم في التعلم اإللكتروني والتي أصبحت أكثر فاعلية  المعلم، وهذا يتطلب توضيح األدوار الجديدة

 .وال يمكن االستغناء عن دور المعلم

 أيدي الشركات ى نشأة كثير من هذه األساليب التعليمية على عالوة عل:حداثة ظهور تطبيقات التعلم اإللكتروني  -6

التجارية، وهي غير مؤهلة عمليمؤسسات  ذلك يتطلب دعم وتأكيد علي دور اليا لمثل هذه المهمة، وللتغلب علا وثقافي
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التربوية في اإلعداد والتخطيط للتعلم اإللكتروني؛ حتى ال تتعرض العديد من تجاربه للفشل، نتيجة غياب الجانب 

  . الجانب التقني بدرجة كبيرةىالتربوي في عملية التخطيط واإلعداد والتصميم، حيث يتم التركيز عل

 : إجراءات الدراسة الميدانية

 :  عينة الدراسة-

 عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة والمتمثل في جميع معلمي اللغة العربية بمدارس تم اختيار

وفًقا آلخر اإلحصاءات الصادرة عن وزارة التربية بدولة الكويت ) 1828(المرحلة المتوسطة بدولة الكويت والبالغ عددهم 

معلما ومعلمة من معلمي اللغة العربية بالمناطق التعليمية بدولة ) 375(، حيث تم توزيع استبانة الدراسة على )28-178(

 .استبانة) 300(استبانة،الصالح منها ألغراض البحث العلمي ) 315(، عاد منها 2008/2009الكويت خالل العام الدراسي 

 : وقد راعت الدراسة في اختيار العينة االعتبارات التالية

 .) اإلناث–الذكور (من الجنسين أن تشتمل العينة على معلمين  -

 .ةأن تتوزع العينة على مختلف صفوف المرحلة المتوسط -

 . ) سنوات الخبرة، المؤهل العلمي–الجنس (يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة  )1(والجدول 

 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيرات الدراسة ):1(جدول 

 %النسبة  العدد متغيرات الدراسة

 الجنس %41.7 125 ذكور

 %58.3 175 إناث

 %41.7 125   سنوات5أقل من 

 %31.7 95   سنوات10 - 5 

 سنوات الخبرة

 %26.6 80  سنوات10أكثر من 

  المؤهل العلمي %25 75 تربوي

 %75 225 غير تربوي

 %100 300 اإلجمالي

 5الجنس، وغلبة لصالح فئة سنوات الخبرة أقل من وجود غلبة لصالح الذكور فيما يخص متغير ) 1(من الجدول 
سنوات، وغلبة لصالح فئة غير التربوي في متغير المؤهل العلمي، وهو ما يدل على تمثيل العينة لمجتمعها األصلي وتعبيرها 

  .عنه بصورة صادقة

 : أداة الدراسة-

يم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة لتعرف معوقات تطبيق التعل) استبانة(قام الباحثون ببناء وتطوير أداة 

األول، : وتكونت االستبانة من جزئين. الكويت، من خالل دراسة األدب التربوي والدراسات السابقة، وكل ما له صلة بموضوع

. ي يعمل بها،الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة التعليمية الت)اختياري(اسم : شمل البيانات األساسية مثل

والثاني شمل عبارات االستبانة التي تم توجيهها لعينة الدراسة، وأمام كل عبارة ثالثة مستويات تقيس معوقات تطبيق التعليم 

درجة (،غير موافق)درجتان(،موافق لحد ما)ثالث درجات(موافق: اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، وهى

  ).واحدة

عبارة تم ) 37(أمام المستوى الذي يراه، وبلغ عدد عبارات االستبانة ) √(علم ومعلمة وضع عالمة وطلب من كل م

 : تقسيمها إلى أربعة محاور

 ).10إلى1من ( عبارات )10( وشمل تناول المعوقات البشرية،  األول،-

 .)19 إلى11من ( عبارة )9( وشمل تناول المعوقات الفنية،  الثاني،-
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 ).29 إلى 20من ( عبارات )10( وشمل  المعوقات المادية،تناول  الثالث،-

  ).37 إلى30من ( عبارة )8( وشمل تناول المعوقات طبيعية،  الرابع،-

 :  صدق األداة-

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم االعتماد على صدق المحكمين، حيث عرضت االستبانة بصورتها األولية على الخبراء 

وقد ٌطلب منهم إبداء ). 1ملحق رقم( أصول التربية والمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم :والمتخصصين في مجاالت

الرأي والمالحظة حول مدى صحة الفقرات ومناسبتها لمعرفة معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة 

بدولة الكويت، مع حرية الحذف واإلضافة للفقرات، وبعد أخذ رأي المحكمين وتعديل األداة، استقرت االستبانة في صورتها 

 ).2ملحق رقم (ئية النها

  :ثبات األداة -

، إذ تم توزيع االستبانة على عينة مبدئية من معلمي اللغة )Test- Re –test( تم حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار

،بخالف عينة الدراسة، وبعد مضى أسبوعين تم إعادة )30( العربية بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت بلغ عددها

داة على نفس العينة،وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط لألداة وفق معادلة بيرسون التنبؤية، وبلغ معامل ثبات األداة تطبيق األ

 .، وهو معامل ثبات عال يعول عليه.)91(ككل 

 :وفيما يتعلق بثبات محاور االستبانة فقد تم الحصول على المعامالت التالية

 ).0.87: ( الثانيالمحور*    ).0.90: (المحور األول* 

 ).0.87(:المحور الرابع *   ).0.86(:المحور الثالث* 

 :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

فيما يلي أهم نتائج الدراسة الميدانية وذلك بعد تطبيق أداة الدراسة،ومعالجة البيانات إحصائيا،حيث يتم هنا تعرف 

المتوسطة بدولة الكويت في ضوء الواقع الفعلي داخل مدارسهم،وذلك من معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة 

االستبانة من وجهة نظرهم، وكذلك ترتيب عبارات كل محور من محاور االستبانة،ثم ترتيب محاور  خالل بيان ترتيب عبارات

وهو ما توضحه . ات أفراد العينةالمؤهل العلمي، سنوات الخبرة على استجاب: االستبانة، وأخيرا بيان أثر متغيرات الدراسة

 .الجداول التالية

  عبارات االستبيان وفق استجابات أفراد العينةترتيب: )2(جدول 

 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 العشرون .45 2.29 .عدم امتالك المعلمين لمهارات التعامل مع التكنولوجيا 1

 الثاني عشر .81 2.55 .امل مع التكنولوجياعدم امتالك الطالب لمهارات التع 2

عدم توفر الفنيين المؤهلين لتشغيل أجهزة التعليم  3

 .اإللكتروني
 الثالث عشر .51 2.54

عدم توفر الفنيين المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة  4

 .الدورية
 الثاني .39 2.91

 الرابع عشر .50 2.53 .عدم تقبل بعض المعلمين لفكرة التعليم اإللكتروني 5

 السابع عشر .50 2.46 .عدم تقبل بعض الطالب لفكرة التعليم اإللكتروني 6

قلة عدد أعضاء هيئة التدريس القادرين على إعداد المناهج  7

 . التعليمية إلكترونيا
 الخامس .48 2.85

 السادس والثالثون .49 1.17 .انصراف الطالب للبحث في مواقع غير مناسبة باإلنترنت 8

 الحادي والثالثون .59 1.81 .التعقيدات اإلدارية التي يواجهها المعلم 9
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 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 السادس والعشرون .84 2.04 .ضعف تحمس المسئولين بالوزارة للتعليم اإللكتروني 10

 الثالث .34 2.87 .المشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت 11

 األول .23 2.95 .حاجةعدم توفر المساعدة الفنية عند ال 12

 الخامس والثالثون .83 1.60 .انقطاع التيار الكهربائي في حصة التعليم اإللكتروني 13

 الثاني والثالثون .65 1.78. حدوث انقطاع أثناء البحث والتصفح ألسباب فنية أو غيرها 14

 ثالثونالسابع وال .38 1.13 .صعوبة مواكبة التطور السريع في تقنيات الحاسوب 15

 الحادي عشر .65 2.61 . قلة التدريب في مجال التعليم اإللكتروني 16

عدم وجود أدلة إرشادية للمعلمين لكيفية التعامل مع  17

 .التكنولوجيا
 الثامن والعشرون .68 1.90

وجود أدلة إرشادية للطالب لكيفية التعامل مع  عدم 18

 .التكنولوجيا
 الثالثون .79 1.86

ر المواد الدراسية اإللكترونية لعملية التعليم عدم توف 19

 .اإللكتروني
 الرابع والعشرون .68 2.15

 الثالث والثالثون .77 1.64 .عدم توفر خدمة اإلنترنت لدى المعلم بالبيت 20

الثامن والعشرون  .67 1.90 .عدم توفر خدمة اإلنترنت لدى الطالب بالبيت 21

 مكرر

 الثالث والعشرون  .50 2.17 .تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتعدم وجود بنية تحتية لال 22

 الثاني والعشرون .41 2.22 .عدم توفر خدمة اإلنترنت بالمدرسة 23

 السابع والعشرون  .60 1.93 .عدم امتالك المعلم لجهاز حاسوب بالبيت 24

 الرابع والثالثون  .76 1.62 عدم امتالك الطالب لجهاز حاسوب بالبيت  25

 السادس عشر .50 2.47 .عدم توفر شبكة للمعلومات مناسبة للتعليم اإللكتروني 26

عدم تناسب عدد أجهزة الحاسوب بالمدرسة مع عدد  27

  .الطالب
 السابع .48 2.70

 السادس  .46 2.75 .صعوبة توفر أجهزة الحاسوب لدى بعض الطالب 28

 الرابع  .36 2.86 .يم اإللكترونيالتكلفة المالية المرتفعة التي يحتاجها التعل 29

التخوف من االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم  30

 . اإللكتروني
 السابع عشر مكرر .75 2.46

عدم الوعي بثقافة التعليم اإللكتروني وأهدافه في العملية  31

 .التعليمية
 الخامس والعشرون  .74 2.07

رض جميع محتويات عدم كفاية وقت الحصة الدراسية لع 32

 .إلكترونياالدرس 
 العاشر  .55 2.63

 التاسع عشر .58 2.40 .افتقار التعليم عن طريق اإلنترنت إلى العمق في المادة 33

 الثامن  .47 2.68 .التعليم اإللكتروني يقلل التفاعل بين المعلم والطالب 34

 التاسع  .47 2.67 . ضعف التنظيم المنطقي للمعلومات المقدمة عبر اإلنترنت 35

 الحادي والعشرون .45 2.25 .صعوبة تقديم بعض المناهج من خالل التعليم اإللكتروني 36

 الخامس عشر .51 2.48 .صعوبة تعبير الطالب عن أنفسهم كما في التعليم التقليدي 37

عدم توفر المساعدة " تنص على والتي  ، المعوقات الفنيةمحورل ، والمنتمية)12(من الجدول السابق يتضح أن العبارة 

 المعوقات عينة الدراسة حولرأي بالنسبة ل) 2.95(بمتوسط حسابي بلغ قد جاءت في المرتبة األولي  ،"الفنية عند الحاجة 

الرئيسة التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، وهي نتيجة منطقية حيث يعد 
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ادر الفنية المتخصصة هو العائق األكبر في سبيل التطبيق الجيد للتعليم اإللكتروني في دولة الكويت ال تعاني من نقص الكو

نقص التمويل،وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج الدراسات السابقة التي جعلت من قلة الدعم الفني عائًقا في سبيل نجاح تجربة 

 .)Bare and Meek) 1998)(29 التعليم اإللكتروني كدراسة بير وميك

عدم توفر الفنيين  "تنص على  و،المعوقات البشرية ضمن عبارات محور ،)4(وجاءت في المرتبة الثانية العبارة 

وهو ما ). 2.91(،وذلك من وجهة نظر أفراد العينة، وبمتوسط حسابي قدره "المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة الدورية 

على مدى وعي أفراد العينة لمتطلبات التعليم اإللكتروني، واتفاق آرائهم حول ضرورة توفر يدعم النتيجة السابقة،ويدلل 

وهو نفس ما . الخبراء والمتخصصين في تقديم الدعم الفني وإجراء الصيانة لألجهزة المستخدمة في عملية التعليم اإللكتروني

 ). Williams) 2003) (30دراسة ويليامز خلصت إليه 

المشكالت الفنية التي " ، وتنص على ضمن عبارات محور المعوقات الفنية وهي ،)11(لثالثة جاءت العبارة وفي المرتبة ا

  . وهو ما يؤكد النتائج السابقة ويتوافق معها).2.87(،بمتوسط حسابي "تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت

ني بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت فكانت معوقات تطبيق التعليم اإللكترولترتيب أما المرتبة األخيرة بالنسبة 

 ، " صعوبة مواكبة التطور السريع في تقنيات الحاسوب"وتنص على ،محور المعوقات الفنيةعبارات من ،)15(من نصيب العبارة

ائلة كل  حيث يري أفراد أن العصر الحالي وما به من ثورة معرفية وتقنية وإمكانات ه).1.13(وذلك بمتوسط حسابي قدره 

كما أن ميزانية وزارة التربية تتيح لها متابعة كل جديد في عالم األجهزة . ذلك أدي إلى سرعة إيقاع الحياة ومواكبة كل جديد

  .واإللكترونيات

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فيوضحه الجدول التاليالمعوقات البشرية أما عن ترتيب عبارات محور 

  من وجهة نظر أفراد الدراسة المعوقات البشريةت محورترتيب عبارا: )3(جدول

االنحراف  المتوسط العبارات م

 المعياري

 الترتيب

 السابع .45 2.29 .عدم امتالك المعلمين لمهارات التعامل مع التكنولوجيا 1

 الثالث  .81 2.55 .عدم امتالك الطالب لمهارات التعامل مع التكنولوجيا 2

 الرابع .51 2.54 .المؤهلين لتشغيل أجهزة التعليم اإللكترونيعدم توفر الفنيين  3

 األول .39 2.91 . الدوريةعدم توفر الفنيين المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة 4

 الخامس .50 2.53 .عدم تقبل بعض المعلمين لفكرة التعليم اإللكتروني 5

 السادس .50 2.46 .عدم تقبل بعض الطالب لفكرة التعليم اإللكتروني 6

قلة عدد أعضاء هيئة التدريس القادرين على إعداد المناهج  7

 . التعليمية إلكترونيا
 الثاني .48 2.85

 العاشر .49 1.17  .انصراف الطالب للبحث في مواقع غير مناسبة باإلنترنت 8

 التاسع  .59 1.81 .التعقيدات اإلدارية التي يواجهها المعلم 9

 الثامن  .84 2.04 .ن بالوزارة للتعليم اإللكترونيضعف تحمس المسئولي 10

 عدم توفر الفنيين المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة"والتي تنص على ، )4( من الجدول السابق يتضح أن العبارة

تحول دون  بالمعوقات البشرية، و،قد جاءت في المرتبة األولي من وجهة نظر أفراد العينة بالنسبة للعوامل المرتبطة "الدورية

 .  هذه النتيجة،وقد سبق تفسير)2.91(تطبيق التعليم اإللكتروني، بمتوسط حسابي قدره 

قلة عدد أعضاء هيئة التدريس القادرين على إعداد المناهج التعليمية " ، والتي تنص على )7( تلتها في الترتيب العبارة

تحويل المقررات التقليدية إلى مقررات إلكترونية من حيث تعد عملية). 2.85(  وذلك بمتوسط حسابي قدره،"ا إلكتروني 

فهذه العملية تحتاج . العمليات الحيوية ضمن متطلبات التعليم اإللكتروني، وهو األمر الذي يعاني منه واقع التعليم اإللكتروني

س جعل عدم قدرة كما أن محمد خمي. ومن هنا جاء رأي عينة الدراسة ليؤكد ذلك. ألفراد تم تدريبهم وتأهيلهم لذلك

  ).256-31(المعلمين على إعداد المقررات إلكترونيا من أهم معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني 
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في المرتبة  "  انصراف الطالب للبحث في مواقع غير مناسبة باإلنترنت"، والتي تنص على )8(في حين جاءت العبارة 

وهو ما يشير إلى وعي معلمي المرحلة المتوسطة بدولة ). 1.17(قدره األخيرة بالنسبة للمعوقات البشرية، وبمتوسط حسابي 

الكويت وطالبهم بضرورة التوظيف الجيد للمستحدثات التكنولوجية، والبعد عن استخدامها في األمور المنافية لعادات وتقاليد 

 .المجتمع الكويتي

  . فيوضحه الجدول التاليالمعوقات الفنيةأما ترتيب عبارات محور 

 من وجهة نظر أفراد الدراسة المعوقات الفنية ترتيب عبارات محور: )4( ولجد

 

االنحراف  المتوسط العبارات م

 المعياري

 الترتيب

 الثاني .34 2.87 .المشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت 11

 األول .23 2.95 .عدم توفر المساعدة الفنية عند الحاجة 12

 الثامن .83 1.60 .لتيار الكهربائي في حصة التعليم اإللكترونيانقطاع ا 13

 السابع .65 1.78 . حدوث انقطاع أثناء البحث والتصفح ألسباب فنية أو غيرها 14

 التاسع .38 1.13 .صعوبة مواكبة التطور السريع في تقنيات الحاسوب 15

 ثالثال .65 2.61 . قلة التدريب في مجال التعليم اإللكتروني 16

 الخامس .68 1.90 .عدم وجود أدلة إرشادية للمعلمين لكيفية التعامل مع التكنولوجيا 17

 السادس .79 1.86 .وجود أدلة إرشادية للطالب لكيفية التعامل مع التكنولوجيا عدم 18

 الرابع .68 2.15 .عدم توفر المواد الدراسية اإللكترونية لعملية التعليم اإللكتروني 19

قد جاءت في " عدم توفر المساعدة الفنية عند الحاجة  "، والتي تنص على)12(لجدول السابق يتضح أن العبارة من ا

وقد سبق تفسير )2.95(معوقات الفنية،وذلك بمتوسط حسابي قدرهالمرتبة األولي من وجهة نظر عينة الدراسة فيما يتعلق بال

 .هذه النتيجة

 بمتوسط ،"المشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت " ص على وتن، )11( الترتيب العبارةتلتها في 

 . هذه النتيجة أيضاوقد سبق تفسير، )2.87(حسابي بلغ 

 صعوبة مواكبة التطور "، والتي تنص على )15(أما المرتبة األخيرة لعبارات المعوقات الفنية فكانت من نصيب العبارة 

 .وقد سبق تفسير ذلك) 1.13(، وذلك بمتوسط حسابي قدره  "السريع في تقنيات الحاسوب

 . فيوضحه الجدول التاليمحور المعوقات المادية أما ترتيب عبارات 

  من وجهة نظر أفراد الدراسة المعوقات المادية عبارات محورترتيب: )5(جدول 

االنحراف  المتوسط العبارات م

 المعياري

 الترتيب

 التاسع .77 1.64 .لدى المعلم بالبيتعدم توفر خدمة اإلنترنت  20

 الثامن .67 1.90 .عدم توفر خدمة اإلنترنت لدى الطالب بالبيت 21

 السادس .50 2.17 .عدم وجود بنية تحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 22

 الخامس .41 2.22 .عدم توفر خدمة اإلنترنت بالمدرسة 23

 السابع .60 1.93 .بالبيتعدم امتالك المعلم لجهاز حاسوب  24

 العاشر .76 1.62 .عدم امتالك الطالب لجهاز حاسوب بالبيت 25

 الرابع .50 2.47 .عدم توفر شبكة للمعلومات مناسبة للتعليم اإللكتروني 26

 الثالث .48 2.70 .عدم تناسب عدد أجهزة الحاسوب بالمدرسة مع عدد الطالب 27

 الثاني .46 2.75 .دى بعض الطالبصعوبة توفر أجهزة الحاسوب ل 28

 األول .36 2.86 .التكلفة المالية المرتفعة التي يحتاجها التعليم اإللكتروني 29
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 التكلفة المالية المرتفعة التي يحتاجها التعليم اإللكتروني" والتي تنص على ) 29 (من الجدول السابق يتضح أن العبارة

معوقات المادية التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني،وذلك بمتوسط حسابي ، قد احتلت المرتبة األولي لترتيب ال"

مما يشير إلى مدى وعي أفراد العينة بمتطلبات التعليم اإللكتروني، حيث تحتاج عملية التحول من التعليم ). 2.86(قدره

م اإللكتروني من بنية تحتية وأجهزة حديثة، التقليدي إلى اإللكتروني إلى تكلفة مالية باهظة من أجل توفير ما يحتاجه التعلي

 . وعقد دورات تدريبية لتأهيل المعلمين والفنيين

، وبمتوسط "صعوبة توفر أجهزة الحاسوب لدى بعض الطالب " ، والتي تنص على )28(تلتها في الترتيب العبارة

 . حاسوبي خاص بكل طالبفهناك بعض الطالب الذين ال تسمح لهم ظروفهم بشراء جهاز ). 2.75(حسابي قدره 

عدم امتالك الطالب "، والتي تنص على)25(أما المرتبة األخيرة في ترتيب المعوقات المادية فكانت من نصيب العبارة

حيث لم يعد امتالك الطالب لجهاز الحاسوب من الكماليات، بل ). 1.62(، وذلك بمتوسط حسابي قدره "لجهاز حاسوب بالبيت

  .ية لكل طالبأضحي من األمور الضرور

 .فيوضحه الجدول التاليالمعوقات الطبيعية أما ترتيب عبارات محور 

 من وجهة نظر أفراد الدراسةالمعوقات الطبيعية ترتيب عبارات محور  :)6(جدول 

االنحراف  المتوسط العبارات م

 المعياري

 الترتيب

 الخامس .75 2.46 . نيالتخوف من االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكترو 30

 الثامن .74 2.07 .عدم الوعي بثقافة التعليم اإللكتروني وأهدافه في العملية التعليمية 31

عدم كفاية وقت الحصة الدراسية لعرض جميع محتويات الدرس  32

 .إلكترونيا
 الثالث .55 2.63

 السادس .58 2.40 .افتقار التعليم عن طريق اإلنترنت إلى العمق في المادة 33

 األول .47 2.68 .التعليم اإللكتروني يقلل التفاعل بين المعلم والطالب 34

 الثاني .47 2.67 . ضعف التنظيم المنطقي للمعلومات المقدمة عبر اإلنترنت 35

 السابع .45 2.25 .صعوبة تقديم بعض المناهج من خالل التعليم اإللكتروني 36

 الرابع .51 2.48 . كما في التعليم التقليديصعوبة تعبير الطالب عن أنفسهم 37

، "التعليم اإللكتروني يقلل التفاعل بين المعلم والطالب" ، والتي تنص على )34( من الجدول السابق يتضح أن العبارة

تطبيقه بفعالية قد احتلت المرتبة األولي لترتيب المعوقات الطبيعية، والتي تعود إلى طبيعة التعليم اإللكتروني ذاته، تحول دون 

وهي نتيجة منطقية تدلل على وعي معلمي المرحلة ).2.68(من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وذلك بمتوسط حسابي قدره

المتوسطة بطبيعة التغيرات التي تحدث عند االنتقال من التعليم التقليدي للتعليم اإللكتروني، وهو ما يتوافق مع ما أشارت 

ريند وآخرون من أن التعليم اإللكتروني يقلل من فرص الحوار والتفاعل المباشر بين المعلم والطالب إليه نتائج دراسة جاستف

)32.(  

ضعف التنظيم المنطقي للمعلومات المقدمة عبر " ، والتي تنص على )35(تلتها في ترتيب المعوقات الطبيعية العبارة 

بريره في ضوء اتساق آراء أفراد عينة الدراسة، والتي أشارت وهو ما يمكن ت). 2.67(، وبمتوسط حسابي قدره "اإلنترنت 

آراؤهم فيما سبق بعدم وجود المعلمين المؤهلين إلعداد المقررات التقليدية بصورة إلكترونية، وعليه فضعف التنظيم المنطقي 

 . فيما يقدم من مقررات اآلن يعد نتيجة طبيعية لما سبق

عدم الوعي بثقافة "، والتي تنص على )31(قات الطبيعية فكانت من نصيب العبارةأما المرتبة األخيرة في ترتيب المعو

حيث أشارت الدراسة في إطارها  ).2.07(، وذلك بمتوسط حسابي قدره "التعليم اإللكتروني وأهدافه في العملية التعليمية

 األمية التكنولوجية وعدم الوعي بقيمة النظري إلى أهم معوقات التطبيق الناجح للتعليم اإللكتروني، والتي جاء من ضمنها

  .التعليم اإللكتروني، وما قد يوفره من إمكانات وتسهيالت رائعة داخل البيئة التعليمية
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 . أما عن ترتيب محاور االستبانة بصورة كلية من وجهة نظر العينة فيوضحه الجدول التالي

 ترتيب محاور االستبانة :)7(جدول 

 الترتيب نحراف المعيارياال المتوسط المحاور م

 األول 1.4603 23.1567 المعوقات البشرية 1

 الرابع 2.3526 18.8467 المعوقات الفنية 2

 الثاني 2.1686 22.2852 المعوقات المادية 3

 الثالث 1.4143 19.6254 المعوقات الطبيعية 4

بر بصورة منطقية عن آراء عينة الدراسة حول من الجدول السابق يتضح أن ترتيب أفراد العينة لمحاور االستبانة قد ع

 . أهم المعوقات التي تحول دون فعالية تطبيق التعليم اإللكتروني بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

كما أن ترتيب أفراد عينة الدراسة للمعوقات قد اختلف مع ترتيب االستبانة التي تم تطبيقها، حيث احتلت المعوقات 

وجاءت المعوقات الفنية في . تبة الثانية من وجهة نظر أفراد العينة، في حين أنها كانت في المرتبة الثالثة باالستبانةالمادية المر

وجاءت المعوقات الطبيعية في المرتبة الثالثة . المرتبة الرابعة من وجهة نظر العينة، مخالفة ترتيبها باالستبانة في المرتبة الثانية

 . دراسة، في حين كان ترتيبها الرابع ضمن االستبانةمن وجهة نظر أفراد ال

 .أما عن أثر متغير المؤهل العلمي على استجابات أفراد عينة الدراسة حول ترتيب المعوقات، فيوضحه الجدول التالي

 على إجمالي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لمحاور الدراسةالمؤهل العلمي أثر متغير  :)8(جدول 

 المعنوية ح.د قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط هلالمؤ المحور

 المعوقات البشرية 1.7099 23.4267 تربوي

 1.3595 23.0667 غير تربوي

1.856 298 064. 

 المعوقات الفنية  2.1529 19.3467 تربوي

 2.3969 18.6800 غير تربوي

2.138 298 033*. 

 المعوقات المادية 2.1572 22.0933 تربوي

 2.1735 22.3498 غير تربوي

-886. 298 377. 

 المعوقات الطبيعية 1.3493 19.4800 تربوي

 1.4350 19.6741 غير تربوي

-1.029 298 304. 

 اإلجمالي 4.4887 84.3467 تربوي

 5.1366 83.7354 غير تربوي

919. 298 359. 

 . لصالح المؤهل التربوي.). 05(دالة عند * 

ول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة، وتعزى لمتغير من الجد

المؤهل العلمي، وذلك بالنسبة لجميع محاور الدراسة، ما عدا محور المعوقات الفنية، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .ل العلميلصالح فئة التربويين فيما يتعلق بالمؤه.) 05(عند مستوى 

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل األخذ في االعتبار طبيعة التعليم اإللكتروني وما يحتاجه من متطلبات خاصة، تعتمد 

في األساس على التجهيزات الفنية ووجود الدعم والمساندة الفنية عند الحاجة، وهذه األمور يعيها بشكل أكبر المعلمون الذين 

  .حيث يتسنى لهم دراسة مثل هذه األمور خالل سنوات اإلعداد بكليات التربيةيحملون مؤهالت تربوية، 
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 .أما عن أثر متغير سنوات الخبرة على استجابات أفراد عينة الدراسة حول ترتيب المعوقات، فيوضحه الجدول التالي

 العينة على استجابات أفراد متغير سنوات الخبرةتحليل التباين األحادي لبيان أثر  ):9(جدول 

 المعنوية قيمة ف  متوسط المربعات ح.د مجموع المربعات المحور

 بين المجموعات المعوقات البشرية

 داخل المجموعات

 اإلجمالي

48.743 

588.894 

637.637 

2 
297 

299 

24.371 

1.983 

12.291 000*. 

 بين المجموعات المعوقات الفنية

 داخل المجموعات

 اإلجمالي

379.203 

1275.744 

1654.947 

2 
297 

299 

189.601 

4.295 

44.140 000*. 

 بين المجموعات المعوقات المادية

 داخل المجموعات

 اإلجمالي

51.608 

1345.148 

1396.755 

2 
297 

299 

25.804 

4.560 

5.659 004*. 

 بين المجموعات المعوقات الطبيعية

 داخل المجموعات

 اإلجمالي

988. 

595.059 

596.047 

2 
297 

299 

494. 

2.010 

246. 782. 

 بين المجموعات اإلجمالي

 داخل المجموعات

 اإلجمالي

1130.395 

6238.951 

7369.346 

2 
297 

299 

565.197 

21.149 

26.725 000*. 

 ). 10-5(لصالح فئة سنوات الخبرة .). 05(دالة عند * 

راد عينة الدراسة وتعزى بين استجابات أف.) 05 (من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .بالنسبة لجميع محاور االستبانة، ما عدا محور المعوقات الطبيعية) 10-5(لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئة سنوات الخبرة 

ويمكن رد هذه النتيجة إلى كون أن هذه الفئة من سنوات الخبرة تمثل المدى المتوسط الذي من خالل يكون المعلم 

ى طبيعة المعوقات التي تقف في سبيل تفعيل تجربة التعليم اإللكتروني بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة قادرا على الحكم عل

الكويت، وذلك بالنسبة لجميع المعوقات البشرية منها والفنية والمادية، في حين لم توجد هذه الفروق في المعوقات الراجعة 

 تحتاج لفروق في سنوات الخبرة؛ ألنها مرتبطة بطبيعة التعليم اإللكتروني لطبيعة التعليم اإللكتروني ذاته، فهذه المعوقات ال

 .ذاته

 :أهم نتائج الدراسة

 :من كل ما سبق خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

ة بدولة الكويت قد وافقوا على عبارات ومحاور متوسط المرحلة المعلميأوضحت نتائج الدراسة أن أفراد العينة من  -

 . معوقات التي تحول دون تفعيل التعليم اإللكتروني بمدارسهموالخاصة بال، المقدمة لهماالستبانة 

ة بدولة الكويت على متوسطة الحل المرمعلمي من وجهة نظر درجة تأثيرها كمعوقجاء ترتيب محاور االستبانة حسب   -

ة، معوقات الطبيعيثم محور الت المادية،عوقاة،يليه محور الممعوقات البشريفي المرتبة األولى محور ال: النحو التالي

 . وقات الفنيةمحور المعوأخيرا 

عدم توفر  "وتنص على  ،)12( و العبارة من وجهة نظر عينة الدراسة همعوقاتأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر ال  -

تلتها . وقات الفنيةمع الخاص باللثانيوهى من عبارات المحور ا) 2.95(،بمتوسط قدره"المساعدة الفنية عند الحاجة 

،وهى )2.91(، بمتوسط قدره" عدم توفر الفنيين المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة الدورية  "تنص علىو، )4(العبارة 

المشكالت الفنية التي تظهر في " تنص على  ،)11(جاءت العبارةثم ، عوقات البشرية الخاص بالمولتنتمي للمحور األ

 .معوقات الفنيةهى تابعة لمحور ال، و"أجهزة الحاسوب واإلنترنت 

فئة  لصالح مؤهل العلميأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة الستجابات أفراد العينة وفًقا لمتغير ال  -

 . المعوقات الفنية فقط في محورالتربوي

فئة  لصالح سنوات الخبرةينة وفًقا لمتغير توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة الستجابات أفراد الع  -

 .بيئة المدرسية واألنشطةستبانة، ما عدا محور المعوقات الطبيعية ور االامحجميع  بالنسبة ل)10-5(سنوات الخبرة 
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 :التصور المقترح لتفعيل تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج،وما تضمنته نتائج   تم عرضه،في ضوء اإلطار النظري الذي

الدراسات السابقة يتم عرض التصور المقترح التالي لتفعيل تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة 

ها، والمتطلبات الواجب توافرها حتى يمكن هذا التصور، وأهم األهداف التي يسعى لتحقيقفلسفة وذلك من خالل بيان  الكويت،

 . هتحقيق

 : المقترحرفلسفة التصو -

 بدولة الكويت من ركيزة أساسية، ينطلق التصور المقترح لتفعيل تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة

إحداث تغييرات جذرية في مختلف العناصر  يتطلب التطبيق الفعال للتعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطةتستند إلى أن 

 :، من خالل تبنى الرؤى الفلسفية التاليةالمنظومة التعليمية لهذه المرحلةالفاعلة في 

تكنولوجية والوعي بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التعليم اإللكتروني في إحداث نقلة ثقافة الالضرورة نشر  •

 .نوعية في التعليم بدولة الكويت

 . عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعلمي المرحلة المتوسطة، لمواكبة كل جديدضرورة •

، الساعية إلى النمو  كبناء اجتماعي يجب أن تظهر فيه ديناميات الجماعة الناجحةمتوسطةالنظر إلى المدرسة ال •

 .والتطور واالستفادة من المستحدثات التكنولوجية الجديدة

 .بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت التعليم اإللكترونيق أهمية توفير المناخ الداعم لتطبي •

 :أهداف التصور المقترح -

 :يسعى التصور المقترح إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .بدولة الكويتبمناهج المرحلة المتوسطة  التعليم اإللكترونيتوفير بيئة داعمة لتطبيق  •

 .متوسطة بدولة الكويت داخل المدرسة الم اإللكترونيتطبيق التعليالقدرة على والمعلمين إكساب الطالب  •

 .توفير بنية تحتية متكاملة لتطبيق التعليم اإللكتروني بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت •

إلى محاكاة الواقع التعليمي بالمدارس القائمة  بدولة الكويت  المتوسطةالوصول بالعملية التعليمية داخل المدرسة •

 .إللكتروني بالدول الرائدة في هذا المجالعلى التعليم ا

 :متطلبات تحقيق التصور المقترح -

 : فيما يلي أهم العوامل المساعدة على تحقيق التصور المقترح، وذلك من خالل توفير المتطلبات التالية

 : البنية التحتية •

 . تجهيز بنية تحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات -

 .على غرار ما يحدث بالدول المتقدمةإنشاء مدارس إلكترونية  -

إنشاء هيئة متخصصة في تكنولوجيا التعليم تعمل على إحداث شراكة مباشرة بين وزارة التربية ورجال األعمال  -

  .والمجتمع المدني لتوفير متطلبات التعليم اإللكتروني

 : الوعي الثقافي •

التعليمية، واالنتقال بالعملية التعليمية من النمط التقليدي إلى نشر الوعي بثقافة التعليم اإللكتروني وأهدافه في العملية  -

 . وذلك من خالل كافة الوسائط اإلعالمية الممكنة. التعلم الذاتي القائم على توظيف المستحدثات التكنولوجية
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يما يضر الفرد نشر الوعي بضرورة االستفادة الحسنة والطيبة من المستحدثات التكنولوجية والبعد التام عن توظيفها ف -

 . والمجتمع معا

 : اإلمكانات الفنية •

 .والمعلمين ومشتمالتها للطالب توفير أجهزة الحاسوب -

 .توفير وحدات إنتاج تليفزيوني ومحطات إرسال واستقبال -

 .توفير الدعم الفني والصيانة الدورية المستمرة -

 . لبرامج السمعية والبصرية والكاميرا الرقمية وغيرهاإنشاء مكتبة مدرسية إلكترونية مزودة بأشرطة الفيديو التعليمية وا -

 .إعداد وتوفير المقررات الدراسية بصورة إلكترونية تراعي الفروق الفردية القائمة بين الطالب -

 .تفعيل االتصال والتواصل بين المستفيدين من التعليم اإللكتروني والمواقع االفتراضية -

 : اإلمكانات البشرية •

 .ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وصناعة التعليم اإللكتروني وتوفيرهتوفير الكفاءات ف -

 .التنمية المهنية المستمرة لمعلمي التعليم اإللكتروني وتدريبهم على القيام بأدوارهم الجديدة -

  .تعيين أكاديميين وفنيين متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني -



2050 "االجتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية و"أبحاث اليرموك 

 :المراجع

دار : القاهرة. الطبعة الثانية. مناهج البحث في التربية وعلم النفس). 1987(، أحمد خيريكاظم،  جابر عبد الحميد و،جابر

 .النهضة العربية

 . دار الفكر ناشرون وموزعون: مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية، عمان). 2006(وليد سالم، الحلفاوي، 

 .  شعاع للنشر:لى بن شرف الموسوى وآخرون، سوريا، ترجمة عيلكتروناستراتيجيات التعلم اإل .)2005(، بدر الدينخان، 

 . دار الكلمة: القاهرةمنتوجات تكنولوجيا التعليم، ، 2003،  محمد عطية،خميس

 .  مرجع سابق،محمد عطيةخميس، 

 .  مكتبة الرشد:ليم والتعليم اإللكتروني، الرياض تكنولوجيا التع).2004(،  أحمد محمد،سالم

 . مكتبة الرشد:ليم والتعليم اإللكتروني، الرياض تكنولوجيا التع).2004(،  أحمد محمد،سالم

دار الوفاء لدنيا  :اإلسكندريةمحدداته ومبرراته ووسائطه،   التعليم العالي اإللكتروني).2005(،  رمزي أحمد،عبد الحي

 . الطباعة والنشر

 . مؤسسة شبكة البيانات:كتروني األسس والتطبيقات، الرياضل التعليم اإل).2005(،  المبارك وأحمدالموسىعبد الله 

العلوم "التعليم اإللكتروني نموذجا إلعداد وتأهيل وتدريب المعلمين، المؤتمر السادس لكلية التربية ، نادي كمالعزيز، 

  .2005 تشرين ثاني 24-22رموك، ، كلية التربية، جامعة الي"تجديدات وتطبيقات مستقبلية:التربوية والنفسية

نحو رؤية متكاملة للتعليم اإللكتروني، المؤتمر   التعليم اإللكتروني في عصر العولمة، عبد المحسن بن أحمد،العصيمي

، 1، ج " إطار للتميزالمفتوح واإللكتروني التخطيط االستراتيجي لنظم التعليم" الثاني لمركز التعليم المفتوح السنوي

  .، مركز التعليم المفتوح،جامعة عين شمس2006يو  ما28 -27

 .، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت)184( العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة . نبيل،علي

اإلنترنت في التعليم، مشروع المدرسة اإللكترونية متاح :  عبد العزيز،السلطانو عبد القادر ،الفنتوخ

  .WWW.Riyadnedu.gov.sa/alan/fntok fntoko.htmعلى

رؤية مقترحة لتلبية الحاجات المجتمعية المتغيرة،   أنماط التعليم العالي في سلطنة عمان).2006(،  ناصر بن سعود،الكمياني

 . لدراسات التربوية، جامعة القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، معهد ا

خيار : جودة التعليم: "نربية ومدرسة المستقبل، المؤتمر التربوي الثالثوجودة الت: عبد الله عبد الرحمن، الكندري

 .2001 أبريل 10-7، جمعية المعلمين الكويتية، الكويت، "المستقبل

التعليم اإللكتروني ونماذج تطبيقية له لتحقيق الجودة بالتعليم الجامعي العربي، المؤتمر القومي السنوي : محمد علي نصر

 26-25، 1، ج "آفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي " لمركز تطوير التعليم الجامعي ) بي السادسالعر(الرابع عشر

  .، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس2007نوفمبر 

 دراسة في المفاهيم"مدرسة المستقبل : ة اإللكترونيةالمدرس. خديجة بنت حسينوهاشم، إبراهيم بن عبد الله ، المحيسن

 WWW.gulfkids.com متاح على. 2002أكتوبر  23 -22ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، ، "والنماذج

ر الفكر دا: القاهرة، 27ر العربي للتربية وعلم النفس  التربية وثقافة التكنولوجيا، سلسلة الفك).2003(مدكور، علي أحمد، 

 .العربي

، )تجارب عربية وعالمية( التعليم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم ).2008(، التنمية والمركز القومي للبحوث التربوية

 . بحوث التربوية والتنميةالمركز القومي لل: القاهرة



 2051 عبدالرحيم عبدالرحيمو فهد الرشيدي، وليد الكندري

الموقف العربي، ورقة عمل مقدمة إلى السيمينار اإلقليمي لالستخدامات : استراتيجيات التعليم الرقمي، فريدالنجار، 

 .، الجمهورية العربية السورية2003 يوليو 17 -15ت في التعليم اإللكتروني، تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 . ، قطاع التخطيط والمعلومات2007/2008  المجموعة اإلحصائية للتعليم).2008(وزارة التربية، 

 

Bare , J. and Meek, A. Internet Access in Public Schools Issuse brief (ERIC Document Reproduction 
Service, No.ED471698). 

Bare , J. and Meek ,A. op. cit.  

David J. Clark. E. Learning Time Line ;the Evolution of Education.Avalibale at http:www.Eve-school 
vcertification 2%Magazine-htm.  

Gastfriend, H. et al. op. cit. 

Gastfriend, H. et al. Transforming a Lecture –Based to an Internet –Based Course ; A Case Study , 
paper presented at the National Convention of the Association of Educational Communications and 
Technology , Atlanta, Georgia, Nov.8-12-2001. 

Jessica Bowman, (2003). Satisfaction with and Perference for on –line Learning ;an Investigation of the 
Impact of Social and Emotional Learning Strategies , Dissertation Submitted for the degree of 
doctor of education , DAI-A64/12.  

John Monson. (2003). The Importance of Human Interaction in on-line Learning ; Learner and 
Instructor Perceptions and Expectations, Dissertation Submitted for the degree of doctor of 
education , DAI-A64/06.  

Kirschner , P. and Kearsley , G., (2001). Web- enhanced higher education ; Atower of Babel ,Computers 
in Human Behavior, No.17.  

Matheos, K., (2002). Pethinking Residency in the Age of on Line Learning , Canada.  
Williams, K. Obstacles in E-Learning. Avalable at http://iit.bloomu.edu/e training/presentations / 

presentaions.htm. 

Williams, K. op. cit.  



2052 "االجتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية و"أبحاث اليرموك 

 )1(ملحق 

 *حكمين أسماء السادة الم

 الوظيفة االسم م

 . الكويت-الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -أستاذ تكنولوجيا التعليم  خالد المريفع/ د1

 . جامعة القاهرة- عميد معهد الدراسات التربوية–أستاذ أصول التربية  سامي نصار/ د 2

 . الكويت-عليم التطبيقي والتدريب الهيئة العامة للت–رئيس قسم الحاسوب  صالح الثويني / د3

 . الكويت- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب–أستاذ األصول واإلدارة التربوية فهد الرويشد/ د4

 القاهرة  -أستاذ تكنولوجيا التعليم ومستشار وزير التربية والتعليم  عبدالسميعمصطفى/ د5

 .األسماء مرتبة هجائيا* 

 

 )2(ملحق 

 بيان معوقات تطبيق التعليم اإللكترونياست

 

 ..........................األستاذ الفاضل/األستاذة الفاضلة 

 تحية طيبة وبعد

معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة في دولة " يقوم الباحثون بعمل دراسة علمية بعنوان 

لدراسة في تحقيق أهدافها تعرف رأيكم الكريم حول معوقات التعليم اإللكتروني ويتطلب نجاح ا". دراسة ميدانية ... الكويت

أمام ما ) √(بالمدرسة المتوسطة بدولة الكويت من خالل اإلجابة عن العبارات التالية الواردة باالستبيان من خالل وضع عالمة 

، وذلك أمام كل عبارة مع إضافة أي )غير موافق - موافق إلى حد ما–موافق (تجدونه معبرَا عن رأيكم من البدائل المتاحة 

 . آراء أخرى

  .علما بأن هذه البيانات محاطة بالسرية التامة وال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط

 الباحثون 

 :البيانات األولية

 :...........................)اختياري(االسم 

 )(أنثى ) (ذكر  :الجنس

 ............................:............المدرسة

 :................................المنطقة التعليمية

 (.....)غير تربوي (.......) تربوي : نوع المؤهل

 ) ( سنوات10أكثر من   )  ( سنوات10 - 5  )  ( سنوات5أقل من : سنوات الخبرة
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 م درجة الموافقة
 المعوقات

 فقغير موا موافق لحد ما موافق

    .عدم امتالك المعلمين لمهارات التعامل مع التكنولوجيا 1

    .عدم امتالك الطالب لمهارات التعامل مع التكنولوجيا 2

    .عدم توفر الفنيين المؤهلين لتشغيل أجهزة التعليم اإللكتروني 3
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    .التكلفة المالية المرتفعة التي يحتاجها التعليم اإللكتروني 29

    . التخوف من االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني 30

    .عدم الوعي بثقافة التعليم اإللكتروني وأهدافه في العملية التعليمية 31

    .إلكترونيام كفاية وقت الحصة الدراسية لعرض جميع محتويات الدرس عد 32

    .افتقار التعليم عن طريق اإلنترنت إلى العمق في المادة 33

    .التعليم اإللكتروني يقلل التفاعل بين المعلم والطالب 34

    . ضعف التنظيم المنطقي للمعلومات المقدمة عبر اإلنترنت 35

    .ديم بعض المناهج من خالل التعليم اإللكترونيصعوبة تق 36

    .صعوبة تعبير الطالب عن أنفسهم كما في التعليم التقليدي 37



2054 "االجتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية و"أبحاث اليرموك 

 

 : معوقات أخري تضاف-

.............................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................... 

 مع خالص الشكر والتقدير

 



 دراسة ميدانية على  دور اإلعالنات التلفزيونية في التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل املدرسة
 عينة من أولياء األمور في محافظة إربد

 .األردن -، جامعة اليرموك، اربد اإلعالمكلية  ،حاتم سليم عالونة، عزت محمد حجاب، محمود أحمد عبد الغني

 

 4/10/2011 وقبل للنشر                                     8/2009/   7 ستلم البحث فيا

 

 * ملخص

 مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة إلعالنات التلفزيون، ومدى الفائدة التي يكتسبونها منها، ومدى تصديقهم معرفةهدفت هذه الدراسة 

تخدام المنهج المسحي على عينة من أولياء األمور في محافظة إربد، بلغت لها، والتعرف عما إذا كان األطفال يقلدون اإلعالنات التلفزيونية أم ال، باس

 .مفردة) 400(

 :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

منهم يشاهدون %) 91.9(من أطفال ما قبل المدرسة في محافظة إربد يشاهدون التلفزيون، وأن %) 98.2(كشفت الدراسة أن  •

 .من أولياء األمور يشجعون أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات%) 87.8( نسبته اإلعالنات التلفزيونية، وما

يشجعون أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية ألنها تزود أطفالهم بالمعرفة والمعلومات %) 27.9(أوضحت النتائج أن ما نسبته  •

 .ألنها توسع مداركهم وتنمي ذكاءهم%) 23.1(العامة، وما نسبته 

منهم أن أطفالهم يتعلمون %) 28.5(من أولياء األمور أن أطفالهم يستفيدون من تعرضهم لإلعالنات في التلفزيون، وأشار %) 91(أكد  •

 .بأن أطفالهم يستفيدون منها كيفية المحافظة على صحتهم%) 21.8(من خاللها كيفية التعامل مع بعض األشياء، وما نسبته 

 قبل المدرسة تساعدهم اإلعالنات في اكتساب عادات معينة، يأتي في مقدمتها عادة حب الشراء من أطفال ما%) 94(بينت النتائج أن  •

 %).40.7(بنسبة 

يحاولون تقليد هذه %) 48.4(من األطفال يشاهدون أشكال العنف التي تعرضها اإلعالنات، وأن ما نسبته %) 65(أظهرت النتائج أن  •

 .األشكال من العنف
 

The Role of Television Advertising in Socialization 
Survey on Parents in Irbid 

 

Hatem Al Alawneh, Ezzat Hijab and Mahmoud Abd El Ghani, Faculty of Mass Communication, Yarmouk University, 
Irbid- Jordan. 

Abstract 
 

This study aims to explore T.V viewing among Pre-School Children Concerning advertising and the extent of 
usefulness they acquire,  the credibility of these advertisements among children to investigate if these children imitate 
these T.V advertisements or not. 

The study uses a survey on (400) parents in Irbid. The study concluded that: 
 

- 98% of pre-school children watch T.V, 91.9% watches T.V advertisements. 87.8% of parents encourage their 
children to watch these advertisements. 

- 27.9% of parents encourage their children to watch T.V advertisements as they provide them with knowledge and 
general information. 23.1% because they widen their perception and develop their intelligence. 

- 91% of parents confirm that their children benefit from advertisements. 28.5% confirm that their children know 
how to deal with every day life. 21.8% confirm that their children benefit from these advertisements to be healthy. 

- 94% of Pre-School children are helped through T.V advertisement to acquire certain habits as enjoy buying 
habit 40.7%. 65% of children watch violence forms also through these advertisement 48.4% of children try to 
imitate these kinds of violence forms. 
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 المقدمة

لقد تزايد اإلقبال على مشاهدة الشاشة الصغيرة وبخاصة في السنوات األخيرة، بسبب انتشار أجهزة التلفزيون في المناطق كافة، سواء 

، المدينة، أو الريف، أو حتى وسائل النقل، وأصبح التلفزيون من الحاجات المهمة في حياة األطفال، ثم ترسخت العالقة بين الطفل والتلفزيون

.حتى غدا التلفزيون مصدرا للمعلومات والتوجيه والتعليم
1

 

إن حقيقة انتشار التلفزيون وتحول مشاهدته إلى فعالية يومية شائعة، وازدياد الخيارات المتنوعة في انتشار األقمار الفضائية، جعلت من 

.لمدرسة واألصدقاءالتلفزيون طرفا فعاال في التنشئة االجتماعية لألطفال، باإلضافة إلى األسرة وا
2

 

ولم تعد األسرة المؤسسة الوحيدة للتنشئة االجتماعية، بل إنها لم تعد حالة تكمل المدرسة في األساليب واختالف األهداف، والسيما 

 .ة التقليديةتناقض نماذج التنشئة االجتماعية المرجعية، فقد بات مؤكدا تراجع دور األسرة التقليدي واضمحالل التنشئة المبنية وفق التربي

 وقد أثبتت الدراسات أن التلفزيون من أكثر وسائل التنشئة االجتماعية خطورة، ألن الطفل يقضي أمامه أكثر الساعات، حتى أصبح 

.التلفزيون يمثل حاليا األب الثالث أو األب الروحي للطفل كما أطلق عليه األمريكيين
3
  

   أو اضطروا لقضاء بعض الوقت بعيدا عنها،، غالبيتهم بوحشية شديدة إذا افتقدوها تحسالتي وسيلة االتصال الجماهيرية التلفزيونف

 . مشاهدة برامج التلفزيون ومن ثم مشاهدة اإلعالناتفي األطفال وقتا طويال يويقض

رسلة لغوية فيلمية طريفة  يقدم لألول موالثاني منهما يخدم اآلخر ويسعده، كًال الن ، توافق وتناغم دائمينفيوالواقع أن الطفل واإلعالن 

 ي كما تحو، وسريعة اإليقاع غريبة أحيانا، وأحيانا أخرى جامعة بين الواقعية اليومية والغرابة، تحتوى على صور براقة متحركة،ومسلية

 النطق به وغناؤه يوبالتال ، بحيث يمكن التقاطه بيسر وسرعة،شخصيات مميزة واضحة المعالم ناطقة بالكالم القليل الطريف المنظم والمكرر

 .بسعادة

. وفترة ترويحية تقيم عالقة مشاركة بين الطفل والشاشة، أن يصبح اإلعالن مادة محببة إلى نفوس األطفالفيال عجب إذن 
4 

من هنا كانت 

 .األمور أولياء  التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظرفيهذه الدراسة محاولة للتعرف على دور إعالنات التلفزيون 

 

 الدراسات السابقة

قبل عرض الدراسات السابقة يجب اإلشارة إلى أن هناك دراسات عديدة أجريت على عالقة التلفزيون بالطفل بشكل عام، كما أن هناك 

عالقة اإلعالن التلفزيوني دراسات تمت حول اإلعالن التلفزيوني وتأثيراته، ولكن تم االكتفاء هنا بعرض مجموعة من الدراسات التي أجريت حول 

  -:والطفل على وجه الخصوص، حيث ال يتسع المجال هنا لعرض كل هذه الدراسات، ومن ثم كانت أهم هذه الدراسات ما يلي

 :الدراسات العربية: أوًال

  5)2006(دراسة محمد بن علي السويد

ها بالقيم االجتماعية والتربوية واستخدمت منهج الدراسات  صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني وعالقتمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

، لمدة أربعة أسابيع وذلك باالعتماد على أداة تحليل المضمون ) Spacetoon( المسحية على عينة من إعالنات قناة األطفال سبيس تون

 .لالعالنات التي عرضتها هذه القناة

 يترك حضورًا ملموسًا للمواد اإلعالنية ذات العالقة باهتمامات أطراف أخرى، وفي بينت النتائج كثافة اإلعالن عن مواد الطفل بما الو

نطاق إعالنات السلع المرتبطة باألطفال، ظهر ترّكز إعالنات القناة في السلع االستهالكية بدرجة يمكن تعميمها على جميع إعالنات القناة، وأن 

 . ويكثر اإلعالن عنها برسائل إعالنية أجنبية االنتماء،ها ذات مصدر إنتاج أجنبيألعاب أطفال، وفي نشوئ: أغلب هذه السلع في نوعيتها

وفي مدار االهتمام بمظاهر التوصيفات العامة لشخصية الطفل في إعالنات القناة لم يلحظ الباحث تفاوتًا كبيرًا في استخدام فئتي جنسي 

من إجمالي العينة، وتعد % 15ًا حسب نوع جنسه ولم تجمعهما معًا إال في حدود الطفل، مع مالحظة أن اإلعالنات تعاملت أكثر مع الطفل متفرد

سنة أكثر الفئات  ظهورًا في اإلعالنات دون منافسة فئة عمرية أخرى، كما لوحظ الغياب التام للطفل الرضيع وتدني ) 12 - 7(الفئة العمرية 

أما جنسيات هؤالء األطفال فهم إما أجانب بأكثر من نصف اإلعالنات، أو عرب . أعلىسنة ف) 13(اعتماد اإلعالنات على الفئات العمرية األكبر من 

 .بأكثر من ربع اإلعالنات مقابل غياب شبه كامل للطفل المحلي
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)2004( دراسة فاطمة شعبان صالح
6 

 . دور اإلعالن التلفزيوني في توجيه سلوك المراهقين المصريينمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

ت نتائج تحليل اإلعالنات الموجهة للمراهقين تقارب نسب ظهور فئات المراهقين، والشباب، والفئتين معًا، حيث وصلت نسبتهم كشفوقد 

 في ضوء تفهم المعلن لطبيعة المرحلة العمرية، حيث يميل المراهقون إلى تقليد من هم أكبر ةهذه النتيج، وقد فسرت الباحثة %)73.7(إلى 

منهم لديهم اتجاهات إيجابية %) 83(في حين أسفرت نتائج الدراسة الميدانية لعينة المراهقين عن أن ما يوازي . لشبابمنهم سنًا، وخاصة ا

، وهي نسبة عدتها الباحثة غير قليلة، ومن النتائج %)66.3(نحو اإلعالنات، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلعجاب بالشخصيات اإلعالنية بنسبة 

 وقد رأت الباحثة فيها ،%)30(أن نسبة المراهقين الذين تقبلوا فكرة أن يصبحوا ممثلين في اإلعالنات التلفزيونية حوالي الالفتة في الدراسة 

 .شرًا خطيرًا على دور اإلعالن التلفزيوني في توجيه سلوكيات المراهقينؤم

 7)2000( دراسة هبة الله بهجت السري

التي يظهر بها ) الصورة(مدى رضا جمهور األطفال عن وطفال في البرامج التلفزيونية،  مشاركة األ مدىمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

الطفل في البرامج واألدوار الموكلة له، وقد أسفرت نتائجها الميدانية عن تفضيل األطفال والمراهقين مشاهدة البرامج التي يشارك فيها الطفل 

ير راضين عن الصورة التي يظهر بها الطفل في برامج األطفال، وهي صور أكدت الدراسة من المبحوثين غ%) 89(عن باقي البرامج، وأن حوالي 

 .التحليلية أنها صورة سلبية غير واقعية

 8)1994 (دارسة فاطمة يوسف القلينى

إلعالنات التلفزيونية أبعاد اإلعالن التلفزيوني وآثاره اإليجابية والسلبية على األطفال من خالل تحليل مضمون ا معرفةهدفت الدراسة إلى 

 .في الجمهورية العربية المصرية

 :وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 . أن يؤدى ذلك إلى اإلقناع بالسلعةالطبيعي ومن ،اعتماد عدد كبير من اإلعالنات على الرقصات والتشكيالت واستخدام األطفال والنساء -

 . والحلوياتهكوالتياصة باألطفال مثل الش الخاالستهالكيةغلبة طابع اإلعالنات  -

 أو يعمل ، يزوده ببعض المعارفالتلفزيوني من حيث كون اإلعالن %)20( على الطفل كان بنسبة اإليجابي التلفزيونيأن تأثير اإلعالن  -

من اإلعالنات ) %80( نأ أو حتى يساعد على ارتباطه بأصدقائه وأفراد أسرته، و،على إقناعه عاطفيا بما يساعد على نموه السليم

 تنتقل من التي بعض األلفاظ السوقية التلفزيوني هذا اإلطار أن يتضمن اإلعالن في يدخل ،التلفزيونية ذات آثار سلبية على الطفل

 . أو يثير اإلعالن مشاعر الحرمان لدى أطفال الشرائح المتوسطة أو الدنيا،اإلعالن إلى لغة الطفل

 9)1992(دراسة نرمين سيد أحمد زكى 

  -:أثر إعالنات التلفزيون على الطفل المصري في مدينة القاهرة الكبرى وكانت أهم نتائج هذه الدراسة مايلي معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

 . اإلعالنات كاألغنيةفي تفاصيل فنية تذكر األطفال األصغر عمرًاي حين في ، لجميع تفاصيل اإلعالنًا تذكرأكثراألطفال األكبر سنا  -

 .%)90.2( تذكروها حيث بلغت التيع نسبة األطفال الذين تعرفوا على معلومات وخبرات من اإلعالنات اارتف -

 . بها األطفالأعجب التي مقدمة العناصر فيجاءت الجوانب الفنية  -

 .عالنات عينة األطفال الذين تذكروا اإلإجمالي من )%78( التلفزيون حيث بلغت فيارتفعت نسبة تصديق األطفال لإلعالن  -

 . تذكروهاالتيارتفع طلب شراء األطفال من الجنسين لسلع اإلعالنات  -

 .عالناتاإل العينة الذين تذكروا إجمالي من )%97.1 ( اإلعالن حيث بلغتفيارتفعت نسبة األطفال الذين تأثروا بشخصية معينة  -
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10)1992(دراسة سامي شريف 
 

 فئاتهم العمرية والقوالب ث من حي،طفال في إعالنات القناة األولى في التلفزيون السعوديهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة مشاركة األ

 من جانب مصممي اإلعالنات التلفزيونية باستخدام م وقد بينت الدراسة أن ثمة اهتما،الفنية المرتبطة بظهورهم، وعالقتهم بالسلع المعلن عنها

نما جاء ي، ب%)66(نت النسبة األغلب لظهورهم بدون أي دور أو مشاركة صوتية بحوالي األطفال وتوظيفهم في تقديم اإلعالنات، وإن كا

أما . لظهورهم مع المشاركة في تقديم اإلعالنات مع آخرين%) 18(، وبقية النسبة %)16(ظهورهم وتقديم اإلعالن بشكل كامل في حدود 

، ثم عشر سنوات %)31.9(سنوات ) 6-2(، يليها من %)49.41( تكرارًا سنوات أكثرها) 10-6( لألطفال فقد جاءت الفئة من ةالفئات العمري

 %).8.51(، وأخيرًا األطفال الرضع %)18.09(فأكثر 

 11)1991( عبد المحسن محمدهانيدراسة 

ت هذه وقد أوضحهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية التي يعرضها التلفزيون المصري 

 -:الدراسة ما يلي

 قدرة أكثر هذه المرحلة في سنة حيث أن الطفل 12 إلى 6 من إعالنات عينة الدراسة تستخدم األطفال من سن )%55.45 (أن نسبة -

 . تقديم سلع يستعملها الكبار والصغارفي كما يمكن استخدامه ،على التعبير عما هو مطلوب منه من حركات وكلمات

 . العينةثلثي في عينة الدراسة رئيسيا إعالنات في اإلعالن فقد تبين من أن ظهور الطفل يفأما عن دور الطفل  -

 من إعالنات الخدمات )%65.9(في  من اإلعالنات التجارية بسلوكيات غير مقبولة، بينما يظهر )%42.86 ( نسبةفييظهر الطفل  -

 .بسلوكيات إيجابية

 .جة العامية الدارجة اإلعالن باللهفييتكلم األطفال الذين يظهرون  -

12)1988(دراسة حسن على محمد محسن 
 

)  سنة12-10(على إعالنات التلفزيون المصري الموجهة عبر القناة األولى وعالقتها باتجاهات األطفال من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

 -:وقد بينت هذه الدراسة ما يلي

 .فال مشاهدتها ثم تلتها اإلعالنات التلفزيونية يفضل األطالتي مقدمة المواد فيجاءت برامج األطفال  -

 . من معدل مشاهدة اإلناثأعلىتبين أن معدل مشاهدة الذكور لإلعالنات  -

 . المرتبة األولىتمثيلي أو غنائي قالب في تقدم التياحتلت اإلعالنات  -

 . يقدمها كارتون أو عرائسالتي األطفال إعجابهم باإلعالنات أبدى -

 .أكثرها أطفال تلفت انتباههم  يقدمالتياإلعالنات  -

 أو يشربون مشروبات كانوا ال يرغبون فيها من ، جعلهم يأكلون أشياء كانوا ال يحبونهاالتلفزيوني من األطفال أن اإلعالن )%45(ذكر  -

 .قبل

 . يستفيدون من مشاهدة اإلعالناتأنهم من العينة )%65(ذكر  -

 . المحافظة على أنفسهم من المرضفي استفادوا من اإلعالنات أنهم منهم )%83(أجاب  -

 :الدراسات األجنبية: ثانيًا

Maria Dalission  et al ) 2008(13دراسة 
 

على اتجاهات األطفال نحو إعالنات التلفزيون، وقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة من األطفال بلغت  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

شرة، مع تقييم للمستوى االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ألولياء األمور، وأثر ذلك على األطفال،  مفردة لمن هم في سن الثامنة إلى العا300

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي

 .أن األطفال يتمتعون بمشاهدة اإلعالنات وأن لديهم اهتمام سلوكي بها -
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 .إعالنات التلفزيونأن العوامل البيئية لها مغزى وتؤثر على اتجاهات األطفال نحو  -

 .يؤثر المستوى االقتصادي والتعليمي واالجتماعي ألولياء األمور على اتجاهات األطفال نحو اإلعالنات -

Belinda morley et al    )2008(14دراسة
 

أجريت هذه الدراسة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الوالدين نحو إعالنات الغذاء لألطفال في التلفزيون األسترالي،  وقد 

 .مفردة من جميع أقاليم أستراليا) 400(على عينة عشوائية من أولياء أمور األطفال، بلغت قوامها 

 :وقد توصلت الدراسة إلى

 .أّنه يجب أن تكون هناك قيود مشددة على اإلعالنات الغذائية لألطفال -

 .مور حول إعالنات غذاء األطفال النطاق بين أولياء األُا واسعُاأوضحت الدراسة أن هناك قلٌق -

Shin. yi chou et al) 2008(15دراسة 
 

وقد أوضحت الدراسة . وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير إعالنات الوجبات الجاهزة في التلفزيون على زيادة وزن األطفال

 :مايلي

 .سنة) 11 – 3(ل من سن أن من األهمية تقليل نسبة إعالنات الوجبات الجاهزة الموجهة لألطفا -

 .يجب أن يكون هناك اعتدال في نوعية اإلعالنات الموجهة إلى أولئك الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة -

 DR Caroline Oates et al) 2006(16دراسة 

ة من األطفال الذين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استجابة األطفال إلعالنات التلفزيون، وقد تم إجراء الدراسة على عين

 : سنوات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها) 10 – 6(تتراوح أعمارهم ما بين 

 أن األطفال -

 .مشاهد من اإلعالنات بعد أن تعرضوا لها، ولكن كان تعرفهم على أسماء العالمات التجارية ضعيفًا إلى حدٍّ ما معرفة على  -

 .محتوى اإلعالن كان مرتبطًا بعدد مرات التعرض لإلعالن وسن الطفلأن تذكُّرهم ل -

 .على الرغم من تذكُّر األطفال إلعالنات التلفزيون إال أن أهدافها لم تكن مفهومة لديهم تمامًا -

 Moniek bujzen and petti. M )2003(17راسة د

ال للتعرف على كيفية ارتباط اإلعالن التلفزيوني باحتياجاتهم، وخيبة هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مسح على عينة من أولياء أمور األطف

 :آمالهم وعدم الرضا عن الحياة والصراع األسري، وقد توصلت الدراسة إلى أن

 .اإلعالن التلفزيوني له عالقة إيجابية ومباشرة بطلبات الشراء لدى األطفال -

 .لصراع األسري وعدم الرضا وخيبة األملاإلعالن له عالقة إيجابية، ولكّنها ليست مباشرة با -

 :التعليق على الدراسات السابقة

 :يلييتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ما 

 من حيث موضوع البحث

 من هذه الدراسات ركزت على عالقة فالغالبية العظمى مجال التلفزيون والطفل، في تناولها لموضوعات البحث فيتباينت الدراسات 

 والبعض اآلخر ركز على عالقة الطفل بإعالنات التلفزيون من حيث ،تلفزيون بالطفل من حيث اآلثار المترتبة على مشاهدة الطفل للتلفزيونال

 . أو اآلثار الناتجة من مشاهدة الطفل لإلعالنات، أو عالقة اإلعالنات باتجاهات الطفل، اإلعالناتفيمدى استخدام الطفل 

 من وجهة التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة في تناولت دور إعالنات التلفزيون -الباحثين  على حد علم -لذلك ال توجد دراسة 

 . تناولها لموضوع البحثفينظر أولياء األمور، لذا تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
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 من حيث منهج البحث

 تناول هذه المشكالت، ومن في اتبعت التي المناهج البحثية بالتاليسابقة متباينة، تباينت  تناولتها الدراسات الالتيلما كانت المشكالت 

 . واتبع البعض اآلخر تحليل المضمون،المالحظ أن معظم هذه الدراسات اعتمدت على منهج المسح

 .ج المسح الدراسة وهو منهفي المنهج المستخدم في هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة تتفقاومن هنا 

 من حيث اختيار العينة

 مراحل عمرية مختلفة، ولهذا فان الدراسة الحالية تختلف عن فيمن المالحظ أن معظم هذه الدراسات تمت على عينات من األطفال 

 .ه من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسةي عينة بحثالباحثين اختيار العينة، حيث اختار فيالدراسات السابقة 

 الجغرافيمجال من حيث ال

لذا تختلف في محافظة اربد،  أو عن إعالنات التلفزيون والطفل بصفة خاصة أجريت ، دراسة عن التلفزيون والطفل بصفة عامةأيال توجد 

 .الجغرافي من حيث المجال السابقةهذه الدراسة عن الدراسات 

 : االستفادة من الدراسات السابقةأوجه

 :التاليالسابقة على النحو من الدراسات تم االستفادة لقد 

 .لى صياغة مشكلة البحثعساعدت  .1

 .ساعدت على اختيار عينة الدراسة .2

 .ساعدت على إعداد صحيفة االستبيان .3

 . أجريت عن عالقة أطفال ما قبل المدرسة بإعالنات التلفزيونالتيأظهرت قلة الدراسات  .4

في محافظة اربد بالمملكة األردنية  المدرسة بإعالنات التلفزيون  انه ال توجد دراسة واحدة أجريت عن عالقة أطفال ما قبلأظهرت .5

 .الهاشمية

لكن هذه الدراسة تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها تتناول شريحة اجتماعية من األطفال قـّلـما تم التعرض إليها في مجاِل 

لإلعالنات  التلفزيونية ومدى استفادتهم ) أطفال ما قبل المدرسة(يحة  وذلك بهدف التعرف على مدى مشاهدة هذه الشر،الدراسات اإلعالمية

 .منها

 :مشكلـة الدراســة

 قبل ألطفال ما طبيعة الدور الذي تقوم به إعالنات التلفزيون في مجال التنشئة االجتماعية ىمحاولة التعرف عل تكمن مشكلة الدراسة في

 : وذلك لألسباب اآلتيةفي مجال التنشئة االجتماعية   دورًا هامًا اإلعالمألجهزةخاصة وأن ، المدرسة

 .إعالميةالحجم الكبير من المتلقين الذين يتعرضون لما تقدمه من مواد ورسائل  .1

 . من معلوماتاإلعالم صدق ما تقدمه وسائل فيثقة المتلقين  .2

  .اإلعالمية للفنون عةمتنو من خالل خلق أشكال ، الدائم لجذب المتلقين وزيادة أعدادهماإلعالم وسائل يسع .3

 المفاهيم الرئيسية للدراسة

 مفهوم التنشئة االجتماعية 

 تعريف جامع مانع لمفهوم التنشئة االجتماعية، ولكن من الممكن أن تعرف التنشئة دكما هو الحال في المصطلحات االجتماعية، فانه ال يوج

. في نقل ثقافته بما تنطوي عليه من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد إلى أفرادهاالجتماعية على أنها منظومة العمليات التي يعتمدها المجتمع
18 

 على أنها عملية التفاعل التي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية التي تعكس ثقافة ةومن جانب آخر، تعرف التنشئة االجتماعي

مجتمعه،
19

 تقوم على التفاعل االجتماعي، وتهدف إلى إكساب الطفل سلوكا  وهناك من يرى التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية

ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق معها وتيسر له االندماج في حياة مجتمعه،
20 

بينما يرى 
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كائن المستمرة التي تحول الكائن البشري من كائن سلبي إلى آخر أن التنشئة االجتماعية هي عملية نفسية اجتماعية، تتضمن مجمل العمليات 

.، له وجهة نظر في الحياة والموضوعات والمواقف المختلفةاجتماعي
21

 

ويرى آخر أنها عملية تهدف إلى إكساب اإلنسان طفال أو مراهقا أو راشدا، سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة الدوار اجتماعية معينة، حتى 

.ة جماعته والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية العامةيتمكن من مساير
22 

.وهناك من يرى أنها عملية معقدة وتفاعلية تبدأ منذ الوالدة وتشتمل على آليات مثل المالحظة والتقليد
23

 أولى العمليات االجتماعية يوه 

. ترتكز عليها مقومات الشخصيةالتي ألنها الدعامة األولى ،ة الفرد حيافيومن أخطرها شأنًا 
24

 عملية تشكيل السلوك هيوعملية التنشئة  

. بناء الشخصيةفي للفرد وإدخال ثقافة المجتمع االجتماعي
25 

ن يتطور وينمو نفسيا  أ، يستطيع بها الوليد البشرى المزود بإمكانيات سلوكية فطريةالتي العمليات هيكما أن التنشئة االجتماعية 

. النهاية شخصية اجتماعية تعمل وفقا ألحكام جماعتها ومعايير ثقافتهافي بحيث يصبح ،واجتماعيا
26 

 :في تتمثل التيويتضح من عرض التعريفات السابقة الخصائص الرئيسية لمفهوم التنشئة االجتماعية 

 .االجتماعيأنها عملية تشكيل السلوك  -

   . معينية داخل مجتمع بشرأنها عملية إعداد للحيا -

 . يكتسب الفرد من خاللها المعارف والمهارات والخبرات والقدراتالتيأنها العملية  -

 . عن طريقها تنمو شخصية الفردالتيأنها العملية  -

 . المجتمعفيمعايير الفرد وقيمه ودوافعه واتجاهاته وسلوكه   يتم فيها تشكيلالتيأنها العملية  -

 .طوال حياة الفردأنها عملية مستمرة  -

 مفهوم اإلعالن

 بغرض ،مختلف نواحي النشاطات التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية والمسموعة على الجمهور"يعرف اإلعالن بأنه 

".حثه على شراء سلع أو خدمات معينة أو قبول األفكار الحسنة من األشخاص أو المنشآت المعلن عنها
27 

 

مجموعة الجهود االتصالية واإلعالمية المدفوعة الثمن، والتي يتم نشرها أو إذاعتها من خالل واحدة "العالم اإلعالن بأنه ويعرف صفوت 

من الوسائل االتصالية، أو أكثر من وسيلة، ويتم من خاللها ظهور شخصية المعلن، الذي يهدف إلى تعريف جمهور معين وحثه على القيام 

.بسلوك محدد
28 

ن أن اإلعالن هو أداة رئيسية في عملية التسويق للمنتجات والخدمات واألفكار، واإلعالن له هدفين أساسيين هما اإلعالم ويرى آخرو

.واإلقناع
29 

كما أنه شكل مدفوع التصال غير شخصي عن مؤسسة أو منتجاتها، يتم نقلها أو بثها أو إرسالها إلى الجمهور عبر وسائل اإلعالم 

.المختلفة
30 

 

ن يعرف اإلعالن بأنه عملية اتصال مدفوعة الثمن من مصدر معروف مصمم من أجل إقناع المتلقي بأخذ رد فعل آني أو وهناك م

مستقبلي،
31

هو و 32 وهناك من يرى أن اإلعالن هو جذب االنتباه إلى شيء ما وأن اإلعالن هو فن الترويج أو البيع من خالل وسائل االتصال، 

.عرف ماذا نريد أن نشترىنها أن ستطيع من خاللن التيالوسيلة 
33 

 أو مقدم السلعة إلى ، وهو محاولة تقريب المسافة بين المنتج،واإلعالن هو التعريف السليم واألمين بالسلع والخدمات والفرص المتاحة

 أو المنتفع بالخدمة أو الباحث عن الفرصة،النهائيالمستهلك 
.34 

 :يلي تشكل مفهوم اإلعالن ما التياصر الرئيسية ويتضح من عرض التعريفات السابقة أن أهم العن

 .أن اإلعالن قد يكون عن سلعة أو خدمة أو هيئة أو مؤسسة أو شخص .1

 . ذلك بوسائل االتصال المختلفةفيأن اإلعالن يهدف إلى تعريف الجمهور بموضوع اإلعالن ويستعين  .2

 .أن اإلعالن مدفوع الثمن .3

 .إلعالن افيأن شخصية المعلن يجب أن تكون واضحة  .4
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  المدرسةلطفل ما قب

ال أن هذا ال يمنع أن نحاول تقسيم الحياة الزمنية إلى إمع أن النمو ظاهرة مستمرة ومتصلة بحيث تعتبر حياة الفرد وحدة كاملة ال تتجزأ 

 أي كما أن ، تليهاتيوال حدود فاصلة بين مرحلة أي تقسيم ثابت أو أيمراحل لتسهيل الدراسة، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن ليس هناك 

 ولهذا ، الدراسةفي يوجه لها االهتمام التي كوجهة نظر الباحث أو نوع العمليات العقلية ، خاصةأمورًاتقسيم نتبعه أمرا اختياريا بحتا تحدده 

. تقسيم حياة اإلنسان إلى مراحلفيفليس غريبا أن نجد خالفا كبيرا بين العلماء 
35

لون بالتربية بتقسيم النمو فعلى سبيل المثال يهتم المشتغ 

:آلتىاإلى مراحل تناظر المراحل التعليمية ك
36 

 .مرحلة ما قبل المدرسة .1

 االبتدائيمرحلة التعليم  .2

 .اإلعداديمرحلة التعليم  .3

 .الثانويمرحلة التعليم  .4

 النصف في تبدأ التيك المرحلة  تلي بهذا التقسيم إلجراء الدراسة على عينة من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وهالباحثونوقد استعان 

 ولذلك يطلق على ، حيث يستعد الطفل للذهاب إلى المدرسة االبتدائية، نهاية السنة الخامسةفي وتنتهي ، من حياة الفردالثاني من العام الثاني

 سلوكه على األفعال الحسية فيعتماد  ألنه ينتقل فيها من اال، حياة الفردفيهذه المرحلة مرحلة ما قبل المدرسة، وتعتبر من أهم مراحل النمو 

. إلى االعتماد على التفكير والفهم المنظم،الحركية
37 

 اإلطار النظري للدراسة 

التي تقوم على ، تستند هذه الدراسة في إطارها النظري على الفرضيات والمعطيات التي تنطلق منها نظرية االعتماد على وسائل االعالم

بهدف تكوين المعارف واالتجاهات إزاء ، الستقاء المعلومات من هذه الوسائل، مجتمعات الحديثة على وسائل اإلعالمزيادة اعتماد األفراد في ال

 .ما يحدث في مجتمعاتهم والمجتمعات األخرى

، الفرادفي ضوء أهمية المعلومات ل، وتشير هذه النظرية إلى أن األفراد يزيدون من اعتمادهم على وسائل االعالم كمصادر للمعلومات

كما قدرة وسائل االعالم في تحقيق أكبر قدر من التأثر على األفراد تزداد عندما تكون هذه . وزيادة حاالت ا لتغير وعدم االستقرار في المجتمع

الوسائل بنقل المعلومات بشكل مميز ومكّثف
38. 

ن على وسائل اإلعالم لتحقيق عدد من األهداف التي أن األفراد يعتمدو، ويرى ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش واضعا هذه النظرية

ومن ثم التوجيه الذي ، ومعرفة أشياء عن البيئة المحيطة وتفسيراتها، وذلك من خالل التعلم والحصول على الخبرات ، يأتي في مقدمتها الفهم

ف والتسلية التي تشتمل على التسلية المنعزلة كالراحة يساعد الفرد على اتخاذ القرارات المناسبة في العمل والسلوك وكيفية التعامل مع المواق

أو الذهاب للسينما أو االستماع للموسيقى، والتسوية االجتماعية كمشاهدة التلفزيون بمصاحبة األسرة أو األصدقاء، واالسترخاء
39
. 

 .40ويؤدي اعتماد االفراد على وسائل االعالم إلى عدد من التأثيرات المتمثلة بما يلي

 .ويتم من خاللها تشكيل االتجاهات:  معرفيةتأثيرات .1

 .وتتمثل في التأثيرات األخالقية والمعنوية: تأثيرات وجدانية .2

 .التي من شأنها تنشيط األفراد للقيام بسلوكيات معينة: تأثيرات سلوكية .3

 أهمية الدراسة

 : الجوانب التاليةفي أهمية الدراسة تكمن

 ، وذلك للتعرف على بعض األدوار،ن الطفولةؤو والمهتمين بش،تمين بالجوانب النفسية واإلعالميةتفيد البيانات الناتجة من الدراسة المه -

 . مجال التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسةفي ، يمكن أن تقوم بها إعالنات التلفزيونالتي

 .جاه أطفال ما قبل المدرسة تالتلفزيوني يمكن أن يقوم بها اإلعالن التي ، تطوير األدوارفيتفيد نتائج البحث  -

 أجريت التين الدراسات أ خاصة و، هذا المجالفي تبذل من جانب الباحثين التي ، الجهود العلميةفيتأتى هذه الدراسة كمحاولة لإلسهام  -

 . وخاصة على المستوى المحلي في األردنفيه قليلة

 .ئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة ُتجرى داخل مجتمع البحثتعتبر هذه الدراسة أول دراسة عن دور إعالنات التلفزيون في التنش -
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  الدراسةأهداف

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة في محافظة إربد إلعالنات التلفزيون، واألسباب التي تجذبهم 

 . اإلعالنات، ومبررات تشجيعهم، ودورهم في شرح وتفسير اإلعالناتلمشاهدة اإلعالنات ودور أولياء األمور في تشجيع أطفالهم لمشاهدة 

كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الفائدة التي يكتسبها األطفال من إعالنات التلفزيون، ودور اإلعالنات في اكتساب األطفال 

ونه في اإلعالنات، وماذا يقلدون؟، وعما إذا كانوا يشاهدون عادات معينة، وطبيعة هذه العادات، والتعرف على أن األطفال يقلدون ما يشاهد

اإلعالنات التي تعرض العنف، وأشكال العنف الذي يشاهدونه، وردود أفعالهم تجاه العنف الذي يشاهدونه، والتعرف على مدى تصديق أطفال ما 

إلى تصديقها، ومدى حرصهم على شراء السلع بعد مشاهدتهم قبل المدرسة لما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، واألسباب التي تؤدي بهم 

 .لها في التلفزيون، وأسباب حرصهم على شرائها

 :تساؤالت الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية

 إلعالنات التلفزيون؟في محافظة إربد ما مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة  .1

  التلفزيون؟فيلمشاهدة اإلعالنات بهم ذ تجالتيما األسباب  .2

  التلفزيون؟فيهل يشجع أولياء األمور أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات  .3

 ما األسباب التي تدفع أولياء األمور لتشجيع أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية؟ .4

  يحصل عليها أطفال ما قبل المدرسة من إعالنات التلفزيون؟خاطئةهل هناك معلومات  .5

 هل يستفيد أطفال ما قبل المدرسة من إعالنات التلفزيون؟ .6

 هل إعالنات التلفزيون تساعدهم على اكتساب عادات معينة؟ .7

 ما العادات التي يكتسبها األطفال من مشاهدتهم لإلعالنات التلفزيونية؟ .8

  إعالنات التلفزيون؟في يشاهدونهما تقليد  أطفال ما قبل المدرسة يحاولهل  .9

 ل األطفال تقليده لدى مشاهدتهم إعالنات التلفزيون؟ما الذي يحاو .10

 ما مدى تصديق أطفال ما قبل المدرسة لكل ما تعرضه إعالنات التلفزيون؟ .11

  التلفزيون ويحاولون أن يكونوا مثلها؟فيهل هناك شخصيات يعجبوا بها عند مشاهدتهم لإلعالن  .12

 هل يشاهد األطفال اإلعالنات التلفزيونية التي تعرض العنف؟ .13

 ما أشكال العنف التي تعرضها اإلعالنات التلفزيونية؟ .14

  العالقات بين الزمالء واألصدقاء بشكل جيد؟التلفزيونيهل يقدم اإلعالن  .15

  لهم صورة حقيقية عن عالم الكبار؟التلفزيونيهل يقدم اإلعالن  .16

 هل يحرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدتهم لها في اإلعالنات التلفزيونية؟ .17

 ا يحرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدتها في اإلعالنات التلفزيونية؟لماذ .18

 :منهج الدراسة

 للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن ، يعتبر جهدا علميا منظماالذي الميداني هذه الدراسة منهج المسح في الباحثون استخدم

.الوصفيةالظاهرة موضوع البحث، وهو أحد مناهج الدراسات 
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األمر اربد،  محافظة في على عينة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة أجروا مسحًا هذه الدراسة في الباحثينعل من الواضح أن ول

 . يستوجب استخدام منهج المسح وصوال إلى النتائج الدقيقة المنشودةالذي
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 : البحثأداة

 . صحيفة استبيانهي الرئيسة لجمع البيانات األداة

 -:التالية تم الحصول عليها من المصادر التي ضوء المعلومات في االستبيان متم تصميوقد 

 . االجتماعيةة اإلعالم واإلعالن والتنشئ لبعض الدراسات والمراجع المعنية بمجالة تحليليبدراسةالقيام  .1

 .لبحث اأداة بناء في المفيدةللتعرف على بعض المعلومات أولياء أمور األطفال  مقابالت مع بعض إجراء .2

 . بعض أعضاء هيئة التدريسوآراءمقترحات  .3

. صورته المبدئية وقد اتبعت الخطوات والقواعد المنهجية الالزمة لبناء االستبيانفي االستبيان إعداد .4
42
  

 :ثبات االستبيان

بعد اسة بمحافظة اربد، ومفردة من مفردات مجتمع الدر )20(  علىاألداةثبات االستبيان استخدمت طريقة إعادة التطبيق حيث تم تطبيق ل

 السابقة وتم تحليل مضمون كل سؤال وباستخراج النسب المئوية لالتفاق وحساب هذه النسبة العينةفتره زمنيه أعيد تطبيق االستبيان على ذات 

 .ثبات وهى نسبة يمكن االعتماد عليها كمعامل )%95 -% 90(وجد أنها تراوحت بين 

 :صدق االستبيان

 وفى ضوء ذلك تم عرض 43المطلوبة،حية أسلوب القياس لما يفترض أن يقيسه وأن يوفر هذا األسلوب المعلومات ويقصد بالصدق صال

 في كلية اإلعالم وقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية اآلداب بجامعة االستبيان على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس

 .اليرموك

 وفق المالئمة وضعت من أجله كما أجريت التعديالت الذي تحقيق الغرض فيعبارات االستبيان وصدقها  بصالحية ون المحكمأقروقد 

 .مقترحاتهم

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع البحث في هذه الدراسة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة في محافظة اربد، التي تتكون من عدد من المدن والقرى 

التي تتيح فرصة التمثيل لغالبية األفراد في .  اختيار عينة الدراسة وفق أسلوب العينة العرضية التي تعد من العينات العشوائيةوالمخيمات، وتم

  44.مجتمع الدراسة

 . مفردة) 400(استبانة لعدم صالحيتها للتحليل، فاستقرت العينة على ) 25(مفردة، وتم استبعاد  )425( من وقد تألفت عينة الدراسة

 أسباب اختيار عينة الدراسة

 : لعدة أسباب في محافظة إربدأجريت الدراسة الميدانية على عينة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة

 .صعوبة تطبيق االستبيان على األطفال في هذه المرحلة العمرية .1

 . العمرية ومعرفة بتصرفاتهم في هذه المرحلة،أن أولياء األمور أكثر الناس مالحظة ألطفالهم .2

 لمعرفة آرائهم عن دور إعالنات التلفزيون في التنشئة االجتماعية ألطفال ،أن هذه الدراسة هي أول دراسة ميدانية على أولياء األمور .3

 .األردنما قبل المدرسة في 
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 :تحليل النتائج ومناقشتها

 نخصائص العينة وفقًا للعمر والمؤهل العلمي والجنس ومكان السك: )1(جدول رقم 
 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

25-30 107 26.8% 

31-35 111 27.7% 

36-40 62 15.5% 

41-45 48 12% 

46-50 31 7.7% 

51-55 32 8% 

 العمر

 %2.3 9  فأكثر56

 %31.7 127 الثانوية العامة

 %21.7 87 دبلوم متوسط

 %35.5 142 بكالوريوس

 %5.8 23 ماجستير

 المؤهل التعليمي

 %5.3 21 دكتوراه

 %59.7 239 ذكر
 الجنس

 %40.3 161 أنثى

 %50.7 203 مدينة

 مكان السكن %43.8 175 قرية

 %5.5 22 مخيم

 %100 400  المجموع
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ما %) 27.7(سنة، وأن ) 30-25(من أفراد العينة تراوحت أعمارهم ما بين %) 26.8(إلى أن ما نسبته ) 1(تشير بيانات الجدول رقم 

سنة، ) 45-41(جاءت أعمارهم ما بين %) 12(سنة، وما نسبته ) 40-36(كانت أعمارهم ما بين %) 15.5(سنة، وما نسبته ) 35-31(بين 

) 55-51(للذين تراوحت أعمارهم ما بين %) 8(، وما نسبته %)7.7(فقد بلغت نسبتهم %) 50-46(أما الذين تراوحت أعمارهم ما بين 

األمر الذي يعني أن أعمار أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة توزعت على . سنة) 56(لمن زادت أعمارهم عن ) %2.3(سنة، وما نسبته 

 . العديد من الفئات العمرية

يحملون شهادة البكالوريوس تالهم حملة %) 35.5(إلى أن ما نسبته ) 1(وعن المؤهل التعليمي ألفراد العينة تشير بيانات الجدول رقم 

وشهادة الدكتوراه %) 5.8(، فحملة شهادة الماجستير بنسبة %)21.7(ثم حملة الدبلوم المتوسط بنسبة %) 31.7( العامة بنسبة الثانوية

مما يفيد أن عينة الدراسة على مستوى جيد من التحصيل العلمي، مما يدفعها إلى االهتمام بما تعرضه وسائل اإلعالم وخاصة %). 5.3(بنسبة 

 .التلفزيون

، فيما بلغت %)59.7(إلى أن الذكور بلغت نسبتهم ) 1(يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس، فقد أشارت بيانات الجدول رقم وفيما 

يسكنون في القرى %) 43.8(يسكنون المدينة، وما نسبته %) 50.7(أما عن مكان السكن فقد أوضحت النتائج أن %). 40.3(نسبة اإلناث 

، وتبدو هذه النتيجة موضوعية ومنطقية في تمثيلها لسكان محافظة %)4.5(ما بلغت نسبة الذين يسكنون المخيم التابعة لمحافظة اربد، في

 .إربد، الذين يتركز سكنهم في المدن والقرى التابعة للمحافظة

 مشاهدة التلفزيون لدى أطفال ما قبل المدرسة: )2(جدول رقم 

 

 المئويةالنسبة  التكرارات مشاهدة األطفال للتلفزيون

 %98.2 393 يشاهدون

 %1.8 7 ال يشاهدون

 %100 400 المجموع

من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون التلفزيون، فيما بلغت نسبة الذين ال يشاهدونه %) 98.2(إلى أن ) 2(تشير بيانات الجدول رقم 

أمورهم، مما يعني أن الغالبية العظمى من أولياء األمور أجابوا بأن أبنائهم يشاهدون البرامج التي يبثها ، كما أفاد بذلك أولياء %)1.8(

 .التلفزيون

 الزمن الذي يقضيه األطفال في مشاهدة التلفزيون: )3( جدول رقم

 

 النسبة المئوية التكرارات زمن المشاهدة

 %5.3 21 أقل من ساعة

 %9.7 38 من نصف ساعة إلى ساعة

 %9.7 38 من ساعة إلى ساعة ونصف

 %27.2 107 من ساعة ونصف إلى ساعتين

 %12.5 49 من ساعتين إلى ساعتين ونصف

 %10.4 41 من ساعتين ونصف إلى ثالث ساعتين

 %25.2 99 أكثر من ثالث ساعات

 %100 393 المجموع

%) 9.7(قضون أقل من ساعة يوميًا في مشاهدة التلفزيون، وأن من أطفال ما قبل المدرسة ي%) 5.3(أن ) 3(تفيد بيانات الجدول رقم 

أيضًا يشاهدونه من ساعة إلى ساعة ونصف يوميًا، أما الذين يشاهدونه من %) 9.7(يمضون في مشاهدته من نصف ساعة إلى ساعة يوميًا، و

 %).27.2(ساعة ونصف إلى ساعتين فقد بلغت نسبتهم 
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، فيما بلغت نسبة الذين %)12.5(لذين يشاهدون التلفزيون من ساعتين إلى ساعتين ونصف وبلغت نسبة أطفال ما قبل المدرسة ا

 .يمضون في مشاهدته أكثر من ثالث ساعات يوميًا%) 25.2(، وما نسبته %)10.4(يقضون في مشاهدته ساعتين ونصف إلى ثالث ساعات 

ميًا، وأنهم يقضون أوقاًت جيدة في مشاهدته، مما قد يساهم في وتوضح هذه النتائج أن أطفال ما قبل المدرسة يتعرضون للتلفزيون يو

 .التأثير على معارفهم وتزويدهم بالمعلومات التي تنعكس على التكوين الثقافي واالجتماعي لديهم

 مشاهدة األطفال إلعالنات التلفزيون: )4(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار مشاهدة اإلعالنات

 %91.9 361 يشاهدون

 %8.1 32 ال يشاهدون

 %100 393 المجموع

 

إلى أن الغالبية العظمى من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون اإلعالنات التلفزيونية، فقد بلغ عدد أولياء ) 4(تشير بيانات الجدول رقم 

يما بلغت نسبة الذين ال يشاهدون ، ف%)91.9(ولي أمر، بما نسبته ) 361(األمور الذين أجابوا بأن أطفالهم يشاهدون إعالنات التلفزيون 

مما يعني أن هذه الفئة العمرية من األطفال تتعرض لإلعالنات التلفزيونية بشكل كبير، وأنهم يجدون فيها ما يشدهم إلى %). 8.1(اإلعالنات 

 .مشاهدتها

 دوافع مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية :*)5(جدول رقم 

 

 ويةالنسبة المئ التكرارات دوافع المشاهدة

 %16.1 72 يجد متعة في مشاهدتها

 %17.41 78 ألنها مسلية

 %4.91 22 ألنه يشعر بارتياح

 %56.9 255 ألنها تشد انتباهه

 %4.7 21 أخرى

 %100 448 المجموع

نتباههم، وأن من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون اإلعالنات في التلفزيون ألنها تشد ا%) 56.9(إلى أن ) 5(تشير بيانات الجدول رقم 

أنهم يشاهدونها ألنها تشعرهم %) 4.9(ألنهم يجدون متعة في مشاهدتها، وأجاب %) 16.1(يشاهدونها ألنها مسلية لهم، و %) 17.4(

فراد العينة باالرتياح، األمر الذي يعني أن اإلعالنات التلفزيونية تلعب دورًا في لفت االنتباه إليها، لما تتضمنه من محتويات، كما أن حوالي ثلث أ

أوضحوا أن اإلعالنات تدخل المتعة والتسلية ألطفالهم، مما يشير إلى أن هذه اإلعالنات قد يكون لها تأثير على معارفهم وسلوكياتهم وبالتالي 

 .على شخصياتهم

*
وذلك ألنه كان ) اتالتكرار(تم احتساب النسبة المئوية فيها من مجموع اإلجابات ) 24،22،20،19،17،15،13،8،6،5( الجداول رقم 

 .متاحًا ألفراد العينة، اختيار أكثر من إجابة في هذه الجداول



2068 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 األسباب التي تجذب األطفال لمشاهدة اإلعالنات: )6(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %21.7 133 األلوان

 %17.3 106 الحركة

 %13.2 80 الموسيقى

 %15 92 طريقة أداء ممثلي اإلعالنات

 %16.8 103 األغنية المصاحبة لإلعالن

 %15 92 المؤثرات الصوتية

 %1 6 أخرى

 %100 612 المجموع

من أولياء األمور أن األلوان %) 21.7(وعن األسباب التي تجذب أطفال ما قبل المدرسة لمشاهدة اإلعالنات في التلفزيون، فقد أوضح 

أن الحركة التي تقوم عليها اإلعالنات تشكل عامل جذب لمشاهدتها من %) 17.3(فال لها، وأجاب التي تتضمنها اإلعالنات هي التي تجذب األط

أن طريقة %) 15(أن األغاني المصاحبة لإلعالنات تدفع أطفالهم لمشاهدة هذه اإلعالنات، بينما أوضح %) 16.8(قبل األطفال، فيما أجاب 

أجابوا أن الموسيقى المرافقة لإلعالن %) 13.2(ة لإلعالن، يدفعان األطفال لمشاهدتها، و أداء ممثلي اإلعالنات، والمؤثرات الصوتية المرافق

 .تعد سببًا لمشاهدته

و %) 13.2(وتدل هذه النتائج أن األسباب التي تجذب األطفال لمشاهدة اإلعالنات كانت متقاربة جدًا، بحيث تراوحت ما بين 

اني في مقدمة األسباب التي تجذبهم لمشاهدة اإلعالنات، مما يستوجب العناية بها، وتقديمها ، بحيث تأتي األلوان والحركات واألغ%)21.7(

 .وفق قوالب تخدم الطفل من جهة، وتخدم الرسالة اإلعالنية من جهة أخرى

 تشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات: )7(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تشجيع األطفال

 %87.8 317 شجعون أطفالهمي

 %12.2 44 ال يشجعون أطفالهم

 %100 361 المجموع

 

أن ) 7(وفيما يتعلق بتشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أوضحت النتائج التي تضمنها الجدول رقم 

أفادوا %) 12.2(منهم بما نسبته ) 44(، وأن %)87.8(ها، بما نسبته من أولياء األمور أجابوا بأنهم يشجعون أبناءهم على مشاهدت) 317(

بأنهم ال يشجعون أبناءهم على مشاهدتها، مما يعني أن الغالبية من أولياء األمور تدرك أهمية اإلعالنات في المساهمة في تشكيل معارف أبنائهم، 

 .ى أطفالهم في العديد من المجاالتفيحرصون على حضهم على مشاهدتها، نظرًا للفوائد التي قد تنعكس عل
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 أسباب تشجيع األطفال لمشاهدة اإلعالنات: )8(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %17.7 82 ألنها تنمي الحصيلة اللغوية

 %27.9 129 ألنها تزوده بالمعرفة والمعلومات العامة

 %12.7 59 ألنها تساعده على قضاء وقت الفراغ

 %17.7 82  تعلمه أشياء مفيدةألنها

 %23.1 107 ألنها توسع مداركه وتنمي ذكاءه

 %0.9 4 أخرى

 %100 463 المجموع

ألنها %) 27.9(أما عن األسباب التي تقف وراء تشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أجاب ما نسبته 

ثم ألنها تنمي الحصيلة %) 23.1( العامة، جاء بعدها ألن اإلعالنات توسع مداركهم وتنمي ذكائهم بما نسبته تزود أطفالهم بالمعرفة والمعلومات

. ألنها تساعدهم على قضاء وقت الفراغ%) 12.7(، فيما أجاب %)17.7(وألنها تعلمهم أشياء مفيدة بنسبة %) 17.7(اللغوية لديهم بنسبة 

دفع أولياء األمور لتشجيع أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات كانت متقاربة، بحيث تصدرتها األسباب التي تعنى وتفيد هذه النتائج أن األسباب التي ت

ويمكن القول أنها نتائج موضوعية وواقعية، وذلك . بتزويد األطفال بالمعرفة والمعلومات العامة، واألسباب التي توسع مداركهم وتنمي ذكائهم

 .اإلعالنات في تحسين وتطوير اللغة والمعرفة لدى أطفالهم، مما يدفعهم إلى تشجيع أطفالهم لمشاهدتهاإلدراك أولياء األمور ألهمية 

 مشاهدة أولياء األمور لإلعالنات مع أطفالهم :)9(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مشاهدة أولياء األمور

 %94 338 يشاهدون معهم

 %6 23 ال يشاهدون معهم

 %100 361 المجموع

إلى أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يشاركون أبناءهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، بحيث بلغ ) 9(وتشير بيانات الجدول رقم 

 ،%)6(ولي أمر، بما نسبته ) 23(، فيما بلغ عدد الذين ال يشاهدون اإلعالنات مع أطفالهم %)94(من أفراد العينة، بما نسبته ) 338(عددهم 

األمر الذي يعني أن غالبية أفراد العينة يدركون الفوائد التي تنعكس على أبنائهم من مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فيحرصون على مشاركتهم في 

 .مشاهدتها إلضفاء أهمية عليها، وللوقوف على محتوياتها كدور رقابي لهم، ولتصحيح ما قد تتضمنه من معلومات خاطئة

 دور أولياء األمور أثناء المشاهدة المشتركة :)10(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات دور أولياء األمور

 %26 93 يكتفي بالمشاهدة

 %74 268 يحاول الشرح والتعليق على مضمون اإلعالن

 %100 361 المجموع

 التلفزيون، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم وحول الدور الذي يقوم به أولياء األمور خالل المشاهدة المشتركة مع أطفالهم إلعالنات

من أولياء ) 93(، فيما أفاد %)74(من أفراد العينة يحاولون الشرح والتعليق ألطفالهم على مضمون اإلعالن، بما نسبته ) 268(إلى أن ) 10(

ور يعمدون إلى توضيح وتفسير اإلعالنات والتعليق مما يعني أن ثالثة أرباع أولياء األم%). 26(األمور أنهم يكتفون بالمشاهدة بما نسبته 
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عليها، مما يساهم في فهم وإدراك األطفال لمحتوى اإلعالن، األمر الذي يشير إلى أن الدور الذي تقوم به هذه النسبة من أولياء األمور هو دور 

 .إيجابي، على خالف الذين يكتفون بالمشاهدة فقط

 في تصحيح معلومات خاطئة يحصل عليها األطفال من اإلعالناتدور أولياء األمور : )11(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تصحيح المعلومات الخاطئة في اإلعالنات

 %86 310 يصححون المعلومات الخاطئة

 %14 51 ال يصححون المعلومات الخاطئة

 %100 361 المجموع

) 11(حصل عليها أطفالهم من اإلعالنات، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم وعن دور أولياء األمور في تصحيح معلومات خاطئة قد ي

ال يصححون مثل هذه المعلومات، وهذا يعني أن هؤالء %) 14(من أفراد العينة يلجأون إلى تصحيح المعلومات الخاطئة، وأن %) 86(إلى أن 

 غير قادرين على تحديد ما إذا كانت محتويات اإلعالنات صحيحة أم غير قد يشاركون أطفالهم مشاهدة اإلعالنات، أو أنهم قد يكونوا%) 14(

 .صحيحة، في حين أن الغالبية العظمى تؤدي دورها التربوي، فتلجأ إلى تصحيح ما قد تتضمنه اإلعالنات من أخطاء

 الفائدة التي يحققها األطفال من اإلعالنات: )12(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات الفائدة

 %91 330 يستفيدون

 %9 31 ال يستفيدون

 %100 361 المجموع

) 330(أن ) 12(وبسؤال أولياء األمور عما إذا كانوا يعتقدون أن أطفالهم يستفيدون من مشاهدة اإلعالنات، أوضحت بيانات الجدول رقم 

من أولياء األمور وبما ) 31(وأن ما مجموعه %) 91(من أولياء األمور يعتقدون أن أطفالهم يستفيدون من مشاهدة اإلعالنات، بما نسبته 

األمر الذي يعني أن الغالبية العظمى من أولياء األمور يعتقدون أن أطفالهم يحققون . يعتقدون بأن أطفالهم ال يستفيدون منها%) 9(نسبته 

 .معالن، وتأثيراته على معارفهم وسلوكياتهفوائد متعددة من مشاهدة اإلعالن، ألنهم يلمسون ذلك من خالل تفاعل أطفالهم مع محتوى اإل

 المجاالت التي يوضحها اإلعالن التلفزيوني لألطفال: )13(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات المجاالت

 %11.9 61 أهمية النظافة

 %6.8 35 أهمية حسن المظهر

 %16.4 84 االستخدامات الحسنة للسلع

 %28.5 146 كيفية التعامل مع بعض األشياء

 %13.8 71 أضرار استخدامات بعض األشياء

 %21.8 112 كيفية المحافظة على صحته

 %0.8 4 أخرى

 %100 513 المجموع

أن أطفالهم يستفيدون من %) 28.5( وكمؤشر على مدى االستفادة التي يحققها األطفال من مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أجاب 

بأن أطفالهم يستفيدون من اإلعالنات ألنها توضح لهم كيفية %) 21.8(ضح لهم كيفية التعامل مع األشياء، فيما أجاب مشاهدة اإلعالنات ألنها تو
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ألن اإلعالنات توضح أضرار %) 13.8(أوضحوا ألنها تبين ألطفالهم االستخدامات الحسنة للسلع، و %) 16.4(المحافظة على صحتهم، وأن 

 .ألن اإلعالنات توضح أهمية حسن المظهر%) 6.8(ألنها تبين أهمية النظافة، و %) 11.9(استخدامات بعض األشياء، و 

وتفيد هذه النتائج أن الفوائد التي يحققها األطفال من مشاهدة اإلعالنات كثيرة ومتعددة، وذلك ألن اإلعالنات تساهم في تزويدهم بالعديد 

 .ء، والمحافظة على الصحة وغيرها من المجاالت التي يوضحها اإلعالن لهممن السلوكيات الحميدة، مثل كيفية التعامل مع بعض األشيا

 دور اإلعالنات في مساعدة األطفال على اكتساب عادات معينة: )14(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات اكتساب عادات معينة

 %94 341 يكتسبون عادات معينة

 %6 20 ال يكتسبون عادات معينة

 %100 361 المجموع

من أولياء األمور أن ) 341(وردًا على سؤال عما إذا كان اإلعالن يساعد أطفال ما قبل المدرسة على اكتساب عادات معينة، أجاب 

اإلعالن يساعد أطفالهم على اكتساب مثل هذه العادات، فيما أفاد عشرون منهم أن أطفالهم ال يكتسبون عادات معينة، وهذا يعني أن الغالبية 

أكدوا أن اإلعالنات لها دور في المساهمة في التكوين المعرفي والمعلوماتي ألطفالهم، وذلك من %) 94(من أولياء األمور وبما نسبته العظمى 

 .خالل ترويجها لعادات معينة، يستفيدون منها في مراحلهم العمرية الالحقة

 العادات التي يكتسبها األطفال من اإلعالنات: )15(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات العادات

 %40.7 198 حب الشراء

 %27.6 134 النظافة

 %11.9 58 التوفير

 %16 78 شرب المياه الغازية

 %3 14 شرب الشاي

 %0.8 4 أخرى

 %100 486 المجموع

حب ( مقدمة هذه العادات إلى العادات التي تساعد اإلعالنات التلفزيونية في اكتسابها، وقد جاء في) 15(تشير بيانات الجدول رقم 

، ثم %)16(في المرتبة الثالثة بنسبة ) شرب المياه الغازية(و %) 27.6(بنسبة ) النظافة(تلتها %) 40.7(والتي حصلت على ) الشراء

ت مما يعني أن األطفال يتأثرون باإلعالنا%). 0.08(، وعادات أخرى بنسبة %)3(بنسبة ) شرب الشاي(و %) 11.9(بنسبة ) التوفير(

التلفزيونية فيدفعون أولياء أمورهم إلى شراء السلع التي تروج لها اإلعالنات، كما أن نسبة ال بأس بها يتأثرون باإلعالنات التي تحض على 

إلعالنات النظافة، األمر الذي يعني أن هاتين العادتين وغيرها من العادات األخرى يكتسبها األطفال من خالل اإلعالنات، مما يؤكد بالتالي دور ا

 .وأهميتها بالنسبة لهذه الفئة العمرية من األطفال
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 تقليد األطفال إلعالنات التلفزيون): 16(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تقليد األطفال

 %94 340 يقلدون

 %6 21 ال يقلدون

 %100 361 المجموع

من أولياء %) 94(أن ) 16(لتلفزيونية، أوضحت بيانات الجدول رقم وعن تقليد أطفال ما قبل المدرسة لما يشاهدونه في اإلعالنات ا

أوضحوا أن أطفالهم ال يلجأون إلى التقليد، مما يعني أن مضامين %) 6(األمور أفادوا بأن أطفالهم يقلدون ما يشاهدون في اإلعالنات، وأن 

لمضامين، خاصة إذا تم عرضها بألوان وحركات محببة إليهم، ومن خالل اإلعالنات التلفزيونية تحظى بإقبال األطفال عليها، فيقومون بتقليد هذه ا

 .شخصيات قريبة إلى نفوسهم

 مجاالت تقليد األطفال لإلعالنات : )17(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات المجاالت

 %29 152 يقلد أغاني اإلعالن

 %51.8 271 يقلد بعض الحركات والرقصات التي يشاهدها في اإلعالن

 %13.8 72 يقلد بعض المؤثرات الصوتية في اإلعالن

 %5.4 28 أخرى

 %100 523 المجموع

أما عن الجوانب والمجاالت التي يحاول فيها األطفال تقليد ما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، فقد بينت النتائج أن ما نسبته 

منهم أجابوا بأن %) 29(بعض الحركات والرقصات التي يشاهدونها في اإلعالنات، وأن من أولياء األمور أفادوا بأن أطفالهم يقلدون %) 51.8(

أوضحوا أن أطفالهم يقلدون بعض المؤثرات الصوتية في اإلعالنات، األمر %) 13.8(أطفالهم يقلدون األغاني التي تتضمنها اإلعالنات، كما أن 

كات والرقصات هي المحببة والمفضلة لدى أطفالهم، وقد يكمن ذلك لسهولة تقليدها، الذي يعني أن أكثر من نصف أفراد العينة أفادوا أن الحر

 .وخاصة إذا كانت الشخصيات اإلعالنية التي تؤدي مثل هذه الحركات من الشخصيات المحببة لدى األطفال

 مشاهدة األطفال لإلعالنات التي تعرض العنف: )18(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية اراتالتكر اإلعالنات التي تعرض العنف

 %65 235 يشاهدون

 %35 126 ال يشاهدون

 %100 361 المجموع

، أن )18(وبسؤال أفراد العينة عما إذا كان أطفالهم يشاهدون اإلعالنات التي تعرض العنف، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم 

بأن أطفالهم ال يشاهدون هذه اإلعالنات، %) 35(من اإلعالنات فيما أجاب من أولياء األمور أفادوا بأن أطفالهم يشاهدون هذا النوع %) 65(

األمر الذي يعني أن حوالي ثلثي األطفال يتعرضون لإلعالنات التي تتضمن مشاهد من العنف، مما قد يؤدي بهم إلى تقليدها، واكتساب بعض 

 .انهمأشكالها، التي قد تنعكس على سلوكياتهم في التعامل مع اآلخرين من أقر
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 أشكال العنف التي يشاهدها األطفال في اإلعالنات : )19(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األشكال

 %36.7 156 الضرب باأليدي

 %36 153 استخدام األسلحة النارية

 %26.1 111 استخدام أدوات حادة

 %1.2 5 أخرى

 %100 425 المجموع

من أولياء األمور %) 36.7(إلى أن ) 19(طفال في اإلعالنات التلفزيونية، تشير بيانات الجدول رقم وحول أشكال العنف التي يشاهدها األ

إلى استخدام أدوات %) 26.1(أوضحوا أنها تتمثل باستخدام األسلحة النارية، فيما أشار %) 36(أجابوا بأنها تتمثل بالضرب باأليدي، وأن 

ا يشير إلى أن مشاهدة هذه األشكال من العنف قد تؤثر على األطفال وتجعل منهم أشخاصًا أشاروا إلى أشكال أخرى، مم%) 1.2(حادة، و 

عدوانيين من خالل تقليدهم لما يشاهدونه من مشاهد العنف التي تبثها بعض اإلعالنات التلفزيونية، األمر الذي يستوجب عدم بث أية أشكال 

طفال من جهة، وضرورة المراقبة والمتابعة من قبل األسرة وذلك بعدم السماح ألطفالهم من العنف من خالل اإلعالنات التلفزيونية الموجهة لأل

 .للتعرض لمثل هذه اإلعالنات، نظرًا لألخطار التي قد تترتب على أطفالهم

 ردود أفعال األطفال على مشاهدة اإلعالنات التي تعرض العنف: )20(جدول رقم 

 

 ةالنسبة المئوي التكرارات ردود األفعال

 %48.4 198 تقليد ما يشاهده من حركات العنف

 %28.6 117 الخوف

 %11.2 46 الفزع

 %9.5 39 التوتر

 %2.3 9 أخرى

 %100 409 المجموع

 

من أفراد ) 198(وعن المالحظات التي يلمسها أولياء األمور على أطفالهم بعد مشاهدتهم لإلعالنات التلفزيونية التي تعرض العنف، أجاب 

من أولياء األمور وبما نسبته ) 117(أن أطفالهم يحاولون تقليد ما يشاهدونه من حركات العنف، فيما أجاب %) 48.4( بما نسبته العينة

أجابوا بأنهم يالحظون أن أطفالهم يصابون بالفزع لدى مشاهدتهم اإلعالنات %) 11.2(أنه تبدو على أطفالهم مظاهر الخوف، وأن %) 28.6(

من أفراد العينة أن مثل هذه المشاهد تصيب أطفالهم بالتوتر، األمر الذي يعني أن النسبة %) 9.5(من العنف، فيما أشار التي تتضمن مشاهد 

األكبر من األطفال يحاولون تقليد ما يشاهدونه من مشاهد العنف، فيما يصاب غيرهم بالخوف والفزع والتوتر، مما يتطلب مراقبة هذه الفئة 

 .اإلعالنات والحد من تعرضهم لإلعالنات التي تتضمن بعض مشاهد العنفالعمرية خالل مشاهدة 
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 تصديق األطفال لما تعرضه اإلعالنات: )21(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مدى التصديق

 %84 305 يصدقون

 %16 56 ال يصدقون

 %100 361 المجموع

 أطفالهم يصدقون ما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، تشير بيانات الجدول وردًا على سؤال عما إذا كان أولياء األمور يعتقدون أن

يعتقدون أن أطفالهم ال %) 16(من أفراد العينة يعتقدون أن أطفالهم يصدقون ما يشاهدونه في اإلعالنات، وأن %) 84(إلى أن ) 21(رقم 

 هذه الفئة العمرية، األمر الذي يتطلب من القائمين على هذه اإلعالنات زيادة يصدقون، مما يفيد أن غالبية الرسائل اإلعالنية تحظى بالقبول لدى

 .االهتمام بها، للمحافظة على استمرار ثقة األطفال بها، وكسبهم كمشاهدين لها

 أسباب تصديق األطفال إلعالنات التلفزيون : )22(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

أللوان في اإلعالنات لها تأثير قوي في القابلية ألن الصوت والصورة وا

 للتصديق
154 40.6% 

 %22.2 84 ألن اإلعالن يقدم من خالل شخصيات محببة لألطفال

 %34.8 132 ألن اإلعالن يخاطب أشياء يحتاجها الطفل

 %2.4 9 أخرى

 %100 379 المجموع

%) 40.6(أن ) 22(نات التلفزيون، بينت النتائج الواردة في الجدول رقم  وفيما يتعلق باألسباب التي تكمن وراء تصديق األطفال إلعال

من أفراد العينة أوضحوا أن أطفالهم يصدقون ما تبثه اإلعالنات من رسائل، وذلك ألن الصوت والصورة واأللوان المستخدمين في اإلعالنات لها 

أن %) 22.2(يصدقونها، ألنها تخاطب أشياء يحتاجها أطفالهم، فيما أفاد قالوا أن أطفالهم %) 34.8(تأثير قوي في القابلية للتصديق، وأن 

األمر الذي ال يدع مجاًال . أسباب أخرى للتصديق%) 2.4(أطفالهم يصدقونها، ألنها تقدم من خالل شخصيات محببة لألطفال، بينما حدد 

 واألصوات المحببة لهم، مما يدعو إلى أهمية استمرار هذا األسلوب في للشك بأن هذه الفئة العمرية تتأثر باإلعالنات المصحوبة باأللوان والصور

 .اإلعالنات لضمان الوصول إلى الغايات المنشودة منها

 مدى حرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدة اإلعالن: )23(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مدى الحرص

 %83 302 يحرصون

 %17 59 ال يحرصون

 %100 361 وعالمجم

من أفراد العينة أوضحوا أن أطفالهم يحرصون على شراء بعض السلع عقب مشاهدتهم %) 83(إلى أن ) 23(تشير بيانات الجدول رقم 

ى بأن أطفالهم ال يحرصون على الشراء، وقد يعود ذلك إلى أن الغالبية من أولياء األمور اعتادوا عل%) 17(لإلعالن عن هذه السلع، بينما أجاب 

 .تلبية رغبات وطلبات أطفالهم، وخاصة تلك التي تعرضها اإلعالنات التلفزيونية، لدوافع تربوية واجتماعية
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 أسباب الحرص على الشراء بعد مشاهدة اإلعالن : )24(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %42.9 162 إلحساسه بالسعادة عند امتالكها بعد اإلعالن عنها

 %21.7 82  يصدق ما جاء في اإلعالن فيحرص على شرائهاألنه

ألنه يحب أن تكون بين يديه أثناء تقديم اإلعالن مرة أخرى على 

 شاشة التلفزيون
62 16.4% 

 %16.9 64 ألنه يتخيل نفسه في وضع شخصية اإلعالن عند الشراء

 %2.1 8 أخـــــــــــــــــــــــرى

 %100 378 المجموع

%) 42.9(أن ) 24( حرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدة اإلعالن عنها، أظهرت النتائج التي تضمنها الجدول رقم وعن أسباب

من أولياء األمور أوضحوا أن أطفالهم يحرصون على الشراء إلحساسهم بالسعادة عند امتالكهم للسلعة بعد اإلعالن عنها في التلفزيون، وأن 

أجابوا ألن أطفالهم يتخيلون أنفسهم في %) 16.9(هم يصدقون ما جاء في اإلعالن فيحرصون على الشراء، وأن أفادوا بأن أطفال%) 21.7(

أن أطفالهم يرغبون أن تكون السلعة بين أيديهم أثناء تقديم اإلعالن مرة أخرى على شاشة %) 16.4(وضع شخصية اإلعالن، بينما أوضح 

يحرصون على الشراء ألسباب أخرى، وهذا يعني أن أولياء األمور يحرصون بدورهم على إسعاد أن أطفالهم %) 2.1(التلفزيون، فيما أجاب 

 .أطفالهم وإدخال البهجة والسرور إلى أنفسهم، فيعمدون إلى تلبية رغباتهم بشراء السلع التي يشاهدونها في اإلعالنات التلفزيونية

 

 :نتائج الدراسة

 :ئج من أبرزهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتا

من هذه الفئة العمرية تشاهد %) 91.9(من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون التلفزيون، وأن ما نسبته %) 98.2(أوضحت النتائج أن  -

 .اإلعالنات التلفزيونية

 لمدة ساعة ونصف يشاهدونه%) 27.2(من األطفال أنهـم يشاهدون التلفزيون أكثر من ثالث ساعات يوميًا، وما نسبته %) 25.2(أكـــد  -

 .إلى ساعتين يوميًا

 .يشاهدونها ألنها مسلية لهم%) 17.4(من أطفال ما قبل المدرسة أنهم يشاهدون اإلعالنات ألنها تشد انتباههم، وأن %) 56.9(أفــاد  -

سباب التي تجذب أطفالهم أكد أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة أن األلوان التي تتضمنها اإلعالنات التلفزيونية، جاءت في مقدمة األ -

 %).17.3(تالها السبب المتعلق بالحركات التي تقوم عليها اإلعالنات وبما نسبته %) 21.7(لمشاهدة اإلعالنات، فاحتلت ما نسبته 

نما ال يقوم من أولياء األمور يشجعون أطفالهم من هذه الفئة العمرية على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، بي%) 87.8(أوضحت النتائج أن  -

 .بمثل هذا الدور%) 12.2(

من أولياء األمور يشجعون أطفالهم لمشاهدة اإلعالنات، وذلك ألنها تزود أطفالهم بالمعرفة %) 27.9(أشارت نتائج الدراسة إلى أن  -

 %).23.1(والمعلومات العامة، وألن اإلعالنات تساهم في توسيع مدارك األطفال وتنمي ذكائهم بما نسبته 

يحاولون شرح وتفسير اإلعالن %) 74(من أولياء األمور يشاركون أطفالهم في مشاهدة اإلعالنات، وأن %) 94(النتائج أن أظهرت  -

 .والتعليق عليه ألطفالهم، حتى ال يسيئوا فهم رسالته

ة ويأتي في مقدمتها ألنها من أولياء األمور أن أطفالهم يستفيدون من اإلعالنات التلفزيونية، وأن مجاالت الفائدة متعدد%) 91(يـرى  -

 .توضح لهم كيفية التعامل مع األشياء، وكيفية المحافظة على صحتهم

من أطفال ما قبل المدرسة يكتسبون عادات معينة من خالل مشاهدتهم لإلعالنات، ومن بين هذه العادات حب %) 94(أوضحت النتائج أن  -

 %).11.9(والتوفير بنسبة %) 16(ب المياه الغازية بنسبة ثم شر%) 27.6(ثم النظافة بنسبة %) 40.7(الشراء بنسبة 



2076 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

منهم يقلدون بعض الحركات %) 51.8(ان الغالبية العظمى من األطفال يلجأون إلى تقليد ما يشاهدونه في اإلعالنات، وأن ما نسبته  -

 .ناتمنهم يقلدون األغاني التي تتضمنها اإلعال%) 29(والرقصات التي يشاهدونها في اإلعالنات، و 

من عينة الدراسة أن أطفالهم يشاهدون اإلعالنات التي تعرض العنف، ويأتي في مقدمة أشكال العنف التي يشاهدونها من %) 65(أكد  -

ومن ثم استخدام أدوات حادة %) 36(تاله استخدام األسلحة النارية بنسبة %)  36.7(خالل اإلعالنات الضرب باأليدي بما نسبته 

 %).26.1(بنسبة 

من األطفال يحاولون تقليد ما يشاهدونه من حركات العنف التي تعرضها بعض اإلعالنات التلفزيونية، %) 48.4( النتائج أن ما نسبته بينت -

 .يصابون بالفزع لدى مشاهدتهم اإلعالنات التي تحتوي بعض أشكال العنف%) 11.2(يشعرون بالخوف، بنسبة %) 28.6(وأن 

أوضحوا أن أطفالهم يصدقون %) 40.6(قدون أن أطفالهم يصدقون ما تعرضه اإلعالنات من مضامين، من أولياء األمور يعت%) 84(يرى  -

 .اإلعالنات ألن الصوت والصورة واأللوان المستخدمة في اإلعالنات لها تأثير قوي في القابلية للتصديق لدى األطفال

منهم %) 42.9(ن عنها في التلفزيون، وأن ما نسبته يحرص أطفال ما قبل المدرسة على شراء بعض السلع بعد مشاهدتهم اإلعال -

 .يحرصون على الشراء إلحساسهم بالسعادة عند امتالك السلعة بعد اإلعالن عنها في التلفزيون
 

 :توصيات الدراسة

 :وفي ضوء النتائج السابقة فإن هذه الدراسة توصي بما يلي

خاصة أطفال ما قبل المدرسة، وذلك نظرًا الرتفاع مستوى مشاهدتهم للتلفزيون ضرورة االهتمام بالرسائل اإلعالنية الموجهة لألطفال، و -

 .ولإلعالنات التلفزيونية

 .العمل على تضمين محتويات اإلعالن معلومات تساهم في زيادة المخزون المعرفي والمعلوماتي لدى األطفال -

ت التلفزيونية، وخاصة في مثل هذه الفئة العمرية، إلضفاء جانب ضرورة الحرص على مشاركة أولياء األمور ألطفالهم، في مشاهدة اإلعالنا -

 .من األهمية عليها، ولشرح وتفسير بعض محتوياتها

 .ضرورة تبسيط محتويات اإلعالن لكي يكون مفهومًا لدى األطفال وخاصة هذه الفئة منهم -

 .عادات اجتماعية حميدة، تساهم في تكوين شخصية األطفالدعوة القائمين على إعداد محتويات اإلعالنات التلفزيونية، بالعمل على إرساء  -

ضرورة الحد من تعرض األطفال، وخاصة في سنوات ما قبل المدرسة، لإلعالنات التي تعرض مشاهد من العنف، وذلك من خالل مراقبة  -

 .األسرة ومتابعتها ألطفالها خالل مشاهدتها للتلفزيون

عدم بث أية أشكال من العنف في اإلعالنات، وخاصة المنتجة محليًا، خشية تقليدها ) ائية واألرضيةالفض(ضرورة التزام القنوات التلفزيونية  -

 .من األطفال
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 * ملخص

تمع، وبيان موقف التربية اإلسالمية وأساليبها في  المجفيتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الغلو وأسبابه، وآثاره في سلوك اإلنسان، وأثره 

الوقاية منه، ودور مناهج التربية اإلسالمية في الوقاية منه، وتوصلت الدراسة إلى أن الغلو ظاهرة عالمية ظهرت في كل الحضارات والثقافات وتختلف 

 .  من حضارة وثقافة إلى أخرى
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Abstract 

 

This essay aims at exposing the concept of religious extravagance and fanaticism, its causes, effects upon human 
behavior, and its consequences upon society. It also aims at exposing of Islamic education as to attitudes and methods 
of protection against it. 

It is concluds that, though religious fanatism is a global Phenomenon, its causes vary from one society to another. 
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 :مقدمة

 

 . د وبع، والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينةالحمد لله رب العالمين، والصال

فإن الهدف األساسي الذي تدور عليه التربية اإلسالمية هو االرتقاء باإلنسان وتنمية قدراته، ليسهم في تقدم البشرية ويعمل على ازدهارها 

 .في شتى المجاالت

ذا الهدف يتطلب تكوين شخصية مميزة ذات إمكانيات وقدرات وطرائق تفكير صحيحة، شخصية ذات وعي بالذات ومما ال شك فيه أن ه

 .وبالدور المجتمعي بالمعنى النهضوي االرتقائي، خاصة في ضوء التحوالت الجديدة في المجتمعات البشرية

 تطور المجتمعات اإلنسانية أال وهو مستوى النجاح واالرتقاء لذا تعمل األنظمة التربوية على تنمية المعايير األساسية التي يقاس بها

بأبناء هذا المجتمع، وهذا يتطلب أسس علمية لبناء األنموذج الصحيح والذي يخلو من ضعف اإلرادة واضطراب التفكير وازدواجية الشخصية، 

 .وما يترتب عليها من سلوكيات سلبية

ن كل الكروب، والشفاء من كل داء، فكان منهجًا ربانيًا شامًال متوازنًا، منهجًا يدعو إلى العدل وقد أودع الله تعالى كتابه الكريم المخرج م

تنمية والرحمة والرفق، بعيدًا عن الظلم والحكم باألهواء الشخصية، لذا كان للتربية اإلسالمية دور مميز في بناء األنموذج األمثل من خالل 

 تابعة األخرىن جوانب الشخصية  ألالشامل اإلصالح في أساسًا عدهذا الجانب يولعل تنمية . ساناإلنتنمية جانب التفكير في ولشخصية ا

 . ليحسن كل ما عداهأساسًا كان ذلك اإلنسان ما حسنت ملكة التفكير لدى فإذا. للتفكير

ل واضح في الفكر وفي السلوك ومن المصطلحات المنتشرة في العصر الحاضر مصطلح الغلو الذي يشكل فكرًا منحرفًا ويؤدي إلى خل

اإلنساني إذ أخذت هذه ظاهرة من االهتمام والدراسات ما لم يأخذه غيرها الختالف اآلراء حولها، فالغلو منهج دخيل وظاهرة خطيرة لها 

من الخلل في صوره التطبيقية انعكاساتها على حياة الجماعات واألفراد، فكريًا وسلوكيًا، في كل العصور واألزمان، غير أنه عانى وال زال يعاني 

 . وااللتباس الواضح بين مدلوالته

فكانت هذه الدراسة لتوضيح مفهوم الغلو والفصل بينه وبين بعض المفاهيم التي دمج بها في مجتمعاتنا المعاصرة، وبيان أسبابه وموقف 

 .سلبية الفكرية والسلوكية المترتبة على الفرد والجماعةثم بيان اآلثار ال. اإلسالم منه بصورة منهجية صحيحة مستقاة من كتاب الله وسنته

ومن هنا أصبح لزامًا على كل فرد تحديد المقياس الذي يعرف به السلوك السليم، وتحري الطريقة الصحيحة في التفكير الموصول إلى 

 في فكر اإلنسان وما ينتجه من أخطاء كبيرة في هذا السلوك، ولقد حاول الباحث في هذه الدراسة التركيز على الخلل الواضح الذي يسببه الغلو

 .التفكير

وعليه فموضوع الدراسة قد يساعد في التنبيه إلى اآلثار السلبية للغلو على الفكر والسلوك اإلنساني، وبالتالي تصحيح المنهج وإيضاح 

 .واتجها السلبية بحيث تعينها على االستمرار والعطاءالرؤية لتمكين األمة اإلسالمية من القدرة على مواجهة القضايا التربوية المعاصرة، ون

 

 :مشكلة الدراسة

األمر الذي يسبب مشكالت سلبية تساهم في هدم النظام المجتمعي ، تبرز مشكلة الدراسة من وجود أثر سلبي للغلو في سلوك اإلنسان

 المجال، من خالل دراسة مفهوم الغلو والتفريق بينه وبين والتربوي وأمانه النفسي، وعليه فتسعى هذه الدراسة إلى سد بعض الثغرات في هذا

وتفعيل دور منهاج التربية ، المصطلحات ذات الصلة به، وبيان أسبابه، ثم تحديد موقف اإلسالم منه وصوًال إلى آثار الغلو على سلوك اإلنسان

 .منهجًا وشريعةاإلسالمية في تصحيح المسار وتوضيح الرؤى وتنقية الفكر، والعودة إلى اإلسالم 
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 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى  ما يلي

 .توضيح مفهوم الغلو والمصطلحات ذات الصلة به .1

 . اإلنسانكبيان االنعكاسات السلبية للغلو على سلو .2

 .تحديد موقف التربية اإلسالمية من الغلو .3

 .بيان دور مناهج التربية اإلسالمية في الوقاية من الغلو .4

 :تساؤالت الدراسة

 :ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية .1

 ما الغلو وما أسبابه؟ .2

 ما االنعكاسات السلبية للغلو على السلوك؟ .3

 ما موقف التربية اإلسالمية من الغلو وما اساليبهافي الوقاية منه ؟ .4

 ما دور مناهج التربية اإلسالمية في الوقاية من الغلو ؟ .5

 : أهمية الدراسة ومبرراتها

 :مية الدراسة فيتكمن أه

اتصال موضوع الدراسة بالواقع المعاصر األمر الذي ال يمكن تجاهله خاصة إذا ساد المصطلح الكثير من اللبس والغموض، في ضوء . 1

 .تكلم الغربيين والعرب، المختصين وغير المختصين بشأن هذه القضية، لذلك احتاج األمر إلى معالجة علمية تربوية بدًال من اإلهمال

تجدد موضوع الدراسة بعد كل حدث عالمي بحيث أصبح المصطلح فضفاضًا أدخلت فيه الكثير من القضايا التي ليس له صلة فيها جراء . 2

 .تسليط اإلعالم الذي يخدم فكرة أو تيار غربي بهدف إلصاق الجرائم باإلسالم والمسلمين

 :منهجية الدراسة

 والذي يعني بوصف االمر الذي يراد دراسته، واليقف عند مجرد الوصف وجمع المعلومات تستند الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،

 . بل يتعدى ذلك الى تحليلها وتفسيرها ومعرفة العالقة بينهما

 :مصطلحات الدراسة

 سلوكياته المنطلقة من  فيهو المبالغة والزيادة في حجم األمور، والذي يعد مرضًا ملموسًا في فكر اإلنسان ويسبب خلًال واضحًا: الغلو

 .تفكير منحرف عن المسار الصحيح، األمر الذي ينتج قضية شائكة ذات آثار سلبية في كل المجاالت الحياتية داخل المجتمعمستوى 

 .كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد ظاهرة كانت أم باطنة: السلوك

  الدراسات السابقة

ى دراسة علمية تبحث في أثر الغلو في الفكر والسلوك اإلنساني بحثًا مستقًال، ولكنه وجد العديد من لم يقف الباحث في حدود اطالعه عل

 :الدراسات السابقة التي تحدثت عن الغلو كمعتقد، ولعل أبرز الدراسات السابقة ما يلي

 ). 1999 ،الصالحي ()عرض ومناقشة(الغلو و الفرق الغالية في العقيدة اإلسالمية : أوًال

جاء في الدراسة الحديث عن الغلو عند الجهمية والمشبهة والجبرية والمعتزلة، وكذلك الغلو عند الخوارج والمرجئة وعند الصوفية و

 .والشيعة
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وتعد هذه الدراسة مرجعا علميا في الغلو لدى الفرق الغالية في العقيدة اإلسالمية، وقد فصل الباحث فيها كثيرا من المسائل المتعلقة 

لغلو لدى تلك الفرق، مع تحديد مفهوم كل فرقة وبيان انحرافها العقدي وغير ذلك من المسائل، كما تحدث الباحث عن غالة الخوارج مفصًال با

 .      القول في نشأة الخوارج وظهورهم، وموقف السلف منهم وغلوهم العملي، وفرقهم المختلفة

 ). هـ1420 ،اللويحق (األسباب ـ اآلثار ـ العالجمشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر : ثانيا

الباب األول تحدث فيه المؤلف عن أسباب مشكلة الغلو في الدين في العصر : تناولت الرسالة ثالثة محاور، وقد جاء تقسيمها كما يلي

 .عصر الحاضر وفق إطار ودراسة نظريةعالج مشكلة الغلو في الدين في ال: أما الباب الثالث. آثار مشكلة الغلو: والباب الثاني. الحاضر

 .وقد فصل الباحث في القضايا التي طرحها، وأطال فيها حتى عدها مقدم الرسالة موسوعة في مجالها

 ).هـ1412 ،اللويحق (»الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ـ دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف واألصولية « : ثالًثا

 هذه الرسالة مفاهيم الغلو بشقيه االعتقادي والعملي، والحديث عن مظاهر الغلو ومجاالته، وقد ذكر الباحث تحديد مصطلحات تناولت

 .ثم تحدث عن وسطية اإلسالم، ويسره وسماحته. البحث

لمسلمين المعاصرة وحجم وجذور الغلو في الدين وطبيعته في حياة ا. وقد فصل الحديث في معنى الغلو في اللغة وفي الكتاب والسنة

وبعدها بحث في .وبين بعد ذلك مفهوم الغلو عند العلماء المعاصرين وعند العلمانيين وعند الغربيين. الغلو في الدين في حياة المسلمين

دراسة أن اإلسالم دين ومن أهم النتائج في هذه ال. مجاالت الغلو العقدية والتشريعية ومجاالت الغلو العملية والسلوكية الفردية واالجتماعية

 .وأن الغلو في الشرع مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق. العدل والوسطية فال إفراط وال تفريط

 ):هـ1412 ،حامد(  ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث:رابعًا

العصر الحديث وأسبابه و عالجه حيث بين الباحث فيها موقف وجاء تقسيم الدراسة مفهوم الغلو وحكمه وتاريخه، ثم مظاهر الغلو في 

 . اإلسالم والديانات السابقة، وأبرز مظاهره وأبرز الفرق التي ينتشر فيها الغلو، كما تحدث عن أسباب هذا الغلو وكيفية عالجه

 

 سبابهأو الغلو فهومم: األولمبحث ال

 لة بهذات الص الغلو وبيان المصطلحات فهومم: المطلب األول

  لغًة الغلـــوفهومم: أوًال

  يدور على عدة معانالغلوظهر أن  يجم اللغويةا إلى المصادر والمع، وبالرجوع)غ، ل، و(من الجذر الثالثي مشتق الغلو بضم الغين 

 :هي

 :مجاوزة الحد -

غال السعر يغلو غالًء، وذلك ارتفاعه، : أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، يقال: الغين والالم والحرف المعتل: قال ابن فارس

 ).هـ1418 ،ابن فارس (وغال الرجل في األمر غلوا إذا جاوز حده

 ).هـ1410 ،ابن منظور( جاوز حده: وغال في الدين واألمر يغلو غلوا: وقال ابن منظور صاحب لسان العرب

 :االرتفاع -

ومنه . غاليت صداق المرأة أي أغليته: يقال..... اوزة القدر في كل شيءاالرتفاع ومج: أصل الغالء: (.... قال ابن منظور في اللسان

 .أي ال تبالغوا في كثرة الصداق). ال تغالوا في صداق النساء : ( وفي رواية) أال ال تغالوا في صدقات النساء ( قول عمر 

النية وغالنيا إذا جاوزت في الحد وأفرطت فيه، ُغلوا وغ غلوت في األمر :قال بعضهمو. جاوز حده: وغال في الدين واألمر يغلو غلوا

 ).هـ1410 ،ابن منظور (.قد غال: ويقال للشيء إذا ارتفع
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  :التشدد -

ُقْل يا َأهَل {: وغال في الدين ُغلوا من باب قعد وتصلب وتشدد حتى جاوز الحد وفي التنزيل: (.... قال الفيومي في المصباح المنير

 ،الفيومي ()77:المائدة( } ِفي ِديِنُكم َغير اْلحق وَال َتتَِّبعوْا َأهواء َقوٍم َقد ضلُّوْا ِمن َقبُل وَأضلُّوْا َكِثيرًا وضلُّوْا عن سواء السِبيِل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا

2001.( 

 ،ابن فارس( إذا أسرع وزاد فيه: وغال في مشيه. رتفعتإذا زادت حرارتها وا: وغلت القدر. إذا ارتفع وزاد سعره: غال الثمنومنه : الزيادة

 ).هـ1418

 ".االرتفاع والزيادة ومجاوزة األصل الطبيعي أو الحد المعتاد "   أن الغلو في سائر استعماالته يدل على للباحثومما سبق يتبين

لغلو في مجاالت الحياة والذي يمكن استنتاجه من كما يرى الباحث أنه من الضرورة بمكان تحديد سمات الفعل المغالى فيه كمقياس لفهم ا

 :المعاني اللغوية وهي

تعد ، فالذي يتضح للباحث بعد استقراء المعاني اللغوية لمصطلح الغلو، أنه باإلمكان تحديد مجموعة من صفات تنسب ألفعال الغالة

 :مقياسًا ابتدائيًا يرافق أي فعل إنساني يتصف بصفة الغلو، ومن ذلك

 .فعل اإلنساني بالسرعة والتهوريتصف ال .1

 .فيه خروج عن المعهود والتكلف .2

 .فيه نوع من الغرابة، ويمكن مالحظته بسهولة ألنه ظاهرة للعيان .3

 .يبتدئ بشعور داخلي يغلب عليه سمة االنجاز واإلبداع، ولكنه سرعان ما ينتهي بالضيق .4

 .ت جميعًاينشأ عن تصور داخلي ثم ينتقل إلى الفكر وبعدها يعمم السلوكيا .5

 .فيه من السمات الحسنة كالهمة والتعمق ولكن في غير موضعها .6

 .نظرًا لعدم اتفاق الفعل مع الطبع أو الفطرة السليمة فتغلب عليه سمة اآلنية وعدم الديمومة .7

 .يلحظ في الفعل التعسير وتكليف ما ال يطاق لذا يؤول إلى الترك والقطع .8
 

  اصطالحًا الغلـــوفهومم: ثانيا

 :الل استقراء مجموع المصادر التي عنيت بالحديث عن الغلو وجد الباحث أن تعريفاتهم للغلو تنقسم إلى صيغتين همامن خ

 : موجزة، وهذه بعض تلك التعريفات تعريف مفهوم الغلو بصورة مطلقة دون تخصيص وقد جاءت بصورة:أوًال

 ،ابن تيمية (اد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلكمجاوزة الحد بأن يز: الغلو: "  تيمية رحمه الله تعالى ابنقال

 ).هـ1411

 هو تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي  هناضابط الغلو تخصيصه في مجال الدين فحسب، وى تعريف مفهوم الغلو بصورة مقتصرة عل:ثانيًا

 ).81:طه(}م وَلا َتْطَغوا ِفيِه َفيِحلَّ عَليُكم َغضِبي ومن يحِلْل عَليِه َغضِبي َفَقد هوىُكُلوا ِمن َطيباِت ما رزْقَناُك{ : نهى الله عنه في قوله

 :ومن هذه التعريفات

، أو المجاوزة للحدود الشرعية الكلية )1991 ،حامد( هو مجاوزة ما شرعه الله بقول أو فعل أو اعتقاد: الغلو في الدينومن تعريفات 

 .)1999 ،اللويحق( دية أو الجزئية العمليةاالعتقا

 :وباستقراء مجموعة من المراجع التي عنيت بالموضوع، الحظ الباحث على التعريفات الواردة ما يلي

أن داللة المفهوم شملت المجاوزة للحدود الشرعية سواء المجاوزة الكلية االعتقادية أو المجاوزة الجزئية العملية المتعلقة  •

كثر من النواحي العملية للشريعة، وبذلك يقتصر المفهوم على جانب واحد من جوانب الغلو وهو الغلو في المجال بجزئية أو أ

 .الديني
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 .تم تسليط الضوء على الموضوع بأنه ظاهرة أو مشكلة لكن التعريف لم يشتمل على بيان حجم هذه الظاهرة ومنطلقاتها •

يتضح من تعريفات العلماء بأن الغلو في ميزان  منطلقًا عقديًا وليس تربويًا، فدراسة هذا المصطلح في األبحاث السابقة ينطلق •

الشرع هو مجاوزة الحد في األمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده 

 .الشارع الحكيم

فمن شاد الدين وغالبه، فقد خالف . ليت بها هذه األمة منذ فجر اإلسالم كما ب،الغلو في الدين آفة قديمة ابتليت بها األمم من قبلناف

 .مقصد الشارع من التشريع، كما خرج عن سمة األمة العدل والوسطية

 

 مصطلحات ذات صلة بمفهوم الغلو: المطلب الثاني

 بين يفرقونلم يعودوا  ف.للغة أنفسهم بما فيهم بعض علماء ا عند الكثير من الناس في خانة واحدة متعددة ما تحشر مصطلحاتكثيرًا

 .من تفاوت واختالف في المعنىوما فيها مفردات اللغة العربية 

، اإلرهابو ،العنف ،الغلو ،التطرف، التشدد، التنطع: مترادفةومن هذه المصطلحات التي تخص موضوع الغلو والتي يتحدثون عنها وكأنها 

 . د يفضي في أحيان كثيرة إلى نقيض المقصود منه تمامًاالفهم قفي   كبيرًاالتباسًاوهذا الخلط سبب 

 :مثيالتها، ومن هذه المصطلحات على كل مفردة مستقلة بذاتها وال تعتدي بتاتًاوعند النظر في المعاجم اللغوية يتبن أن 

  :التطرف: أوًال

ومنتهى كل ..  طرف،إما الطرف األدنى أو األقصى: بأحد الطرفين والميل لهمامن طرف يطرف َطرفا بالتحريك، وهو األخذ :   لغًةالتّطرف

 .، والحركة في بعض األعضاء ويدور معناه حول حد الشيء،)هـ1407 ،الفيروز آبادي (شيء

وصف الغلو كان ف وإذا كان التطرف هو الميل إلى أحد الطرفين فليس من االعتدال في شيء، ألنه ميل إما إلى غلو، أو ميل إلى تساهل،

 . أخذ أحد الطرفينمن جهة أنهبالتطرف 

االنحياز إلى طرفي األمر، فيشمل الغلو، لكن الغلو أخص منه في الزيادة والمجاوزة، ليس فقط بمجرد : التطرفف ، أخص من التطرففالغلو

 . وليس كل تطرٍف غلوًا،كل غلو تطرف، فالبعد عن الوسط إلى األطراف

  :اإلرهاب: ثانيًا

: الرهبة والرهب«: هانيفقال الراغب األصف:  أما عن معناه اللغوي.خلط بينه وبين الغلوو أكثر هذه المصطلحات استعماًال هذه األيام، ويوه

 ،األصفهاني(  تخويفمصدر مأخوذ من رهب كعلم يرهب رهبا بالفتح والكسر، وهو اإلخافة وال: اإلرهاب لغة. مخافة مع تحرز واضطراب

 .)هـ1412

 . تدور حول الخوف والتخويفإذًا فمعانيها 

 ًاالتي استحدثت أثناء الثورة الفرنسية، وهي ترجمة حرفية أيض »Le Terrorisme«  ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية»اإلرهاب«ومصطلح 

 »Terrorism« للكلمة اإلنجليزية

 :»terrorist اء في معنىج«: Oxford Dictionary وفي قاموس أكسفورد

Noun Person Using Esp Organized Violence To Secure Political Ends  اإلرهابي هو بخاصة الشخص الذي يستعمل العنف

 .)1991 ،البعلبكي(» المنظم لضمان نهاية سياسة

نسان في دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه، اإلرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على اإل: ويقصد اليوم به

ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف 

عهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو تروي

 أو أقوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد مرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد ،حريتهم، أو أمنهم

 . )هـ1423 ،مجمع الفقه اإلسالمي( )الوطنية، أو الطبيعية للخطر
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رف واإلرهاب إذ أن التطرف يرتبط بمعتقدات وأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتعارف عليه سياسيًا ومن المناسب هنا أن نفرق بين التط

واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا، دون أن ترتبط تلك المعتقدات واألفكار المتطرفة بسلوكيات فعلية مادية متطرفة أو عنيفة في مواجهة المجتمع أو 

 .لمادي أو التهديد بالعنف فإنه يتحول إلى إرهابالدولة، أما إذا ارتبط التطرف بالعنف ا

 :ويمكن للباحث توضيح الفرق بين الغلو واإلرهاب بما يلي

 .أن اإلرهاب صورة من صور الغلو، ودرجة من درجاته •

 .كل إرهاب غلو ولكن ليس كل غلو إرهاب •

 .اإلرهاب نتيجة لمرتبة مرتفعة من مراتب الغلو •

ماعات ففيه اعتداء على الفرد ذاته أو اعتداء على الجماعات، وخطر اإلرهاب خاص باالنعكاسات على ينعكس أثر الغلو على الفرد والج

      .المجتمع والجماعات ألن فيه اعتداءات على الغير

  :عنفال: ثالثًا

ابن ( الشديد في القول والفعلوهو . بالرفع والفتح والكسر ضد الرفق: جم اللغوية في مادة العنف وجد أنها مثلثة العينابالرجوع إلى المع

 .  )هـ1410، منظور

فروق لتخويف بينتها  لمستوياتوأثر من آثاره السلوكية، وهناك  ،وحقيقة العنف أنه الشدة في قول أو رأي أو فعل إذا العنف نتيجة للغلو

 .واضحة، وكلها آثار سلبية ألحد مراتب الغلو

 : األصولية: رابعًا

أطلق على حركة احتجاج مسيحية ظهرت في القرن العشرين تؤكد على ضرورة التفسير الحرفي للكتاب وهي في معجم ويستر مصلطح 

وقد حاول كثير من المغرضين، البحث عن أوجه الشبه بين هذه الفئات النصرانية ودعاة اإلسالم،  .المقدس كأساس للحياة الدينية الصحيحة

 فأحيانا يطلق لفظ التطرف وأحيانا األصولية، وأحيانا ،)2005 ،الطواري( ظروفه ومالبساتهلينقلوا إليهم هذا المصطلح، وهو مصطلح غربي له 

اإلرهاب دون اإلجماع على تحديد مفاهيم هذه المصطلحات الثالثة ولذا آثر الباحث اعتماد المصطلح الشرعي وهو الغلو ومجاوزة الحد في 

 .السلوك أو االعتقاد أو العبادة 

 :لتزاماال: خامسًا

قد يظن القارئ أن الباحث أخطأ عند وضع هذا المصطلح ضمن المصطلحات التي قد يلتبس فهمهما على كثير من الناس في موضوع 

 .ضمن هذه المصطلحات) االلتزام والتمسك باألحكام الشرعية(الغلو، ويجد في ذلك غرابة، إال أن الموضوع يستلزم وضع مصطلح 

المبرر له، بسبب العالقة بين المصطلحات في اللغة أو األثر أو غير ذلك، أما مصطلح االلتزام فيندرج مما سبق ذكره يندرج تحت االلتباس 

 .تحت االلتباس غير المبرر له والملصق بسبب غرض معين وهو اإلساءة لإلسالم والمسلمين

زم بين التمسك بالنصوص والغلو؛ فقد كان في الواقع ال تالوويرى الباحث أن سبب هذا اإللصاق الغرضي إما جهل غافل، أو عداء منفر، 

 يعد عند  صحيحًانصوص الشريعة، والواقع أن التمسك بنصوص الكتاب والسنة، وفهمها فهمًاب الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تمسكًا

 . ريط ظاهر، وقصور في إظهار منهج اإلسالم، وذلك بالنظر إلى ما هم عليه من تف وتطرفًاهؤالء المتهاونين بأحكام الشريعة الغافلين عنها، غلوًا

وعند آخرين تنفير من ديننا الحنيف، بسبب عداء غاشم فقد وسم هؤالء الملتزمين في عصرنا الحالي باإلرهاب أو التطرف أو الغلو، 

 .لتفصيل لوضوحهاومقياسهم درجة تمسكهم بما في الكتاب والسنة، وهو مقياس مغلوط له أهدافه المغرضة وهي بغنى عن الشرح وا

 

 أسباب الغلو: الثالثالمطلب 

وقد قام الباحث باستقراء شامل لما اطلع عليه من أبحاث عنيت بموضوع الغلو في الدين فوجد أنها تعددت أسباب الغلو في الدين إلى 

 :تقسيمات مختلفة، وقد كانت السمات الغالبة لها على النحو التالي

 .لغالة، فعبر عنها على انها أسباب بسبب الفرد أو بسبب المجتمعقسم بحث هذه األسباب بحسب عدد ا •
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 :األسباب التي تتعلق بالمستوى الفردي فهي: ومن أمثلة ذلك

 الجهل بعدم معرفة حكم الله تعالى مع الغيرة على دين الله وتعظيم الحرمات وشدة الخوف من الله، فال يتحمل اإلنسان أن يرى من أخيه :أوال

وهذا الجهل . لذا فسرعان ما ينقله من دائرة اإلسالم إلى خارجها ، وال يتصور أن تصدر هذه الكبيرة من مسلم، ة كبيرةالمسلم معصي

ومعالجة النوازل من غير أهل ، ناتج عن غياب الوعي الديني والفهم العميق للنصوص وربما أدى به ذلك إلى الجرأة على األحكام الشرعية

 الشرعية ومعرفة مقاصد األحكام واإللمام بأسرار اللغة والرجوع لمن شاهد التنزيل وفهم التأويلاالختصاص دون فهم للنصوص 

 .)هـ1420 ،اللويحق(

الهوى المؤدي للتعسف في تأويل النصوص ولي أعناق اآليات واألحاديث طلبًا للشهرة والرياسة والزعامة وقد وافق ذلك نفسية مريضة : ًثانيا

 ،اللويحق( لعنف والحدة واالنحراف مما يؤدي إلى إسقاط الثقة بالعلماء، ويستقل اإلنسان بنفسه وفهمه ورأيهمنحرفة فهي تميل إلى ا

 .)هـ1420

فإن االنحالل الخلقي المدعوم أحيانا بالقانون تحت غطاء الحرية هو أحد أسباب حصول : أما األسباب التي تتعلق بالمجتمع والدولة

لة التي يشاهدها المسلم خاصة في المجتمعات اإلسالمية في الشارع والمدرسة والجامعة واإلعالم الرسمي فمظاهر الرذي. التطرف و الغلو

والصحافة واإلذاعة واألسواق من ناحية ،واالستهزاء بالدين وحملته وتشويه صورته ومحاربته، ومحاصرة رجل الدين في فكره وإغالق منافذ 

 ،القرضاوي(تطرف واإلرهاب وردة الفعل القاسية وإن كانت غير مبررة إال أننا نبحث في األسباب التعبير عليه ،كل ذلك من أسباب نشوء ال

1982.( 

   .التعصب لفكرة ما او مبدا او شخص ما، بحيث ال يرى المتطرف وال يؤمن اال بما يعزر تعصبه الذي يثير غريزة الغلو والتطرف: ثالثًا

تعبير سبيال للتفاهم بين التيارات الثقافية الموجودة والسياسية والدينية في مجتمع ما، فنتج عن ذلك  عدم وجود حوار قائم على حرية ال:رابعا

ثقافة تحريضية تعبوية، تنشر الكراهية والعداء في المجتمع، بمبرر الخالف المذهبي، او حتى الخالف الفكري والسياسي واالقتصادي 

      .واالجتماعي، واحيانا ضمن المذهب الواحد ايضا

االنحالل الخلقي المدعوم بذريعة الحرية هو احد اسباب حصول التطرف والغلو، فمظاهر الرذيلة التي يشاهدها الفرد خاصة في : خامسًا

      .المجتمعات العربية، ومحاصرة االصالحيين في فكرهم واغالق منافذ التعبير عليهم

 .لغلو، فهي أسباب سياسية واقتصادية وتربوية وغير ذلكوقسم آخر عبر عنها بحسب المجال الذي أثر على فعل ا •

ومنها ما هو ، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو تربوي،  أن أسبابه منها ما هو سياسي:ومن أمثلة هذه األسباب

ومن . صادرة ثرواتها وكشف أستارها وإسقاط هيبتهاالتي تتعلق بواقع األمة من احتالل أراضيها وقتل أبنائها وم: ثقافي ومن األسباب السياسية

الفقر في اإلنسان وما يفعل من أمراض جسدية، وأمراض نفسية وعدم قدرة على التعليم، وعدم العدالة في : األوضاع االقتصادية المسببة للغلو

ومن األسباب . لغلو تحت مسمى الدين أو غيرهتوزيع الثروات ويوافق ذلك هوى في النفس تتوافق نفسيا مع بعضها مما يذكي روح العداء وا

الفراغ الروحي الذي يحيط بالشباب، فهو كفيل في ضياعهم وربما انحرافهم مما يسهل توجيههم واستغاللهم من قبل أي إنسان : النفسية التربوية

 ).1982 ،القرضاوي( كان وحسب رغبته وخططه وربما كان هذا الفراغ سببا للجريمة واإلفساد في المجتمع

 .قسم صنف األسباب إما بسبب ضعف التفقه بالدين أو ضعف الخبرة بالواقع •

ضعف البصيرة بحقيقة الدين المقصود به هنا هو نصف العلم الذي يظن صاحبه انه دخل به في زمرة العلماء وهو أما عن  :ومن أمثلة ذلك

 ).1982 ،القرضاوي( بهات إلى المحكماتيجهل الكثير والكثير، وال يربط الجزئيات بالكليات وال يرد المتشا

 عدم الوعي بالواقع والحياة ألوهام رسخت في رأسه ال أساس لها من سنن الله هو: ضعف البصيرة بالواقع والحياة والتاريخ وسنن الكونو

 االجتماعية والسياسية متهوأنظ وأخالقه ومشاعره وتقاليده أفكاره يغير المجتمع كله، أنوهو يريد ،  في شرعهأحكامهفي خلقه وال من 

 ).1982 ،القرضاوي(  خياليةوأساليبواالقتصادية بوسائل واهية 

 :ومن هنا كانت رؤية الباحث لألسباب مختلفة يبرزها في النقاط اآلتية

ال ينتج عنه أنماط اعتماد الباحث مرتكز على وجود غلو في المجاالت المختلفة من بينها الغلو في الدين فهذا منهج في تفكير أي إنسان فع .1

 .سلبية مختلفة في طرائق التفكير وفي أنماط السلوك

 .أي سلوك أو فعل بشري مرده إلى وجود تصور معين، والغلو قول أو فعل أو معتقد ناتج عن تصور وهذا التصور هو خلل فكري .2
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ا راجعة إلى آفات في فكر الغالة وظروف ضاغطة ينبه الباحث أنه لو تم التمعن في األسباب اآلنفة الذكر والتصنيفات المختلفة لوجدناه

فالجهل وقصور الوعي بالواقع . ، وأن هناك تشابها بين الكتابات اإلسالمية والكتابات الوضعية في أسباب الغلو غير أن القالب مختلفهعلي

 .لزيادة والمبالغة في حد األموروالضغوط االقتصادية والسياسية والظروف االجتماعية مردها إلى عوامل أنتجت مرضًا فكريًا هو ا

 .كما يلحظ في بعض الدراسات الخاصة بالموضوع خلطًا واضحًا بين األسباب والمظاهر

 .ومن البديهي أن يرتبط الغلو بالجهل والجمود واالنفالق، بينما يرتبط االعتدال حتمًا بالوعي وبمستوى التقدم االجتماعي

 

 .لناتجة عن الغلو في سلوك االنساناالنعكاسات السلبية ا: بحث الثانيالم

 عالقة الغلو بالفكر والسلوك اإلنساني: المطلب األول

 مفهوم الفكر والتفكير : أوال

الَفْكر على ضوء منظومة ها وتقييمتهاتصنيف المعلومات ومقارنووالتفكير هو عملية معالجة للمعلومات، ِإعمال الخاطر في الشيء؛ : والِفْكر 

 وبالتالي صياغة استراتيجية ينتج عنها تعبير لغوي أو سلوكي كما ينتج عنها تأثيرات فسيولوجية في العضالت والتنفس ،قاد والقيماإليمان واالعت

 .)2008 ،القرني (وتعبيرات الوجه

فكير من خصائص  القدرة على التحيث إن .، ودوره في الحياةالتفكير ضرورة إنسانية، وضرورة شرعية، فبدونه يفقد اإلنسان إنسانيتهو

اإلنسان التي كرمه الله بها، فإذا أحسن اإلنسان استخدام هذه الصفة ارتقى في سلم النجاح، وإذا عطل الفكر كان ذلك من أهم أسباب الفشل في 

 .إذا خلت الحياة من التفكير خلت من النجاح: الحياة، بل يمكنك أن تقول

 .مفهوم السلوك ومحدداته: ثانيًا

 .وك  مفهوم السل-

، فجميع ما )2001، الخطيب(كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد ظاهرة كانت أم باطنة : " يمكن تعريف السلوك بشكل عام بأنه

ينتج من أفعال مكتسبة لإلنسان واستجاباته وردود أفعاله المالحظة أو غير المالحظة، المرغوب فيها أو غير المرغوب فيها، هي سلوكيات خاصة 

 .به

وتقوم العمليات التربوية الهادفة بتنمية وتعزيز ما عند الفرد من استعدادات وإمكانات بشكل مدروس ومنظم، للوصل إلى السلوك النهائي 

وقد امتازت تربيتنا اإلسالمية بأن السلوك النهائي المطلوب تشكيله، كله سلوك يتجه بالفرد إلى عبادة الله وحده، وهي الغاية . المخطط له

 .برى من كل الوجودالك

 .تأثير الغلو على السلوك: ثالثًا

 :يمكن للباحث إيضاح هذه العالقات من عدة جوانب هي

 وغذاؤه العلم، وله قلب وغذاؤه الذكر، وله ،فاإلنسان له عقل. ية السلوككّل، ية القلبكّل، ية العقيدةكّل: يات ثالثإن في الدين كّل: الجانب األول

يتين األخريين، فهذا ية واحدة نموًا غير طبيعي، فنموها هذا على حساب الكّليات الثالث، إذا نمت كّلهذه الكّلو. بالشرعسلوك وصحته االنضباط 

 .هو الغلو

أن تعتمد على الفكر وحده وتهمل القلب والسلوك، أو أن تعتمد على القلب وحده وتهمل الفكر والسلوك، أو أن تعتمد على السلوك و

  ).ت. د،النابلسي(فنحن أمام التفوق، فإذا نمت الجوانب الثالثة نموًا متوازيًا   . فكل ذلك يسمى غلوًاب والعقلوحده وتهمل القل

التطرف غالبًا ما يكون في دائرة الفكر، وقد ينعكس هذا الفكر على السلوك، وذلك في أشكال متعددة، قد يأخذ بعضها شكل : الجانب الثاني

 من وسائل التعبير عن الرأي، وقد يتجسد الفكر المتطرف في أنماط أخرى من السلوك كارتداء زى معين، أو االمتناع القول أو الكتابة أو غيرها

عن سلوك معين، أما عندما يتحول الفكر المتطرف إلى أنماط عنيفة من السلوك أو االعتداء على الحريات أو الممتلكات أو األرواح فإنه عندئذ 

 .ال متعددة وصور مختلفة بحسب الحال والزمانيتحول إلى إرهاب في أشك

ثر ظروف خاصة، ساهمت تفاعالت إ أما اللبنة األولى في بنيان المعتقد فهو التفكير، فإن المعتقد جملة أفكار نشأت عند الفرد :الجانب الثالث

البيئة والمجتمع والتربية والدين والتعليم في صناعتها، من ثم اتجهت بمرور الزمن إلى مسار اليقين والجزم لتتحول إلى حقيقة ال تقبل الجدال، 
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قيم ومشاعر متأصلة في داخل النفس وإيمان يفرض على اإلنسان ضرورة الدفاع عنها بشراسة بل معاداة من يخالفها، عندئذ تتحول األفكار إلى 

 .يعد المساس بها انتهاك لحرمة من يسلم بها

 على اإلنسان  وإيجابًا في حياة اإلنسان، وقوة تأثير المعتقد سلبًافكركل هذه الظواهر واألمثلة تؤكد على الترابط الوثيق بين السلوك وال

قافة، والدين، واألسرة، والعشيرة، والمجتمع عبر أزمنة مختلفة، لتصل في النهاية الذي يتشرب مبادئ المعتقدات نتيجة انصهار عدة أسباب كالث

 ،البوسعيدي( وعالقاته باإلنسان اآلخر وتظهر في جميع مظاهر حياته ومعامالته، للفرد وتكون كالقدر ال يمكن تغييرها والفكاك من قيودها
2004.( 

تقد راسخ يدافع عنه الغالة بكل الوسائل واإلمكانات المادية والمعنوية، ثم يتغلغل وفيما سبق يظهر التفصيل في تحول فكر الغلو إلى مع

 .ليصبح سلوكًا واضحًا له مراتب في القوة بحسب قوة الفكر والمعتقد

 ويتضح للباحث من خالل ما سبق أن الغلو هو تصور ذهني وطريقة منحرفة في التفكير تنتج عنها سلوكيات سلبية تؤثر على المستوى

الفردي والجماعي في األمة اإلسالمية في كل المجاالت، فالباحث يهمه من موضوع الغلو أثره في كل مجاالت الحياة والتي تسبب الفشل وعدم 

 .النجاح جراء انحراف الفكر والسلوك اإلنساني

لتفكير ينتج انحرافات فكرية سلبية وأخطاء وما دام التفكير هو ميزان األعمال، فكلما انحرف التفكير انحرف السلوك، فالغلو انحراف في ا

 .في التفكير البشري األمر الذي يؤدي إلى إنتاج سلوكيات سلبية ضارة بالمجتمع ككل

وقد أجريت دراسة حول الفكر المتطرف والسلوك الدموي وجهان لعملة واحدة، حيث أثبتت وجود عالقة مباشرة بين فكر اإلرهاب الشاذ 

موي كما أثبتت وجود عالقة مباشرة بين خلفية الفكر اإلرهابي ومرجعيته وبين البيئة الخارجية المعادية لإلسالم وبين سلوك اإلرهاب الد

حيث تحدث الباحث فيها عن الغلو في الفكر أو المسلك، وأن الغلو في الشيء واإلمعان في التحرك في الفكر وبالتالي بالسلوك، . والمسلمين

ية الواقع من الصعوبة بمكان، فالمغالي يعيش في الموقع المنحاز الذي وصل إليه دون أدنى محاولة للخروج منه، يجعل رؤية الحقيقة وكذلك رؤ

 ).2004 ،هاشم( فيلجأ بالتالي إلى وسائل لفرض ما يراه

 

 نيمظاهر الغلو في السلوك اإلنسا: المطلب الثاني

 مشكلة في أيةعالج ت أنستطيع  ت الأنها الفكر وتقويمه؛ حيث بإصالح تبدأ إليه األمة للتخلص من الغلو أنحتاج  تماأول ن يرى الباحث أ

 .قادر على تصور المشكلة ورؤية أسبابها وجذورها وصلبها وعالقاتها التبادلية مع غيرها  جانب من جوانب الحياة بدون تفكير صحيحأي

 أن العقل البشري طالما أبدى ألوانًا من العجز عن ، ذلك أخطاء أثناء التفكيرفإن ذلك يقود الفرد إلىالتربية الفكرية  خلل فيد مع وجوو

 .، والغالة يغفلون عن إدراك الخلل الواقع في طرائق تفكيرهم فهمه والسيطرة عليهنتصورإدراك الواقع الذي 

 :لبي للغلو في السلوك االنساني المتمثل بمجموعة من أخطاء التفكير ومن ذلكولذا فان الباحث يرتأي بيان النتاج الس

 .لدى الغالة رغبة جامحة في إقصاء اآلخرين فهم الوحيدون القادرون حسب رؤيتهم على فهم الحقائق واألمور •

 .واحد في رؤيتهمولديهم أحادية في النظر فالحقائق لديهم ليس لها إال وجه واحد وطريق الحياة ليس له غال مسار  •

وكذلك فإنهم يحملون توجيهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات وال يرغبون في التنازل عنها كما أنهم غير مستعدين للتخلي  •

 ). هـ1425 ،اليوسف( عنها أو مناقشة اآلخرين فيها

العامل : مثلالمتوحدة،  لفاظ الدالة على األشياءاألشخاص األقل ثقافة لدينا مغرقون في استخدام األف :الصواب الوحيدولديهم فكرة  •

أما األشخاص الذين نعدهم مثقفين فإن كثيرين منهم . الوحيد، والعيب الوحيد الوحيد، والسبب الوحيد، والتفسير الوحيد، والحاجز

 .لماذا يعتقدون بالعامل الوحيد والسبب الوحيد يشرحون

 ).2008 ،الزايدي(  تفسير النصوص تفسيرا متشددًا •

 .تكلف التعمق في معاني الترتيل •

، التعميمية دون أي خبرة  تعاني األمة اليوم من تسرع كثير من الناس إلى إطالق األحكام الكبيرة، واألحكام:التعميمومن ذلك أيضًا  •

 .ودون أي وازع داخلي

 .الفتور او االنقطاع، فاالنسان ملول وطاقته محدوده •
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 . الخرىالتقصير في الحقوق والواجبات ا •

 ).2008 ،بالل. ( فائدة فيه، بل ما فيه الضررتضييع العمر فيما ال •

 هذه الظاهرة تفشت وأصبحت شيئًا عامًا، ومن النادر أال يقع الواحد من في هذا الخطأ في لحظة ما؛ :رؤية األشياء من وجهة نظر خاصة

نه قبيح أنستقبحه على  وما،  مانستحسنه على أنه حسن حسنًا مطلقًاحيث إن عاداتنا الفكرية تجعلنا دائما نتمحور حول أنفسنا، وننظر على

  .قبحًا مطلقًا

 ويعتبر التعصب من أهم عالمات .في األمور االجتهادية واألمور المحتملة: التعصب للرأي وعدم االعتراف بالرأي اآلخروهذا األمر ينتج 

فكار وآراء وهو أسلوب يؤدي غالبًا إلى اغالق باب الحوار والفهم المتبادل، التطرف، حيث يعبر عن التصلب والتشدد لما يعتنق الفرد من أ

 .ويسد الطريق أمام فهم ما يستجد من أحداث وأفكار

 

 .االنعكاسات السلوكية السلبية للغلو في المجتمع: المطلب الثالث

ذكرها الباحث في تفكير الغالة تنتج سلوكيات سلبية إنه من الطبيعي لهذا االنحراف الفكري أن يورث آثارا سلبية، فجميع األخطاء التي 

 .ضارة بالمجتمع

 فيعتقد أنه ،ولج الشيطان في باطنه وخرج....ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخال بنفسه: "وفي ذلك يقول الذهبي

 ، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، ويتذكر ذنوبهم، االزدراء فينظر إلى المؤمنين بعين، ويوسوس له، فيتمكن منه الشيطان، وخوطب وارتقى،وصل

 ،بلى، وليس ذلك من شريعتنا في شيء...  وربما حصل له شك وتزلزل إيمانه،وربما آل به األمر إلى أن يعتقد أنه ولي وصاحب كرامات وتمكن

 واإلكثار من ، ومقت النفس وذمها في ذات الله،ترتيل والتدبر والتالوة بال، والبكاء على الخطيئة، وترك مخالطة العامة، ومالزمة الذكر،السلوك

 وقول الحق المر برفق ، واإلنفاق مع الخصاصة، والسماحة وكثرة البشر، وصلة الرحم، والتواضع للمسلمين، ودوام التهجد،الصوم المشروع

 وكثرة ، وتناول الطيبات في األحايين،جهاد العدو وحج البيت و، والرباط بالثغر، واإلعراض عن الجاهلين، واألخذ بالعفو، واألمر بالعرف،وتؤدة

 ). 1982 ،الذهبي( فهذه شمائل األولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم ،االستغفار في السحر

 :وقد بين الذهبي العديد من السلوكيات السلبية التي يفرزها الغلو ومن هذه السلوكيات الناجمة عن الغلو

 وذلك بسبب مجموعة من ،واحي الحياةفات غيرهم في أكثر نرعن تص ينراضغير   الغالة ألن:اعتزال أفراد المجتمعحو العزلة والميل ن

 يرى الباحث أنها ،)2009 ،بكار(السمات التي تعبر عن شخصيته، وقد ذكر الدكتور عبد الكريم بكار مجموعة من سمات اإلنسان المتصلب 

 :كره في هذا المجالتنطبق على الغالة ومما ذ
صاحب الفكر المتصّلب شديد الجمود على أفكاره، وهو غير قادر على التخلي عن آرائه حتى لو بدا خطؤها، على حين أن صاحب الفكر   -

 .المرن يذعن للحق، ويتشوق إلى معرفة الجديد، سواٌء أكان موافًقا لما يرى أم مخالًفا له

 .فالن دائما يكذب، أنا ال أقول هذا أبدا، كالمك ال يمكن قبوله:  إلى المغاالة والقطعية، نحو قوله اللغة التي يستخدمها تميُل -

 .حساسيُته لمشاعر اآلخرين ضعيفٌة؛ فهو يلقي الكالم على عواهنه، غير آبٍه بما يسببه لسامعيه من أذى وحرج  -

لك أن ممارسته للمشاركة في التحدث قائمٌة على عدد قليل من المبادئ والمفاهيم يعطي انطباعا بأن لديه جوابا لكل سؤال، والسبب في ذ  -

 .رع إلى استخدامها في محاوراتهالجاهزة والمحددة، ولذا فهو يحفظها عن ظهر قلب، ويسا

 .، تأبى طبيعُة األشياء تحقيقهاميال إلى المثالية  -

 .)2009 ،بكار( ا فهو ال يعطي أي اهتمام لمسألة البحث عن بدائل أكثر نفعا وأقلَّ تكلفةظّنه أن ما اهتدى إليه ال بدائل له، ولذ  -

نه يزهد في السنة والوسطية واالعتدال وباعتبار ذلك تساهال في الدين والعبادة كما في قصة ذلك أ: التفريط في األغلب من شؤون حياته

  .موا عمل النبي صلى الله عليه وسلالثالثة الذين تقاّل

 . من مظاهر الغلو والتشدد الغلظة في التعامل والخشونة في األسلوب إن:الغلظة والخشونة

يسبب االنقطاع عن ف، ه في غير زمانه ومكانوغالبًا ما يكون، سلوكيات الغالة التشدد أحد أهم  إن:اغير موضعهاألفعال في التشدد في 

 ).هـ1412 ،اللويحق ( تمل من العمل فتتركهأوجز  فان النفس تضعف مع شدة العمل وقد تع،العمل الصالح

 قاد الغلو والتطرف الى تفجير االوضاع االمنية، في كثير من البلدان االسالمية، واصبح السالح والعنف هو لغة التخاطب في :اضطراب االمن

 ).2006 ،المنصوري( المجتمع، وادى الى تشديد االجراءات االمنية على حساب الحريات العامة
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 افكار وممارسات لم تكن موجودة في المجتمعات العربية، وواجهتها المجتمعات بمزيد من العنف والرفض أدى الغلو والتطرف الى ظهور

دون ان تحاول محاورتها واستيعابها واعادتها الى االعتدال، بحجة ان ال احد يفاوض او يناقش االرهاب، االمر الذي يعمق الفجوة القائمة بين 

 ).2006، المنصوري (. والمجتمع، والجميع يدفع الثمن، الن المغالي او المتطرف هو ضحية ايضا،استيعابه خير من استعدائهالمتطرف

ان مما ابتلى به الغالة تعظيم لجماعاتهم وطوائفهم، فال يقبلون من الدين اال ما جاءت به، : الغلو يجعل الجماعة او الطائفة مصدر الحق

االيمان بما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي وطاعته، ومحبته، لحكمه : ن من اصول التوحيدوهذا يخالف اصال، فا

 ).هـ1412 ،اللويحق(

 كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك اال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس  كلهم مفتقرون الى الكتاب والسنة، فهم :التعصب لالئمة

ع امورهم باثار الرسول الكريم فما وافقها فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل، والغالة خالفو هذا االصل العظيم فجعلوا من ائمتهم يزنوا جمي

 ).هـ1412، اللويحق( مثابة رسول الله حيث يطاع في كل ما يؤمر به،والغالة المعاصرون وقعوا في ذلك التعصب والطاعة العمياء كذلك

 : لتي يفرزها الغلو في الدين في مجال االعتقاد والعبادةومن السلوكيات ا

 .لخلود بها في نار جهنمباالتكفير بالمعاصي والحكم على صاحبها  .1

 .القتل واستباحة الدماء واألعراض واألموال للقيام بوهذا من أعظم المسوغات .2

 .تخويف اآلمنين، وإشاعة الفوضى والخوف بين المجتمعات اآلمنة .3

 ).1982 ،القرضاوي (شق عصا الطاعة كما حصل من الخوارجومسلمين تفريق كلمة ال .4

 في القول بالتحريم مع تحذير واإلسراف التضييق إلى ومن دالئل عدم الرسوخ في فقه الدين الميل دائما ):بغير دليل(  في التحريم اإلسراف

ما َتِصف َأْلِسَنُتُكم اْلَكِذب هـَذا حَالٌل وهـَذا حرام لَِّتْفَتروْا عَلى الّلِه اْلَكِذب ِإن وَال َتُقوُلوْا ِل: (القرآن الكريم والسنة والسلف من ذلك، فقد قال تعالى

ونْفِلحَال ي َلى الّلِه اْلَكِذبع ونْفَتري تشدد  الإلى يجنحون أو التحريم دائما مع وجود الكراهة إلىوالمتشددون يجنحون ). 116:النحل().الَِّذين

  ).1982 ،القرضاوي (والتضييق مع وجود التيسير

إن التطرف هو أسلوب استجابة يتمثل في الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير واألساليب  ":االنسحاب واالصطدام مع المجتمع

قد يصل الدفاع عنها إلى حد استخدام العنف السلوكية السائدة في المجتمع ومعبرًا عنه بالسلبية أو االنسحاب بتبني قيم ومعايير مختلفة 

 ).1993 ،الجندي(واالصطدام بالمجتمع

البعض بكثير من المسائل الجزئية واألمور الفرعية عن القضايا الكبرى اشتغال ومن دالئل :  بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرىاالنشغال

  ).1982 ،القرضاوي( وأكبرأعظملجهد وترك ما هو ل تضييع وفي هذاالتي تتعلق بوجود األمة وهويتها ومصيرها، 

ويرى الباحث أن الغالة يعملون على تعطيل كثير من القوى والطاقات واإلمكانات التي وهبها الله لهم، أو أن يسيء اإلنسان استخدام هذه 

 .اجه وعطاؤه، ويكاد أن يتالشى إبداعه في الحياةالقوى والطاقات فتقل فاعليته وأثره في الحياة، وتنبت المشكالت في دروبه وطريقه، ويقل إنت
 

 موقف التربية اإلسالمية من الغلو: المبحث الثالث

ذم اإلسالم الرسالة السماوية الخاتمة، الهادية إلى أقوم السبل للحياة السوية الغلو في الفكر والتصور، وفي الممارسة والتطبيق وفي كل 

رافات ولكل الموبقات، ألن الغلو نقيض الطبيعة البشرية السوية، ويسبب إخالًال بالموازين التي أقامها اللَّه شيء، وعده سببًا للمظالم واالنح

 .للكون، ووسيلًة إلى إضعاف المجتمع المسلم، وتمزيق نسيجه االجتماعي

إذا كانت ثمة ظاهرة محدودة النطاق، تتمّثل و. لذلك فإن االعتدال مطلوب في كل األحوال، والمنهج اإلسالمي، منهج االعتدال والوسطية

 .في حاالت فردية هنا أو هناك، فليس من العدل، وال من الموضوعية العلمية، أن ننسب الغلو سمًة لإلسالم، وإلى المجتمعات اإلسالمية
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 .الغلومن من األساليب التربوية في التحذير  :المطلب األول

يذكر لها أكبر األثر في النفوس والعقول فة هامة في التحذير من داء الغلو بأساليب تربوية متعددة، كان للقرآن الكريم والسنة النبوية وق

 :الباحث أهمها

  ).بأسلوب التعليم المباشر( أو ما يسمى النهي المباشر عن الغلو: أوًال

ابن مريم رسوُل اللَِّه وَكِلمُته َأْلَقاها ِإَلى  ى اللَِّه ِإالَّ اْلحق ِإنَّما اْلمِسيح ِعيسىيا َأهَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِديِنُكم وال َتُقوُلوا عَل: (يقول تعالى 

:النساء)(  لكممريم وروح ِمْنه َفآِمُنوا ِباللَِّه ورسِلِه وال َتُقوُلوا َثالَثٌة انَتهوا َخيرًا
171
( 

 ).أسلوب الترهيب (عاقبة الغالةذم الغلو، وبيان سوء : ثانيًا

وَقاَلْت اْليهود ( : وممن غال، فاستحق المذمة والعقوبة، اليهود والنصارى، قال تعالىبين القرآن الكريك عاقبة الغلو ومنزلته للتنفير منه، 

اتََّخُذوا . َأْفواِهِهم يضاِهُئون َقوَل الَِّذين َكَفروا ِمن َقبُل َقاَتَلهم اللَّه َأنَّى يؤَفُكونعزير ابن اللَِّه وَقاَلْت النَّصارى اْلمِسيح ابن اللَِّه َذِلك َقوُلهم ِب

 ).30،31:ةلتوبا(.)يشِرُكون عما َسبحاَنه و هِإالَّ  ال ِإَلهَأحبارهم ورهباَنهم َأربابًا ِمن دوِن اللَِّه واْلمِسيح ابن مريم وما ُأِمروا ِإالَّ ِليعبدوا ِإَلهًا واِحدًا

    ).أسلوب الترغيب( الثناء على أهل التواضع واإلنصاف: ثالثًا

َأن ِمْنهم ِقسيِسين ورهبانًا وَأنَّهم ال وَلَتِجدن َأْقربهم مودًة ِللَِّذين آمُنوا الَِّذين َقاُلوا ِإنَّا َنصارى َذِلك ِب(: ومن شواهد ذلك قوله تعالى

ونَتْكِبرسي( . 

 : الحوار المناظرة: رابعًا

وإن أقوى . أذنيه وقرًا، وعلى قلبه أكنة، كان البد من اختراق لتلك الحجبفي  عن الحق، فتجعل ا تحجب صاحبهغشاوةلما كان للغلو 

 :منها، كثيرةالحوار  الشواهد على وة،، الحجة الصحيحهذه السدودسبب تدحض به 

َأَلم َتر ِإَلى الَِّذي حاج ِإبراِهيم ِفي ربِه َأن آَتاه اللَّه اْلمْلك ِإْذ َقاَل ِإبراِهيم ربي  : (قال تعالى . إبراهيم، عليه السالم، للنمرود سيدنامناظرة

ي وُأِميُت َقاَل ِإبراِهيم َفِإن اللَّه يْأِتي ِبالشمِس ِمن اْلمشِرِق َفْأِت ِبها ِمن اْلمْغِرِب َفبِهَت الَِّذي َكَفر واللَّه ال يهِدي الَِّذي يحِيي ويِميُت َقاَل َأَنا ُأحِي

 . )258:البقرة() اْلَقوم الظَّاِلِمين

واَألرِض وما بيَنهما  َقاَل ربّ السمواِت. َقاَل ِفرعون وما ربّ اْلعاَلِمين (:الىقال تع.  حوار موسى، عليه السالم، مع فرعونكذلكَومن األمثلة 

ونَتِمعَأال َتس َلهوح نَقاَل ِلم وِقِنينم ُكنُتم إن .ِليناَألو اِئُكمآب ّبرو ُكمّبِس. َقاَل رالَِّذي ُأر وَلُكمسر َقاَل ِإنُنونجَلم ُكمِرِق . َل ِإَليشاْلم ّبَقاَل ر

ِقُلونَتع ُكْنُتم ا ِإنمَنهيا بمْغِرِب واْلمو .وِنينجساْلم ِمن َلنَّكعِري َألجًا َغياتََّخْذَت ِإَله واآلية توضح أسلوب المناظرة  )28-23:لشعراءا) (َقاَل َلِئن

 .، ويكشف زيف استدالله في التصورغلوالسخًا، يعالج قيض الله عالمًا رابعد أن 

يؤكدان على أسلوب الحوار في معالجة الغلو، ويجدر بالمسلمين أيًا كانت وظائفهم سياسية كانت أو فمما سبق يتبين أن الكتاب والسنة 

  .تربوية اإلقتداء بهدي ديننا القويم

 

 لوقاية من الغلودور مناهج التربية اإلسالمية في ا: المبحث الرابع

 أهمية مناهج التربية اإلسالمية: المطلب األول

فهي تضم األحكام . لمناهح التربية اإلسالمية دور متميز بين المفاهيم األخرى في حياة الطلبة ألنها تشمل مكونات الدين اإلسالمي ككل

فهي تسعى إلى تزويد العقول بالحقائق وتربي فيها ملكة النقد ولذلك . االعتقادية، كما تضم األحكام العملية وإلى جانب ذلك تضم األخالق

 . وتطرح الضار الفاسد، الصحيح وتميز في الفكر والسلوك بين الغث والسمين فتأخذ النافع الخير

لطلبة والذي يتمثل في وألهمية المناهج اإلسالمية كونها تشكل في مجال التربية اإلسالمية اللبنة األساسية لعناصر البناء المعرفي لدى ا

اكتساب الحقائق، والمبادىء، والنظريات، والتعميمات، وينمي القدرة على تنمية التفكير لدى الطلبة، واالرتقاء بمستوى األخالق لدى األفراد 

، حرك األول لذلك السلوكفيتعين االهتمام بها كونها تقوم بدوٍر بارز تظهر في مجال سلوك اإلنسان؛ حيث يمثل البعد الروحي الم، والجماعات

وميزان اختياٍر من وسط البدائل المتعددة التي تكون أمام ، وتشكل المعرفة الدينية إطارًا مرجعيًا في التفكير، ومعايير مقياسية في المحاكمة

هن اإلنسان، ووجدانـه موجهـة الختيـار إرادته الحرة لالختيار منها، وهو يقوم بنشاطاته الحياتية في أبعادها المختلفة، فتصبح هذه المعرفة في ذ

وهذا كله . السلوك، وضابطـة للتوجيـه واإلرشـاد والمراقبة؛ فتستقيم أحوال اإلنسان وأفعاله وأعماله، وتستقيم اختياراته أو مناشطه في الحياة 



2092 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

لتالي تنعكس على سلوكهم مما يجعل منه مواطنًا بفضل مناهج التربية االسالمية التي تعمل على ترسيخ العقيدة االسالمية في نفوس الطلبة،وبا

 ).2008 ،العبد الجبار( صالحًا بعيدًا عن كل مظاهر الغلو والتطرف

لذلك فلها دور فعال في إعداد النشء إعدادًا دينيًا سليمًا، بتوعيتهم فرادى وجماعات بحقائق دينهم، وتثبيت عقيدتهم وقيمهم اإلسالمية 

على مستوى األفراد إلى تكوين الشخصية اإلسالمية وذلك بالتقرب إلى الله تعالى، وخشيته في القول . حياتهم العمليةلتصبح سلوكًا ممارسًا في 

 .وكدلك بالرضى والقناعة والقدرة على مواجهة الواقع. واالعتدال وعدم التطرف، والكف عن األنانية والطغيان. والعمل

عات فهي تسعى إلى تكوين المجتمع الذي يتصف بالتميز بالحركة والنشاط؛ إذ إن التربية كما أنها تقوم بدوٍر فعال على مستوى المجتم

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر : " اإلسالمية أوجدت في حياة المسلمين حركة فاعلة مؤثرة لقوله تعالى

كما يتميز بالتكافل، والتماثل في التفكير، ، )110: عمرانآل(م المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منه

 .وكذلك بالعزة والجهاد.والوحدة في المشاعر

ويتميز باألمن، وذلك من خالل مراعاة الحقوق والواجبات الشرعية بين أعضائه، ودلك بتقديم نظرتها عن الكون واإلنسان والحياة، 

  .حل مشكالتها فتفتح لها المجال إليجاد الحلول الحقيقية لمشكالتها الطارئةفتساعدها في 

فمناهج التربية اإلسالمية تهدف إلى الوصول بالطلبة إلى أرقى مستوى خاصة في زمن يموج فيه العالم باالتجاهات التجديدية كالعولمة 

 .اهر والمشكالت في شتى مناحي الحياةواالضطرابات الفكرية التي أدت إلى ظهور الكثير من الظو، وغيرها

 

 .االجراءات الوقائية للغلو في مناهج التربية اإلسالمية: المطلب الثاني

إن من أهم واجبات التربويين، ومعلمي التربية اإلسالمية اليوم تحصين مناهج التربية اإلسالمية من الغلو بما يتوافق مع تنمية التفكير 

 ).2007،الخطيب(ير وحل المشكالت والنقد البناء واالستنتاج وإصدار األحكام وذلك من خالل وتشجيع الطالب على التفك

 : التركيز على جوانب العقيدة اإلسالمية اإليجابية والمؤثرة على السلوك:أوًال

اة بقدر ما يكون له أثر فعال فبقدر ما تكون صورة العقيدة متصلة بحياة الطالب من حيث الظاهر والباطن، ومن حيث إدراك قيمتة في الحي

 .في سلوكه

  تكوين الرغبة في االعتقاد:ثانيًا 

فمن ال يرغب في االعتقاد بشيء ما ال يعتقد ولو ذكرت له جميع األدلة العقلية والعملية ولهذا لما تكلم الله عن هؤالء الذين ال يريدون أن 

وَلو َأنََّنا َنزْلَنا ِإَليِهم اْلمَلاِئَكَة وَكلَّمهم اْلموَتى وحشرَنا عَليِهم ُكلَّ شيٍء : " يمان قال تعالى يؤمنوا ال لعدم وجود األدلة وإنما لعدم رغبتهم في اإل

 )..111:األنعام ("ُقبًلا ما َكاُنوا ِليؤِمُنوا 

 :ومن وسائل تكوين الرغبة في االعتقاد 

 .شرية تفوق أية مصلحة أخرى بيان أن في ذلك االعتقاد مصالح للب -

إزالة العوائق التي تحول دون رغبة المرء في االعتقاد كالتعصب والعناد والتكبر فالواجب على معلمي التربية اإلسالمية إزالة كل تلك 

 ِة واْلموِعَظِة اْلحسَنِة وجاِدْلهم ِبالَِّتي ِهي َأحسنادع ِإَلى سِبيِل ربك ِباْلِحْكم: " المعوقات التي تعوق االعتقاد الصادق مهتدين بقوله تعالى في ذلك

 ).125:النحل"  (

 تكوين عاطفة قوية دافعة إلى السلوك بموجب اإليمان  -

بارها فمن خالل عاطفتي الحب والخوف يمكن تنمية التربية اإليمانية، ولهذا يجب أن نجعل الطفل يحب الله ويحب المبادئ األخالقية باعت

 .أوامر إلهية وأن نجعله يخاف الله في الوقت نفسه من أن يعصيه في ترك أوامره وارتكاب محرماته 

 .التميز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت: ثالثاًً

، أن المهم هو من أسباب الخلط والزلل في الفهم أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد واألهداف الثابتة التي تسعى السّنة إلى تحقيقها

  .الهدف، وهو الثابت والدائم، والوسائل قد تتغير بتغير البيئة، أو العصر
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 .تكوين روح التعلق بالمجتمع اإلسالمي: رابعًا 

وهذه الروح ضرورية للفرد للعيش في الحياة االجتماعية، فال يمكن أن ينجح في حياته في المجتمع إذا عمل لمصلحته الخاصة باستمرار 

راعاة شعور اآلخرين وحقوقهم الطبيعية، وال يمكن أن تنجح حياته أيضًا إذا عاش منعزًال فإن حياة العزلة إذا استمرت ال ينجو الفرد من دون م

 .في النهاية من أمراٍض نفسية، عواقبها األليمة بما يصاب

 .تية التركيز على حفظ الضرورات الخمس وإكساب الطلبة مهارات التعامل الحيا:خامسًا 

فمن أخص مميزات التربية اإلسالمية وأهدافها أنها تسعى إليجاد اإلنسان اإليجابي الذي يكون عنصرًا صالحًا مصلحًا فاعًال أينما كان وفي 

ة وهيأي بلد، فاإلسالم منهج حياة ينظم للمرء عالقاته مع ربه ومع نفسه ومع المسلمين ومع الناس أجمعين، ومن هنا تصبح األصول الديني :

، ولب المجاالت التربوية والتعليمية؛ فيجب أن ينظر إلى هذه األصول )وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، حفظ الدين(

 .نظرة جديدة يتخذ منها مرتكزات ومحاور لتنشئة أطفالنا التنشئة االجتماعية الصحيحة

 

 :النتائج

 .وهذا اشد اشد انواع الغلو، والغلو الجزئي ويتعلق بسلوك االنسان اتجاه الناس، كليات الشريعةان الغلو على نوعين، نوع يتعلق ب. 1

 . ان مشكلة الغلو من المشكالت المهمة في العصر الحديث، وصارت في كل بلد وفي كل حضارة. 2

 كل طائفة بما يوافق اهواءها، وعلى كافة ان مفهوم الغلو اصبح يحيط به ما يسمى بالضبابية في فهمه، واصبح هناك مفاهيم تحملها .3

 .المستويات المحلية منها والعالمية

 .ان المغالي يلزم نفسه بامور خارجه عن حدود مظان الشريعة .4

 

 :التوصيات

 .ضبط مهني للمصطلحات وااللفاظ ذات العالقة والصلة بالغلو، كما للمصطلحات اثر خطير في دراسة امر ما يتعلق بالغلو. 1

 .عالج الغلو المرجع الى الشريعة االسالمية، وهي تحدد معنى الغلو. 2

 .يجب على الغالي إتباع منهج الوسطية، والرجوع اليه، والنظر في االعتبارات التي يبنى عليها اختالف الغلو والغالي .3
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 :المراجع العربية

 . دار القلم:بيروت .وان داوديصف: تحقيق ،مفردات ألفاظ القرآن .)هـ1412 (،األصفهاني، الراغب

 . دار العلم للماليين: بيروت.المورد .)1991 (،البعلبكي، منير

 .دار األعالم:  بيروت. ثالثون ملمحا في أخطاء التفكير وعيوبهالقويم، نحو التفكير ةخطو ).2009(بكار، عبد الكريم، 

 . مكتبة الرشد: الرياض.ناصر العقل. د: ، تحقيقاقتضاء الصراط المستقيم .)هـ1411(  احمد تقي الدين،،ابن تيمية
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  تعلم السباحة لدى ذوي التحديات الحركيةىعل واثر التغذية املرتدة البصرية باستخدام الفيدي
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 19/5/2011 وقبل للنشر                                     18/11/2009 ستلم البحث فيا

 * ملخص
 

 ى معرفة اثر برنامج تعليمي في السباحة باسـتخدام التغذيـة المرتـدة البصـرية علـى المسـتوى المهـاري فـي السـباحة لـدى                     هدفت هذه الدراسة إل   

 ،معاقا من ذوي التحـديات الحركيـة مـن النـادي الـوطني للمعـاقين حركيـا فـي الزرقـاء         ) 20( وقد اشتملت عينة الدراسة على   ،ذوي التحديات الحركية  

المجموعـة الثانيـة   ولتجريبـي بتصـميم المجمـوعتين إحـداهما ضـابطة باسـتخدام الطريقـة الضـابطة فـي تعلـم مهـارات السـباحة                         استخدم الباحث المـنهج ا    

 .يم المهارات األساسية في السباحةتجريبية باستخدام الطريقة التقليدية باإلضافة إلى استخدام التغذية المرتدة البصرية في تعل

إتقـان سـباحة الزحـف علـى     وميا من إعـداده يهـدف إلـى تعلـيم أفـراد العينـة المهـارات األساسـية فـي السـباحة                      كما استخدم الباحث برنامجا تعلي    

تمـت معالجـة البيانـات      و ،دقيقـة ) 75(زمـن الوحـدة الواحـدة       ووحـدات أسـبوعيا     ) 3(وحدة تعليمية بواقع    ) 24( مدة البرنامج    ،سباحة الظهر والبطن  

 ،للفـرق بـين المتوسـطات   ) ت( اختبـار ، االنحـراف المعيـاري  ،الوسـط الحسـابي  (إلجـراء المعالجـات التاليـة    ) (spssإحصائيا باستخدام الـرزم اإلحصـائية    

البعـدي للمسـتوى المهـاري فـي السـباحة لـدى       ووقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصـائيا بـين القياسـين القبلـي               ) معامل ارتباط بيرسون  

البعدي للمستوى المهـاري    و دالة إحصائيا بين القياسين القبلي       ًا وكذلك أظهرت نتائج الدراسة فروق     ،قياس البعدي أفراد المجموعة الضابطة ولصالح ال    

 كمـا أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى ووجـود       ،لصـالح القيـاس البعـدي   وفي السباحة لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام التغذيـة المرتـدة البصـرية           

 . مجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية باستخدام التغذية المرتدة البصريةفروق دالة إحصائيا بين ال

السـباحة لمـا لهـا مـن اثـر كبيـر علـى سـرعة تعلـم                   لتعلـيم ذوي التحـديات الحركيـة        ويوصي الباحث باستخدام أسلوب التغذية المرتدة البصـرية       

 .إجراء دراسات مشابهة على عينات أخرى من ذوي التحديات الحركيةوالسباحة  ة فيإتقان المهارات األساسيو

 

Impact of Visual Feedback Using Video to Learn How to Swim for the Challenges of Motor 
 

Faleh Sultan Abu-Eid: Faculty of Mass Communication, Yarmouk University, Irbid- Jordan. 
 

Abstract 
 

This study aimed to demonstrate the effect of an educational program in swimming using the feedback of visual 
skill level in swimming for people who are physically challenged. The sample of the study was (20) persons disabled 
mobility. The researcher used the experimental design of the two groups, one of them using the traditional method of 
learning the skills of swimming and the other experimental group using the traditional method in addition to the use of 
visual feedback in the teaching of basic skills in swimming. 

The researcher used the educational program which is designed to teach members of the sample basic skills in 
swimming and mastery of swimming front crawl and backstrok. The duration of the program include (24) unit, (3) units 
per week and the  time per unit was (75) minutes,  

Data was treat-ed by using the statistical packages SPSS for the following treatments: mean, standard deviation, 
(T) test of the difference between the means and Pearson correlation coefficient. 

The results of the study revealed statistically significant differences between pre and post tests of the level of skill 
in the pool of members the control group in favor of the post test, as well statistically significant differences between 
pre and post tests of the level of skill in swimming in the experimental group by using visual feedback Results of the 
study showed statistically significant differences between the experimental group and control group in dimensional 
measurement in favor of the experimental group using the visual feedback. 

The researcher recommens using the method of visual feedback to teach people with mobility challenges swimming 
because of its  significant impact on the speed of learning and mastery of basic skills in swimming. Also the researcher 
recommens other studies of other sampls of people with special needs. 
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 :مقدمة

 االندماج في خالله حيث تعبر عن المجتمع المتطور وهي الميدان الرحب الذي يستطيع اإلنسان من ،للجميع الرياضة مطلبا حضاريا تعد

نياته من خالل تطوير قدراته وإمكا ،ة لتربيته بدنيًا وصحيًا وذهنيًا حقيقيأداة وهي أداة فاعلة في توجيه الفرد التوجيه الصحيح كونها ،المجتمع

 قدراتهو إلمكاناته المختلفة لكل فرد في المجتمع وفقا الرياضية األنشطة الفرصة لممارسة إتاحةفالرياضة للجميع وهي تعني .  والفكريةالجسمية

يهم ذوي  بما ف إيجابية تعود بالنفع العام على مزاوليهاأثارفئة في المجتمع دون سواها، لما لها من والرياضة ليست حكرًا على شريحة أف

ممارسة لحاالتهم الصحية  على اختالف أعمارهم وأجناسهم وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنينويجب  فالرياضة للجميع .التحديات الحركية

يثاق لم من ااألولى المادة أشارت إليهوهذا ما  ،الحركية في الجسموالحركية الموجهة إلى تحسين كفاءة األجهزة الوظيفية األنشطة البدنية و

 ينبغي انه للجميع حيث ورد في البند الثالث من هذه المادة أساسيالرياضة حق ممارسة التربية البدنية و أنالرياضية من الدولي للتربية البدنية و

 تنمية لتمكينهم من تنمية شخصياتهم المعوقين المدرسة وللمتقدمين في العمر و في سن ما قبلاألطفالتوفير ظروف خاصة للنشء بمن فيهم 

 . )2006 ،نواصرةال(متكاملة وفق برامج للتربية الرياضية والبدنية تتالءم واحتياجاتهم 

 مظاهر نموهم على بحيث يؤثر ذلك ،نشاطهم الحركيوأ الذين يعانون من خلل في قدرتهم الحركية األفرادهي حالة " الحركية واإلعاقة

بأنها عجز ") 2003(عبد العزيز و كوافحة ويعرفها .)2000 ،الروسان( "الخاصة التربية لىإاالنفعالي مما يستدعي الحاجة واالجتماعي والعقلي 

 ويؤثر على قدرة الفرد على التناسق ،الحركة و قدرات الفرد على التنقل على التأثير إلىالقصور و يؤدي هذا العجز أاإلنسانقصور في جسم وأ

 ذوي التحديات الحركية أن"فيرى ) (Herssen, 1983 هيرسنأما ."لى التوافق الشخصي مما يؤثر على قدرة الفرد المعاق عالجسمفي حركات 

 ." العناية والعالجإلى لذلك هم يحتاجون ،واجهونه في الوظائف الطبيعية لهمضعف صحي يوأحسي وأ حركي بعجز الذين يتصفون األفرادهم 

 بالنقص ذوي التحديات الحركيةكية مشكلة التكيف الناتجة عن شعور  ذوي التحديات الحرتواجه أهم الصعوبات التي منيرى الباحث أن و

 واجباته الحركية مما يؤدي إلى اختالل في شخصية الفرد أداء جراء إصابته التي تؤدي إلى قصور أحد أعضائه الحركية السفلى في والعجز

 للشخص المعاق تؤدي الطبيعية وكذلك فان حركة الجسم غير ، وبالتالي إلى تشكيل مفهوم سلبي عن ذاتهواالنفعاليونقص في االتزان العاطفي 

 في المجتمع المحيط به مما قد يغير من نظرته إلى نفسه وتتغلب عليه نظرة واالندماجإلى ضغوط نفسية وتسبب له صعوبة كبيرة في التأقلم 

 .وقعوالتق والتشاؤم والخجل وفقدانه الثقة بالنفس وتدفعه بالتالي إلى العزلة االضطهاد

 في شتى المجاالت والرعاية والعمل على تكيفهم في المجتمع لزم أن يلقى المعاق العناية ذوي التحديات الحركية بضرورة دمج وإيمانًا

يذكر حيث  . في المجتمعالمعاق ودمج للرياضة من فوائد نفسية وبدنية واجتماعية عديدة وذلك في إعادة تأهيل لماوخاصة المجال الرياضي 

 تكيف ذوي على من أهم برامج األنشطة الرياضية التي تساعد السباحة "أن) American Red Cross, 1996 (األمريكي األحمرب الصلي

من كافة  إنسان عادي يستطيع الحركة والتنقل والتخلص بأنهفي المسبح والتحديات الحركية واندماجهم في المجتمع، بحيث يشعر الفرد وه

 . لذاتهمفهومه يعزز ثقته بنفسه ويحسن من مما "وسائل المساعدة الصناعية

 مفاصله، وتنمية عضالته وتناسق جسمه ومرونة  وصحتهاإلنسانو لها تأثير كبير على سالمة ومفيدة، رياضة جميلة وهادفة السباحة تعد

 وكثيرًا ،ة عضالت العمود الفقريالجسم وخاص عضالت جميعفالسباحة تنظم عملية التنفس وتنشط الجهاز الدوري وتساعد على الهضم وتشرك 

 التي ال تعادلها الكاملة مثل انحناء الظهر وتقوس عظام الساق والكساح، ومن هنا تعد السباحة الرياضة الجسمما تساعد في إزالة تشوهات 

 .)2000حسين، (التكوين الجسمي المثالي ورياضة لنم

 يفيده آخرانتقال نفسي من وسط إلى وسط  وك إلى حوض السباحة ه المعاق من الكرسي المتحرانتقال أن) "2000( رياض ويذكر

 النزول من الكرسي مستندين على القوائم المعدنية المساعدة منوظيفيًا ونفسيًا ويمكن للمعاقين بالمران أن يمارسوه معتمدين على أنفسهم 

 ذوي التحديات الحركية لألفراد الرياضية الترفيهية األلعاب رأكثالسباحة من ف .يخرجوا منه بمفردهمو الماء أإلىعلى جوانب الحوض لينزلوا 

لسباحة أهمية كبيرة على ل  كما ان.),Robert 1983 (روبرت  ،"الحوادثوأ لإلصابة بعد التعرض تأهيلية تستخدم كنواحي عالجية أيضاو

 .)2004 ،أبوعيد(االجتماعي كما أشارت دراسة والنفسي والجانب البدني 

ن استخدام الوسائل التعليمية المختلفة له من التأثير االيجابي الكثير على سرعة تعلم المهارات الحركية المختلفة وخاصة ويرى الباحث ا

استقبال المعلومات المتعلقة و إرسالو لتأثيرها المباشر على المتعلم من خالل الشرح اللفظي التعليمية الوسائل أهميةتزداد السباحة حيث 

التصفيق و كاإليعازبان سماع بعض المؤثرات الصوتية ) 1991( حيث ذكر حيدر لألداءومناقشة وتحليل الخطوات الفنية  الرياضي باألداء

 . الحركة المراد منه تطبيقهااستيعاب المعاقوحتى يستطيع . االقتصاد بالجهد المبذولو في التعلم اإلسراع إلىالتوجيه تؤدي كلها والكلمة و

 إدراكها حتى يتم لهم الحركة وتوصيل الفكرة إيضاحبسهولة ويسر البد من استخدام وسائل تعليمية مساعدة من اجل تم عملية التعلم ولكي ت

) 1998(  تحسين وتثبيت المهارات الحركية وهذا ما ذكره عبد الرحمنإلى المساعدة والوسائل التعليمية تؤدي األدوات الن استخدام ،وتطبيقها

 تثير ألنها الحركية األنشطة كما تساعد في زيادة فعالية طرق التدريس خاصة في ، التعلمإلىتعمل على زيادة الميل  الوسائل التعليمية أنحيث 
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لمين ان يشاهدوا مدى  وتعتبر التغذية الراجعة البصرية من الوسائل المهمة والتي تتيح الفرصة للمتع. والتعلماإلدراك إلىاالنتباه يؤدي واالنتباه 

  ).(Rink, 2002كما يقدم لهم ايجابيات عدة كفاعلية تقييم األداء المهاري  ،تطور أداءهم

التي يمكن استخدامها في المراحل و الباحث أن التغذية البصرية المرتدة والمصاحبة لألداء من أهم الوسائل التعليمية المساعدة ويعد

البصرية التغذية الراجعة  ف،تعليمها من ذوي التحديات الحركيةجموعة المراد  وتزداد أهميتها إذا كانت الم،ليمية المختلفة للمهارات الحركيةالتع

 لمساعدته في تثبيت األداء إذا كان يسير وذلك، عن سير أدائه بشكل مستمربصرية  من خالل تزويده بمعلومات أداءههي إعالم الطالب نتيجة 

سواء أكانت ، إعالم المتعلم بنتيجة عملهأهمية التغذية الراجعة من خالل وتكمن . تعديله إذا كان بحاجة إلى تعديلوأ ،في االتجاه الصحيح

وزيادة  ، تنشط عملية التعلمباإلضافة إلى التعلم  وتشجعه على االستمرار في عملية ،تغذية الراجعة تعزز قدرات المتعلمفال .صحيحة أم خاطئة

  .لدى األفرادمستوى دافعية التعلم 

 :مشكلة الدراسة

الهادفة إلى االرتقاء بالعديد من النواحي البدنية والنفسية والفكرية وباحة من األلعاب الرياضية المائية المفيدة للجسم رياضة الس

 وحيث ،والمعلم على حد سواء ويحتاج تعلم مهارات السباحة المختلفة إلى بذل جهد كبير سواء من المتعلم أ،واالجتماعية لدى ممارسيها

تعمل على استثارة المتعلمين وية إلى أن الوسائل التعليمية المساعدة تساهم في تسهيل إمكانية تعلم مهارات السباحة أشارت الدراسات العلم

احث  ومن خالل مجال عمل الب.)2008(زمع وأبوودراسة شطناوي ) 2006(تستثير ميولهم ورغباتهم لتحسين أداءهم مثل دراسة حطيبات و

أثرها على تعلم والتي تناولت موضوع استخدام الوسائل التعليمية واألبحاث السابقة والعديد من الدراسات بعد اطالعه على و للسباحة ًامدرب

التي تتمثل في استخدام وسائل والمهارات المختلفة باإلضافة إلى دراسات متعلقة بذوي التحديات الحركية فقد جاءت فكرة هذه الدراسة 

 وقد اختار الباحث عينة من ذوي التحديات الحركية ،ولمعرفة اثر ذلك على تعلم السباحةستخدام الفيديمساعدة مثل التغذية المرتدة البصرية با

 حيث تمتاز هذه الفئة من المجتمع بفقر الدراسات التي تتناول الموضوعات ، األطفال إلجراء دراستهالمصابين بالبتر األحادي السفلي وشلل

 .إخراجهم من عزلتهموع البحثية التي تساهم في دمجهم في المجتم

 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى 

 . اثر التغذية المرتدة البصرية على تعلم مهارات السباحة لدى ذوي التحديات الحركيةتعرف •

 . اثر الطريقة التقليدية على تعلم مهارات السباحة لذوي التحديات الحركية تعرف •

  .ريقة استخدام التغذية المرتدة البصرية على تعلم مهارات السباحة لذوي التحديات الحركيةالفرق بين الطريقة التقليدية وط تعرف •

 :فرضيات الدراسة

التي (البعدي لمهارات السباحة المختارة لدى أفراد المجموعة الضابطة وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي  •

 .وذلك لصالح القياس البعدي) تستخدم الطريقة التقليدية في تعلم السباحة 

التي ( البعدي لمهارات السباحة المختارة لدى أفراد المجموعة التجريبية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي  •

 أشرطة تستخدم الطريقة التقليدية في تعليم مهارات السباحة باإلضافة إلى استخدام التغذية المرتدة البصرية المصاحبة باستخدام

 .ولصالح القياس البعدي) والفيدي

الضابطة وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين لمهارات السباحة المختارة لدى أفراد المجموعتين التجريبية  •

 .ولصالح المجموعة التجريبية

 : الدراسات السابقة

على عينة  دة البصرية على تعلم بعض المهارات األساسية في السباحةبدراسة لمعرفة اثر التغذية المرت) 2008(زمع وأبوشطناوي قام 

مجموعتين مجموعة تجريبية تعطى مهارات السباحة   تم تقسيم العينة إلى،لية علوم الرياضية في جامعة مؤتةمجموعة من طلبة ك الدراسة وهم

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة   وقد، المرتدة البصرية بطريقة التغذيةمجموعة تجريبية تعطى مهارات السباحةوبالطريقة التقليدية 

  .لصالح المجموعة التي تستخدم التغذية المرتدة البصريةوإحصائيا بين المجموعتين 
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حة المؤجلة على تعلم سباودراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير كل من التغذية الراجعة الفورية ) 2007(الحطيبات وبني عطا كما أجرى 

 تم تقسيم العينة إلى مجموعتين متساويتين إحداها . طالبا من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة20 تكونت عينة الدراسة من ،الفراشة

د  وق، أسابيع8مي لسباحة الفراشة مدته  تم تطبيق برنامج تعلي،األخرى تستخدم التغذية المرتدة المؤجلةومجموعة التغذية المرتدة الفورية 

 .لصالح المجموعة التي تستخدم التغذية المرتدة المصاحبةوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 

 .بدراسة تهدف إلى معرفة تأثير التغذية المرتدة المصاحبة والمؤجلة على تعلم مهارة سباحة الزحف على الظهر) 2005(عيسى كما قامت 

 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ، من جامعة السابع من ابريلالسنة الثانية في كلية التربية الرياضية لدراسة من مجموعة من طلبةتكونت عينة ا

حتى إعطاء تغذية مرتدة مؤجلة في تعلم مهارة سباحة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطريقتين سواء إعطاء تغذية مرتدة فورية أ

 .هرالزحف على الظ

 إجراءات الدراسة 

 :منهج الدراسة

 :هاأهدافومته لطبيعة خدم الباحث المنهج التجريبي لمالءاست

 :عينة الدراسة

من ذوي التحديات الحركية في النادي الوطني في محافظة الزرقاء حيث تم ) 20(تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وهم مجموعة عددهم 

المجموعة التجريبية وهم بعض مهارات السباحة بالطريقة التقليدية ؤتم إعطا) 10( الضابطة وعددهم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة

 والجدول التالي يبين توصيف .هم مهارات السباحة باستخدام الطريقة التقليدية واستخدام التغذية المرتدة البصريةؤتم إعطا) 10(وعددهم 

 .مجموعتينالعينة في نوع اإلعاقة ونسبة تواجدها في ال

 

 20= ن  الضابطة في نوع اإلعاقة ونسبة تواجدهاوخصائص العينة في المجموعتين التجريبية . 1الجدول 

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 نسبة تواجدها العددنسبة تواجدهاالعدد نوع اإلعاقة

 %60 6 %70 7 شلل أطفال

 %40 4 %30 3 بتر أحادي سفلي

 %100 10 %10100 المجموع

من خالل الجدول السابق نالحظ أن عينة الدراسة والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة هم من ذوي التحديات الحركية 

 .المصابين بشلل األطفال والبتر األحادي السفلي

 .الضابطةولعينة بين المجموعتين التجريبية االلتواء لدى أفراد اووأما الجدول التالي فيبين المتوسطات واالنحراف المعياري والمدى 

 )20=ن (.الضابطةوااللتواء لدى أفراد العينة في المجموعتين التجريبية والمدى واالنحرافات المعيارية والمتوسطات . 2 الجدول 

 المجموعة الضابطة

 10= ن 

 المجموعة التجريبية

 10= ن 
وحدة /متغيرات النمو

 القياس
االلتواء المدىاالنحراف المتوسطااللتواءلمدىااالنحرافالمتوسط

 0.41 20 6.55 171 0.17 21 170.86.48 متر/ الطول
 1.11 15 3.83 76.8 1,18 22 4.11 75.5 كغم/الوزن
 0.76 4 1.31 15.4-0.45 3 1.54 15.3 سنة/ العمر

للعينة الضابطة  قيم االلتواء لمتغير الطول تواء حيث كانتنالحظ بأن العينة متجانسة بداللة االل) 2(من خالل استعراض الجدول رقم 

 وهذه القيم جميعها) 0.76و 0.45 ولمتغير العمر بلغ االلتواء للعينتين) 1.11و 1.18(بلغت القيمة  ولمتغير الوزن) 0.41و 0.17( والتجريبية

 .مما يشير إلى أن العينتين متجانستين 3-و 3+تتراوح ما بين 
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 )20= ن .(الضابطةوللمجموعتين التجريبية  مستوى الداللة في القياس القبليو "ت"قيمة و ة المعيارياتاالنحرافووسطات المت.3الجدول 

مستوى الداللة االنحراف المعياري "ت"قيمة  المتوسط الحسابي  االختبارات المجموعة 
 0.51 0.55 التجريبية  17.2 1.34
 الضابطة  16.9 0.97

 ث/ كتم النفس
 

 1.46 0.16 التجريبية  9 1.81
 الضابطة  8 0.32

 عدد/ توقيت التنفس

 1.24 0.26 التجريبية  1.65 0.81

 الضابطة  1.70 0.33

 م/االنزالق على البطن

 1.61 0.14 التجريبية  2.55 0.86
 الضابطة  2.45 1.7

 م/ االنزالق على الظهر

 1.49 0.15 التجريبية  1.77 1.03
 الضابطة  1.90 0.87

 م/ الزحف على البطنأداء 

 0.59 0.62 التجريبية  2.80 1.02
 الضابطة  2.95 1.76

 م/ أداء سباحة الظهر 

الضابطة على جميع اختبارات ويتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية ) 3(من خالل استعراض الجدول رقم 

  . في تلك االختبارات قبل تطبيق البرنامجمتكافئتاناحة مما يعني أن المجموعتين األداء المهاري في السب

 :البيانات جمع أدوات 

 . التالية من اجل الحصول على البيانات المناسبة للدراسةاألدوات استخدام تم

 سباحة الزحف على البطن إتقانو سباحةال في األساسية العينة المهارات أفراد تعليم إلى تصميم برنامج سباحة تعليمي يهدف تم _:أوال

رزق و) 2004(عيد ودراسة أبو) 2005( جرار دراسة الدراسات مثلوالمتخصصة  على المراجع  اطلع الباحثوذلك بعد أن سباحة الظهرو

ين للوقوف  من المحكم على نخبةالبرنامجوقد تم عرض ) 1995(المطر و )1999(راتب و) 2000(حسين و) 2000(ودراسة عليان  )2004(

 النهائية بعد بصورتهالفترة الزمنية ومراعاة التدرج في التمارين وقد اعتمد البرنامج و المحتوى حيث العينة من ألفرادمة البرنامج ءعلى مدى مال

ح للمهارات األساسية المقترتعليمي البرنامج  حيث استفاد منها الباحث في بناء وتصميم ال.االقتراحات المقدمة من المحكمينو التعديالت إجراء

المهارات التي و من حيث طبيعة التمرينات  أفراد عينة الدراسةذوي التحديات الحركيةيتناسب مع   حيث قام بتصميم البرنامج بما،في السباحة

 ،للمجموعة التجريبيةرتدة البصرية التدرج من المهارات البسيطة إلى المركبة واالعتماد على التغذية الموتتناسب مع طبيعة اإلعاقة لديهم 

التي اعتمدت و حيث تكونت لديه مجموعة من األسس العلمية ، ذوي التحديات الحركية في المسبحومراعاة عوامل األمن والسالمة خالل تواجد

 -:التعليمي مثل خالل تصميم البرنامج

 .أن يعمل محتوى البرنامج على تحقيق أهداف هذا البحث -

 . طبيعة اإلعاقة لدى أفراد عينة الدراسةأن يتناسب محتوى البرنامج مع -

 .المهارات مع الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسةوأن تتناسب التمرينات  -

 .إتقان المهارةومستوى التقدم والسن وأن يراعي البرنامج الفروق الفردية بين أفراد العينة من حيث درجة اإلعاقة  -

 .الصعبالتمرينات من السهل إلى والتدرج في المهارات  -

 .التدرج من البسيط إلى المركب -

 .حوض السباحةوإلى غرف الغيار وخروج أفراد العينة من والسالمة خالل دخول ومراعاة عوامل األمن  -

 .الرتابة خالل فترة تطبيق البرنامجوالتنافس بين أفراد العينة وذلك إلبعاد الملل والتنويع وتوفير عامل التشويق  -

 .عصا اإلنقاذووألواح الطفو مساعدة مثل الحبال االستعانة بأدوات ووسائل -
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 دقيقة وكانت مدة 75الخميس وكان زمن اللقاء والثالثاء ووقد اشتمل البرنامج بصورته النهائية على ثالثة لقاءات في األسبوع أيام األحد 

تي تهدف إلى تعليم المهارات األساسية في السباحة البرنامج على مجموعة من الوحدات التعليمية ال  وقد احتوى.تطبيق البرنامج ثمانية أسابيع

الوقوف وحركات اليدين  االنزالق على البطن وعلى الظهر باإلضافة إلىوبأنواعه  والطف(سباحة الظهر مثل / وإتقان سباحة الزحف على البطن 

خاصة لتعليم بعض مهارات وة إلى عرض أشرطة فيديباإلضاف .ةفي الماء باإلضافة إلى مجموعة من األلعاب الصغيرة في الماء للمجموعة الضابط

  )1( البرنامج ملحق .السباحة يتم عرضها للمجموعة الضابطة كتغذية مرتدة بصرية

 ،زمعوشطناوي وأب(تم استخدام اختبارات المستوى المهاري في السباحة وذلك بعد االطالع على العديد من الدراسات مثل دراسة  -:ثانيا

وللتأكد من صدق االختبارات قام الباحث . )2000(ودراسة عليان ) 2004 ،أبوعيد(ودراسة ) 2007 ،يبات وبني عطاحط( ودراسة) 2008

التربية الرياضية المعدلة واجمعوا على مناسبة االختبارات لعينة الدراسة حيث والمحكمين في مجال السباحة وبعرضها على مجموعة من الخبراء 

 وإعادة تطبيق االختبارات وذلك للتأكد من ثبات االختبار وكانت النتائج كما في الجدول التالي قام الباحث بعد ذلك بتطبيق 

 قيم الثبات الختبارات المستوى المهاري في السباحة .4جدول 

معامل االرتباط بيرسون االختبارات الرقم

 0.85 ث/ كتم النفس 1

 0.88 عدد/ توقيت التنفس 2

 0.91 م/االنزالق على البطن 3

 0.87 م/ االنزالق على الظهر 4

 0.90 م/ أداء الزحف على البطن 5

 0.95 م/ أداء سباحة الظهر  6

 ما يدل على أن االختبارات تتمتع بدرجة عالية 0.95و 0.85من خالل استعراض الجدول السابق نالحظ أن قيم الثبات تراوحت ما بين 

  .من الثبات

 :الدراسة االستطالعية

 أشخاص من ثالثةالبرنامج على بعض من الوحدات التعليمية التي اشتمل عليها  دراسة استطالعية بحيث تم تطبيق بإجراءث قام الباح

الطريقة المثلى للتعامل مع ذوي التحديات مناسبة التمرينات المقترحة و  مدى من غير عينة الدراسة وذلك للتأكد منذوي التحديات الحركية

 وذلك في مسبح الجامعة ،  تكون عائقا خالل تطبيق البرنامجأن الصعوبات التي من الممكن إلى التعرف إلى ئي باإلضافةالحركية في الوسط الما

 حيث تضمنت الدراسة االستطالعية على مجموعة من التمارين التي سيقوم .23/10/2008 ولغاية 12/10/2008الفترة  الهاشمية خالل

 .سوف يستخدمها في تطبيق البرنامج  التياألجهزةو األدواتقام الباحث باستخدام نفس  وقد .حالباحث بتطبيقها في برنامجه المقتر

 :إلى  االستطالعية هدفت الدراسة

 .طريقة التعامل المثلى مع ذوي التحديات الحركية في الوسط المائي تعرف .1

 .التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في الدراسة .2

 .السالمة داخل المسبحو ناألمالتأكد من توافر عوامل  .3

 .مدى مناسبة التمرينات المقترحة لعينة الدراسة تعرف .4

 .التأكد من الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق التمرينات .5

 .الصعوبات التي تواجه العينة خالل فترة تطبيق البرنامج ومحاولة تذليلها تعرف .6
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 :محددات الدراسة

 مسبح الجامعة الهاشمية: المجال المكاني

  12/2008 /25  وحتى2/11/2008 الفترة الواقعة ما بين: مجال الزمنيال

 : اإلحصاء المستخدم

 .للتعرف إلى داللة الفروق بين المجموعتين) ت( معامل االرتباط بيرسون واختبار واالنحراف المعياري وتم استخدام المتوسطات  

 :عرض ومناقشة النتائج

 : النتائج التي توصل إليها الباحث حسب الترتيب التالي  عرضفرضياتها سيتم وفي ضوء أهداف الدراسة 

البعدي لمهارات السباحة لدى أفراد ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي " التي تنص على انهوالفرضية األولى 

االنحراف المعياري وب الوسط الحسابي وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحسا ."المجموعة التي الضابطة ولصالح القياس البعدي

 .يوضح النتائج) 5( والجدول رقم ،للمجموعة الضابطة البعديوبين االختبارين القبلي  )ت(وقيمة 

 10= ن للمجموعة الضابطة البعديوبين القياسين القبلي  )ت(االنحراف المعياري واختباروالوسط الحسابي . 5جدول 

مستوى الداللة   االختبارات القياس المتوسط الحسابي اف المعيارياالنحر "ت"قيمة 
 0.41 *0.00 القبلي 16.9 0.97
 البعدي 18 1.2

 ث/ كتم النفس
 

 1.26 *0.01 القبلي 8 0.32
 البعدي 15 1.1

 عدد/ توقيت التنفس

 1.64 *0.00 القبلي 1.70 0.33

 البعدي 3 0.21

 م/االنزالق على البطن

 1.68 *0.00 القبلي 2.45 1.7
 البعدي 3.20 0.65

 م/ االنزالق على الظهر

 1.51 *0.00 القبلي 1.90 0.87
 البعدي 3.80 0.30

/أداء الزحف على البطن

 م
 1.56 *0.00 القبلي 2.95 1.76
 البعدي 3.30 1.7

 م/ أداء سباحة الظهر 

البعدي لدى و بين القياسين القبلي α ≥ 0.05د مستوى الداللة عن كانت دالة) ت(نالحظ من خالل استعراض الجدول السابق أن قيم 

ولصالح القياس البعدي مما يشير إلى أن الفرضية األولى والتي تنص على وجود اثر للبرنامج التعليمي للمهارات  أفراد المجموعة الضابطة

التي أشارت إلى تقدم واضح لدى السباحين وتائج االختبارات  ويظهر هذا جليا من خالل ن،قد تحققت  األساسية في السباحة بالطريقة التقليدية

اكتساب الخبرة والمهارة والباحث ذلك التقدم إلى النتيجة الطبيعية ألداء التمرين وذوي التحديات الحركية في جميع المهارات المقدمة لهم ويعز

 حـيث أشـار الخـولي . تؤدي إلى تحـسن واضح في المستـوى المهـاريالتعود على الماء في المسبـح والتيوالعملية باإلضافة إلى مهارة اإلحساس 

 وفد اتفق ،الحيوية على صحتهوتضفي النشاط وأن ممارسة النشاط البدني قد تنعكس على حياة الفرد وتنمي لديه األجهزة الحيوية ) 1995(

 وكذلك اتفقت ، المهاري لدى أفراد عينة الدراسةملحوظ في المستوىوالتي أشارت إلى وجود تحسن ايجابي ) 2004(عيد وهذا مع دراسة أب

أشارت إلى وجود تحسن بدني ونفسي ألفراد عينة الدراسة بعد االشتراك في برنامج تدريبي  التيو) 1984( هذه الدراسة مع دراسة مرعي

 على وجود تأثير إيجابي لبرنامج السباحة أيضاوالتي دلت ) 1978(  دراسة رسميع واتفقت أيضا نتائج هذه الدراسة م.خاص بالسباحة

  . للمعوقينةالبد نيوالترويحي على الجوانب النفسية 

البعدي في المهارات األساسية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي " التي تنص على انهو الفرضية الثانية

وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث بحساب الوسط الحسابي  ."البعديللسباحة لدى أفراد المجموعة التجريبية ولصالح القياس 

 .يوضح النتائج ) 6(   والجدول رقم،للمجموعة التجريبية  البعديوبين القياسين القبلي  )ت(االنحراف المعياري وقيمة و
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 10= ن مجموعة التجريبيةلل البعديوبين القياسين القبلي ) ت(االنحراف المعياري واختبار والوسط الحسابي . 6جدول 

االنحراف المعياري "ت"قيمة  مستوى الداللة المتوسط الحسابي  االختبارات القياس
 8.12 *0.00 القبلي 17.2 1.34
 البعدي 22 0.50

 ث/ كتم النفس
 

 11.20 *0.00 القبلي 9 1.81
 البعدي 21 1.43

 عدد/ توقيت التنفس

 28.2 *0.00 القبلي 1.65 0.81

 البعدي 4.15 1.20

 م/نزالق على البطناال

 28.5 *0.00 القبلي 2.55 0.86
 البعدي 5.40 2

 م/ االنزالق على الظهر

 13.4 *0.00 القبلي 1.77 1.03
 البعدي 8.30 1.90

 م/ أداء الزحف على البطن

 11.23 *0.00 القبلي 2.80 1.02
 البعدي 6.80 0.89

 م/ أداء سباحة الظهر 

 ≤ α الداللة ى دالة إحصائيا عند مستوتعدوجميع هذه القيم ) 28.5و 8.12(تراوحت ما بين ) ت(أن قيم ) 6(  رقملالحظ من الجدون
لصالح والبعدي للمجموعة التجريبية ومما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبارات المستوى المهاري بين االختبارين القبلي  0.05

ي مما يشير إلى وجود اثر للبرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغذية المرتدة البصرية على تحسين وتطوير المستوى المهاري االختبار البعد

بنتيجة والمهاري ألفراد عينة البحث قد تحسن  في السباحة لدى أفراد المجموعة التجريبية في عينة الدراسة وهذا يدل على أن مستوى األداء

ما يحتويه من مهارات متنوعة باإلضافة إلى التكرار أكثر من مرة للتمرين والباحث ذلك التطور إلى فاعلية البرنامج المقترح و ويعز،ملحوظة

المصورة ألعضاء المجموعة التجريبية الذي اتبعه الباحث مما كان له األثر االيجابي في أداء المهارة بإتقان  ووأسلوب عرض أشرطة الفيدي

التي أشارت إلى وجود ) 2004(عيد و وقد اتفق هذا مع دراسة أب.ق عضلي عصبي مما انعكس على تطوير قدرة أفراد العينةانسيابية وتوافو

أشارت إلى  التيو) 1984(  وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع دراسة مرعي، المهاري لدى أفراد عينة الدراسةملحوظ في المستوىوتحسن ايجابي 

  دراسة رسميع واتفقت أيضا نتائج هذه الدراسة م. الدراسة بعد االشتراك في برنامج تدريبي خاص بالسباحةوجود تحسن بدني ألفراد عينة

 . للمعوقينة على وجود تأثير إيجابي لبرنامج السباحة الترويحي على الجوانب البد نيأيضاوالتي دلت ) 1978(

ئية بين القياسين البعدين لمهارات السباحة المختارة ألفراد توجد فروق ذات داللة إحصا" التي تنص على انهوالفرضية الثالثة 

وللتحقق من هذه الفرضية قام  ." ولصالح المجموعة التي تستخدم التغذية المرتدة البصريةةالمجموعة التجريديوالمجموعة الضابطة 

) 7( والجدول رقم ،الضابطة والتجريبية  جموعتينللم بين القياسين البعديين )ت(االنحراف المعياري وقيمة والباحث بحساب الوسط الحسابي 

 .يوضح النتائج

 20= للمجموعتين الضابطة والتجريبية ن بين القياسين البعديين) ت(االنحراف المعياري واختبار والوسط الحسابي . 7جدول 

 االختبارات المجموعة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري "ت"قيمة  مستوى الداللة
 6.99  *0.00 التجريبية 22 3.32

 الضابطة 18 1.11 
 ث/ كتم النفس

 
 8.51  *0.00 التجريبية 21 1.09

 الضابطة 15 2.23 
 عدد/ توقيت التنفس

 9.73  *0.00 التجريبية 4.15 0.95

 الضابطة 3 0.66

 م/االنزالق على البطن

 8.61  *0.00 التجريبية 5.40 2.92
 الضابطة 3.20 1.96

 م/ االنزالق على الظهر

 4.25  *0.00 التجريبية 8.30 2.20
 الضابطة 3.80 1.71

 م/ أداء الزحف على البطن

 *0.00 التجريبية 6.80 0.52

 
7.22 

 الضابطة 3.30 4.11
 م/ أداء سباحة الظهر 
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 ≤ α الداللة ىدالة إحصائيا عند مستووجميع هذه القيم ) 97.33و 4.25(تراوحت ما بين ) ت(أن قيم ) 7(  رقملنالحظ من الجدو
المجموعة ومما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبارات المستوى المهاري بين االختبارين البعديين للمجموعة التجريبية  0.05

 المرتدة البصرية على تحسين مما يشير إلى وجود اثر للبرنامج التعليمي المقترح باستخدام التغذية الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

المهاري ألفراد عينة البحث قد تحسن   وهذا يدل على أن مستوى األداء،وتطوير المستوى المهاري في السباحة لدى أفراد عينة الدراسة

المصورة وطة الفيديما يحتويه من مهارات متنوعة وأسلوب عرض أشروالباحث ذلك التطور إلى فاعلية البرنامج المقترح و ويعز.بنتيجة ملحوظة

الذي اتبعه الباحث مع أفراد العينة التجريبية مما كان له األثر  )1(موضح في البرنامج المقترح في ملحق وألفراد المجموعة التجريبية كما ه

 ودراسة مرعي) 2004(د عيو وقد اتفق هذا مع دراسة أب.بإتقان مما انعكس على تطوير قدرة أفراد العينة االيجابي في أداء المهارات المختارة
وبذلك ) 2005 ،عيسى(ودراسة ) 2007 .بني عطاوحطيبات (ودراسة ) 2008 ،زمعوأبوشطناوي (ودراسة ) 1978( دراسة رسميو) 1984(

ية الضابطة ولصالح المجموعة التجريبوتكون الفرضية الثالثة قد تحققت من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية 

  .التي استخدمت التغذية المرتدة البصرية في برنامجهاو

 : االستنتاجات

 : تحليل النتائج توصل الباحث إلى االستنتاجات التاليةواستنادا إلى المعالجات اإلحصائية ووفرضياتها وفي ضوء أهداف الدراسة 

راد عينة الدراسة المهارات األساسية في السباحة لدى ذوي الستخدام البرنامج التعليمي التقليدي في السباحة اثر ايجابي على تعلم أف •

  .)1( البرنامج التعليمي المقترح ملحق .التحديات الحركية

  . البصرية اثر ايجابي على تطوير المستوى المهاري في السباحةةالستخدام البرنامج التعليمي في السباحة باستخدام التغذية المرتد •

الطريقة التجريبية في سرعة تعلم السباحة لدى عينة الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية وطة هناك فرق بين الطريقة الضاب •

 .باستخدام التغذية المرتدة البصرية

 :التوصيات

 :في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة يقترح الباحث التوصيات التالية

 .لتعليم المهارات األساسية في السباحة لذوي التحديات الحركيةويوصي الباحث باستخدام التغذية المرتدة البصرية باستخدام الفيدي •

تعريفهم بأهمية استخدام الوسائل المساعدة في تعليم المهارات والمدرسين في مجال السباحة وإرشاد للمدربين وعمل حلقات توعية  •

 .األساسية في السباحة

ال رياضة ذوي التحديات الحركية الستخدام التغذية المرتدة البصرية تعميمها على العاملين في مجواالستفادة من نتائج هذه الدراسة 

 .لتعليم المهارات األساسية ألفراد العينة
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 )1(ملحق 
  التعليمي المقترحالبرنامج

 الثالثة+ الثانية +  األولى الوحدة

  عامل الخوف منإزالةماء و  بالاإلحساس إكساب المشاركين  - :الهدف

 -:خالل 

 )اعتمادا على حركة اليدين (  خاصة بالحركة في الوسط المائي تمرينات )1

  خاصة بفتح العينين داخل الماءتمرينات )2

  صغيرة في الماءالعاب )3

 

 مالحظات واألدوات المساعدةاألجهزة المحتوى الجزء

 تمهيدي
 د . 15

شاركينـ شرح التمارين للم Aمجموعة اإلحماء 

ـ عرض أشرطة فيديو سجلت

 سابقا عن تمارين اإلحماء

 

عرض أشرطة 

الفيديو خاص 

بالمجموعة 

 التجريبية فقط

 الرئيسي
  د50

 
 على الجسم كامال من الرجلين و حتى الماء جلوس على حافة المسبح و سكب ـ

 الرأس

ن و مسك حافة الحوض بإحدى اليدي : متقابلين النزول إلى الماء كل زميلين ـ

 طرطشة وجه الزميل باألخرى

  الممسكة بحافة الحوضاليد التمرين السابق مع تبديل ـ

  فتح العينينمع غمر الوجه بالماء  ـ

 بالماء و يحاول الثاني عديدهاألول يضع  : معا مسك حافة الحوض كل زميلين ـ

 األصابع المفرودة داخل الماء

 الزميل التمرين السابق مع تبديل ـ

  عد بالط المسبح الجانبي لألسفلمحاولةالرأس في الماء و  إنزال ـ

 خارج الماء ثم السقوط داخل الماء معلألعلى مسك حافة الحوض و دفع الجسم ـ

 فرد الذراعين كامال

أسفل ورفع الذراع اليسرى جانبا عاليا ثم جانبا اليمنى مسك حافة الحوض باليد ـ

 الذراع التمرين السابق مع تبديل ـ

  من قاع الحوضأحجارغوص في المسبح اللتقاط  الـ

  زمن ممكنأطول النفس المسبح و كتم إلى النزول ـ

سحب الماء باليد اليسرى داخل الماء من  : اليمنى مسك حافة المسبح باليد ـ

  للخلفاألمام

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

ك يد الزميل  اليدين و مسبإحدى الحوض حافةمسك :  كل زميلين متقابلين ـ

  في الماء مع فتح العينينالرأستبادل غمر   : ىاألخرباليد 

 

 وجود المنقذ و المساعدينـ

  المسبحداخل

ـ عرض أشرطة فيديو سجلت

 تمارينالسابقا عن 

 الماء مستوى

 غير عميق

 

عرض أشرطة 

الفيديو خاص 

بالمجموعة 

 التجريبية فقط
 

 

 

 التركيز على ـ

داخلفتح العينين 

 .الماء

 الختامي
  د10

  الضحلة من المسبحالمنطقة وقت حر للمشاركين في إعطاء ـ
 

 وجود المنقذ وـ 

داخلالمساعدين 

 الماء

 

 



2108 "ة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسل"أبحاث اليرموك 

  التعليمي المقترحالبرنامج

 الخامسة+  الرابعة الوحدة

 التنفس المشاركين مهارات تعليم -:الهدف

 

 مالحظات  واألدوات المساعدةاألجهزة المحتوى الجزء
 يالتمهيد

  د15

 المنقذ و وجود  B اإلحماء نموذج

المساعدين في 

 الماء
 الرئيسي

  د50

  النزول إلى المسبحـ
  تنفستوقيت ممسكا بحافة المسبح عمل ـ

  كتم النفس داخل الماءـ

دفع الجسم للخلف وفرد الذراعين و العودة :  مسك حافة الحوض باليدين معا ـ

 للوضع االبتدائي

 محاولة وضع الرأس كامال داخل الماء ممدودتانلذراعان ا:  مسك حافة الحوض ـ

 المدربينمع كتم النفس أطول زمن ممكن بمساعدة 

 الزفير كامال من األنف داخل وإخراج عميق التمرين السابق مع اخذ شهيق -

 الماء

 األذن تكون أنمراعاة  (األيمن جانب الرأس  من التمرين السابق مع اخذ شهيق -

  الزفير داخل الماءوإخراجا ) ماءاليسار داخل ال

  اخذ الشهيقجهة التمرين السابق مع تبديل -

 الزفير وإخراجاخذ شهيق من احد الجانبين :  ممسكا بلوح الطفو على الصدر -

 داخل الماء

  اخذ الشهيقجهة التمرين السابق مع تبديل -

 
 

 

 

 

 

  طفو متنوعةألواح

 

 

ـ عرض أشرطة فيديو 

 ارينتمالسجلت سابقا عن 

 

 
 

 مسابقة

 

 

 

 

 

عرض أشرطة 

الفيديو خاص 

بالمجموعة 

 التجريبية فقط

 الختامي
  د10

  حر للمشاركين داخل المسبحوقت
 

 داخل المنقذين 

 الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2109 فالح أبو عيد

 

 المقترح التعليمي البرنامج

 الثامنة+ السابعة +  السادسة الوحدة

 بأنواعه تعليم الطفو -:الهدف

 مالحظات  واألدوات المساعدةهزةاألج المحتوى الجزء
 التمهيدي

 د 15
 Aنموذج اإلحماء     

  

 الرئيسي
 د 50

إنزال الرأس في الماء وكتم النفس : مسك حافة الحوض :  إلى الماء النزول -

 ممكنأطول زمن 
  الوصول إلى وضع الطفو األفقيلمحاولة مسك حافة الحوض وفرد الجسم ـ

  التعلق في الماء على البطناولةومح مسك ألواح طفو إسفنجية ـ

  في الماء وكتم النفسالرأس التمرين السابق مع إنزال ـ

  مستوى سطح الماء بمساعدة المدربعلى محاولة دفع الحوض لألعلى ـ

  الطفومحاولة مسك كرة ماء على الصدر و ـ

 التكور عمل طفو ن بمساعدة المدربي-

 هيق وضم الرجلين على الصدر اخذ شالمسبح اليدين بحافة بإحدى ممسكا -

 )عمل طفو النجمة (  والرجلين الذراعين التمرين السابق ثم فرد -

 المدرب طفو القنديل بمساعدة أداء -

  التمرين السابق بدون مساعدة-

  حافة الحوض باليدين معا وعمل طفو على البطنمسك  -

لألعلى للطفو محاولة دفع الجذع :  الحائط مواجهالظهر :  مسك حافة الحوض ـ

 على الظهر

 اليمنى باليد لوح طفو خلف الظهر تثبيت :  اليسرى ممسكا حافة الحوض باليد ـ

 ومحاولة الطفو على الظهر

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 ـ كرة ماء

 

 

  طفو متنوعةأدوات -

 

ـ عرض أشرطة فيديو 

 تمارينالسجلت سابقا عن 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مراعاة فتح ـ

لعينين دائما ا

 إخراجو 

الزفير في 

 الماء

 

عرض أشرطة 

الفيديو 

خاص 

بالمجموعة 

التجريبية 

 فقط

 

 
 الختامي

 د 10
 ـ وقت حر

  داخل المسبحاسترخاء -

 

 و المنقذ 

المساعدين 

 في الماء

 

 

 



2110 "ة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسل"أبحاث اليرموك 

  التعليمي المقترحالبرنامج

 العاشرة+  التاسعة الوحدة

 للمشاركين تعليم مهارة االنزالق  -:الهدف

 واألدوات األجهزة المحتوى الجزء

 المساعدة
 مالحظات

 التمهيدي
 د 15

 B اإلحماء نموذج
 

  

 الرئيسي

  د50

  تنفستوقيت النزول إلى الماء وعمل ـ
  و سحب الماء باليد اليسرى من األمام للخلفاليمنى مسك حافة المسبح باليد ـ

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

  و عمل طفو على البطنمعايدين  مسك حافة المسبح بالـ

 اليمنى ومسك حافة الحوض باليد اليسرى باليدتثبيت لوح الطفو على الظهر -

 وعمل الطفو على الظهر

 

 اليمنى باليد الظهر مواجه لحائط المسبح ممسكا ، وقوفبمساعدة المدرب  -

 ولةمحا: الرأس داخل الماء :  الجسم أمامبحائط المسبح واليد األخرى مفرودة 

  الطفو األفقيلوضع اليمنى للوصول باليددفع الحائط  

 من اآلخر الطرف إلى حافة المسبح الجانبي منعمل االنزالق بمساعدة المدرب -

 المسبح

  داخل الماءالعينين التمرين السابق مع فتح -

  الزفير داخل الماءإخراج مع االنزالق بعرض المسبح تكرار -

بمساعدة المدرب :  البطن مواجها للحائط معاين  ممسكا بحافة الحوض باليد-

  الظهرعلىدفع الحائط باليدين معا وعمل انزالق 

  التمرين السابق بدون مساعدة-

 
 

 

 

 

 

 

 

 إسفنجية أدوات طفو  ـ

 

 

 

 

 

ـ عرض أشرطة فيديو 

 تمارينالسجلت سابقا عن 

 
 

 

 

 

 

  مسابقةـ

 

 

 مراعاة فتح ـ

 داخلالعنين 

 الماء

 

عرض 

أشرطة 

ديو الفي

خاص 

بالمجموعة 

التجريبية 

 فقط
 الختامي

 د 10
  إعطاء وقت حرـ
  لعبة البحث عن الكنز-

 وجود  ملونةأحجار -

المنقذ 

والمساعدين 

داخل 

 المسبح
 



 2111 فالح أبو عيد

  التعليمي المقترحالبرنامج

 الثانية عشر+  الحادية عشر الوحدة

  البطنعلى حركات الذراعين في سباحة الزحف تعليم  - :الهدف

 

 مالحظات  واألدوات المساعدةاألجهزة المحتوى الجزء
 التمهيدي

 د 15
   A اإلحماء نموذج

 الرئيسي

  د50

  تنفستوقيت النزول إلى الماء وعمل ـ
  الطفو على الظهرـ

  الطفو على البطن بأدوات مساعدهـ

 و عمل حركات سحب الماء باليد اليسرى اليمنى مسك حافة المسبح باليد ـ

 ألسفل والخلفمن األمام إلى ا

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

 داخل الماء وأداء الحركات باليد اليمنى ثم الرأس التمرين السابق مع وضع ـ

 اليسرى

 اليمنى والطرف اآلخر مع المنقذ خارج باليد اإلنقاذمسك طرف ماسورة -

 اليمنى حركات الذراعين باليد أداء: الماء 

  الممسكة بالماسورةيدال التمرين السابق مع تبديل -

تبادل حركة الذراعين معا  : أالعب بمساعدة المدرب ممسكا بوسط -

 والوجه داخل الماء

  التنفس بطريقة صحيحةوأداء العينين التمرين السابق مع فتح -

 حركات الذراعين بعرض أداء) ربط (  تثبيت لوح طفو بين الرجلين -

 داخل الماء بمساعدة العينينح  التنفس وفتأداءالمسبح بطريقة صحيحة مع 

 المدرب

 مسك لوح الطفو على الصدر وأداء مساعدة تكرار التمرين السابق بدون -

  اليمنى ثم اليسرىباليدحركة الذراعين في سباحة الزحف على البطن 

 

 
 

 

 

 

 فيديو عن أشرطةعرض -

ة ححركة الذراعين في سبا

 الزحف على البطن

 

 إنقاذـ ماسورة 

 

 

 وـ ألواح طف

 
 

 

 

 المنقذ -

والمساعدين 

 المسبحداخل 

 

أشرطة الفيديو 

خاصة 

بالمجموعة 

 التجريبية

 الختامي
 د 10

  المنطقة الضحلةفي داخل المسبح  استرخاء -
 

  

 

 



2112 "ة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسل"أبحاث اليرموك 

  المقترحالتعليمي البرنامج

 الخامسة عشر+ الرابعة عشر +  عشر الثالثة  الوحدة

 هر تعليم حركات الذراعين في سباحة الظ- :الهدف

 

 واألدوات األجهزة المحتوى الجزء

 المساعدة
 مالحظات

 التمهيدي
 د 15

 B اإلحماء نموذج
 

  

 الرئيسي

  د50

  النزول إلى المسبح وعمل توقيت تنفسـ
 أدوات ثم بدون مساعدة بأدوات عمل الطفو على البطن ـ

 أدوات ثم بدون مساعدة بأدوات عمل الطفو على الظهر ـ

الطفو على الظهر و اليد اليسرى بجانب  : اليمنىاليد  ممسكا حافة الحوض بـ

 )ضرب الماء لألعلى و األسفل ( الجسم لعمل حركات زعنفيه     

 اليد السابق مع تبديل لتمرين اـ

عمل حركات الذراعين الزعنفية بعرض  : المدربالطفو على الظهر مع السند من -

 المسبح

عمل حركات زعنفيه باليد اليسرى : نى  اليمباليد ممسكا بلوح الطفو على الصدر ـ

 جانب الجسم بمساعدة المدرب

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

  وتثبيت أداة طفو بينوضع أداء حركات الذراع كاملة مع ـ

 

 
 

 

 

 فيديو عن أشرطة عرض -

 في سباحة الذراعينحركة 

 الظهر

 

 

  أدوات طفو إسفنجيةـ

 

 
 

 

عرض أشرطة 

الفيديو خاص 

ة بالمجموع

 التجريبية

 

 

 المنقذ ـ

والمساعدين 

 المسبحداخل 

 الختامي
 د 10

 المسبح سباق زحف على البطن بعرض ـ
 

 الماء مستوى 

 غير عميق
 

 

 



 2113 فالح أبو عيد

  المقترحالتعليمي البرنامج

 الثامنة عشر+ السابعة عشر +  عشر السادسة  الوحدة

  تعليم الوقوف في الماء- :الهدف

 

ت  واألدوااألجهزة المحتوى الجزء

 المساعدة
 مالحظات

 التمهيدي
 د 15

   A نموذج اإلحماء ـ

 الرئيسي
 د 50

 تنفس النزول إلى الماء و عمل توقيت ـ

 أدوات ثم بدون مساعدة بأدوات الطفو على البطن ـ

 أدوات مساعدة ثم بدون بأدوات الطفو على الظهر  ـ

  الحمامسباحة زحف على البطن بعرض : الرجلين مع تثبيت لوح الطفو بين ـ

سباحة الزحف على الظهر بعرض حمام  : الرجلين مع تثبيت لوح الطفو بين ـ

 السباحة

  إلى قاع المسبحماسورة النزول رأسيا بالجذع مع مسك ـ

  ممسكا بماسورة المنقذ و كتم النفسالمسبح النزول رأسيا إلى قاع ـ

ألسفل و  إلى قاع المسبح دفع الماسورة لالنزول التمرين السابق و بعد ـ

  مرة أخرىالماسورةالصعود إلى سطح المسبح لمسك 

  وقوف في الماء باليد اليسرىوعمل مسك الماسورة باليد اليمنى ـ

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

 الصدر وأداء حركة الوقوف باليد على ـ مسك لوح طفو باليد اليمنى -

 اليسرى

 اليد التمرين السابق مع تبديل ـ

  الوقوف في الماءومحاولةلماء على الصدر  مسك كرة ا-

 مساعدة محاولة الوقوف بدون ـ

 
 عرض أشرطة فيديو عن ـ

  في الماءالوقوفحركة 

 

 المنقذ و المساعدين ـ

 الماءداخل 

 

 

 أسفنجية طفو أدوات -

 
عرض أشرطة 

الفيديو خاص 

بالمجموعة 

 التجريبية

 

 الماء مستوى

 عميق

 الختامي
 د 10

 المسبحلظهر بعرض  سباق زحف على اـ
 

 الماء مستوى 

 غير عميق
 



2114 "ة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسل"أبحاث اليرموك 

  التعليمي المقترحالبرنامج

 العشرون+  التاسعة عشر الوحدة

  على البطنالزحف تثبيت سباحة - :الهدف

 2004 /7 /27+25 التاريخ

 

 واألدوات األجهزة المحتوى الجزء

 المساعدة
 مالحظات

 التمهيدي
 د 15

   B نموذج اإلحماء ـ

 الرئيسي
 د 50

  إلى الماء و عمل توقيت تنفسالنزول  -
  الطفو على البطنـ

  الطفو على الظهرـ

  وقوف في الماءـ

  سباحة الزحف على البطن بعرض المسبحـ

  بمساعده المدربكاملة  المروحية أداء حركات الذراعين -

  التمرين السابق بدون مساعدهـ

 

 
 

 عرض أشرطة فيديو عن ـ

  على البطنالزحفسباحة 

 

 

 المنقذ و المساعدين في ـ

 الماء

 

عرض 

أشرطة 

الفيديو 

خاص 

بالمجموعة 

 التجريبية

 الختامي
 د 10

  الماءفي استرخاء ـ
 

 مستوى 

الماء غير 

 عميق
 

 الثانية والعشرون + والعشرون الحادية الوحدة

  تثبيت سباحة الظهر- :الهدف

 

 واألدوات األجهزة المحتوى الجزء

 المساعدة
 مالحظات

 ديالتمهي
 د 15

   A اإلحماء نموذج

 الرئيسي
 د 50

  إلى الماء و عمل توقيت تنفسالنزول  -
  الطفو على البطنـ

  الطفو على الظهرـ

  وقوف في الماءـ

  سباحة الزحف على الظهر بعرض المسبحـ

 

 

 

 
 

 عرض أشرطة فيدو عن ـ

 في الذراعينحركات 

 سباحة الظهر

 

  ألواح طفوـ

أشرطة 

الفيديو 

خاصة 

جموعة بالم

 التجريبية
 

  مسابقةـ

 

 المدرب

والمساعدين 

داخل 

 المسبح
 الختامي

 د 10
  وقت حر داخل المسبحـ

 
 مستوى 

 عميقالماء  
 



 2115 فالح أبو عيد

  التعليمي المقترحالبرنامج

 والعشرونالرابعة +  الثالثة والعشرون الوحدة

  والعكسالظهرة الزحف على  سباحإلى تعليم المشاركين مهارة التبديل من سباحة الزحف على البطن - :الهدف

 

 مالحظات  واألدوات المساعدةاألجهزة المحتوى الجزء
 التمهيدي

 د 15
   B اإلحماء نموذج

 الرئيسي
 د 50

  تنفستوقيت النزول إلى الماء و عمل ـ
  الطفو على الظهرـ

  الوقوف في الماءـ

دة إلى حافة  الصافرة عمل وقوف في الماء ثم العوسماع السباحة على الظهر وعند ـ

 المسبح سباحة زحف على البطن

 الصافرة عمل وقوف و العودة إلى حافة المسبح سماع سباحة زحف على البطن وعند ـ

 سباحة الظهر

 

 
 

  فيديوأشرطة عرض -

 

 المنقذين داخل المسبح-

 

  أدوات طفوـ

أشرطة الفيديو 

خاصة 

بالمجموعة 

 التجريبية فقط

 

 الماء مستوى -

 عميق

 الختامي
 د 10

  الطرف اآلخرإلى طرف المسبح من ملونة أحجار عمل سباق نقل ـ
  في الدورةالمشاركين توزيع جوائز على جميع -

 

  ملونةأحجار -
  جوائز-

 الماء مستوى -

 عميق

 

 



 



 تأثري برنامج تعليمي باستخدام األلعاب الحركية والرتبوية على تنمية املهارات
 الحياتية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا

 

 .، الجامعة االردنية، عمان، االردن التربية الرياضيةكلية ،صادق خالد الحايك

   .معة اليرموك، اربد، االردن، جا التربية الرياضيةكلية احمد علي هياجنة،والويسي " محمد خير"نزار 
 

 4/10/2011 وقبل للنشر                          26/11/2009 ستلم البحث فيا

 * ملخص
 

التعاون والعمل الجماعي، ( تأثير برنامج تعليمي  باستخدام األلعاب الحركية والتربوية على تنمية المهارات الحياتية لمعرفةهدفت هذه الدراسة 

طالبًا من مدرسة كفر الماء ) 40(تكونت عينة الدراسة من ولدى طالب المرحلة األساسية الدنيا، ) تماد على النفس وتحمل المسؤوليةالتواصل، االع

وقد خضعت . األساسية للبنين في مديرية تربية لواء الكورة، قسمت العينة بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية

 . ة التجريبية للبرنامج التعليمي المقترح باستخدام األلعاب الحركية والتربوية، أما المجموعة الضابطة فكانت تخضع للبرنامج االعتياديالمجموع

. دقيقة) 45(استغرق تطبيق البرنامج التعليمي المقترح ثمانية أسابيع، بواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع، وكل وحدة استغرقت 

 .احثين المنهج التجريبي بإجراء اختبارات قبلية وبعدية والمعالجات اإلحصائية المناسبةواستخدم الب

التعاون والعمل الجماعي، (بينت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التعليمي باستخدام األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات الحياتية 

وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين المجموعتين . لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا) التواصل، االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية

 .الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية

رحلة ويوصي الباحثون باستخدام البرنامج التعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية  لتنمية المهارات الحياتية لدى طالب الم

األساسية الدنيا، وضرورة وضع مناهج وبرامج رياضية وحركية لطالب هذه المرحلة تعمل على تنمية المهارات الحياتية والمهارات الحركية بأنواعها 
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Abstract 
 

The purpose of the present study is  to identify the effects of using the motor and educatinal games on the 
development of life skills (cooperation and teamwork, communication, self-reliance, taking responsibility) for lower 
primary school level students. The sample consisted of 40  students from Kufrelma Primary Boy School within Al-Kora 
Provincial Directorate of Education. Participants distributed for two equivalent groups experimental and control 
group. The experimental group was exposed to the suggested instructional program by utilization and applying the 
motor and educative games , whereas the control group was taught by traditional method.  

 The duration of the program was eight weeks, as far as two instructional units weekly for 45-minute for each one. 
The Researchers applied the experimental methodology including pre and post tests and appropriate statistical 
treatments.  

The Results from the current study revealed the effectiveness of the educative program on the development of 
students life skills (cooperation, teamwork, communication, self-reliance, take responsibility) for lower primary school 
level students. 

Furthermore, statistically significant differences were found between The experimental and control groups in favor 
of the experimental group.  
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    The Researchers recommended using the suggested instructional program to develop students life skills and basic 
motor skills in lower primary school level students. and the necessity for  athletic and motor curricula focused on 
developing life skills for this stage of students.  

 :مقدمة الدراسة

 تقوم المواطنة الصالحة وبها تنهض األجيال، كما أنها تؤدي دورًا اُتعد التربية من أهم عوامل التقدم ألي مجتمع من المجتمعات، وعليه

لتحقيق نمو هامًا في حياة المجتمعات المتقدمة، حيث أصبح ينظر إليها في عالمنا المعاصر على أنها استثمار بشري، لكونها من أفضل السبل 

، كما أنها عملية تعديل للسلوك هوالتربية في جوهرها عملية تشكيل اجتماعي للفرد ومساعدته على استثمار قدراته وإمكانات. الفرد والمجتمع

 .اإلنساني بقصد التنمية الشاملة المتكاملة للفرد إلى أقصى حد ممكن من النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية

يقع على عاتق المدرسة مسؤولية إعداد األجيال والكوادر المؤهلة القادرة على تضييق الفجوة والتعامل مع مفردات ومعطيات النظام و

التربوي الجديد، لذلك تبنت وزارة التربية والتعليم األردنية مشروع التعليم المبني على المهارات الحياتية، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 

 باألردن، للمساهمة في منح الطلبة المزيد من الفرص لتطوير مهاراتهم الحياتية باستخدام نهج تثقيف األقران من فمكتب اليونيسي/ فولةللط

 .)2005وزارة التربية والتعليم، ( خالل تنفيذ أنشطة ال منهجية 

دراسية ولجميع المراحل التعليمية عملية تغيير وتعديل واستجابة لخطة التطوير التربوي، فقد شهدت المناهج التربوية لكافة المواد ال

جوهري، حيث انطلق اإلطار العام للمناهج من عدة مبادئ ومرتكزات، كانت استراتيجيات التدريس والتقويم من أهمها، وتضمنت النتاجات العامة 

 المرحلة الدراسية، وتطلبت عملية التطوير من المعلمين  للطلبة امتالكها عند إنهائهميللنظام المدرسي كفايات وخصائص ومعارف ومهارات ينبغ

الذين يقومون بتطبيق المناهج الجديدة القيام بأدوار جديدة، فيكون المعلم ممارسا متمعنا، متعاونا مع زمالئه، يستخدم األساليب والوسائل 

ور المستمع أو المشاهد للمعلومات إلى دور المشارك في  أن نرتقي بالطالب من دبالمتعددة والمناسبة، ولتحقيق عملية التعلم بفاعلية، يج

 يكون الطلبة هم محور العملية برمتها، وثمة إستراتيجيات تدريس ينبغي للمعلمين تمثلها واستخدامها ثالتخطيط والتنفيذ لتلك المعلومات، حي

 المذهل في وسائل ركز على القدرات والمهارات، فالتطووتطبيقها، حيث تجعلهم قادرين على تحقيق أهداف تعليمية تتجاوز حفظ المعلومة، وتر

 .)2007السوطري، (التكنولوجيا فرض االتجاه نحو استخدام استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة 

،  كونه يسعى إلى تنمية قدرات الطالب وتطويرها للتكيف مع أوضاع الحياة الواقعيةةوتبرز أهمية التعلم المبني على المهارات الحياتي

 بني علىويتكون التعلم الم.  نتاجات سليمة وإيجابيةقوتنمية مهارات التفكير لديهم قبل أي عمل أو أداء مهمة لضمان حياة نافعة، وتحقي

دوات وأساليب التدريس التفاعلية التي يتم تصميمها بهدف بناء شخصيات تتصف باالبتكار والتجديد األالمهارات الحياتية من مجموعة من 

ن طريق موازنة نقل المعلومات وبثها مع للحياة عطويلة المدى والمحسنة الت اإليجابية السلوكايعزز  وهو. عتماد على الذاتال بالنفس واوالثقة

وهذا ما أكده عبد المعطي . )2007وزارة التربية والتعليم، (واالجتماعية  وبناء المهارات النفسية االتجاهاتاألدوات الشخصية لتحسين 

على أن إكساب الطالب المهارات الحياتية أصبحت ضرورة ملحة لتفعيل دوره في العملية التعليمية، حيث لم يعد الفرد مجرد ) 2007(ومصطفى 

 .مستقبل للمعلومات بل عنصرًا إيجابيًا نشطًا في العملية التعليمية

مجتمعات وتطورها؛ ألن االهتمام بالطفولة في واقع األمر ودراسة مرحلة الطفولة واالهتمام بها، من أبرز المعايير التي يقاس بها تقدم ال

اهتمام بمستقبل األمة، كما أن تربية األطفال ورعايتهم هي إعداد لمواجهة التحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطور حيث أصبح ينظر إلى 

 ال شك فيه أن ا لتحقيق النمو والتقدم للفرد والمجتمع، وممالتربية في العالم المعاصر على أنها استثمار في الموارد البشرية، وهي السبيل

فقد أشار ). 2003الشلول، (مرحلة الطفولة من أبرز المراحل العمرية في حياة اإلنسان وأهمها، بحيث يمكن القول أن الفرد رهين طفولته 

اري الحركي، فضًال عن كونها فترة انتقالية من أداء إلى أن مرحلة الطفولة فترة حرجة، حيث تمثل أخصب فترات النمو المه) 2005(األجنف 

المهارات الحركية األساسية إلى مرحلة أداء المهارات المرتبطة باألنشطة الرياضية، وان أي تقصير في تطور نمو المهارات الحركية األساسية 

 ).2008فرج، (بهذه الفترة العمرية يؤثر سلبًا على مراحل النمو الحركي الالحقة 

 ةلنسبة لألطفال في هذه المرحلة فإن المهارات الحياتية توفر لهم األدوات التي يحتاجونها إلدراك المواقف الحياتية المتباينة أو االستجابوبا

 وجد أن التفاعل المتكرر مع الراشدين األكفاء يسهم بشكل في تحقيق النجاح دلها، كما توفر لهم فرصة تحقيق أهدافهم الشخصية، وق

إلى أن أنماط السلوك ) Castro, 1999(ويشير كاسترو . )2007عبد المعطي ومصطفى، (مي والنمو االجتماعي األمثل للطفل       األكادي

فاألطفال الذين يحققون تكيفًا اجتماعياً  جيدًا في المرحلة . واالتجاهات التي تتكون في فترة مبكرة من عمر الطفل تميل إلى االستمرار فيما بعد

ة الدنيا من حياتهم، يميلون إلى أن يكونوا أكثر تكيفا في المدارس الثانوية والجامعة، مقارنة مع األطفال األقل تكيفًا من الناحية األساسي

 .االجتماعية خالل السنوات األولى من المدرسة
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طابع السرور والمرح واالسترخاء، كما وينظر إلى األلعاب الحركية والتربوية كإحدى الوسائل الهامة التي تصبغ درس التربية الرياضية ب

ينظر إليها كإحدى الوسائل ذات األهداف التربوية والتعليمية العامة، باإلضافة إلى إسهامها بقدر وافر في االرتقاء بالقدرة الوظيفية لمختلف 

 من األسس ًاضية المتعددة، لذا أصبحت أساسكما تعتبر إحدى مظاهر التربية الرياضية حيث تحتل مكانة كبيرة بين األنشطة الريا. أجزاء الجسم

التي ال غنى عنها في أي برنامج من برامج التربية الرياضية سواء كانت برامج تعليمية أو ترويحية أو عالجية، كما أصبحت األلعاب الصغيرة من 

 إلى مساعدة الطالب في نموهم البدني والحركي الوسائل الهامة التي تساعد في تنمية القيم الخلقية وتطوير العالقات االجتماعية، باإلضافة

 . )2007السايح، (والنفسي واالجتماعي والعقلي 

لذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى وضع برنامج تعليمي مقترح قائم على األلعاب الحركية والتربوية إلكساب المهارات الحياتية والحركية 

ل حصة التربية الرياضية قائم على أسس علمية لمساعدة الطالب والمعلمين على توظيف  الدنيا، خالاألساسيةاألساسية لطالب في المرحلة 

وتوجيه طاقات الطالب واالرتقاء بمستواه الحركي والعقلي واالجتماعي والنفسي في ضوء وجود نقص في برامج ومناهج تربية رياضية 

 .متخصصة لهذه المرحلة العمرية

 :مشكلة الدراسة

ية يجب أن ال تقتصر على تزويد المتعلمين ببعض المعارف والمهارات التي تخاطب عقولهم فقط، بل ال بد لها من  إن العملية التربو

تزويدهم بالمهارات التي تضمن لهم تكيفًا نفسيًا واجتماعيًا وأكاديميًا مثمرًا، حيث تساهم العملية التعليمية في بناء الشخصية المتوافقة، التي 

 . بالكفاية والثقة وتزوده بالقدرة على اإلنجاز والتغلب على مشكالت الحياةتوفر للطالب الشعور 

ويعد االهتمام بالمهارات الحياتية بأنواعها المختلفة هدفا أساسيا تسعى المؤسسات التربوية األردنية إلى تحقيقه لدى الطالب، حيث 

) 2007، الحايك والبطاينة 2007، السوطري 2008الحايك : ( كل منأشارت نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال مثل دراسة

إلى دورها الفعال في مساعدة المتعلمين على فهم العالم من حولهم، ومعالجة المشكالت التي تواجههم، وقد الحظ الباحثين من خالل مراجعتهم 

ومن . صة المهارات الحياتية المتعلقة بطالب المرحلة األساسية الدنيااألدب التربوي ندرة الدراسات، التي تناولت موضوع المهارات الحياتية، وخا

خالل خبرة الباحثين الميدانية، كمعلمين للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم الخاص، وحضورهم للعديد من 

 العلمية المتخصصة في المهارات الحياتية، ومناهج التربية الرياضية وأساليب الدورات المتخصصة في المهارات الحياتية، وإطالعهم على المراجع

تدريسها، تبين للباحثين أنه ال توجد برامج متخصصة لهذه المرحلة العمرية تعمل على تنمية المهارات الحياتية ، وأن هناك ضعفًا في امتالك 

لتصميم ووضع برنامج قائم على أسس علمية يتناسب وطبيعة هذه المرحلة التعليمية الطالب للمهارات الحياتية المختلفة ، فجاءت الحاجة ماسة 

حيث انه من الممكن أن يعتمد هذا البرنامج كأحد الخبرات والمراجع التربوية التي تقدم للطالب ضمن المنهاج المدرسي لمادة . وخصائصها

نما للعاملين في مجال وضع الخطط، والبرامج، والمناهج الخاصة بهذه المرحلة التربية الرياضية، ليكون ذا فائدة وعون ليس فقط للمدرسين وإ

ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة لدى الباحثين في محاولة لبناء برنامج تعليمي باستخدام األلعاب الحركية والتربوية . في وزارة التربية والتعليم

 . الدنياعلى تنمية المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية

 : أهمية الدراسة

 : خاللنتنبثق أهمية الدراسة م

 .االستجابة إلى ما نادى به الخبراء والمتخصصون في مجال األساليب والمناهج على ضرورة إكساب المهارات الحياتية للطالب .1

مية بعض المهارات الحياتية مساعدة العاملين في الميدان من معلمي ومشرفي التربية الرياضية على استخدام األلعاب كوسيلة لتن .2

 .بأنواعها المختلفة

 .االنسجام مع خطة التطوير التربوي الهادفة إلى ضرورة تعلم المهارات الحياتية من خالل درس التربية الرياضية .3

 .إبراز فاعلية استخدام األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات الحياتية؛ لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا .4

 .وحدة تعليمية لتنمية المهارات الحياتية، لطالب المرحلة األساسية الدنيا) 16(تصميم برنامج باأللعاب الحركية والتربوية يتكون من  .5

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

لدى طالب المرحلة األساسية  المهارات الحياتية ةتصميم برنامج تعليمي مقترح باستخدام األلعاب الحركية والتربوية يعمل على تنمي .1

 .الدنيا
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 . المرحلة األساسية الدنياب تأثير استخدام األلعاب الحركية والتربوية على تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالتعرف .2

ية الدنيا  الفروق في تأثير استخدام األلعاب الحركية والتربوية على تنمية بعض المهارات الحياتية، لدى طالب المرحلة األساستعرف .3

 . و والمجموعة الضابطةةبين أفراد المجموعتين التجريبي

 :أسئلة الدراسة

 : هذه الدراسة تسعى لإلجابة على األسئلة التالية

الستخدام البرنامج التعليمي باستخدام األلعاب الحركية والتربوية ) α ≥ 0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

 هارات الحياتية لطالب المرحلة األساسية الدنيا؟في تنمية الم

في تنمية ) التجريبية والضابطة(بين أفراد مجموعتي الدراسة ) α ≥ 0.05(الداللة عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

 المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا؟

 : السابقةتالدراسا

 :الدراسات العربية :أوال

 إلى مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية، من وجهة نظر طلبة معرفةهدفت ) 2007(دراسة الحايك والبطاينة  •

طالبا وطالبة موزعين على السنوات األربعة، تم تطبيق مقياس ) 246(كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، اشتملت العينة على 

محور المهارات البدنية والمهارية، محور مهارات االتصال (فقرة، ويتكون المقياس من أربعة محاور) 60(ن يتكون من من إعداد الباحثي

، أظهرت النتائج أن هناك إجماعًا من )والتواصل، محور المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، محور المهارات النفسية واألخالقية

جامعة األردنية، باختالف مستواهم األكاديمي وجنسهم، أن مناهج كلية التربية الرياضية ال يتوافر فيها طلبة كلية التربية الرياضية في ال

العدد الكافي من المهارات الحياتية الالزمة والضرورية لهم، ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى عدم استناد المناهج إلى معايير الجودة 

 م فجوة بين النظرية والتطبيق، وعددلتي تركز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية، ووجوالشاملة، وعدم تنوع أساليب التدريس ا

 الحياتية في مناهج التربية الرياضية ، وضرورة تويوصي الباحثان بضرورة دمج المهارا. تطوير المدة التعليمية من قبل المدرسين

 .  النترنت ، ووسائل االتصال في العملية التعليمية ممثلة بشبكة اةتفعيل استخدام الطالب للتكنولوجيا الحديث

 إلى أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة على توظيف بعض المهارات معرفةهدفت هذه الدراسة، ) 2007(دراسة السوطري  •

الطائرة في مناهج التربية الحياتية، وأثر هذه األساليب على تطوير مستوى األداء المهاري لبعض المهارات األساسية في لعبة الكرة 

طالبا ) 160(مشرفا ومشرفة و) 11(معلما ومعلمة و) 112(، وقد تكونت عينة الدراسة من )الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي

ي،  السابع األساسي في مديريات محافظة العاصمة عمان، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبفوطالبة من طلبة الص

وحدة تعليمية تضمنت أربعة أساليب تدريس، واستبيان للمهارات الحياتية للمشرفين ) 32(وقام ببناء برنامج تعليمي أشتمل على 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مهارة الروح القيادية قد احتلت المرتبة األولى بينما احتلت مهارة حل . والمعلمين واستبان آخر للطلبة

 األخرى على درجة كبيرة من األهمية، ة الحياتيت المهاراتة األخيرة من وجهة نظر المشرفين والمعلمين، وجاءالمشكالت المرتب

 المهارات س القبلي والبعدي على مقياس المهارات الحياتية، ومقيانوأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسي

ويوصي الباحث بأهمية  دمج المهارات الحياتية التي تم التعرض لها في هذه .يعداألساسية في الكرة الطائرة لصالح القياس الب

 .الدراسة  في منهاج التربية الرياضية القائم على االقتصاد المعرفي

 أثر استخدام أسلوب التقييم الذاتي في تدريس مهارات كرة السلة على تطوير قدرة معرفةهدفت الدراسة  ) 2008(دراسة الحايك  •

طالبة من المسجالت في مساق كرة ) 18(بات على التفكير اإلبتكاري ومستوى أداء مهارات كرة السلة، تكونت عينة الدراسة من الطال

الختبار فرضيات الدراسة استخدم .  م2008/ 2007 على الفصل الدراسي الثاني ةفي كلية التربية الرياضية بالجامعة األردني) 1(سلة 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية  ).ت(رافات المعيارية واختبار الباحث المتوسطات واالنح

والبعدية في تنمية قدرة الطالبات على التفكير اإلبتكاري على أربعة من المحاور الخمسة للمقياس ولصالح المجموعة االختبارات 

أيضًا إلى وجود  وتوصلت الدراسة. ه إحصائية على المحور االجتماعي للمقياسالبعدية، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دالل

فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في مستوى األداء المهاري على مهارتي التصويب والتنطيط، فيما لم تظهر 

 الذاتي في تدريس مهارات كرة السلة لتطوير التفكير ميويوصي الباحث باستخدام أسلوب التقي. فروق إحصائية على مهارة التمرير

 .اإلبتكاري ومستوى أداء المهارات في لعبة كرة السلة
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 :الدراسات األجنبية: ثانيا

 إلى أثر برنامج في المهارات الحياتية من خالل معرفةبدراسة هدفت  ) Papacharisis et al, 2005(قام باباجاريسيس وآخرون  •

تتراوح أعمارهم ) كرة القدم(طالبا ) 32(و) كرة طائرة(طالبة ) 40(ائرة وكرة القدم في اليونان، اشتملت العينة على رياضة الكرة الط

، والذي تم فيه دمج )Super(سنة تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث تم تطبيق برنامج مختصر من سوبر  ) 12 -10(بين  

 القدم على المجموعة التجريبية، وتلقت المجموعة الضابطة برنامج يحتوي على مهارات المهارات الحياتية مع مهارات كرة الطائرة وكرة

كرة الطائرة وكرة القدم، طبق البرنامج لمدة أربعة أسابيع، أظهرت النتائج أن هناك تقدما لصالح المجموعة التجريبية في مهارات الكرة 

ومهارات كرة القدم، وكذلك أظهرت النتائج فروقًا دالة احصائيًا ) رسال التمرير من أعلى، والتمرير من أسفل، ومهارة اإل(الطائرة 

حل المشكالت، التفكير اإليجابي، وضع األهداف : (لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة على المهارات الحياتية

 ).الشخصية، المسؤولية الشخصية واالجتماعية 

هدفت إلى اختبار تأثير برنامج التدريب على المهارات الحياتية التي تدرس كجزء ) Goudas et al, 2006(دراسة جوداس وآخرون  •

طالبا من طلبة الصف السابع األساسي، تلقوا نسخة مختصرة من برنامج ) 73(من دروس التربية الرياضية على عينة مكونة من 

)Gool(الرياضية، أشتمل البرنامج البدني على تمارين للقوة والمرونة ، مصمم خصيصًا لتدريس المهارات الحياتية من خالل التربية 

 الحصة تم تطبيق البرنامج البدني باإلضافة للمهارات الحياتية على المجموعة التجريبية، وتلقت المجموعة الضابطة لوالتحمل، وخال

أسابيع بواقع حصتين ) 4(البرنامج لمدة شهر البرنامج البدني باإلضافة لمحاضرة قصيرة بخصوص األلعاب األولمبية، حيث تم تطبيق 

كل أسبوع، وأظهرت نتائج الدراسة تحسن في اللياقة البدنية والمهارات الحياتية، وكذلك أظهرت النتائج أن التدريب على المهارات 

 . الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل حصص التربية الرياضية

دراسة بعنوان تطوير الشباب من خالل الرياضة حيث هدفت إلى تقييم فعالية برنامج ب) Weiss et al: 2007(وآخرون ويس  قام •

والذي يحتوى على مهارات حياتية تم دمجها في ألعاب رياضية مقارنة مع الشباب المشاركين في ) First Tee(المهارات الحياتية 

طالبا في أنشطة رياضية أخرى ) 159(و) First Tee (طالبًا في برنامج) 405(نشاطات رياضية أخرى منظمة، اشتملت العينة على 

سنة، في هذه الدراسة تم دمج المهارات الحياتية مع مهارات لعبة الجولف أظهرت النتائج أن هناك ) 17-10(تتراوح أعمارهم بين 

ة الجولف وانتقال أثر حيث أظهرت تحسنا في مهارات لعب) First Tee(تأثيرات مهمة وإيجابية للمجموعة التي شاركت في برنامج 

العمل الجماعي، ضبط االنفعاالت، حل النزاعات، (  الحياتية تالمهارات الحياتية للمشاركين في البرنامج حيث ظهر تحسن في المهارا

 ). واعية، وفعالية شخصية، ومقاومة لضغط األقران، وتعلم فردي منظمةالمبادرة، سلوكيات اجتماعية إيجابية، تصرفات سلوكي

 : استفاد الباحثون من هذه الدراسات ما يليوقد

االطالع على المجاالت التي يتم فيها بحث تأثير المهارات الحياتية في مجاالت الحياة المختلفة، وبالتالي تحديد مجال مناسب لبحثه  -

 .ودراسته

 .االطالع على التصاميم التجريبية المستخدمة بهدف تحديد التصميم الذي يناسب دراسته -

 .د المنهج التجريبي للقياس القبلي والبعدياعتما -

 .التوصل إلى اختيار عينة مناسبة -

 .الحصول على األفكار المساعدة في تفسير النتائج وتوضيحها -

 .تدعيم وتوثيق نتائج الدراسة بدراسات وأبحاث أجريت سابقًا في المجال نفسه -

 :محددات الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على

 .ألساسي في مدرسة كفر الماء األساسية للبنينطالب الصف الثالث ا .1

 .التعاون والعمل الجماعي، مهارات التواصل، مهارة االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية: مجموعة من المهارات الحياتية وهي .2
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 :مجاالت الدراسة

 .طالب الصف الثالث األساسي في مدرسة كفر الماء األساسية: المجال البشري .1

 .2008 / 11 / 6 - 2008 / 9/ 7الفترة ما بين : نيالمجال الزما .2

 .الغرف الصفية والمالعب والساحات في مدرسة كفر الماء األساسية:  المجال المكاني .3

 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

بي لمجموعتين إحداهما استخدم الباحثون المنهج التجريبي بوصفه المنهج المناسب لطبيعة هذه الدراسة، وذلك باستخدام التصميم التجري

 .تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع القياس القبلي والبعدي لكال المجموعتين

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الثالث األساسي في مدرسة كفر الماء األساسية للبنين والتابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء 

 .2008/2009البا للعام الدراسي ط) 89(الكورة، والبالغ عددهم 

 : عينة الدراسة

طالبا من طالب الصف الثالث األساسي تم اختيارهم بالطريقة العمدية، وقد تم تقسيمهم بالطريقة ) 40( تكونت عينة الدراسة من 

 .  والثانية ضابطةةالعشوائية إلى مجموعتين متساويتين األولى تجريبي

  :تكافؤ العينة

 بالمجموعة الضابطة للتعرف في تأثير البرنامج التعليمي باستخدام األلعاب الحركية ةراسة مقارنة أفراد المجموعة التجريبيلما كان هدف الد

 . اوالتربوية على تنمية المهارات الحياتية، فقد قام الباحثون بعملية ضبط للمتغيرات التي قد تؤثر على نتائج الدراسة واختباراته

 :لباحثين بضبطهاالمتغيرات التي قام ا

 .الطول والوزن والعمر .1

 .المدة الزمنية بين االختبار القبلي والبعدي .2

 .مكان ووقت إجراء الدراسة .3

 .االختبارات القبلية للمهارات الحياتية والمهارات الحركية قيد الدراسة .4

على كل مهارة  )التجريبية والضابطة(اسة   ألفراد مجموعتي الدر) ت(تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 ):1(الجدول الحياتية في االختبارات القبلية، كما يبين ذلك من المهارات 

على كل مهارة من  )التجريبية والضابطة( ألفراد مجموعتي الدراسة )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  ):1(لجدول ا

 الختبارات القبليةالحياتية في االمهارات 

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية
 *التعاون والعمل الجماعي 0.923 0.098 0.25 2.87 20 التجريبية

   0.24 2.86 20 الضابطة 

 *التواصل 0.403 0.845 0.25 2.78 20 التجريبية

   0.37 2.70 20 الضابطة 

 *االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية 0.816 0.235- 0.20 2.82 20 التجريبية

   0.26 2.83 20 الضابطة 



 2123 احمد هياجنة ونزار الويسي وصادق الحايك

، بين أفراد المجموعتين )α ≥ 0.05(اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 1(تبين من الجدول 

في المهارات الحياتية قبل  الدراسة تي مما يدل على تكافؤ مجموع،القبليةفي االختبارات  الحياتية على كل مهارة من المهاراتالتجريبية والضابطة 

 .تطبيق البرنامج التعليمي المقترح

 .سنوات عند إجراء الدراسة) 9(بلغ معدل أعمار أفراد عينة الدراسة  -

 :االختبارات المستخدمة في الدراسة

، 2007، وزارة التربية والتعليم 2008الحايك (مصادر والدراسات ذات الصلة بالمهارات الحياتية  على العديد من الالباحثينبعد إطالع 

، آل مراد   2005، سوبيرسون 2005، مصطفى 2005، محمد 2005،   وزارة التربية والتعليم 2007، الحايك والبطاينة 2007السوطري 

قام الباحثون بتصميم المقياس بعد تحديد أهم ). Marsh 1999، 1999، الديري 2003، عالوي 2003، حسين2004، المفتي 2004

المهارات الحياتية التي يجب أن يكتسبها طالب المرحلة األساسية الدنيا، وذلك وما يتوافق ومنهاج التربية الرياضية المدمج فيه المهارات 

تم صياغة المقياس على شكل فقرات متنوعة تتناسب وأهداف . الحياتية لطالب المرحلة األساسية الدنيا، وبعد الرجوع إلى المراجع السابقة

مع العلم أن المقياس تم صياغته على شكل أدوات المالحظة حيث قام باإلجابة على فقرات المقياس معلم الصف المختص بتدريس . الدراسة

هارات التواصل، مهارة االعتماد على النفس وتحمل التعاون والعمل الجماعي، م: الطالب لمحاور المقياس الخاصة للمهارات الحياتية التالية

 : على النحو اآلتي) 5-1(و توزعت درجات سلم االستجابة الخماسي من . المسؤولية

  درجات لإلجابة غالبا4 درجات لإلجابة دائما             5

  درجات لإلجابة أحيانا             درجتان لإلجابة قليال3

 درجة واحدة لإلجابة نادرا

ملحق ) التعاون والعمل الجماعي، مهارات التواصل، مهارة االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية(االختبارات المهارات الحياتية : مالحظة

 ).1(رقم 

 :المعامالت العلمية ألداة الدراسة

 :الصدق

المقياس على  وذلك بعرض ،يقة صدق المحتوىاستخدم طرقام الباحثون بالتأكد من صدق البرنامج واالختبارات المعدة لغايات الدراسة، 

، لمعرفة آرائهم حول البرنامج واالختبارات، ومدى مناسبتها )10( في التربية الرياضية والبالغ عددهم الدكتوراهعدد من الخبراء من حملة درجة 

لهذه حيث أنهم أقروا صدق المحتوى ت المقترحة، للبيانات والمعلومات المراد قياسها، وقام الباحثون بأخذ مالحظات الخبراء وإجراء التعديال

 . يقيسان ما وضعا من أجله سالمقايي بمعنى أن االختبارات

التعاون والعمل الجماعي، مهارات التواصل، (للمهارات الحياتية ) معامل ارتباط الفقرة بالمقياس ككل(وكذلك تم استخراج الصدق التميزي 

 . يوضح ذلك)2(والجدول رقم ) مسؤوليةمهارة االعتماد على النفس وتحمل ال
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 )الصدق التميزي (معامل ارتباط الفقرة بالمقياس ككل ):2(جدول 

 

 مقياس التواصل مقياس التعاون والعمل الجماعي
مقياس االعتماد على النفس وتحمل 

 المسؤولية

رقم 

 الفقرة
معامل ارتباط الفقرة بالمقياس 

 ككل
رقم 

 الفقرة
معامل ارتباط الفقرة 

 بالمقياس ككل
رقم 

 الفقرة
معامل ارتباط الفقرة 

 بالمقياس ككل

1 0.35 1 0.33 1 0.45 

2 0.48 2 0.45 2 0.51 

3 0.38 3 0.51 3 0.34 

4 0.45 4 0.61 4 0.36 

5 0.51 5 0.35 5 0.38 

6 0.50 6 0.33 6 0.49 

7 0.37 7 0.45 7 0.57 

8 0.39 8 0.47 8 0.64 

9 0.41 9 0.49 9 0.71 

10 0.34 10 0.51 10 0.36 

11 0.46 11 0.56 11 0.35 

12 0.52 12 0.61 12 0.39 

13 0.61 13 0.34 13 0.42 

14 0.51 14 0.33 14 0.37 

15 0.34 15 0.45 15 0.31 
 

 )0.30أكبر من (حتى يتم قبول الفقرة يجب أن يكون معامل االرتباط 

 

 :الثبات

طالب أخذت من مجتمع الدراسة، وتم استبعادها من ) 10(خالل تطبيقها على عينة تكونت من  من ثبات أداة الدراسة من قتم التحق

وبفارق أسبوع بين التطبيقين األول والثاني، وقد تم حساب ) Test – Re – test(الدخول ضمن عينة الدراسة، وذلك بطريقة االختبار وإعادته، 

كرونباخ (رة من المهارات الحركية والحياتية، وكذلك تم استخراج معامل االتساق الداخلي معامل االرتباط بيرسون بين التطبيقين وعلى كل مها

 . يوضح ذلك)3(للمهارات الحياتية والجدول رقم ) ألفا

  معامل ثبات اإلعادة ومعامل االتساق الداخلي لكل مهارة من المهارات الحياتية):3(جدول 

 )كرونباخ ألفا (معامل االتساق الداخلي )ثبات اإلعادة(معامل ارتباط بيرسون  المهارة

 0.91 0.85 التعاون والعمل الجماعي

 0.96 0.91 التواصل

 0.95 0.90 االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية
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 : التعليمي باستخدام األلعاب الحركية والتربويةجالبرنام

حتاج إلى الكثير من االجتهاد والتفكير في إيجاد برامج تعليمية تعتمد إن تنمية المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا ي

وقد رأى الباحثون ضرورة وضع برنامج تعليمي مقترح باستخدام . على أسس علمية مختلفة للوصول إلى تعلم أفضل يتحقق فيه الهدف المنشود

 بإعداد البرنامج التعليمي المقترح لتطبيقه على طالب المرحلة األساسية األلعاب الحركية والتربوية لتنمية المهارات الحياتية حيث قام الباحثون

الدنيا، من خالل اإلطالع على الدراسات واألبحاث المشابهة والمراجع العلمية المتخصصة بألعاب األطفال، لالستفادة من برامجها التعليمية 

لتعلم المبني على المهارات الحياتية لمرحلتي التعلم األساسي والثانوي ، واإلطار العام المرجعي ل)2007(، وحمودة )2007 (حالساي: ومنها

 ونجله ح، والساي)2006(، وشلتوت وآخرون )2006(، وعوض )2007(، ودليل تدريب مديري المدارس على المهارات الحياتية )2007(

 ببعض المدرسين والخبراء الباحثون الدنيا، واستعان ، ومناهج التربية الرياضية للمرحلة األساسية)2002(، ايلين )2003 (ن، وحسي)2003(

، إضافًة إلى ابتكار بعض األلعاب التي تدعم هذه الدراسة، وقد طبق الباحثين البرنامج )9-6(المتخصصين في تدريس هذه المرحلة العمرية 

 الخبرة العملية والعلمية وذلك بهدف التحقق التعليمي المقترح على أفراد المجموعة التجريبية، بعد عرضه على عدد من المختصين وأصحاب

 :نم

 .مدى مناسبة وشمولية المحتوى مع أهداف البرنامج التعليمي المقترح .1

 .مدى مالئمة البرنامج التعليمي للمرحلة السنية ألفراد عينة الدراسة .2

 .ليمة ومناسبتها مع محتوى الوحدة وحدة تعلالزمن، األهداف الخاصة لك: مدى مناسبة توزيع وحدات البرنامج التعليمي من حيث .3

 : ما يلياأللعاب الحركية والتربوية في تخطيط وبناء اإلطار العام للبرنامج التعليمي باستخدام ينوقد راعى الباحث

 . ذلك) 4( الجدول رقم فيكما .  أسبوعيًاوحدتين تعليمييتن أسابيع بمعدل ثمانيةالمدة الزمنية للبرنامج التعليمي  -

 التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي المقترح ):4(جدول 

 

عدد الوحدات 

 التعليمية

زمن الوحدة التعليمية  عدد األسابيع

 بالدقائق

الزمن بالدقائق 

 خالل األسبوع

الزمن الكلي بالدقائق خالل 

  أسابيعثمانية

16 8 45 90 720 
 

 : محتوى البرنامج

تم .  تناولت األلعاب الحركية والتربوية، والدراسات التي تناولت تنمية المهارات الحياتيةبعد اإلطالع على المراجع العلمية والدراسات التي

ولتحقيق الهدف من البرنامج تم وضع محتوى البرنامج في مجموعة وحدات تعليمية على شكل ألعاب حركية . تحديد محتوى البرنامج المقترح

 :ية على النحو التاليوقد تم تقسيم الوحدة التعليم. وتربوية، ودروس نظرية

يهدف إلى تسجيل الغياب، وتهيئة وإعداد جسم الطالب إلى النشاط، وتنشيط الدورة الدموية، وفي بعض الوحدات : الجزء التمهيدي .1

ويحتوي الجزء التمهيدي على بعض التدريبات التي تخدم الجزء . التعليمية احتوى الجزء التمهيدي على بعض المعلومات المعرفية

 .دقائق) 10(ومدته . سيالرئي

يحتوي على مجموعة من األلعاب الحركية والتربوية وبعض األنشطة المعرفية المقررة في دليل تدريب مدراء : الجزء الرئيسي .2

المدارس على المهارات الحياتية، ويهدف هذا الجزء إلى تنمية المهارات الحياتية عن طريق األلعاب الحركية والتربوية، ومدة الجزء 

 .دقيقة) 30(رئيسي ال

يهدف إلى تهدئة الجسم والعودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية، وإعادة األدوات إلى أماكنها المخصصة، ومدة هذا : الجزء الختامي .3

 .دقائق) 5(الجزء 

 :وقد راعى الباحثون عند تنفيذ البرنامج التعليمي المقترح

 .م للمساعدة في تنفيذ البرنامجاخذ الموافقات اإلدارية من مدير التربية والتعلي .1

 .اخذ موافقات أولياء األمور الشتراك أبنائهم في تطبيق الدراسة .2
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 .توفر مكان مناسب لتنفيذ البرنامج .3

 .توفر عوامل األمان والسالمة والنظام طوال وقت تنفيذ البرنامج .4

 .فر الماءالكشف الطبي على الطالب قبل تطبيق البرنامج وقد قام بإجرائه طبيب مركز صحي ك .5

 .مراعاة عدم تواجد طالب المجموعة الضابطة أثناء تنفيذ البرنامج على طالب المجموعة التجريبية

 :الدراسة االستطالعية

 تم تطبيق البرنامج التعليمي  ومن نفس مجتمع الدراسة، من خارج عينة الدراسةطالبًا) 20( بإجراء دراسة استطالعية على ونقام الباحث

 :يليكان الهدف من الدراسة االستطالعية ما أسبوع المقترح لمدة 

 .للتعرف على الصعوبات واألخطاء التي من الممكن أن تواجه الباحث أثناء التطبيق -

 .على مناسبة األلعاب للوقت المحدد لها، وتوزيع أجزاء الوحدة التعليميةالتعرف  -

 .المالئم لتطبيق البرنامج والمكان التعرف على الوقت -

 .  صالحية األدوات الرياضية المستخدمة في الدراسة ومدى توفرهاالتأكد من -

 . تحديد األسلوب التنظيمي للعمل -

 .تحديد عدد الفريق المساعد والواجبات التي استندت إليه -

 . تإيجاد المعامالت العملية لالختبارا -

 :البرنامج التعليمي للمجموعة الضابطة

االعتيادي، لمجموعة الضابطة حيث أن المجموعة الضابطة كانت تقوم بتطبيق البرنامج التعليمي  تطبيق البرنامج التعليمي لونتابع الباحث

 .ويشترك برنامج المجموعة الضابطة مع برنامج المجموعة التجريبية في زمن الوحدة، عدد الوحدات التعليمية في األسبوع، فترة تطبيق البرنامج

ة من التمرينات البدنية، واألنشطة الرياضية، وممارسة األلعاب الجماعية وخاصة كرة وأشتمل برنامج المجموعة الضابطة على مجموع

 .وقد تم مراعاة تطبيق الخطة الدراسية التي قام بإعدادها معلم الصف بعد الرجوع إلى مناهج وزارة التربية والتعليم. القدم

 :القبلية االختبارات

 لعينة الدراسة  التأكد من ثبات وصدق وموضوعية هذه االختبارات، والتي جاءت بدرجة عالية بعد بإجراء االختبارات القبليةونقام الباحث 

 .للمجموعتين التجريبية والضابطة وفي نفس الظروف لكال المجموعتين

 :متغيرات الدراسة

 .البرنامج التعليمي باستخدام األلعاب الحركية والتربوية: المتغير المستقل

 )التعاون والعمل الجماعي، التواصل، االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية(ت الحياتية المهارا: المتغير التابع

 :مكان تطبيق البرنامج

 .مدرسة كفر الماء األساسية لتطبيق البرنامج التعليمي المقترح مالعب وناستخدم الباحث

 :زمن تطبيق البرنامج

 .11/2008 / 6 - 9/2008/  7بين تم تطبيق البرنامج في الفترة الواقعة ما 

 : االختبارات البعدية

قام الباحثون باالستعانة بنفس األفراد المساعدين في القياس القبلي، للحصول على  أن طبقت مجموعتا الدراسة البرنامج المقرر لهما بعد

يـاس القبلـي، وذلك في يوم األحد واالثنين أدق النتائج، وتم التأكيد على أن يقوم كل فرد مساعد بقياس نفس االختبار الذي قام بتطبيقـه فـي الق

 .11/2008 / 10-9الموافقين 
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 :اإلحصائيةالمعالجات 

 : اآلتية  المعالجات اإلحصائية وناستخدم الباحث

 الوسط الحسابي -

 . المعيارياالنحراف -

 .النسب المئوية -

 .للفروق) t-Test) (ت(اختبار  -

 .للفروق بين النسب المئوية) Z(اختبار  -

 :ئج ومناقشتهاعرض النتا

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

الستخدام األلعاب الحركية والتربوية في ) α ≥ 0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :" علىنص السؤال األول      

 "تنمية المهارات الحياتية لطالب المرحلة األساسية الدنيا؟

لتقديرات طلبة المجموعة التجريبية على ، )ت( واختبار ، واالنحرافات المعيارية،ل تم استخدام المتوسطات الحسابية عن هذا السؤا    لإلجابة

 : والحركية القبلية والبعدية، وفيما يلي عرض لذلك،مقياس المهارات الحياتية

لقبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية للمهارات بين االختبارين ا )ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ):5(جدول 

 الحياتية 

 العدد االختبار المهارة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 0.000* 15.364 0.25 2.87 20 قبلي
 التعاون والعمل الجماعي 

   0.31 3.82 20 بعدي

 0.000* 13.644 0.25 2.78 20 قبلي
 التواصل 

   0.40 3.90 20 بعدي

االعتماد على النفس وتحمل  0.000* 13.988 0.20 2.82 20 قبلي

   0.29 3.88 20 بعدي المسؤولية 

 )α ≥ 0.05( اإلحصائية عند مستوى الداللة إحصائيةذو داللة *  

بين القياسين القبلي والبعدي ) α ≥ 0.05 (حصائيةوجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإل )5(رقم يتبين من الجدول       

  .ألفراد المجموعة التجريبية ولصالح البعدي على جميع المهارات الحياتية
 

القبلي ألفراد المجموعة التجريبية للمهارات  بعدي ونسب التحسن بالنسبة للقياسالمتوسطات الحسابية للقياسين القبلي وال ):6(جدول 

 . الحياتية

 نسبة التحسن القياس البعدي القياس القبلي المهارة

 %33.10 3.82 2.87 التعاون والعمل الجماعي 

 %40.2 3.90 2.78 التواصل

 %37.58 3.88 2.82 االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية
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 القبلي ألفراد المجموعة قيم المتوسطات الحسابية للقياسين القبلي والبعدي، ونسب التحسن بالنسبة للقياس) 6(يبين الجدول رقم 

، %)37.58(، ثم االعتماد على النفس تحمل المسؤولية بنسبة %)40.2(التجريبية، وباستعراض نسب التحسن نجد أن أفضل التواصل بنسبة 

 %). 33.10(ثم التعاون والعمل الجماعي بنسبة 

ورة إيجابية على مستوى أداء أفراد المجموعة التجريبية في ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى أن البرنامج التعليمي المقترح قد أثر بص

المهارات الحياتية، ويعزو الباحث هذا التحسن إلى أن البرنامج التعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية وفر فرصا إيجابية 

نهم كانوا مشاركين فعالين في عملية التعلم، وليس مستقبلين ومناسبة لتفاعل طالب أفراد المجموعة التجريبية مع الخبرة التعليمية، حيث إ

 ممارسة فعلية، وأن يتفاعلوا معها تفاعًال ةللمعلومات، وقد أتاح البرنامج التعليمي المقترح للطالب فرصة ممارسة خبرات المهارات الحياتي

 األلعاب تساعد على النمو االجتماعي، فالفرد أثناء اللعب على أن) 2008(و بين فرج . مباشرا من خالل األداء العملي للمهارات الحياتية

التعاون، والحب : يكتشف مسؤوليته نحو الجماعة، والحاجة إلى التبعية والقيادة وإلى ممارسة النجاح والشعور باالنتماء، ويتحقق في أثناء اللعب

 .بين الطالب، واحترام حقوق اآلخرين

الشعور : احتواها البرنامج التعليمي المقترح عملت على تنمية االحتياجات األساسية للطالب مثلإن األلعاب الحركية والتربوية التي 

أن األلعاب الحركية والتربوية من الوسائل ) 2006(وهذا ما أشارت إليه السكري وآخرون . باالنتماء، واحترام الذات، والتعاون، والتواصل

عدة األطفال على أن ينمو نموا شامال متزنا عقليًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، فضًال عن إسهامها التربوية والتعليمية الهامة والناجحة في مسا

وأن البرنامج التعليمي بما احتواه من ألعاب حركية وتربوية ساعدت على انتماء الطالب إلى . بقدر كبير في تنمية القدرة الوظيفية ألجهزة الجسم

األمن واالطمئنان ضمن البيئة االجتماعية، وأن طالب المجموعة التجريبية من خالل ممارستهم األلعاب المختلفة الجماعة، مما ولد لدية الشعور ب

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نمى لديهم القابلية البدنية والخلقية والعقلية، التي أدت إلى شعورهم بالسعادة والسرور والنجاح، وتحقيق الكثير 

 . ، و ضبط النفس، ومراعاة القوانين، وتحمل المسؤولية واالحترام المتبادل بين أفراد المجموعةنكالتعاو: من الصفات

 ساهم في تربية الطالب وإكسابهم الكثير من الصفات والسمات السلوكية - جزءًا من العملية التربويةكونه –باإلضافة إلى أن اللعب 

كما أن األلعاب والقصص الحركية بما شملته . وتحمل المسؤولية والعمل لصالح الجماعةالحميدة، التي تتأسس على الصدق والتعاون والنظام 

من عمل جماعي، عملت على تشجيع اندماج الطالب بين زمالئه، وتشجيع زمالئه له مما أدى إلى نمو الصالت االجتماعية وزيادة التفاعل 

تثارة حماس الطالب، وأيضا ما شمله البرنامج التعليمي المقترح من تعلم للمعايير والترابط بينهم إلى جانب النشاط التربوي، وما نتج عنه من اس

) 2007(وهذا ما أكده الحيلة . االجتماعية واالنضباط وحب العمل والتعاون والتواصل وتنمية السلوك المرغوب فيه من خالل المواقف العملية

فهو يسهم في بناء الجانب الجسمي . اعًال في بناء الشخصية المتوازنة المتكاملة للطفلأن اللعب إذا أحسن استغالله فإنه يلعب دورًا إيجابيا وف

والفسيولوجي عن طريق األلعاب الحركية بأنواعها المختلفة، ويسهم في بناء الجانب العقلي والمعرفي من خالل التفاعل النشط مع مؤثرات البيئة، 

 معارف واكتشافات ومهارات، كما يسهم في بناء الناحية االجتماعية الوجدانية للشخصية، وعناصرها المادية والبشرية وما ينتج عن ذلك من

وذلك من خالل اللعب التعاوني، الذي يمارس ضمن مجموعات اللعب، ومن خالل ما يتطلبه من تعاون وتنافس ونظام تحمل المسؤولية وضبط 

 . قواعد والقوانين وااللتزام بهالالنفعاالت وتواصل بين أفراد المجموعة الواحدة ومعرفة بال

الستخدام البرنامج ) α ≥ 0.05(وبناء على ما سبق، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ا، وهذه النتيجة تتفق مع ــــالتعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات الحياتية لطالب المرحلة األساسية الدني

 وبابا جاريسيس وآخرون ،)Goudas et al, 2006(، وجوداس وآخرون )Weiss et al, 2007( وآخرونويس : نتائج دراسة كل من

)Papacharisis et al, 2005( السنية في ، والتي أظهرت فعالية استخدام البرامج التعليمية المبنية على أسس علمية والمناسبة لطبيعة المرحلة

 .تنمية، وتطوير المهارات الحياتية

 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثانياًً

بين أفراد مجموعتي الدراسة ) α ≥ 0.05(الداللة  عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :"  علىالثانينص السؤال       

  المرحلة األساسية الدنيا ؟في تنمية المهارات الحياتية لدى طالب) التجريبية والضابطة(

لتقديرات طلبة المجموعة التجريبية ) ت( واختبار ، واالنحرافات المعيارية، عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية       لإلجابة

 :والضابطة على مقياس المهارات الحياتية البعدية، وفيما يلي عرض لذلك
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 المجموعة التجريبية والضابطة على كل مهارة من المهارات ألداء )ت (حرافات المعيارية واختبارالمتوسطات الحسابية واالن ):7(جدول 

 البعديةفي االختبارات  الحياتية

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 0.000* 12.753 0.31 3.82 20 التجريبية
 درجة /التعاون والعمل الجماعي

   0.24 2.71 20 الضابطة

 0.000* 10.189 0.40 3.90 20 التجريبية
 درجة /التواصل

   0.24 2.84 20 الضابطة

االعتماد على النفس وتحمل  0.000* 13.662 0.29 3.88 20 التجريبية

   0.24 2.75 20 الضابطة درجة /المسؤولية

 )α ≥ 0.05( حصائيةاإل عند مستوى الداللة إحصائيةذو داللة 

في االختبار البعدي بين أفراد ) α ≥ 0.05(وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  )7 ( رقميتبين من الجدول    

 .  والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية على جميع المهارات الحياتية التجريبيةالمجموعتين

 نسب التحسن بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي للمهارات الحياتيةالمتوسطات الحسابية و ):8(جدول 

 المهارة
/ القياس البعدي

 ضابطة

/ القياس البعدي

 تجريبية
 نسبة التحسن

 %40.97 3.82 2.71 التعاون والعمل الجماعي 

 %37.32 3.90 2.84 التواصل

 %41.09 3.88 2.75 االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية
 

قيم المتوسطات الحسابية للقياسين القبلي والبعدي، ونسب التحسن بالنسبة للقياس القبلي ألفراد المجموعة ) 8(يبين الجدول رقم 

، ثم التعاون والعمل %)41.09(التجريبية، وباستعراض نسب التحسن، نجد أن أفضل تحسن االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية بنسبة 

 %).37.32(وكان في التواصل حيث بلغت النسبة %). 40.97(بنسبة الجماعي 

ويعزو الباحثون تقدم أداء أفراد المجموعة التجريبية على أداء أفراد المجموعة الضابطة في اختبارات البعدية للمهارات الحياتية، إلى 

 أن البرنامج التعليمي المقترح بما احتواه من ألعاب ركزت على ثفعالية البرنامج التعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية، حي

 اللعب هو الرافد األساسي، والدافع المحرك للطفل أنإذ . التعاون والعمل الجماعي تركت أثرا كبيرا في تنمية مفهوم الجماعة والعمل الجماعي

مل الجماعي؛ ألن الطفل يتعلم من خالل اللعب ما ال يمكن تعلمه من في التفاعل الجماعي مع مواقف اللعب الموجهة أصال لتنمية التعاون والع

 توجيهه، ألنه يوفر فرصا عديدة لتنمية مفهوم العمل الجماعي، من نغيره، فهو ليس مجرد لعب، وإنما هو عملية تعليم وتعلم فاعل إذا أحس

 اللعب خبرة سارة للطفل، وعمل يندفع إليه تلقائيا، مما يسهل خالل ممارسة اإلحساس بالنجاح، وتقبل الخسارة في الوقت نفسه، فضًال عن أن

اكتساب الخبرات السارة والداعمة، التي تساعده في ضبط االنفعاالت والشعور بالسعادة، والمثابرة وتفريغ االنفعاالت، وهذا ما أشارت إليه عويس 

 تتم في نطاق جماعة األقران، فإن الطفل يتعلم الكثير من األشياء، وتعود إلى أنه من خالل األلعاب الحركية والتربوية، التي) 2005(وأبو النوار

بالنفع على تكوينه الجسمي والعقلي والوجداني، فيتعلم التعاون مع الجماعة، وتقدير حقوقهم، ويكتسب قواعد اللعب وأحكامه، ومعنى االلتزام 

 . قيق ذاتهبالنظام، وأهمية االنضمام إلى الجماعة، واالنتماء إليها، لتح

ويرى الباحثون أن األلعاب، وسيلة ناجحة لتعلم الطفل روح الجماعة، وكيف ينافس بطرق غير عدوانية، فيتعرف على قدراته، وطاقاته 

اقة بالمقارنة مع قدرات و طاقات اآلخرين، ويفرح إذا حقق الفوز، وال يغضب إذا تغلب غيره عليه في اللعب، وبذلك يتعلم كيف يتصرف الطفل بلب

فغرس مفهوم التعاون من ) 2007(وهذا ما أكدته حمودة . في إطار الجماعة، فيكون مقبوال ومألوفا من قبل الوسط الذي يعيش ويلعب فيه
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خالل اللعب يسهم في توعية األطفال ألهمية العمل الجماعي لتحقيق هدف مشترك، بدًال من المنافسة، كما يتعلمون أهمية مساعدة بعضهم 

لوب منهجي منظم، من خالل درس التربية الرياضية، فينعكس هذا الشيء أيضًا في تعاملهم أثناء الحصص المدرسية، وخالل لعبهم مع البعض بأس

ومن خالل المشاريع التعاونية . والتعاون مرتبط بمهارات االتصال، والترابط، والثقة، وتطوير مهارات التفاعل االجتماعي اإليجابي. بعضهم البعض

 . األطفال المشاركة، والتعاطف، واالهتمام بمشاعر اآلخرين وهذا يساعدهم على التواصل بشكل أكبريتعّلم

 التعليمي، عادت بالفائدة على أفراد المجموعة التجريبية، حيث عملت على توسيع وتعميق مدركاتهم، جإن األلعاب التي تضمنها البرنام

ع البيئة والمجتمع، وعملت على تنمية روح المسؤولية االجتماعية، وغرست بهم االعتماد على فأتاحت لهم فرصة التكيف مع اآلخرين وبالتالي م

بأن على ) 2008(وهذا ما أشارت إليه عوض . النفس وضبط االنفعاالت، باإلضافة إلى أنها بعثت االطمئنان في نفوسهم، ودعمت ثقتهم بذاتهم

ويجب أن يعطى الوقت الكافي للتحرك .  في حياة الطفل اليومية، ألن الطفل يتعلم بالحركةالمعلمين أن يجعلوا األنشطة الحركية ركنًا أساسيًا

فالطريقة التي يقضي فيها . خالل درس التربية الرياضية، حيث تظهر الحاجة ملحة للعب عندما   يجتمع عدد من األطفال مع بعضهم البعض

عطي الطفل الفرصة الستثمار وقته بطريقة بّناءة، ينمو لديه الشعور بالمسؤولية، واالعتماد الطفل أوقاته، تسهم في خلق رجل المستقبل، فإذا ُأ

 .على النفس، وبالنتيجة سيكون لذلك األثر الفعال في تحقيق النضج العاطفي، والفكري، واالجتماعي

الستخدام البرنامج ) α ≥ 0.05(لداللة وبناء على ما سبق فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

التعليمي المقترح، القائم على األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات الحياتية لطالب المرحلة األساسية الدنيا، بين أفراد المجموعة 

برنامج االعتيادي ولصالح المجموعة التجريبية  التي استخدمت البرنامج التعليمي المقترح وأفراد المجموعة الضابطة التي استخدمت الةالتجريبي

، وباباجاريسيس (Goudas, 2006)، وجوادس وآخرون )Weiss et al, 2007(وآخرون ويس : وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من

 .مهارات الحياتية، والتي أظهرت فعالية استخدام البرامج التعليمية في تنمية وتطوير ال)Papacharisis et al, 2005(وآخرون 

    :االستنتاجات

 :في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها واستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج توصل الباحثون إلى االستنتاجات التالية

صل، مهارة االعتماد على التعاون والعمل الجماعي، مهارات التوا(البرنامج التعليمي المقترح ساهم بشكل فعال في تنمية المهارات الحياتية  .1

 .لدى أفراد المجموعة التجريبية) النفس وتحمل المسؤولية

وجود تأثير إيجابي للبرنامج التعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة  .2

 .األساسية الدنيا

موعة التجريبية والضابطة في تنمية المهارات الحياتية في االختبار البعدي ولصالح أفراد وجود فروق دالة إحصائيًا بين أفراد المج .3

 .  المجموعة التجريبية

 :التوصيات

 :  في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثون يوصيون بما يلي

 .الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا التعليمي المقترح القائم على األلعاب الحركية والتربوية في تنمية المهارات جاستخدام البرنام .1

 .وضع مناهج وبرامج للتربية الرياضية لطالب المرحلة األساسية الدنيا تعمل على تنمية المهارات الحياتية بأنواعها المختلفة .2

ة  باعتبارها متكاملة تعزز بعضها أن يقوم معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية الدنيا في تنمية المهارات الحياتية بانواعها المختلف .3

 . البعض، وعدم اقتصارها على مجال دون آخر

 والورش التعليمية بشكل مكثف لمعلمي التربية الرياضية، وتأهيلهم بشكل فعال، للتعرف على ةاالستمرار في عمل الدورات التدريبي .4

 .وكيفية تنميتهاالمهارات الحياتية الخاصة بكل مرحلة من المراحل الدراسية، وأهميتها، 

تزويد المدارس باألدوات والمواد واألجهزة التعليمية التي تساعد في تنفيذ األنشطة الصفية، والالصفية للطالب بعدة طرق وأساليب  .5

 .  مختلفة، من أجل تحقيق األهداف المرجوة بأسهل وأيسر الطرقتمختلفة، وعرض تلك األنشطة باستراتيجيا

 . لمهارات الحياتية بأنواعها المختلفة، على بقية المواد الدراسية، ولجميع المراحل التعليميةإجراء دراسات مماثلة على ا .6
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 المراجع

 :المراجع العربية

سنة بمنطقة ) 12-10(ديناميكية تطور بعض المهارات الحركية األساسية بين تالميذ المرحلة السنية ). 2005(األجنف، مصباح رمضان، 

 . 68-48، )العدد الخامس(ة والرياضية الجماهيرية، التربية البدني. األخضر

والمختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال   باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعيةم برنامج استخدا).2004(آل مراد، نبراس يونس 

 .، جامعة بغدادالعراقرسالة ماجستير غير منشورة، . سنوات) 6 -5(الرياض بعمر 

تطوير التعليم العام .  السلط–تدريس التربية الرياضية وفق المناهج القائمة على االقتصاد المعرفي . )2006( صادق والصغير، علي، . الحايك

 .السلط،  جامعة البلقاء،نحو االقتصاد المعرفي

التربية ة في الجامعة األردنية، مؤتمر كلية ، مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضي)2007(الحايك، صادق و البطاينة، أحمد، 

 . جامعة اليرموك، اربدالرياضية، المجلد الثاني، 

مدى تأهيل الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية في توظيف المهارات الحياتية . )2008(الحايك، صادق و الشريفي، وليد 

 . األردن .ؤتمر جامعة الزرقاءفي التدريس أثناء التدريب الميداني، م

األهمية النسبية للمهارات الحياتية الواجب توافرها في مناهج كليات التربية . )2008(الحايك، صادق و السوطري، حسن و البيات، منال، 

، "طوير الصحة واألداءنحو مجتمع نشط لت"المؤتمر العلمي الدولي الرياضي األول . الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة

 .الجزء األول، الجامعة الهاشمية، األردن

. سنوات) 6-4(دراسة مقارنة في بعض الحركات األساسية بين أطفال الرياض بعمر ). 2005(حسين، فاطمة ناصر و المفتي، بيريفان عبد الله، 

 .103-91، )العدد األول( مجلة التربية الرياضية، المجلد الرابع عشر 

أثر برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة في القسم اإلعدادي من الدرس في تنمية السلوك االستكشافي لدى طالبات ). 2003(فاطمة ناصر، حسين، 

 .138-119، )العدد األول( مجلة التربية الرياضية، المجلد الثاني عشر . الصف األول المتوسط

 سنوات في )6-5(اونية على تحسين أداء الحركات األساسية للمرحلة السنية بين تأثير برنامج لأللعاب التع). 2007(حمودة، بيان محمود 

 . ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنةرسال.إحدى مدارس رياض األطفال في عمان

 .ةدار الميسر:  عمان.وتقنيات إنتاجها، الطبعة الرابعةاأللعاب التربوية ). 2007(الحيلة، محمد محمود، 

 .دار الكندي: الطبعة األولى، اربد". التربية الحركية"، طرق التدريس التربية الرياضية في المرحلة األساسية )1999(  الديري، علي محمود، 

 . جامعة اليرموك: اربد. المناهج المعاصرة في التربية الرياضية وتطبيقاتها العملية. )2003(الديري، علي، 

 .مطبعة ومكتبة اإلشعاع:  اإلسكندرية.الطبعة األولى. األلعاب الصغيرة بين النظرية والتطبيق). 2003(راد  و نجله، مىالسايح، مصطف

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندريةالطبعة األولى، . موسوعة األلعاب الصغيرة). 2007(السايح، مصطفى، 

المهارات الحركية األساسية في التربية البدنية لرياض األطفال األسوياء ). 2006(السكري، خيرية و مهران، وسيلة وعبد الرحمن، فاطمة، 

 .دار الوفاء: اإلسكندرية. وذوي االحتياجات الخاصة

 .دار الكتاب التربوي: الطبعة األولى، الدمام. أدوات للمواطنة والحياة). 2005(، )ترجمة مدارس الظهران األهلية(سوبيرسون، 

أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية ). 2007(، السوطري، حسن سعيد

 .أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. القائمة على االقتصاد المعرفي

:  اإلسكندرية.الطبعة األولى".  تقويمه- تطويره- تنظيماته-نهج نظرياته الم: مناهج التربية البدنية والرياضية). 2006(شتلوت، نوال إبراهيم، 

 .دار الوفاء

. اثر برنامج إرشادي باللعب في تخفيض مستوى المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا). 2003(الشلول، إبراهيم احمد، 

 .رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن
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 .الطبعة األولى، جامعة أسيوط، مصر. المهارات الحياتية). 2007(عبد المعطي، أحمد ومصطفى، دعاء، 

 .دار الفكر العربي: الطبعة الثالثة، القاهرة. االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي. )1994(عالوي، محمد ورضوان، محمد، 

 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة .ةالمهارات الحياتي). 2004 (تغريد والشناوي، رجاء وصبحي، عفاف،. عمران

 .دار الوفاء: اإلسكندرية التربية الحركية وتطبيقاتها، الطبعة الثانية، ).2008(عوض، فاطمة، 

ة دمشق، مجلة جامع.  فاعلية اللعب في إكساب أطفال الروضة مجموعة من المهارات الرياضية).2005(، ءعويس، رزان و أبو النور، حسنا

 .398-369، ) األولدالعد(المجلد الحادي والعشرون 

 .منشأة المعارف باإلسكندرية:  اإلسكندرية.الطبعة الثانية.  للصغار والكبار خبرات في األلعاب،)2002(فرج، أيلين، 

 .دار الحامد: الطبعة األولى، عمان. منهج المرحلة االبتدائية). 2008(فرج، عبد اللطيف حسين، 

 . دار الفكر العربي: الطبعة األولى، القاهرة. الطفل العربي والمهارات الحياتية في رياض األطفال المدرسة األساسية). 2005. (، فهيممصطفى

 استكشافية في تطوير بعض المهارات الحركية األساسية واأللعاب الحركية باأللعاباستخدام برنامجين . )2004(المفتي، بيرففان عبد الله، 

 .أطروحة دكتواره، جامعة الموصل، العراق. االبتدائي الصف الثاني لدى تالميذالرياضي  وك االستكشافيوالسل

 .بالتعاون مع منظمة اليونسف، عمان، األردن. اإلطار العام المرجعي للتعلم المبني على المهارات الحياتية). 2005(وزارة التربية والتعليم، 

 .بالتعاون مع منظمة اليونسف، عمان، األردن. دليل تدريب مديري المدارس على المهارات الحياتية. )2007(وزارة التربية والتعليم،  
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 . الرموز التي ظهرت على النقود ودالالتها الدينية والسياسية ومميزاتها بشكل عاممعالجة بعض، ثمYonutan( (واالسم 

 .المكابيين، الحسمونيين، النقود الحسمونية :المفتاحيةالكلمات 

 

 

Hasmoneans Coins 
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Abstract 
 

This paper discusses Hasmoneans/ Maccabees coin issues (140-37 BC). The study begins with a historical  glance 
at the Hasmoneans/ Maccabees and how they evolved and expanded their influence, followed by a brief discussion of 
the relationship of Jews with the Nabataeans, which oscillated between situations of peace and war. 

It also discusses every Maccabee king and his coin issues. In addition opinions of some scientists about the 
inscriptions on Hasmoneans /Maccabean coins such as a Greek letter (A) and the name Yonutan were reviewed. 
Attention was given to the codes that appeared on the coins and the religious and political connotations and 
characteristics in general. 
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 :مقدمة

ولقب يهوذا بن ) 24:7اخبار(من حسمون ابو جد متاثياس من ابناء يهوياريب ) الحسمونيين( واسم اسرة المكابيين الحقيقي المكابيون

ويرجح ان معنى هذا االسم . ثم صار هذا اسما لجميع االسرة وأخيرا لكل الحزب الذي تكون نتيجة لظلم السلوقيين" مكابيوس"متاثياس 

، وهم في Josephus, Antiquities 1;2;3)(وهم إحدى الجماعات اليهودية التي سكنت فلسطين ). 913:موس الكتاب المقدسقا" (مضرب"

-598( م والذي قام به الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني .ق586األصل من اليهود الذين عادوا أيام حكم الفرس من السبي البابلي عام 

)المكابية (ـ وأسسوا ساللة عرفت بالساللة الحسمونية)يهوذا(ين وخاصة ما عرف بعد ذلك بمملكة ، وسكنوا أجزاء من فلسط)م.ق587
1

 . 

م.ق163-175ملك سوريا من ) ابيفانيس/(أثناء حكم الملك السلوقي أنطيوخس الرابع
2

، الذي بدأ بنشر الثقافة الهللينية بين جميع فئات 

وفي ). 25-20: 1سفر المكابيين األول (ونفذ مذبحة كما يذكر سفر المكابيين )  Johnson, 2001:102ff)سكان المناطق التي احتلها باإلكراه 

Modein3قرية مودين 
 Hassmon من أعمدة قرية مودين وهو من نسل حاسمون Mattathias كانت جماعة من اليهود تسكنها، وكان متتيا 

لينساق ألمر الملك السلوقي واتباع الهلينية وترك ) أبلس(الرابع واسمه وله سطوة وسلطة، وعندما جاءه مندوب الملك السلوقي انطيوخس 

 اإلذعان وترك دين اليهودية وتقديم Mattathiasاليهودية كما قام بإغراءه بأنه سيصبح صديق الملك،  فرفض الكاهن األعلى لليهود متتيا 

لإلله زيوس كبير اآللهة اليونانية، وقتل مندوب الملك على المذبح وهدم األضاحي لآللهة اليونانية، بل قام بقتل يهوديا قام بتقديم األضاحي 

المذبح، ثم دعا متتيا كل غيور على دينه ومخلص له بأن يتبعه، فترك كثيرون ممتلكاتهم وانضموا له، اذ هرب هو وبنوه الخمس
4

 الى الجبال 

ها، وأصبح هو وعائلته يقتلون كل يهودي يجدونه عند المذابح الوثنية، فسكنوا منطقة جبلية يصعب الوصول إلي. وتركوا في المدينة كل ما لهم

 ).30-1: 2سفر المكابيين األول  (يهود على التمسك بدينهم وعقائدهمويجبرون ال

 ، وقد تعددت العواملها، وكان النصر حليف) Johnson 2001:102ff) (مع القوات السلوقية عدة مراتهذه تصادمت جماعة الكاهن متتيا 

التي ساعدت جماعة الكاهن متتيا اليهودية في كسب حروبهم ضد السلوقيين والتي اتخذت شكل حرب عصابات منفردة، ومنها طبيعة المنطقة 

التي اتخذوها مركزًا لهم، وأحيانا أخرى تنقلهم المتكرر والذي يصعب معه االستدالل على مكانهم، وانشغال السلوقيين في مناطق أخرى  أكثر 

 هذه العوامل مكنت جماعة الكاهن متتيا اليهودية من تعزيز موقفها بالسالح والمال، وأكثرت من نشاطاتها، وازدادت قوتها بانضمام أهمية،

الحاسيديم(جماعة القديسين المتدينين 
5 

؛ عباس، 313-286: 1979األحمد، ( )الذين يسميهم كتاب دانيال من العهد القديم بالمنورين

1990 :78.( 

رافض لها وهو فريق األتقياء : مؤيد لتيار الهلينية، والثاني:  صفوف اليهود انفسهم الى قسمين ودب الصراع بينها، األولانقسمت

، واستمرت النزاعات بينهم حتى تدخل الملك انطوخيوس لحل هذه النزاع لمصلحته، لذلك فقد عاون الفريق المؤيد له )الحسيديين/الحاسيديم(

وبعد انتصاره ألزم الناس بتطبيق المعتقدات الوثنية وسوى بين اإلله زيوس واإلله يهوه، وقام أيضًا .  الثاني المعارضحتى انتصر على الفرق

 ).78: 1990عباس، (بنشر قوات تأديبية في المدن للقبض على كل معارض ألوامر اإلمبراطور 

" مكابي"م، ثم خلفه ابنه الثالث يهوذا المكابي، وكلمة . ق166عام ) المكابيين( توفي متتيا رئيس الجماعة اليهودية المعارضة الحسمونيين

، والذي نسبة إلى اسمه  أطلق على من اتبعه Jastrow 1903: 829)( هي كلمة آرامية معناها رأس المطرقة أو المطرقة الثقيلة מקבי أو מכבי

نتصار على السلوقيين في عدة هجمات، حيث هزم جيش أبولونيوس م، تمكن يهوذا من اال.ق167بالمكابيين، وهو قائد الثورة  المكابية عام 

 . حاكم السامرة، وهزم جيش سيرون وجيش بطليموس حاكم جوف سوريا

بدخول  للحسمونيينمن عائلة طوبيا كاهنًا أعلى، كما سمح ) مينليوس(م اتفق السلوقيون والحسمونيون على إبقاء .ق164في عام 

ارسة عقيدتهم بحرية، وذلك جنبًا إلى جنب مع أفراد الجالية اليهودية المتأثرين بالهللينية، وبذلك رفعت األدوات القدس واستعمال المعبد لمم

وسماه ) الحانوكاه(والمعالم الوثنية من المعبد، واحتفل الحسمونيون بهذه العودة وتكريس المعبد مرة ثانية، وسمي هذا اليوم بعيد التكريس 

للينية بعيد األنواراليهود المتأثرين باله
6
. 

 وتضطهد األقليات اليهودية المنتشرة في المدن، حسمونيينبعد هذه األحداث توجه يهوذا لمحاربة الجماعات التي كانت تعارض وجود ال

المكابيين  (، وقاد حملة على جلعاد)38-32: 10؛ سفر المكابيين الثاني 8-6: 5سفر المكابيين األول (م . ق163فحارب العمونيين في حوالي 

، وعمل يهوذا على نقل األقليات اليهودية من هذه المناطق إلى القدس، التي قام بتحصينها فيما بعد، )31-10: 12؛ الثاني 13-9: 5األول 

انطيوخس حيث بنى األسوار واألبراج حول المدينة ، وفي هذا الوقت استمر وجود الحامية السلوقية في المدينة، وعندما توفي الملك السلوقي 

 بيون وفي عهد هذا الملك قام المكا،)م. ق161-172(تولى العرش بعده انطيوخوس الخامس يوباتور ) م.ق163-175(ابيفانيس /الرابع

 ).304-303: 1979األحمد، (بمحاصرة الحامية السلوقية وانقلبوا ضد الجالية اليهودية المتأثرة بالهللينية الموجودة في القدس 
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)م.ق151/150-161(قي ديميتريوس األول يصل الملك السلو
7

-الكيمس(فرض ) بكيدس-باكخيداس( الى سوريا، فحاول قائد جيوشه 

رئيسا للكهنة وهزيمته على يد يهوذا المكابي في ) الكيموس-الكيمس(فرض ) نيكانور(رئيسا للكهنة، كما حصلت محاولة )  Alcimusالكيموس

م. ق160 سنة) Elasa-Eleash-Alasa(معركة حصلت قرب 
8

، وهرب )382قاموس الكتاب المقدس، (قتل يهودا في النهاية على يد بكيدس . 

 . من أوالد متتيا سوى سمعان ويوناثانأخيه يوحنا وقتلته، وبذلك لم يبقإخوته الثالثة لكن إحدى القبائل العربية أمسكت ب

 العربية المعارضة للوجود السلوقي بمراوغة ديميتريوس األول وقام مع القبائل) م.ق142-160(تسلم قيادة الحسمونيين يوناثان المحنك 

، وفعال خضع القائد السلوقي باكخيداس لمطالب يوناثان، حتى أنه سمح له وإلخوته بالعودة Josephus, Antiquities 13: 10-14)(ملك سوريا 

إلى القدس لكن بدون السكن فيها، لهذا فقد سكن يوناثان عند مكماش 
9Michmash ، وأخذ نفوذه يتوسع في ضواحي القدس وبعد مدة سمح

 ).305-307: 1979األحمد، (له ديمتريوس أن يكون جيش خاص به 

 عدة أحداث سياسية تأرجح فيها يوناثان بين تأييد ومعارضة للسلوقيين، وقد اعتمد هذا التأرجح على مصلحته بالدرجة األولى، وقعت

وسمح للمكابيين . قام بتعيين سمعان حاكم على جوف سوريا كامًال) م.ق142-145(يوخس السادس وعندما تسلم  الحكم السلوقي الملك انط

سفر المكابيين (باستخدام جيش الدولة في حاالت التوسع الضرورية، وسمح أيضًا ليوناثان أن يضم ثالث مدن تعود لمنطقة السامرة إلى القدس 

 ).58-57: 11األول 

ريفون الذي اغتصب العرش السلوقي لمدة ثالث سنوات، وقام بسجن يوناثان ثم قتله في بطولوميس م دخل المنطقة ت.ق143في عام 

 ضد IIوعندما سمع سمعان بقتل أخيه احتل القدس وطرد سكان مدينة يافا وأسكن يهودا فيها، كما انضم إلى الملك ديمتريوس ). عكا(

وقد رباهما تربية عسكرية حربية، وال يوجد   هما يهودا ويوحنا هيركانوسانعان ولدموكان لس. م.ق141تريفون، وأعلن نفسه كاهنًا أعلى عام 

يؤكد بأن أنطيوخس السابع قد منح سمعان حق سك العملة، ولكن ) 9-2: 15(ما يؤكد أن سمعان قد سك نقودًا رغم أن سفر المكابيين األول 

وبعد مقتل سمعان  تسلم ابنه هيركانوس من بعده الكهانة ). Kindler 2007:47(يبدو أن هذا التصريح قد سحب منه قبل أن يقوم بالسك 

إلى جانب تنصيبه لنفسه ملكًا، وفي عهده حصل خالف بينه وبين جماعة الحاسيديم، وهاجم المناطق المجاورة له مثل ) م. ق104-135(العليا 

 .، وفرض على سكان أيدوم الدين اليهودي)تل سندهانة(مادبا ، وهاجم السامريين وهدم معبدهم واحتل أدورا ومرعش 

وبعد وفاته اعتلى الحكم االسكندر  ، )م. ق103-104(م توفي هيركانوس األول وخلفه على الحكم أرسطوبوليس األول .ق104وفي سنة 

الصراع بين ، وعين نفسه كاهنًا أعلى ، وفي عهده حصل )سالومي(، والذي تزوج من أرملة أخيه الكساندرا )م. ق76-103(جانيوس 

الصدوقيين المؤيدين له والفريسيين الذين عارضوه في طريقة التوسع والحرب في الوقت الذي دعوا فيه إلى التركيزعلى القيام بالشعائر الدينية 

رسل عدة حمالت ، وعارضوا أيضًا اتخاذه لقب الملك، وقد حاول جانيوس االعتداء على القبائل العربية فأJohnson, 2001:107)(وااللتزام بها 

 .كانت نتيجتها الفشل

م الذي تنازع مع أخيه هيركانوس الثاني . ق73-69الثاني  استلمت سالومي زوجة جانيوس الحكم بعد وفاة زوجها ثم خلفها أرسطوبوليس 

لى البتراء ليطلب الحماية من الثاني أنتيباتر األدومي شجعه على اللجوء إ ، لكن وزير هيركانوس Johnson 2001:109)(عند أريحا على الحكم 

ملك األنباط الحارث الثالث، فوافق الحارث الثالث على مساعدة هيركانوس الثاني السترجاع عرشه مقابل أن يسترد األول المدن اإلثني عشر التي 

 الحارث الثالث القدس وقد ساعده وبعد هذا االتفاق حاصر ملك األنباط). Josephus War I. 124ff(احتلها والد هيركانوس الثاني من األنباط 

استنجد كل من هيركانوس وأرسطوبوليس . جماعات الفريسيين الذين زادوا في مدة حصارهم للقدس ، فهرب أرسطوبوليس األول من القدس

ة كان مؤيدًا ،  لكن بومبي في البداي)Antiquities 14. 20, 29-30; War I, 126-129(م .ق64بالقائد الروماني بومبي لمساعدتهم عام 

 وفي هذه الفترة تقدم إلى بومبي ثالثة وفود يهودية). 313-286: 1979األحمد، (ألرسطو بوليس الذي قدم له الرشاوى والهدايا الكثيرة 
Antiquities XIV,2,2-3 ):( 

 . يمثل هيركانوس، ويطلب من استعادة الحكم:الوفد األول

 .لبقاء في الحكم لعدم كفاءة أخيه يمثل أرسطوبوليس، ويطلب منه ا:الثاني الوفد

 . يمثل الشعب اليهودي، يطالب بإلغاء الملكية والعودة إلى نظام الكاهن الحاكم:الوفد الثالث

وقبل أن يحكم بومبي
10 

في هذه القضية قابل أرسطوبوليس ووعده الثاني بتسليم القدس له، فأرسل بومبي غابينيوس الستالمها، لكن سكان 

ألبواب في وجهه، فغضب بومبي وقام بوضع أرسطوبوليس في السجن، وتوجه إلى القدس وتغلب عليها، ثم سلم القدس إلى المدينة أغلقوا ا

، الذي قام بدوره بتأسيس حامية رومانية في القدس )37: 1987عباس، (هيركانوس الثاني، وعاد إلى روما تاركًا قائده سكاوروس في سوريا 

 .م.ق 61ة الدين، وتم إرسال أرسطوبوليس وجميع أفراد أسرته إلى روما سنة وسمح للجالية اليهودية بحري
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 :المكابيون واألنباط/الحسمونيون -

، كما يتحدث السفر أيضا عن لقاء حدث سنة )8: 5سفر المكابيين الثاني (ورد أسم الملك النبطي حارثة األول في سفر المكابيين الثاني

اثان واألنباط في البريةم بين يهودا المكابي وأخوه يون.ق163
11

، وهذا يدل على عالقات طيبة بين األنباط )27-25: 5سفر المكابيين الثاني  (

 .الحسمونيينو

المكابيين ، كانت /الحسمونيينم وفي عهد الملك النبطي الحارث الثاني بدأ االضطراب وتضارب المصالح بين األنباط  و.ق 100في سنة 

رة تعاني من حالة ضعف لذلك فقد استغل اإلسكندر جانيوس الفرصة وبدأ بالتوسع، واستولى على غزة التي كانت الدولة السلوقية  في هذه الفت

 .Antiquities 13.360)(إحدى الموانئ التابعة لألنباط 

احتل أراضي جلعاد  في عهد الملك النبطي عبادة األول، مع استمرار اإلسكندر جانيوس بالتوسع فالحسمونييناستمر النزاع بين األنباط و

 تراجع خاللها جانيوس وأعاد لألنباط ما استولى عليه مقابل أن يمتنع عبادة عن Gadaraومؤاب، وحصلت معركة بين الطرفين عند أم قيس 

 .Antiquities 13, 15, 2-3)(مساعدة خصومه 

لى األوضاع الداخلية بحزم، وحسنت العالقات م توفي جانيوس واستلمت زوجته الكساندرا الحكم، وتمكنت من أن تسيطر ع.ق 76في عام 

مع الدول المجاورة ومنهم األنباط، ثم عالقة هيركانوس الثاني مع الحارث الثالث القائمة على المصالح، حيث قدم الحارث الثالث المساعدة 

 :Antiquities 14.1.4)(لهيركانوس مقابل إرجاع القرى اإلثني عشر التي احتلها والده جانيوس من قبل، وهذه القرى هي

 .،  وتقع هذه القرى في الطرف الغربي لهضبة مؤاب)مادبا، نبو، ليباس، ثرابسا، أغاال، أثونة، زعر، أرونة، مريسة، ردة، لوسة، أوربة (

 ;Antiquities 1.1-2; War 1.124ff(لكن عالقة األنباط مع أرسطو بوليس األول كان يسودها الحروب والنزاعات على الحدود والنفوذ 
1.6.1.( 

 :المكابيين حق إصدار النقود/الحسمونيينمنح  -

 نقودهمسمح لليهود بإصدار ) م. قVII Antiochos) 138-129م صدر قرار من قبل الملك السلوقي انطيوخوس السابع .ق 138عام 

الملك انطيوخوس إلى سمعان الكاهن األعلى من "الخاصة بهم، ويعد من أهم القرارات المتعلقة باليهود آنذاك، وفيما يلي نص هذا المرسوم 

فإنه نظرا لوجود جماعة قاموا باغتصاب العرش من آبائنا، وكان من واجبي أن : واألمير على واليته، وللمواطنين اليهود، التحية لكم، أما بعد

ات، وجهزت السفن للحرب حتى انتقم من أطالب به وأسترجعه مرة أخرى أعيده إلى حالته األولى، لذلك فقد جمعت الجيوش من مختلف الجنسي

اللذين دمروا المدن وتركوها مهجورة، وبما أنكم كنتم جزء من هذه الجيوش لهذا فأنا أعزز إليكم جميع التقدمات الدينية التي أقرها لكم من 

م، واستخدام الرموز الخاصة بكم، الملوك من قبلي، وكل شيء منح لكم من قبل هذا الوقت، وأترك لكم الحرية لسك النقود الخاصة بمنطقتك

وهذا القرار يشمل القدس والمعبد، وليكونوا أحرارا، أما الدروع التي صنعتها بسرعة كبيرة والقالع التي بنيتها تبقى لك لتذكرك بهذه الواقعة، 

ا سوف نحترم ونجل واليتكم ومعبدكم، وكل ما كان مستحق عليكم من ديون فأنتم مسامحون بها، وأكثر من هذا، فإنه عندما تسود مملكتنا فإنن

 ).Berg 1963: 10" (وبهذا فإن العالم كله سوف يحترمكم

يقول بعض الدارسين بأن النقود التي سكت في عهد سمعان
12

 لم تكن يهودية خالصة، بل ولم يستمر صدورها ألن الملك السلوقي 

 حربه مع تريفون الذي اغتصب العرش منه، وبعد أن تم النصر له استرجع انطيوخوس السابع قدم هذه االمتيازات لليهود فقط لكي يساندوه في

نقود حرب "، وسميت نقود هذه الفترة بـ )27: 15سفر المكابيين األول (هذه االمتيازات، وسحب موافقته على السماح لليهود بسك نقودهم 

 ".اليهود

م بسك أول القطع النقدية المكابية، والتي تحمل بعض الرموز م خليفة سمعان قد قا.ق104-135ومن الواضح أن هيركانوس األول 

، أما الظهر )היהדים ראש הגדול הכהן יהוחנן(" يوحنا الكاهن األعلى كبير اليهود"السلوقية، ويحمل وجه القطعة اكليل غار يحيط بكتابة 

ووجدت هذه النقود في ). Kindler 2007:47(تاه فتظهر عليه قرون الرخاء يتوسطهما حبة الرمان وجميع هذه النقود هي من فئة البرو

ومن ناحية أخرى لم يعثر في هذه المنطقة على أدلة تؤكد وجود نقود سلوقية ضربت في القدس خاصة تلك التي تحمل . المقاطعة اليهودية

 ).Heindin1996: 67-96(صورة ملك السلوقيين كالتي عثر عليها في غزة، وعسقالن، وعكا، وغيرها من مدن المنطقة 

 ) م. ق103-104(فترة يهودا ارسطوبوليس االول  -

يهودا األعلى الكبير "  أي )היהדים וחבר הגדול הכהן יהודה(سك هذا الحاكم نقودا حملت اكليل الغار وقرون الرخاء والرمان وعبارة 

  .Kindler 2007:47)(، وهذه القطع النقدية تشابه تلك التي سكها هيركانوس "وجماعة اليهود
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 ):11-2اللوحات (م .ق76-103 وإصداره للنقود  Alexander Jannaeus (Yehonatan)فترة حكم اإلسكندر جانيوس -

م بعد موت أخوه يهودا .ق103حكم اليهود سنة ) ابن يعقوب وجد أحد القبائل اليهودية(  اإلسكندر جانيوس من ذرية  يهودا المكابي يعد

، ولم يكن فقط الكاهن األعلى بل استخدم لقب ملك أيضًا، وألول مرة يتمتع الحاكم )2للوحة ا) (م. ق103-104( أرسطو بوليس األول 

 .اليهودي بنفس منزلة الحكام في العصر الهللينستي

كان هذا الحاكم محارب طموح إذ تطلع إلى االستيالء على أكبر قدر ممكن من األراضي المجاورة وتوسيع نفوذه، كما تميزت فترة حكمه 

دهار االقتصادي بالرغم من طريقته الدموية في التوسع، فقد أعاد السيطرة على كامل أجزاء ساحل فلسطين الذي يمتد من جبل الكرمل باالز

 .في الشمال حتى مصر في الجنوب، باستثناء عسقالن التي كانت تابعة للسيطرة البطلمية في مصر

 :اعات الداخلية في المنطقة اليهودية، ومن أسباب هذه االضطراباتتميز العقد الثاني من فترة حكم اإلسكندر جانيوس بالنز

أحاط هذا الملك نفسه بالثراء الفاحش والعظمة، وكان يتبع األساليب الهللينية في الحكم السياسي والعسكري، وهذا مناقض للتعاليم 

Kanael, 1963: 4313)( والتقاليد اليهودية ويتعارض مع معتقدات شعبه، وعلى األخص طائفة الفريسيين
، وهذه الطائفة كانت متشددة ومتعصبة 

 اهتمام جانيوس بالمعتقدات الهللينية عدوا، لذلك فقد )558-554: 1999مهران (في إيمانها بالتوراة وأنه يجب االمتثال لكل ما جاء فيها 

ن بهذه المعتقدات الغربية ويحاول نشرها باعتباره القائد  وعدم احترام لكهنته، وقد رفض هؤالء الكهنة أن يكون الكاهن األعلى لهم يؤمًااستخفاف

كما عارضوا أيضا . األعلى لهم، كما أن حب الملك  للتوسع والحرب في وقت دعوا هم فيه الى التركيز على القيام بالشعائر الدينية وااللتزام بها

التي كان فيها جانيوس يرأس قداس في المعبد لعيد المطال وفي إحدى المناسبات ). 11 :1979األحمد، (اتخاذه ووالده من قبل للقب ملك 

فأخطأ في الطقوس، فثار عليه ثائرون فقذفوه بالسعف وثمار األثراج، فثار حينئذ وقتل جانيوس منهم المئات في الهيكل، وبعدها استمرت 

 . ألف يهودي50م وقتل خاللها .ق95الحرب األهلية ست سنوات بدأت منذ 

يوس في حرب مع األنباط باءت بالفشل والخسارة، وعند عودته من هذه الحرب رفضه شعبه فعرف بتآمر الفريسيين دخل اإلسكندر جان

عليه مع الملك السلوقي ديميتريوس الثالث فاستعان عليهم بالمرتزقة وقيل انه عاقبهم، فصلب العديد منهم قرابة الثمانمئة من وجهاء أورشليم 

، ثم دخل مع ملك األنباط الحارث الثالث والذي هزمه شر )311: 1979األحمد، ( أمامهم وهم ال زالوا احياء ومن ثم قتل زوجاتهم واوالدهم

 ,Meshorer, 1975: 93; Cook( عقد معه صلحا لصالح األنباط Adidaم على مقربة من اللد في قلعة الحديثة . ق82هزيمة، وفي حدود عام 
1930: 90.( 

ية من يد الحارث ما لبث بعدها بسنوات ثالث أن مات مريضا أثناء محاصرته لحصن في شرقي األردن وذلك  قر12ثم أعاد الكرة وانتزع 

أن تعامل الفريسيين معاملة حسنة وأن تهادنهم ) م. ق69-76(، وقد أوصى زوجته سالومي اسكندرة )Schürer, 1961: 61(م . ق77في عام 

 ). 311: 1979األحمد، (وتستعين بهم 

ود في فترة حكم جانيوس هي تقريبًا أشهر النقود اليهودية القديمة،  وكانت النقود التي سكها في الفترة المبكرة من حكمه كانت النق

المرساة، :  دينية وسياسية مثل ًا، وتحمل هذه القطع الكثير من الصور التي تمثل رموزKindler 2007:47)(مشابهة لتلك التي سكها هيركانوس 

 .اع، واألزهار، وسعف النخيل باإلضافة إلى الكتابات باألحرف اليونانية، اآلرامية، والعبريةوالنجوم، واألقم

 كثير من األخطاء في القطع النقدية التي احتوت على األحرف العبرية، وقد عزا بعض اآلثاريين وعلماء النميات هذه األخطاء إلى انه وقع

لعبرية القديمة هي المستعملة، بل استخدم الناس الحروف العبرية الجديدة المربعة وهي في فترة مبكرة مثل عهد جانيوس لم تكن الحروف ا

 أن ينسخوا الحروف من القوائم القديمة والمخطوطات نقودلهذا فقد كان على الذين ينقشون األحرف على ال. اآلرامية التي نعرفها اليوم

 .ة أو قريبة من الحروف األبجدية القديمة فقد وقعوا في الكثير من األخطاءالموجودة في المكتبات، وبما أن هذه الحروف لم تكن معروف

 ):15-12اللوحات ( م .قJohan Hyrcanus II(Yehohanan) 67/63- 40فترة حكم يوحنا هيركانوس الثاني -

 :م. قJudah Aristobulus II 69-73  (Yehudeh))فترة حكم يهودا أرسطوبوليس الثاني -

 ومن الواضح أنها لم تقم Alexandra Salome (Shelmoziyyon)نيوس تسلمت الحكم زوجته الكساندرا سالومي بعد وفاة اإلسكندر جا

يذكر كندلر أن .  الوريث الشرعي للعرشعد خاصة بها تحمل اسمها، ثم قامت بتعيين ابنها هيركانوس الثاني كاهنا أعلى، لذا فقد نقودبسك 

ترجع الى الفترة التي حكم فيها هيركانوس بالتزامن مع والدته الكسندرا ) Yohahanan(مة فوق كل) A(القطع التي كانت تحمل حرف 

Alexandra) Kindler, 1974: 20.( 
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كان هيركانوس الثاني ضعيف الشخصية وليس له خبرة في أمور السياسة، وبالمقابل كان أخوه أرسطو بوليس الثاني أقوى شخصيةًً ويتمتع 

 لذلك فقد حدث نزاع بين األخوين على الحكم، وانقسم الشعب إلى قسمين، وفي إحدى النزاعات بالقرب من أريحا بالذكاء وسرعة البديهة،

انضم العديد من جيوش هيركانوس الثاني إلى صفوف أرسطو بوليس، وبهذا سيطر األخير على الحكم وأصبح الحاكم والكاهن األعلى لكنه سلم 

 . ن سلطة حقيقيةأخيه هيركانوس الثاني لقب فخري بدو

 وهو عربي األصل من بالد أدوم ومتنفذا في حكومة اليهود في Antipaterازدادت طموحات هيركانوس الثاني بمساعدة مستشاره أنتيباتر 

مه من القدس، وكان له سلطة قوية في المقاطعة ويجتمع حوله مجموعة من المواطنين، لكنه كان يتطلع إلى المزيد لذلك اعتقد أنه سيحقق أحال

؛ عباس، 312-311: 1979األحمد، (خالل الملك الضعيف هيركانوس، وبدأ بتحريض هذا الملك لمقاتلة أخيه ويستعيد السلطة من جديد

قام هيركانوس بتحريض من وزيره انتيباتر بإعطاء امتيازات إقليمية في القدس لملك األنباط الحارث الثالث وعندها ). 42-48: 1987

)Antiquities 14. 20, 29-30; War I, 124-129( وأقنعه أن ينضم إلى جيشه ضد أرسطوبولي، فوافق الحارث الثالث وحاصروا ،

في البداية . وفي هذه الفترة كانت جيوش القائد الروماني بومبي متوقفة وتستعد لدخول منطقة الشرق. م.ق65أرسطوبوليس في القدس سنة 

 :Bowerscok,1983(أرسطوبوليس ويعتقد انه أيده بسبب تقديمه رشوة له ) أحد قادة بومبي-يقائد الجيش الرومان(أيد ماركوس سكاوروس 
م تقدمت إليه الوفود اليهودية الثالثة التي سبق ذكرها، ثم انقالب بومبي على أرسطوبوليس .ق64، وعندما دخل بومبي سوريا في سنة )34

م لقب هذا الحاكم .ق47،  وفي سنة )( Antiquities XIV,2,2-3 السيطرة الرومانية وتسليم الحكم إلى هيركانوس الثاني مرة أخرى لكن تحت

الذي يعني حاكم والية، لكن هذا المنصب كان أقل بدرجة من منصب الملك، وهناك قطعة نقدية كتب عليها هذا اللقب ) Ethnarchإثنارخ ( بـ 

)Kindler, 1974: 21.( 

 في سياسة المنطقة اليهودية وقام القائد جابينيوس بتقسيم أرض اليهود إلى خمس مقاطعات بهدف ازداد التدخل الروماني في هذه الفترة

 يقترب من روما حتى أصبح شبه قائد عسكري، وهذه هي الخطوات األولى Antipater ، ثم أخذ انتيباتر(Antiquities, 14. 6.4)جمع الضرائب 

 .التي أوصلت ابنه هيرود إلى العرش

 ألحرف يونانية، ومجموعة أخرى ذكر عليها اسم وزيره انتباتر، أما نقود أرسطو بوليس ًان نقود هيركانوس الثاني تحمل رموزهناك عدد م

الثاني فهي قليلة ونادرة بالمقارنة مع نقود هيركانوس، باستثناء النقود ذات األحرف اليونانية، فإن جميع نقود هذين الحاكمين كانت باألحرف 

األقماع، بعض النباتات، سعف : يمة، وهنا أيضًا يوجد العديد من األخطاء اإلمالئية في النصوص الكتابية، ومن الرموز المستخدمةالعبرية القد

 ).Hendin, 1976: 13; Kanael, 1963 :43( النخيل، وخوذة المحارب وقرون الرخاء

 ):18-16اللوحات (م .قMattathias Antigonus (Mattatayah) 40 -37فترة حكم متتيا أنتيجونس  -

 Herodتم ضم كامل المقاطعة اليهودية إلى الرومان، وخالل هذه الفترة استمر انتيباتر األدومي في توسيع نفوذه بمساعدة أبناء هيرود 

ع الرومان من خالل سياسته الدبلوماسية خاصة مدائمًا ، وكان هيرود يحكم منطقة القدس والجليل وكان يستمد قوته  Phusael  وفاسيل

(Antiquities, 15.1.2.9) رشوة إلى الفرثيون لمساعدته على - االبن األكبر ألرسطو بولس الثاني –، وفي نفس السنة قدم متتيا انتيجونس 

 . من النساء اليهوديات500احتالل القدس والفوز بالعرش ومنصب الكاهن األعلى، ويروى أن الرشوة اشتملت على 

ه والفرثيون حتى وصلوا إلى القدس وحاصروها، فهرب هيركانوس الثاني مع هيرود إلى القصر الملكي في مسادا تقدم انتيجونس مع رجال

على البحر الميت، فتمكن انتيجونس من احتالل المعبد الرئيسي، وفي الوقت نفسه هرب هيرود إلى روما حيث تم هناك تعيينه رسميا ) مسعدة(

وخالل فترة حكم متتيا أنتيجونس القصيرة حدثت تغيرات في اإلصدارات النقدية المكابية، إذ ظهر اسمه . م.ق40ملكًا على مقاطعة اليهودية عام 

 ).Kaneal 2007:47-48(كما أصدر فئتين نقديتين يمكن أن تقارنا ببعض اإلصدارات النقدية السلوقية " بروتاه"العبري فقط على فئة الـ 

ثاني لتشويهه، وذلك حتى ال يصلح لمنصب الكهانة، إذ ال يجوز أن يكون الكاهن األعلى مشوها قام الفرثيون بقضم أذني هيركانوس ال

 .).The Jewish War, 1, XV, 1؛ 329: 1979األحمد، (جسديا 

م تغلب جيش هيرود المكون من مقاتلين رومان على جيش .ق39عاد هيرود من روما إلى المنطقة اليهودية لمحاربة انتيجونس عام 

، وبهذا صارت فلسطين تحكم من قبل شخص أدومي Dio Cassius, Book (XLIX(جونس عند أريحا، وقتل انتيجونس وقطع رأسه انتي

 .، وهنا تنتهي الساللة المكابية وتبدأ األسرة الهيرودية الحكم)يهودي في الظاهر، وثني في الباطن( الجنسية له عالقة وثيقة بالعرب 

 قلة ماديات المقاطعة في تلك الىية رديئة وفقيرة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الرصاص، ويعزى ذلك كانت نقود انتيجونس ذات نوع

، عدا )Meshorer, 1982: 89(الفترة التي غلبت عليها الحروب، وقد ضربت معظم نقود انتيجونس بواسطة قوالب مقفلة مكونة من قطعتين 

، والغريب في األمر أن استخدام )Kaneal 2007:47-48(ا ألول مرة الشمعدان ذو السبع شعب قطعة واحدة مميزة ترجع لهذه الفترة ويظهر فيه

  لنقوده؟رمزًا، فكيف اختار انتيجونس الشمعدان ًا محرمًا أمرعد بالطقوس الدينية في المعبد يأو نسخ أي شيء يتعلق
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فسر هذه الظاهرة بأن انتيجونس واجه لعدة    Meshorerرتدنيس لحرمة المقدسات، لكن العالم ميشوري بعض العلماء أن هذا العمل عد

 وتحدود ـ ليكون بمثابة تصريح أو إعالن لليهرمزًامرات متتالية العداء والحروب مع هيرود، لذلك فقد فكر بطبع صورة الشمعدان على النقود 

ية فقط الثارة الحماس الديني والمشاعر لصد المعتدي، لهم من عدم ترك المعبد واألراضي المقدسة بأيدي الغرباء، إذا فهي ذات أهمية اعالم

حيث لم يكن لها وزن محدد كبقية المسكوكات، وكان يعتبرها انتيجونس األصل الوحيد لجعل الناس يقفون إلى جانبه في أيامه األخيرة 

)Meshorer, 1982: 88 .(حرف العبرية القديمة على الوجه األحرف ومن القطع النقدية التي تعود إلى انتيجونس تلك التي تحمل نقوش باأل

بدون اي تصميم او رمز  مزدوجة) قرون الرخاء(األقماع : اليونانية على الظهر في القطعة الواحدة، باإلضافة إلى استخدام رموز مكررة مثل 

 ).Hendin 1976: 25-27(ة الشعير ، اإلكليل، سنبلShowbread، خبز التقدمة )Hendin, 2001: 120(بينها او بينها كوز الذرة او منفردة 

 :آراء بعض العلماء في النقود المكابية •

 القديمة، ومن بين نقود، الجدل بين العلماء حول هذه ال)سماريا(وبالتحديد في ) شكيم(أثارت مجموعة نقود عثر عليها في نابلس 

عليها؟ وقد اجمع العلماء ألول مرة أنه الحاكم يوحنا من هو أول حاكم يهودي سك قطعا نقدية وظهر اسمه : األسئلة التي كانت مطروحة

من قال أن بدء صدور النقود : م وهو ابن سمعان، بالرغم من أن النظريات السابقة تعددت فيها ومنها .ق104-135هيركانوس األول 

ل في عهد هيركانوس األول، ومن قال في عهد ، ومنهم من قا)أول حاكم مكابي( م .ق135-142ة كان في عهد سمعان المكابي ـــــــــــــــاليهودي

ة ــــــــ، وبذلك نرى تعدد النظريات واآلراء حول تحديد وقت صدور أول نقود يهودي)ابن هيركانوس األول( م .ق76-103اإلسكندر جانيوس 

 .)(Rappaport, 1976; Roneh, 1987):رـــللمزيد انظ(

 كبيرة من النقود القديمة، وقد تبين أنها أهم ما عثر عليه من الفترة الحشمونية،  على مجموعة1988 عام Dan Baragحصل دان باراج 

" يوحنا الكاهن األعلى" قطعة، ومن ضمن القطع يوجد واحدة تعود إلى ملك كتب اسمه عليها بصيغة 180وتم تصنيفها كمجموعة أولى تضم 

م ، ومن المؤكد أن هذا الحاكم هو . ق2قية والفترة النبطية خالل القرن ، وهذه القطعة كانت معاصرة للفترة السلو)הגדול הכהן יהוחנן(

 ). Hendin, 2001: 113(هيركانوس األول 

 عدة اقتراحات حول الحاكم الذي أصدرت في عهده Ya’akov Meshorer يعقوب ميشورير  في اسرائيلمتحف للمسكوكاتالقدم أمين 

، واقترح أن جميع النقود التي )Meshorer 1982:35(حاكم مكابي يسك نقودا هو االسكندر جانيوس النقود المكابية الخالصة، واقترح أن أول 

وهناك مجموعة من العلماء قالوا بأن قسم من هذه النقود ). Hendin, 2001: 114(  تعود إلى عهد هيركانوس الثانيYehohnanتحمل اسم 

 تعتبر ابتكاريه ومثيرة Meshorer  عهد هيركانوس الثاني، وبالرغم من أن أفكار ميشوريرتعود إلى عهد هيركانوس األول والقسم اآلخر يعود إلى

للجدل لكنها جذبت العديد من الدارسين الذي أيدوها معتمدين على األدلة األثرية والتاريخية والنقوش الكتابية، ومنهم مارك ماكالين الذي قام 

، وقد Frank Moor واشرف على هذه الدراسة فرانك مور 1979نقود المكابية في عام بدراسة تحليلية مفصلة للنقوش الموجودة على ال

 ).Hendin, 2001: 114( استنتج مارك أن نظرية ميشورير صحيحة

، واستنتجوا من تحليل النقوش الموجودة Barag و Shraga Qedar حصل تعاون في دراسة النقود اليهودية المكابية بين 1990عام 

  تم سكها في عهد الحاكم هيركانوس األول، وهذا يخالف نظرية يعقوب ميشوريرYehohanan كل النقود التي تحمل اسم على القطع أن
Meshorer )Hendin, 2001: 113.( 

، يهوناتان Yehonatan-، يهوناتانYehudan -، يهودانYehohanan-يهوحنان: سكت النقود المكابية بخمسة أسماء عبرية مختلفة وهي

 .)Mattatayah-Antigonus) Hendin, 2001: 114  - ، متتيا انتيجونسYehonatan_ Alexander دراالسكن

 - واالسم العبري متتيا Alexander- باالسم اليوناني االسكندرYehonatan -نالحظ في االسمين اآلخرين اقتران االسم العبري يهوناتان

Mattatayahباالسم اليوناني انتيجونس - Antigonusذلك محاولة لكسب ود السلوقيين فقط، وكما أن األخير قد طبع االسم انتيجونس، و- 
Antigonus على نقوده بدون االسم األول، فإن العديد من العلماء اعتقدوا بأن هذه النقود تخص الحاكم  السلوقي الذي يحمل نفس االسم

 .انتيجونس، لكن مع دراسة الرموز التصويرية تبين خطأهم

 :ي أثارت اهتمام العلماءالنقوش الت •

اليوناني على وجه وظهر القطع التي تحمل اسم يهوحنان، وكان تفسير ) A(من القضايا التي أثارت جدل العلماء حولها وجود حرف 

ني المسيطر يشير إلى اسم انتيباتر وزير هيركانوس الثا) A(ميشورير لهذه الظاهرة بأن هذه القطع ضربت في زمن هيركانوس الثاني وأن الحرف 

  ).Meshorer, 2001: 43; Meshorer, 1982: 86( الفعلي على الحكم

، )Kindler, 1974: 20( يعود إلى والدة هيركانوس الثاني الملكة الكساندرا سالوميA وآخرون فقد اقترحوا بأن الرمز Kindlerأما كندلر

 قال بأن .Stein Hهيركانوس األول فإن معظم العلماء ومنهم ستين  تعود إلى Yehohananولكن بعد أن تم التحقق والتأكد من أن نقود 
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على الظهر ربما يمثل حكام بقوا ) A( ووريث عرشه وهو أرسطو بوليس األول ، لكن الحرف  يعود إلى ابن هيركانوس األول) A(الحرف 

م بين هيركانوس االول واالسكندر .ق128التحالف  فيذكر انها ترجع الى فترة Madden، أما  )Hendin,2001: 115(مجهولين وغير معروفين 

يعود إلى أحد ) A( فقالوا حسب ما جاء في دراستهما بأن الرمز Qedar  و Baragأما العلماء ). Meshorer, 1982: 84(زابينا الثاني 

وهناك رأي .  عند قطع العالقات مع السلوقيينالثامن وبينوا بأنه تم إزالة هذا الحرف الملكين السلوقيين  اإلسكندر زابينا الثاني أو أنطيوخس

يشير إلى أنطيوخس السابع الذي طبع رسم الزنبقة والمرساة على النقود في القدس خالل فترة حكم هيركانوس األول ) A(آخر يقول بأن الحرف 

)Hendin,2001: 115 .( كما يذكر ميشورير ان هيركانوس األول هو وهيركانوس الثاني قد سمياYehohanan كما ان ارسطو بولس االول ،

 ).Yehudah) Hendin,2001: 115وارسطو بولس الثاني كذلك سميا 

 مسألة حيرت العلماء، وحسب نظرية ميشورير فإنه Yehohanan على بعض النقود التي تحمل اسم  Rosh  أو Headظهور كلمة 

 ,Kindler(م . ق47 من قبل يوليوس قيصر عام Ethnarchاءه لقب حاكم يتزامن مع فترة حكم هيركانوس الثاني عند تعيينه حاكم والية وإعط
1974: 21; Hendin, 2001: 116(. 

 החבר ראש(" رئيس جماعة اليهود"لماذا أصدر هيركانوس األول بعض النقود التي كتب عليها لقب : وتساءل بعض من العلماء 

؟ ربما ألن المصطلح الثاني كان "رئيس"، بدون كلمة )היהדים חבר(" عة اليهودجما"، بينما الحكام اآلخرون أشاروا ألنفسهم بلقب )היהדים

 بأن النقود التي تحمل لقب Baragيدل على الرجل الحاكم الذي أصبح فيما بعد يمثل الساندهدريم وهو المجلس األعلى عند اليهود، ويقول 

 :Hendin, 2001)" (ملك"جة الحاكم اليهودي لكن قبل أن يستخدم لقب أصدرت بفترة متأخرة وربما تشير هذه الكلمة إلى ارتقاء در "رئيس"
116 . 

م واضحة المعالم، ولكن بما أنه يوجد أكثر من نموذج يحمل االسمين . ق76-103ان أغلبية النقود التي تنسب إلى اإلسكندر جانيوس 

لذي قام بضرب هذه النقود، إما أن يكون اإلسكندر جانيوس أو يهوحنان العبري واالسكندر اليوناني فإن هذا يثير الشك حول معرفة الحاكم ا

 وهناك نماذج أخرى تحمل االسم يوناتان وهو ترجمة أخرى لنفس االسم يهوحنان بعد حذف بعض - اسمه العبري يوناتان–هيركانوس الثاني 

 .Hendin, 2001: 116)(الحروف 

وعندما تم تعديل هذا اللقب تم " الكاهن األعلى"ة أو اليونانية، واستبدل بلقب على النقود سواء بالكتابة العبري" ملك"لم يظهر اللقب 

التي استخدمت كثيرًا وكانت تمثل اختصار أللقاب الحكام، يذكر بأن هذه التغييرات حدثت زمن اإلسكندر جانيوس لكسب " يهو"إزالة األحرف 

 ).Hendin, 2001: 116(ود شعبه ومساعدته على محاربة البارثيون 

وبما أن يوناتان لم يضرب نقودًا تحمل لقب ملك فمن المحتمل أن هذه النقود تعود إلى هيركانوس الثاني ومن المرجح انه ضرب العديد 

م أعطى القائد الروماني . ق63من هذه النقود والتي بقيت في دور الضرب لعدة سنوات خالل فترة محاربته ألخيه أرسطوبوليس الثاني، وفي عام 

م من قبل يوليوس قيصر، لكنه لم يحمل . ق47 كما منح له لقب حاكم عام  ومبي الحاكم اليهودي هيركانوس الثاني لقب الكاهن األعلى لليهودب

 قد قام بضرب نقود واستخدم فيها لقب لم يكن له الحق الشرعي باستخدامه Yonatanقطعيًا، بالتالي فإنه من المنطق القول بأن ) الملك(لقب 

)(Hendin, 2001: 116-117. 

من ناحية أخرى فإن نسب اسم يوناتان إلى الحاكم اإلسكندر جانيوس أقرب منه إلى هيركانوس الثاني ومما يؤكد هذه النظرية  أنه في سنة 

يوناتان األرض المقدس، إلى الملك : "  بترجمة قطعة غير كاملة من مخطوطات البحر الميت تقولAda Yardeni قامت ادا يرديني 1992

وهذه الترجمة تعتبر أول ما عرف عن تاريخ اليهود في المنطقة، وتؤكد أن نقود جوناثان يوناتان تعود إلى اإلسكندر ". وجميع شعب إسرائيل

 .Hendin, 2001: 117)(واسم يوناتان " الملك" جانيوس الذي كتبت في عهده هذه المخطوطة، وكان يحمل لقب 

-157رف باسم يوناتان وهو يهودا المكابي الذي حرر القدس من اليونان لكن هذا الحاكم حكم ما بين وبالرغم من وجود حاكم آخر ع

، وهو أنه في )جانيوس(م وحمل لقب الكاهن األعلى ولم يحمل لقب الملك أبدًا وهناك توضيح آخر لنسبة االسم يوناتان إلى يهوناتان . ق142

 : الكتابة العبرية وهي ن منازمن كتابة هذه المخطوطة كان يوجد نوع

 .رسمية تستخدم في الوثائق وتكتب بالحروف المنفصلة: األولى -

غير رسمية وتكتب بالحروف المتصلة مع بعضها البعض، وهذا النوع صعب القراءة التصال الحروف بعضها ببعض وتشابهها في : الثانية -

 .Yonatan) (Hendin, 2001: 117رسمي هو الغير االسم  وYahonatanوعليه فإن االسم الرسمي لإلسكندر جانيوس هو  .الشكل
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 :الرموز التي ظهرت على النقود المكابية

 :(Cornucopia)قرون الرخاء  .1

 فهي تعني الرخاء Copia وتعني القرن الذي يرمز الى القوة والجاه والسلطة، أما الكلمة الثانية Cornuيتألف المصطلح من كلمتين 

 .  يصبح معناها قرون الرخاء والخصب Cornucopia وعند ربط الكلمتين معا والخصب والوفرة والكثرة،

رئيس االلهة الرومانية  ) Jupiter -جوبيتر(التي أرضعت اإلله ) Amalthea–أماليثا (يذكر في األساطير أن هذه القرون هي قرون العنز 

)Jones, 1986: 57ارخالوس (، كما ذكرت أخرى انها قرون الوحش)1993:157كورتل،  ؛- Archelous ( وانتزعها هرقل من رأس هذا

.  وحولتها الى قرون الخصب والوفرة والنسل والذرية، لذلك نجد أصناف الفواكه تخرج من فوهتها Nymph -الوحش فالتقطتها حورية البحر

؛ 158: 1993كورتل، ( في روما )سيريس(عند اإلغريق اله الخضرة والثمار وبخاصة الذرة و) Demeter-ديميتر(كما وترمز الى االله 

Meshorer, 2001: 33( وترتبط كذلك باالله ،)نايكي- Niche (الهة النصر والسعادة.  

م، وفعًال دخلت هذه . ق1قرن م وحتى ال. ق3 الحضارة الهلينستية في كافة أرجاء العالم القديم خالل الفترة ما بين القرن وبعد انتشار

الحضارة في بوتقة الحضارة الشرقية وتأثر بها سكان المنطقة، لكن هذا ال يعني استغناء السكان المحليين عن كامل عادات دينهم، بل أخذوا من 

فقد دخلت هذه القرون . لغربيةالحضارة الجديدة بعض العناصر الحديثة ودمجوها مع العناصر القديمة، فنتج تمازج بين الحضارتين الشرقية وا

الى عالم الزخرفة والتزيين عند اليونان والرومان،اذ يظهر هذا الرمز بكثرة على الواجهات واألنصاب التذكارية وعلى القطع النقدية ايضا، فهي 

د كل من الحسمونيين، البطالمة، ، واستخدم هذا الرمز على نقو)-119Hendin, 2001: 118( تعتبر أحد أهم الرموز الدينية في العالم القديم

األول وبينها ثمرة   المدن الهلينستية، حيث يظهر هذا الرمز بداية على النقود التي سكها هيركانوس-الهيروديين، ودويالتو السلوقيينو

ة بعبادة االلهة عطار ، كما ظهرت على النقود النبطية بأشكال متعددة، فهي مرتبط)Romanoff 1942: 438; Meshorer, 2001: 33).(الرمان

 ).66-62: 2000الروابدة، (غتيس 

كانت قرون الرخاء قرون حيوان مجوفة استخدمت كأواني لعدة استعماالت، فهي تعبر عن االزدهار والبركة والوفرة المستمدة من الطبيعة 

نقود الهلينستية محمول من قبل تايكي اإللهة الحامية استخدم هذا الرمز على ال. الخصبة، وتظهر ممتلئة إما بالحبوب أو عناقيد العنب أو الرمان

، وفي المجتمع اليهودي استخدمت هذه القرون لوضع الزيت المستخدم في طقوس )Meshorer, 1982: 67(أو ديميتر إله الزراعة واألرض 

 ).Meshorer, 1982: 67(تستخدم في طقوس المعبد ) بوق( تكريس الملوك، أو كأداة موسيقية 

رون الرخاء على النقود الحسمونية وبالتحديد على ظهر القطع منفردة أو مزدوجة بينها حبة رمان بشكلها الطبيعي او بشكل ظهرت ق

 ,Yehonatan, Yehohanan(، وفي نقود )Meshorer, 2001: 33(تخطيطي التي كان يعتقد في البداية انها ترمز الى زهرة الخشخاش 
Yehuda (ثمرة الرمان، أما في نقودظهرت قرون الرخاء وبينها )Mattathias Antigonus ( متتيا انتيجونس ظهر تغيير كبير فأصبح استخدام

ثمرة الرمان قليل جدا ومحدود وظهر رمز خصوبة آخر هو كوز الذرة، وظهرت في حالة االزدواج إما متقاطعة أو متوازية وكتب في المساحة 

 Amulet، التعاويذSealsاألختام (استخدم هذا الرمز في . ا في نقود متتيا انتيجونس وجوناثانالمحصورة بينها اسم ولقب الحاكم اليهودي كم
 ).Rings) (Meshorer: 1982: 67،الخواتم 

 The Lily: "  السوسنة"زهرة الزنبق  .2

 ةــــــــــــــا بالخصوبـــذا يربطهــــوها ــــة تفتحهــــا وسرعـــود لجمالهــــــــ وهذه الزهرة كانت مميزة لدى اليهShoshanahتدعى بالعبرية 
)Hendin, 2001:123(المكابية وارتبطت /، وترمز إلى البعث والحياة واالزدهار واالنتعاش، وبالتالي فقد كانت رمزًا وطنيا للدولة الحسمونية

األول  المكابية ألول مرة في عهد هيركانوس/ ، حيث ظهرت على النقود الحسمونية)Meshorer, 1982: 62( ارتباطا مباشرًا بالكنيس اليهودي

 . (Romanoff 1942: 438; Kanael 1963:44) وظهرت على نقود جانيوس

األول بشكلين مختلفين، وفي نقود االسكندر جانيوس بأربعة أشكال  ظهرت بعدة أشكال متنوعة على القطع النقدية، ففي عهد هيركانوس

 ;Meshorer, 1982: 62(خدمت على العديد من المخلفات الحضارية مثل الخواتم واألحجار الكريمة كما است). Meshorer, 2001: 35(متنوعة 
Meshorer, 2001: 35( وزينت مالبس رجال الدين، وزخرفت العديد من المواد المستخدمة يوميا، فقد اصبحت رمزا لمدينة القدس نفسها ،

)Hendin, 2001, 123.( 

 النقود في عهد هيركانوس األول بين سنبلتي شعير كرمز للزراعة والخصوبة، وقد ضربت بالقدس تحت ظهرت هذه الزهرة ألول مرة على

، كما أن )Hendin, 2001, 123(إشراف انطيوخوس السابع، وتمثل هذه النقود المرحلة االنتقالية من سك النقود السلوقية إلى النقود اليهودية 
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واإلسكندر جانيوس قد استخدموا هذا الرمز في نقودهم، وقد تصاحب هذا الرمز مع المرساة كل من انطيوخوس السابع وانطيوخس الثامن 

 .ألول مرة في نقود أنطيوخس السابع

 :Meshorer,1982(وخلق هذا التزاوج بين هذين الرمزين رمزا جديدا  )Yehohanan(ظهرت هذه الزهرة بين كوزين من الذرة في نقود 
63(. 

 :The Pomegranateن ثمرة الرما .3

عرفت الحضارة البابلية والسومرية الرمان، وتحتفظ معابد الفراعنة واالغريق والرومان بنقوش ورسوم لثمرة الرمان، وورد ذكره في الكتب 

 في والرمانة). ؛  وغيرها23: 13؛ سفر العدد 25: 39الكتاب المقدس في سفر الخروج (، و )68القران الكريم، سورة الرحمن آية ( المقدسة 

 التي تحتوي عليها التوراة، ولذا يتم اضافة رمز الرمان الى اقمشة رجال الدين ونقود يهودا، 613الديانة اليهودية  تمثل عدد الوصايا الـ 

ت وكان الرحالة العرب يحملون ثمار الرمان معهم أينما رحلوا، واستخدموا عصيرها بدال من الماء في الصحراء واثناء رحال. واعمدة هيكلهم

القوافل التجارية الطويلة ليرووا عطشهم بماء نقي ال يلوثه الغبار، وللحصول على غذاء ييمنحهم الصحة، وهم الذين حملوا شجيراتها إلى 

وتحوي قشور .  من الفاكهة الملوكيةوعددها) تفاحة قرطاجة(وسماها الرومان . األندلس ونشروا زراعتها في حوض البحر األبيض المتوسط

التي ) Tannins( » تانين«مان مادة ملونة دابغة استخدمت للصباغة منذ مئات السنين بسب احتوائها على مادة قاعدية مميزة تعرف باسم الـ الر

وهي عبارة عن مادة داكنة اللون استعملت في الماضي وما زالت تستعمل حتى اآلن في دباغة الجلود، » العفص«تعرف في العربية أيضًا باسم 

 ).2010مجلة الغرباء، (» ة صبغية سوداء اللون لصباغة الحريروكماد

، وتعد واحدة من الثمرات السبع التي يحتفل بها في موسمها )Hendin, 2001: 121(عرفت هذه الثمرة عند اليابانيين بالتفاحة اليابانية 

ء والخصب الوفير، وترتبط بعبادة االلهة عطار غتيس النبطية وتمتاز بحباتها التي ال حصر لها وبهذا فهي ترمز الى العطا. عند اليهود القدماء

 ).68: 2000الروابدة، (المستمدة من األلهة الفنيقية عشتار 

ظهرت هذه الثمرة بشكل متكرر على النقود اليهودية وخاصة نقود هيركانوس األول، واإلسكندر جانيوس ويهودا وأرسطو بوليس وهيرود 

)Romanoff 1944:307;(ت بصورة رئيسية على الشاقل الفضي وقطعة النصف شيقل والتي ضربت أثناء الحرب اليهودية، وقد توسطت ، ووجد

 وهناك ثالث ثمرات ظهرت على ظهر قطعة الشيقل الفضية Poppy Flowerهذه الثمرة اثنان من قرون الرخاء مما جعلها تشبه زهرة الخشخاش 

 ,Hendin ) المحتفل بها في فلسطين فهو من االشجار التي تنمو في البرية داخل وحول القدسو النصف شيقل، والرمان هو أحد الفواكه السبع
2001: 121) . 

المكابية، وكان يعتقد في البداية انها ترمز /ظهرت حبة رمان بشكلها الطبيعي او بشكل تخطيطي بين قرني الرخاء على النقود الحسمونية

ظهرت ثمرة الرمان تتوسط قرني الرخاء، ) Yehonatan, Yehohanan, Yehuda(، وفي نقود )Meshorer, 2001: 33(الى زهرة الخشخاش 

متتيا انتيجونس ظهر تغيير كبير فأصبح استخدام ثمرة الرمان قليل جدا ومحدود وظهر رمز خصوبة ) Mattathias Antigonus(أما في نقود

 ).Meshorer: 1982: 67(آخر هو كوز الذرة 

 :The Anchorالمرساة  .4

 ويعد، )Hendin, 2001: 123 (إلى جانب زهرة الزنبق ) نفس فترة هيركانوس(أول ظهور للمرساة كان على وجه نقود انطيوخوس السابع 

،  فقد تم استيراده من هذه )Jones, 1986: 15( للسك على نقود سلوقس األول رمزًاهذا الرمز في األصل من الرموز السلوقية، اذ استخدمت 

تخدامه في النقود اليهودية استرضاء لها، ثم استخدم اإلسكندر جانيوس هذا الرمز ألول مرة على النقود التي تجمع بين المرساة الحضارة واس

نصف "ثم استخدم هذين الرمزين معا على نقود اإلسكندر جانيوس التي تسمى . وزهرة الزنبق وكانت نسخة عن نقود هيركانوس األول

"بروتاه
14

 :Meshorer, 1982(هدف من جمع هذين الرمزين ليعزز الحاكم لقبه الملكي ويؤكد أن حكومته هي امتداد لحكومة والده ، وقد كان ال
المكابيين وهي تثبيت /، وقد ظهرت المرساة مقلوبة في نقود السلوقيين واليهود إذ أن للمرساة داللة دينية عند السلوقيين والحسمونيين)61

فالمرساة ثابتة ال شيء يحركها، وهناك داللة سياسية وهي أن اإلسكندر جانيوس قد قام باحتالل ساحل فلسطين وأن الحكم ومنع القضاء عليه، 

 ). Hendin, 2001: 124(سيطرته تمت هناك 

 : The Helmetالخوذة الحربية .5

ذة الحربية على نقود االسكندر ترمز الخوذة الى القوة وسطوة الدولة وتضفي على مرتديها صفة الشرعية في الحكم، فقد ظهرت الخو

المقدوني وهو يرتديها، وفي اعالها ريشة كبيرة تضفي األلوهية على مرتديها، كما وتظهر الخوذة على نقود مدينة أثينا حيث ترتديها اآللهة 

بعد ) م.ق281-312(قية التي أصدرها سلوقس األول مؤسس الدولة السلو) Meshorer, 2001: 36(وظهرت كذلك على القطع السلوقية . أثينا
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كذلك على . ظهرت كذلك على نقود الملك أنطيوخس األول، ونقود القائد تريفون السلوقي وهي شعار مقدوني. انتصاره على انتيجونس األول

 ).47: 2000الروابدة، ) (م.ق281-292" (صوفياتس"اصدارات حاكم مقاطعة باكيتريا 

س األول وهي مجرد نسخ عن القطع الهلينستية  حيث السلطة والحكم، والقطع هذه ليست ظهرت الخوذة على قطع نادرة ترجع لهيركانو

  ).Meshorer, 2001: 36(نادرة فقط من خالل الرموز التي ظهرت عليها بل من حيث النقوش كذلك 

ه، وقد كان تواجد هذا الرمز على ئظهر هذا الرمز على نقود هيركانوس الثاني، وله داللة عسكرية إذ يذكر بانتصار هذا الحاكم على أعدا

 الوحيدتان المعروفتان من نقود هيركانوس الثاني متطابقتان وتحمالن هذا الرمز والقطعتان،  )Meshorer, 1989: 76(نقود أخرى نادر وقليل 

 ).   (Meshorer, 1982: 66; Hendin, 2001: 132, piece number 462مع قرني الرخاء

 :The Chaliceكأس النبيذ  .6

-Jones, 1986: 210(، يستخدم لتجميع الدم، وقد استخدم كرمز على النقود اليونانية )اليقطين-نبات القرع(عبارة عن وعاء على شكل 
211; Klimowsky, 1974: 28( والنقود الرومانية ،)Klimowsky, 1974: 29( كما استخدم على النقود اليهودية ،)Elwell & Comfort, 

2001: 340 .( 

 ,Klimowsky(هذا الرمز على الشيقل الفضي والقطع النقدية البرونزية اليهودية، وهي نادرة جدا في ظهورها على القطع النقدية ظهر 
 عنه بأنه وعاء المنMaddenله عالقة بما قاله مادن ) Cup(ويصنف كأس النبيذ في النقود اليهودية على انه فنجان ، )28 :1974

15 Manna  

Pot  مكيال الوزن، وله عالقة
16

 Omer  الذي ذكرهRomanoff وهو اناء لطقوس المعبد يظهر على نحت بارز في اثار ،Titus في روما 

)Klimowsky, 1974: 29.( 

نقود هيركانوس األول، وارتبط بالقرابين والتضحية والشراب المقدس لذلك له داللة دينية فقد اكتسب اهمية عليا فهو كأس العزاء 

 .، ثم ظهر مرة أخرى على نقود هيركانوس الثاني(Klimowsky, 1974: 47-48)والخالص 

 :The Menorah  الشمعدان .7

، وعلى  Romanoff 1942: 438; Jones, 1986: 140)(المكابيين في عهد الحاكم متتيا أنتيجونس /ظهر ألول مرة على نقود الحسمونيين

، إذ أن هناك قطعة واحدة مميزة ترجع لهذه الفترة ويظهر فيها )showbread) Hendin, 2001: 194-150الوجه اآلخر طاولة خبز التقدمة 

وللشمعدان داللة دينية حيث كان يستخدم في المذبح اليهودي في الطقوس ). Kaneal 2007:47-48(ألول مرة الشمعدان ذو السبع شعب 

، وهو ال ينطفئ  أبدًا، وشكله Klimowsky, 1974: 33(الصحيح الدينية، وقد رمز إلى استمرارية النور والبعث بعد الموت والهداية للطريق 

(  Seven branches candle-stickقاعدة يتفرع منها خمسة أو سبعة فروع تخرج لألعلى، لكن األكثر شيوعًا هو الشمعدان ذو السبع فروع 

Hendin, 1996: 32 .( على قوائم وسواكف العمارة، وعلى الحجارة الكريمة، صور الشمعدان في الفن اليهودي في فسيفساء المعابد القديمة او

  ).Meshorer, 1982: 92(والتمائم، والزجاج، والفخار، وعلى االسرجة الفخارية 

 ,of King Antigonus) (Meshorer(ظهر الشمعدان ذو السبعة فروع بقاعدة عريضة من األسفل تتخذ شكل مثلث، يحيط به نقش 
 ).Klimowsky, 1974: 32(اسع االنتشار جدا كرمز لألمة اليهودية معظمها مؤرخة من تدمير الهيكل الثاني  وكان استخدامه و).54 :2001

 : The Wreath)إكليل الغار(اإلكليل  .8

يرجع اكليل الغار الى اصول يونانية فهو يزين رؤوس ملوكهم، ومن ثم اباطرة الرومان، فقد ظهر على الكثير من اعمالهم الفنية، وهو يرمز 

، وعلى نقود )Jones, 1986: 129(كما ظهر  على نقود اليونانيين مصاحبا لآللهة نايكي . الى اآللهة نايكي آلهة النصر المجنحة عند اليونان

وعلى نقود سلوقس األول بعد انتصاره على انتيجونس، ). Perseues-بيرسيوس(الرومانيين عندما انتصرالرومان على آخر ملوك المكدونيين 

، وقد شاع استخدامه عند ملوك األنباط )50: 2001الروابدة، (ود انطيوخس األول، وعلى اصدارات صوفياتس حاكم مقاطعة باكتيريا وفي نق

، كما ظهر على النقود لهيرود األول )51: 2000الروابدة،(مثل الحارث الثاني والحارث الثالث، وعبادة الثالث والحارث الرابع، ورابيل الثاني 

(Klimowsky, 1974: 48)،. 

المكابية، منذ نقود هيركانوس األول، ويدل هذا الرمز على القيادة والسيطرة، وسلطة الحكم على /ظهر إكليل على أغلب النقود الحسمونية

ربط ، كما يشير إلى طقوس تتويج الملك، وهو مكون من غصنين نباتيين، وي) Romanoff 1942: 438; Meshorer, 1982: 64)المعبد اليهودي

، بينما )بثماره وأوراقه(، يعتقد انه من أغصان الزيتون )أفقي أو عمودي(بين هذين الغصنين باألسفل بواسطة شريط، تلتقي في األعلى بخط 

-Meshorer, 1982:63(يرى ميشورير انه من شجر اللبالب أو الغار، ويلتف هذا اإلكليل حول العبارة الكتابية التي تمثل اسم الحاكم و لقبه
64.( 
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الكاهن األعلى، ) Yehonatan, Yehudah, Yehohanan) (The High Priest(المكابية بنقش /أحاط هذا االكليل في النقود الحسمونية

 ).Meshorer, 1982: 64,66(فهو رمز السلطة له 

 على القطعة النقدية، كما يمكن عثر على عدة أشكال لإلكليل من البدائي الى المتقن، فهناك إكليل مكون من غصن واحد يمتد بشكل أفقي

 أوراق من ضمنها بعض الثمار، كما يوجد شكل إكليل محور حتوي على ثالثأن يتألف من غصنين كل واحد يتألف من أربعة أقسام وكل قسم ي

 ).Meshorer, 1982: 64) (إكليل الغار(

 :The Tableالطاولة  .9

المكابية /لخبز المقدس عليها، إذ ظهرت الطاولة ألول مرة على النقود الحسمونيةاستخدمت الطاولة في المعبد اليهودي لوضع الشمعدان وا

 ,showbread) Hendinالتي ضربت في عهد الحاكم متتيا أنتيجونس، فقد ظهر الشمعدان على وجه وعلى الوجه اآلخر طاولة خبز التقدمة 
، وهي )Mattityah high priest(نها بعارضة، ويحيط بها نقش ، وهي ذات شكل مستطيل بأربعة أرجل دعمت كل اثنتين م)194-150 :2001

 ).Meshorer, 2001: 54( عينة فقط 40قطع نادرة والموجود منها 

 :The Palmأغصان النخيل   .10

ظهرت أغصان النخيل على نقود هيركانوس األول، ، وقد )Klimowsky, 1974: 31(يرمز غصن النخيل في الفترة الحسمونية الى النصر 

 Yehohanan the High(يانا كانت تظهر بثمارها وأوراقها، ويظهر الغصن إما بشكل عمودي أو أفقي، يحيط به نقش من أربعة أسطر وأح
Priest and Council of the Jews ( أما على الوجه اآلخر للقطعة النقدية فقد ظهرت زهرة الزنبق أسفلها الحرف"A) "Hendin, 2001: 

 ).Klimowsky, 1974: 31(، واالسكندر جانيوس )Kindler, 1974: 38( نقود انتيباس الهيرودي كذلك وقد ظهر على). 131,132

 :The Star and the Diademالتاج والنجمة   .11

ذو داللة سياسية، إذ يدل على السلطة والملكية واالستقالل، أما النجمة فهي ذات داللة دينية ولها ارتباط  التاج رمز هلينستي األصل

لك والكواكب كما أنها رمز إلى الحظ، وقد ورد في التلمود أن النجوم والكواكب تصلي لله، واستخدم هذا الرمز في نقود سبقت بالف

وقد ظهرت النجمة التي تنطلق منها ثمانية خطوط على شكل أشعة الشمس على قطع ). Hendin, 2001: 124(المكابيين /الحسمونيين

(  ، وقد قام اإلسكندر جانيوس بالجمع بين هذين الرمزين للتأكيد على طموحاته ورغباتهRomanoff 1942: 438)(االسكندر جانيوس 

Hendin, 1996: 67.( 

أما الظهر فيحمل نجمة بثماني نهايات يحيط ) of King Alexander(نجد على الوجه لقطع االسكندر جانيوس المرساة يحيط بها نقش 

، وفي مثال آخر نجد المرساة مقلوبة داخل دائرة منقطة على الوجه يحيط بها النقش )Yehonatan the King(بها االشعة وبين االشعة نقش 

)of King Alexander ( داخل الدائرة، وعلى الظهر نجمة ثمانية محاطة بدائرة منقطة وحول الدائرة نقش)King Alexander year 25( ،

 ,Hendin(بنقش غير مكتمل، وعلى الظهر نجمة محاطة بدائرة منقطة ونقش غير مكتمل واخرى على الرجه المرساة مقلوبة داخل دائرة محاطة 
2001: 141-142 .( 

  Cluster of grapes: العنب  عناقيد  .12

الهة الخصب الفنيقية، كما أنها ) عشتار(هي أحد رموز الوفرة والخصب فنراها تخرج من قرون الرخاء، لذلك فهي مرتبطة بعبادة األلهة 

، كما ترمز )158: 1993كورتل، (  يمثالن الهة الثمار والخضرة اللذينالرومانية ) سيريس(عند االغريق و ) ديميتر(لهة ترمز لإل

عند ) عطارغتيس(، كما ترتبط بعبادة االلهة )159: 1993كورتل، ) ( باخوس(اله الخمر والنشوة ويقابله عند الرومان االله ) ديونيسيوس(لـ

 .)70: 2000الروابدة، (األنباط 

، وظهر كذلك على نقود )Kindler, 1974:35(م، يتدلى من غصن كرمة 6 –م .ق4) ارخيلوس الهيرودي(نرى عنقود العنب في نقود 

  .انتيباس

، وقد )Meshorer, 2001: 33(المكابية تتدلى من قرون الرخاء في نقود هيركانوس االول /ظهرت عناقيد العنب على النقود الحسمونية

 ).Kindler, 1974: 37( نقود انتيباس الهيرودي كذلك ظهر على
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 :مميزات المسكوكات المكابية •
 

صنعت هذه النقود من معدن غير نقي، حيث وجدت الشوائب بين جزيئات القطع النقدية، وقد أدت هذه الشوائب الى تشقق القطع  .1

كة، وأكثر المعادن شيوعًا في صناعة المسكوكات هو وسهولة كسرها وتأكسدها، لذلك كانت المسكوكات قوية وجزيئاتها غير متماس

 .البرونز، وتمتاز هذه القطع بخشونة السطح ولمسامية العالية وعدم الدقة في صناعتها

 .ة إصدار النقود بشكل مستمرياختالف األوزان بالنسبة لإلصدار الواحد، فلم يكن هناك دقة في الصنع أو مراقبة لعمل .2

ذا ما قورنت مع إصدارات الدولة السلوقية والدولة البطلمية المعاصرة للدولة المكابية، وهذا يدل على عدم قلة اإلصدارات النقدية إ .3

وجود االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي التام، ويدل على عدم وجود تعامالت تجارية كثيرة مع األقوام المجاورة، إضافة إلى 

 ).Kindler 2007:47(من البرونز ومن فئتين فقط هما البروتاه والديلبتون محدودية الفئات النقدية التي كانت تسك 

كثرة الشعارات والرموزرغم قلة اإلصدارات حيث كانت تعاني الدولة المكابية من عدم االستقرار وكثرة الحروب واالضطرابات الداخلية،  .4

د العديد من الرموز السلوقية على النقود المكابية إرضاًء اذ كانت في أغلب األوقات تابعة للدولة السلوقية، والدليل على ذلك وجو

 .لهم، وحتى يتقبل أفراد الشعب اليهودي هذه الرموز وجدوا لها دالالت دينية

 على النقود المكابية أشرطة كتابية بالخط العبري، وقد تم وضع هذه األشرطة بشكل نافر، وفي بعض األحيان كانت الكتابة غير ظهر .5

 ارتفاع األسطر الكتابية فوق بعضها، ومن ناحية أخرى فقد كثرت العبارات على النقود وشملت الوجه والظهر للقطعة واضحة بسبب

 ".الكاهن األعلى ، ورئيس الجماعة " النقدية، فباإلضافة إلى اسم الحاكم وضعت بعض األلقاب الدينية مثل 

المكابيين بالبدائية واستخدم أسلوب الخطوط الخارجية مع محاولة الفنان يمتاز األسلوب الفني في تصوير الرموز واألشكال على نقد  .6

إبراز عامل التجسيم لكنه لم يتقن هذه العملية بشكل تام، وتعتبر محاوالته هذه تقليدية تنسخ النماذج الفنية السلوقية األكثر تطورًا 

 .وازدهارًا
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 اتـــــــــــــملحق اللوح

 ) 1(لوحة رقم 

)451(Hendin, 2001:129, No. 

 ).م. ق104-135( انطيوخس السابع/القطع السلوقية في عهد هيركانوس األول  -

 

 (of King Antiochus, Benefactor) :المرساة مقلوبة محاطة بالنقش: الوجه

 )Year 182 (BIIPأو ) AIIP) Year 181أسفل المرساة 

 .زهرة الزنبق :لظهرا

 

  .ملم 15-14: القطر

 )برونزية(

 

 

 

 )2(لوحة رقم 

 )452(Hendin, 2001:130, No.            

 ).م. قYehohanan) (135-104(بروتاه، هيركانوس األول  -

 (Yehohanan the High Priest and the Council of the Jews) : اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 .مانقرني الرخاء متقابلين ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الر  :الظهر

 .)برونزية(
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     )3(لوحة رقم 

)454(Hendin, 2001:130, No.              

 ).م. قYehohanan) (135-104( بروتاه، هيركانوس األول -

 

 
 

 (Yehohanan the High Priest and the Council of the Jews): اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 .يظهر اعلى النقش) A(الحرف اليوناني 

 

 قرني الرخاء متقابلين ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان،  :الظهر

 

  

 .حولهما إطار منقط

 ).برونزية(
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   )4(لوحة رقم 

)455(Hendin, 2001:131, No.                

 )م. قYehohanan( )135-104(بروتاه، هيركانوس األول  -

 (Yehohanan the High Priest and the Council of the Jews) : اكليل الغار يحيط بنقش:الوجه

 

 

 .قرني الرخاء متقابلين ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان  :الظهر

 

 

 . في االسفل) AII(يظهر المونغرام 

  ).برونزية(
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 ) 5(لوحة رقم 

)457(Hendin, 2001:131, No.                

 ).م. قYehohanan) (135-104( بروتاه، هيركانوس األول -

 

 :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

(Yehohanan the High Priest and the Council of the Jews) 

 

 .قرني الرخاء مزين بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان  :الظهر

 .في االسفل) A(يظهر المونغرام 

 ).برونزية(
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 ) 6(لوحة رقم 

)458(Hendin, 2001:131, No.                 

 ).م. قYehohanan) (135-104(هيركانوس األول  -

 سعف النخيل مستقيم بالعرض، يعلوه سطرين واسفله سطرين: الوجه

 
 

 (Yehohanan the High Priest and the Council of the Jews) 

 

 .اسفلها) A(زهرة الزنبق، المونغرام : الظهر

 ).برونزية(
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 ) 7(لوحة رقم 

)459(Hendin, 2001:132, No.       

 ).م. قYehohanan( )135-104(بروتاه، هيركانوس األول  -

:اكليل الغار يحيط بنقش : الوجه  

Yehohanan the High Priest and Head of the Council (Of the Jews). 

 

 .قرني الرخاء مزين بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان :الظهر

 

 . في االسفل) (يظهر المونغرام 

 ).ونزيةبر(

 

 
 



2154 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

    ) 8(لوحة رقم 

)462(Hendin, 2001:133, No.               

 ).م. قYehohanan) (135-104(بروتاه مزدوج، هيركانوس األول  -

 قرنا الرخاء بجانب بعضهما البعض، ومزينان بوشاح، ومحاطين: الوجه

 

 :بنقش 

 Yehohanan the High Priest and Head of the Council (Of the Jews). 

 

  الخوذة الحربية، بقمة مزخرفة تتجه نحو اليمين، :الظهر

  
 .محاطة باطار منقط

 

 ).برونزية(
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 ) 9(لوحة رقم 

)463(Hendin, 2001:133, No.             

 ).م. قYehohanan) (135-104(بروتاه، هيركانوس األول  -

 :اكليل الغار يحيط بنقش : الوجه

Yehohanan the High Priest and Head of the Council (Of the Jews). 

 

 

 . الرخاء مزين بوشاح، في الوسط ثمرة الرمانقرنًا :الظهر

 
 ).برونزية(
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 ) 10(لوحة رقم 

)465(Hendin, 2001:136, No.     

 ).م. قYehudah)  (104-103(بروتاه، يهودا ارسطو بولس األول  -

 )Yehudah the High Priest and the Council of the Jews( :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 . الرخاء مزين بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان قرنًا :الظهر

 
 ).برونزية( 

 

 

 

 ) 11(لوحة رقم 

  )466(Hendin, 2001:136, No.  

 ).      م. قYehudah)  (104-103(بروتاه، يهودا ارسطو بولس األول  -

 :ر يحيط بنقشاكليل الغا: الوجه

)Yehudah the High Priest and the Council of the Jews( 

 .)465(ولكن بنقش مختلف عن القطعة السابقة 

 . الرخاء مزين بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان قرنًا :الظهر

 ).برونزية(
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 ) 12(لوحة رقم 

)467(Hendin, 2001:140, No.   

 ).         .م. قYehonatan() 103-76(بروتاه، االسكندر جانيوس  -

 ) Yehonatan the King( :زهرة الزنبق محاطة بنقش: الوجه

 
 .والنقش بدوره محاط باطار منقط

 

 )of King Alexander( :تظهر المرساة مقلوبة محاطة بدائرة، والدائرة محاطة بنقش: الظهر

 ).برونزية(

 

 

 ) 13(لوحة رقم 

)468(Hendin, 2001:140, No.             

 ).       .م. قYehonatan( )103-76(االسكندر جانيوس  -

 )Yehonatan the King( :سعق النخيل مستقيم يقف طوليا، محاط بنقش: الوجه

 

 .والنقش بدوره محاط باطار منقط

 

 .زهرة الزنبق، محاطة باطار منقط: الظهر

 ).برونزية( 
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 ) 14(لوحة رقم 

)469(Hendin, 2001:141, No. 

 ).م. قYehonatan) (103-76(اه، االسكندر جانيوس بروت -

 

 )of King Alexander: (مرساة محاطة بنقش: الوجه

 .النقش بدوره محاط باطار منقط

 

 نجمة باشعة ثمانية، محاطة بعصابة معقودة من االسفل،: الظهر

 )Yehonatan the King( :وبين األشعة نجد نقش

 

    )15(لوحة رقم 

     )471(Hendin, 2001:141, No.     

 ). م. قYehonatan) (103-76(االسكندر جانيوس  -

 )of King Alexander( : مرساة مقلوبة محاطة بدائرة، والدائرة محاطة بنقش: الوجه

 

 ).King Alexander Year 25: (نجمة بأشعة ثمانية محاطة باطار منقط، ومن ثم نقش ارامي: الظهر

 

 ).برونزية(
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 ) 16(لوحة رقم 

)472(Hendin, 2001:142, No.   

 ).م. قYehonatan) (103-76(  االسكندر جانيوس -    

 

 .مرساة مقلوبة محاطة بدائرة، والدائرة محاطة بنقش غير مكتمل: الوجه

 

 .نجمة محاطة باطار منقط دائري ، ونقش غير مكتمل: الظهر

 ).برونزية(

 

 

 ) 17(لوحة رقم 

)473(Hendin, 2001:142,    

 ).م. قYehonatan) (103-76( بروتاه، االسكندر جانيوس  -

 )Yehonatan the High Priest and the Council of the Jews: (اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 .قرنا الرخاء متقابالن ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان: الظهر
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 ) 18(لوحة رقم 

)474(Hendin, 2001:143, No.    

 ).         م. قYehonatan) (103-76( بروتاه، االسكندر جانيوس -

 )Yehonatan the High Priest and the Council of the Jews(  :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 .قرنا الرخاء متقابالن ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان: الظهر

 
 ).برونزية(

 

 )19(لوحة رقم 

 )475(Hendin, 2001:143, No.       

 ).     م. قYehonatan) (103-76( بروتاه، االسكندر جانيوس -    

 )Yehonatan the High Priest and the Council of the Jews( :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 Kindlerالنقش مكتوب بالخط المنحني كما وصفه كندلر 

 

 .ان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمانقرنا الرخاء متقابالن ومزين: الظهر

 ).برونزية(
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 ) 20(لوحة رقم 

)478(Hendin, 2001:146, No.  

 ).م. قYonatan) (67/63-40(بروتاه، جون هيركانوس الثاني  -

 مضروبة مرتين على الوجه وثالث مرات على الظهر) نادرة(قطعة 

 )Yonatan the High Priest and the Council of the Jews( :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 
 .وأحرف يونانية

 قرنا الرخاء متقابالن ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان،: الظهر

 
 .وجزء من زهرة الزنبق ونقش، والمرساة محاطة بدائرة

 ).برونزية(

 

 ) 22(لوحة رقم 

)479(Hendin, 2001:147, No.      

 ).م. قYonatan()  67/63-40(بروتاه، جون هيركانوس الثاني  -

 )Yonatan the High Priest and the Council of the Jews( :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 .قرنا الرخاء متقابالن ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان: الظهر

 
 ).برونزية(
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 ) 23(لوحة رقم 

)481(Hendin, 2001:154, No.    

 ).م. قMattatayah) (40-37(متتيا انتيجونس  -

 ) Mattatayah the High Priest and Council of the Jews: (قرنا الرخاء متقابلين، يحيط به وبينه نقش: الوجه

 

 

 )of King Antigonus( :اكليل اللبالب مربوط بوشاح، يحيط بنقش:الظهر

 
 ).برونزية(

 . ملم23-22 :القطر
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 ) 24(لوحة رقم 

)482(Hendin, 2001:154, No.   

 ).م. قMattatayah) (40-37(متتيا انتيجونس  -

 )Mattatayah the High Priest: (يحيط به نقشبوشاح، وتظهر اوراق وقطف العنب، قرن الرخاء مفردا مزين : الوجه

 

 .ويحيط باالكليل اطار منقط )of King Antigonus( اكليل الغار وبداخله نقش يوناني،: الظهر

 

 ).برونزية(

 . ملم20 :القطر

 
 

 ) 25(لوحة رقم 

)483(Hendin, 2001:155, No.     

 )Mattatayah(بروتاه، متتيا انتيجونس  -

 ).     م. ق40-37(

 .ويحيط بقرنا الرخاء اطار منقط قرنا الرخاء متقابلين ومزينان بوشاح، سنبلة شعير تتوسطهما،: الوجه

 

 )Mattatayah( :قشاطار منقط بداخله اكليل الغار الذي يحيط بن: الظهر

 

 ).برونزية(
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 ) 26(لوحة رقم 

)484(Hendin, 2001:155, No. 

 ).       م. قMattatayah) (40-37(بروتاه، متتيا انتيجونس  -

 )Mattatayah the High Priest( :اكليل الغار يحيط بنقش: الوجه

 

 .قرنا الرخا متقابالن ومزينان بوشاح، في الوسط ثمرة الرمان: الظهر

 

 ).برونزية( 

 

 

 ) 27(لوحة رقم 

)485(Hendin, 2001:155, No.   

 ).م. قMattatayah) (40-37(بروتاه، متتيا انتيجونس  -

 )of King Antigonus( :الشمعدان ذو السبع شعب، حوله نقش: الوجه

 

 )Mattatayah the High Priest: (طاولة خبز التقدمة، يحيط بها نقش: الظهر

 

 ).برونزية(
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 الهوامش

                                                           
 Grabbe 1991; Bickermann 1979: 101-111)(للمزيد حول المكابيين انظر    1
ويظن كثيرين من المفسرين انه هو القرن ). 53-41:امكا(المكابيين ضده / الملك أن يمحق الديانة اليهودية فثار الحسمونيينأراد هذا  2

 والتي تذكر المحتقر الذي ينجس الهيكل في  45-11:7وان االشارة الواردة في دانيال . 14-8:9 و  8:7الصغير المذكور في دانيال 

 ).126: قاموس الكتاب المقدس .( ابيفانس هذا اورشليم انما تعني انطيوخس
 ).ديوسبوليس(قرية تقع بجوار اللد ) المدية(  قرية مودين 3
4
 .يوحنا الملقب بكديس، سمعان الملقب الطسي، يهوذا الملقب المكابي، العازر الملقب اوروان، يوناتان الملقب أفوس: وابناءه الخمس هم  
 وتعني تقي أو ورع وهي احدى الفرق االرثودةوكسية اليهودية חסיד" حسيد" ومفردها חסידיםعبرية   الحاسيديم هي في األصل كلمة  5

)Jastrow 1903: 487( 
 وهو يقع في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر والذي يصادف انتصار يهودا المكابي على ֲחֻנָכּה"حانوكاه "  يسمى هذا العيد بالعبرية  6

 10.6.7 و 18. 1، سفر المكابيين الثاني 52. 4، انظر أيضا سفر المكابيين األول  )547-546: 1999انظر مهران (الهلينيين 
 الملقب سوتر، وكان ملك سوريا السلوقي، ارسل جيوشا ضد اليهود بقيادة ليسياس نيكانور وقد هزم يهوذا المكابي هذه الجيوش في معركة  7

 ).382قاموس الكتاب المقدس، (اية مهمة، ولكن بكيدس قتل يهوذا المكابي في النه
، والذي كان جيشه )566: 5الموسوعة اليهودية ج( وهي قرية تقع شمال القدس حيث اقام يهوذا المكابي قبل معركته األخيرة ضد باكخيداس 8

  ).4: 9سفر المكابيي األول (في بئروت 
 9

 
 
 .مخماش شرق القدس على حدود يهوذا الشمالية_مكماش  
م طهر البحار من القراصنة، وعند اضطراب األحوال في روما . ق67م وفي .ق70أصبح قنصال عام ) م.ق48-106(لقائد الروماني ا:  بومبي10

: 2001، 2 ،ط2الموسوعة العربية الميسرة م( م فر الى مصر وقتل عند وصوله . ق48أصبح بومبي زعيما، وبعد هزيمته في فارسالوس 

615.( 
 .للمملكة النبطيةالتابعة د حصل في حوران  يبدو أن هذا اللقاء ق 11
 Rappaport 1976:171-186)( للمزيد من المعلومات حول النظريات المتعلقة ببداية االصدارات النقدية المكابية انظر  12
أي األتقياء " حاسيديم"ب  طائفة من اليهود المعتزلة عرفت بتمسكها بالطقوس والتقوى المبالغ بها، حيث كانوا يلقبون أنفسهم فيما بينهم بلق13

 ).554: 1999مهران (أي الرفقاء والزمالء " حبيريم" وكذلك 
 :Jastrow 1903(وهي قطع نقدية يرونزية "  قطعة نقد ذات قيمة محدودة"  ترد في المشنا والتلمود وتعني פרוטה بروتاه كلمة عبرية  14

وفي الفترة الرومانية كانت تعادل ) اربعة دراخمات فنيقية(ادل شاقل صور  بروتاه تع672 ففهي مسكوكة نحاسي ضئيلة القيمة وكل ).1219

 .)Jones, 1986: 197 ( اآلس الروماني 1/8
15 

 Elwell, W.A.& Comfort, P.W., Tyndale Bible: ، للمزيد انظر  الرب إلسرائيل في الصحراء منمعجزة الغذاء المقدمة:  من هو  
Dictionary, Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, p. 854. 

16 
 Elwell, W.A.& Comfort, P.W., Tyndale Bible Dictionary, Tyndale: للمزيد انظر :  وحدة القياس المستخدمة في قياس المن  

House Publishers, Wheaton, Illinois, p. 976. 

Omer   من 1/10انها تمثل حصة يوم واحد من المن والسلوى وعلى النحو Ephah أنظر Elwell, W.A.& Comfort, P.W., Tyndale 
Bible Dictionary, Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, p. 1300. 

Ephah ليترانظر17.6 تساوي  : , Tyndale Bible Dictionary, Tyndale House Publishers,.W.& Comfort, P.A.Elwell, W
._________. Wheaton, Illinois, p 
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مدى اسـتخدام الطريقـة     قائمة التدفقات النقدية في الشركات املدرجة في سوق عمان املالي و          
 باشرة إلعدادهااملغري املباشرة و

 

 .جامعة البلقاء التطبيقية، كلية التخطيط واإلدارة ،سنان العبادي و الزيودعبد الناصر

 

 7/5/2010 وقبل للنشر                                       23/12/2009 ستلم البحث فيا

 * ملخص

 

قامت هذه الدراسة بالمسح الشامل لكافة الشركات المدرجة بسوق عمان المالي للوصول الى قائمة التدفقات النقدية الخاصة بكل شركة لمعرفـة                     

 . الطريقة التي استخدمتها في إعداد القائمة أعاله، أكانت مباشرة أم غير مباشرة 

 لجميــع الشــركات المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي بكافــة ل عليهــا مــن هيئــة األوراق الماليــةقــارير الســنوية التــي تــم الحصــوتــم االعتمــاد علــى الت

 .2008/2009بقطاع العقارات للعامين ة ، البنوك ، التأمين، وانتهاء قطاعاتها ، الخدمات، الصناعي، الخدمات المتنوع

لـذا  . ت النقدية لدورها في توفير معلومات ال تظهر في أي من قائمـة الـدخل والميزانيـة العموميـة                  تم اختيار هذا الموضوع ألهمية قائمة التدفقا      

تعتبر هذه القائمة بمثابة حلقة الوصل بين هاتين القائمتين ، كما أنها أكثر مالءمة منهما لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشأة بمـا تحتويـه            

ا مـن مؤشـرات كميـة فعالــة لتقيـيم مـدى كفـاءة السياسـات التـي تتبناهـا اإلدارة فـي مجـال التمويـل واالســتثمار،             مـن معلومـات ومـا يمكـن اشـتقاقه منهـ      

 .وإمكانية التنبؤ باألداء المالي والتشغيلي المستقبلي

 

 
Empirical Evidence on the Popularity of Cash Flow 

Reporting Method in ASE- Listed Firms 
 

Abed Elnaser Zeoud and Senan Al-Abbade, Al- Balqa' Applied University, Jordan. 
 

Abstract 
 

This study investigates the popularity of using direct and indirect method in preparing the cash flows statements in 
the listed firms in Amman Stock Exchange (ASE). This study  surveys the annual reports of all the listed firms at ASE for 
the fiscal years 2008 and 2009 to review whether these firms apply the direct or the indirect method in preparing their 
cash flow statement. The results reveal that the majority of the surveyed firms adopted the indirect method in preparing 
this statement. These results are consistent with the popularity of the indirect method internationally. In view of the fact 
that firms tend to adopt the indirect method since it disclose less about the financial position besides being easier to 
prepare. 
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 :مقدمة

وصافى التغير فى ) المدفوعات(والمدفوعات النقدية  ،)المقبوضات( قائمة تعرض المتحصالت النقدية هي النقدية إن قائمة التدفقات 

زمنية محددة بصورة  ، وأنشطة التمويل لمنشأة إقتصادية خالل فترةوأنشطة اإلستثمار ،)يالجار(التشغيل  النقدية من ثالثة أنشطة هى أنشطة

 . ى الى توفيق رصيد النقدية فى أول الفترة وآخر الفترةتؤد

استعرضت الدراسة التطور التاريخي لقائمة التدفقات وأهمية قائمة التدفقات النقدية ذكرنا أن الهدف األساسي من إعداد قائمة التدفقات 

علومات مالئمة عن المتحصالت والمدفوعات النقدية النقدية هو مساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم في تحليل النقدية عن طريق توفير م

أما عن أسس عرض . خالل الفترة المالية، وأن أهميتها تكمن في دورها في توفير معلومات ال تظهر في أي من قائمة الدخل والميزانية العمومية

ضها هذه القائمة في ثالثة أبواب رئيسية يتألف كل وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية فيجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية،  :و ترتب هذه األبواب كتالي. باب منها من نوعين من التدفقات، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجة

  .والتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية، والتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

التي يتم بموجبها تجاهل صافي أما بالنسبة لطرق اعداد قائمة التدفقات النقدية فهي إما مباشرة أو غير مباشرة ، والطريقة المباشرة هي 

الربح ، ويتم تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق تنزيل المبالغ النقدية المدفوعة  للموردين والمصاريف النقدية 

والطريقة . وائد االستثمار والفوائد الدائنةتشغيلية من المقبوضات النقدية المحصلة من العمالء ومن أنشطة تشغيلية أخرى غير متكررة مثل عال

الغير مباشرة والتي يتم بموجبها تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق إجراء تعديالت على صافي الربح المستخرج من 

 .ائمة الدخل المعد على أساس االستحقاق وليس األساس النقديق

  :المـنـهـجـية: أوال

 :مشكلة الدراسة

   1992ام ـــــــــــــــــع ةــــــــة الدوليــة معايير المحاسبـــ لجنعن الصادر"  النقديةقائمـــة التدفقات ")7 (مـــــــرق يــار الدولــــمعيح الــــــــيتي
IASC)  (International Accounting Standards Committee  ة بصورته النهائية، والذيأصبح ساري المفعول بالنسبة للقوائم المالية المعد

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف .  إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة1994ابتداء من األول من تموز عام 

 .تخدام كل من هاتين الطريقتين في إعداد قائمة التدفقات النقدية لدى الشركات المدرجة في سوق عمان الماليمدى شيوع اس

 :أهمية الدراسة

الغير مباشرة في إعداد قائمة التدفقات لمدى استخدام الطريقة المباشرة و هذه الدراسة  األولى في األردن التي تقوم بالمسح الشامل تعد

 . 2009-2008ع الشركات المدرجة في سوق عمان المالي للعامين النقدية لدى جمي

 :منهجية الدراسة

 والمتعلقة 2009-2008باالعتماد على البيانات الواردة في التقارير المالية السنوية لكل الشركات المدرجة في سوق عمان المالي للعامين 

مة إلى طريقة مباشرة او طريقة غير مباشرة ولهذه الغاية تم تقسيم الشركات إلى بقائمة التدفقات النقدية  تم تصنيفها وفقا إلعداد هذه القائ

 :القطاعات التالية 

 قطاع العقارات: قطاع الخدمات                ثالثًا : اوًال 

 قطاع الخدمات المتنوعة: قطاع التأمين               رابعًا:  ثانيًا

 القطاع الصناعي: ًاقطاع البنوك               سادس: خامسًا
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 : الدراسات السابقة: ثانيًا 

 " Cash Flow Accounting and its Structure "بعنوان ) Ijiri   )1978دراسة. 1

كشفت هذه الدراسة بأن القوائم المالية يجب أن تهتم بالتدفق النقدي وأن هناك ارتباطا مباشرًا بين التدفق النقدي في الماضي والتدفق 

المتوقع في المستقبل ، وأن التدفق النقدي ال يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ومتضاربة مع المضمون الحقيقي لصافي الربح،  باإلضافة النقدي 

لذلك إن االعتماد على التدفق النقدي كأساس للتنبؤ بحجم التوزيعات المتوقعة قد يؤدي إلى التغلب على القصور في صافي الربح المحاسبي 

لهذا صممت قائمة التدفقات النقدية  لتتضمن المعلومات .  عدم الدقة في مقابلة اإليرادات بالنفقات ة إلعطائه نتائج  مضللة نتيجكأساس للتنبؤ

 التي ال توفرها القوائم المالية األخرى المعدة على أساس االستحقاق

 "دراسة تحليلية مقارنه بالقياس إلى أرباح االستحقاق: ةعلوماتي لقائمة التدفقات النقديالمحتوى الم"بعنوان ) 1996(الوابل دراسة . 2

مد هدفت إلى تحليل بيانات التدفقات النقدية والتعرف إلى أهميتها في قرارات االستثمار واالقتراض، وبيان أهمية النسب المالية التي تعت

انات التدفقات النقدية وبيان المحتوى اإلعالمي لها مقارنة وقد قام الباحث بدراسة تحليلية مقارنة ألهمية بي. على  بيانات التدفقات النقدية

، وأن لكل قائمة محتوى خلوخلصت الدراسة إلى أن استمرارية المشروع تتطلب إعداد قائمة تدفقات نقدية بجانب قائمة الد. بأرباح االستحقاق

 .سير العوائد غير المتوقعة لألسهمر وتفإعالميًا ذا داللة معينة لمتخذي القرارات وذلك في تقييم االستثمارات والمخاط

 "Which is More Value Relevant: Earnings or Cash   Flow? Life Cycle Examination" :بعنوان) Black  )1998 دراسة. 3

) رية والتمويليةالتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية واالستثما(مة كل من مقاييس التدفق النقدي هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مالء

المختلفة للمنشآت في الواليات المتحدة ، حيث  قام الباحث بالتمييز بين أربع    المبنية على أساس االستحقاق في مراحل النموسوالمقايي

مشاهدة ) 37961( ولتحقيق هدف الدراسة قام باستخدام تحليل االنحدار على. ، واالنهيارالتأسيس، والنمو، والنضج: مو هيمراحل مختلفة للن

وأهم ما توصلت له هذه الدراسة، أن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية توفر محتوى معلوماتي . تتمثل المراحل المختلفة لنمو المنشآ

 في حين يوفر أساس االستحقاق محتوى معلوماتي أفضل. المحاسبي في مرحلة تأسيس المنشأةمن أساس االستحقاق مة مالءأفضل وأكثر 

أما في مرحلتي النمو واالنهيار فٍان التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية . ت النقدية في مرحلة النضج للشركةمن قائمة التدفقامة مالءوأكثر 

 .معلومات أساس االستحقاق المحاسبيمن مة مالءتعتبر أكثر 

 "The Decision Relevance of Cash Flow Information" :بعنوان) Jones and Widjaja) 1998 دراسة. 4

 أهمية قائمة التدفقات النقدية في استراليا من وجهة نظر مسؤولي اإلقراض والمحللين الماليين وذلك بعد معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

، وأن رفين التخاذ قراراتهممة لكال الط هاتعدوقد بينت نتائج الدراسة أن قائمة التدفقات النقدية ) 1026(صدور معيار المحاسبة االسترالي رقم 

.  المالية للشركاتمةوالمالءاعتماد المحللين الماليين على هذه القائمة كان أكبر من اعتماد مسئولي اإلقراض وذلك بغرض تقييم السيولة 

 أهمية قائمة التدفقات وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة الباحث في اعتمادها على فئتين متشابهتين من متخذي القرارات المالية وإدراك مدى

 .ويختلف معها في مكان تطبيق الدراسة والنتائج المتوقعة. النقدية في تقييم سيولة المنشأة وجودة أرباحها

 "دراسة إختبارية على الشركات السعودية: دور وأهمية التدفقات النقدية للمستثمرين"بعنوان ) 1999( األمين دراسة. 5

 من احتواء قائمة التدفقات النقدية على المعلومات التي تساعد المستثمر في قياس قدرة المشروع على هدفت هذه الدراسة إلى التحقق

تحقيق الربح في المستقبل وتحقيق السيولة الالزمة لتوزيع األرباح والوفاء بجميع االلتزامات النقدية، وتوصلت بأن قائمة التدفقات النقدية 

 لتقييم إنجاز المشروع وقياس حجم المخاطر، وأن هناك ارتباطا بين التدفق النقدي ومقياس أساس تتضمن معلومات هامة يمكن أن تستخدم

 .االستحقاق 

 "دراسة ميدانية: قائمة التدفقات النقدية ومالئمتها التخاذ القرارات االقتصادية"  بعنوان)2002( بصول دراسة. 6

ها قائمة التدفقات النقدية من وجهة نظر مسئولي اإلقراض واالستثمار في األردن  أهمية المعلومات التي تقدمتعرفهدفت هذه الدراسة إلى 

فيما يتعلق بالقرارات التمويلية واالستثمارية، إضافة إلى مقارنة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع صافي الربح المحاسبي من األنشطة 

لى التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بشكل أكبر من صافي الربح المحاسبي من وتوصلت الدراسة إلى إمكانية االعتماد ع. التشغيلية

كما بينت الدراسة مالئمة قائمة التدفقات النقدية التخاذ العديد من القرارات .األنشطة التشغيلية في اتخاذ قرارات اإلقراض واالستثمار 

 .االقتصادية من وجهة نظر مسئولي اإلقراض واالستثمار
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 "همين بالقيمة السوقية للسهمعالقة كل من العائد المحاسبي والتدفقات النقدية إلى حقوق المسا" بعنوان)2005 (الخداش والعبادي دراسة .7

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية العائد على حقوق المساهمين كنسبة مالية مستندة إلى أساس االستحقاق وإلى التدفقات النقدية في 

توصلت الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية توفر . عية المساهمة العامة األردنيةضع المالي والسعر السوقي للسهم للشركات الصناتقييم الو

 معلومات إضافية وهامة تساند المعلومات التي توفرها القوائم المالية األخرى ، كما تعتبر قيم التدفقات النقدية ونسبها المالية ذات أهمية أفضل

 .من مثيلتها المبنية على أساس االستحقاق في تقييم الوضع المالي للشركات

 قائمة التدفقات النقدية اإلطار النظري ل: ثالثًا

 التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية

 من حيث الشكل خاللها تطورت نسبيًا حقبة زمنية طويلة  في قائمة التدفقات النقديةت ، مرعليه اآلن هي  على مااستقرتحتى 

رجال  احتياجات المنشأة و مع منها نموذجًا يتناسب  في كل مرحلةةالقائم اتخذت التطور  مراحل أساسية لهذاثالثويمكن تمييز . والمضمون

 :) Elliot  and  Elliot, 2002, 658 ؛161-159، 2006مطر، (  التاليعلى النحو في تلك المرحلة وذلك األعمال

 واستخداماتها ال ر األموصادقائمة م •

  AICPA( American Institution Certified Public Accountants(المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينعن  الصادر )3(تطلبها الرأي رقم

 .1963عام 

 قائمة التغيرات في المركز المالي •

  عامFASB(  Accounting Standards Board  Financial( مجلس معايير المحاسبة المالية  عنالصادر )19(رقم  الرأي تطلبها

1971. 

 ة النقدياتقائمة التدفق •

 لجنة عن الصادر" قائمة التدفقات  النقدية ")7  (رقم معيار الدوليال وكذلك ،1987 عام FASBعن  الصادر )95(رقم  تطلبها المعيار

أصبح ساري  بصورته النهائية، والذي 1992عام  International Accounting Standards Committee  ( IASC ) معايير المحاسبة الدولية

 المالي قائمة التغيرات في المركز  الفرق الرئيسي بين ينحصر و.1994المفعول بالنسبة للقوائم المالية المعدة ابتداء من األول من تموز عام 

 في فقائمة التغيرات. )Fund (مفهوم األموال  في األساس على عتمدي والذي كل منهما بموجبه الذي تعد المدخل فية  النقدياتالتدفق وقائمة

 على مفهوم النقد ة النقديات قائمة التدفقتقوم ا، بينمCapital Workingالمال العامل  المالي تقوم على مفهوم األموال بمعنى رأس  المركز

 . والنقد المعادل

  وأهمية قائمة التدفقات النقدية أغراض

عداد قائمة التدفقات النقدية هو مساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم في تحليل النقدية عن طريق توفير الهدف األساسي من إ

فقائمة التدفقات النقدية توضح اآلثار النقدية لعمليات التشغيل . عات النقدية خالل الفترة الماليةمعلومات مالئمة عن المتحصالت والمدفو

، كذلك صافي الزيادة أو النقص في النقدية خالل الفترة ومن ثم كيفية استخدام تلك التمويلية خالل الفترةستثمارية والجارية والعمليات اال

 .)Wild, et al., 2003, 384(النقدية خاللها 

ر هذه لذا تعتب.  تنبع أهمية قائمة التدفق النقدي من دورها في توفير معلومات ال تظهر في أي من قائمة الدخل والميزانية العمومية

، كما أنها أكثر مالءمة منهما لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشأة بما تحتويه من ة صلة الوصل بين هاتين القائمتينالقائمة بمثاب

ار، معلومات وما يمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية فعالة لتقييم مدى كفاءة السياسات التي تتبناها اإلدارة في مجال التمويل واالستثم

 :لتدفقات النقدية بالنقاط التاليةا قائمة ويمكن توضيح أهمية. انية التنبؤ المستقبلي في التوسعوإمك

 ، واحتياجاتالمشروع على توليد النقدية ن معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بقدرةإ. 1

 .النقدية  هذهاستخدامالمشروع في 
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تقييم  المستخدمين بمعلومات تمكنهم من تزود  فإنها،ي البيانات المالية مع باق باالقترانعندما تستخدم بيانات التدفقات النقدية. 2

  . المتغيرةفرصال التكيف معوالمالي بما في ذلك سيولة المنشاة وقدرتها على الوفاء بالدين  وهيكلها المشروع  صافي أصول التغيرات في

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ن معلومات التدفق النقدي تساعد المستخدمين على تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمةإ. 3

 .مختلفةالمشاريع لل

 وهي مفيدة كذلك في. النقدية المستقبلية  ودرجة تأكيد التدفقات، وتوقيت،لمبالغ تستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر. 4

 .بين الربحية وصافي التدفق النقديوفحص العالقة   السابقة للتدفقات النقديةتقديرات دقة الاختبار

الدولية إلعداد التقارير المعايير (وما يعادلها  يولد ويستخدم فيها المشروع النقدية بالكيفية التي البيانات المالية تزود مستخدمي. 5

  ).766 ،2006 ،المالية

 ب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية  أسس عرض وتبوي

بموجب الشروط التي تتطلبها المعايير المحاسبية التي أصدرتها المجامع المهنية بشان إعداد قائمة التدفق النقدي ومنها المعيار 

ة يتألف كل باب منها من نوعين ، يجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعرضها هذه القائمة في ثالثة أبواب رئيسي)7(المحاسبي الدولي رقم 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، والتدفقات النقدية من  :و ترتب هذه األبواب كتالي. ، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجةدفقاتمن الت

) IASC( الدولية ةيير المحاسبوقد أصدرت لجنة معا. )166، 2003مطر، (األنشطة االستثمارية، والتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

، وأصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات 1992 بصورته النهائية في ديسمبر "قائمة التدفقات النقدية) "7(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الذي تم اعتماده في أكتوبر عام و" يبيان التغيرات في المركز المال" ليحل محل المعيار السابق 1994 المالية ابتداء من األول من تموز عام

لمشروع بواسطة بيان التدفق ليهدف هذا المعيار إلى إلزام الشركات بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادها و. 1977

تدفقات من  و،طات االستثماريةتدفقات من النشاتدفقات من النشاطات التشغيلية و النقدي الذي يصنف التدفقات النقدية خالل الفترة إلى

 . التمويليةالنشاطات 

المعايير (شروط ومتطلبات لإلفصاح عن البيانات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية وفق مايلي ) 7(وقد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 

 : )776 -771، 2006 ،ةالدولية إلعداد التقارير المالي

مارية أو التمويلية كما هو  أو االستث التشغيليةتعلقة بالبنود غير العادية كأنها ناشئة عن األنشطةيجب تصنيف التدفقات النقدية الم •

دية الحالية والمستقبلية ، واإلفصاح عنها بشكل  منفصل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم آثارها على التدفقات النقمناسب

 .للمنشاة

، وتصنيف كل منها بأسلوب مدفوعة من الفوائد وأرباح األسهم النقدية المقبوضة والتالتدفقايجب اإلفصاح بشكل منفصل عن كل من  •

 .تشغيلية أو استثمارية أو تمويليةثابت من فترة ألخرى  على أنها أنشطة 

دفقات النقدية يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب المدفوعة عن الدخل ، وأن يتم تصنيفها ضمن الت •

 .من األنشطة التشغيلية 

، تعرض ضمن قائمة التدفقات النقديةإن العمليات االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب استخداما للنقدية أو ما يعادلها يجب أن ال  •

 . في مكان آخر في القوائم الماليةوإنما يجب اإلفصاح عنها

 وما يعادلها، واإلفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقدية وما يجب على المنشاة اإلفصاح عن مكونات النقدية •

 . يعادلها

، وذلك الن هذه العمليات تعتبر جزءًا من إدارة النقدية للمنشأة ات بين بنود النقدية وما يعادلها يستبعد من التدفقات النقدية الحرك •

 .مويليةأو التوليس جزءًا من األنشطة التشغيلية أو االستثمارية 

يعتبر اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية هامًا وذلك الن هذه التدفقات تمثل مدى ما يدفع على الموارد  •

 .ليد دخل  وتدفقات نقدية مستقبليةالتي تستخدم في تو
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 الالزمة في ةفيد في عملية التنبؤ بمقدار النقدييجب اإلفصاح عن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بشكل منفصل ألنه ي •

 . للوفاء بمطالبات مقدمي رأس المالالمستقبل 

يجب أن تسجل التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة األجنبية حسب عملة المشروع التي تنشر بموجبها بياناتها المالية  •

 .ف السائد في تاريخ التدفق النقدي باستخدام سعر الصروذلك بتحويل مبلغ العملة األجنبية إلى عملة المشروع

 اإلفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة يعد •

 .الستثمار بشكل مالئمااإلنتاجية مفيدة في مساعدة  مستخدمي البيانات المالية لتقرير ما إذا كان المشروع يقوم ب

  :طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية

 تعدان استنادا إلى أساس االستحقاق وبالتالي إلى ميزان المراجعة المعدل بعد التسويات اللتينخالًفا لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي 

 :)135، 2005، حنان(الجردية، فان قائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها من ثالثة مصادر هي 

 . وق الملكية بين أول المدة وآخرهاميزانية مقارنة للسنتين األخيرتين، وذلك لتحديد مقدار التغيرات في األصول وااللتزامات وحق -

قدية قائمة الدخل للسنة الجارية، وذلك لتحديد مقدار صافي الدخل وزيادة النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية أو مقدار نقصان الن -

 .ي األنشطة التشغيلية خالل الفترةالمستخدمة ف

 معلومات تفصيلية إضافية أخرى، وذلك بهدف تحديد كيفية توريد أو استخدام النقدية خالل الفترة -

ث يتم وفق ثال  )Kieso , Weygand  and  Warfield, 2001, 1314(إن إعداد قائمة التدفقات النقدية من المصادر الثالثة السابقة  

 :خطوات متتالية هي

 . يانات الميزانية العامة المقارنةتحديد التغير في النقدية عن طريق إيجاد الفرق  بين رصيد النقدية أول الفترة  وآخرها باستخدام ب. 1

تحقاق إلى ساس االستحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق تحليل قائمة الدخل الحالية وتحويل الدخل من أ. 2

 . الميزانيتين والبيانات اإلضافيةكما يتطلب أيضا مقارنة. األساس النقدي

مية تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية عن طريق تحليل بقية البنود الموجودة في الميزانية العمو. 3

 .المقارنة والبيانات اإلضافية

 :تدفقات النقدية هماعداد قائمة الوتوجد طريقتان إل

، ويتم تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق تنزيل تي يتم بموجبها تجاهل صافي الربح، والالطريقة المباشرة . أ

شغيلية أخرى المبالغ النقدية المدفوعة للموردين والمصاريف النقدية التشغيلية من المقبوضات النقدية المحصلة من العمالء ومن أنشطة ت

 . وائد االستثمار والفوائد الدائنةغير متكررة مثل ع

، التي يتم بموجبها تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن طريق إجراء تعديالت على صافي الربح الطريقة غير المباشرة. ب

، ص 2006، ةإلعداد التقارير الماليالمعايير الدولية (ي المستخرج من قائمة الدخل ألنه معد على أساس االستحقاق وليس األساس النقد

ومن التعديالت والتسويات التي يجب إجراؤها على صافي الربح لتحويله إلى صافي تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية ما يلي . )770

)Needles and Powers, 2004, 619 - 626(: 

 لدخل  تضاف المصروفات غير النقدية التالية إلى صافي ا* 

 . استهالك األصول الثابتة-

 . إطفاء األصول غير الملموسة-

 .صاريف الديون المشكوك في تحصيلها م-

 تعدل التغيرات التالية في رأس المال العامل * 

 .)تطرح (دة في األصول المتداولة  الزيا-
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 ).يضاف( النقص في األصول المتداولة -

 .)فتضا( الزيادة في االلتزامات المتداولة -

 .)يطرح( النقص في االلتزامات المتداولة -

 تعدل البنود غير التشغيلية التالية* 

 .)تطرح( أرباح بيع األصول الثابتة -

 .)تضاف( خسائر بيع األصول الثابتة -

ت النقدية من األنشطة ا في كيفية تحديد صافي التدفقيكمنوالفرق بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية 

.  أما تحديد صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية فهو متماثل بين الطريقتين وال يوجد اختالف بينهما فحسبالتشغيلية

ألن الطريقة المباشرة المنشآت على إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة وذلك ) 7(ويشجع معيار المحاسبة الدولي رقم 

، أن الطريقة المباشرة  األساسية بين الطريقتينتقاومن أهم الفرو.  النقدية المستقبليةتتوفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقا

وضع النقدي وتحديد مدى قدرة تقدم معلومات أكثر تفصيال عن اآلثار النقدية لألنشطة التشغيلية في المنشأة، لذلك تعد أكثر فائدة في تقييم ال

من ناحية أخرى يؤخذ على الطريقة المباشرة أنها تضيف أعباء جديدة على نظام المعلومات . المنشاة على مقابلة احتياجاتها النقدية المختلفة

نها تقدم معلومات تساعد بأوتتميز الطريقة غير المباشرة . يالمحاسبية، فهو مصمم لتلبية متطلبات أساس االستحقاق وليس األساس النقد

مستخدمي القوائم المالية في معرفة كيفية االنتقال من األرقام المحاسبية وفق أساس االستحقاق إلى تدفقات نقدية داخلة وخارجة وفق األساس 

 . )Wild, et al., 2003, 385-391(النقدي 

 

 :نتائج المسح: رابعًا

ة المنشورة لكل الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وحسب التقسيمات الواردة في من خالل االطالع على التقارير المالية السنوي

المنهجية توصل الباحثان إلى انه وباإلجمال استخدمت هذه الشركات حسب القطاعات الطريقة المباشرة آو الطريقة غير المباشرة في إعداد 

 :قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي

 قطاع الخدمات

، كما هو %83مباشرة ال غيرستخدمت الطريقة اما التي ا% 17غت نسبة الشركات في هذا القطاع التي استخدمت الطريقة المباشرة بل

 :موضح بالشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع الخدمات

17%

83%
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 قطاع التأمين

كما هو موضح ، %72 غير المباشرةاما الطريقة % 28بينما بلغت نسبة الشركات في قطاع التأمين التي استخدمت الطريقة المباشرة 

 :بالشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع العقارات

على النحو %. 67غير المباشرة اما الطريقة % 33أما بالنسبة لقطاع العقارات كانت نسبة الشركات التي استخدمت الطريقة المباشرة 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع التأمين
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قطاع العقارات
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القطاع الصناعي 

12%

88%

ة  قطاع الخدمات المتنوع

9%

91%

  :القطاع الصناعي

 %88غير المباشرة اما الطريقة % 12تخدمت الطريقة المباشرة وكانت نسبة الشركات في القطاع الصناعي التي اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قطاع الخدمات المتنوعة

 %91اما الطريقة الغير مباشرة % 9وكانت نسبة الشركات في هذا القطاع التي استخدمت الطريقة المباشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قطاع البنوك

 .%85اما الطريقة غير المباشرة %  15 كانت نسبة الشركات التي استخدمت الطريقة المباشرة

 

 

 

 

 

 

قطاع البنوك 
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 النتائج والتوصيات: خامسا

  2009 و2008 من خالل المسح الشامل للتقارير المالية السنوية لجميع الشركات المدرجة في سوق عمان المالي للسنوات المالية 

ويفسر الباحثان ذلك بأسباب .  استخدام الطريقة المباشرةتوصلت الدراسة إلى إن معظم الشركات استخدمت الطريقة غير المباشرة مقارنة مع

غير المباشرة تعود للشركات ومن أهمها أن الطريقة المباشرة  تقوم باإلفصاح الكامل عن معلومات الشركة، وبعكس الطريقة التي يفضلونها وهي 

وأيضا بوجهة نظر المدراء والمساهمين والموظفين . اح عنهافي انها ال تهتم بتفاصل ومعلومات الشركة وانما تأخذ معلومات رئيسية يتم االفص

وأخيرا يعزوا الباحثان استخدام الطريقة غير . معلومات المالية التي تخص الشركةتحافظ على سرية الغير المباشرة ان استخدام الطريقة 

بل الشركات في معظم دول العالم ولسهولة إعداده المباشرة من قبل الشركات المساهمة في األردن الستخدام هذه الطريقة بشكل اكبر من ق

 .بالمقارنة مع الطريقة المباشرة

ومعايير المحاسبة ) IASC(يوصي الباحثان بقيام الشركات باستخدام الطريقة المباشرة والتي تسمح بها كل من المعايير المحاسبة الدولية 

 التشغيلية المرتبطة بشكل أوضح ين كًال من المتحصالت النقدية والمدفوعات النقديةأنها تبوذلك ألن الطريقة المباشرة  تتميز). FASB(المالية 

  .أكثر تفصيًال تفيد فى إتخاذ القرارات وإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل كما أنها تكشف عن معلومات، بالنشاطات االعتيادية لمنشأة
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 دراسة حالة البنك العربي: قياس جودة الخدمات املصرفية في األردن

 

 .األردن ،المفرق، آل البيت، جامعة كلية إدارة المال واألعمال ،الحوريسليمان  وجمعة عباد

 

 18/7/2011 وقبل للنشر                                  7/2/2010 ستلم البحث فيا

 * ملخص
 

 جودة أداء الخدمات المصرفية في البنك العربي بشكل خاص وفي األردن بشكل عام وفي البنك العربـي بشـكل خـاص     تهدف الدراسة إلى قياس   

حيث تطرقت الدراسة إلى معايير ومقاييس جـودة األداء مـن خـالل العمـالء والقـائمين علـى الخدمـة، وقـد قـام الباحثـان بدراسـة ميدانيـة مطبقـة علـى                                  

 آراء كل منهم ووضعها تحت المعايير والمقاييس العالمية لقياس الجودة، وهل هناك من فجوة كبيـرة أم صـغيرة بـين    عمالء البنك وموظفيه الستقصاء 

 توقعات ورغبات العمالء في الحصول على الخدمة وبين إدراك اإلدارات ووعيها لتلك الرغبات أو التوقعات؟

 نسبيًا بين العمالء واإلدارة بشكل عام، لكن تلك الفجـوة تكـون شـبه معدومـة       وقد تبين للباحثين بعد قيامهم بالدراسة أنه توجد فجوة صغيرة         

وتعزى هذه الفجوة إلى أن تطوير وتحسين جـودة الخدمـة تنـاط بـاإلدارة العليـا والتـي هـي بـدورها تكـون بعيـدة عـن            . فيما لو قورنت بعوامل أخرى    

 .بعكس الموظفين الذين يكونوا بتماس مباشر مع العمالءمتطلبات وحاجات السوق األردني وعن االتصال المباشر بالعمالء، 

إلزالة الفجوة بين الفريقين يستحسن باإلدارة العليا أن توكل مهـام تحسـين الخدمـة وطريقـة أدائهـا ومـا تتطلبـه مـن عوامـل أخـرى إلـى الجهـات                               

من خالل المنشورات الدورية والكتيبات ومـا إلـى ذلـك مـن وسـائل             األقرب اتصاًال مع العمالء، باإلضافة إلى العمل على زيادة الوعي المصرفي لعمالئها             

 .التثقيف واإلرشاد المصرفي

  . األردن، الفجوة، الخدمة، البنك العربي،الجودة: المفتاحيةالكلمات 

 

 

Measuring Banking Service Quality In Jordan: A Case Study of Arab Bank 
 

Jumaah Abbad and Sulieman Al-Hawary: Faculty of Finance and Business Administration, Al al-Bayt University.   
 

Abstract 
 

This study aims to measure the quality of performance of banking services in Jordan in general,  and in the Arab 
Bank in particular. The study touched on the measures and  standards of quality performance through staff and 
customer-oriented service. The researchers conducted a field study on the bank's customers and staff in order to survey 
their views to judge them under global norms and standards for measuring quality, and whether there is a large or 
small gap between customers’ expectations and desires to obtain the service and managements’ awareness of those 
desires or expectations. 

It was found that a relatively small gap exists between clients and management, but that gap is virtually non-
existent if compared to other factors. The gap is attributed to the development and improvement of service quality 
assigned to senior management, which is in turn far from the requirements and needs of the Jordanian market and lacks 
direct contact with customers, contrary to employees direct contact with customers. 

To eliminate the gap between the two in the senior management should delegate authority on how to improve 
service performance to employees in closest contact with customers. In addition, there should be efforts to increase the 
awareness of banking in customers through periodical publications, brochures and other means of education and 
banking ushering 

Keywords: Quality, Gap, Service, Arab Bank, Jordan. 
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 :مقدمة

 على أرض الواقع العملي، فقد وجهت منظرًا للحاجة الماسة الناتجة عن اتساع المفهوم المصرفي في األردن سواًء كان اتساعًا نظريًا أ

وتركزت الدراسات في هذا المجال على مفهوم التسويق بشكل عام لتفهم ، الجهود واألبحاث والدراسات المختلفة لمواكبة هذا التوسع المطرد

كما تناولت . ركة العمالء تجاه السوق، كما أنها اختصت بمفاهيم التسويق المصرفي الذي يقتصر على جانب القطاع المصرفي وعالقته بعمالئهح

 .تسويق الخدمة المصرفية التي تعد من أكبر محددات الربح ألي مصرف كان

م ومدى إدراكهم لجودة الخدمة المصرفية التي يقدمها ذلك سنحاول في هذه الدراسة تحديد مدى وعي عمالء الجهاز المصرفي بشكل عا

 محصلة نهائية لعدة عوامل من أهمها إدراك العميل لجودة الخدمات التي تقدمها المصارف، حيث تعدالجهاز بشكل خاص، حيث أن جودة األداء 

 .تقدمة بين البنوك األردنيةستتركز الدراسة واالستقصاء في هذا المجال على البنك العربي باعتباره يحتل مكانة م

كما ترتبط جودة األداء برضا العميل، حيث أن هذا الرضا يقاس بتوقعات العميل وتأكده بان األداء الفعلي مساويًا لما توقعه، وقد يكون 

 .األداء أفضل فيكون الرضا أكبر أو أن يكون األداء دون المتوقع فيكون مستوى الرضا متدني

بل نتائج تلك العملية، والتي هي مقياس العميل لتقييم جودة الخدمة التي يتلقاها والتي تعكس ، ملية اإلدراكية ذاتهاوال يعني اإلدراك الع

 .جودة األداء بشكل نهائي وتدعم تعزيز هذا الوعي وإحباطه

أساسيًا وبّناًء في بناء ونمو  واكب الحضارة والنمو فنحن نتكلم عن مؤسسات وطنية تلعب دورًا بوصفه بلدًاوعندما نتحدث عن األردن 

. وعندما نتحدث عن هذه المؤسسات الوطنية يبرز البنك العربي كأحد األعمدة األساسية التي قام عليها هذا العمران الحضاري. األردن الحديث

ل األردن وتسير نحو التقدم والتي تجاوزت حدود العمل التقليدي المصرفي لتكون مؤسسة امتد دورها في مختلف مجاالت التطوير والبناء داخ

 .والنمو بخطى ثابتة ووفق خطط مدروسة وواعية

ويبرز الدور الفعال للبنك العربي في االقتصاد األردني من خالل قاعدة مالية، وشبكة موزعة ممتدة على كامل الخارطة األردنية بل تجاوزت 

افة إلى المبادرات المتالحقة للتجاوب مع احتياجات الوطن اإلنمائية وعن هذه الحدود ليصبح بنك عالميا متواجدا في كثير من دول العالم، إض

ثقة نصف مليون مواطن يتعاملون مع هذه المؤسسة ويتضح لنا أن البنك العربي يتمتع بثقة عربية ودولية جسدت حتمية نجاح التعاون 

 .االقتصادي العربي

والمهم في ذلك ليس النمو لمجرد النمو، . دالت النمو الجيدة التي حققها البنكتلك هي المعادلة التي تلخص سيرة البنك العربي وتفسر مع

 .بل القدرة على استمرار وإدامة هذا النمو والحفاظ عليه بركائز قوية ال تأخذ طابع الطفرة المؤقتة

 مشكلة الدراسة

الئتماني على مستوى البنوك األردنية إضافة إلى وضعه مما ال شك فيه أن البنك العربي من البنوك األوائل الرائدة في المجال المصرفي وا

وما يتمتع به أيضا من  قدرات مالية وخبرات ، التنافسي على مستوى البنوك العالمية لما يمتلك من شبكات توزيع منتشرة جغرافيا محليا وعالميا

ل دراسة احتياجات ورغبات  عمالئه المالية لذا فهو يعمل وبشكل دءوب على تحسين مستوى جودة خدماته المصرفية من خال. مصرفية

وعلى تصغير الفجوة بين ، الحالية والمتوقعة ومحاولة إشباعها سعيا في زيادة حصته السوقية على المستوى المحلي والعالمي، واالئتمانية

 .توقعات عمالئه وإدراك اإلدارة

يسمى بالوعي المصرفي وهذا الوعي ال يمثل مقدار الفرق بين الخدمة ينشأ من مقارنة العميل لتوقعاته عن الخدمة مع ما يجده فعًال ما 

عملية مستمرة ترافق كل موقف تعامل فيه العميل مع ) التقييم(حيث أن عملية المقارنة . المتوقعة والخدمة المتحققة فحسب بل اتجاهها أيضًا

وحالتي الرضا وعدم . ية، وإما شعور بعدم الرضا إن كانت الجودة متدنيةالبنك، ويتبعها إما شعور بالرضا إن كانت الجودة المدركة عالية أو مرض

الرضا يمثالن طرفين على خط مستقيم، وتكون درجة الرضا أو عدمه ممثلة بنقطة على هذا الخط، واستمرار تحقق هذا الرضا في عدة مواقف 

لية وينشا عنه مرحلة متقدمة من الرضا وهي الوالء ويتبع ذلك أن يؤدي بالعميل إلى التعميم بأن الجهة المقدمة لتلك الخدمة تقدم خدمات عا

 .يصبح العميل الجهة المسوقة للبنك بصفته المرجعية للعديد من أفراد العائلة واألصدقاء واألقارب

لتقييم مختلف أن العميل يستخدم نفس المعايير ) Parasuraman(في السعي لدراسة المعايير المستخدمة في قياس الوعي المصرفي وجد 

أنواع الخدمات، واقترحوا عددًا من المعايير اعتبروها محددات لجودة الخدمة المصرفية، وهذه المحددات بنطاقها الذي يعكسه مقياس 

)SERVQUAL (لذلك فان . تشتمل على مجمل العوامل أو المعايير المستخدمة في تقييم جودة خدمات البنك وبالتالي تقييم الوعي المصرفي

 . كلة البحث تتمثل في قياس الفجوة بين توقعات العميل وبين إدراك اإلدارة لهذه التوقعاتمش

 ماذا يتوقع عمالء البنك الحصول عليه؟ وهل تدرك اإلدارة هذه التوقعات؟: والسؤال هو
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سسات العاملة فيه حاجات هامة لعدد كبير من يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات االقتصادية الحيوية في األردن وتغطي خدمات المؤ

ودخول ) بنك البتراء(ورغم تعرض هذا القطاع إلى العديد من األحداث الداخلية في العقود األخيرة مثال تعثر بعض البنوك مثل ، أفراد المجتمع

، وما رافق ذلك من ركود )جارة الدوليبنك االعتماد والت(وخروج بعض البنوك مثل ) بنك المؤسسة العربية المصرفية(بنوك جديدة مثل 

 .اقتصادي عام، فتم تغيير نظام سعر صرف الدينار وغيرها من األحداث إال أن هذا القطاع ما زال يبدي قدرًا من االستقرار والنمو

من خدماتها، لذلك وفي ضوء هذه األحداث تبرز الحاجة إلى التعرف على العالقة بين مؤسسات هذا القطاع وأفراد المجتمع المنتفعين 

كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توقعات العميل ووعيه لجودة الخدمات المصرفية في األردن والمصرف . جاءت هذه الدراسة

 .الذي يقدم تلك الخدمة والجهاز المصرفي بشكل عام مع مستوى الحقائق المقدمة على أرض الواقع

 : عن األسئلة الخمسة التاليةاإلجابةفي تتلخص أهداف الدراسة  

  هل تدرك إدارة البنك العربي ما يتوقع عمالؤها الحصول عليه؟-1

  ما هي العناصر الحاكمة التي يعتمد عليها عمالء البنك في تحديد مستوى جودة الخدمة التي تقدم لهم؟-2

  ما مدى ارتباط وجهات نظر كال المجموعتين، العمالء والموظفين ؟-3

 ار الفجوة بين توقعات العمالء وإدراك اإلدارة؟ ما مقد-4

 . العناصر والعوامل التي يجب اتخاذها لتقليص الفجوة بين توقعات العمالء وإدراك اإلدارة-5

 فرضيات الدراسة

 :تقوم هذه الدراسة على اختبار الفروض التالية 

 المجموعتين، العمالء والموظفين فيما يتعلق بجودة الخدمة المصرفية  هناك عالقة ارتباط ايجابية عالية بين وجهات نظر كال:الفرضية األولى

 المقدمة

 .لهذه التوقعات) البنك العربي(ال توجد فجوة بين ما يتوقع العمالء الحصول عليه، وبين إدراك إدارات فروع البنك  :الفرضية الثانية

 أهمية الدراسة

ولقياسها جودة الخدمات المصرفية للبنك العربي ،  في القطاع المصرفي األردنيفه رائدًابوصتكمن أهمية الدراسة في اختيارها للبنك العربي 

وبيان حجم ، وقياسها لمدى تطابق توقعات العمالء وإدراك إدارة البنك لمستوى جودة الخدمات المصرفية، من وجهتي نظر الموظفين والعمالء

إضافة إلى الكشف عن مجاالت جديدة تمكن البنك من الحفاظ على العمالء ، لمصرفيةالفجوة بين التوقعات واإلدراك ألبعاد جودة الخدمات ا

 آراء العمالء باألداء المقدم لهم ومدى الرضا المتحقق، تعرفباإلضافة إلى . واجتذاب عمالء جدد لتحقيق الميزة التنافسية على البنوك األخرى

 .فظ على عمالئها وتحد من تحول والئهم إلى بنوك أخرى ذات أداء أفضل ومتميزمما يفسح المجال إلدارة البنك أن تعي هذه األمور وتحا

حيث أن األهمية التي حظي بها القطاع المصرفي في اآلونة األخيرة والدور االقتصادي الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في االقتصاد الوطني 

 وجه التحديد فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها من خالل التعرف على مدى وعلى، أوجد سببًا إللقاء الضوء على هذا القطاع في هذه الدراسة

 .وعي أفراد المجتمع لخدمات هذا القطاع وجودتها لتحديد مدى نظرة العميل تجاه الخدمة التي يقدمها ذلك القطاع وقياس جودتها

البنوك األخرى، وكذلك األجهزة المختصة ذات العالقة البنك العربي بشكل خاص، وإدارات :  هذه الدراسة هامة لعدد من الفئات منهاوتعد

 العربي فإن نتائج هذه الدراسة قد تساعد هذه اإلدارة على تحسين وتطوير جودة الخدمات المصرفية للبنكأما بالنسبة . بالقطاع المصرفي

تعرف على رغبات هؤالء األفراد ومن ثم تقديم ومن خالل التعرف على مدى وطبيعة جودة األداء لدى األفراد، حيث يمكن ال. المقدمة للعميل

 .الخدمات المصرفية التي تتناسب مع رغباتهم والتي تصل بالعميل إلى مستوى عاٍل من الرضا الذي هو غاية أي مؤسسة ربحية أو غير ربحية

  الدراسة منهجية

 في دورها تحليليةو ،  المصرفية في البنك العربي جودة الخدمات  علىتتصف هذه الدراسة بأنها وصفية تهدف هذه الدراسة  إلى التعرف

لفقرات جودة الخدمة المصرفية وقياس الفجوة بين توقعات العمالء وإدراك اإلدارة المتمثلة بإجابات المدراء تحديد األهمية النسبية في 

جمع البيانات عن طريق توزيع ذلك بميدانية و و،، وتحليل اتجاهات عينة الدراسة نحو متغيرات الدراسة وفقًا لألساليب اإلحصائيةوالموظفين
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استبانه على مدراء وموظفي ) 50( لكال الجنسين من الذكور واإلناث وعمالء البنك العربي  على  مجتمع الدراسة المكون من ة استبان)50(

 . للتحليل اإلحصائيصالحة  عمالء وإدارة وموظفي البنك العربي  من األستبانات جميعوتم استعادة فروع البنك العربي 

 مجتمع وعينة الدراسة 

 وبما أن مجتمع الدراسة من .البنك العربي، إضافة إلى عمالء )2687( والبالغ عددهم في البنك العربييتكون مجتمع الدراسة من العاملين 

أن هناك أفرع للبنك خارج األردن  العمالء كبير ومن الصعب حصرهم والتواجد معهم في نفس الوقت والتباعد الجغرافي بين األفرع وخاصة 

 تم اخذ عينة عشوائية ، وبالتالي كان من الصعب الوصول إلى العمالء في الخارج والوصول إلى الموظفين العاملين في فروع البنك خارج األردن

استبانة صالح للتحليل ) 53(ترداد تم اس، )Uma, 2006( عامل وتم احتسابها بالرجوع إلى )65( والبالغ عددها البنك العربيمن العاملين في 

 لإلجابة على عبارات المتغير التابع البنك العربيكما تم اخذ  عينة ميسرة من عمالء ،  من العامليناستبانة مثلت حجم العينة) 50(اإلحصائي 

 تساوي بهدف إحصائية لقواعد استنادا وذلك استبانة) 50(حجمها بلغوالمتمثل بجودة الخدمات المصرفية المقدمة في البنوك التجارية األردنية 

 وقد تولى الباحثان وباالستعانة أيضًا بطلبة .الدراسة فرضيات الختبار المناسب اإلحصائي التحليل إجراء وبغرض التحليل أثناء العينتين

لم يكن إلدارات البنوك أو فروعها أي نوع الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال وذلك بعد تدريبهم على جمع البيانات من أفراد العينة مباشرة و

 . أن كل مستجيب يمثل مصدرًا مستقًال للبياناتبوصفمن التأثير على اختيار العينة بهدف ضمان عشوائيتها، وقد تم التعامل مع هذه البيانات 

 . يمثل وصف لعينتي الدراسة)2( و)1(والجدول 

 أداة الدراسة

وكانت أدوات الخدمة وجودة الخدمة واألداء تم مراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع ،  تبار الفرضيات وبهدف اخلغايات الدراسة الميدانية

  .مثرية والفائـدة منها متوافرةالدراسة 

الجزء األول ويحتوي على مجموعة من األسئلة :  بغرض جمع البيانات الالزمة  وتضمنت االستبانة جزأينة ثم تم إعداد استبان 

خصائص الشخصية للعمالء والموظفين ، أما الجزء اآلخر من االستبانة فقد تم تخصيصه لفقرات الجودة  واحتوت االستبانة على المتعلقة بال

) 2(مهم جدا ) 1( وهي Likert Scaleعبارة وقد احتوت اإلجابة على خمس مستويات مستندًا أو مسترشدًا بمقياس ليكرت الخماسي ) 20(

 .ليس مهم أبدًا) 5(غير مهم ) 4 (مهم بدرجة متوسطة) 3(مهم 

 صدق أداة الدراسة

 بأخذ اإلستبانة الباحثانهي التأكد من أن العبارات التي تحتويها أداة الدراسة يمكن أن تؤدي إلى جميع البيانات بدقة ولتحقيق ذلك قام 

تم كما ، دراسات عربية مدرجة في مجالت محكمةمن دراسات أجنبية محكمة ومعروفة عالميا والخاصة بقياس أبعاد الجودة مع اإلطالع على 

 جامعة آل البيت، الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموكفي مجال إدارة األعمال في  عرض أداة الدراسة، على مجموعة من المختصين األكاديميين

انب الدراسة األساسية، ثم عدلت بناءا وضوح األداة وسالمة صياغتها وتغطيتها لجووذلك إلبداء آرائهم وتوصياتهم ومالحظاتهم فيما يخص 

على مالحظاتهم في حذف بعض العبارات وتعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحا وفهما لدى مجتمع الدراسة، وبذلك اعتبرت 

 .أراء المحكمين وتعديالتهم فيما يتصل باالستبانة داللة صدق كافية ألغراض الدراسة

 ثبات أداة الدراسة 

 والختبار ثبات .عد جمع البيانات وتحليلها قام الباحث باختبار ثبات هذه البيانات من أجل معرفة إمكانية االعتماد على نتائج هذه الدراسةوب

 بناًء على مخرجات) 85.( حيث بلغت قيمة ألفا  Reliability Analysisاالعتماديةتحليل )/ ألفا كرونباخ(أداة القياس ، تم استخدام اختبار 

وأن هناك  ،ني أن هناك اتساقًا بين اإلجابات، وتع)Sekran, 2000 (%)60(الحاسب، وهي نسبه ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة وهي 

 . )0.85(مستوى ثبات لالستبانه مقداره 

  جمع المعلومات والبياناتمصادر

 من عينة الدراسة بواسطة استبانه تم هاجمع والتي تم  ة األوليالبيانات والمعلومات من المصادر هذه الدراسة في الحصول على اعتمدت

في الدراسات النظرية والمتعلقة بموضوع الدراسة وما كتب  إضافة إلى المصادر الثانوية والمتمثلة .تصميمها لقياس عوامل ومتغيرات الدراسة

على أهم المتغيرات ذات العالقة وكذلك في الحصول على في هذا الموضوع من كتب ومراجع علمية لتكوين إطار نظري يساعد في التأكيد 

 .معلومات عن طريق اإلنترنت والدوريات والمجالت
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ولم تتضمن القطاع المصرفي بأكمله ،  ومن أوائل البنوك في األردن في العمل المصرفي، الرائدبوصفهاقتصرت الدراسة على البنك العربي 

كما تمثلت عينة الدراسة بمفردات يمكن وصفها ، طاء صورة دقيقة لجودة الخدمة المصرفية على مستوى البنك العربيرغبة من الباحثين في إع

إضافة إلى صعوبة إقناع . بأنها غير كافية وذلك لالنتشار الجغرافي للبنك العربي وتوسع خدماته ليصبح بنكا عاميا يتواجد في عدد من دول العالم

 .عربي بتقبل توزيع األستبانة ورفضه الشديدإدارات فروع البنك ال

 الدراسات السابقة

 جودة الخدمات التعليمية في برنامج ماجستير بكلية إدارة المال واألعمال في معرفةهدفت الدراسة إلى ). 2011 (دراسة الحوري وآخرون  -

في  الماجستير المطروح برنامج وطالبات طالب ميع جمنجامعات إقليم الشمال من خالل قياس الفجوة الخامسة، وتمثل مجتمع الدراسة 

واعتمد الباحثين على استبانه بهدف ،  طالب وطالبة256 والبالغ عددها ، الرسميةجامعات إقليم الشمال في واألعمال كليات إدارة المال

 وتم ،) التعاطفمادية، االستجابة، األمان،، االعتالملموسة(وتمثلت أبعاد جودة الخدمة التعليمية بعينة الدراسة، أفراد  جمع البيانات من

 . لإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار الفرضياتSPSSاستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية 

كما أشارت نتائج ، لهذه الخدمة وتوقعاتهم الطالب من المدركة الخدمة وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

والخدمة المدركة من قبل الطالبات اإلناث في كلية إدارة  الذكور الطالب من المدركة الخدمة إحصائية بين داللة ذات روقالدراسة إلى وجود ف

 من ةوالخدمة المتوقع الذكور الطالب قبل من المتوقعة الخدمة إحصائية بين داللة ذات كما فروق، المال واألعمال في جامعات إقليم الشمال
 .ثاإلنا الطالبات قبل

والتي هدفت إلى قياس جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية القطرية من وجهة نظر عمالئها من ). 2005(محارمه دراسة  -

حيث توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية . SERVPERFخالل استخدام مقياس 

 نظر عمالئها، وكذلك إلى وجود عالقة قوية دالة إحصائيًا بين الجودة الكلية للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك القطرية من وجهة

 .التجارية الوطنية القطرية من جهة، ومجاالت جودة الخدمات المصرفية من جهة أخرى

دمات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع  أفضل المقاييس لقياس جودة الخمعرفة حيث هدفت إلى ،)2005 (أبو معمردراسة  -

غزة ومعرفة األهمية النسبية لألبعاد المختلفة لجودة الخدمة المصرفية، باإلضافة إلى اختيار العالقة بين جودة الخدمة المصرفية وكل من 

ين رضا العمالء وجودة الخدمة المصرفية وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية ب، الرضا ونية الشراء

المقدمة، وخلصت أيضًا إلى أن استمرار العمالء في التعامل مع البنوك وأن زيادة والئهم يعتمد بشكل أساس على تقييمهم لجودة الخدمة 

 .المقدمة

فية النسائية في المملكة العربية حيث هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة على جودة الخدمات المصر، )2004 (المبيريكدراسة  -

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى االنطباع اإليجابي عن الجودة الكلية للخدمة المصرية . SERVPERFالسعودية من خالل استخدام مقياس 

) عتمادية، والتعاطفالملموسية، واالستجابة، واال(النسائية في المملكة، وإلى وجود عالقة ارتباط طردية بين أربعة من أبعاد للمقياس 

ومستوى الجودة الكلية للخدمة المصرفية، في حين أن هذا المقياس قد أخفق في إظهار عالقة ذات داللة إحصائية لألمان على الجودة 

 .الكلية للخدمة المصرفية

ونالدز في األردن بحيث تم قياس الجودة في المطاعم السريعة وخاصة في مطاعم ماكدمعرفة  حيث هدفت إلى ،)2002(أبو رمان دراسة  -

لثاني مقياس أالتجاهي أو قياس الجودة من خالل أسلوبين رئيسيين يتمتعان بقبول واسع في هذا المجال، أولهما مقياس الفجوات، وا

ت مرضية وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة سلبية بين الخدمة المتوقعة والخدمة الفعلية، فضًال عن أن جودة الخدمة كان، الوقفي

من خالل المدخل أالتجاهي، وكما أوضحت هذه الدراسة بأن تقييمات العمالء لجودة الخدمة الفعلية تختلف باختالف عدد الزيارات وكذلك 

 .التوقعات

تحقيق  طبيعة العالقة القائمة بين جودة الخدمة كما يراها المستفيد، ودورها في تعرف حيث هدفت إلى ،)2000 (محمود والعالقدراسة  -

وتوصلت الدراسة إلى أن عملية تعريف جودة الخدمة ومراقبتها يختلف في قطاع الخدمات قياسًا إلى القطاع السلعي، باإلضافة إلى ، رضاه

أن المعايير الوحيدة التي يعتمد عليها في تقييم جودة الخدمة هي تلك التي يحددها المستفيد من الخدمة، وكما أشارت الدراسة إلى أنه 

د فرق جوهري ما بين جودة الخدمة ورضا المستفيد،وخلصت أيضًا إلى وجود عالقة طردية بين الجودة باإلدراك للمستفيد وتوقعاته، يوج

فإذا كانت الجودة باإلدراك تفوق التوقعات فإن المستفيد سوف يكون راضيًا عن الخدمة، أما إذا كان أداء الخدمة أقل من التوقعات، فإن 

 . غير راٍض عن الخدمةالمستفيد سيكون
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 مستوى جودة الخدمة المقدمة فعليًا في كل من بنك اإلسكان والبنك اإلسالمي األردني، تعرفحيث هدفت إلى ) 2000  (دراسة أبو موسى -

ة بين باإلضافة إلى التعرف على مستوى رضا العمالء ودرجة والئهم لمصارفهم، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي

تقييم عمالء بنك اإلسكان وتقييم عمالء البنك اإلسالمي األردني لمستوى جودة الخدمة المصرفية حيث أشارت النتائج إلى أن تقييم عمالء 

بنك اإلسكان كانت أعلى من تقييم عمالء البنك اإلسالمي األردني واعتبرت هذه النتائج أن مستوى جودة الخدمة في كال البنكين كانت 

ضة، إضافة إلى أن هناك فجوة بين تقييم عمالء بنك اإلسكان والبنك اإلسالمي األردني لمستوى جودة الخدمة المقدمة فعليًا مع تقييم منخف

إدارة كل بنك وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة المقدمة فعليًا في كل من بنك اإلسكان والبنك اإلسالمي األردني ورضا 

 .العمالء

 هدفت إلى قياس جودة الخدمات المصرفية المقدمة في المصارف التجارية العاملة في األردن وذلك من خالل ، حيث)1998( معالسة درا -

وجهة نظر عمالء هذه المصارف، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة فعليًا من قبل المصارف 

نة مع مستوى الجودة الذي يتوقعه هؤالء العمالء فيما يقدم لهم من خدمات مصرفية، وأوضحت الدراسة أنه ال يوجد كان منخفضًا بالمقار

 .اختالف بين نتائج قياس جودة الخدمة باستخدام كل من المقاييس األداء الفعلي ومقياس نظرية الفجوة

ياس لقياس جودة الخدمة وجودة الخدمة المرجحة، وجودة الخدمة  حيث هدفت إلى إيجاد مق (Cui, et al., 2003)دراسة كوي وآخرون -

وقد توصلت الدراسة إلى أن مقياس جودة الخدمة ، المدركة، وجودة الخدمة المرجحة المدركة من خالل فحص أبعاد جودة الخدمة

يا الجنوبية، وكذلك بنود المقياس ومقياس جودة الخدمة المرجحة المستخدمة في الغرب ال يمكن استخدامه مباشرة على البنوك في كور

التي استخدمها بواسطة باسورمان إذ ال يمكن تطبيقها على البنوك في كوريا الجنوبية، في حين أن استخدام مقياس الخدمة المدركة 

امه لقياس ومقياس الخدمة المدركة المرجحة يمكن استخدامه بعد تعديله ليشمل خمسة أبعاد لقياس الجودة في حين أنه يمكن استخد

كما أن قياس البعد الملموس يظهر وجود اتساق ثقافي مشترك بين مقياس وجودة الخدمة، مقياس جودة الخدمة ، الجودة المصرفية الكلية

 .المرجحة، مقياس الخدمة المدركة، ومقياس الخدمة المدركة المرجحة

لعالقة ما بين إدارة الجودة، وثقافة الجودة واألداء المميز للخدمة  امعرفةحيث هدفت إلى   (Loris, et al., 2002)  لوريس وآخروندراسة -

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية إجراء تحسين على ، من وجهة نظر العمالء في عمليات القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة تنافسية عالية

قة قوية وذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة وجودة جودة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسات الخدمية، وتوصلت أيضا إلى أن هناك عال

 .الخدمة واألداء المميز للخدمة

 حيث هدفت إلى اختبار تأثير نوعية الخدمة على رضا العمالء من ناحيتين مهمتين (Walfried, et al., 2002)  ولفريد وآخروندراسة -

البنوك الخاصة وكذلك استخدمت هذه الدراسة مقياسين معروفين هما وخصوصًا أن هذه الدراسة قد استخدمت عينة عالمية من زبائن 

وأوضحت النتائج بأن مقياس ، نموذج الفجوات ومقياس األداء الوظيفي الفني وهذان المقياسان وظفا للوصول إلى إمكانية إرضاء العميل

 بمقياس الفجوات وخاصة في الحاالت التي تكون فيها األداء الوظيفي الفني للجودة كان أفضل وأكثر قدرة على توقع رضا العمالء مقارنة

درجات تفاعل أكبر مع العمالء أثناء تقديم الخدمة، وبينت الدراسة أهمية بعض المتغيرات الوسيطة وأثرها على كل من جودة الخدمة 

 .ورضا العمالء

من خالل دراسة مفهوم وقياس    س جودة الخدمة  حيث هدفت إلى تطوير واختبار نموذج آخر لقيا(Cronin and Taylor, 2002)دراسة  -

جودة الخدمة والعالقة بين الخدمة ورضا العمالء ونوايا الشراء بحيث يركز هذا النموذج على نظرية الفجوة واألدلة التجريبية التي تدعم 

ت الدراسة إلى أنه يجب فهم وقياس وقد توصل، مدى عالقة الفجوة بين التوقعات واألداء الحقيقي على أنها أساس لقياس جودة الخدمة

جودة الخدمة على أنها اتجاه وتقاس باألداء الفعلي، وأن الجودة هي حالة سابقة إلرضاء العميل، باإلضافة إلى أن رضا العمالء له أثر كبير 

 .ومهم على نوايا الشراء

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

السابقة أنها تناولت موضوع قياس جودة الخدمة باستخدام الفجوة للبنك العربي الذي يعتبر من أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات 

إضافة إلى الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة والتي ، ولدوره البارز في دعم االقتصاد الوطني، البنوك الرائدة على المستوى المحلي والدولي

خدام التكنولوجيا الذي قد يكون له األثر األكبر في تحسين الخدمات المصرفية التي قد تنعكس على يشهد فيها العالم تطورا ملحوظا في است

جودة الخدمة المقدمة للعمالء إضافة إلى التنافس الحاد في هذا القطاع ليس فقط من اجل بلوغ توقعات العمالء بل من اجل تجاوز هذه 

 .التوقعات
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للتأكيد على جودة الخدمة ليست فقط برنامج محرر، وإنما " رحلة" أبرز من كتب في مجال الخدمات إذ استعمل لفظ  منBerryيعتبر 

 العديد من التعريفات التي  والخدماتأظهرت أدبيات التسويق وكما، (Fletcher, 2002)يجب النظر إلى جودة الخدمة على أنها رحلة بال نهاية

التي تعرض هي النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع أو : " فقد عرفت الجمعية األمريكية للتسويق بأن الخدمة،تناولت تحديد مفهوم الخدمة 

 Kotler and(كما عرفها ، إال أن هذا التعريف لم يميز بصورة كافية بين السلعة والخدمة). 2002 ،الضمور"(الرتباطها بسلعة معينة
Armstrong, 2001( ا غير ملموسة، وال ينجم عنها تملك أي شيء، على أنها نشاط أو منفعة والتي يمكن أن يقدمها طرف آخر والتي هي أساس

 فقد عرف  الخدمة على أنها نشاط غير (William, 1967)بالنسبة لـو، وطرق تقديم الخدمة قد يكون مرتبطًا بمنتج مادي أو قد ال يكون

 تسويقها للمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي مقابل دفع مبلغ معين، ويجب أن ال ملموس يهدف إلى إشباع الرغبات والحاجات عندما يتم

 ". تقترن الخدمات ببيع منتجات أخرى

 الخدمات ذات أهمية بالغة لما لها من طبيعة ودور في الحياة اليومية، ففي الدول الصناعية أصبح قطاع الخدمات من أهم األنشطة وتعد

ومما زاد من أهمية الخدمات ذلك النمو الهائل في هذا القطاع والذي يعزى إلى سرعة التحوالت التكنولوجية ، (Ghobadian, 1994)االقتصادية 

 ). 2002 ،العنيزي( التي انعكست على حجم ونوع الخدمات المقدمة، وسرعة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع االتصاالت

 مفهوم جودة الخدمة

وأصبحت الجودة أكبر ميزة للخدمة المقدمة ، موضوع الجودة في عقد الثمانينات سواًء أكان ذلك للسلع أو للخدماتلقد زاد االهتمام ب

وعلى الرغم من الغموض في مفهوم الجودة إال إن المسوقين استطاعوا وصف وقياس جودة السلع ، وسالحًا تنافسيًا قويًا للشركات التي تملكها

ولعل اكتساب رضا العميل ثم والءه يمكن أن يكون احد معايير جودة ، مات لم يجر االتفاق على قياسها بعدإال أن جودة الخد، الملموسة

 .الخدمات

 على (Berry, 1995)فقد عرفها ، ألنه من الصعب جدًا تحديد تعريف واحد للجودة، ويوجد العديد من التعريفات لمفهوم جودة الخدمة

يجب على الشركات أن تضع المتطلبات والمواصفات وبمجرد وضع هذه المواصفات يجب أن يكون هدف أنها التطابق مع المتطلبات أي أنه 

حيث يعبر مفهوم جودة المنتج عن وجود مجموعة من ، )2003 ،دعبول(الجودة لمختلف وظائف الشركات هو االلتزام بهذه المواصفات بدقة 

لوظيفة المطلوبة منه كما يتوقعها المستهلك، حيث تختلف هذه الخواص من منتج إلى خواص المنتج التي تحدد مدى مالءمته لكي يقوم بتأدية ا

 .)1993 ،الشتي(آخر 

معرفة ماذا يريد العميل وتحقيق تلك الرغبة بشكل صحيح يخلو من النقائص " جودة الخدمة على أنها (Robert, 1997) وقد عرف

ودة إلى الموظف مرة أخرى لتعديل خطأ أو قصور تم، إضافة إلى تحقيق االستمرارية بحيث ال يضطر المستهلك إلى الع ،والعيوب ومن أول مرة

المطابقة مع مواصفات المستهلك، فالجودة هي تعريف " على أنها (Parasuraman, et al.,1988)بينما يرى ، "في جودة الخدمة وتحسين األداء

حكم اتجاهي شامل نحو تفوق الخدمة، بالرغم من أن " بأنها (Stewart, 1999)في حين عرفها ، "المستهلك لها وليس تعريف اإلدارة لها

 ".الطبيعة الدقيقة لهذا االتجاه غير متفق عليها

إلى أن العمالء يتخذون قراراتهم باستخدام عدد من المعايير األساسية للحكم على الخدمة ) Parasuraman et al.,1991(لقد أشار 

 ):2002 ،الضمور(نحو التالي المقدمة، ويمكن تصنيفهم على ال

 :اســـ الن-

 .المصداقية، واالحترافية، والفعالية أو اللطف •

 . االتصال الجيد وطرق التقديم والعرض •
 .القدرة على تفهم وتحديد حاجات العمالء •

 :مراحل التسليم -

 .االعتمادية، ومستويات الثقة باألداء، والحفاظ على الوقت •

 .ةالفعالية، والدافعية، واليقظ •

 : البيئة المادية -

 .مظهر وشكل العناصر المادية الملموسة للخدمة •

 .البيئة المحيطة األساسية •
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 قياس جودة الخدمة

وذلك الن تحقيق خدمات ذات جودة عالية يؤدي إلى تحقيق رضا ،  تحقيق جودة الخدمات هدفًا وأداًة تسويقية في الوقت نفسهيعد

 :  تقوم بقياس جودة الخدمات والتي يمكن قياسها من خالل مدخلين ولذلك يجب على الشركات أن ،العمالء

 : المدخل لالتجاهي-1

فجودة ، يرى هذا المدخل أن جودة الخدمة هي مفهوم اتجاهي يتصل برضا العميل،إضافة إلى ارتباطه باألداء الفعلي للخدمة المقدمة

تقييم تراكمية بعيدة المدى، أما رضا العميل فهو حالة نفسية عابرة وسريعة الخدمة يقيمها العميل ويدركها على شكل اتجاه مبني على عملية 

الزوال، باعتبار أن الرضا عامل وسيط بين اإلدراك السابق لجودة الخدمة واإلدراك الحالي لهذه الجودة، وعلى ضوء ذلك يتم تقييم العمالء 

 أن االتجاه األولي نحو الخدمة يعتبر دالة لتوقعات العمالء حول الخدمة )Oliver, 1980(ويرى ، )1998 ،معال(لجودة الخدمة المقدمة فعال 

لهذا فإن رضا العميل عن مستوى األداء الفعلي يعتبر عامال ، وأن توقعاتهم المستقبلية هي دالة تقييمهم للمستوى الحالي للخدمة المقدمة لهم

رار عمليات شراء الخدمة فإن الرضا يصبح عامًال رئيسيًا في تقييم جودة مساعدًا في تشكيل إدراك العميل نحو جودة الخدمة، ولكن عند تك

 .الخدمة

وقد تم رفض فكرة الفجوة بين إدراك العميل وتوقعاته في المدخل االتجاهي لقياس جودة الخدمة وتم التركيز على قياس األداء الفعلي 

بعدم الحاجة لقياس توقعات العمالء،ألن األداء الفعلي يزود بمعلومات كافية، للخدمة المقدمة كنوع من االتجاهات،والعتقاد مؤيدي هذا األسلوب 

وقد اعتمد في هذا األسلوب على األبعاد الخمسة للجودة والتي  ،"قياس األداء الفعلي"ودة الخدمة وقد أطلق على هذا األسلوب في قياس ج

الجوانب الملموسة، واالعتمادية، واالستجابة، واألمانة، (ة وهي  في دراسته لقياس جودة الخدم(Parasuraman, et al., 1988)حددها 

 .(SERVQUAL)وقد عرفت هذه األبعاد بـ ) والتعاطف

 : مدخل تحليل الفجوة-2

وتعرف فجوة الخدمة بالفرق بين ، يعتمد تقييم العميل لجودة الخدمة على إدراكه لجودة الخدمة المستلمة مقارنة بتوقعاته السابقة

 .(Lewis and Mitchell, 1990; Lewis, 1989)ويعتبر األساس الذي تعتمد عليه معظم الدراسات المتعلقة بجودة الخدمة، واإلدراكالتوقعات 

 يقيس الفجوة بين توقعات العميل وإدراكه، حددوا فيه SERVQUALبتطوير نموذٍج يدعى ) Parasuraman, et al., 1985(لقد قام 

وذلك بهدف استخدامه في تحليل وتحديد مصادر مشاكل الجودة ،ات العميل لجودة الخدمة وبين إدراكه للخدمة الفعليةخمس فجوات بين توقع

ويبين كذلك  ،حيث يتعلق الجزء العلوي من النموذج بالعميل والجزء السفلي بمقدم الخدمة، ومساعدة المديرين في كيفية تحسين الجودة

ونطاق االرتباط بين نشاطات  التي لها تأثير على إدراك الجودة، ويبين كذلك التفاعل بين نشاطات المنظمة،نشاطات المنظمة المقدمة للخدمة و

وقد حدد النموذج الفجوات التي تسبب عدم النجاح في تقديم الجودة  المنظمة التي لها صلة وثيقة بتقديم مستوى مرضي لجودة الخدمة،

 :المطلوبة بخمس فجوات

في هذه الحالة تكون إدارة المنظمة ال تدرك دائما بدقة رغبات العمالء وكيفية حكم : ات العميل وإدراك إدارة المنظمةفجوة بين توقع  -1

 .تم تفسيرها بشكل خاطئ العميل على مكونات الجودة بسبب عدم صحة المعلومات التي لديها عن السوق وأنماط الطلب أو أنه

أي أنه ال يوجد تطابق ما بين مواصفات الجودة مع توقعات اإلدارة : يد درجة دقة مواصفات الجودةفجوة بين إدراك إدارة المنظمة وتحد  -2

 .ويعود السبب إلى عدم قدرة المنظمة على وضع  مستويات واضحة للجودة أو أخطاء في إجراءات التخطيط

وة بسبب صعوبة وضع مواصفات محددة وواضحة وتنشأ هذه الفج: فجوة بين تحديد مستوى جودة الخدمة والتسليم الفعلي للخدمة  -3

 لدى مقدمي الخدمة على أداء الخدمة ةأو ضعف في مستوى المهارات الالزم، ومرنة، وأن العاملين غير مقتنعين بالمواصفات المطلوبة

 .مما يؤدي إلى وجود اختالف ما بين جودة الخدمة المقدمة والمستوى المرغوب به. المطلوبة

أي وجود اختالف ما بين الوعود المعطاة من خالل عمليات االتصال الترويجية مع األداء الفعلي : خدمة واالتصال بالسوقفجوة بين ال  -4

 .للخدمة، ويعود السبب في ذلك لعدم التنسيق ما بين العمليات والتسويق الخارجي للمنظمة

طابق مع الخدمة الفعلية، وتحدث هذه الفجوة بسبب حدوث أكثر من أي أن الخدمة المدركة ال تت: فجوة بين الخدمة المؤدية والمتوقعة  -5

 .فجوة في آن واحد
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 أبعاد جودة الخدمة

 ولذلك فإن معظم التعريفات اإلجرائية لجودة الخدمة تعتمد على المفهوم التسويقي، تعتمد جودة الخدمة على إدراك العميل

(Gummesson, 1991; Grönroos, 1984)، ن جودة الخدمة إلى عنصرين رئيسين وهما الجودة الفنية والجودة الوظيفيةحيث قسم الباحثو 

(Gummesson, 1984; Parasuraman et al., 1985; Lewis, 1991; Lewis and Mitchell, 1990; Mangold and Babakus, 1991) ،

 ). المنتج(ى األسلوب الذي تقدم به الخدمة بينما تشير الجودة الوظيفية إل) المنتج(حيث تشير الجودة الفنية إلى جودة الخدمة 

وطور هؤالء الباحثون نموذجًا اسمه ، 1985بفحص نموذج جودة الخدمة الذي تم تطويره عام ) Parasuraman, et al.,1988( قام وقد

SERVQUALإمكانية تجاهل وقد حددت هذه الدراسة أن هناك، وهذا النموذج مبني على الجودة المدركة، من أجل قياس جودة الخدمة 

أو أن هناك احتمالية لعدم وجود عالقة ترابطية عالية بين هذه األبعاد بحيث يتم استرجاعها ضمن ، األبعاد العشرة األصلية لجودة الخدمة

هؤالء الباحثون وقام ، "واالستجابة، الثبات، المحسوسية"وقد أشار هؤالء الباحثون أيضا إلى أن ثالثة من هذه األبعاد كانت مميزة . النموذج

وقد شعر ،  على تقييم هذه األبعاد الخمسة المميزةSERVQUALويعمل نموذج ، "التعاطف والضمان"بإسقاط اإلبعاد الباقية ضمن بعدي 

 :) Ashok, et al., 1996( وهذه األبعاد هي، هؤالء الباحثون أن هذه األبعاد الخمسة قادرة على الوصول إلى جوانب األبعاد العشرة األصلية

 .واألدوات ومظهر العاملين والموظفين، المعدات، المرافق المادية:  األشياء الملموسة-

 .القدرة على أداء الخدمة الموعود بها بشكل دقيق ويعتمد عليه:  االعتمادية-

 .الرغبة في مساعدة الزبائن وتوفير خدمة جيدة:  االستجابة-

 .ى إلهام وخلق الثقة لدى المستهلكوقدرتهم عل،معرفة وكياسة الموظفين:  األمان-

 .                               العناية الشخصية بالمستهلك واالنتباه الشخصي الذي توفره الشركة لزبائنها:  التعاطف-

ن تبويب ويمك ،بشكل أبعاد وظيفية لجودة الخدمة، التعاطف، الضمان، يمكن تبويب المحسوسات، )Gronroos, 1984( وبناًء على نموذج

يمكن اعتبار االستجابة على أنها بعد وظيفي  ) Parasuraman, et al.,1988(وحسب تعريف ، مع هذا، الثبات واالستجابة على أنها أبعاد تقنية

، ثقةالو، واألمان، االتصال: وهذه األبعاد هي، والتعاطف، وقام الباحثون أيضا بتضمين سبعة أبعاد أصلية في بناءات الضمان ،من الجودة

 .وإمكانية والوصول، والمجاملة، ومعرفة وفهم المستهلك، والمقدرة

 خصائص العينة

تفاوتت فئات الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، ونوع العمل، ومستوى الدخل الشهري، وعدد سنوات التعامل مع البنك، وحجم ودائع 

 .ظفين العمالء والمو–أفراد العينة لدى البنك، لدى كال المجموعتين 

 :عينة العمالء

 عاما حيث بلغت نسبة هذه الفئة ما يقارب 49-40من أفراد العينة، وتراوح متوسط أعمار العينة ما بين % 64شكل الذكور ما نسبته 

 %.46أما المستوى التعليمي فقد شكل الحاصلون على مستوى الثانوية العامة أكبر نسبة من العينة وبلغت . من مجموع العينة% 36

أما عن %. 40 دينار المرتبة األولى بين الدخول المختلفة أي ما نسبته 580-331ا مستوى الدخل الشهري فقد احتلت فئة الدخل أم

من % 36 سنوات النسبة األكبر من العينة حيث بلغت 7-4عدد سنوات التعامل مع البنوك فقد شكل األفراد الذين يتعاملون مع البنوك للفترة 

 دينار تشكل النسبة األكبر من حجم إيداعات أفراد العينة وشكلت 5000جم الودائع فقد كان أصحاب الودائع التي تقل عن أما عن ح. العينة

 ).1(الجدول . من إجمال العينة% 78
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 )العمالء/ عينة الدراسة(خصائص عينة الدراسة وفق العوامل الديموغرافية  )1(جدول رقم 

 %النسبة  العدد التصنيف العامل
 64 32 الذكور
 لجنسا 36 18 اإلناث

 100 50 المجموع
 14 7  سنة20-29
 22 11  سنة30-39
 36 18  سنة40-49

 28 14  سنة50أكبر من 
 العمر

 100 5 المجموع
 46 23 دون الثانوية العامة
 24 12 حاصل على الثانوية
 6 3 حاصل دبلوم كلية
 14 7 وريوسحاصل على البكال

 10 5 دراسات عليا

 المستوى التعليمي

 100 50 المجموع
 12 6 موظف حكومي

 10 5 موظف قطاع خاص
 42 21 صاحب عمل خاص

 18 9 …طبيب، محام: مهني
 4 2 منتسب للقوات المسلحة

 نوع العمل

 100 50 المجموع
 2 1  دينار100أقل من 

 26 13  دينار101-180
 18 9  دينار181-330
 40 20  دينار331-580
 14 7  دينار581-830

 0 0  دينار831أكثر من 

 مستوى الدخل الشهري

 100 50 المجموع
 8 4 أقل من سنة

 24 12  سنوات1-3
 36 18  سنوات4-7
 28 14  سنوات7-10

 8 4  سنوات10أكثر من 

عدد سنوات التعامل مع هذا البنك

 100 50 المجموع
 78 39  دينار5000أقل من 
 14 7 دينار10000 أقل من -5000

 2 1 دينار20000 أقل من -10000
 2 1 دينار30000 أقل من -20000
 0 0 دينار40000 أقل من -30000

 هذا البنكحجم الودائع لدى 

 4 2 دينار فأكثر40000
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 :عينة الموظفين

 عام حيث بلغت نسبة هذه الفئة ما يقارب 39-30 العينة يقع ما بين من أفراد العينة، وكان متوسط أعمار% 78شكل الذكور ما نسبته 

أما مستوى %. 76أما المستوى التعليمي فقد شكل الحاصلون على شهادة البكالوريوس أكبر نسبة من العينة وبلغت . من مجموع العينة% 54

أما عن عدد سنوات العمل %. 76 المختلفة أي ما نسبته  دينار المرتبة األولى بين الدخول600-351الدخل الشهري فقد احتلت فئة الدخل 

 ).2(الجدول رقم . من العينة% 34 سنوات النسبة األكبر من العينة حيث بلغت 7-4لدى البنك فقد شكلت الفئة 

 )الموظفين/ عينة الدراسة(خصائص عينة الدراسة وفق العوامل الديموغرافية  )2(جدول رقم 

 %بة النس العدد التصنيف العامل
 78 39 الذكور
 الجنس 22 11 اإلناث

 100 50 المجموع
 22 11  سنة20-29
 54 27  سنة30-39
 14 7  سنة40-49

 10 5  سنة50أكبر من 
 العمر

 100 50 المجموع
 0 0 دون الثانوية العامة
 4 2 حاصل على الثانوية
 8 4 حاصل دبلوم كلية

 76 38كالوريوسحاصل على الب
 12 6 دراسات عليا

 المستوى التعليمي

 100 50 المجموع
 12 6  دينار200-350
 76 38  دينار351-600
 10 5  دينار601-850

 2 1 851أعلى من 
 مستوى الدخل الشهري

 100 50 المجموع
 12 6 أقل من سنة

 28 14  سنوات1-3
 34 17  سنوات4-7
 6 3  سنوات7-10

 20 10  سنوات10أكثر من 

 عدد سنوات العمل لدى هذا البنك

 100 50 المجموع
    

كما اعتمدت هذه األسئلة في توضيح مدى تقارب وجهات النظر بين . اشتملت االستبانة المرفقة في هذه الدراسة على عشرين سؤاًال

حيث مثل كل سؤال . ة األداء في البنك العربيالعمالء والموظفين ومدى تأثير ذلك على مجال الوعي المصرفي بشكل عام ومن ثم تحديد جود

 .بنسبة مئوية واحتل أهمية مئوية معينة من وجهة نظر الفرد تحت الدراسة سواء العميل أو الموظف

 اختبار الفرضيات 

رب هو ارتباط يتبين أن هناك تقاربت في آراء ووجهات نظر العمالء والموظفين في عدة عناصر، حيث كان هذا التقا) 3(ومن الجدول رقم 

 قدرات عالية في البنكيمتلك موظفو ، استخدام متنوع لوسائل التكنولوجيا ، عدم التعقيد في المعامالت: كامل بين الطرفين ففي كل من العناصر

صرفية، حيث كان توفر خدمات مجانية ليس لها عالقة بالخدمات الم،  السرية في المعامالت خدمات خالية من المخاطرالبنكقدم ي، تقديم الخدمة

 .االرتباط من حيث الترتيب من وجهة نظر كل من العمالء والموظفين ارتباطًا شبه تام
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 في رأي الفئة المجيبة على االستقصاء، والترتيب النسبي للعنصر القيم المرجحة الممثلة لألهمية النسبية لكل عنصر )3(جدول رقم 

 الموظفين العمالء
 العنصررقم العبارة

%األهمية  الترتيب %األهمية  تيبالتر

 95 2 95 2 عدم التعقيد في المعامالت 1
 35 14 85 4  على حل المشاكل للعمالءالبنكحرص  2
 80 5 85 4 تقديم  خدمات خالية من األخطاء 3
 70 6 90 3 سرعة الحصول على الخدمة 4
 95 2 90 3 شرح وتفسير الخدمة 5
 70 7 75 7 ولوجيا استخدام متنوع لوسائل التكن 6
 85 4 80 5  بالنظافة واإلضاءة والتكييفالبنكهتم ي 7
 50 11 45 12 توفر مكان لالنتظار وبطريقة مريحة 8
 65 8 58 6  البنكموظفي ل قالالئمظهر ال 9
 55 10 30 13 التجهيزات والمباني ذات مظهر جميل ومميز 10
 60 9 60 9 الخدمة قدرات عالية في تقديم البنكيمتلك موظفو  11
 50 11 50 11  خدمات خالية من المخاطرالبنكقدم ي 12
 45 12 35 14  اإلجراءات الخاصة بالعمالء منذ طلب الخدمة ولغاية تقديمهامتابعة 13
 100 1 100 1 السرية في المعامالت 14
 45 12 25 16 تزويد معلومات دورية عن الحسابات  15
 75 6 80 5 يلاالهتمام الشخصي بالعم 16
 40 13 20 17 دقة توضيح الخدمة باللغة التي يتفهمها العميل 17
 45 12 30 15 إعطاء معلومات عن كشف الحسابات 18
 55 10 55 10 توفر خدمات مجانية ليس لها عالقة بالخدمات المصرفية 19
 40 13 30 15 توضيح اإلجراءات المتبعة للحصول على الخدمة 20
      

من إجمالي الخدمات بينما حصل % 90صل عنصر سرعة الحصول على الخدمة على المرتبة الثالثة لدى العمالء بأهمية نسبية فيما ح

،  على حل المشاكل للعمالءالبنكحرص من وجهة نظر الموظفين، كما تباين العنصر % 75هذا العنصر على المرتبة السادسة بأهمية مقدارها 

، بينما حصل على المرتبة الرابعة عشر من وجهة نظر الموظفين وبأهمية مئوية مقدارها %85بأهمية نسبية بلغت حيث احتل المرتبة الرابعة 

35.% 

فعند النظر إلى هذه النتائج يجدر بنا أخذ هذه الفروقات بعين االعتبار ومحاولة تقليصها إلى أدنى حد مع مراعاة صالح كال الطرفين 

 .للرقي بأفضل أنواع الخدمة المصرفيةللمحافظة على التوازن المطلوب 

 وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 0.76نجد أن معامل االرتباط بين إجابات الموظفين والعمالء هو ) 4(وبالرجوع إلى جدول رقم 

ة، ومن خالل تفحص الجدول االرتباط الوثيق بين وجهات النظر لكال الطرفين، ويدعم معامل سبيرمان لالرتباط الفرضية الثانية في هذه الدراس

 .المتعلق بهذا االرتباط نالحظ بعض العناصر التي تتصف بنوع من الشذوذ، الذي سيكون موضع التعليق في كل من النتائج والتوصيات
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 قياس مدى ارتباط وجهات نظر كال المجموعتين، العمالء والموظفين معامل ارتباط سبيرمان )4(جدول رقم 

 2)2-1( عمالء/ الترتيب) 2( موظف/الترتيب) 1( العنصر

1 2 2 0 
2 4 14 100 
3 4 5 1 
4 3 6 9 
5 3 2 1 
6 7 7 0 
7 5 4 1 
8 12 11 1 
9 6 8 4 
10 13 10 9 
11 9 9 0 
12 11 11 0 
13 14 12 4 
14 1 1 0 
15 16 12 16 
16 5 6 1 
17 17 13 16 
18 15 12 9 
19 10 10 0 
20 15 13 4 

 176 - -المجموع

 )1984،أبو زينة وآخرون )(قوية العالقة R ≤ 0.7،  العالقة متوسطةR> 0.7 ≤ 0.3، القة ضعيفة العR  > 0.3(ذا كان ا* 

 

  – 1=    ر 

 

 =0.76 

 

نجد تحقق صدق المفهوم من خالل اجتماع كال المجموعتين في إجابة واحدة حددت بمهم جدًا، وتم ) 5(وبالنظر إلى الجدول رقم 

 المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند (t) هذا االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث كانت قيمة ، وأظهر(t)اختبار اإلجابات باختبار 

 . وقد تم اختبار ثبات القياس وصدق التقارب وصدق المفهوم له بمثل هذه الطرق22.33 (t) حيث بلغت قيمة )α)≥ 0.05  داللة مستوى

 مستوى الداللة لإلجابة بمهم جدًا لكال المجموعتين العينة العمالء والموظفين إلجمالي أفراد T-testاختبار  )5(جدول رقم 

 tقيمة  االنحراف المعياري (*)الوسط الحسابي أخرى مهم جدًا التقييم/ العنصر
  0.34 1.189 13 37 العمالء

 (**)22.33 0.38 1.130 37 13 الموظفين
 .جابة بمهم جدًا، واالستثناءات األخرى لكال المجموعتينالوسط الحسابي يقع على مقياس من درجتين، اإل(*) 

 )α   ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة (**)  

 

11 × 176 
8000 - 20 
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-11(، الثقة الفقرات )5-1(ومن أجل مراعاة الدقة في التحليل تم تقسيم االستبانة إلى أربعة مواضيع محددات هي االعتمادية الفقرات 

وهذه المحددات ، )3(انظر جدول رقم ) 10-6(، واألشياء المادية في بيئة البنك الداخلية الفقرات )20-16(فقرات ، االهتمام والعناية ال)15

وقد اقتصر هذا التحليل على مجموعة العمالء لما لهم من أثر كبير في إدراك جودة الخدمة ،تحظى بأهمية نسبية متفاوتة في تشكيلها للمقياس

 .شر في نتائج أعمال البنك ونشاطاتهوالتأثر المباشر وغير المبا

 .لهذه التوقعات) البنك العربي(ال توجد فجوة بين ما يتوقع العمالء الحصول عليه، وبين إدراك إدارات فروع البنك : الفرضية الثانية

 )أ(وفقًا ألبعاد المقياس  الجودة المدركة للخدمات المصرفية في األردن )6(جدول رقم 

التقييم/ العنصر

الحسابي  سطالو

 )العمالء(للتوقعات 

 )ب(

الوسط الحسابي 

 )البنك( لإلدراك 

 )ب(

 الفجوة

 )ج(
 التقييم

 )د(

 ممتاز 0.107- 4.198 4.082 االعتمادية
 جيد 0.227 3.832 4.058 األشياء المادية

 جيد 0.213 3.813 4.027 الثقة
 جيد 0.004 3.040 3.044 االهتمام

 

 .عينة، عدد أفراد ال100= ن  )أ(

 .الوسط الحسابي يقع على مقياس ذي خمس نقاط تتفاوت من رقم واحد لإلجابة على األقل موافقة حتى رقم خمسة لإلجابة األكثر موافقة )ب(

الفجوة وهي الفرق بين الوسط الحسابي للتوقعات والوسط الحسابي لإلدراك، واإلشارة السالبة تدل على أن اإلدراك أقل من التوقعات،  )ج(

 .اإلشارة الموجبة تدل على أن اإلدراك أعلى من التوقعاتو

درجات التقييم على قياس من خمس نقاط كما يلي )د(
(*): 

 ممتاز : 0.43 –أقل من  

 جيد : 0.86 إلى 0.43–من  

 ضعيف : 0.86أكثر من  

 .لتقييم درجات الجودة، حيث تستخدمه البنوك األميركية   SERVQUALهذا المقياس استخدم اعتمادًا على مقياس (*) 

 : المتوسطات الحسابية لكال من توقعات العمالء وإدراك اإلدارة والفجوة بين التوقعات واإلدراك لكل بعد من أبعاد الجودة) 6(يوضح جدول رقم 

ًال وكما يشير جدول رقم وبشكل أكثر تفصي،وتتمثل في القدرة على إنجاز الخدمة التي وعد البنك بتقديمها بشكل يعتمد عليه:  االعتمادية-1

أما في تشكيلها للوعي المصرفي فإنها تحظى باهتمام جميع ، فإنها تحظى باألهمية النسبية القصوى للمعايير في تشكيلها للتوقعات) 6(

الحقيقية لدى  وأما معدل االعتمادية 4.082العمالء ومن خالل تحليل االستبانة تبين أن توقعات العمالء لالعتمادية تشكل معدل مقداره 

 أي أن الفجوة كانت لصالح البنك وهو فرق مقبول جدًا ويدل على أن هناك مستوى عاٍل من 0.107- أي بفارق 4.189البنك فقد كان 

 .الوعي المصرفي تجاه الجانب االعتمادي

ء جميع البنوك، وهو في المرتبة الثانية أيضًا جاء هذا المعيار في المرتبة الثانية من األهمية في تشكيل توقعات العمالء من عمال:  الماديــة-2

ومن خالل التحليل لالستبانة كانت توقعات العمالء للمادية تشكل معدل ،من األهمية في تشكيل الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين

 على مستوى جيد من الوعي  ويدل وهو فرق مقبوال0.227 أي بفارق مقداره 3.832 أما المعدل الحقيقي للمادية فهو 4.058مقداره 

 .المصرفي

يشترك العمالء مع عمالء جميع البنوك في أن الثقة هي في الرتبة الثالثة من األهمية في تشكيلها للتوقعات وفي تشكيلها للوعي :  الثقــة-3

 وهو 0.213 وبفارق مقداره 3.813 ومعدل الثقة الحقيقي بلغ 4.027ومن خالل االستبانة تبين أن معدل الثقة المتوقع ، المصرفي أيضًا

 .فرق مقبول ويدل على مستوى جيد من الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين مع البنوك

حظي اهتمام العاملين بالعمالء والعناية الشخصية التي يعطونها إياهم بالمرتبة األخيرة من األهمية في تشكيله للتوقعات وذلك :  االهتمـام-4

ومن خالل تحليل ،  وجاء هذا المعيار في المرتبة األخيرة أيضًا في تشكيله للوعي المصرفي لدى هؤالء المتعاملينبإجماع عمالء البنوك،

 وهو فرق مقبول 0.004 أي بفارق مقداره 3.004 بينما كان المعدل الحقيقي لالهتمام 3.044االستبانة كان معدل االهتمام المتوقع 

 .لينويدل على مستوى وعي جيد لدى المتعام
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االعتمادية (وبعد هذا العرض يالحظ أن لألهمية النسبية في المعايير في تشكيلها للتوقعات والوعي أن المعايير المؤسسية المرتبطة بالبنك 

 يتعاملون مع ، وهذا فيه إشارة إلى أن العمالء)الثقة واالهتمام(تشكل بمجموعها نسبة متقدمة على المعايير المرتبطة باألفراد ) واألشياء المادية

مؤسسات أوًال ثم يتعاملون مع أفراد لذلك لم يكن مهمًا كثيرًا بالنسبة لهم أن يبدي هؤالء العاملين قدرًا كبيرًا من االستجابة لهم أو االهتمام بهم 

 أهمية كبيرة طالما أنها ال تخالف طالما أنهم يشعرون بأن للبنك الذي يتعاملون معه قدر عاٍل من االعتمادية والثقة وكذلك لم يكن للبيئة المادية

 .شعورهم هذا

ولكن هذا ال يعني أن ال تلقي البنوك نظرة إلى المعايير الشخصية، فالعميل إنسان أوًال ويرغب باإلحساس باللمسة اإلنسانية والشخصية 

 من خالل مواقف التعامل التي يدخلون فيها مع في تعامله مع المؤسسات الخدمية، كذلك فإن البنك يمكن أن يوصي االعتمادية والثقة إلى عمالئه

 .العاملين في البنك

 )أ(لكامل المقياس  البنك العربي/ الجودة المدركة للخدمات المصرفية في األردن قطاع البنوك  )7(جدول رقم 

 التقييم الفجوةالوسط الحسابي لإلدراكالوسط الحسابي للتوقعات
 )د( )ج( )ب( )ب(

 ممتاز 0.37- 3.79 4.16
 .، عدد أفراد العينة100= ن  )أ(

 .الوسط الحسابي يقع على مقياس ذي خمس نقاط تتفاوت من رقم واحد لإلجابة على األقل موافقة حتى رقم خمسة لإلجابة األكثر موافقة )ب(

لى أن اإلدراك أقل من التوقعات، الفجوة وهي الفرق بين الوسط الحسابي للتوقعات والوسط الحسابي لإلدراك، واإلشارة السالبة تدل ع )ج(

 .واإلشارة الموجبة تدل على أن اإلدراك أعلى من التوقعات

 :تستخدم البنوك األميركية درجات التقييم التالية على مقياس من سبع نقاط  SERVQUALعند تطبيق مقياس  )د(

 ممتاز : 0.50 –أقل من  

 جيد : 1.00– حتى 0.50–من  

 ضعيف : 1.00–أكثر من  

حيث أن هناك فجوة ،إلى تقارب مستويات الجودة لكل من مستويات التوقعات واإلدراك وفقًا للمعايير مجتمعة ) 7(يشير الجدول رقم و

أي أن ما يتوقعه العمالء يفوق مستوى إدراك إدارات فروع البنوك وبالتالي ترفض الفرضية العدمية )  0.37-(سالبة وصغيرة نسبيا بلغت 

 لهذه التوقعات ) البنك العربي(ضمونها انه ال يوجد فجوة بين ما يتوقع العمالء الحصول عليه، وبين إدراك إدارات فروع البنك للدراسة والتي م

 النتائج

 :يمكن إجمال النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة فيما يلي 

 .يعد مستوى جودة الخدمات المصرفية في البنك العربي ممتازًا بشكل عام .1

 .األشياء المادية تحظى بأهمية متوسطة للعمالء، وهي بهذا لها قدرة محدودة في حفز العمالء للتعامل مع البنك .2

تتبادل االعتمادية والثقة مرتبة األهمية المتقدمة في تشكيلها لمستوى الوعي وتتبادل األشياء المادية واالستجابة مرتبة األهمية المتوسطة،  .3

 .ة الشخصية بالمرتبة األخيرةويحظى االهتمام والعناي

 .يعد بنك العربي من األجهزة المصرفية العمالقة في السوق األردني لمواكبته عصر التكنولوجيا .4

 .تسعى إدارة البنك إلى توفير طلبات ورغبات العمالء وفقًا لسياسته المالية واالئتمانية .5

 مناقشة النتائج

 .ل إليها في سرد النتائج سالفة الذكريقصد بالمناقشة هنا المضامين التي أمكن التوص

مستوى توقعات العميل في األردن من المؤسسات المصرفية ليس مرتفعًا كثيرًا، مما يعني أن العميل ال يتوقع مستويات بالغة التميز في  .1

 .الجودة

 إلى نقطة يكون عندها ما يقدم في ربما يؤدي طول فترة تعامل العميل مع البنك إلى فهم أوضح للطرفين لما يتوقعه، وبالتالي الوصول .2

 .مستوى المتوقع، والمتوقع في مستوى ما يقدم، وهذا يؤدي إلى زيادة وعي العميل المصرفي
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يؤثر مستوى تعقد التعامالت التي تتطلبها الحاجة الفردية أو حجم النشاط االقتصادي على مستوى توقعات العميل لجودة الخدمات  .3

لبدائل الختبار العميل، فكلما زاد مستوى تعقد التعامالت زاد مستوى التوقعات، وكلما توفرت البدائل بشكل المصرفية، وكذلك مدى توفر ا

 .أكبر زاد مستوى التوقعات أيضًا لألول وما يقدمه الثاني

و يعطي أهمية عند تعامله مع المؤسسة المصرفية، فإن العميل يكون حريصًا على التعامل مع مؤسسة أكثر من تعامله مع أشخاص، فه .4

 .متقدمة لالعتمادية والثقة وهي صفات مؤسسية، وأهمية متدنية لالستجابة واالهتمام والعناية الشخصية وهي صفات ترتبط بالعاملين

التقليل رغم أن االستجابة واالهتمام والعناية التي يبديها العاملون بالعمالء تحظى بأهمية متدنية لديهم، إال أنه يجب عدم إهمالها أو مجرد  .5

من أهميتها، فإن كان العميل ال يركز كثيرًا على سلوكيات العاملين فهذا ال يعني أنه راغب في أن يهان أو يعاقب من جراء تعامله مع البنك، 

ه يمكنه ولكن قد يكون فيه إشارة إلى أن استجابة واهتمام العاملين جيدة فعًال، وأنه من األمور المسلم بها أن تكون كذلك، فضًال عن أن

 .الحكم عليها بسهولة أكثر من حكمه على مدى اعتمادية أو ثقة البنك

 .يعد مستوى توقعات المودعين لجودة الخدمات المصرفية في بنك اإلسكان مطرد بغض النظر عن حجم الودائع .6

 وربما أنه بزيادة مستوى الدخل تعتبر الزيادة في مستوى الدخل السنوي غير مقترنة بالضرورة بالحاجة لمزيد من الخدمات المصرفية، .7

 .يزداد مستوى اإلنفاق

تبين من خالل معامل ارتباط سبيرمان أن وجهات النظر متقاربة بين العمالء والموظفين وأن الموظفين يتفهمون وجهة نظر العمالء ولكنهم  .8

لعامة والتي بدورها تحدد مقياس جودة األداء في ال يستطيعون تلبية رغباته وذلك ألن صنع القرار ليس بأيديهم بقدر ما هو بيد اإلدارة ا

البنك، وهي ليست على اتصال مباشر ومستمر بالعمالء لتدرك توقعات العمالء بعكس الموظفين، حيث أن الموظف يكون أكثر في حقل 

ة يومية تحول بينه وبين نقل التعامل المباشر وأكثر تفهمًا لحاجات أولئك العمالء، ولكن فالموظف منهك بما يقوم به من أعمال روتيني

 .توقعات ورغبات العمالء إلى اإلدارة العامة

 التوصيات

إظهارًا ألهمية هذه الدراسة، فإنه ال بد من تقديم بعض التوصيات البنك العربي لتعينها على التعامل مع جودة الخدمة بهدف تحسين 

 . أداء ممكنةمستواها ليوافق توقعات العميل وبالتالي الوصول إلى أعلى جودة

وتنطلق هذه التوصيات من حقيقة أنه ال توجد معادلة محددة لتحسين جودة الخدمة، ولكن هناك إطار يمكن أن ينتظم فيه جهد هذا 

 :والتي من خاللها يوصى بما يلي. توجه نحو جودة الخدمة، نحو العميل، نحو الموظفين: اإلطار على توجهات رئيسية ثالثة

 .جراءات والنظم والتجهيزات أو تطويرها لتقديم خدمة بالجودة المتفق عليهاتعديل الوسائل واإل .1

 .ربط األدوار الفردية واألولويات المؤسسية وتقييم األداء الفردي والمؤسسي بتقديم خدمة بالجودة المتفق عليها .2

لكافي لمناقشة أمورها وتعديل السياسات استمرار توجه اإلدارة نحو جودة الخدمة ومشاركتها والتزامها بها عن طريق تخصيص الوقت ا .3

واإلجراءات كلما تطلب األمر ذلك، والنظر إلى ما ينفق على تحسين الجودة على أنه استثمار على المدى الطويل وليس تكلفة، والسعي 

 .إلى تطوير ثقافة مؤسسية تعزز جودة الخدمة

ية في التوجه إليها والعمل فيها، وتحديد التميز في جودة الخدمة تحديد القطاع أو القطاعات من السوق التي ترغب المؤسسة المصرف .4

 .كميزة تنافسية للمؤسسة المصرفية في تلك القطاعات

وهذا قد ينعكس بشكل مباشر في . تطوير أو تعديل الخدمات المقدمة بما يوافق توقعات العميل واقتراح بدائل عملية ممكنة لتحقيق ذلك .5

 .ع حالة كل عميل سواء على نطاق كبير أو على نطاق صغيرتقديم خدمات مفصلة تتالءم م

 .إدارة شكوى العميل واالستجابة لها ومعالجتها بسرعة وانتظام وعلى مختلف المستويات التنظيمية وباألخص المستويات التنظيمية العليا .6

ل لقاءات دورية غير رسمية، أو من خالل تحسين قنوات االتصال بين الموظفين في جميع المستويات التنظيمية وبين اإلدارة، من خال .7

 .نشرات داخلية توزع على الموظفين وتنشر فيما بينهم، أو من خالل اقتراحات تصل لإلدارة العليا مباشرة

 .إعطاء دور فعال للموظفين في العمل على زيادة جودة األداء وتطوير وتحسين الخدمة ألنهم أكثر فهمًا واتصاًال بالعمالء .8

 .غيير والتجديد في النظام المتبع في سياسة البنك مع ما يتالءم مع حاجات الموظفينمحاولة الت .9
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 21/6/2010 قبل للنشرو                                 1/3/2010 ستلم البحث فيا

 * ملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشـف عـن المنطلقـات المعرفيـة، التـي يمكـن اسـتثمارها فـي توليـف نمـوذج اختيـار عقالنـي رمـزي، يتجـاوز طروحـات                                  

سـيولوجي مـن خـالل تبنيهـا      نظرية االختيار العقالني ذات الطابع االقتصادي النفعي ان هذه المنطلقـات تجعـل نظريـة االختيـار العقالنـي ذات طـابع سو                      

 .لمقوالت النظرية التفاعلية الرمزية بصيغتها الجدلية التي تتناول الفاعلين والبنى في آن معًا

أظهـرت الدراسـية أن تركيـز نظريـة االختيـار العقالنــي علـى رمزيـة الحيـاة االجتماعيـة يجعلهـا قــادرة علـى تفسـير ضـروب متنوعـة مـن العقالنيــة،                

 القـوى  –، والعقالنية المنضبطة، والعقالنية اآلمنة، وأفعال اإليثار والتضحية، والتسامح والتنازل، كما أن تركيزهـا علـى رمزيـة البنـى               كالعقالنية الشرعية 

ئفـة،  يجعلها نظرية تاريخية جدلية قادرة علـى تفسـير أنـواع مختلفـة أخـرى مـن العقالنيـة مثـل العقالنيـة الموجهـة، والعقالنيـة المقيـدة، والعقالنيـة الزا                          

 .باإلضافة إلى اقترابها من قضايا الصراع االجتماعي

 .التفاعل الرمزي، البنى الرمزية، العقالنية الرمزية، القوى الرمزية. االختيار العقالني: المفتاحيةالكلمات 

 

 

 

Symbolic Interaction and Rational Choice Theory: 
An Epistemological Dispositions for A Symbolic Model of Rational Choice 

 

Mohammed Al-Hourani: Sociology Department, Yarmouk University ,Irbid- Jordan. 
 

Abstract 

This study aims at exploring the epistemological dispositions which could be inversed to synthesize a symbolic 
model of rational choice.  These dispositions transcends the utilitarian economic thesis of rational choice theory, 
through converting it into a sociological rational choice theory which initiates the statements of dialectical symbolic 
interactionism that takes the structures and actors simultaneously   

The study revealed that rational choice theory concentration on the symbolic dimension of social life enabling it to 
interpret different varieties of rationality such as; legitimate, controlled, and safe rationality, and many kinds of actions 
such as; altruistic, sacrifice, forgiveness and concessions then it's  concentration on the symbolism of structures and 
powers, make it dialectical historical theory which is able to interpret many kinds of rationality such as; oriented, 
restricted, and false rationality, furthermore, it will be closed to conflict issues.   

Keywords: Rational choice, Symbolic interaction, Symbolic structures, Symbolic rationality, Symbolic Powers.  
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 :مقدمة

الذي بات أكثر تفشيًا بعد أن أصيب العمل النظري ذاته بالوهن ال تزال النظرية السوسيولوجية حتى الوقت الراهن تشكو من االنقسام 

وقد زاد من حدة هذه اإلشكالية انكفاء األطر النظرية على ذاتها، والنظر إلى الحياة االجتماعية من خالل طروحات تجزيئية، يرفض . والتراجع

.  بل يميل بعض األتباع الى تقديس منظوراتهم ويفترضون كمالهاأعالمها االلتقاء أحيانًا، وينخرطون في صراعات فكرية معلنة أحيانًا أخرى

(Friedman and Hechter:1990:214) . إن التنوع واالختالف في الطروحات النظرية السوسيولوجية، يعد مصدر ثراء حقيقي إذا استثمر من

اطع وااللتقاء، والتشابك المفاهيمي بين المنظورات خالل محاوالت تجسيرية أو توليفية، تظهر بأقل تقدير، القواسم المشتركة ونقاط التق

 .المختلفة

، واحدة من النظريات التي يمكن أن تصبح أكثر ثراًء من الناحية Rational Choice Theory (RCT)وتعد نظرية االختيار العقالني 

 نظرية االختيار العقالني حول مفهوم تعظيم ، فقد تمركزتSynthesizing أو توليفية Bridgingالتفسيرية، إذا خضعت لمحاوالت تجسيرية 

، أو الفعل )الغائي(، أو أكفأ وسيلة للوصول إلى أعظم منفعة في وقت معين، واعتبرت أن الفعل العقالني الغرضي Maximizationالمنفعة 

عية ذاتها سوقًا للمنافسة الحرة بين باعة االقتصادي المحاسبي هو نمط الفعل األكثر شيوعًا في الحياة االجتماعية، كما أظهرت الحياة االجتما

كمن يعلم سعر كل شىء ولكنه ال "ومن هنا، فان من أبلغ االنتقادات الموجه لهذه النظرية أنها .ومشتركين على مستوى واحد من المعلومات

 (Stone:2004:841)" يدرك قيمة أي شىء

ي كل مصداقيتها، ولكن من الطبيعي أن يؤثر في قدرتها التفسيرية، بحيث إن هذا االنحسار المفاهيمي، ال يفقد نظرية االختيار العقالن

يجعلها تتعامل مع أفعال في سياقات معينة وفقًا الختيارات محدودة، وذلك انطالقًا من افتراض أن الفعل العقالني يتحرك في وسط اجتماعي 

ي بمتغيرات سوسيولوجية مستقاة من منظورات سوسيولوجية أخرى، يزودها ومن هنا، فإن ارتباط نظرية االختيار العقالن. ثقافي ال يمكن تجاهله

ولكن رغم ذلك، ال يمكن صرف النظر عن أهمية هذه النظرية، التي تحاول . بنطاق تفسيري أكثر كفاءة ومالئمة ويجنبها أحادية التوجه التفسيري

 .ة، باعتبارها خاصية فريدة تميز الفعل اإلنسانيجذب االنتباه إلى واحدة من أهم خصائص الفعل اإلنساني، أي العقالني

، وذلك بإبراز أهمية المحتوى االجتماعي "سوسيولوجيا االختيار العقالني"وهكذا، تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من خالل التركيز على 

قوى االجتماعية في توجيه عملية االختيار  الثقافي، من منظور رمزي يشدد على دور المعاني والرموز وتأويالتها، وكذلك دور البنى وال–

ومثل هذا اإلجراء يضفي على نظرية االختيار العقالني طابعًا جدليًا، ويمنحها مقدرة تحليلية على المستوى . العقالني، وتيسيرها أو تقييدها

د البنى عقالنيًا، وكذلك دور البنى والقوى ، بحيث تأخذ باعتبارها مناشط الفاعلين الرمزية، وقدرتهم على تشييMacro Analysisبعيد المدى 

إن هذه الدراسة تحاول وضع المنطلقات المعرفية األولية لنموذج توليفي رمزي في . في التأثير على مناشط الفاعلين وما تحمله من دالالت رمزية

 .االختيار العقالني؛ وال تطمح إلى أن تكون محاولة توليفية بذاتها

لمتواضع الذي تتطلع إليه الدراسة، إّال أنها تقدم إضافة تستحق المتابعة، خاصة وأن مراجعة الدراسات السابقة ولكن رغم هذا الطموح ا

حول نظرية االختيار العقالني تكشف عن مسارين عامين نمطيين، األول، يؤكد على االختيار العقالني الحر، أو العقالنية الخالصة المفضية إلى 

 الثقافي والقيود التي من الممكن أن ُتْفرض على عملية االختيار، وكذلك –خذ بعين االعتبار المحتوى االجتماعي أعظم منفعة ممكنة دون األ

يشدد أصحاب هذا المسار على إعطاء األولوية للتفسير من منظور االختيار العقالني، ومن ثم االهتمام باعتبارات أخرى، ومنها االجتماعية، إذا 

 في التفسير، أما المسار الثاني، فيمثل ردود الفعل على االتجاه األول مع االحتفاظ بفكرة العقالنية كفكرة أصيلة، ولكنه فشل المنظور العقالني

ربط (أو متغيرات سياسية ...). ربط العقالنية باالستثمار وتحقيق أعلى ربح على هذا األساس(تضمن آراء نقدية تركزت حول متغيرات اقتصادية 

 ..).ربط العقالنية بالدوافع والمعايير(أو متغيرات نفسية اجتماعية ...) عل الجمعي، أو التصويت باالنتخاباتالعقالنية بالف

المقولة األولى، إن نظرية االختيار العقالني أقرب : بصورة أكثر وضوحًا، ترتكز األطروحة األساسية لهذه الدراسة على مقولتين أساسيتين

لجانب المعرفي والتفسيري بمقتضى استخدامها مفهومًا ضيقًا للعقالنية ينحصر في الفعل النفعي االقتصادي، وهذا إلى النماذج النظرية أحادية ا

أما المقولة الثانية، . ما يطرح شكوكًا جدية حول قيمتها وخصوبتها العلمية، وبشكل خاص، قدرتها على توجيه البحوث السوسيولجية اإلمبريقية

 التي تعيد – Post Blumarian age العقالني بطروحات التفاعلية الرمزية، وبشكل خاص الحقبة ما بعد البلومرية إن التقاء نظرية االختيار

 يجعل نظرية االختيار العقالني أكثر ثراًء من الناحية التفسيرية، ويجعلها ذات طابع جدلي يتناول العالقة بين –االعتبار إلى جدلية ميد الرمزية 

 .Macro والمستوى بعيد المدى Micro، كما يمكنها من التحليل على المستوى قصير المدى Objectiveوالموضوعي،  Subjectiveالذاتي 

المحور األول، نظرية االختيار العقالني، األطروحة األساسية واستدراكاتها، وهو يعرض للفكرة : تأتي الدراسة في ثالثة محاور أساسية

يار العقالني، ويقدم جملة من اآلراء المؤيدة والمعارضة، مما يساعد في الكشف عن حاجة نظرية االختيار األساسية التي تتبناها نظرية االخت

المحور الثاني، رمزية االختيار العقالني، المعنى والفهم واالختيار، يميط اللثام عن الحقيقة الرمزية لعقالنية . العقالني إلى افتراضات رمزية بنائية

ا يلتصق بموضوعات االختيار والتفضيالت من رموز ومعاني ودالالت يشّكلها األفراد ويفسرونها، وتنعكس على عملية الفعل االجتماعي، وم
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 القوى، وحدود االختيار العقالني، فهو يكشف عن دور البنى والقوى –أما المحور الثالث، رمزية البنى . االختيار، وقيمة موضوعات االختيار

 معاني ودالالت في التجربة التاريخية للفاعلين، في تقييد العقالنية وتوجيهها، وهو بذلك، يعكس الطابع الجدلي االجتماعية، وما تحمله من

 .الرمزي لعملية االختيار العقالني

 اُألطروحة األساسية واستدراكاتها: نظرية االختيار العقالني

 النفعي حيث تم تداول قضية العقالنية باعتبارها تحقيق الحد األقصى  باالقتصاد(RCT)ترتبط الجذور العميقة لنظرية االختيار العقالني  

. ولذلك فقد بدت النظرية ذات طابع اقتصادي حتى بعد دخولها إلى علم االجتماع. Maximizing Expected Utilityمن الفائدة المتوقعة 

ع مرتبطة باالقتصاد، ولذلك يمكن توضيحها بالمثل إن النظريات من هذا النو: "Wallace and Wolfوبهذا الخصوص يؤكد واالس وولف 

    Wolf:1995:226) (Wallace andالمشهور لكل شيء سعره

 Social Behavior It's"األشكال األولية للسلوك االجتماعي"ويميل الكثير من علماء االجتماع إلى اعتبار نظرية جورج هومانز 
elementary Forms  1961،فقد تضمنت نظريته المبادئ األولية للنظرية . يس نظرية اختيار عقالني في علم االجتماع النموذج الطليعي لتأس

وفي . التبادلية، عن طريق إرساء جملة من االفتراضات المشتقة من االقتصاد النفعي، وعلم النفس السلوكي، واألنثروبولوجيا االجتماعية

 على تطوير نظرية Coock، وكوك Coleman وكولمان Blauعلماء مثل بالو الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عمل عدد من ال

  .(Abell:1991:xviii)هومانز، وساعدوا في تطوير نماذج للفعل العقالني أكثر رسمية ورياضية 

لماركسية وطروحات وفي واقع األمر، فإن مراجعة طروحات نظرية االختيار العقالني، تكشف عن مرتكزات ابستمولوجية متنوعة، كالنفعية وا

، وتتجلى )الفعل العقالني(، كما تجسد أحد مسارات التحليل الفيبري للفعل Inter-actor Exchange حول التبادل مع الذات Paretoباريتو 

ات النظرية ـــفيها طروحات نظرية التبادل االجتماعي سابقة الذكر، لكن األمر األكثر وضوحًا في الغالب هو تضخم النزعة النفعية في طروح

(RCT) 
1. 

 بأن المبادئ ذاتها التي تحكم العملية االقتصادية، يمكن – Carling كما يوضح كارلينج –ولذلك، يزعم أصحاب نظرية االختيار العقالني 

ن خاللها عمليات فإذا كان االقتصاد يهتم بالطرق التي ُتحكم م. أن تحكم التفاعالت التي تتضمن مصادر كالوقت والمعلومات والقبول الهيبة

اإلنتاج والتوزيع واالستهالك بالنقود وديناميات السوق، فإن األفراد مدفوعين بحاجاتهم وأهدافهم التي تعكس تفضيالتهم، وطالما أنهم عاجزون 

واألفراد العقالنيين . فعالعن تحقيق كافة األشياء التي يريدونها، فعليهم إجراء اختيارات لألهداف والوسائل وحساب المسارات البديلة لنتائج األ

 .(Carling:1992:27)يختارون البديل الذي يحقق لهم إشباعًا أكبر 

   فاألفراد يؤسسون أفعالهم على ما يعتقدون  Rational choice (Wallace &Wolf:1995:269)"اختيارعقالني"ومن هنا جاء مصطلح

لم ندرة المصادر فإن هذا يعني باستمرار موازنة الوسائل البديلة مقابل الغايات أنه الوسيلة العظمى المؤثرة من أجل تحقيق أهدافهم، وفي عا

 .البديلة واالختيار من بينها لتحقيق الحد األقصى من الفائدة

  أن نظرية االختيار العقالني من أقوى النظريات في العلوم االجتماعية، فهي تساعد في فهمElinor Ostromلهذا االعتبار، يؤكد أوسترم 

الناس كمصلحيين، ونجحت في التنبؤ بالسلوك في المواقف التنافسية، التي تستبعد فيها ضغوط عملية االختيار أولئك الذين ال يضاعفون 

  .(Ostrom, 1998)منافعهم في السوق التنافسية  

ن يتخذ القرار، وأن يبني تصورات تامة  أن يجمع أقصى كمية ممكنة من المعلومـات قبل أ– حتى يكون عقالنيًا –وهكذا، يتعين على المرء 

حول موضوع االختيار،  ومن ثم يجب أن يختارأفضل الوسائل لتحقيق األهداف، مع األخذ بعين االعتبار تكاليف الفرص والمسارات المنفعية 

ى مفاهيم للفاعلين باعتبارهم إن نماذج االختيار العقالني ترتكز عل: Friedman and Hechterالبديلة وبهذا الخصوص يوضح فردمان وهشتر 

غرضيين وقصديين، وأنهم مدركون المتالكهم تفضيالت معطاة، ويتصرفون بهدف معلن لتحقيق الغايات المدرجة في هرم تفضيالتهم 

Friedman,1998:208) (.  

بر درجة من اإلشباع أو المنفعة إلى أن هناك جانب نفعي واضح في نظرية االختيار العقالني، فأنا أختار ما يجلب لي أك: يالحظ إيان كريب

جانب افتراض أنني أعرف ما هو وضعي، فأنا أعرف ما دخلي، وأعرف ما هي السلع والخدمات المتاحة لي، وأعرف ترتيب األشياء التي أرغب في 

 بأن البدائل متوفرة دائمًا، ولكن ثمة افتراض مضمر مضلل في الصيغة اإلجرائية للعقالنية، وهو يقضي) 1999:112، كريب (الحصول عليها 

 .وأنها تحمل نفس الدرجة من الجاذبية، باإلضافة إلى البعد اإلدراكي المحاسبي التام الذي يلتصق بالفاعل، ويدفعه إلى تحقيق أقصى منفعة

 :عد التالية نموذجًا للتنبؤ بفعل االختيار العقالني وفق القوا Abellومن هذا المنظور األداتي للعقالنية، يضع بيترآبل 
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 . افتراض أن األفراد قد حددوا المصادر الموضوعية التي يحوزونها، ووضعوا سلم أولوياتهم وأفضليتهم، والعوائد المتوقعة:أوًال

ذا سوف  تحديد شبكة االعتمادية المتداخلة بين الفاعلين، بحيث يأخذ كل فاعل باعتباره احتماالت الفعل المختلفة لآلخر، ماذا يفعل؟ ما:ثانيًا

 يفعل؟ أو يمكن أن يفعل؟ أو مالئم أن يفعل؟ أو ماذا فعل في الماضي؟

 . تحديد مسارات الفعل العقالني، أي كيف يمكن أن يتصرف الفاعل في ضوء تحقيق أكبر منفعة ضمن سلم أولوياته:ثالثًا

 . قياس الفرق بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة:رابعًا

  .(Abell, 1991) النموذج، يمكن إدخال عناصر وتقديرات ذاتية، ويعاد الحساب مرة أخرى  إذا أخفق هذا:خامسًا

ويؤكد آبل، مدافعًا عن أداتية االختيار العقالني، أن عددًا كبيرًا من الناس يتصرفون بعقالنية مما يدعو إلى قبول النظرية، ويتعين علينا 

 وفقًا لنظرية – وهو أمر نادر الحدوث –تفسيرات والنماذج العقالنية، وعندما يفشل التفسير حينما نفهم الفعل اإلنساني أن نعطي األولوية لل

وبذلك فإن آبل يعتبر العناصر  . (Ibid)االختيار العقالني يمكن توسيع نطاق التفسير ليشمل عناصر ذاتية وأحكام األفراد على مسارات الفعل 

نها ذات فاعلية هامشية في الفعل العقالني، علمًا بأن آبل لم يلتفت إلى حقيقة أن اختيار األفراد الذاتية أدوات تفسيرية من الرتبة الثانية أل

 .    ألهدافهم وترتيب أولوياتهم تحتكم أصًال إلى مدركات األفراد وتقديراتهم الذاتية

رية االختيار العقالني، بتأكيده أن هذه ومقابل هذا الموقف، يحاول كارلينج اختزال طموحات آبل وتفاؤله بشأن النطاق التفسيري لنظ

النظرية ال تفسر، وال يمكن أن تفسر كل شيء، ولكن هذا ال يعد فشًال لها، فنظرية االختيار العقالني خاصة وليست عامة، ولذلك فهي تتعامل مع 

:  إلى مدى أبعد من كارلنبج في قولهGiddensويذهب أنتوني جدنز  ) 117:1999 كريب،(ينة وفقًا الختيارات محددة أفعال في سياقات مع

والواقع أنه في ظروف نادرة جدًا يكون لدى الشخص غاية محددة تحديدًا واضحًا في ذهنه تعمل على تنظيم طاقاته في اتجاه واحد ال لبس "

 )188:2000 ،جدنز.......... (فيه 

بالنسبة لمنظِّري االختيار العقالني، فإن :  الذاتية لألفراد بقولهتجاهل نظرية االختيار العقالني الدوافع: Jamesكما يعيب سبيكارد جيمس 

وهذا يعني أنه ليس من المهم بماذا يفكر الناس حول ما يفعلونه، . التركيز ال ينصب على دوافع الناس الذاتية، ولكن على دوافعهم الموضوعية

ارهم ذرات امبريقية، بينما يجب النظر إليهم باعتبارهم عناصر تشكل نموذج ولكن المهم ماذا يفعلون حقًا، وهذا يجعلنا ننظر إلى األفراد باعتب

  .(James V., 1998: 4 -5)الحياة االجتماعية 

 على مفهوم الفعل الغرضي الغائي والقصدي والتزامها بالمنهجية – كما يالحظ فريدمان وهشتر –إن اعتماد نظرية االختيار العقالني 

وللسبب ذاته يعترف آبل بأن تبني مفهوم مرن . (Friedman,1998)  تحظى بتقدير العديد من علماء االجتماع الفردية، جعل طروحاتها ال

 .(Abell,1991) لالختيار العقالني في النظرية السوسيولوجية، كفكرة جوهرية، لم تجتذب إلى وقت متأخر سوى عدد قليل من علماء االجتماع 

 التي تحكم نظرية االختيار العقالني، موضحًا أنه يتضمن Axioms، نظام البديهيات Boundonن وفي السياق ذاته، يعرض ريموند بودو

، يؤكد بأن الفعل يمكن أن يفهم، وعقالنية Understanding تؤكد على قرارات وأفعال الفرد، وفهم Individualismفردية : ما يلي

Rationality ،وأداتية  تؤكد بأن الفعل ناتج عن أسباب في عقل الفردInstrumentalism تبرز اهتمام الفاعل بنتائج فعله، وأنانية Egoism 

ولكن اإلشكالية التي تواجه . Maximizationتؤكد أن الفاعل يهتم أساسًا بالنتائج التي تعنيه فقط، وبلوغ أقصى حد لإلشباع في عملية االختيار 

تياراتهم على معتقدات غير مألوفة، بينما ال تخبرنا هذه البديهيات عن أي شيء من هذه البديهات حسب ما يرى بودون، أن األفراد قد يبنون اخ

 وليس أداتية، Cognitiveالمعتقدات، فقد يمتثل الفرد إلى قرارات معينة بموجب المعتقدات، ألنه يعتقد بأنها صائبة، وهنا العقالنية إدراكية 

 عقالنية أداتية، وتمارس الصمت عندما تتعرض للمعتقدات المعيارية غير األداتيةولكن نظرية االختيار العقالني تختزل العقالنية إلى 
(Boudon,2003: 3- 9). 

، أن على نظرية االختيار العقالني أن تتدعم بطروحات دوركايم حول اإلنتاج الطقوسي Collinsولهذا السبب، يقترح راندال كولنز 

بر بتجذر الفعل األخالقي في مختلف التقاليد الدينية، بحيث يساعد ذلك في فهم النواحي الناتجة للعاطفة، وديناميات تضامن الجماعة، واهتمام في

  .(Williams, 2000)عن االلتزامات الدينية 

 بما في ذلك القيم والعادات Noninstrumentalومن هنا، فإن منظروا االختيار العقالني بدأوا االهتمام حديثًا بالحوافز الالأداتية 

 ومع ذلك، يبدو أن نزعة التفسير األداتي قد طغت على تفسيراتهم حتى عندما تعرضوا للحوافز الالأداتية ومثال (Kiser, 1998:798)واطف والع

 تبنى منظورًا أدائيًا لفهم انبثاق المعايير االجتماعية، فهو يفهم – أحد أعالم نظرية االختيار العقالني – Colemanذلك، أن جيمس كولمان 

عيار على أنه حقوق الموقع التي تهيئ بموجبها سيطرة الفاعلين على الفعل الهادف، وبمعنى آخر فإن هذا المنظور يضع األداتية في إطار الم
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، ولذلك فقد وصف كولمان نظريته في االختيار العقالني بـ "األداتية المنضبطة"النظام االجتماعي، بحيث يفضي هذا الطرح إلى شكل من 

  .The Economic Approach To Sociology (Marsden, 2005:13)قتصادي إلى علم االجتماعالمدخل اال"

الفاعلون ) 1:  ثالثة ظروف تعمل على ضبط أداتية االختيار وهيEffective Normsويوضح كولمان في نظريته حول المعايير الفعالة 

ال يستطيعـون تحقيق هذه السيطرة بعيدًا عن التبادل مع ) 2لهم المنفعي،  األداتيون يحاولون السيطرة على الظروف الخارجية المؤثرة في فع

التنظيمات االجتماعية تقدم نظامًا جزائيًا لفرض االمتثال والتكيف، ومن هنا، فإن التكيف مع المعايير قد يشتق من الرغبة بتجنب ) 3اآلخرين، 

    (Ibid:13-15)الحرج أكثر من التفكير بالربح أو تعظيم الفائدة 

 The Structure of"  بناء النظرية السوسيولوجية" في كتابه الموسوم Turnerبصورة أكثر وضوحًا، يعرض جونثان تيرنر 
Sociological Theory . اندماج نظرية االختيار العقالني في النظرية السوسيولوجية، بعد احتوائها لجملة من االفتراضات المعدلة سوسيولوجيًا

 :تاليعلى النحو ال

 .Goal Orientedالناس منفعيون وموجهون بأهداف  .1

 .الناس يمتلكون منظومات من التفضيالت أو المنافع المرتبة هرميًا .2

 :عند اختيارهم لمسارات التصرف، فإنهم يجرون حسابات عقالنية مع األخذ بعين االعتبار .3

 .يالت المرتبة هرميًاالمنفعة المترتبة على المسارات البديلة للتصرف باالستناد إلى التفض -أ 

 .تكلفة كل بديل في ضوء الفوائد السابقة -ب 

 .الطريقة األفضل للحصول على أقصى منفعة -ج 

الظواهر االجتماعية المنبثقة، والبناءات االجتماعية، والقرارات الجمعية، هي نتيجة اختيارات عقالنية صدرت عن أفراد يسعون إلى  -1

 .تعظيم الفائدة إلى حده األقصى

 :ر االجتماعية المنبثقة، تشكل منظومة مقاييس لالختيارات العقالنية الالحقة لألفراد، إلى الدرجة التي يحددون فيها ما يليإن الظواه -2

 .توزيع المصادر بين األفراد -أ 

 .توزيع الفرص لمسارات مختلفة من السلوك -ب 

  .(Turner, 1999:354) طبيعة المعايير والواجبات في الموقف -ج 

الصيغة المعدلة من نظرية االختيار العقالني، لم تتمكن من تجاوز ثالث مشكالت أساسية كامنة في بنيتها المعرفية يمكن القول، أن هذه 

أوًال، تعظيم الفائدة إلى حدها األقصى، يتعارض مع األفعال التشاركية فإذا سعى األفراد إلى أقصى فائدة ممكنة في كل مسار فعل : وهي

ثانيًا، إن الظواهر االجتماعية المنبثقة من الصعب أن تختزل .  فعل شيء ما يفيدون به اآلخرين أكثر من أنفسهميسلكونه، فلماذا إذن يختارون

إلى أفعال أفراد معينين يتصرفون بشكل أناني، كما ال يمكن اعتبارها وسائل ميسرة لبلوغ الفعل أقصى منفعة متوقعة، إذ يمكن أن تكون معيقة 

البية بصورة عادلة، ثالثًا، إن المعايير ليس بالضرورة أداتية، فقد يتبع األفراد معايير للسلوك تقودهم للتصرف بشكل ومجحفة، وال تيسر فعل الغ

عالوة على أن المعايير ذاتها قد تكون منحازة أصًال، بحيث تيسر فعل البعض . إيثاري، أو تبعث لديهم شعورًا بااللتزام يتجاوز مصالحهم الذاتية

 .لبعض اآلخروُتقيد ِفعل ا

 نموذجان للفعل العقالني، يتضمنان افتراض Maximization في نقده لفكرة تعظيم الفائدة Jamesوفي السياق ذاته، يعرض جيمس 

أن الموازنة بين التكاليف والمنافع، واختيار األفعال التي تضاعف صافي المنفعة، ولكن، ليس كما توضحها نظرية االختيار العقالني، مع اعترافه ب

 :الفعل األداتي أحد مسارات الفعل، وال يمكن تعميمه على الفعل اإلنساني، وهذان النموذجان هما

، وهو يوازي الفعل العقالني القيمي عند فيبر ويعني إتباع القيمة بصرف النظر عن Deontological action الفعل العقالني القيمي :أوًال

 .ة على ذلك األشخاص الذين يقدمون أفعالهـم بموجب ما هو مطلوب منهم كواجب أو شرف أو نداء دينيالمنافع والتكاليف المادية، وأبرز األمثل

وينطلق هذا الفعل من األخالقيات التي يمتلكها األفراد تجاه بعضهم، واالعتبار . Cathekonic action الفعل العقالني األخالقي :ثانيًا

  (James, 1998:4- 5) االجتماعية، ومثل هذا الفعل يتساءل عن المسؤولية أكثر من المنفعةالعالئقي للمسؤوليات التي تنشأ في العالقات
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إن فضاءات عديدة من النشاط اإلنساني ليست مفتوحة للسلوك االقتصادي األداتي، ألنها محكومة : Burceوبالمثل يوضح ستيف بيرس 

، وتتنكر لسلطتنا Reification"2التشيؤ "كولوجية اجتماعية تدعوها الماركسية بالمعايير الثقافية، وعندما نضع خياراتنا ننخرط في عملية سي

على خياراتنا، كما أنه في المجتمع الديني، حيث تكون الديانة أكبر منتج للقيود الثقافية على االقتصاد فإن نظرية االختيار العقالني تفقد قيمتها 

(Burce, 1993:8).  

 أن نظرية االختيار العقالني لم تختبر أبدًا اإلطار المرجعي للفرد، عندما ركزت على المصلحة Margolisكما يالحظ هوارد مارجولس 

الفرد أن يحقق مصلحته القصوى، وليس مصلحته الذاتية، ولذلك فإنهم يتصرفون كما  فالبيت مثًال، يمثل اإلطار المرجعي الذي يحـاول. الذاتية

أكثر من ذواتهم، فإن لم يأخذوا بعين االعتبار المصلحة التضامنية أو مصالح اآلخرين، فإن أساسات لو أنهم يشيرون إلى أطرهم اإلنتمائية 

  .(Margolis,1981:265)المجتمع من الصعوبة أن توجد، ولذلك فإن عدم اإلشارة إلى هذه المسائل يجعل نظرية االختيار العقالني غير صادقة

إلى مسألة هامة تجاهلتها نظرية االختيار العقالني من خالل مقارنتها مع طروحات آدم سمث  االنتباه Amos Witztumيلفت آموس فيتزتم 

حول العقالنية؛ فيؤكد بأن فكرة العقالنية لدى سمث مختلفة تمامًا حيث أنها اجتماعية في جوهرها، ألن اآلخر يمثل جزءًا من جملة ما يشكل 

ظرية االختيار العقالني الفاعل العقالني الغرضي دون اإلشارة إلى أي عضو آخر داخل المجتمع العقالنية أو يعيق السلوك، بينما تصور طروحات ن

(Witztum, 2005:3).  

 أنها تتصور الحياة االجتماعية كوحدة – كما يالحظ كريب –بالخصوص ذاته، فإن من المشكالت الواضحة في نظرية االختيار العقالني 

 بين أعضائها، وهذا ليس بالضرورة صحيحًا، فهذا التفسير ال يتعامل مع الصعوبات التي تواجه األفراد قائمة على اإلجماع واالتفاق الحر

والجماعات في رسم خططهم، فالزوج مثًال يستطيع أن يمنع زوجته من تحقيق كل إمكانياتها في الكسب بمزيج من االبتزاز العاطفي والقوة  

  . 14:1999)،كريب(

 ربما يكون أكثر راديكالية إذا وجه الفاعلون باهتمامات – كما أراد بيتر آبل –ولوية في تفسير الفعل للعقالنية وهكذا، فإن إعطاء األ

فثمة موقف يستعد فيه األفراد ألن ال يأخذوا شيء ألنهم يحملون ردود فعل إزاء . (Elester:2000:13)عالئقية، أو عقائدية، أو عاطفية 

كما ال بد من األخذ بعين االعتبار التغييرات البنائية القائمة، والتي تضع .  أنهم مدفوعين بعواطف الغضب والحسدمعاملتهم بطريقة غير عادلة أو

المفارقة بين التفضيالت واالختيارات، حيث يفضل األفراد شيء معين ولكن فعليًا يختارون شيئًا آخر نتيجة الضغوطات البنائية، ولذلك فقد قدم 

 مفهوم Thalerكما طرح ثالر .  Bounded Rationality   (Nilson,1982)" العقالنية المقيدة" مفهوم Sidney and Nilsonسيدني ونلسون 

وهي مفاهيم توالف بين طروحات نظرية االختيار العقالني والتقييدات . Quasi-Rational Choice (Thaler, 1991)" االختيار شبه العقالني"

 .البنائية االجتماعية والثقافية

لقد تعاملت نظرية االختيار العقالني مع متغيرات عارضة، ولذلك لم ُتقم اعتبارًا للخبرات االجتماعية المتشكلة عبر المسار التاريخي، والتي 

 ولكن .تدفع األفراد للتصرف بطريقة معينة، وهي في الواقع تمثل عملية حسابية عقالنية نابعة من فهم األفراد لوجودهم االجتماعي عبر الزمن

ما يطلق عليه جدنز التأثير األكورديوني للفعل . ومثال ذلك. رغم جميع ما تقدم، ال يمكن اعتبار نتائج الفعل االجتماعي مقصودة باستمرار

Accordion Effect . فتحقيق ما كان مقصودًا قد يفضي إلى عدد من النتائج األخرى، ومن قبيل ذلك الشخص الذي يضيء النور لتتيسر له

إن النتائج غير المقصودة ذات صلة وثيقة بالنظرية االجتماعية، . رؤية قد ينبه اللص في ذات الوقت وبالتالي فإن نهاية السلسلة تبدو اعتباطيةال

  . 2000 -185): جدنز(ألنها تلعب دورًا في إعادة إنتاج البيئة 

. Coleman حيث يالحظ كولمان Collective behaviorك الجمعي ومن التحديات التفسيرية التي تواجه نظرية االختيار العقالني، السلو

بأن الجميع ينخرط في تصرفات معبرة ال يمكن للفرد أن يحققها لوحده، والعوائد الممكنة للفعل الجمعي تكون أكبر بينما الكلفة أقل من فعل 

ولكن في المقابل قد . (Coleman,1999:223)ل الجمعي الفرد لوحده، ومثال ذلك تغيير المواقف السياسية، أو تغيير السلطة بموجب الفع

يفضل بعض األفراد التنحي أو الركوب بالمجان على جهود اآلخرين، فقد يرون أن تأثيرهم هامشي من حيث النتائج التي تجعل الفعل الجمعي 

التغيير في السياسة العامة التي يمكن أن يحققها ناجحًا، وأنهم لن يحرموا من المنافع التي يحققها الفعل الجمعي في حال نجاحه، ومثال ذلك 

إن هذا السلوك األناني الفردي، قد يمثل المسار الوحيد الذي يمكن أن تدخله نظرية االختيار العقالني فيما يتعلق بمثل . الفعل الجمعي الناجح

 .هذه المواقف

 :وبناًء على جميع ما تقدم يمكن تقديم االستنتاجات التالية

كز نظرية االختيار العقالني، بصورة واضحة، على الفعل الحسابي الحر، الذي ينبثق عن وفرة المعلومات، وإدراك تام لنسق  تر:أوًال

التفضيالت، واختيار أفضل البدائل المفضية إلى تحقيق أقصى فائدة متوقعة، وبالتالي فإن المعنى الوحيد الذي تنطوي عليه العقالنية ضمن هذا 

ليرتبط بتحقيق أقصى فائدة، أي النتيجة النهائية لعملية التخطيط، وليس العملية . لموازنة بين الوسائل والغايات، أو التخطيطالطرح، يتجاوز ا

 .ذاتها، وارتباطها الداللي بالنتيجة
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الحرية للفاعل بحيث يتمكن  تتخذ نظرية االختيار العقالني الفرد وحدة تحليل أساسية، ولذلك تفترض ضمنًا أن هناك قدرًا كافيًا من :ثانيًا

من تحقيق أقصى فائدة، ومن هنا، فقد تجاهلت القيود البنائية والمعيارية، والقوى االجتماعية، ووجود اآلخرين والخبرة االجتماعية، وهي 

ية ساذجة تفسيريًا عندما متغيرات يمكن أن تختزل منفعة الفاعل أو تستأصلها، سواء بإرادة الفاعل أو رغم إرادته، ولذلك فقد بدت هذه النظر

 . حاولت االقتراب من تفسير البناءات المنبثقة

 بعزلها الفعل الحسابي الغائي، عن السياق االجتماعي بمضامينه المختلفة، فإن نظرية االختيار العقالني ُتضيق حدودها التفسيرية، :ثالثًا

 المنظور السوسيولوجي الذي يشدد على المحتوى االجتماعي للموقف وتعلق الفاعل في فراغ، وتفرغه من اجتماعيته ورمزيته، وهكذا فإن

 .ودالالته والقوى الفاعلة فيه يبدو أكثر ثراًء في تفسير العقالنية

 )1(النموذج رقم 

 األطروحة األساسية لنظرية االختيار العقالني واستدراكاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركز على تفسير الفعل الغرضي، الذي يستند إلى وفرة من المعلومات، ونسق من أن نظرية االختيار العقالني). 1(يوضح النموذج رقم 

التفضيالت، وحساب المسارات البديلة، بحيث تفضي هذه اآللية الحسابية إلى أقصى فائدة ممكنة، بعد وضع الفاعل وموضوع اإلشباع خارج 

 .ة وآخرين وفهم تاريخيالمحتوى االجتماعي بما فيه من قيود بنائية ومعيارية وقوى اجتماعي

 المعنى والفهم واالختيار: عقالنيرمزية االختيار ال

إن نظرية االختيار العقالني بصورتها النفعية السابقة، تعيد إلى األذهان ما أطلق عليه تالكوت بارسونز المشكلة الهوبزية للنظام، وفي أقرب 

ق النظام، بتحقيق أقصى منفعة ممكنة، أو بأداتية الفعل، وبهذا فهي تقترف الذنب تقدير، فإنها تستبدل القهر الذي اقترحه هوبز من أجل تحقي

 Voluntaristicذاته باستالبها الفاعل وجوديته االجتماعية، ولقد عالج بارسونز هذه اإلشكالية باقتراحه النظرية الطوعية للفعل االجتماعي 
Theory of Social Action .وسائل في إطار المعايير االجتماعية، التي تنظم فعل االختيار من ناحية، وتفضي حيث وضع الفاعل والغايات وال

  .(Parsons, 1962:4 - 4)إلى تحقيق اإلشباع من ناحية أخرى 

ومثل هذا الطرح يمثل ضربًا من العقالنية الرمزية؛ تستند على افتراض أن األفراد يجرون حساباتهم ألفعالهم ضمن عملية تأويل مستمرة 

، والطبيعية )المعاني والقيم(، والثقافية )اآلخرين( االجتماعية –ظومة المعاني والرموز، التي ترتبط بموضوعات الحياة االجتماعية المختلفة لمن

ة، إن هذه العملية ال يمكن تجاوزها، سواء في التحليل الواقعي واإلمبريقي أم في الصياغة النظري.  وبموضوعات اإلشباع عمومًا–) المادية(

ولذلك فقد بدت معظم المنظورات السوسيولوجية، كمنظورات في المعنى أساسًا، وقد اتضحت هذه الحقيقة في الوظيفية التبادلية والتفاعلية 

 .الرمزية، والظاهراتية، واإلثنوميثودولوجي، باإلضافة إلى أعمال أنتوني جدنز، وبياربورديو

 على أن نظرية االختيار العقالني تفتقر إلى مسألة Hermeneutic traditionالتأويلي إذن، ليس من المستغرب أن يصر أصحاب التقليد 

  إلى عملية إدراك المقولة العقلية من خالل عالمة ذات معنى معطى تعبر عنها– Dilthey حسب دلتي –، حيث يشير "الفهم"جوهرية وهي 

 الفاعــل

حسابات الكلفة  نسق تفضيالت
 للبدائل املختلفة

معلومات

حسابية آلية

خارج احملتوى االجتماعي

القيود البنائية
 القيود املعيارية
 القوى االجتماعية
 الفهم التارخيي
 اآلخرين

االجتماعيخارج احملتوى
 )موضوع اإلشباع(حتقيق أقصى فائدة 

 استدراكات
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(Kopple, 2004: 3-4) .خصوصًا، – نسبة إلى هربرت بلومر –ة التفاعل الرمزي بصيغتها البلومرية ورغم أن المنهج التأويلي عمومًا، ونظري 

، تركز على وجهة نظر الفاعل وإدراكه الذاتي للموضوعات التي يتفاعل معها، إّال أن مدركات الفاعل تمثل Subjectivityذات نزعة ذاتية 

 .لة في المحيط االجتماعياشتقاقات تأويلية، وفهم منبثق عن الرموز والمعاني المشتركة المتداو

 – بأن نظرية االختيار العقالني تتجاهل التشكيل االجتماعي والخلفية الثقافية Milan Zafirovskiولذلك يجادل ميالن زافيروفسكي 

دة في العالقات التاريخية للتفضيالت، بما في ذلك المنفعة، والربح، والدخل، والثروة وغيرها من التفضيالت وان المسكليات والتفضيالت مجس

" معتمد سياقيًا" ويؤكد العديد من العلماء ان االختيار العقالني للفرد (Zafirovski, 2000:196)والبنى االجتماعية واألنماط الثقافية 

Context-dependent  أي أن أذواق الفرد وخياراته وتفضيالته تحكمها المعايير والمؤسسات االجتماعية والضرورات األخالقية ، 

(Etzioni,1988; Sigdem, 1991).  

. إن هذه الرؤية تعني، أن المسارات التي يتخذها الفاعل نتيجة قرار ما، ذات شرعية مستمدة من البناء الرمزي الذي يوجد فيه الفاعل

رتكزات الشرعية االجتماعية ومثل هذه الحقيقة توضح أن نظرية االختيار العقالني، لم تخبر بأي شيء يرتبط بشرعية االختيار، طالما تنكرت لم

، التي تعكس تكامل تقديرات الفاعل مع إطاره "العقالنية الشرعية"الموجودة في االتفاقات المشتركة للفاعلين، ولذلك يمكن التمييز بين 

ساب مصالح اآلخرين، أو ، التي تنعكس فيها أنانية مفرطة، يحقق فيها المرء مصالحه على ح"العقالنية غير الشرعية" الثقافي، و–االجتماعي 

 . يعظم عوائده على حساب اختزال عوائدهم

هناك عادة أكثر من قاعدة في النظام الرمزي األخالقي يمكن استدعائها لتكون مناسبة : "Gouldnerوبهذا الخصوص يوضح آلفن جولدنر 

اختيار الفرد لقاعدة محددة تحكم قراره هو نتائجه المتوقعة التخاذ القرار، بحيث يكون القرار بموجبها شرعيًا، والعامل المركزي الذي يؤثر في 

  .(Gouldner, 1970:217)الوظيفية 

 تتألف من المعنى الذي يحمله بالنسبة للشخص الذي يمثل له – أي وكل موضوع –إن طبيعة الموضوع : Blumerيقول هربرت بلومر 

 أنها مخلوقات اجتماعية تشكلت وظهرت من خالل عملية التعريف والتفسير موضوعًا، لذلك يجب أن تشاهد الموضوعات في ضوء معانيها على

إن المعنى يصنع الطريقة التي يرى بها المرء الموضوع، والطريقة التي يحضر بموجبها كيفية . كعملية تتخذ مكانًا هامًا في التفاعل بين الناس

  .(Blumer, 1969:11)ث في الموضوع التصرف تجاه الموضوع، والطريقة التي هو من خاللها مستعد للحدي

إن الرموز تزيد إلى حد كبير، القدرة على حل مشاكل مختلفة، فالناس يستطيعون التفكير بشكل رمزي : Joelويضيف تشارون جويل 

ة الحال فإن كلفة الخطأ وبطبيع . (Joel,1989:62)بأفعال بديلة متنوعة قبل أن يتخذوا فعًال معينًا، وهذا يقلل من فرصة القيام بأخطاء مكلفة 

المقصودة هنا، ال تتوقف عند حد الكلفة المادية فحسب، بل تتعداها إلى الكلفة الرمزية، المترتبة على إخفاق العقالنية الرمزية أو غيابها، مثل 

 .النبذ االجتماعي، والوصم، والسخرية، وفقدان الثقة، واالزدراء

، حيث يركز الرمزيون على االهتمام بكيفية "مبدأ التخطيط"رف ضمن تقاليد التفاعلية الرمزية بـِ يرتكز جوهر العقالنية الرمزية، على ما يع

تفاعل الالعبين االجتماعيين وفق أساليب تؤدي إلى تكون واستمرار وتغير قواعد اللعب معتمدين في ذلك كله على سير التفاعل بحيث يصل كل 

ة من الموضوعات واألحكام المتعلقة بأداء السلوك، ويسَتخدم مثل هذا التعريف كإطار عام فاعل إلى تعريف للموقف من خالل مجموعة خاص

وكما هو واضح، فإن مبدأ التخطيط، يمنح العقالنية ) 237-236- 1999 ،تيرنر(مرجعي تقاس من خالله نتائج مجموعات معينة من السلوك 

شبكة الرموز المعقدة والمتشابكة بكثافة في الموقف االجتماعي، ومن هنا، فإن " جريان وتدفق"باعتباره آلية الزمة لتفكيك . الرمزية طابعًا ديناميًا

منطق العقالنية الرمزية، ال يخالف منطق فاعلية الذات البشرية في إنتاج موقف االختيار وتشكيله، فالموقف، كما هو الحال بالنسبة للفعل، يبنى 

 .جه الموقف الذي يتصرف فيهمن قبل الفرد عن طريق مالحظة وتأويل أو

. Gadamarوتتجلى حقيقة العقالنية الرمزية، بطابعها الدينامي، في االنتقاء الحذر بين رموز الموقف االجتماعي فيما يطلق عليه جادامار 

 المعنى، حيث يتضمن معنى الذي يعتبر مكون ال غنى عنه في إنتاج". بالسياق التساندي"أو ما يميل جدنز إلى وصفه " الدائرة الهرمينوطيقية"

 1989 ،زايتلن(الداللة الرمزية الكاملة للموقف الذي تتساند فيه المعاني ودالالتها، والوعي بها وتفسيرها، واختيار المناسب منها للموقف 

:291. ( 

البينذاتية ليؤكد بأن الناس هم الذين يعطون من خالل " مناطق المعاني المحدودة" تعبير Schutzيستخدم آلفرد شوتز 

Intersubjectivityومن ثم فإن . أي أن المعاني النابعة من تجاربهم وليس علم وجود األشياء هو الذي يكون الحقيقة.  لونًا لحقيقة األشياء

 )1989:زايتلن(  هذا المصطلح يعبر عن طريقة وصف جريان الحياة اليومية لإلنسان ضمن مختلف التجارب ذات المعنى

إذ يمكن أن يتحرك ". الغباء الرمزي"أو ". الالعقالنية الرمزية"لحقيقة تتكشف عند استخدام مفاهيم مغايرة، من قبيل ال شك أن هذه ا

إن عقالنية الفرد ضمن هذا . الفرد ضمن وسط اجتماعي ثقافي غريب عنه، ولم يألفه من قبل، بحيث ُتغلف المعاني والدالالت والرموز بالغموض
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لية ضعيفة، حتى فيما يتعلق باالنتقاء السلعي، فهو ال يعرف البدائل واستحقاقاتها بأقل تقدير، وقد يترتب على انتقائه الموقف تبدو ذات احتما

نتائج مكلفة، أو خسارة واضحة، أو قد يصبح فريسة لالستغالل، لذلك فإن الفعل يصاب بحالة من التردد واالرتباك، أو عدم القدرة على االنطالق 

 .وضوعات االختيار المختلفةبحيوية إزاء م

ال تجري فوق السياق الرمزي ودالالته، بما في ذلك الدالالت والمعاني األخالقية وااللتزامات االجتماعية، " العقالنية اآلمنة"ومن هنا، فإن 

مكن أن تظهر كالظلم واالستغالل وإن تحقق ذلك، فإن جملة من المعاني السلبية ي. سواء بالنسبة للغرباء عن السياق الرمزي أم المنتمين إليه

من الممكن لنا أن نفهم عملية صياغة التفاعل كنظام أخالقي بوصفه التجسيد الواقعي للحقوق "ولذلك يؤكد جدنز أنه ... . والقهر واالنتهازية

 ) .217 :2000 ،جدنز(عليها واقعيًا والوفاء بااللتزامات، وهناك نوع من التناغم المنطقي بينها على الرغم من أنه يمكن انتهاكها أو الخروج 

 على أن فهمًا صادقًا للممارسات االجتماعية يتطلب حركة مزدوجة تؤدي إلى أبعد من الموضوعية، كما Bourdieuيشدد بيار بورديو 

) 146:1992، أنصار(قتصادية تؤدي إلى أبعد من الذاتية، والتي تأخذ بعين االعتبار معنى التصور الرمزي الذي يشكل جزءًا مكونًا للعالقات اال

وبالخصوص ذاته، يوضح بيار أنصار أن التصور عن رأس المالي الرمزي يجب أن يحظى باهتمام، ألنه يدل على أن قواعد التصرف والمعايير 

والقيمة .  سلعي وداللياالجتماعية مكونة لمكاسب اجتماعية ذات نتائج فعالة، وأن الثروة إذا ما كانت اقتصادية فهي حقيقة واقعية ذات وجهين

 ).166-165:المرجع السابق (السلعية والرمزية مستقلتان نسبيًا 

ال بد من األخذ بعين االعتبار أن المعايير االجتماعية التي تحتضن المعاني والرموز هي أداتية سواء على مستوى تحقيق اإلشباع أو على 

رد االختيار بين بدائل ال نهائية، ومثال ذلك ما يطلق عليه في النظرية البنائية الوظيفية مستوى تحقيق النظام، لكنها ليس بالضرورة أن تمنح الف

، التي تشير إلى Double contingency" المشروطيه المزدوجة"- نظرية األنساق االجتماعيةSchimid أو كما يرغب أن يسميها ستشمد –

 الفرد نوعًا من الحرية المنضبطة في االختيار، يراعي فيها توقعات اآلخر، ولذلك فهي االعتماد البنائي المتبادل لتوقعات األفراد، والتي تمنح

إن هذا الشكل من العقالنية المقيدة ال يعد ضربًا من القسر  . (Schimid, 2003:9)المكون اإلشباعي، والمكون التوجيهي : تتضمن مكونين هما

ن االعتماد البنائي المتبادل مستمرًا، فيمكن افتراض أن هناك نوعًا من الرضا لدى األطراف النسقي المطلق لحرية االختيار العقالني، فطالما أ

خاصة وأن مأسسة . المتفاعلة، وعكس ذلك، فإذا أخفق أحد األطراف في مكافأة توقعات اآلخر، فإنه قد ينسحب كليًا من العالقة ويستبدلها

 . االختيار بما يفضي إلى تحقيق اإلشباعالنسق على النحو السابق، ارتكزت على إرادة حرة في

، لإلشارة إلى أن فهمنا ألنفسنا كفاعلين عقالنيين، يتدعم بمفهوم آخر Practical identity مفهوم الهوية العملية Levineيستخدم ليفين 

عية التي تشير إلى الفئات االجتماعية ، والهوية العملية تشمل كل من الشخص والهويات االجتماMeta-desiresيعبر عنه، وهو ما وراء الرغبات 

أو مكونات مفهوم الذات التي يشترك فيها مع اآلخرين؛ فنحن ال نتصرف بعقالنية أو ال عقالنية فقط، ولكننا نفهم أنفسنا أننا نتصرف بعقالنية أو 

، وأن آخرين يالحظون أفعالنا ال عقالنية، بمعنى أننا نالحظ أنفسها كفاعلين يتصرفون في سياقات اجتماعيـة وثقافية مختلفة

(Levine,2005:10-11).  

يشير إلى عمليات رمزية معقدة، تمكن الفاعلين من تحقيق مطالب اآلخرين الحاضرة، " العقالنية الرمزية"ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم 

ثناء التفاعل مع اآلخر الحاضر المتواجد في الموقف، واآلخر الغائب عنه، والتوقعات وتصورات الذات التي تنبثق من اكتساب الدور وفهمه أ

واألحكام الخاصة بالقدرة على أداء السلوك تجاه أي موضوعات إضافية قد يدمجونها إدماجًا رمزيًا . المعيارية التي يدرك وجودها في الموقف

 ) .283:1999 ،تيرنر(أثناء التفاعل 

إن القدرة على استخدام الرموز والعالمات للتواصل تعتبر من الخصائص المميزة والفريدة لإلنسان، : Habermasاس لذلك يجادل هابرم

وعلى الرغم من أن العقل األداتي قد اكتسب أولوية في المجتمعات الحديثة، إّال أنه ال يمكن تجاوز حقيقة الموقف االجتماعي الممتلئ بالرموز 

 لإلشارة إلى ساحة الرموز والمعاني المتشابكة في الحياة االجتماعية، والتي Mediaن هنا، فهو يستخدم مفهوم الوسط المتداخلة والمعقدة، وم

  .(Somit, 1999:4)تمأل المجال بين األفراد المتفاعلين مع بعضهم، والموضوعات المختلفة في محيطهم االجتماعي 

أتي من خالل أن الناس يفسرون، أو يعرفون أفعال بعضهم وموضوعات اإلشباع بدًال من أن وهكذا، فإن الخاصية الفريدة للعقالنية الرمزية ت

 ولكنها تستند إلى المعنى الذي – كما يؤكد بلومر –يستجيبوا لها انعكاسيًا فقط، بمعنى أن استجابتهم للموضوعات المختلفة ال تصنع مباشرة 

عنى يتوسط التفاعل واالختيار، وهذا التوسط يوازي عملية إدخال التفسير بين المثير يلصقونه بأفعال بعضهم وبالموضوعات من حولهم، فالم

 ومن هذا المنطلق فإن استدماج نظرية االختيار العقالني للسياق الرمزي (Blumer, 1969:78-79)واالستجابة في حالة السلوك اإلنساني 

لوك االنعكاسي الذي وقعت فيه، والذي جعلها أقرب إلى ضرب من السيكولوجية واألبعاد الداللية لموضوعات اإلشباع يجعلها تتجاوز شرك الس

 .النفعية واألداتية

، علمًا بأنها ضمن "ال عقالنية"لذلك فإن نظرية االختيار العقالني تقف عاجزة عن تفسير كثير من ضروب الفعل التي تبدو من منظورها 

 أن نظرية االختيار العقالني تعجز بوضوح عن تفسير الفعل اإليثاري، والتنازالت االجتماعية، العقالنية الرمزية غاية في العقالنية، ومثال ذلك
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والتضحية، والتسامح، والتعاون، وكرم الضيافة، وضروب متنوعة من الفعل الديني التي تعكس تبادًال مع الذات وتغلب النتائج المعنوية على 

فعال ال تعني بالضرورة الخسارة، طالما أنها قد تؤدي إلى ارتفاع مكانة الفرد، أو منحه مزيد من المادية، ومن منظور عقالني رمزي فإن هذه األ

 .االحترام أو تعزز نفوذه االجتماعي، أو مرضاة الله، وجميع هذه االعتبارات ترتبط بقناعات وحسابات دقيقة لدى األفراد

 Motivational"  القوى الدافعية" نظرية االختيار العقالني تتجاهل  أن Daniele Conversiوفي هذا السياق يرى دانييل كونفيرسي 
Forces  .وأي . لماذا يموت بعض الناس من اجل جماعاتهم بسرور في مناسبة معينة دون غيرها: وبذلك تعجز عن إجابة تساؤالت من قبيل

  . (Conversi, 2002)حساب للكلفة والربح يمكن ان يقود إلى مثل هذه النتائج 

لكن الواقع هو الذي يفرض ذاته على . الواقع أن أحد المنظورين العقالني األداتي والعقالني الرمزي، ال يفرض ذاته على الواقعو

المنظورات، ويشكل تحديًا حقيقيًا أمام مقدرتها على الفهم والتفسير، ومثل هذه األفعال ال تخلو من واقع اجتماعي معين، رغم أنها تزداد حيث 

 الثقافي أكثر فاعلية، واألمر األكثر أهمية هنا، هو أن هذه األفعال ذاتها تخضع لحساب عقالني تراعى فيه البدائل –ظام االجتماعي يكون الن

بدالالتها، وبذات الوقت يبدو أنها ال تسعى إلى تحقيق أعظم فائدة ممكنة، فالمرء يمكن أن ال يكون متسامحًا في موقف ما، ويتمكن من 

 .تعويض كبير النتهاك حق له، ولكنه قد يؤثر أن يتنازل عن حقه، العتبارات اجتماعية، أو ثقافية، أو دينيةالحصول على 

، وهو موقف يبدو في آنيته غير عقالني "الموقف اإلدخاري الرمزي"ومن هنا، فإن العقالنية الرمزية، تأخذ بعين االعتبار ما يمكن وصفه بـ 

ن تحقيقه، أو يقدم تنازًال، أو يخسر، ولكنه في بعده المستقبلي عقالني، حيث يستخدم الفاعل التوقعات حيث ال يحقق الفاعل أفضل ما يمك

الرمزية الحاضرة في الموقف الدخار فائدة مستقبلية، ويندرج هذا االعتبار تحت مفهوم التخطيط في نظرية التفاعل الرمزي، ولهذا السبب اعتبر 

 الهدية أو المكافأة كائن له روح، يضمن الفاعل رجوعه إليه مرة أخرى، بموجب االلتزامات – وبالو  موس، وهومانز،–معظم التبادليون 

 .االجتماعية واألخالقية

إن التساؤل حول أي التفضيالت تستحق أن تقتنى، يبرز تمييزًا هامًا بين األذواق والشهوات، :  الطرح السابق، بقولهSteeleيدعم ستيل 

 أي القيم التي تجعل اختبار السلوك العقالني ممكنًا بإرجاعه إلى اإلطار األوسع الذي يجري فيه Meta-Preferencesوما وراء التفضيالت 

(Steele, 2004).  

، بعدًا هامًا آخر في الخصوص ذاته، حيث يجادل بأن التقييم في ضوء الناتج الكلي يختلف عن التقييم في Bernoulliكما يضيف بيرنولي 

وهي نتاجات . التي تتحقق عندها المنفعة، ولذلك فإن الناس يقيمون نتائج أفعالهم من خالل توقعات القيمة المرتبطة بتلك النتاجاتضوء اللحظة 

ترتبط بالبعد الزمني للقيمة، ولهذا االعتبار فإن نظرية االختيار العقالني تعجز عن تفسير عملية التصويت في االنتخابات، حيث يشارك األفراد في 

ا يتصورون أنه يحقق مصلحة عامة وأن نتائجه ليست آنية وال تعود بصورة مباشرة على الفرد، فكيف إذن يمكن اعتبارهم عقالنيين يحاولون م

 .(Kahneman, 1984:34)الحصول على الحد األقصى من المنفعة 

، حيث تختلف "العقالنية النسبية" ما يمكن وصفه بـ إن إدراج متغير الزمن، وكذلك السياق الرمزي في نظرية االختيار العقالني، يكشف عن

طبيعة االختيار العقالني من مرحلة زمنية إلى مرحلة زمنية أخرى، ومن محتوى رمزي إلى آخر، حيث تتعرض معاني الموضوعات ودالالتها 

كن أن تكون طروحات االختيار العقالني أكثر وهكذا يم. وتأويالتها للتغير عبر الزمن وطبيعة المرحلة التاريخية وضمن السياقات االجتماعية

واقعية، حيث أن سلم األولويات والتفضيالت، وطبيعة المعلومات تختلف من مكان آلخر كما قد تختلف من شخص آلخر ضمن المكان ذاته وذلك 

 .تبعًا للرموز والمعاني المتشكلة ضمن الخبرات الفردية

اثان تيرنر بهذا الخصوص ذو مصداقية عالية حيث يالحظ أنه بدًال من االنطالق إلى العالم لذلك يمكن اعتبار االنتقاد الذي يوجهه جون

التجريبي في كل األحوال، تلجأ نظرية االختيار العقالني إلى مخططات نظرية أولية مسبقة ومجموعة من المفهومات لم يتحقق منها إمبريقيًا، 

 بينما تملي عمليات التفاعل الرمزي على مناهج البحث ضرورة احترام الحقيقة اإلمبريقية، وبروتوكوالت من إجراءات البحث لها صفة القداسة،

ويتعين أن يبدأ الباحثون بدراسة التفاعل من خالل مجموعة من المفهومات تجعلهم يتأثرون بعمليات التفاعل بدًال من بناء صورة فجة مسبقة 

 .)243: 1999 ،تيرنر( موضوع البحث عن

 :استخالص جملة من النتائج حول ما تقدم من طروحات، على النحو التاليوهكذا يمكن 

 الحياة االجتماعية ذات طبيعة رمزية تتشكل عن طريق التفاعالت المستمرة بين األفراد بحيث تتولد منظومات متعددة، ومختلفة عن :أوًال

تمثل الوسط الذي يتحرك فيه األفراد، ولذلك فإن الرموز والمعاني المعاني والدالالت الرمزية المرتبطة بموضوعات االختيار واإلشباع، وهي 

 .تمثل أدوات أساسية من الضروري أن يمتلكها كل فرد ليجيد االختيار

 بناء على ما تقدم، فإن التصرف العقالني، يتطلب استخدام الوسائل، والبدائل، وترتيب التفضيالت، وانتقاء الغايات وفق دالالتها :ثانيًا

ورغم أن فروقات متعددة يمكن أن تظهر في عملية االختيار، إّال أنها تبقى ضمن اإلطار . تها، وحسابات الكلفة الرمزية المترتبة عليهاورمزي



 2207 محمد الحوراني

الرمزي الذي يضفي عليها شرعية وقبوًال داخل المجتمع، وتتكشف أهمية وقوة النظام الرمزي عندما تتم عملية االختيار سواء للوسائل أم 

 .خارج الشرعية المقررة والمرتبطة بتوقعات األفراداألهداف 

 ال تمثل طرفًا فعاًال في عملية االختيار، ولكنها تتحدث عن ذاتها من خالل – باستثناء اآلخر االجتماعي – إن موضوعات اإلشباع :ثالثًا

مسافة التي تفصلهم عنها، والحاجة إليها كموضوع إشباع، ، المرتبط بالمعنى الذي تحمله، وفق قيمتها بالنسبة لألفراد، وإدراكهم لها، وال"الفهم"

 .ولذلك فإن بناء هرم التفضيالت يتم وفق عملية رمزية معقدة، تعكس في جوهرها حسابات عقالنية للكلفة ومستوى اإلشباع الممكن تحقيقه

 )2(النموذج رقم 

 رمزية االختيار العقالني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن اختيار الفاعل للغاية يتخلله بناء رمزي، يضفي شرعية على الوسائل وموضوع اإلشباع، ويساعد في تنظيم ) 2(لنموذج رقم يوضح ا

 .البدائل وحساب األولويات، بحيث يؤدي ذلك إلى تشكيل الصورة الرمزية للغاية، والتي تدفع الفاعل إلى عملية االختيار

  العقالنيختيار القوى وحدود اال–رمزية البنى 

، أنه عندما يرفض منظروا االختيار العقالني، أن يأخذوا بالحسبان البناءات المنبثقة Hindess and Mouzelisيالحظ هندس وموزليس 

ن والتاريخ والسياقات االجتماعية والثقافية فإن مقوالتهم تميل إلى أن تكون إما خاطئة أو تافهة، وإذا أخذوا هذه األطر الواسعة بجدية فإ

  .Sharot, 2002:1)(نظريتهم تخسر أناقة منطقها االستنتاجي 

فالحقيقة الواضحة، أنه ثمة خط جدل مفقود في الطرح السوسيولوجي المعدل لنظرية االختيار العقالني، حيث اقتصر الطرح على اعتبار أن 

ور هذه البنى الممأسسة في تقييد حرية االختيار أو توجيه االختيار، البناءات والمؤسسات والمعايير نتاجًا الختيارات األفراد العقالنية، متجاهًال د

وعالوة على ذلك، فإن افتراض من هذا القبيل يعتبر مضلًال، إذ يتجاهل دور القوى في الحياة االجتماعية وما تنطوي عليه . أو تضليله وتشويهه

 .قمن قدرات متمايزة سواء في االختيار أم على مستوى اإلشباع والتحقي

إن أخذ نظرية االختيار العقالني، برمزية البنى والقوى القائمة في المجتمع، يجعلها نظرية جدلية قادرة على تفسير انبثاق البنى والقوى، 

 –ذاتي باإلضافة إلى دورها المؤثر في عملية االختيار ومستويات اإلشباع المترتبة عليها، ومن هنا، يمكن لنظرية االختيار العقالني تناول ال

 .الموضوعي، والجدل القائم بينهما في إطار تحليلي بعيد المدى، يتجاوز المستوى الطوعي لفعل االختيار

عالوة على ذلك، فإن أخذ رمزية البنى والقوى بالحسبان، أي المعاني التي تحملها ودالالتها لدى األفراد، يجعل نظرية االختيار العقالني 

ناءات الخبرة والوعي المرتبطة بتفاعالت األفراد مع البناءات المنبثقة عبر الزمن، حيث أن مأسسة البنى والقوى وما ، تميط اللثام عن ب"تاريخية"

ولذلك فإن مخططات األفراد في . تحمله من دالالت تمثل مسألة تاريخية، تحمل فيضًا من تجارب األفراد وخبراتهم في وجودهم االجتماعي

م عبر الزمن بجملة من القوى أو البناءات المتصلبة التي تكبح طموحاتهم، أو تمنعهم من المستوى المتوقع الحياة االجتماعية، قد تصطد

لإلشباع، أو تحول دون تحقيق أي مسار من البدائل المرسومة، بل قد تكون عملية إشباع مصالح القوى على حساب مصالح اآلخرين بصورة 

 الفاعل
 الغاية
 )موضوع اإلشباع(

 الصورة الرمزية
 للغاية

نضج االختيار

ر التوجهتبلو
والدافعية

الرمز واملعىن       شرعيـة       الوسائل

 
 الفهم والتفسري        تنظيــم       البدائـل

 
 التوقعات الرمزية      حسـاب      األولويات
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ة لفعل االختيار هي أكثر ما يكشف عن حالة العجز التفسيري لنظرية االختيار العقالني بصورتها واضحة، ومثل هذه المظاهر البنائية المعيق

 .الراهنة

 وليس مدرسة – Kuhn ممثلة ِبـ مانفرد كون Iowa Schoolإن هذه الطروحات تتوافق تمامًا مع طروحات التفاعلية الرمزية لمدرسة أيوا 

 من خالل النظر إلى أن البناءات التي يشيدها الفاعلون هي ذات ثبات نسبي وتعمل Meadجدلية ميد  حيث حاولت إعادة االعتبار إلى –سيكاغو 

 . ، ولذلك تدعى هذه المدرسة بـِ التفاعلية الرمزية البنائية(Turner,1999:244- 245)على تقييد التفاعل 

ما يمكن عمله، كما يحدد االستجابات المختلفة  يحدد – حسب ميد –إن النمط التنظيمي : Woodوبهذا الخصوص يقول ميشيل وود 

التي يمكن لألفراد توقعها من المجتمع األكبر، فالتنظيم االجتماعي يحدد الخبرات الماضية والحاضرة بالنسبة للفاعلين، لذلك فإن البناءات 

ا فإن ميد قد أدرك النواحي الذاتية والموضوعية  األفعال االجتماعية والنشاط الذاتي لألفراد، وهكذCompletionاالجتماعية تعمل على إكمال 

  .(Wood,1983:293)للنشاط االجتماعي وديالكتيك التفاعل بينهما 

 Basic" حتمية البناء األساسي" لنظرية االختيار العقالني فيما يطلق عليه Christianoومن هنا، ثمة تحديًا يقدمه ثوماس كرستيانو 
structured determinismيه أن تنمية وصيانة وتراجع المؤسسات البنائية األساسية في المجتمع تتحدد بقوى تفوق أو تتحدى مقدرة ، يؤكد ف

ويذهب كرستيانو أبعد من ذلك، حيث يقترح أن هذا الشكل من الحتمية ال يعني فقط أن الفاعل محكوم بقوى خارجية، . الناس على توجيهها

 هو نتاج لتأثيرات تراكمية للعديد من – السياسية، الدينية، العائلية –ى أن تطور هذه المؤسسات ولكنه يؤكد أنه ليس هناك فاعل مطلق، بمعن

  .(Christiano, 2004:124- 125)األفراد الذين يتصرفون بموجب تنوع كبير في األهداف 

فراد أي البعد التقييدي، فهي كما يوضح  ذات بعد واحد في وجود األ– من الناحية التحليلية –لكن، بكل األحوال، ال يمكن اعتبار البنى 

، وميسرة Constraining ان البنية ال ترتبط بالتقييد، ولكنها دائمًا مَقيدة The Duality of Structure" ثنائية البنية"جدنز في طروحاته حول 

Enabling عبر الزمان والمكان، بحيث تتعدى سيطرة الفاعلين  ولكن هذا ال يمنع الخصائص المؤسسة لألنساق االجتماعية من التمدد واالتساع

  .(Giddens, 1984:26)األفراد 

بحيث تأخذ بعين االعتبار مواقع الفاعلين من البنى . ومن هذا المنظور، تتاح فرصة للنظر بصورة أكثر واقعية لعملية االختيار العقالني

 أم يفتقدون، ذوي سلطة، أم مجردين منها، قادرون على اتخاذ القرار، أم والمؤسسات القائمة، ومواقعهم من موضوعات القوة، أي يمتلكون

 .The Structure of R.C، "بنية االختيار العقالني"خاضعون للقرارات، جميع هذه المتغيرات وغيرها مما يشبهها، يمكن وضعها تحت مصطلح 

البناءات "و " البناءات المفتوحة"و " االستقالل"و " الحرية"بيل الذي يجعل نظرية االختيار العقالني أكثر اتساعًا لتشمل متغيرات من ق

حيث أن معرفة المصادر، والترتيب الدقيق لسلم األولويات، ومعرفة البدائل وكلفتها، قد ال تكفي الختيار عقالني ذو نتائج إيجابية، إذا " المغلقة

قالنية في إطار الخضوع واإلذعان فإنها ال محالة تنطوي على تضحيات وتنازالت لم تكن بيئة االختيار تنطوي على الحرية، كما أنه مهما بلغت الع

 .وربما تحقيق أدنى درجات المنفعة، أو عدم تحقيقها مطلقًا

بهذا المعنى، يمكن أن تدخل نظرية االختيار العقالني قائمة العلوم النقدية القائمة على مصلحة التحرر، والتي تضع في مركز اهتمامها 

 عن التشويه القائم في التفاعل والتواصل وإصالحه، فالتشويه يقع حيثما تخفى وقائع حالة معينة عن بعض المشاركين في عملية التفاعل الكشف

 ) .35:1999،كريب. (أو عنهم كلهم، وعندما تحول القوانين بطريقة أو بأخرى بين البشر ومشاركتهم بصورة كاملة في عملية اتخاذ القرار

أنه في موقف القوة المؤسسة على تزويد اآلخر بالخدمات فإن العقالنية تبقى مرهونة بيد : Emersonريتشارد إيمرسون لذلك يوضح 

بالعقالنية "ومعنى ذلك، أنه ثمة ما يمكن وصفه  .(Emerson, 1962:31-41)صاحب القوة ما لم يتحقق التحرر واالستقالل للطرف الخاضع 

 الخضوع واإلذعان حيث يتعرض األفراد إلى االستغالل والحرمان مع انعدام البدائل المتوفرة، أو قلة جاذبيتها، وفي وهي تبرز في إطار" الموجهة

حالة التهديد أو التلميح بالعقوبة، فإن أقصى مستويات العقالنية يتمثل في الخالص من الموقف، أو الخالص منه بأقل خسارة ممكنة، وبذلك فإن 

 . يختزل مستوى العقالنية فقط بالتنازل عن جزء من المنفعة، ولكن قد يدفع األفراد إلى الهروب بطريقة غير عقالنيةالخوف من القوة قد ال

إن التفاضل في القوة يمثل حقيقة كاملة بالنسبة للعالقات االجتماعية على كافة : Blauكما تتضح العقالنية الموجهة في قول بيتر بالو 

القوة، يستطيع أن يستخدم قوته في فرض الخضوع واإلذعان ويستطيع استخدامها في استغالل اآلخرين وذلك المستويات، والذي يتمتع ب

وفي مثل هذا الموقف ال يمكن للمرء الخاضع سوى اختزال عقالنيته، لتتناسب مع  . (Blau, 1964:22)بإجبارهم على العمل لحساب مصلحته 

 .وبشكل خاص، عندما تنعدم البدائل. العالقة وفق مصالحهمتطلبات صاحب القوة، الذي يعمل على توجيه 

 إلى أن أصحاب القوة، هم بالنتيجة، مستعدون وقادرون على تأسيس الظلم في النظام األخالقي ضمن Gouldnerويذهب آلفن جولدنر 

ك، فإن أصحاب القوة يستطيعون تعريف ما وأكثر من ذل. وبذات الوقت مكلفة كثيرًا ألولئك األقل قوة. مستويات تتناسب معهم وتخدم مصالحهم
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هو أخالقي وما هو حقيقي، فما هو أخالقي غالبًا، ليس أكيد، وبين الحين واآلخر يمكن إنكاره، وإن أصحاب القوة ال يخلقون النظام االجتماعي 

  .(Gouldner, 1970:297)األخالقي خالف ما يلبس الجميع فقط، ولكنهم يقصرون ويطيلون حسب ما يناسبهم 

 القوى تفضي إلى وسيلة معرفية هامة، تتمثل في فهم القوى أو تأويلها وتفسيرها كمعنى ذو داللة بالنسبة للخاضعين، –إن رمزية البنى 

وكذلك بالنسبة ألصحاب القوة، فأصحاب القوة مثًال، يمارسون استراتيجيات تبقيهم في موقع السيطرة، حيث يعلمون إلى أي درجة يمكنهم أن 

كموا ويؤثروا ومتى، والخاضعين يعلمون مقدار الحرية وحدود الخضوع ومقدرتهم االعتراضية، ومتى يرفضون، ومتى يقبلون، ومتى يقدمون يتح

 .وهكذا فإن الرموز الدالة المرتبطة بالقوى تمنح الفاعلين القدرة على تأمل ردود أفعالهم، واالستعداد لها في مخيالتهم. تنازالت أكثر

إن ظروف عالقة القوة تعرف :  الخضوع، يقول بالو–ة المعنى والفهم في االختيار العقالني عند األفراد في سياقات السيطرة وحول أهمي

تلك التي يمتلكها الخاضعون للقوة والتي تحدد ردود فعلهم إزاء المطالب التي : بمقياسين من التوقعات االجتماعية ذات الداللة الرمزية وهي

وكما هو  . (Blau, 1964:228)وتلك التي يمتلكها أصحاب القوة والتي تحدد مدى مطالبهم مقابل الخضوع الذي يفرضونه تقابل خضوعهم، 

واضح فإن الطبيعة الرمزية للعالقة تجنب كل من الطرفين ارتكاب أخطاء مكلفة، ولكن طالما أن الطرف الخاضع هو المعرض غالبًا لالختزال 

 .حرصًا على مراقبة ردود فعل صاحب القوة، انطالقًا من الحرص على إشباع حاجاته، حتى لو كان هذا اإلشباع مشوهًاالعقالني، فإنه يبدو أكثر 

ولذلك فإن عالقة القوة تتحرك بمنحى متذبذب وفقًا لما تمليه التوقعات على أطراف العالقة وبشكل خاص الطرف الخاضع، فإذا كانت 

، فإنه يضفي شرعية على القوة القائمة ويعتبر وضعه مفيدًا، وإذا جاءت المنافع على قدر التوقعات، فلن يقدم المنافع التي يتلقاها تفوق توقعاته

الخاضع القبول والرضا، ولكنه ال يشعر باالستغالل، وأما إذا كانت المنافع أقل مما تقدره التوقعات فإن شعورًا باالستغالل واالستياء سوف يظهر 

ولهذا االعتبار فإن عقالنية صاحب القوة تقتضي أن يراقب ردود فعل الخاضعين، حتى يحافظ على   .(Ibid:228)(يةوتبدأ عملية سحب الشرع

ومعنى ذلك أن العقالنية النفعية المادية قد . امتيازاته كصاحب قوة، مما يضطره أحيانًا إلى تقديم تنازالت، أو إلى االسترضاء بأشكاله المختلفة

 . إطار دينامية العقالنية الرمزية المتضمنة في بنية العالقة، والتي ترتكز على فهم الفعل وتأويل المعنى المرتبط بهاختزلت أو انحسرت في

هو :  األخذ بعين االعتبار بعدين للقوة في عملية اتخاذ القرار العقالني، األول– Harsany كما يوضح هرزاني –إذن، من الضروري 

تكاليف الفرصة بالنسبة للخاضع في محاولته رفض : حب القوة في محاولته التأثير في صاحب القوة األقل، والثانيتكاليف الفرصة بالنسبة لصا

مطالب صاحب القوة، وهذان البعدان يمثالن مقياسين لمتانة قوة الطرفين، حيث أن تكاليف استخدام القوة على اآلخر يجب أن تعرف بالقيمة 

 ومن قبيل ذلك، أن األهمية المركزية المعطاة للممارسات الرمزية تستجيب لبديهيات أساسية (Harsany, 1969)(المتوقعة ودالالتها في العالقة

 ).12: 1992، أنصار(وأولها أن العالقات الطبقية ليست عالقات اقتصادية بل هي معًا عالقات قوة وعالقات معاني 

ة تسعى إلى تحديد األسلوب الرشيد لتراكم رأس المال وسرعة دورته، فإن وبموجب هذه الحقيقة، مثًال، إذا كانت عقالنية البرجوازي

وبذات الوقت فإنه حينما تتأسس . قصورها عن إدراك متتاليات فعلها العقالني المحدود يقودها إلى تخليق نقيضها اي البروليتاريا الواعية

، ذات "العقالنية الواعية"وهكذا فإن ) 191: دت:ليله(معية وليست طبقية البروليتايا فإن العقالنية تفرض عليها أن تسعى إلى تحقيق أهداف مجت

 .أبعاد شمولية تتجاوز حدود المنفعة المباشرة الضيقة

ورغم أن ". العقالنية المقيدة"إن اتخاذ القرار تحت ضغوطات التقييدات البنائية، أو في إطار عالقات القوة، يقود ال محالة إلى ضرب من 

 يتضمن الطاقات الكاملة التخاذ قرار حقيقي بعيدًا عن التشوهات، واختزال المنفعة، إّال أنه يمثل حقيقة وجودية ال يمكن التنكر موقف كهذا، ال

 .لها في التحليالت الواقعية للحياة االجتماعية

عمل بشكل طوعي، إّال أنه يمتلك على الرغم من موافقة العامل على عقد ال:  بوضوح عن العقالنية المقيدة بقولهHodgsonيعبر هوجسون 

خيارًا قليًال ليستخدم من قبل شخص في مكان معين، فالبديل هو الفقر والجوع، واليوم يعتبر الخوف من الجوع بمثابة القوة التي تدفع العامل 

حل محلها، إّال أن العقد جعل من للقبول بسلطة الرأسمالي، وعلى الرغم من أن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، اتخذ مكان العبودية و

  .(Conway, 1987:09)الجوع بديًال للسوط 

إن الطروحات السابقة، تساعد في جعل نظرية االختيار العقالني معيارًا لحقيقة رأس المال االجتماعي الفعلي، من خالل الكشف عن خبرات 

، "غير ديموقراطية"أم " ديموقراطية"للفعل، " ميسرة"أو " معيقة"اعتبارها الفاعلين بالدالالت التي تحملها البناءات والعالقات االجتماعية ب

إن تعلم الثقة واستثمار مصادر الفعل في المجاالت الموثوقة، تبنى على تجارب . بها أم ال، تعمل بموجب االلتزامات أم تخترقها" الوثوق"ويمكن 

وله، وهذا ما يكرس حقيقة أن العقالنية ذات طبيعة تاريخية، ولكن من جهة أخرى، وخبرات متراكمة سابقة، سواء للفاعل الفرد أم لآلخرين من ح

عندما تعمل بنى القوة، ومثال ذلك الدولة، على صياغة المحتوى الرمزي " الزائفة"فإن الطبيعة التاريخية للعقالنية، قد تكشف نمط من العقالنية 

 القيد في آن معًا، فتبدو العقالنية كحالة تماثل مع حدود –لى صناعة مسارات الحرية الذي يؤطر نسق التفضيالت وداللة الغايات مما يؤدي إ

  .(Hall, 1998:192)" وهذا ما تفعله األيديولوجيا كنسق معتقدات رمزي يوجه الفعل االجتماعي"البنى القائمة دون التفكير بتجاوزها، 
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يمكنها أن تستوعب، شكل العقالنية الزائفة، الذي ينتج عن خضوع المؤسسة لذلك، فإن نظرية االختيار العقالني بصورتها الراهنة، ال 

الدينية للدولة، ونشرها لمفاهيم وتصورات حول الحق، والعدالة، ومستوى اإلشباع، والشرعية، والطاعة، والوالء، ال تخدم مصالح الفاعلين 

ه العملية جزءًا من عملية استغالل شمولية، تتحقق من خاللها ثروة االجتماعيين بمقدار ما تخدم مصالح أصحاب القوة في الدولة، وتعد هذ

 .أقلية من الناس على حساب نفقة عدد كبير من أعضاء المجتمع

وهكذا، يتضح أن تجسير نظرية االختيار العقالني لتشمل قضايا بعيدة المدى، يتطلب افتراضات بنائية، تعكس تكامل الفرد والبناء، وليس 

ولكن، ليس . فاألفراد قادرون على اكتشاف البدائل والفرص حتى في ظل القيود البنائية، وضغوطات القوة. ردي بصورة كليةطمس الوجود الف

 .في كل األحوال، وليس بعيدًا عن التنازالت والتضحيات

: قالني، كفعل اجتماعي بمعنيين القوى تبدو في إظهار فعل االختيار الع–إن ثراء وقيمة تجسير نظرية االختيار العقالني برمزية البنى 

أنه فعل واسع الحيلة بما يمتلك من مدخرات رمزية ودالالت ومعاني تجعله ممكنًا في إطار القيد : األول، أن هذا الفعل مقيد اجتماعيًا، والثاني

 .الذي تفرضه البنى والقوى القائمة

 – القوى، يجعل نظرية االختيار العقالني أكثر اقترابًا – البنى وعالوة على ما تقدم، فإن تجسير طروحات االختيار العقالني برمزية

 من تفسير إحباطات الناس داخل المجتمع، وأشكال الحرمان التي يتعرضون لها، باإلضافة إلى تفسير انبثاق التمردات والثورات –وبصورة شرعية 

ع هي في الواقع تعارضات في عقالنية األفراد والجماعات ومخططاتهم الشعبية والصراعات، حيث أن تعارضات المصالح التي ترتبط مباشرة بالصرا

 .وعدم تطابق األحداث فيما يتعلق بمصالحهم

 :وبناء على ما تقدم من طروحات يمكن تقديم االستنتاجات التالية

لية تعززها الرموز والمعاني  إن البناءات والقوى تمثل تجسيدات حقيقية خارجة عن األفراد من ناحية، وترتبط معهم بعالقة جد:أوًال

والدالالت التي تشكل بناءات الخبرة والوعي عبر التجربة التاريخية المتوغلة في عمق الزمن من ناحية أخرى، ومثل هذه الحقيقة ال يمكن 

النسبة لنظرية االختيار تجاهلها في التحليالت السوسيولوجية، وبشكل خاص إذا تعلق األمر بمسار الفعل االجتماعي ونتائجه كما هو الحال ب

 .العقالني

في " العقالنية الموجهة" البنى في فعل االختيار العقالني يكشف عن أشكال متنوعة من العقالنية، مثل – إن تناول رمزية القوى :ثانيًا

لح الراسخة ألصحاب القوة في في إطار القيود البنائية وتصلبات البنى الناتجة عن المصا" العقالنية المقيدة"موقف الخضوع واإلذعان، و 

ومن هنا، فإن العقالنية ال تعني . التي تفرضها األيديولوجيا بما تتضمنه من عملية تشويه رمزي" العقالنية الزائفة"البناءات االجتماعية و 

الني، ولذلك فإن غاية العقالنية قد بالضرورة تحقيق أقصى منفعة ممكنة، كما ال تجري دائمًا في إطار من الحرية كما تفترض نظرية االختيار العق

لكن ينبغي العلم بأن . تكون التحرر، كما قد تنطوي على تنازالت وحرمان إلشباعات كان من الممكن تحقيقها في ظروف تتضمن حرية االختيار

ر ضراوة وقسوة، إّال أنه في نهاية األمر الخضوع أو التنازل قد يمثل اختيارًا عقالنيًا إذا كانت مقاومة القوة أو االحتجاج ينطوي على نتائج أكث

 ".أقل تنازالت"أو " أقل حرمان"أو ". أقل كلفة"وينطوي على حرمان إنما يمكن أن يتحول معنى االختيار العقالني إلى ". خضوع"

ني، إذ بالوقت الذي تقيد  القوى صيغة جدلية تنطوي على ثراء تفسيري عظيم بالنسبة لنظرية االختيار العقال– تقدم رمزية البنى :ثالثًا

فيه اختيارات األفراد أو تكبح طموحاتهم أو تحطم توقعاتهم، فإنها تولد لديهم احتقانات متراكمة من االستياء والغضب والعدوان، مما يؤدي إلى 

بة ردود فعل الخاضعين إزاء فرض قيد آخر على أصحاب القوة الراسخون في البنى أو المستفيدون من األوضاع القائمة، حيث يتطلب األمر مراق

مستويات الحرمان الذي يتعرضون له جراء تعثر العقالنية، ولذلك فإن عقالنية أصحاب القوة تقتضي التنازل عن بعض االمتيازات أو تقديم 

، غايتها التخلص من "ليةعقالنية راديكا"المزيد من المكافئات، وعدا ذلك فإن استمرارية إحباطات عقالنية الخاضعين عبر الزمن قد يقود إلى 

 .البنى القائمة والقوى الفاعلة فيها ورموزها
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 )3(النموذج رقم 

  القوى وحدود االختيار العقالني–رمزية البنى 
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عقالني، ونتائج عملية االختيار الجدلية الرمزية بين القيود التي تفرضها البنى والقوى على عملية االختيار ال) 3(يوضح النموذج رقم 

العقالني في إطار القيد، حيث تؤدي ردود الفعل المصاحبة إلحباطات العقالنية عبر الزمن إلى استجابة أصحاب القوة وتنازلهم عن بعض 

 .امتيازاتهم أو تقديم المكافئات للخاضعين، وعدا ذلك قد تنبثق عقالنية راديكالية غايتها استبدال الوضع القائم

 :خاتمـة

حاولت هذه الدراسة الكشف عن المنطلقات المعرفية التي تكسب نظرية االختيار العقالني طابعًا سوسيولوجيًا رمزيًا، ولذلك فقد تم التركيز 

الفكرة األساسية األطروحة األساسية واستدراكاتها، يميط اللثام عن : نظرية االختيار العقالني: على ثالثة محاور متكاملة منطقيًا، المحور األول

التي تتضمنها نظرية االختيار العقالني، وحاجة هذه النظرية لاللتقاء مع طروحات التفاعلية الرمزية لتصبح أكثر مالئمة من الناحية التفسيرية، 

، يبحثون عن أكفأ وسيلة حيث تبين أن نظرية االختيار العقالني بصورتها الراهنة، نظرية اقتصادية تنظر إلى أعضاء المجتمع كمصلحيين أنانيين

لتحقيق أعظم ربح ممكن، وبذلك فهي تقع في إطار النظريات الفردية، وتفهم الفعل من خالل أداتيته ومحاسبيته، بعيدًا عن السياق االجتماعي 

ة لنظرية االختيار العقالني على والثقافي الرمزي الذي يتحرك فيه الفاعل، كما تبين أن جميع الظواهر والبناءات االجتماعية المنبثقة تبدو بالنسب

 .أنها نتاجًا الختيارات األفراد العقالنية، وبذلك فاألفراد قادرون على التحكم بهذه البنى وتوجيهها وفقًا لمصالحهم جميعًا

بل تبدو في كثير من . ةلقد كشف المحور الثاني، رمزية االختيار العقالني، المعنى والفهم واالختيار، أن العقالنية ليست أداتية بصورة مطلق

األحيان، إدراكية رمزية، حيث يفهم األفراد ويفسرون المعاني المرتبطة بموضوعات اإلشباع، وبناء هرم التفضيالت، كما تبين أن العقالنية الرمزية 

في عملية االختيار، ولذلك ذات طابع شرعي، فهي منضبطة ضمن أخالقيات السياق االجتماعي الثقافي، بحيث يراعي المرء حقوقه وحقوق غيره 

فإن العقالنية الرمزية على خالف العقالنية األداتية تتميز بأنها آمنة، ال تتعالى على النظام االجتماعي القائم، وإذا تم خرق القواعد النظامية فإن 

ية االختيار العقالني إلى المحتوى الرمزي معاني سلبية تطفو على السطح كالظلم واالستغالل أو الجشع والالأخالقية، ومن هنا، فإن التفات نظر

الفعل اإليثاري، والتضحية، . للحياة االجتماعية يجعلها قادرة على تفسير ضروب من الفعل ال يمكن أن تفسرها بصورتها الراهنة، ومثال ذلك

 . حقيق منفعة مستقبليةوالتسامح، والتنازل، والكرم، والمدخرات الرمزية، التي تظهر تنازالت األفراد في موقف راهن، لت

 قيود بنائية
 وضغوطات القوة

 )اختزال املنفعة(تنازل

بوادر عقالنية 

 تقييد القوة      ردود فعل
 

 فهم وتفسري         فهم وتفسري
 

 تنازالت القوة   تعظيم الفائدة

 

 الزمن

ــة االختيار العقالين رمزيـــــــــــ

 جدلية
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 القوى، وحدود االختيار العقالني، فقد كشف أن العقالنية ليست آنية، ولكنها ذات طابع تاريخي داللي، –أما المحور الثالث، رمزية البنى 

تاريخي لتفاعالت األفراد وبشكل خاص تبرز في تفاعالت األفراد مع البنى والقوى االجتماعية التي تلتصق بها مجموعة من المعاني عبر المسار ال

معها، وبذلك يمكن لعملية االختيار العقالني أن تكون معيارًا للكشف عن مرونة البنى أو تصلبها، باإلضافة إلى ذلك فقد تبين أن العقالنية يمكن 

ذلك تتحول العقالنية من أعظم أن تكون موجهة في موقف الخضوع واإلذعان، كما يمكن أن تكون مقيدة في إطار البنى االجتماعية القائمة، وب

منفعة ممكنة إلى أقل كلفة، أو أقل حرمان ممكن كما يمكن أن تكون العقالنية زائفة بفعل األيديولوجيا التي يتبناها أصحاب القوة بحيث تصبح 

ون نظرية بعيدة المدى وذات طابع ثقافة سائدة ومن االعتبارات الهامة التي يكشف عنها هذا المحور، أن نظرية االختيار العقالني يمكن أن تك

 .جدلي بتناولها دور البنى والقوى في توجيه وتقييد عملية االختيار العقالني، باإلضافة إلى اقترابها من مسائل هامة كتفاضالت القوة والصراع

 

 

 

 الهوامش 
                                                           

1
حقيقة أن األفراد يتصرفون بطريقة عقالنية أدركها الكثير من علماء االجتماع، ولكنهم نظروا إلى الفعل اإلنساني باعتباره يتضمن عناصر عقالنية وأخرى غير عقالنية    

لى األبعاد العاطفية والقيمية للفعل، لكن الذي يميز نظرية االختيار العقالني هو أنها تتنكر ألنواع الفعل األخرى وتؤكد على الفعل العقالني الحسابي الخالص، وبذلك باإلضافة إ

 .أصبح منظروا االختيار العقالني بشكل متزايد رياضيين في توجههم
 
2

د نظرية االختيار العقالني في وسطها، أي النظام الرأسمالي، حيث تشكل هذه الفكرة نقدًا أخالقيًا قويًا للنظام الرأسمالي، باعتباره يريد ستيف بيرس من طرح فكرة التشيؤ، نق 

غامضة غير إنسانية نظامًا يحول البشر إلى أشياء يمكن أن ُتباع وُتشترى، ويتضمن تحول الصفات اإلنسانية إلى أشياء جامدة واتخاذها وجود مستقل واكتسابها صفات 

: أنظر. فالعمليات الداخلة في تشكيل التشيؤ تخلق بنى اجتماعية خارجية يصبح بنو البشر دمى لها، وبذلك تضعف قدرتهم على االختيار الحقيقي الفعال، والقدرة على التغيير

 .309كريب، إيان، النظرية االجتماعية، مرجع سابق، ص
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 املستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات، وقياس مدى تأثريها علـى             االلكرتونية التقنيات
  األردنينيحاسبني القانونيني عملية التدقيق من وجهة نظر املفعالية
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 15/9/2011 وقبل للنشر                                 13/5/2010 ستلم البحث فيا

 * ملخص
 

 مـن خـالل عـرض      ناألردنيـي  القـانونيين  حاسـبين الم مـن     نظـم معالجـة البيانـات      تـدقيق المسـتخدمة فـي     االلكترونية   التقنيات تناولت هذه الدراسة  

 ). الحاسبوباستخدام الحاسب،خالل و الحاسب،حول  (نظم معالجة البياناتالتدقيق المستخدمة في ظل ) طرق(مداخل 

وذلك مـن   على فعالية عملية التدقيق  نظم معالجة البياناتتدقيق المستخدمة في    التقنيات االلكترونية  هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير      

نظـم   تـدقيق  ، والتحقق واإلثبات، وتقييم نظم الرقابـة الداخليـة، وتقريـر   تخطيطال تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على  استخداماثر   تحديدخالل  

  .معالجة البيانات

 منهـا البيانـات   اسـتمد ان من المصادر كان أولهما الكتـب والـدوريات والتـي        ياعتمد الباحثان في جمع البيانات المتعلقة بالدراسة على نوعين رئيس         

والتـي تـم تصـميمها مـن خـالل االطـالع       ، منهـا  وثانيهما يتمثل في االستبانة الخاصة بمعالجة الجانب العملـي  لها،الثانوية للدراسة وبناء اإلطار النظري    

 منهـا علـى   تـم الحصـول  التـي   وفرضـيات الدراسـة بالشـكل المناسـب و    أسئلة، وذلك بحيث تغطي ةموضوع الدراس بعلى الدراسات السابقة ذات العـالقة      

، والبـالغ    العاملين في األردن   المحاسبين القانونيين األردنيين   من بين    محاسبا قانونيا ) 158( وقد تكونت عينة الدراسة من      . البيانات األولية للدراسة  

  . محاسبا مجازا474وذلك من اصل % 66 محاسبا قانونيا مزاوال للمهنة أي بنسبة 243عددهم 

ئج الدراسة إلى وجود اثر ذي داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيـات الكترونيـة فـي تـدقيق نظـم معالجـة البيانـات علـى فعاليـة              وتشير نتا 

، تخطـيط ال  كـل مـن  علـى عملية تدقيق نظم معالجـة البيانـات، حيـث أظهـرت النتـائج أن هنـاك أثـرا ذا داللـة إحصـائية للتقنيـات االلكترونيـة المسـتخدمة                       

  .نظم معالجة البيانات تدقيق  واإلثبات، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وتقريروالتحقق

تقنيـة البيانـات االختباريـة،    و، تقنيـة اللقطـة  : اسـتخدامها هـي  تأثيرا على فعالية عملية التـدقيق عنـد   أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر التقنيات كما   

 .، وتقنية السجالت الممتدة)قرارتكثيف الفحص عند نقاط اتخاذ ال (تقنية الخريطةو

  . األردنيونااللكترونية، تدقيق نظم معالجة البيانات، فعالية عملية التدقيق، المحاسبون القانونيون التقنيات: المفتاحيةالكلمات 

 

 

Electronic Techniques Used in Examining Data Processing Systems and 
Measuring their Impact on the Effectiveness of the Auditing Process from the 

Perspective of Jordanian Certified Public Accountants 
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Abstract 

The study dealt with the electronic techniques used in examining  electronic data processing systems by Jordanian 
certified public accountants through projecting the methods of auditing used in electronic data processing systems 
(about  the computer, through the computer, and by the computer). 

The study aimed at measuring the influence of such techniques on the effectiveness of the techniques of auditing 
data processing systems by defining the impact of using such systems on planning, confirmation, evaluating internal 
control systems and reporting. 
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In collecting the data related to the study, the researchers adopted two main types of references: books and 
periodicals from which the secondary data and the formulation of the theoretical framework of the study were taken; 
and a questionnaire related to the processing of the practical aspect of the study. The questionnaire was designed with 
reference to previous literature in such a way that helped cover the questions and the hypothesis of the study. The study 
sample consisted of (158) certified public accountants selected from among the Jordanian certified public accountants 
working in Jordan and totaling 243 out of 474 licensed JCPAs 66% . 

It was concluded that there is a statistically significant impact of the electronic techniques used in examining data 
processing systems on planning, confirmation, evaluation of internal control systems and reporting on examining the 
electronic data processing systems (EDP). 

It was also concluded that the most influential techniques used in examining EDP systems as to their impact on 
effectiveness are: Snapshot Technique, Data Test Technique, Map Technique (concentrating inspection on the decision-
making points) and the Extended Record Technique. 

Keywords: Electronic Data Processing, Auditing Techniques, Effectiveness, Auditing Process, Jordanian Certified 
Public Accountants. 

 :مقدمة

قطاعات العمل السيما ف مجاالت الحياة ـيتميز عالمنا المعاصر بدرجه عاليه من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انعكست آثاره على مختل

 الحياة العملية من ب تأثير ظهورها فيـث بسبـر الحديـ من أهم سمات ومنجزات العص)الحواسيب (لكترونيةظهور الحاسبات اإلحيث واإلنتاج، 

ن كونها هي ال تخرج عف،  بأعمال خارقة أو تفوق قوى البشر هي العصا السحرية الجديدة التي تقومالحواسيب أن  هذاال يعنيو، جميع جوانبها

 احدث ما استخدامغلب المؤسسات والشركات في اآلونة األخيرة على أ، هذا وقد دأبت مة في إنجاز العملأجهزة تتميز بسرعة كبيرة، وبدقة تا

 سواء لها،تحقيق المرونة في أداء األعمال الداخلية والخارجية و ، في تقديم الخدمات لعمالئهامن اجل التميزوصل إليه العلم في هذا المجال 

ن القائمين على إدارة هذه  وبالشكل الذي يؤدي إلي خلق قاعدة عريضة من البيانات تمّك،لي او اإلداريكان ذلك في المجال المصرفي أو الما

 .ات الرشيدةاتخاذ القرارتطوير المعلومات التي تساعد في المنشات من 

 تحقيق إلىوالتي تهدف ء على حٍد سوا عملية معالجة البيانات إلكترونيا أصبحت ضرورية في المؤسسات كبيرة وصغيرة الحجم أنوطالما 

 وقدبرزت أهمية التدقيق على هذه المؤسسات بسبب ظهور بيئة رقابية جديدة تختلف عن البيئة الرقابية التقليدية، فقد ، فعالية اكبر في أنشطتها

صا في المؤسسات خصو بالطرق التقليدية ، فالمشاكل التي تواجه مدقق الحساباتمجالهذا ال في ألداء خدمات مهمةب و الحاسخدماست

 بحيث عاييرتغيرت المالحواسيب،  استخدام بدء ولكن معيجعل عملية التدقيق صعبة وشاقة ومكلفة في آن واحد، حدًا  الكبر تبلغ من، الكبيرة

 .مما يسهل عملهمسمحت لمدققي الحسابات بإجراء رقابة دقيقة وشاملة على حسابات المؤسسة 

، لكون األساليب واإلجراءات التقليدية لم تعد تناسب عملية ومؤثرا في عملية التدقيق الخارجيمهما وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا  

التدقيق في ظل معالجة البيانات الكترونيا وعصر المعلوماتية التي أصبحت فيها النظم المحاسبية االلكترونية توفر المعلومات بكم كبير وبسرعة 

 .كفاءة أكثر من ذي قبلعالية، وبدرجة كبيرة من الدقة وال

 معالجة وتخزين البيانات المحاسبية وما يتبع ذلك تخزين وؤثر في طريقة ت لكنها، كترونية ال تغير من جوهر التدقيق بيئة المعالجة اإللإن

حيث يجب ، معالجة اليدوية بيئة المعالجة الجديدة التي تختلف جذريا في طبيعتها عن نظم اللمالءمةمن وجوب تطويع إجراءات التدقيق اليدوية 

 ونظم المعالجة ، وكذلك البرامج الجاهزة، يفهم المكونات المادية للحاسبأن للبياناتعلى مدقق الحسابات في ظل ظروف المعالجة اإللكترونية 

، وتطبيق إجراءات  الداخليةفي تقييم ضوابط الرقابة الحاسب استخدام، وتفهم آثار ذي يمكنه من تخطيط عملية التدقيق بالقدر ال،اإللكترونية

 يكون على قدر كاف من اإللمام بمعالجة البيانات المحاسبية أن، كما يجب على المدقق  أساليب التدقيق الفنية المساعدة وبخاصة،التدقيق

 .اعتمادا على منهج التدقيق المطبقلتنفيذ إجراءات التدقيق 

 عملية فعاليةها على مدى تأثيروقياس  ، نظم معالجة البياناتتدقيقالمستخدمة في  لذا فإن هذه الدراسة ستحاول التركيز على التقنيات 

 .األردنيين المحاسبين القانونيين وجهة نظرمن التدقيق 

  مشكلـة الدراسـة

 في هااستخدام جديدة من االختبارات يتم أنواع نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية استخدام في اآلونة األخيرة وفي ظل تظهر 

 CAATs( Computer Assisted(ب ، ومن هذه االختبارات أدوات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسدقيق االلكتروني من قبل المدققينالت
Audit Techniques تتوفر لديهم المعرفة الواسعة والخبرة الفنية في أنن أدق وأصعب هذه االختبارات كونها تتطلب من المدققين م والتي 

 هذه االختبارات بالرغم من أهميتها في التأكد من وجود كل الضوابط الرقابية إجراءتجنب ي يل النظم مما جعل العديد من المدققينمجال تحل
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 من مدققي  كبير عددبقي ، حيثفي البرامج وفاعليتها وخلوها من األخطاء والتحريفات، وهل تعالج البرامج البيانات وفق السياسات الموضوعة

واالكتفاء بمراجعة المدخالت والمخرجات فقط دون ، ، واعتبار الحاسب اإللكترونـي كالصندوق األسودتبع منهج التدقيق حول الحاسبات يالحساب

وقد ترتب على ذلك مواجهة المدقق الخارجي لمخاطر جديدة تتمثل في ، التعرض لعمليات المعالجة التي تتم بواسطة الحاسب اإللكتروني

 .يف البيانات دون ترك آثار ملموسة تحرأو لتالعبلكتروني كوسيلة ل الحاسب اإلاستخدام

 : وبناءا على ما سبق يمكن بلورة المشكلة في األسئلة اآلتية  

 ؟قعملية التدقيفي ) CAATs( تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب المحاسبون القانونيونهل يستخدم  .1

 ؟ بمساعدة الحاسب لنظم معالجة البياناتين في عملية التدقيق ما هي األدوات والتقنيات المستخدمة من قبل المدقق .2

 ؟البيانات عملية التدقيق لنظم معالجة فعاليةعلى في تدقيق نظم معالجة البيانات  هل يؤثر استخدام التقنيات االلكترونية .3

 ؟تخطيطعلى ال هل تؤثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات .4

 ؟قق واإلثباتيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على التحهل تؤثر تقن .5

 ؟لى تقييم أنظمة الرقابة الداخليةهل تؤثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات ع .6

  البيانات؟نظم معالجةتدقيق هل تؤثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تقرير  .7

  ةـة الدراسـأهمي

تنبع أهمية الدراسة من أهمية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات، حيث أصبحت عملية التدقيق االلكتروني محور اهتمام كبير في حقل  

 الحاسب استخدام سوء يادةفي ز ذلك واثر الحاسب اإللكتروني في النظم المحاسبية استخدامات النتشاراإللكترونيات و إدارة األعمال، نتيجة 

 وسائل االتصال المرتبطة بالمعالجة اإللكترونية للبيانات وخاصة في ظل عدم كفاية الضوابط الرقابية الواجب توافرها في استخدامنتيجة سهولة 

زمة في تدقيق نظم معالجة  التقنيات الالاستخدامباإلضافة إلى غياب ، كل مرحلة من مراحل إعداد ومعالجة البيانات المحاسبية إليكترونيا

 )309: 2004 عبدالله،(. البيانات

التركيز على بيان مداخل التدقيق وتقنياته المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات، وقياس مدى تأثيرها الدراسة تحاول لذا فإن   

 هذه الدراسة تأتي من خالل المساهمات أهمية فإن رىأخ األردنيين، وبصورة القانونيين محاسبينعلى فعالية عملية التدقيق من وجهة نظر ال

 : تقدمها في الجوانب التاليةأنالتي من المحتمل 

 األردنيين في عمليات التدقيق التي يقومون القانونيين محاسبينالمستخدمة من قبل الو الحاسب المستند الى تقنيات التدقيق علىالتعرف  .1

وبيان أهمية هذه التقنيات في تحليل البيانات والتخطيط ، اختبار الرقابة الداخلية لدى العميلبها لتحقيق األهداف المرجوة، ومن أهمها 

 . االختبارات وإنشاء التقارير المرغوب بهاوأداء البيانات مباشرة، إلىوالوصول 

ق نظم معالجة البيانات والتي تكون  في تدقياستخدامها على فعالية عملية التدقيق عند ذات التأثير االكبر محاولة تقديم إطار للتقنيات  .2

 .على تماس مع مدقق الحاسبات في عملية التدقيق في ظل نظم معالجة البيانات

 . التدقيقأعمال اهتمام مدققي الحسابات بتبني تقنيات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في ممارسة جذب .3

 والعمل للصالح العام مع التركيز ،يدة لكل من يستفيد من هذه الدراسةالمساهمة في خدمة البحث العلمي والعمل على توفير المعلومة الج .4

 .في هذا العمل المتواضع على الجانب الميداني من خالل االعتماد على شركات التدقيق األردنية و آراء مدققي الحسابات القانونيين

 الممارسين من المدققين داخليين كانوا ام خارجيين باالضافة ومن هنا يتبين الدور الهام الذي تؤديه هذه الدراسة، والنفع المتوقع لجمهور

 .الى جمهور المساهمين والمديرين والجهات الرقابية

 :ةـداف الدراسـأه 

 األردنيين وذلك القانونيين محاسبين ال من قبل نظم معالجة البياناتتدقيق المستخدمة في يتناول الباحثان في دراستهما هذه التقنيات 

 : لغرض

  ). الحاسبوباستخدام الحاسب،خالل و الحاسب،حول  (نظم معالجة البياناتالتدقيق المستخدمة في ظل ) طرق( مداخل إلىتعرف ال .1
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 المدقق في عملية التدقيق للمنشآت التي يتم فيها معالجة البيانات  تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب التي يتم استخدامها من قبلتوضيح .2

 .ء اختبار تفصيلي لبرامج التشغيل والتحقق من صحة التشغيل للبرنامج المطبق في الشركاتوفي إجرا ،إليكترونيا

 : وذلك من خالل على فعالية عملية التدقيق  نظم معالجة البياناتتدقيق المستخدمة في التقنيات قياس مدى تأثير .3

 .معالجة البياناتنظم  تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق استخدام اثر تحديد .أ 

 .نظم معالجة البيانات في تدقيق واإلثبات تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على التحقق استخدام اثر تحديد .ب 

 .نظم معالجة البيانات الرقابة الداخلية في تدقيق نظم تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على تقييم استخدام اثر تحديد .ج 

 .نظم معالجة البياناتتقرير تدقيق  دقيق نظم معالجة البيانات على تقنيات تاستخدام اثر تحديد .د 

مدى وتساهم في إغناء المعرفة لدى المدققين حول تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات، يؤمل أن التوصل إلى بعض التوصيات التي  .4

 . على فعالية عملية التدقيقتأثيرها

  الدراسات السابقـة

. لت هذا الموضوع، وقد اقتصر ما يدرجه الباحثان الحقا على اقرب هذه الدراسات الى موضوع البحثهناك عدد من الدراسات تناو

 .ويالحظ قلة الدراسات العربية في هذا المجال مما يزيد من أهمية الدراسة الحالية

  (Improving Auditor Efficiency and Effectiveness with Automated Tools )بعنوان  ) Landes, 2005(  دراسة -1

مقد استخدم .  اآللية في التدقيق على كفاءة عمل المدققين وفعالية عملية التدقيقالتقنياتهدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر استخدام  

 .الباحث المسح الميداني في جمع بياناته، واالحصاء الوصفي في التحليل

و تحسين إجراءات التدقيق، ، ى تقليل الوقت المبذول في تنفيذ مهام التدقيق اآللية يؤدي إلالتقنياتبينت هذه الدراسة أن استخدام  

 .والحد من تكرار اإلجراءات ومهام التدقيق

كما أظهرت نتائج الدراسة الحاجة الماسة الستخدام التقنيات اآللية في التدقيق كونها تؤدي إلى عملية تدقيق أكثر شموال من االعتماد  

بدون استخدام التقنيات اآللية في ) تدقيق فعال(حيث انه وفي الوقت الحالي يصعب التوصل إلى أهداف التدقيق ، ةعلى األساليب التقليدي

 .التدقيق

كذلك بينت النتائج أن التقنيات اآللية تستطيع المساعدة في كشف االحتيال إذ أن مرتكبي ذلك االحتيال تكون عملياتهم في الغالب مخزنة  

كشف مثل ذلك االحتيال أو التحريف  فمن الصعب باستخدام وسائل تقليدية، عقد داخل قاعدة بيانات خاصة بالشركةعلى الحاسب وبشكل م

بينما تعطي التقنيات اآللية بفحصها ، كون الوسائل التقليدية تعتمد على العينات وما ينتج عن ذلك من صعوبة في تنفيذ اختبار كل العمليات

 .كشف ذلك االحتيال إن وجدالشامل المدقق فرصة اكبر في 

 (Auditing E-Business: New Challenges for External Auditors) بعنوان ) Abu-Musa, 2004(دراسة  -2

 اهدفت هذه الدراسة إلى بيان التحديات التي تواجه المدققين الخارجيين التقليديين، وذلك من خالل بيان اثر استخدام تكنولوجي 

وقد استخدم الباحث أسلوب االستبانه في جمع البيانات، . ق لنظم المعالجة االليكترونية على كفاءة وفعالية عملية التدقيقالمعلومات في التدقي

 .كما استخدم اإلحصاء الوصفي في تحليلها

 :أظهرت نتائج الدراسة 

ملية التدقيق وذلك الن اغلب أدلة التدقيق  الخارجيين إلى فهم واستخدام التقنيات الحديثة في التدقيق عند التخطيط لعنحاجة المدققي _

 .متوفرة بالشكل االليكتروني وبالتالي يصبح التخطيط غير كاٍف إلجراءات التدقيق باالعتماد على األساليب التقليدية فقط

ال وسالمة السجالت وإبداء الرأي حول كم، الحاجة الماسة الستخدام التقنيات اآللية للحكم على سالمة نظم الرقابة الداخلية للشركات _

 .على التقنيات التقليدية لعمل ذلكالمحاسبية، إذ من الصعب االعتماد 

ضرورة تحديث التقنيات اآللية المستخدمة في تحليل البيانات عند التدقيق في بيئة آلية لمواكبة التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات  _

 .كونها تتطور باستمرار
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  (Using CAATs to Support Information Systems Audit)  بعنوان(Sayana, 2003) دراسة -3

 الستخدام ًا هناك شروطأنواثر هذه التقنيات على فعالية التدقيق، وقد بينت ،  بيان الحاجة لتقنيات التدقيق اآلليةإلىهدفت هذه الدراسة  

 التقنيات استخدامالمهارة في وتفاصيل التقنية للبيانات المراد تدقيقها، معرفة الو، التقنيات اآللية في التدقيق من حيث الدخول وربط البيانات

واتبع الباحث هنا منهجا وصفيا لواقع الحال بدراسة عدد  . التدقيقأهدافواختيار برمجيات التدقيق الكفوءة والفعالة لتحقيق ، اآللية في التدقيق

 .من الشركات المؤتمنة العمليات

،  تتم عن طريق الحاسبأنت تدقيق معلومات الشركة التي تكون مخزنة في نظم المعلومات على الحاسب يجب  عملياأن الدراسة بينت  

 بتحليل األخطار ثم تقييم عملية التدقيق واألخطاء المرتبطة بها، وتقييم عملية الرقابة من حيث التصميم تبدأ منهجية التدقيق أن إلى أشارتو

 . صحيحة على البرامج رقابةوما اذا كان هناكوالتشغيل 

 مهما ، وان هذه البرمجيات، والتحريفات في الصفقات والعمليات، برمجيات التدقيق يسهل اكتشاف األخطاءاستخدام أنأظهرت الدراسة  

هلة  سأنها من محاسن برمجيات التدقيق أن أظهرتكما .  وقت كبير مقارنة مع التدقيق اليدويإلى فإنها ال تحتاج ،كان حجم البيانات

 . برمجة إجراءات تزيد من فعالية وسرعة عملية التدقيقإمكانية في و،تدقيق البيانات مهما كانت طريقة تخزينهافي  ساعد وتاالستخدام،

 "مدى وفاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق في األردن"بعنوان  ) 2003، الذنيبات(  دراسة - 4

ديد المجاالت التي يستخدم فيها المدققون في األردن تكنولوجيا المعلومات، والى تقويم مدى استخدام هدفت هذه الدراسة إلى تح 

تكنولوجيا المعلومات في المجاالت المحددة، وآثار ذلك على فاعلية عملية التدقيق من خالل تحديد مجموعة من األسئلة تم الحصول على 

حيث ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مكاتب وشركات التدقيق المرخصة في األردن، لدراسةاإلجابات لها من خالل تصميم استبانه خاصة ل

 ).SPSS(وقد استخدم الباحث في تحليل بياناته نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم أالجتماعيه .  مكتب100تم اختيار عينة عشوائية منها حجمها 

 المعلومات في األنشطة المختلفة التي تتعلق في مجاالت ا يستخدمون تكنولوجيتوصلت الدراسة إلى أن مدققي الحسابات في األردن 

ولكن متوسط درجة االستخدام في جميع المجاالت كانت ، وتوثيق وتسجيل أعمال التدقيق المختلفة، والرقابة عليها، التخطيط لعملية التدقيق

من حيث ، ي هذه المجاالت يسهم بشكل كبير في تحسين فعالية عملية التدقيقكما بينت أن استخدام المدققين لتكنولوجيا المعلومات ف، منخفضة

 .ل تكاليف عملية التدقيق بشكل عاموتقلي، وتقليل عدد المستخدمين في مكتب التدقيق، تقليل الوقت المبذول على العمليات الحسابية والكتابية

يسهم بشكل كبير في  ات في مجاالت التخطيط، والرقابة، والتوثيق،وكذلك بينت الدراسة أن استخدام المدققين لتكنولوجيا المعلوم 

واستخدام األساليب الحديثة في التدقيق، ، من حيث تسهيل انجاز العمليات المعقدة، ومراجعة أعمال المدققين، تحسين فاعلية عملية التدقيق

باإلضافة إلى تحقيق أهداف خاصة بمكتب ،  القرار بشكل عاموتحسين ممارسة الحكم الشخصي وعملية اتخاذ، والتركيز على األعمال المهمة

 .التدقيق نفسه من حيث زيادة الرضا الوظيفي، وزيادة شهرة مكتب التدقيق والحصول على عمالء جدد

 The Impact of Information Technology on the Audit Process: An)بعنوان) Bierstaker and Burnaby, 2001( دراسة -5
Assessment of the State of the Art and Implications for the Future)  

 يكما أوضحت الدراسة أن التدقيق ف .هدفت الدراسة الى الوقوف على اثر تكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق من مختلف جوانبها

وفي ظل تطور برمجيات ،  االلكترونيةالنظمدقق ينتقلون إلى المستقبل لن يعتمد على الوثائق الورقية بالشكل المألوف طالما أن عمالء الم

 . التدقيق بشكل يسمح للمدققين باستكمال معظم عمليات التدقيق بشكل مباشر

ولتدقيق النظم االليكترونية بشكل مباشر يجب على المدقق أن ينشئ البرمجيات لتكون أداة أساسية في عملية التدقيق، وجمع األدلة  

وقد بينت هذه الدراسة األثر الحالي لتكنولوجيا المعلومات على عملية التدقيق، وناقشت اآلثار المستقبلية لالتجاهات ، نيبشكل اليكترو

التكنولوجية على التدقيق، وهي على وجه الخصوص تزودنا بتفاصيل عن اثر تكنولوجيا المعلومات على التخطيط لعملية التدقيق واختباراتها 

 .وتوثيقها

 )Computer Assisted Fraud Detection(  بعنوان(David, 2000) دراسة -6

 شركة 40وقد طبقت هذه الدراسة على .  التقنيات اآللية في التدقيق في كشف االحتياالتاستخدام توضيح فعالية إلى هذه الدراسة هدفت 

 .ل تقريبا في تلك الشركات حالة احتيا31، حيث تم الكشف عن عشر سنواتوذلك خالل فترة ، مختارة وبشكل عشوائي

% 78 نسبتها بلغتبينت الدراسة ان اكثر الشركات التي ارتكب فيها احتيال في البيانات الماليـة كانت من الشركات الصغيرة نسبيا حيث  

 . والتي لم يدرج اسمها في أسواق األوراق المالية األمريكية،عينة الدراسة من الشركات
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كما ، صول والمعلومات في المنظمات التي يدققونهامراقبة األن و يستطيع المدققاآللية أدوات التدقيق خدامباستأكدت هذه الدراسة انه  

 فهم مما يساعد في تطوير،  يمكن للمدققين الحصول على نظرة عامة سريعة عن العمليات التجاريةاآللية أدوات وتقنيات التدقيـق باستخدامانه 

 أظهرت نتائـج الدراسـة أن  كما. يبقى غير مكتشف لن ضمان بان النشاط الفاسد في المنظمةوفي ذلك، لمختلفةالعالقات بين عناصر البيانات ا

 .الحتيالالمبكر ل إشارات اإلنذار زيادة فعالية عملية التدقيق في كشف إلى تؤدي اآلليةأدوات وتقنيات التدقيـق 

  (Computer – Assisted Techniques for Fraud Detection) بعنوان (Coderre, David,1999) دراسة -7

 التحريف في أو تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب على فعالية عملية التدقيق في كشف االحتيال تأثير قياس إلىهدفت هذه الدراسة  

 أماف األخطاء سواء كانت مقصودة حيث بينت ان أدوات وتقنيات التدقيـق بمساعـدة الحاسب عبارة عن أداة تدقيق قوية الكتش، القوائم المالية

 عمق التفاصيل والتي تكون إلى وتصل ، تسمح للمدققين الحصول على نظرة عامة وسريعة على كافة العمليات التجاريةأنهاحيث ، غير مقصودة

حاسب يمكن ان تستعمل  أدوات وتقنيات التدقيـق بمساعـدة الوان .%100وتمكن المدقق من التحقق من الصفقات بنسبة  ،االهتمامبجديرة 

 .د أنماط البيانات التي قد تكون مرتبطة باالحتياليالستجواب كل ملفات بيانات الشركة وتحد

 تمكن المدققين من أنها حيث التدقيق،د من فعالية ي أدوات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب تزاستخدام نتائج الدراسة ان أظهرت 

 .لبحث في العالقات الدفينة من خالل التحليل الشامل للبيانات وا،تركيز جهودهم على مناطق الخطر

  (The Impact of Emerging Information Technology) بعنوان) Razaee and Reinstein,1998( دراسة -8

تنبه لها المدقق هدفت الدراسة الى استقصاء اثر تكنولوجيا المعلومات على عمل المدققين وبيان الموضوعات ذات الصله التي يجب أن ي

 .عند تدقيق نظم المعلومات االلكترونية

 النظمأوضحت هذه الدراسة بان الزيادة المتسارعة من قبل منشآت األعمال في استخدام أساليب المعالجة االليكترونية للبيانات في  

دوات واألساليب التقنية مثل التبادل االليكتروني فاأل، المحاسبية قد أدت إلى وجوب قيام المدققين بجمع المعلومات الحاسمة واألكثر فعالية

فالتكنولوجيا أدت إلى جعل معلومات العمليات واألحداث ، للبيانات واالنترنت والمواضيع التكنولوجية المتطورة تشير إلى نهاية التدقيق التقليدي

 . أكثر بساطة، وتقييم نظم الرقابة ذات الصلة والنتائج أكثر وضوحا

،  معظم الدراسات السابقة كانت تهتم بعملية المعالجة اإللكترونية للبياناتفهو أنعن الدراسات السابقة الحالية يميز الدراسة أما أهم ما  

 منفصلة وليس من خالل دراسة تأثيرها أو جزئية نواٍحوالرقابة عليها بالتركيز على اثر تكنولوجيا المعلومات على فعالية عملية التدقيق ولكن من 

 التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تأثير تحاول هذه الدراسة قياس مدى بكافة جوانبها، بينما عملية التدقيق فعاليةعلى 

التحقق و، تخطيطال تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على استخدامتحديد اثر  من خالل فعالية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات وذلك

 . ،وعلى تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات  الرقابة الداخليةنظمتقييم و، إلثباتوا

 فرضيات الدراسة  

، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان بصياغة مجموعتين من الفرضيات ،بناًء على التساؤالت التي تم إثارتها في مشكلة الدراسة 

في تدقيق نظم معالجة البيانات على فعالية عملية التدقيق من وجهة نظر المحاسبين القانونيين تهدف إلى قياس تأثير التقنيات المستخدمة 

  :لفرضيات بالصورة العدمية كما يلياألردنيين، وتم صياغة ا

 الرئيسة الفرضية 

 Ho: "عالية عملية التدقيق لنظم ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على ف

 "معالجة البيانات

 : هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةانبثق عن 

 Ho1:" ظم معالجة البياناتنتخطيط تدقيق ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على" 

Ho2:" نظم  في تدقيق واإلثباتالتحقق  يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما

 ."معالجة البيانات

Ho3:"  الرقابة الداخلية في أنظمةتقييم ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على 

 ."نظم معالجة البياناتتدقيق 

Ho4 :" نظم معالجة البياناتتقرير تدقيق ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على". 
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 منهجيـة الدراسـة

 نموذج الدراسة 

في الشكل كما متغيرات المستقلة انطالقا من مشكلة الدراسة يمكن وضع نموذج الدراسة الذي يوضح العالقة بين المتغيرات التابعة وال 

 ):1(التالي رقم 

 

 ةــــوذج الدراســنم )1(الشكل رقم 

 المتغيــرات التابعــــــة المتغيــرات المستقلــة

 

 التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات

 تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب
 تدقيق المدخالت
 تدقيق المخرجات
 لتدقيق خالل الحاسبتقنيات مدخل ا

 البيانات االختبارية
 شبكة االختبارات المتكاملة

 الملف االختباري المندمج مع النظام
 المعالجة المتزامنة

 التأشير والتتبع
 )تكثيف الفحص عند نقاط القرار(تقنية الخريطة 

 المحاكاة المتوازية
 البرامج الخاضعة لرقابة المدقق

 ةتقنية السجالت الممتد
 تقنية اللقطة

 مراجعة توثيق النظام
 رسم مسار الرقابة

 اختبار كود البرنامج
 تقنيات مدخل التدقيق باستخدام الحاسب

 برامج التدقيق الخاصة
 برامج التدقيق العامة

 فعالية عملية التدقيق

 تخطيط تدقيق نظم معالجة البيانات
 في تدقيق نظم معالجةواإلثباتالتحقق 

 البيانات

 الرقابة الداخلية في تدقيق نظمأنظمةتقييم 

 معالجة البيانات
 تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات
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 التعريفات االجرائية 

يركز على المدخالت هو احد مداخل التدقيق في ظل األنظمة االلكترونية لمعالجة البيانات والذي  :مدخل التدقيق حول الحاسب. 1

بمعنى انه يصرف النظر نهائيا عن وجود الحاسب اإللكتروني من حيث تأثيره على ، تعلق بالمعالجةالجانب المويهمل ، قطوالمخرجات ف

  )341، 2000عبدالله، ( .نتائج النظام المحاسبي موضوع التدقيق

لعمليات من بدايتها إلى نهايتها عن باختبار اهو احد تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب ويستند على قيام المدقق : تدقيق المدخالت .2

والتأكد من ، ، للتأكـد من صحـة المعالجة.ها يدويا من البداية إلى النهايةمعالجتوطريق الحصـول على المستندات األصلية لهذه العمليات 

 . أن المستندات األصلية خالية من أي خطأ أو غش

خالل قيام المدقق بمقارنة المخرجات التي تم التوصل إليها الحاسب ويتم من هو احد تقنيات مدخل التدقيق حول  :تدقيق المخرجات .3

ويعتبر بمثابة مقارنة بين النتائج في ظل . بالمعالجة اإللكترونية مع نتائج بعض العمليات التي تمت معالجة مستنداتها األصلية بصورة يدوية

 )162، 1984، وسكوفم( .المعالجة اإللكترونية بالنتائج في ظل المعالجة اليدوية

يقوم هذا المدخل على افتراض انه إذا كانت بيانات المدخالت صحيحة وكانت عملية معالجتها صحيحة  :مدخل التدقيق خالل الحاسب. 4

،  فقط يقوم باختبار العمليات التي قام بها الحاسب، في مراحل المعالجة المختلفة هناأن المدققأي ، فان المخرجات تكون صحيحة

 .تقنيةخدما في ذلك اكثر من مست

ومعالجتها في برامح المعالجة الخاصة ، يقوم المدقق بإعدادهاوهي مدخالت تظم معطيات صالحة وأخرى صالحة  :البيانات االختبارية. 5

 ). Bonder and Hopwood, 2004, 459(الحكم على صحة وكفاءة عمليات المعالجةو يتم مقارنة النتائج بالنتائج المحددة مسبقا لبالشركة

 يقوم المدقق بافتراض وحدة اقتصادية كاملة  ولكن هنا البيانات االختباريةلتقنية امتدادًا التقنية ه هذتعد: شبكة االختبارات المتكاملة .6

 ).Braun and Davis, 2003, 726(.ويقوم بمعالجة بياناتها في برامج المعالجة الخاصة بالشركة ، وبشكل صوري

 مندمج مع ملفات البيانات Dummy File يستخدم المدقق ملفا وهميا التقنية ه طبقا لهذ:ختباري المندمج مع نظام المعالجةالملف اال .7

ويبقى الملف االختباري موجودا في النظام خالل السنة المالية ، الحقيقية وتتم معالجة البيانات الوهمية مع البيانات الحقيقية في نفس الوقت

 )Chambers,1981, 86( .للشركة

حيث يتم تصميم برامج ، وهي عبارة عن تكنولوجيا تتضمن التعديل على برامج الحاسب لتحقيق أهداف التدقيق : المعالجة المتزامنةتقنية .8

 إلى ضبط فةلها صفة اإلشراف على عمليات المعالجة تؤدي إلى فحص البيانات الحقيقية أثناء معالجتها إلكترونيا والتحقق من أمانتها باإلضا

 .وطبع تقارير عن هذه العمليات والبيانات الخاصة بها، )التجاوزات(العمليات غير العادية 

ر على ـا بالتأشيـن خاللهـات مـق الحسابـوم مدقـة يقـر عمليـفالتأشيالنظم المعقدة تتبع البيانات خالل تقوم هذه التقنية على  :التأشير والتتبع .9

تتبع جميع حركات المعالجة وإظهار ع فهو ـأما التتب، معرفة تفاصيل معالجتهال معالجتها بالحاسب اإللكتروني العمليات التي سيتم بعض

 ).Bonder, 2004, 464(النتائج خالل عمليات المعالجة 

ام كل الجمل في هي برامج خاصة لديها المقدرة على معرفة مدى استخدام جمل معينة داخل البرنامج وهل تم استخد :تقنية الخريطة .10

 ).Bonder, 2004, 466( .البرنامج ويتم ذلك من خالل برمجية خاصة يستخدمها المدقق

يتم إدخال بيانات العميل الفعلية باستخدام برمجيات ) يشابه أو يوازي نظام العميل(هي نظام يحاكي نظام العميل : المحاكاة المتوازية. 11

  .)Braun and Davis,2003, 726(ويطبق هذا اإلجراء عدة مرات خالل العام المدقق ويجب أن يحصل على نفس المخرجات 

 يقوم المدقق تحت ظروف خاضعة لرقابته بإعادة معالجة عينات من البيانات الفعلية التقنية هفي هذ  البرامج الخاضعة لرقابة المدقق. 12

، خضير(. مخرجات التي سبق توفيرها نتيجة الستخدام الشركة لبرامجهابمقارنة النتائج المتولدة عنده مع الوالخاصة بالفترة محل التدقيق 

1996 ،292( 
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 هي سجالت ضمن الملفات لغايات التدقيق بحجم كبيـر بحيث تحتوي على بيانات تختص بكل حركة ثم ادخالها :تقنية السجالت الممتدة .13

أي تجميع كامل وشامل للعمليات ،  التاريخ– اليوم – الرصيد –مدين  الجانب ال– الجانب الدائن – المبلغ – نوعها–سجل الحركة : مثل 

 .)Braun and Davis, 2003, 726(. المختارة في مسار التدقيق

شاملة للعمل في نقطة معينة من الزمن، وهنا يقوم البرنامج بطباعة األحداث في تلك النقطة  تقوم هذه التقنية بتزويد صورة: تقنية اللقطة .14

 . ديل البرامج لعكس المخرجات التي يهتم بها المدققويتم تع

هي عملية مراجعة لتوثيق عمليات بناء النظام بجميع مراحله ابتداءا من متطلبات المستخدم ومرورا بتحليل : تقنية مراجعة توثيق النظام .15

 . يعمل بالشكل الذي خطط له من عمليات التوثيقوما يتضمنه من ادوات التوثيق والتصميم والبرمجة وذلك للتاكد من ان النظام ، النظام

يعد كأن ، في النظام لوصف الرقابات هي مستخدمةو. التحليلية َأو التقنيات التخطيطية األخرى خرائط التدفقتوصف ب: رسم مسار الرقابة. 16

  . خرائط التدفق التحليلي لمراجعة الرقابات في نظاِم تطبيِق كشف الرواتبمدققال

وهو عبارة عن تحليل تفصيلي لكود التشغيل للتحقق من محتويات البرامج وكشوفها من حيث الترميز  :البرنامج) ترميز(تبار كود اخ .17 

 وهل تعالج البرامج البيانات وفق السياسات الموضوعة، واألوامر وذلك للتأكد من وجود كل الضوابط الرقابية في البرامج وفاعليتها

)Wang, 2007, 141.( 

،  تبعا لهذا المدخل يقوم المدقق بتدقيق األنظمة اإللكترونية بواسطة برامج التدقيق اإللكترونية:مدخل التدقيق باستخدام الحاسب. 18

وتقوم هذه . أي تكون معدة خصيصا لعملية تدقيق معينة، أو خاصة،، وقد تكون عامة. وهذه البرامج مصممة لتنفيذ عملية التدقيق

 .قنفيذا لعملية التدقيالبرامج بعدة مهام ت

.  أحد األساليب التي يستخدمها المدقق الخارجي في أداء أغراض محددة في عملية التدقيقالتقنية هعتبر هذتو :برامج التدقيق الخاصة .19

، سبوتعد هذه البرامج في ضوء نظام المعلومات الخاص لكل عميل حتى يتسنى الحصول على البيانات المخزنة في شكل مقروء للحا

 .)Rogers, 1994, 57(.يكون باستطاعة المدقق استخدام هذه البرامج ألداء إجراءات التدقيقو

م تصميمها بحيث تمكن المدقق من استخدامها في تدقيق أنواع مختلفة من نظم المعالجة ـي يتـج التـي البرامـوه :برامج التدقيق العامة .20

حيث يقوم بإعداد مثل هذه البرامج العديد من شركات المحاسبة وموردو ، تنظـيم او الصناعةاإللكترونية للبيانات، بغض النظر عن نوع ال

 ).Braun and Davis, 2003, 727(البرامج والحاسبات 

  الدراسة قياس متغيرات  

لية التدقيق من وجهة لى فعالية عم عالتقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات قياس مدى تأثيرقامت هذه الدراسة من اجل  

، حيث تضمنت متغيرات مستقلة عددها سبعة عشر متمثلة بالتقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة  األردنيينالمحاسبين القانونييننظر 

لة في مراحل عملية البيانات والموضحة في نموذج الدراسة، في حين كانت المتغيرات التابعة أربعة متغيرات تمثل فعالية عملية التدقيق والمتمث

 .التدقيق الخارجي من التخطيط، والتحقق واإلثبات، وتقييم نظم الرقابة الداخلية، و تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات

 :  وقد طرحت األسئلة على عينة الدراسة وذلك على النحو التالي

 تقنيات تدقيق استخداماثر  تـم قياس :م معالجة البياناتنظ تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق استخدام اثر :أوال

من استبانة الدراسة، وعلى مقياس ليكرت ذي الخمس ) 17-1(نظم معالجة البيانات من خالل األسئلة نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق 

 :وقد تم تقسيم مستوى التأثير إلى خمس مستويات على النحو التالي. نقاط

 . التقنية المستخدمةتقييم مستوى .1

 .)األوليةالمراجعة التحليلية  (األولية التحليلية اإلجراءاتتنفيذ  .2

 . لبيئة الرقابةاألولي الفهم إلىالتوصل  .3

 . لنظام المعالجة االلكترونية للبياناتاألولي الفهم إلىالتوصل  .4

 .األنظمة الرقابة داخل إلجراءات األولي الفهم إلىالتوصل  .5
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 استخداماثر  تـم قيـاس :على التحقق واإلثبات في تدقيق نظم معالجة البيانات تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات اماستخد اثر :ثانيا

من استبانة الدراسة، وعلى ) 34-18(التحقق واإلثبات في تدقيق نظم معالجة البيانات من خالل األسئلة تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على 

 :وقد تم تقسيم مستوى التأثير إلى خمس مستويات على النحو التالي . خمس نقاطمقياس ليكرت ذي ال

 . التي يحتاجها المدقق عند تنفيذ عملية التدقيقاإلثبات أدلةكمية ونوعية وحجم  .1

 .عند تنفيذ عملية التدقيق  التي يحتاجها المدققاإلثبات أدلةتوقيت وتكلفة الحصول على  .2

 .قرائن والنتائج واالستنتاجات المستخرجة منها من حيث توفير الاألدلةقدرة  .3

 . الكترونيةإثبات أدلةفاعلية الحصول على  .4

 . االلكترونية في فترة زمنية الحقةاألدلة في استرداد ة التقنياتفعالي .5

اثر  تـم قيـاس :بيانات الرقابة الداخلية في تدقيق نظم معالجة النظمتقييم على  تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات استخدام اثر :ثالثا

من  ) 51-35(  من خالل األسئلة  الرقابة الداخلية في تدقيق نظم معالجة البياناتنظمتقييم على  تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات استخدام

 :تاليلى ستة مستويات على النحو الوقد تم تقسيم مستوى التأثير إ. استبانة الدراسة، وعلى مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط

 : ة ألنظمة الرقابة الداخلية وتشمل تقييم الرقابة العام–أ  

 . تشغيل البيانات وفحص الضوابط لمنع الوصول المباشرإدارةفحص تنظيم عمل  .1

 . من التعديالت غير المصرح بهاوالتأكد تنفيذ البرامج أثناء التي قد تقع األخطاء من كشف التأكد .2

 .باإلجراءات البرامج تم وضعها بطريقة مناسبة وتم االلتزام أنب ومن  المناسبالتوثيق من القيام التأكد .3

 : ة ألنظمة الرقابة الداخلية وتشمل تقييم الرقابة التطبيقي–ب 

 . تختفيآو البيانات المدخلة كاملة وصحيحة وقد تم التصريح بها بطريقة صحيحة ولم تفقد أن من التأكد .1

 . من اكتمال كل الحقولللتأكدمجاميع المختلطة والقيام باختبارات الشكل اختبار التحري عن دقة الرقم واختبار ال .2

 . اختبار صحة العملياتإلى باإلضافةاختبار صحة الحقل او صحة مكوناته واختبار صحة الترميز والترقيم  .3

 تقنيات استخداماثر  تـم قيـاس :اناتعلـى تقريـر تدقيـق نظم معالجة البيات ـة البيانـم معالجـق نظـات تدقيـ تقنياستخـدامر ـ اث:رابعا

من استبانة الدراسة، وعلى مقياس ليكرت ذي ) 68-52(تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات من خالل األسئلة تدقيق نظم معالجة البيانات على 

 : أربعة مستويات على النحو التاليوقد تم تقسيم مستوى التأثير إلى. الخمس نقاط

 .مات المحتملةعملية مراجعة االلتزا .1

 .لألدلةعملية التجميع النهائي  .2

 .عملية تقييم النتائج .3

 . اليدوية عنه في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتاألنظمةشكل تقرير المدقق في ظل  .4

 مجتمع وعينة الدراسة  

تم الحصول على عدد وأسماء جميع علما بأنه ، العاملين في األردنكافة المحاسبين القانونيين األردنيين ويتكون مجتمع الدراسة من  

محاسبا قانونيا أردنيا  474والبالغ عددهم المحاسبين القانونيين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة من جمعية المحاسبين القانونيين األردنية 

ق ال يتجاوز مائتين وثالثة وأربعين إال أن عدد المحاسبين القانونيين المقيمين والمزاولين لمهنة التدقي، 2008حتى نهاية شهر تموز لعام 

 .حاسبا قانونيا حسب سجالت الجمعيةم) 243(

حيث قام الباحثان بزيارة مكاتب وشركات التدقيق عشوائيا وتم ، %66 ابلغت نسبته مجتمع الدراسةتم اختيار عينة عشوائية من وقد  

، من االستبانات الموزعة % 80 أي،  استبانه126استرجع منها  بانه، است158 تم توزيع إعطاء االستبانات للمدققين المتواجدين فيها، وقد

، حيث بلغت نسبة االستبانات الداخلة استبانة 112وقد اقتصرت الدراسة على تحليل ، نتيجة عدم اكتمال البيانات فيهااستبانة  14استبعد منها 

 .لباحثان من االعتماد عليها في تعميم النتائجوهي نسبة جيدة تمكن ا، من االستبانات الموزعة% 71في عملية التحليل 
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   أساليب جمع البيانات

ذات دراستهما على المنهجين الوصفي والميداني التحليلي في جمع البيانات، فتم االطالع على الدراسات والبحوث عتمد الباحثان في ا 

ظري والوقوف عند أهم الدراسات السابقة، أما على صعيد البحث من اجل بلورة األسس التي يقوم عليها اإلطار الن، العالقة بموضوع الدراسة

 الموزعة، واستخدام تالميداني التحليلي، فقد تم إجراء المسح االستطالعي للمجتمع وتحليل البيانات المتجمعة من خالل اإلجابة على االستبانا

 .الطرق اإلحصائية المناسبة لتحليل واختبار بيانات الدراسة

 : همانن لغايات جمع بيانات الدراسة بإعداد استبانه مكونة من جزئيقام الباحثا 

 .ويتكون من أسئلة لوصف أفراد عينة الدراسة: الجزء األول −

 .ويحتوي على مجموعة من األسئلة التي تتعلق بمتغيرات الدراسة للفرضية الرئيسة للدراسة: الجزء الثاني −

 الصدق والثبات

 :ـدق وثبـات أداة الدراسة كما يليساليب التي تمكنـهما من اختبـار مـدى صقام الباحثان باللجوء إلى األ 

 األداةدق ـص

 للتحقق من صدق أداة الدراسة قام الباحثان بعرضها على لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في 

 للتأكد من مدى دقة الصياغة من حيث سالمة اللغة ووضوح معانيها، وإضافة أو لكذاألردنية، والمهنيين العاملين في مجال التدقيق و اتجامعال

 .ومدى مطابقة الفقرات تحت كل مجال من المجاالت المحددة للدراسة، حذف أو نقل أية فقرة من فقرات األداة

 األداةات ـثب

وذلك ،  محاسبًا قانونيًا)20(خارج عينة الدراسة وعددهم   منللتأكد من ثبات األداة قام الباحثان بتطبيق األداة على عينة استطالعية 

 تراوحت قيم معامالت االرتباط حيث، التطبيقيننتائج وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين . ناأسبوعقدره بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني 

 0.86(اخ ألفا، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بين لألداة الكلية، كما تم استخدام معادلة كرونب) 0.87(للمجاالت، و) 0.90 – 0.84(بين 

 يوضح قيم )1(جدول الو. لألداة الكلية، ونتيجة لذلك فان درجة الثبات تعد مقبولة إلجراء التحليل على البيانات) 0.89(للمجاالت، و) 0.91 –

 .اق الداخلي، وطريقة كرونباخ ألفا لالتسبيرسونمعامل ارتباط معامالت الثبات للمجاالت بطريقة 

 وحساب ثبات التجانس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا) ثبات االستقرار(معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين  )1(جدول رقم 

ثبات االستقرار بطريقة  المجاالت البعد

 معامل ارتباط بيرسون

ثبات التجانس 

 بطريقة كرونباخ

 

 معلوماتتخطيط تدقيق تكنولوجيا ال
0.86 0.91 

 

 التحقق واإلثبات في تدقيق تكنولوجيا المعلومات
0.84 0.86 

 

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تدقيق 

 تكنولوجيا المعلومات

0.90 0.89 

فعالية عملية 

 التدقيق

 0.90 0.86 تقرير تدقيق تكنولوجيا المعلومات

 

 األداة الكلية
0.93 0.95 

 من إعداد الباحثين :  المصدر
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 تحليل البيانات أساليب 

، للقيام بعملية التحليل للبيانات التي تم جمعها  SPSS( Statistical Package for Social Sciences(تم استخدام البرنامج اإلحصائي  

 .اؤهاتم اجرلتفسير نتائج االختبارات التي ) %95(الذي يقابله مستوى ثقة ) 0.05(والتوصل إلى األهداف، وتم اعتماد مستوى الداللة 

وفيما يلي أهم ،  عدة أساليب إحصائية من اجل توظيف البيانات التي تم جمعها لخدمة أغراض الدراسةتم استخداموفي هذه الدراسة  

 : األساليبهذه 

  Reliability Analysis Alpha اختبار درجة المصداقية ألفا – 1

لقياس درجة مصداقية إجابات عينة الدراسة على أسئلة ) Cronbach`s Alpha Coefficient(ة ألفا ـل المصداقيـدام معامـم استخـت 

ويعتمد هذا المعامل على قياس مدى الثبات الداخلي ألسئلة االستبانة في مقدرتها على إعطاء نتائج متوافقة لردود المجيبين تجاه ، االستبانة

اإلحصائية استخداما للتأكد من االتساق الداخلي ألداة القياس التي  األساليب أكثرويعد اختبار الثبات من ). 1985توفيق، (أسئلة االستبانة 

  ).Sekaran, 2002 (تتضمن عددا من العناصر

  Kolmogorov - Smirnov  اختبار كولموجروف سميرنوف– 2

نات موزعة توزيعا طبيعيا ذه البياـ إذا كانت ه ما هذا االختبار في فحص البيانات التي تم الحصول عليها وذلك من اجل معرفةتم استخدام 

ي تسمى بالتكرارات المالحظة مع التكرارات المتوقعة وهي التكرارات النظرية ـويعتمد هذا االختبار على مدى تشابه تكرارات العينة والت، أم ال

فيما إذا كان هناك فروق ذات لمعرفة ) Probability(ويعمل هذا االختبار على إيجاد االحتمال ، للمتغير موضوع الدراسة في المجتمع األصلي

 .حظة مع التكرارات المتوقعة أم الداللة إحصائية بين تكرارات العينة المال

 :المزدوج للمتوسطات الحسابية) T – test( اختبار – 3

بالتقنيات متمثلة ات الحسابية الفعلية لكل متغير من المتغيرات المستقلة والـار المزدوج لمقارنة المتوسطـذا االختبـدام هـم استخـت 

ة فيما إذا كان الفرق بين المتوسط الحسابي ـك لمعرفـ وذل،يـ مع المتوسط الحسابي الفرضالمستخدمة في التدقيق في ظل نظم معالجة البيانات

 .)a  >0.05( إحصائية  داللة داللة إحصائية عند مستوىاالفعلي والمتوسط الحسابي الفرضي ذ

 : اإلحصاء الوصفي– 4

ومن هذه األساليب اإلحصائية الوسط ، يس النزعة المركزية ومقاييس التشتتـة بمقايـة المتعلقـب اإلحصائيـض األساليـدام بعـتخم اسـت 

 . Standard Deviationاالنحراف المعياري  وArithmetic Meanالحسابي 

 عرض النتائج واختبار الفرضيات

 وصف خصائص عينة الدراسة 

  يـل العلمـالمؤه: أوال 

 : عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع أفراد) 2(يبين الجدول رقم  

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي )2(جدول 

 الرقم
 

 المؤهل العلمي

 

 التكرار

 

 %النسبة المئوية 

 0.009 1 اقل من بكالوريوس  .1 
 0.857 96  بكالوريوس  .2 
 0.018 2  دبلوم عالي  .3 
 0.107 12  ماجستير  .4 
 0.009 1  دكتوراه  .5 

  %100 112 المجموع

 من إعداد الباحثين: المصدر                                                    
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وهذا ، )0.999(يتضح من الجدول أعاله أن اغلب أفراد عينة الدراسة يحملون الشهادة الجامعية االولى فما فوق حيث بلغــت نسبتهم  

 .أداة الدراسةمن التأهيل العلمي يؤهلهم لإلجابة على أسئلة كاٍف مؤشر جيد على أن أفراد عينة الدراسة على قدر 

 ة ـالشهادات المهني: اثاني

 :لمهنيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الشهادات ا) 3(الجدول رقم  يبين 

 لمهنيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الشهادات ا )3(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد الشهادة المهنية  مالرق

1. CPA 26 0.2321 
2. CMA 4 0.0357 
3. CFA 1 0.0089 
4. CIA 4 0.0360 
5. CISA 7 0.0625 
 JCPA 70 0.625ال يحمل شهادة مهنية سوى  .6

 %100 112 المجموع

 ين من إعداد الباحث: المصدر                                

باإلضافة إلى إجازة التأهيل المهني كمحاسب قانوني يتضح من الجدول السابق أن بعض المدققين حاصلون على شهادات مهنية مختلفة  

ومن الجدير بالذكر ان مثل ، ، وهذا مؤشر على وجود خلفية مهنية مناسبة لدى المستجيبينمن حجم العينة%) 37.5(بنسبة ) JCPA(أردني 

 .قدم دليال إضافيا للوثوق بإجابات أفراد العينة نظرا لمؤهالتهم المهنية المختصةهذه النتائج ت

 عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق : الثثا

 :دد سنوات الخبرة في مجال التدقيقتوزيـع أفراد عينة الدراسـة حسب عـ) 4(يبيـن الجدول رقم  

  في مجال التدقيقتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة )4(جدول 

%النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخبرة العمليةالرقم

 0.277 31  سنوات5اقل من  .1

 0.464 52 سنوات10 اقل من -  سنوات5من  .2

 0.188 21 ة سن15 اقل من -  سنوات10من  .3

 0.071 8  سنة فأكثر15 .4

 %100 112 المجموع

 من إعداد الباحثين : المصدر                                

 

مما يشير ، غالبية افراد العينة هم من المحاسبين القانونيين الذين يمتلكون خبرة التقل عن خمس سنواتالحظ من النسب السابقة أن ي 

ويشير ذلك ، نية لمعالجة البيانات لطبيعة المهام واألعمال الموكلة إليهم في ظل البيئة اإللكتروًاإلى أن هذا العدد من سنوات الخبرة يأتي مناسب

 . ايضا الى كفاءة وخبرة غالبية افراد عينة الدراسة، وبالتالي تأهيلهم لإلجابة على أسئلة استبانة الدراسة
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  مجال التدقيق الوظيفة في: ا رابع

 : في مجال التدقيقالوظيفةتوزيـع أفراد عينة الدراسـة حسب ) 5(يبيـن الجدول رقم  

  في مجال التدقيق الوظيفةزيع أفراد عينة الدراسة حسب تو )5(جدول 

 الرقم

 

 مجال الوظيفة في

 التدقيق

 

 العدد

 

النسبة المئوية 

% 

 0.170 19 مدير تدقيق  .1
 0.143 16 مساعد مدير تدقيق .2
 0.437 49 مدقق رئيس .3
 0.054 6 مشرف تدقيق .4
 0.125 14 مدقق نظم .5
 0.027 3 مساعد مدقق .6
 0.044 5 مشرف عمليات .7

 %100 112 المجموع

 من إعداد الباحثين : المصدر                                     

، غالبية افراد عينة الدراسة هم من المدققين الذين يشغلون مراكز وظيفية مهمة في مكاتب وشركات التدقيقالحظ من النسب السابقة أن ي 

وبالتالي االعتماد عليها للوصول الى نتائج ، نة الدراسة في االجابة على االسئلة المدرجة في استبانة الدراسةوهذا مؤشر على قدرة افراد عي

 .قابلة للتعميم

 العالقات المهنية الدولية  : خامسا

 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العالقة او التمثيل لشركات التدقيق الدولية الكبرى ) 6(يبين الجدول رقم  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العالقات المهنية الدولية )6(ل رقم جدو

 %النسبة المئوية  العدد العالقة الرقم

 0.571 64 يوجد عالقـة  1

 0.429 48 ال يوجد عالقـة 2

 %100 112 المجموع

 من إعداد الباحثين : المصدر                                            

شركات ومكاتب تدقيق تمثل شركة عالمية كبرى أو لها عالقة المحاسبين القانونيين والذين يعملون في دول أعاله أن نسبة الحظ من الجي 

بخبرة جيدة من خالل  من المستجيبين يتمتعون جيدًا ًاوهذا يدل على ان هناك عدد، من العينة محل الدراسة %57.1أو تعاون مهني معا بلغت 

 .هذه العالقات

 

 :  عملية تدقيق نظم معالجة البياناتيات المستخدمة من قبل المحاسبين القانونين األردنيين فيالتقن

 عملية ترتيبا تنازليا حسب درجة االستخدام للتقنيات المستخدمة من قبل المحاسبين القانونين األردنيين في) 7(يوضح الجدول رقم  

 تدقيق نظم معالجة البيانات
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  المستخدمة من قبل المدققين القانونيين مرتبة تنازليًا حسب درجة االستخدامتنياالتق )7(جدول رقم 

 التقنية
عدد المستخدمين من أفراد 

 عينة الدراسة
 النسبة المئوية لالستخدام

 %57.14 64 البيانات االختبارية
 %53.57 60 شبكة االختبارات المتكاملة

 %52.68 59 تدقيق المخرجات
 %51.79 58 تدقيق المدخالت

 %50.00 56 الملف االختباري المندمج مع النظام
تكثيف الفحص عند (تقنية الخريطة 

 %45.54 51 )نقاط القرار

 %43.75 49 التأشير والتتبع
 %39.29 44 المحاكاة المتوازية

 %38.39 43 تقنية السجالت الممتدة
 %25.89 29 تقنية اللقطة

 %24.11 27 مراجعة توثيق النظام
 %18.75 21 رسم مسار الرقابة

 %13.39 15 برامج التدقيق العامة
 %10.71 12 المعالجة المتزامنة

 %8.04 9 البرامج الخاضعة لرقابة المدقق
 %3.57 4 اختبار كود البرنامج

 %3.57 4 برامج التدقيق الخاصة
 من إعداد الباحثين : المصدر                           

 من قبل المحاسبين  عملية تدقيق نظم معالجة البياناتأن هناك تفاوتًا في درجة االستخدام للتقنيات في) 7(ل رقم يتضح من الجدو 

 .وذلك تبعا الختالف وجهات نظر المدققين من حيث فعالية كل تقنية من تقنيات التدقيق اآللية، القانونين األردنيين

 

  ) K-S z(  سمير نوف –اختبار كولموجروف 

وذلك لفحص توزيع تلك اإلجابات فيما إذا كانت ، على متغيرات الدراسة) عينة الدراسة ( إلجابات المدققين  ) K-S z( إجراء اختبار تم  

 :  )K-S z( ويبيـن الجـدول التالــي تلخيصـا لنتائــج اختبـار ، موزعـة توزيعـا طبيعيـا أم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2230 "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 إلجابات العينة ) K-S( ملخص نتائج اختبار  )8(جدول رقم 

 K-S z التقنية
2 مستوى الداللة

–Tailed p. 

 0.0000 3.563 البيانات االختبارية
 0.0079 4.187 شبكة االختبارات المتكاملة

 0.0101 4.089 تدقيق المخرجات
 0.0000 4.212 تدقيق المدخالت

 0.0313 3.693 الملف االختباري المندمج مع النظام
 0.0045 4.448 )تكثيف الفحص عند نقاط القرار(تقنية الخريطة 
 0.0098 3.648 التأشير والتتبع

 0.0000 3.376 المحاكاة المتوازية
 0.0002 3.31 تقنية السجالت الممتدة

 0.0001 4.428 تقنية اللقطة
 0.0081 3.791 مراجعة توثيق النظام

 0.0067 4.618 رسم مسار الرقابة
 0.0001 4.568 برامج التدقيق العامة

 0.0001 4.777 المعالجة المتزامنة
 0.0000 4.715 البرامج الخاضعة لرقابة المدقق

 0.0000 4.654 اختبار كود البرنامج
 0.0002 4.292 برامج التدقيق الخاصة

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *                        

 من إعداد الباحثين : لمصدرا                        

أن إجابات المدققين على أسئلة جميع المتغيرات كانت موزعة توزيعا  ) 8( المبينة في الجدول رقم  ) K-S z( الحظ من نتائج اختبار ي 

 . الفرضيات للعينة الواحدة لجميعT مما يساعد على استخدام اختبار  )0.05 اقل من Tailed p– 2( طبيعيا حيث أن مستوى الداللة 

 ة ـات الدراسـار فرضيـاختب

استخدم الباحثان في الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية بهدف تقديم مقاييس تلخص النتائج من البيانات المتوفرة من  

وقد ، فرضيات المتعلقة بالدراسةوذلك الختبار ال، )T- test(واختبار ، حيث استخدمت مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، عناصر العينة

، لمستوى التاثيرتبعا ) 5 – 1(ويمثل كل منها وزنا معينا لإلجابة تندرج من ، تم وضع خمسة مستويات لإلجابة موزعة على فقرات االستبيان

وان ، فردا 112فرادها حيث بلغ عدد أمفردة ) 30(طالما أن حجم عينة الدراسة اكثر من  ألغراض التحليل اإلحصائي كما هو موضح أدناه

 . من المجتمع األصلي % 65الدراسة الميدانية اعتمدت على عينة نسبتها 

 

 الوزن نوع اإلجابة

 1 غير مؤثر

 2 قليل التأثير

 3 التأثيرمتوسط 

 4  التأثيرعالي

 5  وهامالتأثيرعالي 
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  الرئيسة بالفرضيةالنتائج المتعلقة  

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات " :على انه الفرضية الرئيسة تنص

 "على فعالية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات

حيث تم صياغة  .بيانات على فعالية عملية التدقيقهدفت هذه الفرضية الى قياس مدى تاثير التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة ال

ولقد . بد أوال من اإلجابة على الفرضيات الفرعية الخاصة بهاالالفرضية هذه لكي يتسنى اإلجابة على و ربع فرضيات فرعية الختبار هذه الفرضيةا

 :كان اختبار الفرضيات الفرعية كما يلي

 األولى اختبار الفرضية الفرعية 

نظم معالجة تخطيط تدقيق لمستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على هدفت الفرضية الفرعية االولى الى قياس مدى تاثير التقنيات ا

 :البيانات وقد كانت مصاغة كما يلي

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق لنظم معالجة  ال"

 "البيانات

) ت(واجراء اختبار ، لتقديرات أفراد عينة الدراسـةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فرضية، تم حساب للتحقـق مـن هذه ال 

كما هي للعينة الواحـدة ألثـر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق نظم معالجة البيانات حيث كانت 

 ).9(رقم موضحة في جدول 

للعينة الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق لنظم ) ت(ئج اختبار نتا )9(جدول رقم 

 معالجة البيانات

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

 الداللة

 اإلحصائية

تخطيط تدقيق نظم معالجة 

 *0.000 26.778 111 3.50 0.24 4.11 تالبيانا

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية * 

 )1.980( الجدولية Tقيمة *  

 من إعداد الباحثين :  المصدر

 لتخطيط تدقيق نظم معالجة البيانات، وهذا )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9(يبين الجدول رقم 

نظم معالجة البيانات، وبالتالي نرفض لتقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط التدقيق يدل على وجود أثر ل

 .الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة

حيث ،  البياناتعلى تخطيط تدقيق لنظم معالجة لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولقد تم حساب 

 ). 10(رقم كما هي موضحة في جدول كانت 
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 لتقديرات أفراد عينة الدراسة على تخطيط تدقيق نظم معالجة البياناتلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا )10(جدول رقم 

تقييم مستوى 

 التقنية

 المستخدمة

 اإلجراءاتتنفيذ 

 األوليةالتحليلية 

المراجعة (

التحليلية 

 )األولية

التوصل الى 

الفهم االولي 

 لبيئة الرقابة

 إلىالتوصل 

 األوليالفهم 

لنظام المعالجة 

االلكترونية 

 للبيانات

 إلىالتوصل 

الفهم االولي 

الجراءات الرقابة 

 داخل االنظمة

المتوسط 

الحسابي 

واالنحراف 

ياري لكل المع

 تقنية

 رقم

 السؤال

التقنيات 

المستخدمة في 

تدقيق نظم 

 معالجة البيانات
Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std 

1 

تدقيق 

 0.09 3.96 0.83 3.91 0.73 4.07 0.84 3.98 0.80 4.00 0.76 3.83 المدخالت

2 

تدقيق 

 0.14 4.02 0.78 4.17 0.82 4.08 0.74 4.05 0.77 4.01 0.82 3.80 المخرجات

3 

البيانات 

 0.09 4.53 0.53 4.51 0.55 4.44 0.53 4.56 0.50 4.68 0.50 4.47 االختبارية

4 

شبكة االختبارات 

 0.17 3.90 0.90 3.89 0.88 3.80 0.77 4.15 0.66 3.93 0.84 3.71 المتكاملة

5 

الملف االختباري 

المندمج مع 

 النظام
3.95 0.70 4.05 0.77 3.96 0.86 3.95 0.79 3.97 0.86 3.98 0.04 

6 

المعالجة 

 0.22 4.05 0.86 4.25 0.81 3.87 0.77 3.75 0.83 4.19 0.75 4.19 تزامنةالم

 0.08 4.01 0.78 4.08 0.79 4.00 0.74 3.88 0.76 4.05 0.75 4.03 التأشير والتتبع 7
 0.14 4.55 0.53 4.57 0.50 4.57 0.44 4.75 0.50 4.50 0.48 4.35 تقنية الخريطة 8

9 

المحاكاة 

 0.10 3.99 0.79 3.98 0.86 4.10 0.71 4.00 0.71 4.03 0.79 3.82 المتوازية

10 

البرامج الخاضعة 

 0.20 3.93 0.60 4.00 0.87 3.75 0.94 3.83 0.83 3.83 0.87 4.25 لرقابة المدقق

11 

تقنية السجالت 

 0.09 4.45 0.58 4.50 0.64 4.29 0.54 4.44 0.50 4.52 0.54 4.50 الممتدة

 0.07 4.58 0.61 4.46 0.50 4.60 0.50 4.60 0.50 4.60 0.49 4.63 تقنية اللقطة 12

13 

مراجعة توثيق 

 0.18 3.94 0.80 4.22 0.85 3.89 0.70 3.97 0.81 3.92 0.78 3.72 النظام

14 

رسم مسار 

 0.20 3.97 0.64 4.24 0.75 4.07 0.68 3.97 0.67 3.90 0.71 3.69 الرقابة

15 

اختبار كود 

 0.46 4.03 0.84 4.50 0.55 4.50 0.50 4.00 0.84 3.50 0.82 3.67 البرنامج

16 

برامج التدقيق 

 0.61 4.03 0.82 4.67 0.52 4.67 0.75 3.83 0.52 3.67 0.82 3.33 الخاصة

17 

برامج التدقيق 

 0.19 3.88 0.81 4.15 0.72 3.75 0.79 3.75 0.79 3.75 0.86 4.00 العامة

تخطيط تدقيق نظم معالجة 

   0.25 4.24 0.31 4.14 0.31 4.09 0.32 4.08 0.35 4.00 البيانات

 ).5(الدرجة العظمى من * 

 من إعداد الباحثين : المصدر

 : عملية التدقيق على النحو التاليالسابق ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تؤثر على تخطيطيالحظ من الجدول  

 ).0.25(وانحراف معياري ) 4.24(األنظمة والتي بلغ المتوسط الحسابي لها  داخل  الرقابةإلجراءات األوليالتوصل الى الفهم  .1

 ).0.31(وانحراف معياري ) 4.14( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها التوصل الى الفهم االولي لنظام المعالجة االلكترونية للبيانات .2
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 ).0.31(وانحراف معياري ) 4.09(ي لها  والتي بلغ المتوسط الحساب لبيئة الرقابةاألوليالتوصل الى الفهم  .3

 ).0.32(وانحراف معياري ) 4.08( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها )األوليةالمراجعة التحليلية  (األولية التحليلية اإلجراءاتتنفيذ  .4

 ).0.35(وانحراف معياري ) 4.00(تقييم مستوى التقنية المستخدمة والتي بلغ المتوسط الحسابي لها  .5

 ان تقنية اللقطة احتلت المرتبة األولى في التأثير على التخطيط لعملية التدقيق عند استخدامها والتي بلغ حظ من الجدول أعالهكما يال 

وانحراف معياري ) 4.55(تالها في المرتبة الثانية تقنية الخريطة بمتوسط حسابي ، )0.07(وانحراف معياري ) 4.58(المتوسط الحسابي لها 

بينما جاء في المرتبة االخيره برامج ، )0.09(وانحراف معياري ) 4.53(لمرتبة الثالثة تقنية البيانات االختبارية بمتوسط حسابي وفي ا، )0.14(

 .)0.19 (وانحراف معياري) 3.88(التدقيق العامة بمتوسط حسابي 

داخل تدقيق نظم معالجة البيانات بشكل مستقل للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من م) ت(كما تم إجراء اختبار  

 ). 11(كما هي موضحة في جدول على تخطيط التدقيق لنظم معالجة البيانات، حيث كانت 

للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط ) ت(نتائج اختبار  )11(جدول 

 ة البياناتتدقيق نظم معالج

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية *       

 )1.980( الجدولية Tقيمة *      

 من إعداد الباحثين : المصدر     

يق، وهذا يدل على  عند جميع مداخل التدق)α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11(يبين الجدول رقم 

 .وجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في كل مدخل على تخطيط تدقيق نظم معالجة البيانات

ويبين الجدول ان تقنيات مدخل التدقيق من خالل الحاسب احتلت المرتبة االولى في التاثير على تخطيط التدقيق حيث بلغ المتوسط 

 .، وهذا يتوافق مع النتائج التي تم التوصل اليها سابقا)0.27(وبانحراف معياري ) 4.15(الحسابي لها 

 الثانية اختبار الفرضية الفرعية  

 تدقيق هدفت الفرضية الفرعية الثانية الى قياس مدى تاثير التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على التحقق واالثبات في

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة  ال" :لينظم معالجة البيانات وقد كانت مصاغة كما ي

 "تدقيق نظم معالجة البيانات البيانات على التحقق واالثبات في

للعينة ) ت(واجراء اختبار ، لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فرضية، تم حساب للتحقق من هذه ال

كما  معالجة البيانات حيث كانت تدقيق نظم معالجة البيانات على التحقق واالثبات فيالواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم 

 ).12(رقم هي موضحة في جدول 

جة البيانات على التحقق واالثبات للعينة الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معال) ت(نتائج اختبار  )12(جدول رقم 

 في تدقيق نظم معالجة البيانات

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
القيمة االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

 الداللة

 اإلحصائية

التحقق واالثبات في تدقيق نظم

 *0.000 23.097 111 3.50 0.26 4.07 معالجة البيانات

 )α ≥ 0.05(ائية ذات داللة إحص* 

 )1.980( الجدولية Tقيمة *  

  من إعداد الباحثين:  المصدر

 المداخل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

 الداللة

 اإلحصائية

 *0.000 103.249 111 3.50 0.05 3.99 تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب
 *0.000 25.364 111 3.50 0.27 4.15 تقنيات مدخل التدقيق خالل الحاسب

 *0.000 72.244 111 3.50 0.07 3.98 التدقيق باستخدام الحاسبتقنيات مدخل 
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 للتحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12(يبين الجدول رقم 

نظم معالجة ل معالجة البيانات على التحقق واالثبات في التدقيق البيانات، وهذا يدل على وجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم

 .البيانات، وبالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة

على التحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة  لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولقد تم حساب  

 ). 13(كما هي موضحة في جدول حيث كانت ، البيانات

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة على التحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة البياناتلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا :)13(جدول رقم 

كمية ونوعية 

وحجم ادلة 

ات التي االثب

يحتاجها المدقق 

عند تنفيذ عملية 

 التدقيق

توقيت وتكلفة 

الحصول على ادلة

االثبات التي 

 يحتاجها المدقق

عند تنفيذ عملية 

 التدقيق

قدرة االدلة من 

حيث توفير 

القرائن والنتائج 

واالستنتاجات 

المستخرجة منها

فاعلية الحصول 

على ادلة اثبات 

 الكترونية

فعاليتها في 

 االدلة استرداد

االلكترونية في 

فترة زمنية الحقة

المتوسط الحسابي

واالنحراف 

المعياري لكل 

 تقنية

 رقم

السؤال

التقنيات المستخدمة 

في تدقيق نظم معالجة 

 البيانات

Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std 

0.12 3.96 0.89 3.97 0.82 4.06 0.72 4.06 0.78 3.93 0.72 3.76 تدقيق المدخالت 18

0.04 3.96 0.78 3.95 0.74 3.96 0.82 3.90 0.80 4.01 0.80 3.97 تدقيق المخرجات 19

0.03 4.49 0.50 4.52 0.53 4.49 0.53 4.52 0.58 4.49 0.53 4.45 البيانات االختبارية 20

21 

شبكة االختبارات 

0.24 3.90 0.82 3.96 0.82 3.91 0.75 4.22 0.75 3.87 0.71 3.54 المتكاملة

22 

الملف االختباري 

0.10 3.96 0.81 4.09 0.72 3.83 0.79 3.93 0.74 4.04 0.71 3.92 المندمج مع النظام

0.33 3.86 0.85 3.94 0.72 3.63 0.73 3.44 0.77 4.25 0.68 4.06 المعالجة المتزامنة 23

0.11 4.00 0.90 4.06 0.84 3.91 0.81 3.85 0.82 4.12 0.74 4.05 التأشير والتتبع 24

0.12 4.54 0.50 4.52 0.49 4.38 0.54 4.53 0.50 4.70 0.50 4.58 تقنية الخريطة 25

0.07 3.90 1.00 3.87 0.83 4.02 0.87 3.83 0.82 3.90 0.85 3.88 المحاكاة المتوازية 26

27 

البرامج الخاضعة لرقابة 

0.32 3.81 1.00 3.59 0.89 4.34 0.83 3.86 0.65 3.67 0.79 3.58 المدقق

0.13 4.44 0.57 4.44 0.54 4.29 0.57 4.56 0.54 4.56 0.55 4.33تقنية السجالت الممتدة 28

0.13 4.55 0.56 4.54 0.55 4.63 0.50 4.40 0.51 4.46 0.52 4.71 تقنية اللقطة 29

0.25 3.98 0.70 4.17 0.91 3.92 0.85 4.17 0.73 4.08 0.69 3.58 مراجعة توثيق النظام 30

0.17 3.93 0.73 3.97 0.77 3.90 0.77 3.66 0.78 3.97 0.83 4.14 رسم مسار الرقابة 31

0.52 3.80 0.52 4.33 0.52 3.33 0.41 3.17 0.41 4.17 0.00 4.00 اختبار كود البرنامج 32

0.38 3.97 0.52 4.33 0.82 4.33 1.03 3.67 0.84 3.50 1.10 4.00 برامج التدقيق الخاصة 33

0.24 4.11 0.81 4.15 0.76 3.95 0.89 3.80 0.75 4.40 0.72 4.25 برامج التدقيق العامة 34
التحقق واإلثبات في تدقيق نظم

  0.27 4.14 0.33 4.05 0.39 3.97 0.32 4.12 0.34 4.05 معالجة البيانات

 ).5(الدرجة العظمى من * 

 من إعداد الباحثين : المصدر
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لبيانات تؤثر على التحقق واالثبات في عملية التدقيق لنظم ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة ا )13(رقم يالحظ من الجدول  

 :عالجة البيانات على النحو التاليم

 ).0.27(وانحراف معياري ) 4.14( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها فعاليتها في استرداد االدلة االلكترونية في فترة زمنية الحقة .1

) 4.12( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها عند تنفيذ عملية التدقيق ا المدققتوقيت وتكلفة الحصول على ادلة االثبات التي يحتاجه .2

 ).0.32(وانحراف معياري 

 ).0.33(وانحراف معياري ) 4.05( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها فاعلية الحصول على ادلة اثبات الكترونية .3

وانحراف ) 4.05( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها ة التدقيقكمية ونوعية وحجم ادلة االثبات التي يحتاجها المدقق عند تنفيذ عملي .4

 ).0.34(معياري 

وانحراف معياري ) 3.97( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها دلة من حيث توفير القرائن والنتائج واالستنتاجات المستخرجة منهااالقدرة  .5

)0.39.( 

بة االولى في التأثير على التحقق واالثبات فـي عملية التدقيق عند استخدامها السابق ان تقنية اللقطة احتلت المرتا يالحظ من الجدول ـكم 

) 4.54(تالها في المرتبة الثانيـة تقنيـة الخريطـة بمتوسـط حسابـي ، )0.13(وانحراف معياري ) 4.55(والتي بلغ المتوسط الحسابي لها 

بينما جاء في ، )0.03(وانحراف معياري ) 4.49(الختبارية بمتوسط حسابي وفي المرتبة الثالثة تقنية البيانات ا، )0.12(وانحراف معياري 

 .)0.52(وانحراف معياري ) 3.80(بي المرتبة االخيره تقنية اختبار كود البرنامج بمتوسط حسا

انات بشكل مستقل للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البي) ت(كما تم إجراء اختبار  

 ). 14(كما هي موضحة في جدول على التحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة البيانات، حيث كانت 

 

للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات على التحقق ) ت(نتائج اختبار  )14(جدول 

 البياناتواالثبات في تدقيق نظم معالجة 

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية *          

 )1.980( الجدولية Tقيمة *         

 من إعداد الباحثين :  المصدر       

التدقيق، وهذا يدل على  عند جميع مداخل )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 14(يبين الجدول رقم 

 .وجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في كل مدخل على التحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة البيانات

ويبين الجدول ان تقنيات مدخل التدقيق من خالل الحاسب احتلت المرتبة االولى في التاثير على التحقق واالثبات في تدقيق نظم معالجة 

 .، وهذا يتوافق مع النتائج التي تم التوصل اليها سابقا)0.30(وبانحراف معياري ) 4.09(غ المتوسط الحسابي لها البيانات حيث بل

 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  

داخلية  الرقابة النظمتقييم هدفت الفرضية الفرعية الثالثة الى قياس مدى تاثير التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم  ال" :البيانات وقد كانت مصاغة كما يلينظم معالجة في تدقيق 

 "تدقيق نظم معالجة البيانات في الرقابة الداخلية نظمتقييم معالجة البيانات على 

للعينة ) ت(واجراء اختبار ، لتقديرات أفراد عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابيةفرضية، تم حساب للتحقق من هذه ال

تدقيق نظم معالجة البيانات حيث  في الرقابة الداخلية نظمتقييم الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على 

 ).15(رقم كما هي موضحة في جدول كانت 

 المداخل

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"
 اإلحصائيةالداللة

 *484.640.000 111 3.50 0.01 3.96 تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب
 *20.7200.000 111 3.50 0.3 4.09 تقنيات مدخل التدقيق خالل الحاسب

 *56.8930.000 3.50111 0.1 4.04دقيق باستخدام الحاسبتقنيات مدخل الت
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 الرقابة نظمتقييم للعينة الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على ) ت(نتائج اختبار  )15(جدول رقم 

 في تدقيق نظم معالجة البياناتالداخلية 

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"
 اإلحصائيةالداللة

قييم نظم الرقابة الداخلية فيت

 *0.000 27.942 111 3.50 0.23 4.11 تدقيق نظم معالجة البيانات

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية *         

 )1.980( الجدولية Tقيمة *         

  من إعداد الباحثين:  المصدر       

 لتقييم نظم الرقابة الداخلية في تدقيق نظم )α ≥ 0.05(الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 15(يبين الجدول رقم 

وهذا يدل على وجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تقييم نظم الرقابة الداخلية في ، معالجة البيانات

 .ية البديلةوبالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرض، تدقيق نظم معالجة البيانات

على تقييم نظم الرقابة الداخلية في تدقيق نظم  لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقـد تم حساب 

 ). 16(كما هي موضحة في جدول حيث كانت ، معالجة البيانات

 

   أفراد عينة الدراسة على تقييم نظم الرقابة الداخلية في تدقيق نظم معالجة البياناتلتقديراتلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا )16(جدول رقم 

فحص تنظيم عمل 

ادارة تشغيل البيانات

وفحص الضوابط 

لمنع الوصول 

 المباشر

التاكد من كشف 

االخطاء التي قد تقع

برامج اثناء تنفيذ ال

والتاكد من 

التعديالت غير 

 المصرح بها

التاكد من القيام 

يالتوثيق المناسب 

ومن ان البرامج تم 

وضعها بطريقة 

مناسبة وتم االلتزام 

 باالجراءات

التاكد من ان 

البيانات المدخلة 

كاملة وصحيحة وقد 

تم التصريح بها 

بطريقة صحيحة ولم 

 تفقد او تختفي

اختبار التحري عن 

م واختبار دقة الرق

المجاميع المختلطة 

والقيام باختبارات 

الشكل للتاكد من 

 اكتمال كل الحقول

اختبار صحة الحقل 

او مكوناته واختبار 

صحة الترميز 

والترقيم باالضافة 

الى اختبار صحة 

 العمليات

المتوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري 

 لكل تقنية

 رقم

 السؤال
التقنيات المستخدمة في 

تدقيق نظم معالجة 

 البيانات

Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std 
 0.16 4.05 0.77 4.10 0.85 4.07 0.78 4.32 0.79 3.99 0.73 3.98 0.75 3.85 تدقيق المدخالت 35
 0.11 3.92 0.81 3.79 0.79 3.80 0.85 4.06 0.86 3.95 0.71 3.93 0.70 3.99 تدقيق المخرجات 36
 0.10 4.51 0.59 4.60 0.55 4.45 0.50 4.52 0.52 4.60 0.53 4.56 0.55 4.34 البيانات االختبارية 37
 0.10 3.90 0.82 4.05 0.81 3.87 0.80 3.91 0.71 3.84 0.74 3.95 0.88 3.77شبكة االختبارات المتكاملة 38

39 
الملف االختباري المندمج

 0.11 3.89 0.86 3.96 0.87 3.81 0.78 3.86 0.75 3.82 0.69 4.08 0.72 3.79 مع النظام

 0.21 4.03 1.00 4.06 0.68 4.25 0.68 4.25 0.77 3.94 0.82 4.00 0.70 3.69 الجة المتزامنةالمع 40
 0.15 3.99 0.81 4.12 0.74 4.08 0.82 3.88 0.81 3.75 0.67 4.05 0.80 4.08 التأشير والتتبع 41
 0.10 4.52 0.50 4.47 0.50 4.50 0.54 4.48 0.48 4.67 0.50 4.58 0.59 4.39 تقنية الخريطة 42
 0.09 4.01 0.90 4.07 0.87 4.13 0.78 3.88 0.77 3.92 0.75 4.05 0.82 4.03 المحاكاة المتوازية 43

44 
البرامج الخاضعة لرقابة

 0.34 4.00 0.87 4.25 0.00 4.00 0.67 3.50 0.89 3.67 0.89 4.33 0.87 4.25 المدقق

 0.09 4.40 0.61 4.44 0.57 4.40 0.54 4.46 0.61 4.46 0.60 4.40 0.64 4.21 تقنية السجالت الممتدة 45
 0.08 4.53 0.51 4.51 0.56 4.51 0.47 4.69 0.56 4.46 0.56 4.54 0.56 4.49 تقنية اللقطة 46
 0.15 4.00 0.87 4.08 0.73 4.25 0.81 3.83 0.83 3.94 0.86 3.94 0.77 3.97 مراجعة توثيق النظام 47
 0.09 3.93 0.80 3.83 0.85 3.83 0.84 3.93 0.80 4.00 0.75 3.93 0.88 4.07 رسم مسار الرقابة 48
 0.59 3.94 0.41 4.83 0.00 4.00 0.55 3.50 0.41 3.17 0.75 3.83 0.52 4.33 اختبار كود البرنامج 49
 0.52 4.03 0.41 4.83 0.41 3.83 0.75 3.83 0.84 4.50 0.82 3.67 0.84 3.50 برامج التدقيق الخاصة 50

 0.18 4.14 0.76 4.05 0.85 3.90 0.83 4.05 0.79 4.25 0.75 4.40 0.83 4.20 مج التدقيق العامةبرا 51
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في

  0.32 4.24 0.25 4.10 0.34 4.06 0.39 4.06 0.28 4.13 0.27 4.06 تدقيق نظم معالجة البيانات

 ).5(الدرجة العظمى من * 

 ثين من إعداد الباح:  المصدر
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ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تؤثر على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تدقيق  )16(رقم يالحظ من الجدول  

 :عالجة البيانات على النحو التالينظم م

 والتي بلغ المتوسط الحسابي لها لياتاختبار صحة الحقل او صحة مكوناته واختبار صحة الترميز والترقيم باالضافة الى اختبار صحة العم .1

 ).0.32(وانحراف معياري ) 4.24(

 والتي بلغ المتوسط الحسابي لها التاكد من كشف االخطاء التي قد تقع اثناء تنفيذ البرامج والتاكد من التعديالت غير المصرح بها .2

 ).0.28(وانحراف معياري ) 4.13(

 والتي بلغ المتوسط يع المختلطة والقيام باختبارات الشكل للتاكد من اكتمال كل الحقولاختبار التحري عن دقة الرقم واختبار المجام .3

 ).0.25(وانحراف معياري ) 4.10(الحسابي لها 

وانحراف ) 4.06( والتي بلغ المتوسط الحسابي لها فحص تنظيم عمل ادارة تشغيل البيانات وفحص الضوابط لمنع الوصول المباشر .4

 ).0.27(معياري 

 والتي بلغ المتوسط الحسابي لها د من ان البيانات المدخلة كاملة وصحيحة وقد تم التصريح بها بطريقة صحيحة ولم تفقد او تختفيالتاك .5

 ).0.34(وانحراف معياري ) 4.06(

متوسط الحسابي لها  والتي بلغ الالتاكد من القيام يالتوثيق المناسب ومن ان البرامج تم وضعها بطريقة مناسبة وتم االلتزام باالجراءات .6

 ).0.34(وانحراف معياري ) 4.06(

 ان تقنية اللقطة احتلت المرتبة االولى في التأثير على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في عملية التدقيق عند كما يالحظ من الجدول أعاله 

ي المرتبـة الثانيـة تقنيـة الخريطة بمتوسط حسابي تالهـا فـ، )0.08(وانحراف معياري ) 4.53(استخدامها والتي بلغ المتوسط الحسابي لها 

بينما ، )0.10(وانحراف معياري ) 4.51(وفـي المرتبـة الثالثـة تقنيـة البيانـات االختباريـة بمتوسـط حسابـي ، )0.10(وانحراف معياري ) 4.52(

 .)0.11(ف معياري وانحرا) 3.89 (جاء في المرتبة االخيره تقنية الملف االختباري المندمج مع النظام بمتوسط حسابي

للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات بشكل مستقل ) ت(كما تم إجراء اختبار  

 ). 17 ( رقمكما هي موضحة في جدولعلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تدقيق نظم معالجة البيانات، حيث كانت 

 

للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات على تقييم أنظمة ) ت(نتائج اختبار  )17(جدول 

 الرقابة الداخلية في تدقيق نظم معالجة البيانات

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية * 

 )1.980( الجدولية Tيمة ق*  

 من إعداد الباحثين :  المصدر

 عند جميع مداخل التدقيق، وهذا يدل على )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 17(يبين الجدول رقم 

 .م معالجة البياناتوجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في كل مدخل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تدقيق نظ

ويبين الجدول رقم ان تقنيات مدخل التدقيق من خالل الحاسب احتلت المرتبة االولى في التاثير على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في 

م التوصل اليها ، وهذا يتوافق مع النتائج التي ت)0.25(وبانحراف معياري ) 4.13(تدقيق نظم معالجة البيانات حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 

 .سابقا

 المداخل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"
 اإلحصائيةالداللة

 *0.000 57.361 111 3.50 0.09 3.99 تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب
 *0.000 26.550 111 3.50 0.25 4.13 تقنيات مدخل التدقيق خالل الحاسب

 *0.000 76.383 3.50111 0.08 4.08تقنيات مدخل التدقيق باستخدام الحاسب
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 الرابعة اختبار الفرضية الفرعية 

هدفت الفرضية الفرعية الرابعة الى قياس مدى تاثير التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على على تقرير تدقيق نظم 

خدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لما يتم است" :البيانات وقد كانت مصاغة كما يليمعالجة 

 "تقرير تدقيق نظم معالجة البياناتالبيانات على 

 

) ت(واجـراء اختبار ، لتقديرات أفراد عينـة الدراسـةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فرضية، تم حساب للتحقق من هذه ال 

كما هي قيق نظم معالجة البيانات على تقريـر تدقيـق نظم معالجة البيانات حيـث كانـت للعينة الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تد

 ).18 ( رقمموضحة في جدول

للعينة الواحدة ألثر تقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على على تقرير تدقيق ) ت(نتائج اختبار  )18(جدول رقم 

 نظم معالجة البيانات

 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية * 

 )1.980( الجدولية Tقيمة *  

 من إعداد الباحثين :  المصدر

وهذا يدل ،  لتقرير تدقيق نظم معالجة البيانات)α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 18(دول يبين الج

على وجود أثر لتقنيات التدقيق المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات وبما أن التأثير سلبي، يتم 

 .أي أن هناك أثر للتقنيات على تقرير التدقيق. ية وتقبل الفرضية البديلةرفض الفرضية العدم

حيث ، على تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات لتقديرات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقد تم حساب 

 ). 19 ( رقمكما هي موضحة في جدولكانت 

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة على تقرير تدقيق نظم معالجة البياناتابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات الحسا )19(جدول رقم 

عملية مراجعة 

 االلتزامات المحتملة
عملية التجميع النهائي 

 لالدلة
شكل تقرير المدقق في  عملية تقييم النتائج

النظمة اليدوية عنهظل ا

في ظل استخدام 

 تكنولوجيا المعلومات

المتوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري لكل

 تقنية

 رقم

 السؤال
التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم 

 معالجة البيانات

Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std 

 0.28 1.55 0.68 1.16 0.58 1.71 0.59 1.78 0.78 1.56 تدقيق المدخالت 52
 0.30 1.55 0.57 1.12 0.63 1.55 0.69 1.79 0.76 1.74 تدقيق المخرجات 53
 0.13 1.70 0.7 1.53 0.64 1.68 0.65 1.84 0.71 1.75 البيانات االختبارية 54
 0.08 1.57 0.71 1.46 0.69 1.57 0.66 1.63 0.75 1.61 شبكة االختبارات المتكاملة 55
 0.18 1.55 0.64 1.28 0.64 1.59 0.58 1.66 0.68 1.67 الملف االختباري المندمج مع النظام 56
 0.14 1.58 0.74 1.57 0.63 1.4 0.51 1.6 0.59 1.73 المعالجة المتزامنة 57
 0.14 1.66 0.61 1.49 0.72 1.65 0.71 1.68 0.67 1.83 التأشير والتتبع 58
 0.06 1.76 0.94 1.83 0.83 1.7 0.61 1.78 0.71 1.73 تقنية الخريطة  59
 0.15 1.59 0.53 1.43 0.61 1.65 0.57 1.5 0.74 1.77 المحاكاة المتوازية 60
 0.17 1.54 0.51 1.58 0.49 1.33 0.67 1.5 0.62 1.75 البرامج الخاضعة لرقابة المدقق 61
 0.07 1.72 0.78 1.71 0.83 1.69 0.68 1.65 0.74 1.81 تقنية السجالت الممتدة 62
 0.06 1.67 0.65 1.6 0.64 1.66 0.56 1.74 0.68 1.66 تقنية اللقطة 63
 0.08 1.70 0.87 1.64 0.69 1.61 0.55 1.75 0.68 1.78 مراجعة توثيق النظام 64
 0.16 1.66 0.63 1.42 0.8 1.72 0.77 1.79 0.9 1.71 رسم مسار الرقابة 65

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

 الداللة

 اإلحصائية

تقرير تدقيق نظم معالجة 

 *0.000 179.106- 111 3.50 0.11 1.63 البيانات
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 0.29 1.29 0.52 1.67 0.41 1.17 0 1 0.52 1.33 اختبار كود البرنامج 66
 0.29 1.40 0.52 1.27 0.52 1.33 0.41 1.83 0.41 1.17 برامج التدقيق الخاصة 67

 0.26 1.64 0.55 1.25 0.7 1.8 0.55 1.75 0.72 1.75 برامج التدقيق العامة 68
   0.15 1.471 0.17 1.58 0.2 1.66 0.17 1.67 تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات

         ).5(الدرجة العظمى من * 

 من إعداد الباحثين : المصدر

ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تؤثر على تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات بنسب  )19(رقم لجدول يالحظ من ا 

والذي يكون اقرب الى ) 1.47(حيث كان اقل تأثير ألستخدام هذه التقنيات على شكل تقرير المدقق والذي بلغ المتوسط الحسابي لها ، بسيطة

 .مد في اداة الدراسةخيار غير مؤثر المعت

للعينة الواحدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات بشكل مستقل ) ت(كما تم إجراء اختبار  

 ). 33(رقم كما هي موضحة في جدول حيث كانت ، على تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات

احدة ألثر التقنيات المستخدمة في كل مدخل من مداخل تدقيق نظم معالجة البيانات على تقرير للعينة الو) ت(نتائج اختبار  )20(جدول 

 تدقيق نظم معالجة البيانات

 المداخل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االختبارية

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

 الداللة

 اإلحصائية

 *0.000 642.675- 111 3.50 0.03 1.67 تقنيات مدخل التدقيق حول الحاسب
 *0.000 164.181- 111 3.50 0.12 1.63 تقنيات مدخل التدقيق خالل الحاسب

 *0.000 203.338- 111 3.50 0.1 1.57 تقنيات مدخل التدقيق باستخدام الحاسب
 )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية * 

 )1.980( الجدولية Tقيمة *  

 من إعداد الباحثين :  المصدر

 عند جميع مداخل التدقيق، وهذا يدل على )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 20(دول رقم يبين الج

وهذا يتوافق مع النتائج التي تم ، وجود أثر قليل الستخدام تقنيات التدقيق في كل مدخل من المداخل على تقرير تدقيق نظم معالجة البيانات

 .التوصل اليها سابقا

يوجد اثر ذو " :يتم رفض الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة وهيوفي ضوء النتائج السابقة الخاصة بالفرضيات الفرعية  

 "داللة إحصائية لما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على فعالية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات

اثر لما يتم استخدامه من  في استبانه الدراسة بان هناك عالقة دس والسبعينققين الذين أجابوا على السؤال الساحيث بلغ عدد المد 

حيث ، من عينة الدراسة%) 100(وبنسبة ) 112 (تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على فعالية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات

 : يوضح هذه النتيجة) 21(والجدول رقم ، ا االثرإلجابات عينة الدراسة حول هذيالحظ أن هناك انسجامًا كبيرًا 

  اثر ما يتم استخدامه من تقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات على فعالية عملية التدقيق لنظم معالجة البيانات)21(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد األثر الرقم

 100 112 تؤثر  1

 -- -- ال تؤثر 2

 %100 112 المجموع
 من إعداد الباحثين : المصدر                                                

ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات حيث أظهرت ، مدى التاثيركما توضح نتائج اختبار الفرضيات الفرعية السابقة  

 نظم معالجة البياناتتدقيق وتقرير ، بات وتقيم نظم الرقابة الداخليةوالتحقق واإلثتخطيط تؤثر على كل من ال

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 النتائـجة ـمناقش
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تشير النتائج إلى وجود اثر للتقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات على فعالية عملية التدقيق، وهذه النتيجة منطقية، حيث  

 بناء مكونات نموذج الدراسة على األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تطرقت هذه األدبيات الى اثر اعتمد الباحثان في

واعتمادا على النتائج التي أشارت لها األدبيات ، استخـدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق على فعالية عملية التدقيق تحت مسميات مختلفة

ليشكل المكونات األساسية ، ن أن يطورا نموذجا يجمع اكبر عدد ممكن من المتغيرات المتعلقة بفعالية عملية التدقيقالسابقة، استطاع الباحثا

 . لنموذج الدراسة تمهيدا الختباره من الناحية العملية

 : من النتائج كانت كما يلياعتمادا على ما تقدم، وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات، توصل الباحثان إلى مجموعةو 

  األولىمناقشة نتائج الفرضية الفرعية  - 1

وأوضحت نتائج ، نظم معالجة البيانات تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على تخطيط تدقيق استخداماثر  في الفرضية هذه بحثت 

حيث أظهرت ، دام هذه التقنيات على تخطيط عملية التدقيقالستخ داللة إحصائية يالتحليل اإلحصائي الخاصة بهذه الفرضية عن وجود تأثير ذ

إذ أنها تمكن المدققين من تقييم  نظم معالجة البيانات تخطيط تدقيق النتائج أن التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تؤثر على

 . بشكل فعال)األوليةحليلية المراجعة الت (األولية التحليلية اإلجراءاتتنفيذ و، مستوى التقنية المستخدمة

 إلىالتوصل وقد أظهرت النتائج أيضا ان استخدام مثل هذه التقنيات في تدقيق نظم معالجة البيانات يمكن المدققين وبشكل فعال من  

 .ة االلكترونية للبيانات لنظام المعالجاألولي الفهم إلىالتوصل باإلضافة إلى ، وإجراءات الرقابة داخل األنظمة،  لبيئة الرقابةاألوليالفهم 

وبمقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة نجد إن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع النتيجة التي توصل  

لعملية التدقيق، وذلك  يحتاجون إلى استخدام التقنيات الحديثة في التدقيق عند التخطيط نان المدققيوالمتضمنة ) Abu-Musa,2004(إليها 

الن اغلب أدلة التدقيق متوفرة فقط بالشكل االليكتروني، وبالتالي يصبح التخطيط غير كاِف وغير فعال باالعتماد على األساليب التقليدية، وكذلك 

ت التخطيط لعملية التدقيق يسهم والتي بينت ان استخدام المدققين لتكنولوجيا المعلومات في مجاال) 2003، الذنيبات(النتيجة التي توصل إليها 

 .بشكل كبير في تحسين فعالية عملية التدقيق

  الثانيةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية  - 2

وأوضحت ، نظم معالجة البياناتتدقيق  التحقق واإلثبات في تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات على استخداماثر  في الفرضية هذه بحثت 

حيث أظهرت ، الستخدام هذه التقنيات على التحقق واإلثبات داللة إحصائية يئي الخاصة بهذه الفرضية عن وجود تأثير ذنتائج التحليل اإلحصا

توقيت  حيث تقلل من نظم معالجة البيانات تدقيق التحقق واإلثبات في النتائج ان التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تؤثر على

 التي يحتاجها المدقق عند اإلثبات أدلةكمية ونوعية وزيادة ، عند تنفيذ عملية التدقيق  التي يحتاجها المدققاإلثبات أدلةوتكلفة الحصول على 

وقد أظهرت النتائج أيضا أن التقنيات المستخدمة في تدقيق نظم معالجة البيانات تكون فعالة في الحصول على أدلة إثبات . تنفيذ عملية التدقيق

 . واسترداد األدلة االليكترونية في فترة زمنية الحقة، الكترونية

ة مع نتائج الدراسات السابقة نجد إن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع النتيجة التي ـا الدراسـت إليهـي توصلـج التـة النتائـوبمقارن 

حتاجون إلى استخدام التقنيات الحديثة في مرحلة  ين وهي ان المدققي ).Mancuso,1997( ، و )Razaee & Reinstein,1998( توصل إليها 

 أصبح لزامًا ولذلك، وال تترك مسارات مرئية، نظرا ألن األدلة أصبحت أكثر إلكترونيًةالتحقق واإلثبات عند التدقيق في ظل نظم معالجة البيانات 

 .للتوصل إلى تدقيق فعالعلى المدققين أ يغيروا أساليبهم 

  الثالثةة الفرعية مناقشة نتائج الفرضي - 3

نظم معالجة تدقيق  في  الرقابة الداخليةأنظمةتقييم على  تقنيات تدقيق نظم معالجة البيانات استخداماثر  في الفرضية هذه بحثت 

قيم أنظمة الستخدام هذه التقنيات على ت داللة إحصائية يوأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة بهذه الفرضية عن وجود تأثير ذ، البيانات

حيث أظهرت النتائج أن استخدام التقنيات اآللية في تدقيق نظم معالجة البيانات يؤدي إلى تقييم فعال ألنظمة الرقابة الداخلية ، الرقابة الداخلية

  :وذلك من خالل 

 :  فعاليتها في تقييم الرقابة العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والتي تشمل –أ  

 . تشغيل البيانات وفحص الضوابط لمنع الوصول المباشرةإدارفحص تنظيم عمل  .1

 . من التعديالت غير المصرح بهاوالتأكد تنفيذ البرامج أثناء التي قد تقع األخطاء من كشف التأكد .2

 .باإلجراءات المناسب ومن ان البرامج تم وضعها بطريقة مناسبة وتم االلتزام بالتوثيق من القيام التأكد .3



 2241 مهند أحمدو الله  عبد خالد

 : تقييم الرقابة التطبيقية ألنظمة الرقابة الداخلية والتي تشمل  فعاليتها في –ب  

 . تختفيأو البيانات المدخلة كاملة وصحيحة وقد تم التصريح بها بطريقة صحيحة ولم تفقد أن من التأكد .1

 .قول من اكتمال كل الحللتأكداختبار التحري عن دقة الرقم واختبار المجاميع المختلطة والقيام باختبارات الشكل  .2

 . اختبار صحة العملياتإلى باإلضافةاختبار صحة الحقل او صحة مكوناته واختبار صحة الترميز والترقيم  .3

ن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع النتيجة التي توصل أوبمقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة نجد  

انه وللوصول إلى تدقيق فعال أصبح هناك حاجة ماسة الستخدام التقنيات اآللية للحكم على سالمة نظام ضمنة والمت ) Abu-Musa,2004(إليها 

إذ انه من الصعب االعتماد علـى التقنيـات التقليديـة للوصول . وإبـداء الـرأي حـول كمـال وسالمـة السجالت المحاسبية، الرقابة الداخلية للشركات

 والتي بينت ان استخدام المدققين لتكنولوجيا المعلومات في مجاالت تقييم نظام (Sayana, 2003)جة التي توصل إليها وكذلك النتي، .إلى ذلك

 .الرقابة الداخلية يسهم بشكل كبير في تحسين فعالية عملية التدقيق

  الرابعةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية  - 4

وأوضحت نتائج التحليل ،  تقرير تدقيق نظم معالجة البياناتق نظم معالجة البيانات على تقنيات تدقياستخداماثر  في الفرضية هذه بحثت 

حيث أظهرت النتائج أن هناك ، الستخدام هذه التقنيات على تقرير التدقيق داللة إحصائية ياإلحصائي الخاصة بهذه الفرضية عن وجود تأثير ذ

عملية التجميع ، وعملية مراجعة االلتزامات المحتملة تدقيق نظم معالجة البيانات من حيث أثر سلبي الستخدام تقنيات التدقيق اآللية على تقرير

عنه في ظل استخدام ال يختلف  اليدوية األنظمةشكل تقرير المدقق في ظل كما أظهرت النتائج ان . تقييم النتائجلألدلة، وكذلك النهائي 

 .تكنولوجيا المعلومات

 في تدقيق نظم معالجة البيانات والتي تكون استخدامهافعالية عملية التدقيق عند  نيات األكثر تأثيرا علىمحاولة لتقديم إطار للتقوفي  

األكثر تأثيرا على فعالية ، فقد أظهرت نتائج الدراسة ان التقنيات على تماس مع مدقق الحاسبات في عملية التدقيق في ظل نظم معالجة البيانات

، وتقنية )تكثيف الفحص عند نقاط اتخاذ القرار (تقنية الخريطةوتقنية البيانات االختبارية، و، تقنية اللقطة:  هي استخدامهاعملية التدقيق عند 

 .السجالت الممتدة

ويمكن استخدام تقنية الخريطة ) "Accounting Information System(في كتابه ) Bodnar, 2004(وهذه النتيجة تتوافق مع ما ذكره  

مشاركة مع تقنية بيانات االختبار بحيث يتم فحص تنفيذ البرنامج بواسطة بيانات االختبار كمدخل لتقييم مخرجات البيانات التي بصورة فعالة بال

 التي لم تعالج يتم اختبارها من خالل تقنية الخريطة، وكذلك األمر مع تقنية اللقطة إذ باستخدامها ينتج مسار تتم إدخالها للبرنامج والبيانا

 ".طبوع ،وتتضمن السجالت الموسعة بيانات لقطات في سجل موسع فضًال عن نسخة مطبوعةتدقيق م

  التـوصيـات

 : بعد عرض النتائج المتعلقة بالدراسة يوصي الباحثان بما يلي 

 التطور السريع في وذلك لمواكبة حركة، معالجة البياناتنظم عند التدقيق في ظل ، التقنيات اآللية شركات ومكاتب التدقيق ضرورة أن تتبع .1

عصر المعلومات وما ينتج عنها من اختفاء أدلة اإلثبات الملموسة وغير المقروءة للعنصر البشري وراء أنظمة المعالجة والضبط الذاتي 

 .اإللكتروني لحركة البيانات

درجة التي تمكنهم من القيام  شركات ومكاتب تدقيق الحسابات بتطوير مهارات وقدرات مدققي الحسابات بالزيادة االهتمام من قبل .2

 حيث من الضروري أن يكون المدققون مدركين ، وجه بما يتالءم مع طبيعة البيئة اإللكترونية الجديدة لمعالجة البياناتأكملبوظائفهم على 

 . معالجة البياناتنظم  عملية التدقيق في ظل ألداءتقنيا 

 النظر في تصميم اعادةومن ثم ، نظم معالجة البيانات تدقيق عندالتدقيق شركات ومكاتب تتبعها  التي التقنياتعلى تطوير دوما العمل  .3

 من طريقة تنفيذها ، والتعديلبرامج التدقيق التقليدية عند فحصهم لحسابات المشروعات التي تستخدم الوسائل اإللكترونية في المحاسبة

ونية المستخدمة في  اإلليكترالتقنياتتطوير آرائهم باالعتبار عند واخذ كما يجب إشراك المدققين . بما يتالءم مع الظروف اآللية الجديدة

 .عملية التدقيق

 وذلك من خالل تبادل ،معالجة البياناتنظم االستفادة من خبرات الشركات العالمية لتدقيق الحسابات في مجال التدقيق في ظل ضرورة  .4

جيدة من مكاتب التدقيق األردنية لها ارتباطات بمكاتب تدقيق إقليمية أو علما أن هناك نسبة بتعاث الكوادر للتدرب فيها إالخبرات و

 .عالمية
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 ،العمل من اجـل االستفادة من البرامج العملية والدورات التي تقدمها الجامعات األردنية في المجاالت النظرية لمهنة تدقيق الحسابات .5

 التنسيق مع الجامعات األردنية وذلك دعما للنواحي الفنية والمهنية  من خالل،معالجة البياناتنظم وخاصة في مجال التدقيق في ظل 

 .لمدققي الحسابات في األردن

ضرورة احتواء المناهج الجديدة التي تدرس في الجامعات األردنية والخاصة بمواد المحاسبة المتعلقة بتدقيق الحسابات على التطورات  .6

 .في عملية تدقيق الحسابات للشركات التي تعالج عملياتها اليكترونيا الحاسب وتقنياته م في استخداةالحديثة المتخصص
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 * ملخص

 

قـام  . هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الكفايات القيادية لدى مدربي المنتخبات الوطنية األردنية لأللعاب الفردية من وجهة نظر الالعبين والالعبات                  

والعبـة يمثلـون    العـب ) 55(عينـة قصـدية مكونـة مـن     فقـرة موزعـة علـى سـتة مجـاالت تـم تطبيقهـا علـى         ) 44(نة مكونـة مـن     الباحثون بتصميم اسـتبا   

 الكيــك بوكســينغ والتــنس األرضــي ورفــع األثقــال والريشــة الطــائرة والمبــارزة و ألعــاب القــوى: التاليــةالمنتخبــات الوطنيــة األردنيــة فــي األلعــاب الفرديــة 

، وبأهميـة نسـبية   الكفايات القيادية بدرجة متوسطة  ج الدراسة ان مدربي المنتخبات الوطنية األردنية لأللعاب الفردية يمتلكون           أظهرت نتائ . والجودو

 . وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة%)74(بلغت 

،  والســلوكيةيــز، والكفايــات الشخصــيةكفايــات الدافعيــة والتحف:  وقـد جــاء ترتيــب مجــاالت الكفايــات القياديــة لــدى المــدربين علـى النحــو اآلتــي  

أظهـرت النتـائج عـدم    كمـا  . كفايـات المعلومـات والمعرفـة الرياضـية     وأخيـرًا   والكفايات التدريبية والفنية، وكفايات التواصل والتفاعل، والكفايات اإلدارية،         

يوصـي البـاحثون بضـرورة االهتمـام     و.  يمتلكهـا المـدربون  وجود فروق دالة إحصائيًا بين اسـتجابات الالعبـين والالعبـات حـول الكفايـات القياديـة التـي         

 . في األردن الجماعيةاأللعابالكفايات القيادية المستخدمة في هذه الدراسة واستخدامها في دراسات أخرى على مدربي ب

 

 

Leadership Competencies of Jordanian Individual Sports Coaches  
as Perceived by Male and Female Athletes 

 

Mahmoud AL Haliq and Ziad Al Tahayneh: Faculty of Physical Education and Sport Science, Hashemite University, 
Zarqa- Jordan. 

Ziad Ali Al-Momani: Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the leadership competencies of Jordanian individual sports coaches as 
perceived by male and female athletes. Fifty five Jordanian male and female athletes representing the Jordanian 
national teams of track and field, fencing, badminton, weightlifting, tennis, kickboxing, and judo participated in this 
study. They completed a 44-item questionnaire developed by the researchers to collect the data. The items were divided 
into 6 subscales.  

 The results showed that perceived leadership competencies of the coaches were moderate in general. The 
leadership competencies of the coaches were in the following order: competencies of motivation and incentives, 
personal and professional competencies, practical and technical competencies, competencies of communication skills, 
administrative competencies, and competencies of knowledge and information. Moreover, the results showed no 
significant differences between male and female athletes in their views of their coaches' leadership competencies. The 
researchers recommended that more research be conducted with different populations such as coaches of team sports 
in Jordan. 
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 :مقدمة

حظي موضوع القيادة باهتمام الفالسفة والمفكرين منذ حقبة طويلة من الزمن، ولم ينقطع االهتمام بها حتى عصرنا الحالي، لكونها من أهم 

ية العوامل التي تقوم عليها عملية التفاعل االجتماعي، وتماسك الجماعة، وتطوير العملية التنموية ألعلى درجة ممكنة من الكفاءة والفاعل

واإلنجاز، فالقائد الناجح يستطيع أن يؤثر في سلوك ونشاط األفراد لتحقيق األهداف المنشودة من خالل التفاعل والتواصل اإليجابي معهم 

)Clough, Earle, and Sewell, 2002 ؛ Loehr, 2005 ،2001 ؛ فوزي وبدر الدين.( 

لمتعددة وبصورة فعالة في تطوير شخصية الفرد بشكل متوازن ومتكامل وشامل ويساهم مجال التربية الرياضية من خالل أهدافه اإليجابية ا

من جميع الجوانب البدنية، والنفسية، والعقلية، فمن خالل المشاركة في النشاطات الرياضية يستطيع الفرد إيجاد فرص للتدرب على مواقف 

  . أو في المدرب، أو في الحكم،القيادة والمتمثلة في قائد الفريق

 عن فضًال واالبتكار والتحدي والطموح، ، والعمق، قدرات عقلية تتسم بالفهم والشمولالرياضيالمدرب تطلب مهنة التدريب امتالك وت

 Effective)، ذلك ألن الهدف من عمل المدرب الفعال )2001حسانين والخولي، (ل مع اآلخرين صالشخصية القيادية التربوية وفن التوا
Coach) اإلنجاز بمختلف أشكاله عند الالعبين، وكذلك إدراك االحتياجات المختلفة الخاصة بالالعب والفريق  هو رفع مستوى(National 

Coaching Foundation, 1986) .هذا وقد أشار كل من تونسنج، وورنرز، وفيلتز(Tonsing, Warners, and Feltz, 2003)  إلى أنه من أجل

ولتحقيق .  ال بد من توفر مدرب قادر على تطوير وتنمية هذه الصفة عند الالعبين،لقدرة على اإلنجاز أو فريق يتسم بالفاعلية وا،صنع العب

فينبغي ذلك يجب أن يتصف المدرب الرياضي الناجح بالتأهيل والكفايات القيادية الخاصة والمساندة التي تكفل له النجاح في مسيرته التدريبية، 

ه فلسفة خاصة بالتدريب لها أهدافها ـعلمية والتدريبية الرياضية التي يقوم باستخدامها، وأن تكون لدييكون ملمًا بالطرق والنظريات الان 

 . )National Coaching Foundation, 1986؛ 2001حسانين والخولي،  (يجابي على الالعبين والفريقوغاياتها وقيمها التي لها تأثيرها اإل

 العلمية إلى الكفايات والمهارات المختلفة التي يجب أن تتوفر بمدربي األلعاب الرياضية وقد أشارت العديد من الدراسات والمراجع

المختلفة، وخصوصًا مدربي المستويات العليا، ومنها المعرفة والخبرة والقدرة على نقلها إلى الالعبين بوسائل وطرق تدريبية سليمة، وكذلك 

دف تقويم العملية التدريبية، والقدرة على توجيه وإرشاد الالعبين ورعايتهم الشخصية بهاستخدام االختبارات والمقاييس العلمية السليمة 

ار أموروس وويس ــــا أشـكم). 2001 ؛ الربضي،2001 ولي،ـانين والخـحس؛ 1992، مـ؛ عبد الكريBrylinsky, 2002(واالجتماعية والنفسـية 

Amorose and Weiss, 1998) ( من المدرب في تطوير إنجاز ثناء وكذلك أهمية التغذية الراجعة وال،والتوجيهيإلى واجب المدرب التنظيمي 

 فقد أشارت نتائج دراستهم إلى دور كل من قدرات المدرب الخططية، والفنية، (Tonsing, et al., 2003)أما تونسنج وزمالؤه . وأداء الالعبين

إلحدى الكفايات المهمة الواجب توفرها  (Turman, 2003)كذلك أشار تورمان . والتحفيزية، والشخصية في رفع مستوى اإلنجاز عند الالعبين

عند المدرب وهي القدرة على التفاعل التعليمي مع الالعبين، حيث أن لهذه الكفاية أهمية في تطوير مستوى اإلنجاز عند الالعبين من خالل 

  . وأوجه الحياة األخرى،اتيجابي في تطوير الخبرإتطوير خبراتهم الفنية والتعلمية، ولها أثر 

اعدة الالعبين ـ من أجل مسة عند المدربين ضرورة هام،ار إليها العديد من الباحثين والخبراءـهذه الكفايات القيادية والتي أشويعد توافر 

 والتخطيطية، والشخصية ،ة والفني، ومن أجل بناء الالعب بطريقة علمية وسليمة من مختلف النواحي البدنية،اـلمستويات العليإلى ا للوصول

)Turman, 2003 ؛ Toogood and Martin, 2003 .( لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة للتعرف على الكفايات القيادية المتعلقة

 ومن ثم معرفة نقاط ،عبات األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية من وجهة نظر الالعبين والاليتولون مسؤولية تدريبمن لالتدريب مهنة ب

 قدراتهم على ةع مستوى المدربين وزيادف حتى يتم وضع البرامج التأهيلية والتدريبية الالزمة لر،القوة والضعف في أداء مدربي الرياضات الفردية

 األلعاب الرياضية في عملية تصميم كذلك تكمن أهمية دراسة الكفايات القيادية عند مدربي. تحمل أعباء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم

 (Brylinsky, 2002)وبريلنكسي ، (Gilbert and Trudel, 1999)ار جلبرت وترودل شحيث أ برامج تدريبية وتأهيلية لهم على أساس سليم،

 .رق المختلفةإلى اآلثار اإليجابية للدورات والبرامج التدريبية التأهيلية للمدربين على رفع قدرات ومستويات الالعبين والف

 :مشكلة الدراسة

ال بد من امتالكه  تمكن من القيام بدوره بشكل فعال، ألهمية الدور الذي يلعبه المدرب الرياضي في العملية التدريبية، ولكي ينظرًا

 وال شك ان االهتمام بالكفايات .كملنسانية التي تؤهله للقيام بعمله على الوجه األ واإل، والتقويمية، والتدريبية،لمجموعة من الكفايات القيادية

القيادية للمدربين يخلق الحاجة إلى القيام ببحوث ودراسات لتعرف طبيعة هذه الكفايات، وأولوياتها، للوصول إلى نتائج لها أهميتها في الميدان 

 . الرياضي، وخاصة عند تصميم برامج التدريب أثناء الخدمة، وتنفيذها وإدارتها



 2245 ة وزياد المومنيمحمود الحليق وزياد الطحاين

ثناءها، وتستند هذه الفكرة على افتراض مؤداه ان أساس الذي ترتكز عليه عملية إعداده وتأهيله قبل الخدمة ور األن كفاءة المدرب تعتبإ

تقان المدرب إعملية التدريب يمكن تحليلها إلى مجموعة من المهارات، وان النجاح في التدريب يتطلب التمكن من هذه المهارات للوصول إلى 

 . دوره بكفاءة وفاعليةللكفايات الالزمة للقيام ب

عمالهم أائهم، وان هناك اختالفًا في مستوى تمكنهم من الكفايات الالزمة لممارسة أدداء المدربين يلحظ ان هناك تباينًا في إال ان المتابع أل

عداد ى افتقار برامج اإل والتدريب الرياضي، مما يشير إل،بكفاءة، وعدم مواكبتهم لما يستجد من معارف علمية في مجال التربية الرياضية

عدم   وان،ثناء عمله، وال سيما ان أعداد المدربين في تزايدأن يقوم بها المدرب أثناءها إلى الكفايات التي يفترض أوالتدريب قبل الخدمة و

  .نجازداء واإلتحديد الكفايات الضرورية لهم في اإلعداد يكون له مردوده السلبي على األ

الباحثين ومن خالل اطالعهم على العديد من الدراسات والبحوث قد الحظوا ندرة الدراسات التي اهتمت بدراسة ويضاف إلى ما سبق، ان 

الكفايات القيادية عند العاملين في المجال الرياضي في األردن بشكل عام، وعند المدربين بشكل خاص، فمعظم الدراسات التي أجريت في البيئة 

كما لم تتناول . ت بدراسة الكفايات التدريسية للمعلمين دون االهتمام بالكفايات التدريبية والكفايات القيادية اهتم- على ندرتها -األردنية 

ثر قربًا إلى مدربيهم من الناحية أك البحوث السابقة في المجال التعرف على كفايات المدربين من وجهة نظر الالعبين انفسهم حيث ان الالعبين

 التي تهتم بالتعرف على آراء الالعبين في الكفايات القيادية التي يمتلكها مدربوهم، فقد - حسب علم الباحثين -ة االولى وكونها الدراس. العملية

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف إلى الكفايات القيادية لدى مدربي المنتخبات الوطنية األردنية لأللعاب الفردية من وجهة نظر الالعبين 

  :يد فإن هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن األسئلة التاليةوبالتحد. والالعبات

الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية كما يراها العبو والعبات المنتخبات األردنية لأللعاب هي ما  -1

 الفردية؟

للمنتخبات الوطنية األردنية من وجهة نظر كل من العبي والعبات هل هناك اختالف في الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية  -2

 المنتخبات األردنية لأللعاب الفردية؟ 

 :أهداف الدراسة 

 :هدفت الدراسة إلى التعرف إلى

 . الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية من وجهة نظر الالعبين والالعبات -1

لالعبات اايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية من وجهة نظر كل من الالعبين ومقارنة الكف -2

 . لمنتخبات األردنية لأللعاب الفرديةل

 حدود الدراسة 

ة الطائرة، رفع األثقال، ألعاب القوى، المبارزة، الريش: التاليةالمنتخبات األردنية لأللعاب الفردية اقتصرت هذه الدراسة على العبي  -

 .التنس األرضي، الكيك بوكسينغ، والجودو

 : مصطلحات الدراسة

الكفايات هي مجموعة من المهارات والمعلومات والسلوكيات التي يجب على الفرد أن يمتلكها أو ينبغي أن تتوافر لديه لكي تمكنه من  -

  ).2005الغزيوات، (القيام بعمله وإنجازه بفاعلية 

  ).Brownwell, 2006( القيادية هي مجموعة من المهارات والسلوكيات القيادية التي تسهم في األداء المتفوق الكفايات -

ولغايات هذه الدراسة تعرف الكفايات القيادية بأنها الممارسات، وأنماط السلوك التي يفترض أن يقوم بها المدرب الرياضي في  -

 .مهارات الالعبين، وتحسين أدائهم، ورفع مستواهم التدريبية المختلفة، من أجل تطوير المواقف

 الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة

حسب علم الباحثين واطالعهم،  الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنيةال توجد دراسات تناولت موضوع 

وقد تم االطالع على ال التربوي، وفي المجال الرياضي، وفي مختلف المجتمعات،  تناولت هذا الموضوع في المجًاولكن هناك دراسات وبحوث

 .عدد من هذه البحوث والتي يأمل الباحثون االستفادة منها في إثراء الدراسة الحالية
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يادية الالزمة التي هدفت إلى تحديد الكفايات الق) Conover, 2009( الحديثة في هذا المجال دراسة كونوفر  األجنبيةفمن الدراسات

. مديرًا وأجابوا على استبانة الكترونية أرسلت إليهم بالبريد االلكتروني )135 (تكونت العينة من. لمدراء الفروع في كليات المجتمع األمريكية

ال، والتعاون اإلستراتيجيات أظهرت النتائج الكفايات القيادية األساسية الالزمة لمدراء الفروع حيث كانت الكفايات القيادية كبيرة في مجال االتص

 .التنظيمية، والدعم والتشجيع، بالنسبة لجميع أفراد العينة

رئيس مجلس أمناء تم ) 58(عميد كلية مجتمع، و) 58(التي أجراها على عينة مكونة من ) Hassan, 2008(حسن  وهدفت دراسة

إلى أهم الكفايات القيادية التي يمتلكها رؤساء مجالس األمناء وعمداء اختيارهم بالطريقة العمدية من واليتي فلوريدا ونيويورك، إلى التعرف 

ورؤساء مجالس  أظهرت النتائج ان مجاالت الكفايات بحسب أهميتها وفقا لوجهة عمداء كليات المجتمع. كليات المجتمع في فلوريدا ونيويورك

ستراتيجيات التنظيمية، دعم وتشجيع األفراد، االتصال الفعال، االحتراف اإل: وقد جاء ترتيب الكفايات كما يلي. األمناء كانت متوافقة بشكل عام

وبينت النتائج إدراك عمداء الكليات ورؤساء مجالس األمناء ألهمية هذه الكفايات لنجاح المدير، وان كان هناك . المهني، التعاون، إدارة المصادر

 . مهم ويسهم في تطوير هذه الكفاياتوأظهرت النتائج كذلك ان عامل الخبرة . اختالف في الترتيب

كالمستشارين ( إلى تحديد المهارات والكفايات القيادية الضرورية للمدراء اإلداريين ) Mapp, 2008(وهدفت الدراسة التي أجراها ماب 

تكونت عينة الدراسة . القياديةفي كليات المجتمع، وكذلك تحديد أفضل الطرق لتنمية وتطوير هذه الكفايات ) والرؤساء والعمداء ونواب الرئيس

ن، ورؤساء كليات المجتمع ونوابهم، والعمداء، ونواب العمداء، ومساعدي العمداء، ورؤساء األقسام، في يإداريًا يمثلون المستشار) 201(من 

ة أرسلت إليهم عبر البريد وقد أجاب هؤالء على استبانة تحتوي على خمس وعشرين كفاية قيادي. كليات المجتمع الحكومية في والية أريزونا

وقد دلت نتائج الدراسة على ان جميع الكفايات القيادية كانت هامة، واحتلت كفايات المهارات الشخصية في القيادة، ومهارات . االلكتروني

كفايات يجب امتالكها مع التأكيد االتصال، والتخطيط االستراتيجي، وحل النزاع، وإدارة الميزانية، وإدارة األفراد المراكز المتقدمة في الترتيب ك

وأشارت النتائج كذلك إلى ان أفضل الوسائل المستخدمة لتعليم وتنمية الكفايات القيادية كانت الحلقات الدراسية . على أهمية باقي الكفايات

 .والندوات، والتطبيق العملي والتجارب، وبرامج القيادة في كليات المجتمع، والدراسة في غرفة الصف

بدراسة بهدف تحديد الكفايات القيادية والمواد النظرية التي يجب تضمينها في برامج إعداد وتأهيل المدربين ) Kutz, 2006( كتز وقام

أظهرت نتائج التحليل العاملي ان هناك .  رياضيًامدربًا) 161( في مجال التدريب و رياضيًاخبيرًا) 18(تكونت عينة الدراسة من . الرياضيين

تشخيص وتحديد مهارات  وةالصفات الشخصي:  وقد قسمت هذه الكفايات إلى أربعة مجاالت هي، يجب توفرها في المدرب الرياضيكفاية) 49(

 . االتصال والمبادرة والتفكير االستراتيجي واألفراد

ت اإلدارة الرياضية، والتعليم في دراسته إلى تعريف الكفايات والمهارات القيادية التي يمتلكها القادة في مجاال) Kue, 1998(وهدف كيو 

ة التي أجريت باستخدام طريقة دلفي ـترك في هذه الدراســاش. ات العليا في تايوانـ والتي يتوجب تعليمها إلى طلبة الدراس،العالي، وقطاع األعمال

)Delphi Technique ( ثالثة وثالثون خبيرا)حيث أرسلت )  من قطاع األعمال8 و من التعليم العالي،14 من مجال اإلدارة الرياضية، و11

كفاية قيادية حصلت على متوسط ) 47(إليهم االستبانة عدة مرات حتى تم التوصل إلى مجموعة من الكفايات والمهارات القيادية بلغ عددها 

العمل، أو الثقافة، أو البيئة جمع الخبراء على ان الكفايات التالية هامة لجميع القادة بغض النظر عن مجال أوقد ).  أو أكثر5 من 4(حسابي 

األسلوب القيادي، واالتصال الكتابي والشفوي، والتفويض، والتخطيط والتقويم، والقدرة على التحليل قبل اتخاذ القرار، واإلبداع، وإدارة : وهي

وأشارت النتائج ان هذه . مع اآلخرينالمخاطر، والمهارات والصفات الشخصية، والعالقات مع اآلخرين، والمعرفة باألمور القانونية، والتعاطف 

 .الكفايات القيادية يجب تعليمها لطلبة الدراسات العليا من خالل الدراسة التقليدية داخل غرفة الصف، ومن خالل التطبيق العملي والتجريب

نتائج هذه الدراسة أن ترتيب بدراسة حول كفايات المدربين في كرة الطائرة وتقويم فعاليتهم، وكان من ) Docheff, 1989(وقام دوشيف 

 ، مجال السلوكيات المهنيةتاله ثم ، ثم مجال االتصاالت،المرتبة األولى مجال الطرق التدريبية والتنظيمية :مجاالت الدراسة كان على النحو التالي

 .  مجال الفاعليةًا وأخير، ثم مجال إدارة الالعبين، ثم مجال المعلومات والمعرفة الرياضية،ثم مجال الدافعية والتحفيز

دراسة هدفت إلى معرفة الكفايات التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في جامعة ) 2006(أجرى عليمات أما في البيئة العربية، فقد و

فاية موزعة ك) 54(اعتمد الباحث على استبانة مكونة من . عضو هيئة التدريس في جامعه اليرموك) 309(اليرموك، وتكونت عينة الدراسة من 

بينت النتائج ان مجاالت الكفايات بحسب أهميتها وفقا لوجهة نظر أفراد العينة في الكليات العلمية واإلنسانية كانت متوافقة . على خمسة مجاالت

قات اإلنسانية، وجاء مجال وجاء مجال كفايات الممارسة التعليمية في المرتبة األولى، تاله في المرتبة الثانية مجال كفاية النظام والعال. بشكل عام

  . مجال كفاية استثارة الدافعيةكفاية التخطيط للتعليم في المرتبة الثالثة، ومجال كفاية التقويم في المرتبة الرابعة، وأخيرًا

حلة األساسية إلى التعرف على الكفايات التعليمية األساسية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية للمر) 2004(وهدفت دراسة عبد الحق 

 ومعلمة معلمًا) 60(أجريت الدراسة على عينة عمدية قوامها .  وتحديد األهمية النسبية لكل كفاية من هذه الكفايات،األولى بمحافظة نابلس

 التعليمية كبيرة في أظهرت النتائج الكفايات التعليمية األساسية التي يمتلكها معلمو التربية الرياضية حيث كانت الكفايات.  ومديرةمديرًا) 60(و
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كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية .  والتقويم بالنسبة لجميع أفراد العينة، ودرجة متوسطة في مجالي التنفيذ،مجال التخطيط

 .  ولصالح المعلمين والمعلمات، ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية،بين وجهة نظر كل من مديري ومديرات المدارس

وقد تألفت .  الكفايات اإلدارية لمشرفي مراكز الشباب ودرجة ممارسة هذه الكفاياتمعرفةفقد أجرى دراسة بهدف ) 2003(المومني أما 

 تم اختيارهم بطريقة الحصر الشامل، وأجابوا على استبانة ، ومشرفة من مشرفي مراكز الشباب في إقليم الشمالمشرفًا) 65(عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة بان القدرة على ممارسة مشرفي مراكز الشباب الكفايات اإلدارية ودرجة أهميتها .  فقرة أعدها الباحث)30(مكونة من 

 لمتغير  بين متغيري القدرة واألهمية في بعض الكفايات، إضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًاجاءت متباينة، وان هناك فروقًا دالة إحصائيًا

 . ولصالح حملة البكالوريوسالمؤهل العلمي 

إلى حصر وتحديد الكفايات القيادية الالزمة لمعلمي التربية الرياضية في المرحلة االبتدائية بمدارس ) 2003(وهدفت دراسة حمادي 

 جابوا جميعًا ومعلمة أًامعلم) 258( اختصاصي، و)14(و ومديرة مدرسة،  مديرًا)117(وتألفت عينة الدراسة من . مملكة البحرين الحكومية

 كفاية كانت موجودة في )81( كفاية من أصل )42(وقد توصلت الدراسة إلى تحديد وحصر . على استبانة أعدها الباحث لغايات الدراسة

والمهتمين  ،وقد أوضحت النتائج اتفاق عينة الدراسة على قائمة الكفايات القيادية، حيث إنها توفر إلدارة التربية الرياضية والكشفية. االستبانة

كما أوضحت نتائج الدراسة عدم . بمجاالت تقويم المعلمين، أداة موثوقة لكيفية تقويم معلمي التربية الرياضية في ناحية البعد القيادي لديهم

 .وجود فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى متغيري الجنس والوظيفة

 ، أهم الكفايات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمي التربية الرياضية في مملكة البحرينرفةمعدراسة هدفت إلى ) 2003(وأجرت شوكت 

معلمًا ومعلمة ) 203(تكونت عينة الدراسة من . وإجراء مقارنات بدرجة أهمية هذه الكفايات تبعا لمتغيرات المرحلة التعليمية، والخبرة والجنس

: مجاالت هي فقرة موزعة على سبعة) 75(م بناء استبانه لقياس الكفايات التدريسية اشتملت على تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ولقد ت

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة . الشخصية، واألكاديمية، واألهداف، والتخطيط، وتنظيم وإدارة الفصل، والتدريس، والتقويم والتعزيز

كما أشارت النتائج إلى فروق ذات داللة إحصائية تبعًا ، )90.54( حيث وصل متوسط النسبة إلى الكفايات على المجاالت مجتمعة كانت كبيرة جدًا

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود )  سنوات10األقـل من (لمتغير المرحلة التعليمية لصالح المرحلة الثانوية واإلعدادية، والخبرة لصالـح فئـة 

أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة تضمين كفايات التدريس ببرامج إعداد معلمي التربية  و.فروق ذات إحصائية تبعًا لمتغير الجنس

 تقوم علية أية دورات تدريبية لمعلمي التربية الرياضية في الرياضية وتأهيلهم، نظرًا ألهمية هذه الكفايات، اعتماد قائمة الكفايات لتكون أساسًا

 .المستقبل

إلى معرفة الكفايات الضرورية للمعلمين في مرحلة التعليم الثانوي من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية ) 2000(وهدفت دراسة جعنيني 

 ومعلمة في أربع عشرة مديرية معلمًا) 420(فقرة تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ) 63(استخدم الباحث استبانة مكونة من . في األردن

االلتزام بأخالقيات المهنة : أظهرت النتائج ان األهمية النسبية لمجاالت الدراسة كانت كما يلي.  األردنمن مديريات التربية والتعليم في

، مهارات التقويم وإصدار %)87.6(، الكفايات المعرفية %)89.6(، مهارات التخطيط للحصة %)90.4(، مهارات إدارة الصف %)92.8(

هرت النتائج كذلك عدم وجود اثر لمتغير الجنس والمؤهل العلمي، في حين أظهرت وجود وأظ%). 85.2(، ومهارات االتصال %)87(األحكام 

النتائج على وجود فروق ذات  ودلت. اثر لمتغير مسار التعليم الثانوي لصالح معلمي الفرع األدبي وخاصة في الكفايات المعرفية ومهارات االتصال

كفايات، ولمتغير الخبرة أيضا لصالح المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة األطول على مجال داللة إحصائية لمتغير الخبرة على جميع مستويات ال

 .الكفايات المعرفية وكفاية التخطيط للتدريس

واستخدم المنهج الوصفي  بدراسة هدفت إلى تحديد الكفايات التدريبية التطبيقية لمدربي الناشئين في كرة اليد،) 1999(وقام طوس 

 ومدربي الناشئين في كرة اليد وكانت أدوات جمع البيانات تحليل الوثائق والمقابلة الشخصية، وكانت ،ن بين خبراء التدريبواختيرت العينة م

 ويليها ، يليها الكفايات الخاصة باإلعداد البدني والمهاري،أهم نتائج الدراسة أن الكفايات الخاصة بالتخطيط واإلعداد احتلت المرتبة األولى

 . شخصيةالكفايات ال

 هدفت إلى التعرف على درجة الكفايات التعليمية لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة فقد) 1998(أما دراسة القدومي وكايد 

أشارت النتائج إلى أن درجة الكفايات التعليمية الكلية كانت متوسطة، و.  ومعلمةمعلمًا) 104(وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من . طولكرم

مجال التعليم وإدارة الصف، ومجال العالقات االجتماعية، ومجال األهداف، ومجال : جاء ترتيب مجاالت الكفايات التعليمية على النحو اآلتيو

كما أظهرت النتائج فروقا في درجة الكفايات بين حملة البكالوريوس والدبلوم لصالح حملة البكالوريوس، وفروق بين أصحاب الخبرة . التقويم

 . والخبرة الطويلة لصالح ذوي الخبرة الطويلة،قصيرةال

دراسة بهدف إعداد قائمة بالكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي تخصص التربية البدنية الرياضية في كليات ) 1996(وأجرى حمدان والناظر 

 كليات المجتمع للكفايات التعليمية من وجهة المجتمع األردني، كما هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي تخصص التربية الرياضية في
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نظر طلبتهم، وكذلك هدفت إلى التعرف على االختالفات في درجة ممارسة الكفايات التعليمية لدى معلمي تخصص التربية الرياضية في كليات 

وقد توصلت الدراسة إلى . لمجتمع األردنيةطالبًا وطالبة من طلبة تخصص التربية الرياضية في كليات ا) 239(تكونت عينة الدراسة من. المجتمع

الشخصية والمهنية، والتخطيط : إعداد قائمة بالكفايات التعليمية لمعلمي التربية الرياضية في كليات المجتمع، اشتملت على عدة مجاالت هي

وأظهرت . لجماعات العالقات اإلنسانية والتقويمللتعليم، والتدريس، تطوير المناهج، االتصال والتفاعل، األساليب والوسائل واألنشطة، العمل مع ا

التقويم، العمل : نتائج الدراسة كذلك أن معلمي التربية البدنية الرياضية في كليات المجتمع يمتلكون الكفايات التعليمية التالية بدرجة كبيرة وهي

بينما .  العالقات اإلنسانية، التدريس، التخطيط للتعليممع الجماعات، األساليب والوسائل واألنشطة، االتصال والتفاعل والشخصية المهنية،

كما بينت نتائج . أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي تخصص التربية الرياضية في كليات المجتمع يمتلكون كفايات تطوير المناهج بدرجة متوسطة

خصص التربية الرياضية وفي كليات المجتمع التي تدرس الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة الكفايات التعليمية لدى معلمي ت

 .هذا تخصص في جميع مجاالت الكفايات التعليمية التي تناولتها هذه الدراسة

بدراسة هدفت إلى تحديد كفايات عملية التدريب الرياضي الالزمة لنجاح مدربي فرق األنشطة الرياضية، ) 1992(وقام عبد الكريم 

 واستمارة استبيان من ،، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وكانت أدوات جمع البيانات المقابلة الشخصيةواستخدم المنهج الوصفي

 ثم ، ثم يليها التخطيط واإلعداد، التنفيذ لعملية التدريبإعداد الباحث، وأهم نتائج الدراسة أن الكفايات الالزمة إلنجاح عملية التدريب هي أوًال

  .لوك الالعبين ورعايتهميليها توجيه س

المهارات والكفايات يتضح من الدراسات السابقة التي تم استعراضها والمتعلقة بموضوع الكفايات أن غالبيتها كان يستقصي مدى توفر 

ي في هذه األبحاث ، وكذلك عالقة هذه الكفايات بعدد من المتغيرات، حيث كان مصدر المعلومات الرئيسالضرورية للمدراء واإلداريين والمعلمين

ضفى على أويتضح كذلك ندرة الدراسات التي تناولت موضوع الكفايات القيادية في المجال الرياضي مما . و رؤساؤهم في العملأ ،داريونهم اإل

 . الدراسات العربيةإلى وإضافةهمية أهذه الدراسة 

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

 .  الدراسةهحية نظرا لمالءمته لطبيعة هذتم استخدام المنهج الوصفي بصورته المس

 مجتمع الدراسة وعينتها

ألعاب القوى، المبارزة، الريشة الطائرة، رفع األثقال، :  التاليةاألردنية في األلعاب الفرديةتكون مجتمع الدراسة من العبي المنتخبات الوطنية 

تم اختيارهم المذكورة  والعبة يمثلون المنتخبات الوطنية العبًا) 55 (الدراسة منوتكونت عينة . التنس األرضي، الكيك بوكسينغ، والجودو

 . للمشاركة في هذه الدراسة، حيث تم توزيع االستبانات وجمعها من الالعبين وأخضعت جميعها للتحليل اإلحصائيبطريقة الحصر الشامل

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة) 1(والجدول رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس واللعبة )1(جدول رقم                                 

 نوع اللعبة ذكور إناث المجموع
 الريشة الطائرة 4 3 7

 المبارزة 8 5 13

 العاب القوى 7 1 8

صفر 5  الكيك بوكسنج 5

صفر 5  رفع األثقال 5

 التنس األرضي 3 2 5

 الجودو 7 5 12

 المجموع 39 16 55

 دراسةأداة ال

وقد تم بناء االستبانة بمحاورها المختلفة من خالل االطالع على . أداة لجمع البيانات والمعلومات في هذه الدراسةاستخدمت االستبانة 

ات ــاألدب التربوي، والبحوث والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، ال سيما المقاييس واالستبانات التي استخدمت في الدراس

 ,Kutz(وكتز ، )2006( وعليمات ،)Mapp, 2008(وماب ) Hassan, 2008(، وحسن )Conover, 2009( ات كونوفرــدراسلسابقة، مثل ا
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وقد تم إعداد االستبانة بصورتها ). 1998(والقدومي وكايد ، )1996(، وحمدان والناظر )Kue, 1998(، وكيو )2000( وجعنيني ،)2006

  .ستة محاور بناًء على طبيعة هذه الفقرات فقرة موزعة على) 50(األولية حيث اشتملت على 

 صدق االستبانة

ة، للحكم على مدى مالءمة ي الرياض من حملة درجة الدكتوراه في التربيةتم عرض االستبانة في صورتها األولية على عشرة محكمين خبراء

وفي ضوء مالحظات المحكمين . تماء كل عبارة للمحور الذي تندرج تحتهالمحاور ووضوح العبارات وصياغتها اللغوية، إضافة إلى معرفة مدى ان

لتصبح االستبانة بصورتها النهائية مكونة  فأكثر من الخبراء% 80ومقترحاتهم، تم إجراء التعديالت المناسبة واعتمدت الفقرات التي أجمع عليها 

 :، وموزعة على ستة مجاالت هي)موضحة في متن الدراسة(فقرة ) 44(من 

 .فقرات) 7(الكفايات التدريبية والفنية  -1

 . فقرات) 7 ( والسلوكيةالكفايات الشخصية -2

  .فقرات) 7(كفايات الدافعية والتحفيز  -3

 . فقرات) 8(كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية  -4

 . فقرات) 8(الكفايات اإلدارية  -5

 . فقرات) 7(كفايات التواصل والتفاعل  -6

 ثبات االستبانة

 والعبة اختيروا بالطريقة العبًا) 14(على عينة مكونة من ) Test-Retest(ت االستبانة بطريقة االختبار وإعادة االختبار تم تقدير ثبا

أيام من التطبيق األول على نفس العينة وتحت نفس الظروف، وتم ) 7(، ثم طبق االختبار مرة أخرى بعد  من خارج عينة الدراسةالعشوائية

وقد . بين االختبارين األول والثاني) Pearson Product Correlation Coefficient(ن طريق معامل االرتباط بيرسون احتساب معامل الثبات ع

ميلر ب رأي ـوهي معامالت علمية مقبولة لغايات البحث حس). 2 ( رقمفي الجدوليظهر كما ، 0,91 – 0,76الثبات بين  معامالت تراوحت

)Miller, 1998 (إذا كان معامل االرتباط أكثر من الذي يشير إلى أنه )يمكن الوثوق به عند إجراء الدراسات ًا معامل ثبات عالييعدفانه ) 0,60 

 .العلمية

 معامل الثبات لمجاالت الدراسة )2(جدول رقم 

الثباتمعامل  المجال

 0,86 الكفايات التدريبية والفنية

 0,78  والسلوكيةالكفايات الشخصية

 0,81 لتحفيزكفايات الدافعية وا

 0,76 كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية

 0,83 الكفايات اإلدارية

 0,91 كفايات التواصل والتفاعل

درجة ( 2، )درجة كبيرة( 3: استخدم في أداة الدراسة مقياس متدرج رباعي من نوع ليكرت بحيث يأخذ توفر الكفايات الدرجات التالية

 ).ال تنطبق( ، صفر)درجة ضعيفة( 1، )متوسطة

درجة توفر كبيرة : وقد تم تحديد مستوى توفر الكفايات من حيث كونها متوفرة بدرجة كبيرة أو متوسطة أو ضعيفة، حسب المعيار التالي

درجة توفر ضعيفة إذا كان ، )2,25 - 1,51(، درجة توفر متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي )3 – 2,26(إذا كان المتوسط الحسابي ما بين 

 ).0,75 ≤(، ودرجة توفر ضعيفة جداً  إذا كان المتوسط الحسابي )1,50 - 0,76(المتوسط الحسابي ما بين 

ثم قسمته على عدد فئات االستبانة للحصول على طول الخلية ) 3=  صفر – 3(وقد تم التوصل لهذا المعيار من خالل حساب المدى 

وذلك لتحديد الحد ) أي بداية المقياس وهو صفر( القيمة إلى أقل قيمة في االستبانة ، بعد ذلك تم إضافة هذه)0,75 = 4 ÷ 3(الصحيح، أي 

 ).3 – 2,26(، )2,25 – 1,51(، )1,50 - 0,76(، )0,75 –صفر : (األعلى لهذه الفئة، وهكذا تصبح الفئات كما يلي
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 المعالجة اإلحصائية

 . ، ومعامالت االرتباط لإلجابة عن أسئلة الدراسة"ت"لنسبة المئوية، واختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا

 عرض النتائج ومناقشتها

  عرض النتائج: أوًال

 ما الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية كما يراها العبو"بة عن سؤال الدراسة األول ونصه لإلجا

في االستبانة، وكذلك لكل محور  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة ؟ات األردنية لأللعاب الفرديةوالعبات المنتخب

 .تبين تلك النتائج) 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3(والجداول . من محاور الدراسة

  مرتبة تنازليًاالكفايات التدريبية والفنيةت مجال فقرالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية   )3( دول رقم ج

المتوسط  الفقرةرقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

األهمية النسبية

القدرة على تحليل األداء الفني لالعبين واكتشاف وتعديل مواطن الضعف 4

 . والقصور لديهم

2,52 0,503 84% 

للتدرب على المهارات الفنيةيحرص على إعطاء الالعبين الوقت الكافي  3

 . للوصول لإلنجاز الرياضي

2,30 0,716 76,67% 

القدرة على وضع برامج تدريبية علمية تتميز بالمرونة والفاعلية بما يتناسب 1

 . مع قدرات الالعبين

2,29 0,628 76,33% 

القدرة على تحديد وانتقاء الالعبين ذو المستوى العالي بناء على اختبارات 5

 . مقننة

2,20 0,704 73,33% 

يحرص على استخدام طرق التدريب ووسائله المختلفة بما يتناسب مع 7

 . الهدف المرحلة التدريبية

2,16 0,788 72% 

 %71,33 0,705 2,14 . القدرة على التعامل مع اإلصابات واإلسعافات األولية 6

  %63 0,737 1,89 . يحرص على تقديم التغذية الراجعة اإليجابية المستمرة لجميع الالعبين 2

 %73,67 0,47 2,21 المتوسط الكلي 

وهذا ) 2,21(الكفايات التدريبية والفنية بلغ مجال ان المتوسط الكلي لدرجات األفراد على بعد ) 3(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 . مما يعني ان مستوى الكفايات التدريبية والفنية التي يمتلكها المدربون يعد متوسطا) 2,25 – 1,51(يدخل ضمن الفئة 

المستوى المرتفع : يمكن تمييز مستويين للكفايات التدريبية والفنية لدى المدربين هما) 3(ومن خالل النتائج المعروضة في الجدول 

والتي احتلت الترتيب  "القدرة على تحليل األداء الفني لالعبين واكتشاف وتعديل مواطن الضعف والقصور لديهم"عة ونصها وتمثله العبارة الراب

يحرص على إعطاء الالعبين الوقت الكافي للتدرب على المهارات "، والعبارة الثالثة ونصها )2,52(األول في الجدول بمتوسط حسابي قدره 

القدرة على "، والعبارة الثالثة ونصها )2,30(والتي احتلت المرتبة الثانية في الجدول بمتوسط حسابي مقداره " لرياضيالفنية للوصول لإلنجاز ا

 والتي احتلت المرتبة الثالثة في الجدول بمتوسط حسابي "وضع برامج تدريبية علمية تتميز بالمرونة والفاعلية بما يتناسب مع قدرات الالعبين

 ). 2,20 – 1,89(لمستوى المتوسـط وتمثله بقية العبارات في المجال حيث تراوحت متوسـطاتها الحسابية بين وا). 2,29(مقداره 
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  والسلوكية مرتبة تنازليًاالكفايات الشخصيةفقرات مجال لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  )4(جدول رقم 

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

األهمية النسبية

 %85,33 0,660 2,56 . يحرص على االلتزام بمواعيد التدريبات وحضور المنافسات الرياضية 7

 سواء في التدريب أوأمام الالعبينيتميز بالنضج و االتزان االنفعالي  6

  .المنافسات

2,45 0,603 81,67% 

ل مناسب ومعتدل والقدرة علىيحرص على ممارسة سلطته القيادية بشك 2

 . تحمل المسؤولية

2,41 0,567 80,33% 

ويتقبل النقد) الحكام اإلداريين. المدربين. الالعبين(يحترم آراء الغير  4

 . البناء

2,40 0,596 80% 

 %80 0,709 2,40 .يحرص على االلتزام بتعليمات االتحاد المنتمي إليه ويعمل على دعمها 1

تفهم ردود الفعل النفسية لدى الالعبين واالستجابة اإليجابيةالقدرة على  5

 . لها

2,27 0,756 75,67% 

.التحصيل الدراسي(يحرص على االهتمام بالنواحي الشخصية لالعبين  3

 ). التأمين الصحي .التغذية

1,90 0,752 63,33% 

 %78,00 0,45 2,34 المتوسط الكلي                                                    

 مما يشير إلى امتالك المدربين للكفايات الشخصية) 2,34( بلغ  والسلوكيةالكفايات الشخصيةلمجال ان المتوسط العام ) 4(يظهر الجدول 

ا المدربون  التي يمتلكه والسلوكيةومن الجدول كذلك يمكن تمييز مستويين للكفايات الشخصية.  بدرجة كبيرة حسب رأي الالعبينوالسلوكية

). 2,56 – 2,27(المستوى المرتفع وتمثله العبارات الست األولى الواردة في الجدول، حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين : هما

يحرص على االهتمام بالنواحي الشخصية "والمستوى المتوسط وتمثله عبارة واحدة فقط هي العبارة األخيرة في الجدول والتي تنص على 

 ). 1,90(وبلغ متوسطها الحسابي " لالعبين

  مرتبة تنازليًاكفايات الدافعية والتحفيزفقرات مجال لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  )5(جدول رقم 

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 خالل التدريبيشجع الالعبين على بذل أقصى مجهود لديهم 2

 . والمنافسات

2,65 0,517 88,33% 

 %82,33 0,643 2,47 . يحرص على تحفيز الالعبين واالهتمام بهم في التدريب والمنافسات 1

يحرص على تنمية روح المبادرة والصفات اإلرادية لالعبين لتحقيق 3

 . أفضل انجاز

2,47 0,690 82,33% 

ة بروح رياضية عالية واحتراميحرص على تعليم الالعبين المنافس 5

 . قواعدها

2,38 0,623 79,33% 

يشتمل تدريبه على جزء من الترفيه الستعادة حماس الالعبين 7

 . واالستعداد للمنافسات

2,23 0,719 74,33% 

 %74,33 0,692 2,23 . يحرص على توجيه المديح بكثرة لالعبين المتميزين أمام زمالئهم 4

نمط التدريب لتحفيز الالعبين باالستمرار في التدريبالقدرة في تغيير  6

 . بفعالية

2,16 0,601 72% 

 المتوسط الكلي 

 

2,37 0,41 79,00% 

وهو مؤشر على امتالك المدربين لكفايات الدافعية ) 2,37(ان المتوسط العام لمجال كفايات الدافعية والتحفيز قد بلغ ) 5(يظهر الجدول 

كذلك يظهر الجدول المتوسطات الحسابية لجميع عبارات المجال والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين . سب رأي الالعبينوالتحفيز بدرجة كبيرة ح

وقد تمثلت في أربع عبارات هي العبارات ) 3 - 2,26(العبارات التي تمثل المستوى المرتفع وهي ذات المتوسط الحسـابي الواقع في الفئة : هما
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أما العبارات التي تمثل المستوى . على التوالي) 2,38 ؛ 2,47 ؛ 2,47 ؛ 2,65(بلغت متوسطاتها الحسابية في الجدول، و) 5، 3، 1، 2(

 ).2,23 – 2,16(وتراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) 6، 4، 7(المتوسط فقد بلغت ثالث عبارات هي 

  مرتبة تنازليًاكفايات المعلومات والمعرفة الرياضيةمجال فقرات لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  )6(جدول رقم 

المتوسط  الفقرةرقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية النسبية

 %84,67 0,603 2,54 . يمتلك اإللمام بالقوانين واللوائح المتعلقة برياضته 2

 حديثة فييحرص على االطالع الدائم على ما يستجد من المعلومات ونظريات 1

 . تدريب الالعبين

2,36 0,619 78,67% 

المعرفة بطرق وأساليب الترويح واالسترخاء وخفض القلق عند الالعبين في 7

  .التدريب والمنافسات

2,25 0,672 75% 

يمتلك المعرفة التفصيلية بالعلوم المساعدة للتدريب لتحقيق األهداف 4

 . الموضوعة

2,03 0,744 67,67% 

 على مساعدة الالعبين في التعرف على النواحي المعرفية المختلفةالقدرة 8

 .المرتبطة برياضته

2,01 0,706 67%  

يحرص على حضور الدورات التدريبية ويطلع على مدارس مختلفة في مجال 3

 التدريب 

1,94 

 

0,755 64,67% 

القدرة على إعطاء معلومات مرئية ومكتوبة من خالل وسائل تعليمية 6

 . ضاحيةوإي

1,60 0,683 53,33% 

تصوير بعض الفقرات أثناء التدريب بواسطة جهاز الفيديو لمعرفة األخطاء 5

 الشائعة أثناء التدريب

1,51 0,687 47,67% 

 المتوسط الكلي                                             

 

2,03 0,45 67,67% 

وهذا يدخل ) 2,03(المتوسط العام لمجال كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية قد بلغ ان ) 6(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

  .مما يعني ان الالعبين يرون ان مدربيهم يمتلكون كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية بدرجة متوسطة) 2,25 – 1,51(ضمن الفئة من 

العبارات التي تمثل المستوى المرتفع وهي : مكن تقسيمها إلى قسمين هماكما يظهر الجدول متوسطات جميع العبارات في المجال والتي ي

وبلغ " يمتلك اإللمام بالقوانين واللوائح المتعلقة برياضته"وقد تمثلت في عبارتين هما ) 3 - 2,26(ذات المتوسط الحسـابي الواقع في الفئة 

وبلغ متوسطها " معلومات ونظريات حديثة في تدريب الالعبينيحرص على االطالع الدائم على ما يستجد من ال"، و)2,54(متوسطها 

 ). 2,25 – 1,51(والعبارات التي تمثل المستوى المتوسـط وتمثله بقية العبارات في المجال حيث تراوحت متوسـطاتها الحسابية بين ). 2,36(

  مرتبة تنازليًاالكفايات اإلداريةل فقرات مجالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  )7(جدول رقم 

المتوسط  الفقرةرقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية النسبية

يحرص على توضيح األهداف التي يجب أن يحققها الالعب من خالل البرنامج 3

 . التدريبي الموضوع

2,41 0,705 80,33% 

ي التدريب لرفع مستوى الفنيالقدرة على استغالل جميع اإلمكانات المتوفرة ف 8

 .لالعبين

2,40 0,596 80%  

 %74,33 0,637 2,23.يحرص على االستمرار في تقويم العملية التدريبية لالعبين في جميع مراحلها 4

 %74,33 0,637 2,23.يحرص على وضع الالعبين خالل التدريب في ظروف تشبه ظروف المنافسات 7

 %69,67 0,822 2,09 .لفردية لالعبين عند وضع البرنامج التدريبييحرص على مراعاة الفروق ا 6

القدرة على تحديد البطوالت التي يشارك فيها الالعب والمستوى الذي يجب 5

 .تحقيقه في كل بطولة

2,00 0,793 66,67% 

يستخدم أنواع وأدوات متعددة من االختبارات والمقاييس بهدف تقويم العملية 2

 . التدريبية

1,92 0,766 64%  

يحرص على إشراك الالعبين في وضع برامجهم التدريبية والعمل على تقدير 1

 . ذاتهم بأنفسهم

1,87 0,695 62,33% 

 %71,33 0,46 2,14 المتوسط الكلي                            
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 – 1,51(وهذا يدخل ضمن الفئة من ) 2,14(بلغ ان المتوسط العام لمجال الكفايات اإلدارية ) 7(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

  .مما يعني ان الالعبين يرون ان مدربيهم يمتلكون كفايات إدارية بدرجة متوسطة) 2,25

العبارات التي تمثل المستوى المرتفع وهي : كما يظهر الجدول متوسطات جميع العبارات في المجال والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين هما

يحرص على توضيح األهداف التي يجب أن يحققها الالعب "وقد تمثلت في عبارتين هما ) 3 - 2,26(لحسـابي الواقع في الفئة ذات المتوسط ا

القدرة على استغالل جميع اإلمكانات المتوفرة في التدريب لرفع مستوى الفني "، و)2,41(وبلغ متوسطها " من خالل البرنامج التدريبي الموضوع

والعبارات التي تمثل المستوى المتوسـط وتمثله بقية العبارات في المجال حيث تراوحت متوسـطاتها الحسابية ). 2,40(سطها وبلغ متو" لالعبين

 ). 2,23 – 1,87(بين 

  مرتبة تنازليًاكفايات التواصل والتفاعلفقرات مجال لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  )8(جدول رقم 

األهمية النسبيةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الفقرةرةرقم الفق

يحرص على خلق عالقة ايجابية مع الالعبين أساسها االحترام المتبادل 5

 .بينهم

2,38 0,652 79,33% 

التأكيد على العالقات الرياضية النموذجية والمنافسة النظيفة في كل 2

 .المواقف التنافسية

2,36 0,619 78,67% 

يحرص على مساعدة الالعب في تكوين وجهة نظر جيدة نحو نفسه 1

 . ومعرفة اهتماماته واحتياجاته

2,32 0,668 77,33% 

يحرص المدرب على خلق روح التفاهم بين الالعبين وتماسك الفريق 3

 .الواحد

2,25 0,699 75% 

يحرص على التعرف على المشاكل التي تواجه الالعبين ومحاولة أيجاد 7

 . الحلول المناسبة لها

2,16 0,714 72% 

يحرص على أيجاد اللغة المشتركة وخلق عالقات جيدة وسليمة مع 4

 . أهالي الالعبين

2,12 0,771 70,67% 

يحرص على عقد االجتماعات الدورية مع الالعبين خالل مراحل الموسم 6

 .التدريبي

1,90 0,674 63,33% 

 المتوسط الكلي 

 

2,21 0,45 73,67% 

) 2,21(كفايات التواصل والتفاعل بلغ مجال مجال ان المتوسط الكلي لدرجات األفراد على بعد ) 8(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 حسب رأي كفايات التواصل والتفاعل التي يمتلكها المدربون يعد متوسطًامجال مما يعني ان مستوى ) 2,25 – 1,51(وهذا يدخل ضمن الفئة 

 . ينالالعب

المستوى المرتفع : يمكن تمييز مستويين لكفايات التواصل والتفاعل لدى المدربين هما) 8(ومن خالل النتائج المعروضة في الجدول 

والتي احتلت الترتيب األول في  "يحرص على خلق عالقة ايجابية مع الالعبين أساسها االحترام المتبادل بينهم"وتمثله العبارة الخامسة ونصها 

 التأكيد على العالقات الرياضية النموذجية والمنافسة النظيفة في كل المواقف "، والعبارة الثانية ونصها )2,38(دول بمتوسط حسابي قدره الج

يحرص على مساعدة الالعب في "، والعبارة األولى ونصها )2,36(والتي احتلت المرتبة الثانية في الجدول بمتوسط حسابي مقداره  " التنافسية

، )2,32( والتي احتلت المرتبة الثالثة في الجدول بمتوسط حسابي مقداره "وين وجهة نظر جيدة نحو نفسه ومعرفة اهتماماته واحتياجاتهتك

 ). 2,25 – 1,90(والمستوى المتوسـط وتمثله بقية العبارات في المجال حيث تراوحت متوسـطاتها الحسابية بين 

والذي يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ) 9(طيع ان نستخلص الجدول  نست)8، 7، 6، 5، 4، 3(ومن الجداول 

 . لمجاالت الدراسة مرتبة ترتيبًا تنازليًا تبعا ألهميتها النسبية
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  مرتبة تنازليًاالدراسةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لكل مجال من مجاالت  )9( رقم جدول

األهمية النسبية االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي جالالم

 %79,00 0,41 2,37 كفايات الدافعية والتحفيز

 %78,00 0,45 2,34  والسلوكيةالكفايات الشخصية

 %73,67 0,47 2,21  الكفايات التدريبية والفنية

 %73,67 0,45 2,21  كفايات التواصل والتفاعل

 %71,33 0,46 2,14  الكفايات اإلدارية

 %67,67 0,45 2,03  كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية

 %74,00 0,42 2,22 المقياس الكلي

ان امتالك المدربين للكفايات القيادية كان متوسطًا بشكل عام حسب رأي الالعبين، حيث بلغت قيمة المتوسط ) 9(يالحظ من الجدول 

ويبين الجدول كذلك ان مجال كفايات الدافعية والتحفيز حل في الترتيب األول ). 0,42( المعياري ، واالنحراف)2,22(الحسابي للمقياس الكلي 

) 2,34( بمتوسط حسابي قدره  والسلوكية، تاله المجال الخاص بالكفايات الشخصية%)79(وبأهمية نسبية بلغت ) 2,37(بمتوسط حسابي 

 )2,21(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره  كفايات التواصل والتفاعل و والفنية، وجاء مجالي الكفايات التدريبية%)78(وبأهمية نسبية 

، %)71,33(وأهمية نسبية ) 2,14(، وفي المرتبة الخامسة جاء مجال الكفايات اإلدارية بمتوسط حسابي %)73,67(وبأهمية نسبية بلغت 

وأهمية نسبية بلغت ) 2,03(رتبة السادسة بمتوسط حسابي قدره وحل المجال الخاص بكفايات المعلومات والمعرفة الرياضية في الم

)67,67 .(% 

 في الكفايات القيادية لدى مدربي األلعاب الفردية للمنتخبات الوطنية األردنية من اختالفهل هناك "لإلجابة عن السؤال الثاني ونصه و

وقد " ت"تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  ؟ المنتخبات األردنية لأللعاب الفرديةالعبي والعبات وجهة نظر كل من

. تعزى لمتغير الجنس وعلى كافة مجاالت الدراسة) α ≥ 0,05( عند مستوى داللة إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

 .يبين هذه النتائج) 10(والجدول 
 

 ن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة حسب متغير الجنسللمقارنة بي) ت(نتائج اختبار  )10(جدول رقم 

 مستوى الداللة ت قيمةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الجنس مجاالت الدراسة
 0,48 2,19 ذكر

 التدريبية والفنية
 0,46 2,27 أنثى

0,62 0,85 

 0,46 2,29 ذكر
  والسلوكيةالشخصية

 0,43 2,45 أنثى
1,21 0,95 

 0,40 2,36 ذكر
 الدافعية والتحفيز

 0,42 2,40 أنثى
0,34 0,59 

 0,47 1,99 ذكر
 المعلومات والمعرفة الرياضية

 0,41 2,09 أنثى
0,80 0,32 

 0,46 2,05 ذكر
 اإلدارية

 0,45 2,25 أنثى
1,47 0,84 

 0,48 2,18 ذكر
 التواصل والتفاعل

 0,38 2,29 ثىأن
0,89 0,42 

 

 مناقشة النتائج: ثانيًا

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

أظهرت النتائج ان العبي المنتخبات الوطنية يرون ان مدربيهم يمتلكون ويمارسون الكفايات القيادية بدرجة متوسطة بشكل عام حيث بلغ 

دراسات جة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل وتتفق هذه النتي). 9(، أنظر جدول ) )2,22(المتوسط الحسابي الكلي 

، )2000( وجعنيني ،)Kutz, 2006(وكتز ، )2006( وعليمات ،)Mapp, 2008(وماب ) Hassan, 2008(، وحسن )Conover, 2009(كونوفر
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 أهميةيؤكد على  مختلفة، مماالتي أجريت في بيئات ومجتمعات  ).1998(والقدومي وكايد ، )1996(، وحمدان والناظر )Kue, 1998(وكيو 

  . والمهمات المنوطة بهم بكفاءة وفاعليةباألعمالامتالك العاملين في مختلف المجاالت لمهارات وكفايات خاصة تؤهلهم وتمكنهم من القيام 

يز والكفايات الشخصية وعند التدقيق في مجاالت الكفايات القيادية التي يمتلكها ويمارسها المدربون، نجد ان كفايات الدافعية والتحف

 كانت أهم الكفايات حسب رأي الالعبين حيث احتلت الترتيب األول والثاني على التوالي بين الكفايات القيادية موضع الدراسة وبدرجة السلوكيةو

اعدهم على األداء، وإتاحة فاستخدام المدرب للحوافز بأنواعها، واستثارة دافعية الالعبين، وتهيئة الظروف المناسبة التي تس .ممارسة كبيرة

ساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وآمالهم، يؤثر بالتأكيد وبشكل إيجابي مالفرصة أمامهم للمشاركة في صنع القرارات وتشجيعهم على العمل، و

 .جل تحقيق اإلنجازأ ويدفعهم إلى بذل أقصى جهد خالل التدريب والمنافسات من ،على سلوكهم

، التي أكدت على أهمية كفايات )Hassan, 2008(، وحسن )Conover, 2009( نتائج دراسات كل من كونوفر وقد اتفقت هذه النتيجة مع

على أهمية  التي أكدت) Docheff, 1989( ودراسة دوشيف ،)2006(واتفقت كذلك مع نتائج دراسة عليمات . الدعم والتشجيع لدى القادة

واتفقت كذلك مع النتائج التي توصل .  أعضاء هيئة التدريس والمدربين مع اختالف في الترتيبالكفايات في مجال استثارة الدافعية والتحفيز لدى

 . والتي بينت ان معلمي التربية الرياضية يمتلكون كفايات التعزيز بدرجة كبيرة جدًا) 2003(إليها شوكت 

ية نسبية كبيرة وهذا دليل على أهميتها، الن المدرب  فقد احتلت الترتيب الثاني بين الكفايات بأهم والسلوكيةوأما الكفايات الشخصية

 وإيجاد الحلول المناسبة، وإشاعة جو من الثقة واالحترام بين ، وتشخيص مواطن الضعف، التخطيط والتحليلالناجح يجب أن يكون قادرًا

تمتع بالعديد من الكفايات الشخصية التي تمكنه من يجابية لديهم نحو التدريب والممارسة الرياضية، كما انه يجب أن يإالالعبين، وبناء اتجاهات 

 وتحقيق األهداف الموضوعة مثل الذكاء وسرعة البديهة، والثقة بالنفس، واالتزان النفسي والعاطفي، وتحمل المسؤولية، وسعة ،ممارسة عمله

  . وغيرها من الصفات التي تتعلق بالمظهر العام،االطالع في مجال التخصص

والتي ) Kutz, 2006(وكتز  ،)Kue, 1998(، وكيو )Hassan, 2008(لنتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من حسن وقد اتفقت هذه ا

 ، والتعليم العالي، كانت متوفرة بدرجة كبيرة لدى خبراء اإلدارة الرياضية، والمهارات والصفات الشخصية،بينت ان مهارات االحتراف المهني

والتي أظهرت ان معلمي التربية الرياضية يمتلكون ) 1996(ودراسة حمدان والناظر ) 2003(نتائج دراسة شوكت واتفقت مع . وعمداء الكليات

 مع اختالف في ترتيب) Docheff, 1989(ودراسة دوشيف ) 1999(واتفقت كذلك مع نتائج دراسة طوس . كفايات شخصية بدرجة كبيرة

 . الكفايات

). 2,21( المرتبة الثالثة بين المجاالت بمتوسط حسابي قدره  فيومجال الكفايات التدريبية والفنية ،وجاء مجال كفايات التواصل والتفاعل

 والتفاعل مع الالعبين دون خوف أو ،يحتاج إلى كفايات االتصال التي تمكنه من توفير األجواء المناسبة للتواصلمن وجهة نظرنا   الفعالفالمدرب

 االجتماعات الدورية مع ويحتاج كذلك إلى عقد.  وإشعارهم بأهميتها وقيمتها في تحسين أدائهم،رام آرائهم واحت،قلق، وكذلك االستماع لالعبين

 . الالعبين خالل مراحل الموسم التدريبي

، وكتز )Mapp, 2008( وماب ،)Hassan, 2008(، وحسن )Conover, 2009(  كونوفر دراسات إليهتواتفقت هذه النتيجة مع ما توصل

)Kutz, 2006(، وجعنيني )(، وكيو )2000Kue, 1998( وحمدان والناظر ،)(، ودوشيف )1996Docheff, 1989 ( حيث أشارت هذه

 .الدراسات إلى أهمية مهارات االتصال والتفاعل

 الباحثون ان وأشار الالعبون المشاركون في هذه الدراسة إلى أهمية الكفايات التدريبية والفنية التي يمتلكها ويمارسها المدربون، ويرى

 ومنها اإللمام بأساليب التدريب ، إحداث التأثير المطلوب في الالعبين على يمتلك مجموعة من المهارات التي تجعله قادرًا أنالمدرب الفعال يجب

، وكذلك تحفيز  ووضع جدول زمني لتنفيذها، والقدرة على تصميم الوحدات التدريبية، ومعرفة مميزات كل أسلوب ومتطلبات تنفيذه،المختلفة

 تطوير  واحترام مواعيد التدريب وااللتزام بها، واستغالل المهارات والمعلومات التي تعلموها في،الالعبين وحثهم على االلتزام باألنظمة والقوانين

 . تحقيق اإلنجازمهاراتهم، وتحسين أدائهم من اجل 

، ودراسة عبد )1996(، ودراسة حمدان والناظر )1999(راسة طوس  نتائج العديد من الدراسات السابقة، كد معوتنسجم هذه النتيجة

 ،والتي أشارت في نتائجها إلى أهمية الكفايات الفنية) Docheff, 1989(، ودراسة دوشيف )Kutz, 2006(، ودراسة كتز )1992(الكريم 

 . والتدريبية للمدراء والمدربين واإلداريين في مختلف المجاالت

وهذا الترتيب المتأخر لهذه الكفايات ال يعني عدم ) 2,14( من حيث الترتيب بمتوسط حسابي رية جاء خامسًامجال الكفايات اإلدا 

فقدرة المدرب على تحديد . أهميتها، بل على العكس فإن الكفايات اإلدارية من أهم الكفايات التي يحتاجها المدرب للقيام بعمله على أكمل وجه

 ومع اإلدارة العليا، وكذلك القدرة على ،ط، والتنظيم، والتقويم المستمر، والتواصل المستمر مع الالعبينالمشكالت ووضع األهداف والتخطي

 .اتخاذ القرار بأسلوب علمي وموضوعي، وقيادة الفريق بأسلوب ديموقراطي، يؤدي إلى النجاح في تحقيق األهداف الموضوعة بأعلى كفاءة
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يجد إن جميع المجاالت ابتداء من مجال كفايات الدافعية والتحفيز، وانتهاء بمجال ) 9(الجدول رقم إلى النتائج الواردة في  كما ان الناظر

كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية، كلها جاءت متقاربة بمتوسطاتها الحسابية، وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهميتها، وان الالعبين 

 . كفايات وانعكاساتها اإليجابية عليهميدركون أهمية امتالك مدربيهم لهذه ال

، ودراسة )2004(، ودراسة عبد الحق )Mapp, 2008(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، كدراسة ماب 

والتي ) 2000(، ودراسة جعنيني )2003(، ودراسة شوكت )1992(، ودراسة عبد الكريم )1996(، ودراسة حمدان والناظر )1999(طوس 

أشارت في نتائجها إلى أهمية الكفايات اإلدارية للعاملين في مختلف المجاالت من مدربين، ومعلمين، ومدراء، ومشرفين، وأعضاء هيئة تدريس 

 .في الجامعات

 عدم األهمية، ومرة أخرى نؤكد ان الترتيب ال يعني. وجاء مجال المعلومات والمعارف الرياضية في المرتبة األخيرة من حيث الترتيب

 وفي مجال رياضته على شكل الخصوص، ويتميز كذلك بحرصه فالمدرب الناجح يتميز بخبرته الواسعة، وسعة اطالعه في المجال الرياضي عمومًا

ام باألحداث  والمؤتمرات والندوات العلمية، ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التدريب الرياضي، واالهتم،على المشاركة في الدورات التدريبية

 .نجازهمإ وعلى أدائهم و،يجابي على الالعبينإكل ذلك سوف ينعكس بشكل  و والعالمية، والعربية،الرياضية المحلية

امتالك مدربي الكرة الطائرة للكفايات المتعلقة  التي أشارت إلى أهمية) Docheff, 1989(وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة دوشيف 

اتفقت كذلك و. التي بينت أهمية الكفايات المعرفية لمعلمي المرحلة الثانوية )2000(واتفقت مع دراسة جعنيني . ة الرياضيةبالمعلومات والمعرف

 والقانونية للقادة في مجاالت اإلدارة الرياضية، والتعليم ،التي أشارت إلى أهمية كفايات المعرفة باألمور الفنية) Kue, 1998(كيو  مع نتائج دراسة

  .ي، وقطاع األعمالالعال

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

بين الالعبين والالعبات وعلى كافة مجاالت ) α ≥ 0,05(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 10(جدول التشير النتائج الواردة في 

تعاملون مع نفس المدربين في المنتخب، ويتدربون وقد يعزى السبب في ذلك إلى تشابه الظروف المحيطة بالالعبين والالعبات؛ فهم ي. الدراسة

 وجهات  والالعباتفي ظروف متشابهة من حيث اإلمكانات، باإلضافة إلى تشابه األهداف، والتعليمات، وأساليب التدريب؛ مما ولد لدى الالعبين

، )2003(تتفق مع دراسة المومني وهذه النتيجة . ديةنظر متشابهة نحو الكفايات القيادية التي يمتلكها مدربو المنتخبات الوطنية لأللعاب الفر

 . لمتغير الجنستعزىعدم وجود فروق  التي أشارت إلى )2003(، ودراسة شوكت )2003(ودراسة حمادي 

 

 :االستنتاجات

 :ما يلييمكن استنتاج في ضوء النتائج التي تم عرضها في هذه الدراسة ومناقشتها 

 %).74( والالعبات، وحقق أهمية نسبية مقدارها ية كان متوسطًا بشكل عام حسب رأي الالعبينامتالك المدربين للكفايات القياد −

 والسلوكية، الكفايات الشخصية، وكفايات الدافعية والتحفيز:  جاء على النحو اآلتي لدى المدربينترتيب مجاالت الكفايات القياديةإن  −

 . كفايات المعلومات والمعرفة الرياضية، الكفايات اإلداريةو ،فاعلكفايات التواصل والت و،الكفايات التدريبية والفنيةو

نحو الكفايات القيادية التي يمتلكها مدربو المنتخبات  والالعبات  الالعبينعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر كل من −

 . لأللعاب الفرديةالوطنية

 

 :التوصيات

 :يوصي الباحثون بما يلي

نتائج الدراسة أهمية الكفايات المتعلقة بالحوافز والدافعية، لذا يجب على المدربين االهتمام بهذه  فايات القيادية بشكل عاماالهتمام بالك .1

 .مع الالعبينالتعامل الكفايات عند 
 .لكفايات القيادية التي توصلت لها الدراسةفي القيادة مع التركيز على ا للمدربين يةتدريبية وتأهيلعقد دورات  .2
لم تتناولها الدراسة   ومجاالت،تناول متغيراتللمدربين في األلعاب الفردية والجماعية و في موضوع الكفاياتجراء مزيد من الدراسات إ .3

  . ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية،الحالية
 .مدربي األلعاب الجماعية في األردنتبني قائمة الكفايات القيادية المستخدمة في هذه الدراسة واستخدامها في دراسات أخرى على  .4
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 دراسة مستوى تقدير الذات لدى الطلبة املسجلني ملساق الجمباز في كلية الرتبية الرياضية

 

 .األردن، جامعة اليرموك، اربد، الرياضةكلية  ،غادة خصاونة

 

 8/8/2011 وقبل للنشر                                    1/8/2010 ستلم البحث فيا

 * ملخص

 

البدنيـة، الشخصـية،    (، والفـروق فـي مفهـوم الـذات          ستوى تقدير الذات لدى الطلبة المسـجلين لمسـاق الجمبـاز          هدفت هذه الدراسة إلى دراسة م     

علـى عينـة مـن طـالب وطالبـات كليـة التربيـة الرياضـة                ،  )السـنة الدراسـية    و الجـنس (بين الطلبـة المسـجلين لمسـاق الجمبـاز تبعـًا لمتغيـرات              ) االجتماعية

  الباحثـة المـنهج الوصـفي باسـلوب الدراسـة المقارنـة لمناسـبته وطبيعـة         تطالبـا وطالبـة، وقـد اسـتخدم    ) 60(عددهم المسجلين لمساق الجمباز البالغ    

، وقد تـم اسـتخدام المعالجـات اإلحصـائية     "عالوي"هذه الدراسة، واستخدمت الباحثة مقياس تنسي لتقدير الذات والذي قام بإعداد صورته للعربية            

وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة الـى وجـود مسـتوى               .لمناسبته وطبيعة أسـئلة الدراسـة     ) المعياري، تحليل التباين الثنائي   المتوسط الحسابي، االنحراف    (

قـدير    إحصـائية فـي مسـتوى ت   هلدى الطالبات والطالب، والى عدم وجـود فـروق دالـ   ) البدنية، الشخصية، االجتماعية(ه مرتفع من تقدير الذات بأبعاد    

وتوصي الباحثة بعمل دراسات اخرى للوقوف اكثـر علـى  العوامـل واالسـباب التـي تخيـف الطلبـة مـن          ) السنة الدراسية جنس و ال(الذات تبعا  لمتغيري     

 علـى عقـد   ز والتركيـ  مسـاق الجمبـاز  يمساقات الجمباز، وعمـل دراسـة أخـرى تبـين اثـر مفهـوم الـذات علـى مسـتوى التعلـيم واألداء المهـاري للطلبـة فـ                   

 والعملين في مجال التدريس في كلية التربية الرياضي لبيـان  أهميـة النـواحي النفسـية وخاصـة فـي مجـال تقـدير            بمية للطال المحاضرات والندوات العل  

 .الذات
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Abstract 
 

This current study aim at studying the level of  self-concept of  students enrolled in a gymnastics  course at 
Physical Education  and the differences between male and female of self concepts and between different years of study. 

The sample contained (60) students enrolled in Gymnastics (2) course chosen in an intentional way. The 
researcher used  Tennessee Scale for Self –concept.  The description method has been chosen for this study because it is 
suitable for it, and suitable statistics like, mean, standard deviation,2 - Way ANOVA. Were used. The results show that 
there is a high level of self concept in male and female students, and that there is no significant differences due to 
gender or to the level study. 

The research recommends focusing on the reasons and factors that scare student from gymnastic courses. Further 
research to examine the effect of self esteem at the performance skills and learning is recommeded.  

Moreover, the researcher recommends focussing on the psychological aspects of students especially in gymnastics 
courses and drawing teachers’ attentions to this aspect in their lectures and workshops. 
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 :مقدمة الدراسة وأهميتها: أوًال

من خالل تعلم االداء المهاري لمعظم االلعاب الرياضية   التربية الرياضية مجاًال زاخرًا تساعد الطالب على اكسابه الخبرات االيجابية، تعد

وتنمية مستوى  اللياقة البدنية، وتحسين  المظهر العام للجسم، وتساعد الطالب كذلك على اكتساب المهارات الالزمة التي تمكنه من القدرة على 

 . اوممارسة األلعاب او في الحياة العمليةت مواقف المنافساالتكيف والتعامل بواقعية وايجابية  مع المواقف المختلفة التي تواجهه سواء في

رياضة الجمباز بشكل خاص من الرياضات الفردية التي تعمل على اكساب وتنمية عناصر اللياقة البدنية والحركية، وتعمل أيضًا على وتعد 

وقد بين أيضا إلى أنه عندما يتعلم ). 2003شحاتة، (، اشباع حاجات الفرد، وتزود الالعب بالمهارات التي تستمر معه ليمارسها في المستقبل

الالعب مهارة أو مجموعة من المهارات، فهو يكتسب صفة احترام الذات، ويزيد ثقته بنفسه عندما يؤدي جملة حركية بطريقة جيدة أمام قليل 

م الذاتية، من خالل السيطرة على األداء  القين ان رياضة الجمباز تعمق م)1985(حنتوش وآخرون  واوضح. من الالعبين أو المشاهدين

) 2000(وقد أكدت عبد الله . الصحيح وااللتزام بالتعليمات وقواعد النظام، وهذا يساعد على تنمية وتحسين الصفات الشخصية لدى الالعبين

 .نعلى ان رياضة الجمباز من الرياضات االساسية التي تساعد على تنمية الصفات البدنية والنفسية لالعبي

الصعوبات التي تواجه الالعبين  أثناء ممارسة رياضة الجمباز إلى صعوبات مرتبطة بالحالة ) 1991(حسين  كل من النعيمي ووقد قسم

البدنية كنقص االعدادالبدني وعدم الرغبة في ممارسة اللعبة، وصعوبات نفسيه كعدم الثقة بالنفس، وصعوبات لها عالقة برياضة الجمباز، كتعدد 

 . زة وتنوع الحركات والتمارين وصعوبة متطلبات األداءاألجه

 مفهوم الذات من اهم عناصر الشخصية التي تؤثر على الفرد من خالل ادراكه لذاته، وتساعده على توجيه سلوكه ويشير راتب ويعد 

وقد بين . ا أثر في الطريقة التي يسلك بهاإلى أن مفهوم الذات هو تقييم الفرد لشخصيته، وأن الكيفية التي يدرك بها الفرد ذاته له) 1997(

أن تقدير الذات هو التقييم العام لقيمة الفرد كما يدركها بنفسه، وهو يعكس مدى احساس الفرد بقيمته وكفاءته فإذا كان لدى ) 2004كاشف، (

سلبية نحو انفسهم يكون تقدير الذات لديهم األشخاص اتجاهات ايجابية نحو انفسهم يكون تقدير الذات لديهم مرتفع، واذا كان لديهم اتجاهات 

وقد أشار أيضًا الى أن لمفهوم الذات أهمية كبيرة لدى المدرسين حيث أن العمل على جعل الطالب يرون أنفسهم بصورة ايجابية . منخفض

وقد .  الكبيرة لالرتقاء بتقدير الذاتتساعد على رفع قدراتهم واستعداداتهم في كافة الميادين، وقد أكد أيضَا أن النشاط الرياضي يعطي الفرص

أن تقدير الذات هو مدى تقبل الفرد لنفسه لما فيها من ايجابيات وسلبيات، وهو يتضمن تقييم شامل لكل ) 2007عبد الواحد وآخرون، (بينت 

وأن مفهوم الذات يتطور لدى الشخص من جوانبها الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية، وكلما انخفض تقديره لذاته كان أقل تقبًال لنفسه، 

حيث أنه كلما زادت معرفة الفرد بحدود قدراته زادت . خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها الفرد أثناء محاولته للتكيف مع البيئة المحيطة به

 ) 2001ظاهر، عبد الكريم، (فعاليته للتفاعل مع مواقف الحياة المختلفة بدون مشاكل أو صراعات نفسية 

 مفهوم الذات بأنه مفهوم الفرد وطريقته المميزة إلدراك جسمه ويعتبر أحد األبعاد الهامة )2001(وقد عرف كل من ظاهر وعبد الكريم 

ويعرف محمد عالوي تقدر الذات بأنه الكيفية التي يقيم بها الفرد لنفسه أو الحكم عليها، وقد أوضح عالوي . لمفهوم الذات وشخصية الفرد

أن شعور الفرد نحو جسمه يرتبط بثقته بنفسه وفي طريقة تعامله مع البيئة المحيطة به ومن ناحية آخرى فإن االفراد الذين ) 1987(ن ورضوا

لديهم اتجاهات او تصورات ايجابية نحو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقديرهم لذاتهم، لديهم القدرة في التعامل االجتماعي والثقة مع 

 .اكثر قدرة على تحمل المسؤولية وذلك بعكس األفراد الذين لديهم صورة سلبية عن أجسامهماالخرين و

 نقًال عن عدس وتوق الى أن فكرة الفرد عن ذاته كشيء متفرد تعتمد في تكوينها وتشكيلها على البناء 2007وقد أشار منصور 

ر من الظروف البيئية واالجتماعية التي قد تحيط به، أي أن مفهوم الذات البيولوجي المنفرد الخاص به، ولكنها عرضة للتعديل فيما بعد بتأثي

نقًال عن عالوي )  2001( وعبد الكريم وقد عرف ظاهر.  الداخلي لتأكيد الذاتينمو تكوينيًا كنتاج للتفاعل االجتماعي جنبًا إلى جنب مع الدافع

الدراك جسمه، أما مفهوم الفرد لذاته البدنية يوضع بتقديره لصفات البدنية التي مفهوم الذات الجسمية هو فهم الفرد الرياضي وطريقته المميزة 

يتمتع بها، وبناء عليه تتضح أهمية مفهوم الذات لدى الفرد، فالذي لديه مفهوم الذات ايجابي يظهر ثقة عالية بنفسه وبقدراته تساعده في 

 .مواجهة الظروف الصعبة

ل والثاني هي متطلبات أساسية وإجبارية لطلبة كلية التربية الرياضية، يجب تسجيلها واجتيازها وكون مساقات الجمباز بالمستوى األو

وهناك خوف وقلق من هذه المساقات لدى الطلبة، من هنا  تكمن أهمية هذه الدراسة في  أنها تحاول التعرف على مستوى تقدير طلبة التربية 

بعد قبولهم في كلية التربية الرياضية ودراسة ) البدنية،الشخصية، االجتماعية( اص لذاتهمالرياضية بشكل عام وطلبة مساق الجمباز بشكل خ

بعض المساقات العملية لاللعاب الجماعية والفردية، الن مفهوم الذات يتأثر بعوامل البيئة الخارجية المحيطة بالفرد، وكذلك الداخلية مثل نظرته 

 .ية وسماته الشخصية وهل هناك فروق بين الطالبات والطلبه تبعا لمتغيري الجنس والسنه الدراسيةإلى  نفسه من خالل قدراته الجسمية والبدن

 



 2261 غادة خصاونه

 : مشكلة الدراسة :ثانيًا

 خالل محاضرات الجمباز   خالل الحوار والمناقشة مع الطلبة لمساق الجمباز، ومنمدرسةكلية التربية الرياضية من خالل عمل الباحثة في 

وعدم وجود رغبة لدى البعض لألخر في ممارستها وتعلمها وهذا يعود   بعض الطلبة لتعلم وممارسة هذه الرياضة،لمست وجود رغبة لدى

 الخاصة التي تساعدهم على تعلم وأداء ةنيلمواصفات والقدرات الجسمية والبد انالعتقادهم انه يجب ممارستها في سن اصغر، ألنهم ال يملكو

همية وأثر  راجع العلمية ونتائج الدراسات  بأواصفات بدنية وجسمية خاصة، وكما هو معروف وما جاءت به المالمهارات، كونها تتطلب قدرات وم

الناحية النفسي وتاثيرها على الطالب في العملية التعليمية وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجهه، والحظت أيضا إلى أن الشائع لدى الطالبات، 

 تعلم المهارات نبدنية وجسمية بشكل أكبر من الطالبات لذا فليس لديهم  أي مبرر للخوف من مساقات الجمباز واأن الطالب يملكون قدرات 

يملكون القدرات البدنية والخبرات التعليمية الكافية لعدم الخوف والقلق من مساق الجمباز، ومن  يكون أسهل لديهم، وان طلبة السنوات المتقدمة

 منخفض، وهل م لمعرفة ما هو مستوى تقدير الذات لدى الطالبات والطالب هل تقدير الذات لديه الدراسةبمثل هذههنا رأت الباحثة القيام 

 .  الدراسيةنس ومتغير مستوى السنةهناك فروق في مستوى تقدير الذات بين الطالبات والطالب تعزى لمتغير الج

: أهداف الدراسة  

: تهدف الدراسة إلى التعرف على  

.المسجالت لمساق الجمباز لدى طالبات كلية التربيه الرياضية) البدنية، الشخصية، االجتماعية(قدير الذات  مستوى ت-  

. طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمبازىلد) البدنية، الشخصية، االجتماعية( مستوى تقدير الذات -  

). الجنس، السنة الدراسية(بين الطلبة المسجلين لمساق الجمباز تبعًا لمتغيرات ) يةالبدنية، الشخصية، االجتماع( الفروق في مفهوم الذات -  

 : أسئلة الدراسة

 ما مستوى تقدير الذات لدى طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز؟ •

 ما  مستوى تقدير الذات لدى طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمباز؟ •

 ؟)الجنس، السنة الدراسة(ك فروق دالة إحصائيًا في مستوى تقدير الذات بين الطلبة المسجلين لمساق الجمباز تبعًا لمتغيري هل هنا •

الدراسات السابقة:ثالثًا  

والتي هدفت إلى المقارنة بين اثر مساقات الجمباز والسباحة على تنمية مفهوم الذات لدى ) 2008( الدراسة التي قامت بها البصول

 طالبه من المسجالت لمساقات الجمباز والسباحة في الجامعات 150على عينة بلغت  طالبات كلية التربية الرياضية في الجامعات األردنية،

واستخدمت الباحثة مقياس تنسي لمفهوم الذات، واستخدمت الباحثة  األردنية،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة البحث،

اختبار شيعية وقد توصلت نتائج الدراسة إلى إن  اإلحصائية المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية،تحليل التباين األحادي،المعالجات 

أفراد لعينة يتمتعون بمفهوم ذات بدرجة متوسطة على جميع أبعاد المقياس، وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن طالبات الجمباز تميزن بمجال 

 . عن طالبات السباحة، والى وجود فروق في تقديرات الطالبات ولصالح السنة الرابعةالذات البدنية

 على تقدير الذات على مستوى اداء بعض المهارات الحركية فتهدف الى معرفة) 2007(آخرون والدراسة التي قامت بها عبد الواحد أما 

واستخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته  طالبة وطالب،) 40(نسين في الجمناستيك الفني، على عينة طالب المرحلة األولى من كال الج

وطبيعة البحث،  وقد توصل الباحثون الى أن تقدير الذات لدى الطلبة أعطى بعدًا ايجابيًا بين االختبارين القبلي والبعدي بداللة احصائية، والى 

في مستوى االداء الحركي لبعض المهارات الحركية في الجمناستيك عند الذكور، انعدام التوافق المعنوي بين الذكور واالناث في تقدير الذات 

 .والى وجود فروق دالة احصائيًا في تقدير الذات ومستوى االداء الحركي لبعض المهارات الحركية في الجمناستيك لدى اإلناث

عبي الكرة الطائرة ير الذات البدنية والمهاريه لدى ال مستوى تقدمعرفة إلى فتهدف). 2005(آخرون الدراسة التي قام بها السعدي وأما 

 لمفهوم الذات البدنية ًا، وقد استخدم الباحث مقياسًا العب130 منتخبات كليات وأقسام التربية الرياضية في العراق البالغ عددهم على عينة العبي

وقد استخدم  باحث المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة الدراسة،ومقياس لمفهوم الذات المهارية الذي قام بإعداده عالوي وآخرون، واستخدم ال

االختبار التائي، تحليل التباين،  الباحثون المعالجات اإلحصائية التالية الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط البسيط لبيرسون،

، الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة بين جامعات عينة البحثوقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق داله إحصائية في مستوى  تقدير 

 . إحصائية في مستوى تقدير الذات المهارية لدى العبي الكرة الطائرة بين جامعات عينة البحثوالى عدم وجود فروق معنوية دالة
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لدى العبي الكرة الطائرة، والى العالقة بين  ةبدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى تقدير الذات البدنية والمهاري) 2005(قام حسن 

 من العبي ًاالعب) 12(مستوى تقدير الذات البدنية والذات المهارية ودقة أداء المهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة على عينة بلغت 

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب  لمفهوم الذات الذي قام بإعداده عالوي وآخرون،ًاالمنتخب الوطني، وقد استخدم الباحث مقياس

وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط سحي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث، الم

 بين الذات ة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبمعامل الصدق الذاتي، وقد توصل الباحث االختبار التائي لداللة معنوية االرتباط، سبيرمان،

 للمهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة، والى عدم وجود عالقة ارتباط بين الذات البدنية والمهارية لمهارة االعداد لدى ةالبدنية والمهاري

 .العبي الكرة الطائرة

على مفهوم الذات  التعلم التعاوني في تدريس كرة السلة ام إستراتيجيةبدراسة هدفت إلى التعرف على اثر استخد) 2003(قام الحايك 

 طالبا وطالبة من المسجلين في مساق كرة  49على عينة بلغت. نحو مادة كرة السلة هماتجاهاتو  الرياضية طلبة كلية التربيةبأبعاده الثالثة لدى

 جبترجمته وإعداده بالصورة العربية  عالوي، وقد استخدم الباحث المنهوقد استخدم الباحث مقياس مفهوم الذات لتنسي الذي قام ) 1(سلة 

التجريبي بالتصميم القبلي والبعدي لمناسبته وطبيعة الدراسة وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 

 مفهوم الذات الكلي ولصالح المجموعة التجريبية، وأسفرت النتائج أيضا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات وعلى

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين على مقياس االتجاهات ولصالح المجموعة التجريبية، والى عدم وجود فروق ذات 

 . داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين على المقياسين تعزى لمتغير الجنس

 الفروق في تقدير الذات الجسمية والبدنية بين العبات كرة اليد معرفةوالتي هدفت إلى ) 2001(الدراسة التي قاما بها ظاهر وعبد الكريم 

سمية والكرة الطائرة وعلى العالقة بين تقدير مفهوم الذات الجسمية والذات البدنية لالعبات كرة اليد، وعلى العالقة بين تقدير مفهوم الذات الج

وقد استخدم ، عينة من كلية التربية الرياضية) 52(على عينة تم اختيارها بالطريقة العمديه بلغ حجم العينة  والذات البدنية لالعبات كرة الطائرة،

صفي بأسلوب  لمفهوم الذات الجسمية والذات البدنية من تصميم وإعداد محمد حسن عالوي، وقد استخدم الباحثان المنهج الوًاالباحثان مقياس

دراسات المقارنة لمالئمته لطبيعة ومشكلة الدراسة، وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، 

يجابية بين تقدير االختبار التائي، تحليل التباين ومعامل الصدق التائي، وقد توصل الباحثان إلى وجود عالقة ا معامل االرتباط البسيط لبيرسون،

تميز العبات كرة اليد بتقدير مفهوم الذات الجسمية والبدنية بصورة ايجابية عن العبات الكرة  ومفهوم الذات البدنية والجسمية لالعبات كرة اليد،

 .والى عدم وجود عالقة ايجابية بين تقدير مفهوم الذات الجسمية والذات البدنية لالعبات الكرة الطائرة ،الطائرة 

التي هدفت الى التعرف على نوع العالقة بين أبعاد مفهوم الذات وبعض عناصر اللياقة البدنية ) 2001(الدراسة التي قامت بها محسن 

التعرف على االختالفات لبعض عناصر اللياقة البدنية وأبعاد مفهوم الذات بين طالبات المراحل الدراسية اء المهاري في درس الجمناستك وواألد

طالبة، واستخدمت الباحثة مقياس تنسي لمفهوم الذات، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة ) 47(تلفة، على عينة بلغت المخ

الدراسة، وقد استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية الوسط الحسابي، االنحراف المعياري ومعامل االرتباط،و قد أظهرت نتائج الدراسة 

ى عدم وجود فروق بين  طالبات المراحل المختلفة في أبعاد مفهوم الذات وبعض عناصر اللياقة البدنية وفي األداء المهاري في الحمناستك، إل

واألداء  وبعض عناصر اللياقة البدنية  لطالبات المرحلة الرابعة، والى  عالقة ارتباط بين الذات الدنية  عالقة ارتباط بين الذات البدنيةوالى وجود

 .المهاري لدى طالبات المرحلة الثالثة

التي هدفت إلى معرفة اثر ممارسة األنشطة الرياضية على و (Boyd and Hrycaiko, 1997) والدراسة التي قاما بها بويد وهريك يك

بات الصف الرابع جموعة األولى طالغير بالغات، وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات الملدى الطالبات في مرحلة البلوغ وتقدير الذات 

 23-14الخامس والمجموعة الثانية طالبات الصف السابع والثامن والمجموعة الثالثة طالبات الصف التاسع والعاشر،وتضمنت كل مجموعة من و

 األول SDQ ان وصف الجسمواستخدم الباحثان المنهج التجريبي والمنهج الوصفي لمناسبته وطبيعة الدراسة، وقد تم استخدام استبي طالبة،

والثاني لقياس تقدير الذات العام، وتقدير الذات البدنية لمناسبته وطبيعة وأهداف الدراسة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة األنشطة 

ه إحصائيا في مستوى إلى عدم وجود فروق دال، الرياضية قد  حسن مستوى تقدير الذات العام وتقدير الذات البدنية لمجموعات الدراسة

تقدير الذات العام والذات البدنية لدى مجموعات الدراسة، والى وجود فروق داله إحصائيا بين الطالبات في مرحلة البلوغ والطالبات في مرحلة 

ياقة لر على تمرينات ال الرياضي أكثجما قبل البلوغ في مفهوم الذات البدنية، وتوصلت أيضا إلى تفضيل مجموعات الدراسة إلى اشتمال البرنام

 .البدنية والقوة العضلية
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:وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  

 . لدى الالعبين والالعبات وأثرها على مستوى األداء المهاريةة تناولت الذات البدنية والمهاريمعظم الدراسات السابق  -

بية الرياضية المسـجلين لمسـاق الجمبـاز للتعـرف علـى مسـتوى تقـدير الـذات لـديهم                  أما الدراسة الحالية فقد تناولت طالب وطالبات كلية التر         -

 .وعلى الفروق بين الطالب والطالبات

 .تناولت الدراسة الحالية الذات االجتماعية ولم يتم تناولها في الدراسات السابقة  -

  :منهج الدراسة 

  .ئمته لطبيعة ومشكلة الدراسةسلوب دراسة المقارنة لمالاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأ

 :مجتمع الدراسة

فـي الفصـل الدراسـي    ) 2(جمبـاز  ليرمـوك المسـجلين فـي مسـاق       جامعـة ا  / يتكون مجتمع الدراسـة مـن طـالب وطالبـات كليـة التربيـة الرياضـية               

 .م2010/ 2009الصيفي من العام الجامعي 

 : عينة الدراسة

فــي الفصــل الدراســي الصــيفي ) 2(ن الطــالب والطالبــات المســجلين لمســاق الجمبــاز مســتوى تــم اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العمديــة، مــ

 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة) 1(والجدول . طالبة) 32(طالب و ) 28(بواقع 

توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة )1(جدول   

النسبة المئويةالتكرار المستوى المتغير

 30.0 18 الثانية

 36.7 22 الثالثة

 33.3 20 الرابعة

 السنة الدراسية

 

  100.0 60 المجموع
 46.7 28 ذكر

 الجنس 53.3 32 أنثى

  100.0 60 المجموع

 :أداة الدراسة

؛ منصور، )2007(كريم، د ال؛ ظاهر وعب)2008(بقة والمصادر العملية مثل بصول، قامت الباحثه بالرجوع واالطالع على الدراسات السا

وهو مقياس تقدير الذات ) 2003(اختارت الباحثة االستبيان الذي استخدمه الحايك ). 2003( ؛ الحايك)2005( ؛ السعدي وآخرون،)2007(

اته ، بعمل صدق وثبات لهذا المقياس على الرغم من صدقه وثب)2003( وقد قام الحايك Tennessee Self-Concept Scale, 1965)(لتنسي 

 .0.86 وبلغ مقدار الثبات 0.92في البيئة العربية واألردنية وبلغ مقدار صدق مقياس مفهوم الذات  

تحتوي هذه األبعاد على عدد من الفقرات . الذات البدنية والذات الشخصية والذات االجتماعية: أبعاد المقياس هي ثالثة أبعاد وهي

الذات (الفقرات السلبية عند تفريغ النتائج، وقد بلغ عدد أسئلة كل مجال من مجاالت الدراسة  راعت الباحثة عكس ، االيجابية واألخرى سلبية

 .سؤال لكل مجال15) البدنية، والذات الشخصية، الذات االجتماعية

 :ثبات أداة الدراسة

اة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات ، على جميع فقرات األد)كرونباخ ألفا(للتحقق من ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيق معادلة 

 .وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة) 0.87(

 :تصحيح المقياس

بين الطالبات المسجالت في مساق ) البدنية، الشخصية، االجتماعية(تم اعتماد سلم ليكرت للتدرج الخماسي للتعرف على في مفهوم الذات 

، واإلجابة موافق بدرجة ) درجات4(، واإلجابة موافق بدرجة كبيرة ) درجات5( بدرجة كبيرة جدًا الجمباز، حيث تم إعطاء اإلجابة موافق
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،وحيث تم عكس التدريج ) درجة واحدة1(، واإلجابة موافق بدرجة قليلة جدًا ) درجتان2(، واإلجابة موافق بدرجة قليلة ) درجات3(متوسطة 

 ).45، 44، 43، 39، 35، 34، 30، 29، 28، 27، 24، 23، 20، 19، 13، 10، 9، 7، 6، 4(بالنسبة للفقرات السلبية في األداة 

 :كما تم اعتماد المقياس التالي للحكم على المتوسطات الحسابية 

 .بدرجة متدنية: 2.33 -1.00من  •

 .بدرجة متوسطة: 3.66-2.34من  •

 .بدرجة مرتفعة: 5.00-3.67من  •

:أساليب المعالجة اإلحصائية  

 : المعالجات اإلحصائية التاليةاستخدمت الباحثة 

 .المتوسط الحسابي •

 .االنحراف المعياري  •

 .تحليل التباين الثنائي •

 

 عرض النتائج ومناقشتها

لدى ) البدنية، الذات الشخصية، االجتماعية(يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف على في مفهوم الذات 

 : مساق الجمباز، وسيتم عرض النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسةالطالبات والطالب المسجلين في

 ما مستوى تقدير الذات لدى طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز؟: السؤال األول

البـات عـن جميـع فقـرات     لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلـي لهمـا إلجابـات الط              

 .توضح ذلك) 4-2(مجاالت الدراسة، جداول 

 

 :الذات البدنية: المجال األول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالبات عن جميع فقرات مجال الذات البدنية  )2(جدول 

الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة درجة التقييم

 2 مرتفعة 1.02 4.48.أمتلك جسمًا خاليًا من المرض1

 1 مرتفعة 0.67 4.80.أحب أن أبدو وسيمًا وأنيقًا في كل األوقات2

 8 مرتفعة 1.05 4.02.أنا شخص جذاب3

 15 متوسطة 1.09 2.43.أنا مثقل باألوجاع واآلالم4

 4 مرتفعة 0.98 4.32.أعتبر نفسي شخصًا عاطفيًا5

6
.لست بدينا جدا أو نحفيا جدا

 5 مرتفعة 0.88 4.30

 3 مرتفعة 0.97 4.36.لست طويال جدا أو قصيرا جدا7

 5 مرتفعة 1.09 4.30.أحب مظهري أن يكون بنفس الطريقة التي هو عليها8

 12 متوسطة 1.14 3.00.ال اشعر أنني على ما يرام كما يجب9

 13 متوسطة 1.54 2.75.بعض األجزاء من جسميبودي أن أغير 10

 7 مرتفعة 1.01 4.16.اعتني بنفسي جيدًا من الناحية البدنية11

 9 مرتفعة 0.97 3.93.اشعر بأنني على ما يرام معظم الوقت12

 14 متوسطة 1.19 2.61.مستوى أدائي الرياضي ضعيف13

 11 متوسطة 1.26 3.05. غالبا ما أتصرف كما لو كنت ماهر14

 10 متوسطة 1.34 3.09.نومي قليل15

  مرتفعة  0.31 3.71المجال الكلي
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حيث كان ) 4.80-2.43(أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالبات عن فقرات مجال الذات البدنية تراوحت بين ) 2(يظهر من جدول 

" أنا مثقل باألوجاع واآلالم) "4(بدرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة " أحب أن أبدو وسيمًا وأنيقًا في كل األوقات) "2(أعالها للفقرة 

بدرجة تقييم مرتفعة، وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع ) 3.71(بدرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي الذات البدنية 

 .ة المسجالت لمساق الجمبازمن تقدير الذات  البدنية لدى طالبات كلية التربية الرياضي

 

 :الذات الشخصية: المجال الثاني

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالبات عن جميع فقرات مجال الذات الشخصية  )3(جدول 

 الرتبة درجة التقييم االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الفقرةالرقم 

. مرحأنا شخص1  2 مرتفعة  0.88 4.52 

.لدي قدر من ضبط النفس2  8 مرتفعة  1.16 3.75 

.أنا شخص هادئ وسلس3  6 مرتفعة  1.23 3.82 

.أنا شخص حقود4  15 منخفضة 1.30 2.18 

.افقد أعصابي5  13 متوسطة  1.35 2.61 

.أنا راض بان أكون كما أنا تماما6  4 مرتفعة  0.93 4.32 

.اما كما يجب علي أن أكونأنا لطيف تم7  1 مرتفعة  0.69 4.59 

.أنا لست الشخص الذي أود أن أكون8  11 متوسطة  1.67 2.89 

.ارغب في أال استسلم بسهولة كما افعل9  14 متوسطة  1.62 2.55 

.استطيع دائمًا العناية بنفسي في أي وقت10  3 مرتفعة  0.88 4.48 

.احل مشاكلي بسهولة تامة11  7 مرتفعة  1.23 3.80 

.أتحمل التأنيب عن أشياء دون أن افقد أعصابي12  5 مرتفعة  1.19 4.07 

.أغير رأيي كثيرا13  10 متوسطة  1.24 3.11 

.افعل أشياء دون تفكير مسبق فيها14  9 متوسطة  1.48 3.16 

.أحاول أن اهرب من مشاكلي15  12 متوسطة  1.35 2.84 

  مرتفعة   0.31 3.51المجال الكلي

حيث كان ) 4.59-2.18(أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالبات عن فقرات مجال الذات الشخصية تراوحت بين ) 3(يظهر من جدول 

بدرجة " أنا شخص حقود) "4(، بينما كان أدناها للفقرة بدرجة تقييم مرتفعة"  لطيف تماما كما يجب علي أن أكونأنا) "7(أعالها للفقرة 

بدرجة تقييم مرتفعة، وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع من ) 3.51(نخفضة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي الذات الشخصية تقييم م

 .تقدير الذات الشخصية  لدى طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز
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 :الذات االجتماعية: المجال الثالث

 االنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالبات عن جميع فقرات مجال الذات االجتماعيةالمتوسطات الحسابية و )4(جدول 

 الرتبة درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالفقرةالرقم 

 1 مرتفعة 0.87 4.43. أنا شخص ودود1

 9 مرتفعة 1.20 3.64.أنا مشهور بين الرجال والنساء2

 8 مرتفعة 1.29 3.68.ا غاضب مما يفعله اآلخرونأن3

 7 مرتفعة 1.52 3.70.ال اهتم بما يفعله اآلخرون4

 15 منخفضة 1.26 2.23.من الصعب مصادقتي5

 5 مرتفعة 1.21 4.07.أنا اجتماعي كما أود أن أكون6

 2 مرتفعة 1.09 4.30.أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها اآلخرين7

 10 متوسطة 1.72 3.05.اول أن ارضي اآلخرين ولكن ال أبالغ في ذلكأح8

 12 متوسطة 1.69 2.70.لست صالحا إطالقا من وجهة النظر االجتماعي9

 3 مرتفعة 1.04 4.27.أحاول أن افهم وجهة نظر الزمالء اآلخرين10

 5 مرتفعة 1.15 4.07.أرى جوانب حسنة في كل من التقيت بهم من الناس11

 4 مرتفعة 1.06 4.16.أتعامل بيسر معه اآلخرين12

 14 منخفضة 1.47 2.48.ال اشعر بالراحة مع بقية الناس13

 11 متوسطة 1.59 2.98.ال أسامح اآلخرين بسهولة14

 13 متوسطة 1.40 2.64.أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء15

  متوسطة  0.43 3.49المجال الكلي

حيث كان ) 4.43-2.23(أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالبات عن فقرات مجال الذات االجتماعية تراوحت بين ) 4 (يظهر من جدول

بدرجة تقييم منخفضة، وبلغ " من الصعب مصادقتي) "5(بدرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة " أنا شخص ودود) "1(أعالها للفقرة 

بدرجة تقييم متوسطة، وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع من تقدير الذات  ) 3.49( كلي الذات االجتماعيةالمتوسط الحسابي للمجال ال

 .االجتماعية لدى طالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز

ما  مستوى تقدير الذات لدى طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمباز؟: السؤال الثاني  

جابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالب عن جميع فقرات لإل

 .توضح ذلك) 7-5(مجاالت الدراسة، جداول 

 

 



 2267 غادة خصاونه

 :الذات البدنية: المجال األول

 ا إلجابات الطالب عن جميع فقرات مجال الذات البدنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهم )5(جدول 

 الرتبة درجة التقييم االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

.أمتلك جسمًا خاليًا من المرض1  2 مرتفعة 0.63 4.61 

.أحب أن أبدو وسيمًا وأنيقًا في كل األوقات2  1 مرتفعة 0.67 4.68 

.أنا شخص جذاب3  9 مرتفعة 1.15 3.71 

.أنا مثقل باألوجاع واآلالم4  14 منخفضة 1.25 2.36 

.أعتبر نفسي شخصًا عاطفيًا5  7 مرتفعة 1.20 3.89 

.لست بدينا جدا أو نحفيا جدا6  5 مرتفعة 0.91 4.36 

.لست طويال جدا أو قصيرا جدا7  4 مرتفعة 0.92 4.43 

.ليهاأحب مظهري أن يكون بنفس الطريقة التي هو ع8  3 مرتفعة 0.79 4.50 

.ال اشعر أنني على ما يرام كما يجب9  11 متوسطة 1.12 2.93 

.بودي أن أغير بعض األجزاء من جسمي10  14 منخفضة 1.45 2.39 

.اعتني بنفسي جيدًا من الناحية البدنية11  6 مرتفعة 0.69 4.21 

.اشعر بأنني على ما يرام معظم الوقت12  8 مرتفعة 1.03 3.79 

.مستوى أدائي الرياضي ضعيف13  13 متوسطة 1.14 2.50 

. غالبا ما أتصرف كما لو كنت ماهر14  12 متوسطة 1.18 2.86 

.نومي قليل15  10 متوسطة 1.29 3.21 

  مرتفعة  0.32 3.63المجال الكلي

حيث كان ) 4.68-2.36(دنية تراوحت بين أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالب عن فقرات مجال الذات الب) 5(يظهر من جدول 

" أنا مثقل باألوجاع واآلالم) "4(ة بينما كان أدناها للفقرة ، بدرجة تقييم مرتفع"دو وسيمًا وأنيقًا في كل األوقاتأحب أن أب) "2(أعالها للفقرة 

ييم مرتفعة، وهذا يدل على وجود مستوى مرتفع بدرجة تق) 3.63(بدرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي الذات البدنية 

 .من تقدير الذات  البدنيه لدى طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمباز
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 :الذات الشخصية: المجال الثاني

 الذات الشخصية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالب عن جميع فقرات مجال  )6(جدول 

-1.86(أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالب عن فقرات مجال الذات الشخصية في القياس القبلي تراوحت بين ) 6(يظهر من جدول 

أنا لست الشخص ) "8(بدرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة " ما أنا تماماأنا راض بان أكون ك) "6(حيث كان أعالها للفقرة ) 4.32

بدرجة تقييم متوسطة، وهذا يدل ) 3.37(بدرجة تقييم منخفضة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي الذات الشخصية " الذي أود أن أكون

 .ة التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمبازعلى وجود مستوى مرتفع من تقدير الذات  الشخصية لدى طالب كلي

الرتبةدرجة التقييم االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 6 مرتفعة 1.26 4.04 .أنا شخص مرح 1

 5 مرتفعة 1.08 4.14 .لدي قدر من ضبط النفس 2

 4 مرتفعة 1.12 4.18 .أنا شخص هادئ وسلس 3

14 منخفضة 1.37 1.96 .أنا شخص حقود 4
 7 متوسطة 1.29 3.39 .افقد أعصابي 5

 1 مرتفعة 0.77 4.32 .أنا راض بان أكون كما أنا تماما 6

 3 مرتفعة 0.76 4.29 .أنا لطيف تماما كما يجب علي أن أكون 7

15 منخفضة 1.48 1.86 .أنا لست الشخص الذي أود أن أكون 8
11 متوسطة 1.77 3.04 .ارغب في أال استسلم بسهولة كما افعل 9

 1 مرتفعة 1.02 4.32 . دائمًا العناية بنفسي في أي وقتاستطيع 10

 9 متوسطة 1.29 3.25 .احل مشاكلي بسهولة تامة 11

 8 متوسطة 1.36 3.32 .أتحمل التأنيب عن أشياء دون أن افقد أعصابي 12

12 متوسطة 1.50 2.64 .أغير رأيي كثيرا 13
10 طةمتوس 1.47 3.18 .افعل أشياء دون تفكير مسبق فيها 14
13 متوسطة 1.53 2.57 .أحاول أن اهرب من مشاكلي 15

  متوسطة  3.370.44 المجال الكلي



 2269 غادة خصاونه

 :الذات االجتماعية: المجال الثالث

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجموع الكلي لهما إلجابات الطالب عن جميع فقرات مجال الذات االجتماعية )7(جدول 

 الرتبةييمدرجة التقاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 4 مرتفعة 0.88 4.21 . أنا شخص ودود 1

 10 متوسطة 1.32 3.25 .أنا مشهور بين الرجال والنساء 2

 8 مرتفعة 1.23 3.57 .أنا غاضب مما يفعله اآلخرون 3

 12 متوسطة 1.38 2.86 .ال اهتم بما يفعله اآلخرون 4

 16 منخفضة 1.30 1.93 .من الصعب مصادقتي 5

 6 مرتفعة 1.24 3.75 . كما أود أن أكونأنا اجتماعي 6

 3 مرتفعة 1.04 4.25 .أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها اآلخرين 7

 9 متوسطة 1.51 3.29 .أحاول أن ارضي اآلخرين ولكن ال أبالغ في ذلك 8

 15 منخفضة 1.51 2.29 .لست صالحا إطالقا من وجهة النظر االجتماعي 9

 1 مرتفعة 0.73 4.36 .نظر الزمالء اآلخرينأحاول أن افهم وجهة 10

 7 مرتفعة 1.41 3.71 .أرى جوانب حسنة في كل من التقيت بهم من الناس11

 2 مرتفعة 0.98 4.29 .أتعامل بيسر معه اآلخرين12

 14 متوسطة 1.35 2.75 .ال اشعر بالراحة مع بقية الناس13

 13 متوسطة 1.56 2.82 .ال أسامح اآلخرين بسهولة14

 11 متوسطة 1.39 3.07 .أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء15

 5 مرتفعة 0.88 4.21 الذات االجتماعية/ المجال الكلي16

  متوسطة  0.42 3.36 المجال الكلي

-1.93( بين أن المتوسطات الحسابية إلجابات الطالب عن فقرات مجال الذات االجتماعية في القياس القبلي تراوحت) 7(يظهر من جدول 

من ) "5(، بينما كان أدناها للفقرة بدرجة تقييم مرتفعة" ن افهم وجهة نظر الزمالء اآلخرينأحاول أ) "10(ا للفقرة حيث كان أعاله) 4.36

 وجود بدرجة تقييم مرتفعة، وهذا يدل على) 4.21( بدرجة تقييم منخفضة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي االجتماعية" الصعب مصادقتي

 .مستوى مرتفع من تقدير الذات  االجتماعية  لدى طالب كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الجمباز

الجنس، (هل هناك فروق دالة إحصائيًا في مستوى تقدير الذات بين الطلبة المسجلين لمساق الجمباز تبعًا لمتغيري : السؤال الثالث

 ؟)السنة الدراسة

، )الجنس، السنة الدراسة(اؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداة ككل تبعًا لمتغيري لالجابة على هذا التس

 :يوضح ذلك) 8(جدول 

 )الجنس، السنة الدراسة( لألداة ككل تبعًا لمتغيري8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )8(جدول 

حراف المعيارياالن المتوسط الحسابي المستوى المتغير  

 الجنس 0.28 3.45 ذكر
  0.22 3.59 أنثى
 0.27 3.45 الثانية

 0.25 3.54 الثالثة
 السنة الدراسة

  0.23 3.57 الرابعة

الجنس، السنة (أن هناك فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداة ككل تبعًا لمتغيري ) 8(يظهر من جدول 

على األداة ككل تبعًا لمتغيري ) Way ANOVA- 2(، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثنائي )الدراسة

 .يوضح ذلك) 9(، جدول )نة الدراسيةالجنس، الس(
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 )، السنة الدراسيةالجنس(على األداة ككل تبعًا لمتغيري ) Way ANOVA - 2(نتائج تطبيق تحليل التباين الثنائي  )9(جدول 

الداللة اإلحصائية Fمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات المصدر

 2.2550.139 0.141 1 0.141 الجنس

 0.0110.989 0.001 2 0.001 السنة الدراسية

   0.062 56 3.492 الخطأ

    60 749.394 المجموع

    59 3.778المجموع مصحح

فروق دالة إحصائيًا في مستوى تقدير الذات بين الطالب المسجلين لمساق الجمباز تبعًا لمتغيرات م وجود عد) 9 (يظهر من جدول

غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) الجنس، السنة الدراسية(لألداة ككل تبعًا لمتغيري ) F(، حيث كانت قيم )الجنس، السنة الدراسية(

)α=0.05.( 

:مناقشة النتائج  

لدى طالبات وطالب كلية التربية ) البدنية، الشخصية، االجتماعية( عرض النتائج نالحظ وجود مستوى مرتفع من تقدير الذات من خالل

الرياضية، تعزو الباحثة هذه النتيجة لطبيعة المرحلة العمرية والدراسية التي يمر بها الطالبات والطالب وما تزخر به من خبرات أكاديمية 

لها دور كبير في تحسين مستوى تقدير الذات لديهم، إضافة إلى أن الدراسة في كلية التربية الرياضية وما تطرحه من واجتماعية شخصية 

مساقات عملية يكون لها الدور األكبر في تحسين ورفع من مستوى القدرات البدنية والمهارية والعقلية واالجتماعية وبالتالي تحسن من مستوى 

، كأداء مهاري واكتساب بعض 1إضافة إلى توفر الخبرة السابقة لديهم من مساق جمباز  لديهم،) الشخصية، االجتماعيةالبدنية، ( تقدير الذات

عناصر اللياقة البدنية الخاصة من رشاقة ومرونة وقوة وما تم اكتسابه من خبرات عملية تحسن مستوى اللياقة البدنية، وقدرتهم على أداء بعض 

ع ــــ على رف قد ساعد الطلبةا كجملة الحركية،ــــا وأداءهـرات معربط المها، وكذلك 2علمها خالل مساق جمباز تم تالمهارات الحركية التي 

 ،عالوي(؛ )2005 ،السعدي وآخرون(، Coalter, 2010) (مستوى تقدير الذات البدنية والشخصية لديهم وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

ضي الذي لديه مفهوم ايجابي عن ذاته يتسم بالثقة في نفسه وفي قدرته وفي مهاراته وتتفق مع نتائج إلى أن الريا) 2003الحايك (؛ )1998

إلى ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى الرياضيين ومع ما )) 2004(اشف ــــكو؛ )2007(؛ وظاهر وعبد الكريم )2005(السعدي وآخرون (

 ,Taylor) ( بين ممارسة االنشطة الرياضية وتحسين تقدير الذات ومع ما شار اليه  عالقة ايجابيةالى وجودCoalter, 2010) ((ار اليه ـــــــــــــاش
واما بالنسبه للذات االجتماعية .  الى ان الطالب الذين يمارسون االنشطة الرياضية يتمتعون بدرجة عالية من الثقة بالنفس وتقدير الذات)2003

ا يتطلبه من تواصل بين المدرس والطلبه من جهه وبين الطلبه انفسهم من جهه اخرى، وكذلك من خالل ترى الباحثة ان طبيعة مساق الجمباز وم

التعاون والتواصل وتبادل المعلومات من حيث صحة االداء واالخطاء الشائعة وسند الطلبه لبعضهم  اثناء االداء العملي والتدريب العملي  خارج 

، قد كان له دورفي رفع تقدير الذات االجتماعية لدى الطلبة وهذا يتفق معما 2و1اق بمستوييه اوقات المحاضرة وذلك خالل دراسة المس

الى ان رياضة الجمباز من الرياضات التي تعمل على بناء وتحسين تقدير الذات البدنية والشخصية ) Williams, 2010( اشارت اليه ويليمز

الى ارتفاع مستوى مفهوم الذات ) 2008(يتفق ايضا مع نتائج دراسة البصول وماعية بينهم، لدى االطفال الممارسين،وكذلك تنمي العالقات االجت

 .لصالح طالبات مساق الجمباز

أما بالنسبة لمتغيري الجنس والسنة الدراسية ترى الباحثة أن الخبرات العملية واألكاديمية واالجتماعية  التي يمر بها طالب كلية التربية 

البدنية، (ومساق الجمباز بشكل خاص تكون متشابهة لكال الجنسين وقد ساهمت في التأثير ايجابيا على مفهوم الذاتالرياضية بشكل عام 

لدى الجنسين، وكذلك خضوعهم لنفس المقررات والمواد العملية والنظرية في كلية التربية الرياضية ولمساق الجمباز، ) الشخصية، االجتماعية

ي طبيعة ومتطلبات المساق لكال الجنسين وذلك من حيث االجهزة التي يتم التعلم عليها، وهذا يفسر عدم وجود حيث هناك تشابه الى حد ما ف

إلى وجود  )1997(وتختلف مع ما أشار إلية بويد ) 2004 (فالكاشو) 2003(فروق تعزى لمتغير الجنس وهذا يتفق مع دراسة الحايك 

إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الجنس، ) 2000( ويتفق مع نتائج دراسة عبد الحق اختالف في تقدير الذات بين الرجال والسيدات،

 إلى وجود فروق في مستوى تقدير الذات تبعا لمتغير السنة الدراسية، وتختلف مع نتائج دراسة البصول 1997ويختلف مع نتائج دراسة بويد

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين مجموعات الدراسة تبعا لمتغيري . السنة الدراسيةالى وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير) 2008(

 .الجنس والسنة الدراسية  ربما يكون عائد إلى صغر عينة الدراسة
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 : االستنتاجات

 : من خالل عرض النتائج توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات كما يلي

لدى طالب وطالبات كلية التربية الرياضية المسجالت لمساق الجمباز )  الشخصية، االجتماعيةالبدنية،(مستوى تقدير الذات بأبعاده  .1

 .مرتفع

الجنس (لدى الطالبات والطالب تبعًا لمتغيري ) البدنية، الشخصية، االجتماعية(لم تظهر أيه اختالفات في مستوى تقدير الذات بابعاده  .2

 ).والسنة الدراسية

 :التوصيات

 :  الدراسة بما يليياجات التي توصلت إليها الدراسة توصفي ضوء االستنت

ومستوى األداء المهاري لدى ) البدنية، الشخصية، االجتماعية(إجراء دراسة أخرى لبحث العالقة بين مستوى تقدير الذات بأبعاده  -1

 .الطلبة

 . من مساق الجمبازالتركيز واالهتمام من المدرسين في بحث العوامل واألسباب التي تؤدي إلى خوف الطلبة -2

 .ةضرورة االهتمام بتنمية وتعزيز مفهوم الذات لدى الطلبة من قبل مدرسي المساقات العملي -3

 . الطلبةى عقد ورش العمل  والمحاضرات من قبل المختصين في مجال علم النفس التي تؤكد و تعزز من تنمية مستوى تقدير الذات لد -4

 

 :المراجع

مقارنـة ألثــر مسـاقات الجمبــاز والسـباحة علـى تنميــة مفهـوم الـذات لــدى طالبـات كليــة         دراسـة ). 2008(عبـد  المهــدي  بصـول، ماجـدولين   

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك.التربية الرياضية في الجامعات األردنية

 كليــة التربيــة  واتجاهــات طلبــة، الــذاتأثــر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي تــدريس كــرة الســلة علــى مفهــوم   ، )2004 (،الحايــك، صــادق

، الجامعـة األردنيـة، عـدد خـاص بـالمؤتمر الرياضـي لكليـة التربيـة الرياضـية، الجامعـة األردنيـة، عمـان،                        مجلـة دراسـات   . مـادة ال نحو   الرياضية

 . األردن

، 14مجلـد مجلة التربية الرياضـية،  . لكرة الطائرةتقدير الذات البدنية والمهارية وعالقته بدقة أداء المهارات الهجومية با    ). 2005 (،حسن، ثائر 

 .لية التربية الرياضية االلكترونيموقع ك، 2العدد 

 . جامعة الموصل. المبادئ الفنية والتعليمية للجمباز والتمارين البدنية). 1985 (،حنتوش، ذنون؛ إبراهيم، خليل مراد؛ ضياء، حسين بالل
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Conclusion 

Information about changing patterns of land use and land cover through time is important not only for the 
management and planning of these areas, but also for a better understanding of the human dimensions of environmental 
change at regional and global scales.  

Using different methods of digital change detection techniques, we demonstrated the usefulness of the satellite 
remote sensing data (Landsat TM images) for change detection study and its thematic mapping purposes. The 
methodology developed in this study to map land use/cover from Landsat TM images was based on an adequate 
understanding of landscape features, and information extraction techniques employed. 

A digital change images generated using supervised classification scheme of two dates, using six spectral bands of 
both Landsat TM images, and mapped surface changes dealing with four land use/cover classes. To minimize problems 
of boundary errors caused by spectral confusion in the image classification, a spatial reclassification method was used 
to break down spectral clusters to smaller ones for re-labeling. Accuracy assessment confirmed that the image 
processing procedures were effective in extracting land use/cover maps and statistics of the Sahab district from Landsat 
TM images. These image processing procedures were easy to implement. 

Change detection results of Sahab district revealed that the decline of agriculture and range lands areas is clearly 
the result of accelerated expansion through the process of urbanization, which has negative effects on agricultural lands, 
and is therefore strictly land degradation. Therefore land degradation researches are recommended and should be 
conducted for this area. 
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Figure 13. Land use/cover classification map of Sahab district based on analysis of Landsat  

                  TM 1987. 

 

 
Figure 14. Land use/cover classification map of Sahab district based on analysis of Landsat 

TM 2006. 
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Similarly, Agricultural land has declined in area from 30 km2 (or 6.21 %) in 1987 to 10.81 km2 (or 2.24 %) in 
2006. Finally barren land class has increased from 397.8 km2 (or 82.32 %) in 1987 to 442.26 km2 (or 91.52 %) in 2006. 

 

Table 4. Land use/cover change for the studied area as extracted from the digital mages. 
 

Landsat TM 2006 Landsat TM 1987 
Class Name 

Area (km2) (%) Area (km2) (%) 

Urban land 13.83 2.86 4.91 1.2 

Range land 16.31 3.38 50.5 10.45 

Agricultural land 10.81 2.24 30 6.21 

Barren  land 442.26 91.52 397.8 82.32 

 

The results of the individual classifications are compared in Figure 14. All classes comprise a similar proportion of 
the study area except for noticeable differences in All classes. 

An important aspect of change detection is to determine what is actually changing to what, i.e. which land 
use/cover class is changing to the other. This information will reveal both the desirable and undesirable changes and 
classes that are “relatively” stable overtime. This information will also serve as a critical tool in management decisions.  

 

 

 

 
Figure 12.  Sahab district land use/ cover classification. 
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Table 6. Confusion matrix of the signatures derived from supervised training, TM 2006. 
 

 

Classified data 

 

Urban 

Land 

 

Barren 

Land 

 

Range 
Land 

 

Ag.* 

Land 

 

Raw total 

 

User accuracy (%) 

Urban Land 67 1 2 1 71 94.37 

Barren Land 2 92 5 2 101 91.09 

Range Land 3 3 105 4 115 91.30 

Ag. Land* 1 0 3 99 103 96.12 

Column total 73 96 115 106 

Producers 
Accuracy(%) 

91.78 95.83 91.30 93.40 

390 Overall Kappa 

Index = 0.90 

Note: Number of pixels correctly classified = 363; overall classification accuracy= 93%. * Agricultural Land.  

 

For the 1987 land use/cover map, a total of 390 pixels were selected, which were then checked with reference to 1: 
50 000 topographic map and in situ check. The results show an overall accuracy of 91 %. In terms of producer's 
accuracy, all classes were over 90 %, while in terms of user's accuracy all classes were over 88 %, and a Kappa index of 
agreement of 0.88 (Table 3). This value indicates that the classification process was avoiding 88.0% of the error. 

For the 2006 land use/cover map, a total of 390 pixels were selected. These were checked against an interpretation 
of the in situ check. The results an overall classification accuracy of about 93 %. In terms of producer's accuracy, all 
classes were over 91 %, while in terms of user's accuracy all classes were over 91 %, and a Kappa index of agreement 
of 0.90 (Table 4). This value indicates that the classification process was avoiding 90.0 % of the error. 

A comparison of Table 5 and 6 reveals that the overall accuracy of more than 85% for both maps indicates that this 
is good evidence that the image processing approach adopted in this study has been effective in producing compatible 
land use/cover data over time. 

 

Change Detection Results 

The post-classification comparison change detection approach was employed (Singh, 1989). This method involves 
comparing two independently produced classified land use/cover maps from images of two different dates. It was found 
to be an accurate procedure for land use/cover change detection provided the two land use/cover maps are accurately 
produced, as they were in this study. 

There are four major land use/cover classes of interest in Sahab district: urban land, range land, barren land, and 
agricultural land. The spatial distribution of these classes were extracted from each of the land use/cover maps of 1987, 
and 2006, the results are shown in Table 4. 

Based on Figures 12, 13 and 14, the spatial expansion of urban land between 1987 and 2006 is clearly visible; in 
1987 the urban land was small and was mainly located in the inner part Sahab. The expansion of urban land is clearly 
revealed in 2006 patterns toward the west part of the study area.  

In quantitative terms, urban land has increased from 4.91 km2 (or 1.02 %) in 1987 to 13.83 km2 (or 2.86 %) in 
2006 (Table 4), thus representing an increment in the urban land class of  more than 2.5 times in land area. Notice the 
changes of land use/cover of the Sahab district where many housing settlements have been established in these areas 
relevant from construction and development of industrial city in  south Sahab locality  between 1987 and 2006 (Figures 
13 and 14). Another significant change is the continuing decline in range land and agricultural land in the studied area. 
In 1987, there were 50.5 km2 of range land (or 10.45 %), which declined to 16.31 km2 (or 3.38%) by 2006. 
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Accuracy assessment 

Figures 13 and 14 show land use/cover maps, which were produced from the supervised classification of Landsat 
TM 1987 and 2006, respectively. Accuracy assessment is necessary for testing the accuracy of the resultant classes from 
the classification image. There are several methods of performing accuracy assessment, such as the overall accuracy 
and the Kappa coefficient (Congalton, 1991). The confusion (or error) matrix, which can be used as a starting point for 
a series of descriptive and analytical statistical analyses, is used to represent the accuracy assessment (Lillesand, et al., 
2004). In order to obtain the confusion matrix, a random sampling was carried out. The columns of the matrix represent 
the reference data, while the rows indicate the classes generated from the classification process. According to the 
previous studies, there are many ways to improve the interpretation of the confusion matrix. Among them, the Kappa 
coefficient is one of the most popular measures for addressing the difference between the actual agreement and the 
chance agreement (Congalton, 1991). 

The Kappa coefficient of agreement was computed as:  
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Where r is number of rows in the confusion matrix, Xii is number of observations in row i and column i, Xi+ is the 

total number of observation in row i, X+ i is the total number of observation in column i, and N is the total number of 
observations included in matrix.  

Tables (5 and 6) show the confusion matrices resulting from the classifying digital data. 

 

Table 5. Confusion matrix of the signatures derived from supervised training, TM 1987. 
 

 

Classified data 

 

Urban 

Land 

 

Barren 

Land 

 

Range 
Land 

 

Ag.* 

Land 

 

Raw total 

 

User accuracy (%) 

Urban Land 111 3 1 1 116 95.69 

Barren Land 5 89 3 4 101 88.12 

Range Land 3 2 74 2   81 91.36 

Ag. Land* 4 4 2 82   92 89.13 

Column total 123 98 80 89 

Producers Accuracy 
(%) 

90.24 90.82 92.50 92.13 

390 Overall Kappa 

Index = 0.88 

Note: Number of pixels correctly classified = 356; overall classification accuracy= 91%. * Agricultural Land.  
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Figure 11.  Color composite image of Landsat TM (2006) bands 7, 4 and 2 exposed  

                   through the red, green and blue filters, respectively. 
 

Image classification 

To map changes that had occurred between the two dates, six spectral bands of both Landsat TM images (with the 
thermal bands being excluded) were individually used as input for supervised classification purpose. Maximum 
likelihood algorithm provided by Geomatica PCI software had been used for land use/cover mapping from Landsat TM 
images. 

Ground data and field survey were acquired in August 2009; the aim was to collect ground truth points. Ground 
truth points were collected using a Global Positioning System (GPS). These points were used as training sets and as 
reference for geometric calibration and accuracy evaluation purposes. Geographic coordinates were recorded using 
more than four GPS satellites to obtain a position fix. 

A modified version of USGS Land Use/Cover Classification scheme (Lillesand, et al., 2004) was adopted and used 
as a classification scheme design for this study. In total, four land use/cover classes were included in the scheme: (1) 
urban class, (2) range class, (3) barren land class, and (4) agricultural class. Detailed definitions for these four 
categories of land use/cover are given in Table 3. 

In an attempt  to create uniform conditions for the 1987 and 2006 Landsat TM images, the same training sites were 
used during the classification processes.  

Table 3. Land use / cover classes and definitions used in this study. 
 

Definitions Class No 

Construction materials, e.g. asphalt, concrete, etc.; typically commercial and 
industrial buildings, residential development including most of single/multiple 
houses, transportation facilities, e.g. airports, parking lots, highways, and local roads. 

Urban land 1 

Plowed areas and areas of sparse vegetation cover (less than 20%). Range land 2 

Characterized by high percentages of grasses, other herbaceous vegetation, and crops. Agricultural land 
3 

Consolidated lands, e.g. bare rock areas, gravels, stones and boulders areas, and 
hardpan areas. Unconsolidated lands, e.g. bare soils areas. Barren  land 4 
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Geometric rectification and radiometric calibration  

Both Landsat TM images were geometrically and radiometrically calibrated to each other to facilitate their 
comparison. Geometric rectification is critical for producing spatially corrected maps of land use/cover changes through 
time. The 1987 Landsat TM image, which was supplied by Earth Satellite Corporation, had already been rectified and 
georeferenced to UTM map projection (Zone 37), and WGS84 ellipsoid. Then, this image was employed as the 
reference scene to which the second scene Landsat TM 2006 was registered. Using the image-to-image registration the 
first degree polynomial equation was used in image transformation. The resultant root mean square error (RMSE) was 
less than 0.5 pixels, indicating excellent registration. The nearest neighbor resampling method was used to avoid 
altering the original pixel values of the image data. The Landsat TM images were resampled to 30 meters. 

 

Images Visual Interpretation 

Figures (10) and (11) show the color composites of TM bands 7, 4, and 2, which were generated from both images. 
The selection of this color combination was done in order to use the information of the three spectral regions of Landsat 
imagery (i.e., mid-infrared, near-infrared and visible, respectively). Visual interpretation of TM bands 7, 4 and 2 color 
combination shows that the urban area has pink color while vegetation has green because the near-infrared band (TM 
4), in which vegetation has a high spectral response, was exposed through the green filter. TM bands 4, 3, and 2 color 
combinations were also generated for interpretation and analysis purposes; the urban area in this combination is cyan 
color, the range land areas is green and vegetation is red. The areas that had more mature and/or denser vegetation 
appear brighter red than areas with less mature and/or less dense vegetation (Kwarteng, et al., 1997). 

 

 
Figure 10.  Color composite image of Landsat TM (1987) bands 7, 4 and 2 exposed  

                   through the red, green and blue filters, respectively. 
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Figure 9. Flow chart summarizing the methodology used for this study. 
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Figure 8. Population density map in Sahab district. 

 

   Table 2. Sahab district localities population size and area. 

Locality Area (km2) Population Size 2008 Area % 

Al Khashshafiyya Janoobiyyeh  ( Shawabkah) 7.42 835 1.54 

Al `Abdaliyya 9.48 7623 1.96 
Al Manakhir 9.51 508 1.97 

Al Khashshafiyya Shamaliyyeh  ( Dabaybeh) 11.29 4959 2.34 
Sahab 13.05 51210 2.70 

Zamlat Al `Alya 15.29 79 3.16 
Qa`fur 17.30 30 3.58 

Al Maduna 24.94 209 5.16 
AL-Ghabawi 38.69 0 8.00 
Hamra Hamd 65.76 0 13.61 

Tilal AL-Roqban 97.27 0 20.13 
Tilal Safr AL-Rasheed 173.21 0 35.85 

Total 483.21 65453 100 

 

Methodology  

A subset of each of Landsat TM images acquired in 1987 and 2006, were used to drive land use/cover maps. Then 
GIS analysis (using ARC GIS 9.3) was employed for cartographic presentation and creation of comprehensive 
geographic database for the study area that is able to merge, update and shared. In order to determine the trend, nature, 
rate and location of land use/cover changes. a sequence of processing and interpretation steps was followed (Figure 9). 
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Population 

Sahab’s district population has grown rapidly during the past three decades, particularly after the construction of 
the King Abdullah the Second Industrial Estate in 1981. for instance, the population had increased by more than 25 
times between 1979 and 1994. In 1979 the total population was around 16000 inhabitants and became more than 63000 
inhabitants in 2006 (DOS, 2008). Figure (7) and Table (1) show the population size and population growth rates in 
Sahab district between 1952 and 2008. Consequently, Sahab district is undergoing both a very high rate of urbanization, 
particularly eastern part of the study area, and human induced changes in land use/cover. 

 Figure (8), which was interpolated based on Table (2) using ARC GIS (9.3) software, shows that the population 
distribution in Sahab district has irregular form. Although Sahab locality represents 2.7 % of the total area of Sahab 
district, it contains 77 % of total population, where services and job opportunities are available.   

 

Table 1 Sahab population growth rates and population size development. 

 

Population growth rate Population size Year 

0 1935 1952 
9.85 4506 1962 
7.38 16238 1979 
7.65 49060 1994 
2.4 62220 2004 

1.68 65453 2008 

   

 
Figure 7. Sahab population size growths. 
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low as -3˚C (JMD, 2005). Generally evaporation is high in summer and relative humidity is low. Sahab district receives 
an average 156 mm of rain and 200 days of sunshine a year (JMD, 2002). 

Figure (6) shows the mean annual rainfall map of Sahab district, which was interpolated, based on daily records 
from 1976 to 2005 using ARC GIS (9.3) software. Rainfall data was obtained from the nearby climatic stations: 
Amman Airport Station (35° 59' E, 31° 59' N) and Queen Alia Airport Station (35° 59' E, 31° 43' N) (JMD, 2005). As 
shown in Figure (6), the amount of rainfall increases from south to north and from east to west. Generally, the high 
elevated areas receive higher precipitation than the low elevated areas in the study area. 

 

 
Figure 5. Mean maximum and minimum temperature OC of the study area. 

 

 
Figure 6. Mean annual rainfall distribution map in Sahab district. 
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Figure 3. Digital elevation model of Sahab district. 

 

 

 

 
Figure 4.  A slope map of Sahab district in degrees. 

 

Climate 

In summer the climate of the study area is hot and dry. Mean annual temperatures reach 30˚C-39˚C in July (Figure 
5) but absolute maximum values can exceed 45˚. In winter the climate is cold and dry. Mean annual minimum 
temperatures decline to as low as 1˚C-5˚C in the winter time (Figure 5) but absolute minimum values can decline to as 



Faris Al-Sallal and Hussam Al-Bilbisi 

 

2349

 
Figure 2.   Sahab district geological formation (Modified After NRA 1989, 2004). 

 

 Topographic information of Sahab district was obtained from a digital elevation model (DEM) acquired by Earth 
Remote Sensing Data Analysis Center (ERSDAC) of Japan in 2009. The DEM has a resolution of 30x30 m, and is 
available at the ERSDAC website (www.ersdac.or.jp). The elevation of the study area ranges from 580 meters above 
sea level (ASL) on the eastern and northern parts to 960 m ASL, on the western and southern parts (Figure 3).  

The topographies map of the study area (RJGC, 1997) shows a very distinct variation with elevation from around 
580 to 960 m (ASL). The upper left and   medial parts of the landscape 800 to 960 m ASL, is much dissected with steep 
slopes (4–17°).  At lower altitudes, the slopes are gentle (1-4°) (Figures 3 and 4). 
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Figure 1.  Location of the study area and its administrative localities. 

 

- Wadi Assir Limestone Formation (Turonian) covers small areas of the study area. The formation is 90 m thick 
and consists of bedded massive limestone hard buff dolomitic limestone with subsidiary marls and chert nodules 
common in the middle and upper parts.  

- Wadi Umm Ghudran Formation (Coniacian - Santonian) covers small areas of the study area. The formation is up 
to 15 m thick and consists of massive, white buff-grey, hard, detrital chalk that contains fish teeth and shell fragments, 
thin layers of chert and quartzite.  

- Alluvium and Wadi sediments cover small areas of the study area and consist of poorly sorted fluvial gravels; 
mainly present in the wadi courses. Mudflat is present, locally, in yellow soil rich in calcium carbonate, silt and clay.  
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research in Jordan using optical remote sensing data and geographic information systems techniques, as well as to 
explore the potential of these techniques for land use/cover change control within the current urban planning system and 
management of natural resources .  

 

 

Study area  

Location 

Sahab district is located in central Jordan towards the southeast of Amman, which includes eight localities; Sahab, 
Al`Abdaliyya, Zamlat Al`Alya, Khashafiyyeh Shamaliyyeh (Dabaybeh), Khashafiyyeh Janoobiyyeh (Shawabkah), Al-
Manakhir, Qa`fur, and Al-Maduna. It includes four areas with very little population; Al-Ghabawi , Tilal Safr Al-
Rasheed ,Tilal Al-Roqban and Hamra Hamd. It lies between the latitude 31°45' and 32°00'  North and longitude 36° 00'  
and 36°30'  East, and covers an area about 483.21  km2 (Figure 1). 

 

 

Geological and Topographical Setting 

According to Fadda (1991), and as shown in Figure (2), the major geological formations in Sahab district are:  

 - Umm Rijam Chert - Limestone Formation (Middle Palaeocene to Middle Eocene) is 125-130m thick and covers 
broad areas in Sahab district. The formation consists of chalk and marl at the lower part. Chert, chalk, marl, and 
limestone concretions are present in the upper part.  

- Amman Silicified Limestone (Campanian - Maastrichtian) is the oldest exposed formations in Sahab district. This 
formation is consisting of limestone, varicoloured chert (up to O.8m thick), coquina, phosphatic limestone and 
phosphatic chert. The formation has a restricted distribution in the northwestern part of Sahab district with a total 
thickness of 25m.  

- Muwaqqar Chalk - Marl Formation (Maastrichtian-Middle Palaeocene) cover small areas of the study area. The 
formation is up to 18m thick and consists of limestone, grey chalky limestone, chalky marl, limestone concretions, and 
thin bedded grey phosphatic limestone. 
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Introduction 

Knowledge on land use/cover is important in many planning and management activities and is considered an 
essential element for modeling and understanding the earth as a system. (Lillesand et al., 2004). Therefore land 
cover/use change dynamic studies are very useful for supporting decision making in regional planning, sustainable 
development planning, management and monitoring natural resources and environment, throughout high accuracy data 
provided from space. 

Land cover refers to the land's physical attributes such as; forest, grassland…etc., whereas land use expresses the 
purpose to which those attributes are put or how they are transformed by human action such as; cropping, 
ranching…etc., which means that land use relates to the human activity or economic function associated with a specific 
piece of land (Moran, et al., 2004 & Lillesand, et al., 2004). 

Land cover is visible in remotely-sensed data from satellite platforms, although it requires interpretation and 
ground-truthing. In general, the analysis of satellite imagery of fine-resolution increases the need for detailed ground-
based land-use information. Never the less, land cover and land use are so intimately linked that understanding of either 
requires a coupled human-environment system analysis (Moran, et al., 2004). 

Land use represents the link between human action and the landscape. Land cover is closely associated with land 
use. Over the years, land use/land cover change (LUCC) has been found to be a major contributing factor to local and 
global environmental change. LUCC is the collective result of both biophysical and socioeconomic driving forces. It is 
a highly dynamic and complex process, which involves interactions and feedback at multiple spatial and temporal 
scales, and thus requires a sophisticated multi-faceted analytical framework. Spatial analysis of historical land-cover 
change with the help of spatial statistics and landscape metrics has been employed to explore the nature of LUCC in a 
variety of ways. Various modeling approaches have also been used to tackle the complexity of LUCC dynamics (Sun, 
2006).  

There are many potential benefits of acquiring land cover/ use information. It is important in assisting local and 
regional decision-makers monitor current conditions and model the impact of future growth. It is also important in 
urban land-use pattern rapid change in response to economic, social and environment-ed forces. In addition, agricultural 
resources, natural ecosystems, as well air and water quality, can all be affected by changing land use patterns. 
Information on changing land cover/ use patterns is also valuable information for economic development, as investors 
can gain insights regarding new areas of growth. The remote sensing data can be particularly important in visualization 
of these trends. The large existing archive of imagery with a short repeat interval and consistent image quality has been 
particularly important in this trend (Almutairi, 2000). 

On the other hand, integration of remote sensing data and Geographical   Information Systems (GIS) analysis has 
become a trend for environmental assessment and management for its capabilities of managing and manipulating large 
amounts spatial data to satisfy planner and policymaker’s growing needs of accurate LULCC information (YUAN, 
2008). 

Remote Sensing (RS) and GIS are now providing new tools for advanced ecosystem management. The collection 
of remotely sensed data facilitates the synoptic analyses of Earth-system functions, patterns, and changes at local, 
regional and global scales over time. Such data also provide an important link between intensive, localized ecological 
research and regional, national and international conservation and management of biological diversity (Opeyemi, 2006). 

Change detection is the process of describing and/or determining changes in land use/land cover properties based 
on co-registered multi-temporal remote sensing data. Numerous research projects have discussed land use/land cover 
changes in Jordan. Al-Mashagbah and Al-Adamat (2010) used Landsat TM data to investigate land use/land cover 
changes that for the period from 1990 to 2005 in Amman-Zarqa Basin, North East Jordan. The study showed that there 
were significant changes had occurred as a result of cultivation and urbanization. Milligton et al. (1999) used Landsat 
TM imagery and area analysis using GIS in the Northern Badia of Jordan. The study indicated that the rapid population 
growth was the main push factor, which influenced land use/cover. Rababa’a and Al-Bakri (2006) used unsupervised 
classification technique of Landsat TM imagery to map land use/land cover in Dead Sea basin. Results of the study 
showed variations among mapped classes and between classification methods.    

Sahab’s district population has grown rapidly during the past three decades. In 1979 the total population was 
around 16000 inhabitants and became more than 63000 inhabitants in 2006 (DOS, 2008).  Sahab district has many 
factories; it also compresses the Jordanian first and largest industrial estate (King Abdullah the Second Industrial 
Estate). 

The main aims of this research are to produce, examine and analyze land use/cover change dynamic patterns in 
Sahab district (central Jordan) between 1987 and 2006 using satellite remotely sensed data and geographic information 
systems in order to detect the changes that have been occurred, and to develop a framework of land use/cover changes  
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Abstract 
 

The aim of this study was to develop and use an operational approach for detecting, monitoring, analyzing and 
producing land use/cover change maps in Sahab district in Jordan during the period from 1987 to 2006, using the 
applications of remote sensing and geographical information systems (GIS) techniques, as a valuable contribution to 
urban planning which will ensure high accuracy and compatibly. 

This study is based on two subsets of Landsat-TM images, acquired in August 1987 and August 2006. Both images 
were geometrically and radiometrically calibrated to each other in order to facilitate comparison, and were then used 
individually for supervised classification purposes using Maximum Likelihood Classifier for six spectral bands of both 
images as input (with the thermal bands being excluded). Color composition was generated for visual analysis using 
TM bands 4, 3, 2 and 7, 4, 2 in order to prepare a base map for land use/cover types in the study area. 

Change detection results showed an increment in the urban land class, where the spatial expansion was 4.91 km2 
in 1987 and became 13.82 km2 in 2006, while the range land and agricltural land classes had declined, in 1987.  They 
were 50.5 km2 and 30 km2, and they became 16.31 km2 and 2.24 km2, respectively, in 2006.  

Change detection results of Sahab district revealed that the decline of agriculture and range lands areas is clearly 
the result of accelerated expansion through the process of urbanization, which has negative effects on agricultural 
lands, and is therefore strictly land degradation. 

 

Keywords: Land use/cover, Sahab District, Landsat TM, Remote Sensing, GIS. 
 

 تكامل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لكشف التغيرات في 

 )وسط األردن(أنماط الغطاء األرضي واستعماالت األرض في لواء سحاب 
 

 .الجامعة األردنية، عمان، االردنقسم الجغرافيا،  ،حسام هشام البلبيسيو فارس جبر السالل 
 

 ملخص

استخدام منهج عملي لكشف ومراقبة وتحليل  وإنتاج خرائط تغيرات استعمال األرض والغطاء األرضي في هدفت هذه الدراسة إلى تطوير و

، باستخدام تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، كمساهمة قيمة في 2006 -1987لواء سحاب في األردن خالل الفترة 

 .التخطيط الحضري تكفل الدقة العالية

 م وفي 1987التقطتا في شهر آب )  Landsat-TM(مدت هذه الدراسة بشكل أساسي على معالجة مرئيتين فضائيتين من القمر الصناعي اعت

 على التوالي، إلجراء التصنيف الرقمي الموجه بطريقة احتمالية غاوس العظمى باستخدام ستة أحزمة طيفية لبيانات كل من المرئيتين 1996شهر آب 

لحزام الطيفي الحراري، بعد اجراء التصحيح الجيومتري والمعاييرة الراديومترية لكال المرئيتين، ومن ثم استخدمهما كمدخالت إلجراءات واستثناء ا

 على التوالي 4 ،2،3 و 7،4،2كذلك استخدم التركيب اللوني للتحليل والتفسير البصري باستعمال األحزمة الطيفية . كشف التغير الرقمي المقترح

 .عداد خارطة أساس ألنماط الغطاء األرضي واستعمال األرض في منطقة الدراسةإل

 كم مربع، وفي عام 4,91 كانت مساحة هذا الصنف 1987   أظهرت نتائج الدراسة زيادة في مساحة صنف األراضي الحضرية، ففي عام 

ت مساحات األراضي الفضاء واألراضي الزراعية من  كم مربع من مساحة منطقة الدراسة، من جهة أخرى إنخفض13,82 أصبحت تشكل 2006

 .   2006 كم مربع، على التوالي، عام 2.24 كم مربع و 16,31 الى 1987 كم مربع، على التوالي، عام 30,0 كم مربع و 50,5

 نتيجة لإلنتشار أوضحت نتائج كشف التغير في لواء سحاب بأن سبب حصول اإلنخفاض في مساحات األراضي الفضاء واألراضي الزراعية

 .السريع لعمليات التحضر مما أثر سلبا على األراضي الزراعية

 .، نظم المعلومات الجغرافية، االستشعار عن بعدLandsat TM  لواء سحاب،،أستعماالت األرض/أنماط الغطاء األرضي :الكلمات المفتاحية
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Sixthly, real gross domestic product growth has a positive impact on profitability ratios. 

Policy Implication of the Study 

In accordance to the conclusions of this study, several policy implications emerged from the analysis. 

 Firstly, this study focused mainly on the changes in the performance of companies that were privatized in Jordan 
from 1992 to 2005. On the basis of various performance measures, like performance measured by gross profit margin, 
net income margin, operating return on assets, the results reveal that privatisation has a positive and significant impact 
on the Jordanian privatized firms’ performance. This result is consistent with the results of existing studies: the 
privatized firms became more efficient and profitable after privatization. 

In the light of the success achieved by the Jordan privatization program, and the evidence from the positive impact 
of the privatization process, the government of Jordan, if interested in improving state-owned enterprise performance 
through privatization, can do that.   

Secondly, the government of Jordan through the privatization program is keen on partially selling assets of some 
strategic public enterprises, such as Jordan Telecommunication Company, Jordan Cement Factories, and Jordan 
Phosphate Company to a strategic partner. The purpose is to attract investors with new technology, skilful managers, 
experience, and financial capital to ensure the development of privatized firms, increase their competition, and produce 
goods and services at a high quality and competitive prices, and transfer of technology. The results show that a strategic 
partner has in general a positive and significant impact on privatized firms’ gross profit margin. So, the government of 
Jordan or the policy makers, if willing to ensure more success of their enterprises through selling partially their state 
owned enterprises to strategic partners, can partially sell their enterprises to strategic partners, taking into account that 
the investor's ownership does not exceed 49 % to avoid monopoly in decision making. 

Thirdly, one of the main objectives of the study is to investigate the impact of liquidity (current ratio) on privatized 
firms’ performance as a determinants factor. The results revealed that liquidity in general has a mixed impact on 
privatized firms’ profitability. The liquidity is one of the important factors in the continuity of companies in their 
activities. More liquidity assets make companies more dependable on their cash for operating purposes, in addition to 
paying their debt obligation-s. So, this will reduce the cost of investment and increase firms efficiency as well as 
performance. 

Despite the mixed effect of liquidity on firms’ performance, the policy makers,  if interested in sustaining firms' 
performance, should constantly improve policies and regulations that would contribute in improving liquidity for 
existing and new companies. 
 

References 
 

Anderson, S., Palma, A. D. and Thisse, J. 1997.  Privatization and efficiency in a differentiated industry.  European 
Economic Review 41: 1635-1654. 

Audretsch, D. B. and Yamawaki, H. 1992.  Sub optimal scale plants and compensating factor differentials in US and 
Japan manufacturing.  Audretsch, D. B. Siegfried, J. J. (ed.). Empirical studies in industrial organizations. Essays 
in Honor of Leonard w. Weiss. pp 161-185. Dordreent: Kluwer Acadimic Publishers. 

Baltagi, B. H. 2000. Econometric analysis of panel data. 2nd edition, New York: John Wiley and Sons. 

Banz, R. 1981. The relationship between return and the market value for common stocks. Journal of Financial 
Economics 9 (1). 

Barberries, N., Boycko, M., Shleifer, A. and Tsukanova, N. 1996. How does privatization Work/ evidence from the 
Russian Shop. Journal of political Economy 104: 764-790. 

Boardman, A. E. and Vining, A. R. 1989. Ownership and performance in competitive environment: A Comparison of 
the performance of private, mixed, and state owned enterprises. Journal of Law and Economic 32 (1): 1-33. 

Bortolotti, B., D’souza, J., Fantini, M. and Megginson, W. L. 2002. Privatization and the sources of performance 
improvement in the global telecommunications industry. Telecommunication Policy 26 (5-6): 243-268.  

Boubakri, N. and Cosset, J. 1998. The financial and operating performance of newly privatized firms: Evidence from 
developing countries. Journal of Finance 53:1081-1110. 

Boubakri, N. and Cosset, J-C. 2001. Does privatization meet the expectations? evidence from African countries. African 
Economic Research on Privatization and Corporate Governance Consortium Biannual Research Workshop. 
Nairobi, Keynia . December 4-9. 



Ali Mustafa Al-Qudah 

 

2341

openness leads to more competition and a reduction in prices. This will impose on firms to invest more in new 
technology thus reducing profit in the short run. But firms that survive for long periods will achieve profits. Import 
competition is said to have adverse effects on profitability of the firms and it is feared that this may also lead to 
unemployment in a liberalising country (Jacobson, Lalonde and Sullivan 1993). 

For the result-s of NIM, we suggest that economy openness increases competition and makes firms more efficient. 
operating efficiently increases firms’ performance. This is consistent with results of Boubakri and cosset (2001) who 
suggested that the implementation of trade liberalization prior to privatization is associated with higher improvements in 
the performance of newly privatized firms. Regarding the result of OROA economy openness is associated with high 
competition placed on the firms. This will induce firms to work more efficiently and then increase their profitability. 
Openness fosters open competition that drives innovation, greater resource allocation, efficiency, and technological 
advancement and also improves growth performance through its positive effects on capital flows, foreign direct and 
portfolio investments, and development of domestic financial markets (Udegbunam 2002). Boabakri, Cosset, and 
Guedhami (2004) found that trade liberalization has a positive and significant impact at 10%  level on privatized firms’ 
performance. 

Real Gross Domestic Product Growth: The coefficient of the RGDPG is positive for GPM, NIM and OROA and 
not significant for the three profitability indicators. No significant difference indicated because both the denominator 
and numerator increased with the privatization give the high levels of investments made by new companies in order to 
increase efficiency.  This result is consistent with the result of  Boubakri, Cosset, and Guedhami (2004) who found  that 
RGDPG has a positive and significant relationship on profitability. 

Log Sales: The coefficient log sales is negative and not significant for GPM, while it is positive and not significant 
for NIM and OROA.  The firm’s size in general has a positive impact on the privatized firms profitability in the short 
run for the measure GPM but has a positive impact in the long run profitability measured by NIM and OROA. This is 
because of the large size of investment that big firms need to buy new technology to increase their efficiency, 
productivity and competition since privatization is associated with competition. In addition, monitoring costs and 
potential bureaucratisation may well be compensated for by the advantages of exploiting economies of scale and scope 
that are available to large firms.  while small firms have more ability for reforming their technology to be compatible 
with the new economic environment.  

This is consistent with the view of Singh and Whittington (1968) and Banz (1981) who argue that the size has a 
firm negative effect on performance: as a firm’s size grows it becomes more difficult for it to sustain impressive 
financial performance. Monitoring costs, increased bureaucratization, and extensive hierarchies may prevent large firms 
from achieving higher performance (Audretsch and Yamawaki, 1992). This result is consistent with the results of 
Barbosa and Louri (2003) who found that the firm size dose not have significant impact on the performance of firms 
operating in Portugal. It is also consistent with Boubakri, Cosset and Guedhami (2004) since they found that small firms 
have higher profitability suggesting that relatively smaller SOEs adapt more easily to a change in the environment.  

 Conclusions  

Several important conclusions can be drawn from the study. Firstly, privatisation has a positive and substantial 
effect on Jordanian privatized firms’ profitability measured by gross profit margin, net income margin and operating 
return on assets. 

Secondly, strategic partner-ship has a mixed impact on profitability, since it has a positive and significant impact 
on gross profit margin, positive insignificant impact on net income margin, and negative but insignificant impact on 
operating return on assets. However, the mixed results are due to the measurement problem associated with net income 
margin and operating return on assets. Net income margin takes into account strategic expenses, reforming firms, 
investment in new assets, training employees and advertisements. 

Thirdly, previous studies did not consider liquidity as one of the determinants of performance. Our panel data and 
random effects analysis prove that liquidity  has a positive  impact on privatized firms,  gross profit margin and positive 
and significant impact on net income margin, and negative impact on  operating return on assets. 

Fourthly, the study has found that firm size, measured by the log of real sales, has a mixed impact on privatized 
firms’ profitability.  

Fifthly, economy openness measured by exports plus imports to gross domestic product has a positive impact on 
profitability ratios. 
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Table 1 The impact of privatization on Jordanian privatized firms’ profitability 
measured by GPM, NIM and OROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note (a) A single (*) 
asterisk and two (**) 
asterisks and three (***) 
asterisks denote 
significance at the 10%, 5% and 1% level of confidence,  respectively. t statistics are between parenthesis. 

  

As a result, NIM underestimates the true return on assets and it is negative and not significant for OROA. One 
potential reason for this finding is that the strategic partner firms are motivated by new investment to expand their 
operations; some of them may be completed and others are still in progress. The projects in progress appear on balance 
sheets as fixed assets, making the total assets larger than those actually employed in producing goods and services. All 
of these making OROA appear to be negative affected by strategic partner.  It is expected that strategic partner 
improves privatized firms’ profitability because it has new technology, financial capital, high experience, increasing 
sales rate of return, and improving firms’ efficiency, profitability, and competition. We expect that the significant 
impact of the strategic partner for long run performance measures (OROA and NIM) occurs in the long run. 

Liquidity: measured by current assets/ current liabilities. The impact of liquidity on privatized firms’ performance 
has not received any attention in the literature. So, the present study considers the liquidity as an important determinant 
factor of the privatized firms’ performance. Since liquidity limits the firms’ opportunity to take up viable investment.  
The impact of liquidity on privatized firms profitability the coefficient of liquidity is positive for both GPM, NIM and 
significant at 5% level for NIM while it is negative and not significant for OROA.  It is not significant for GPM  this 
refers to that the privatized firms have a high liquidity ratios, this may suggest that fund is not being efficiently 
employed within the firms (Melicher, Norton 2003).  Regarding OROA the coefficient of liquidity is negative and not 
significant. This is because the new investors invest more in new technology so this will increase the size of assets 
relative to liabilities and then shows that the firm is not efficient in using their liquidity.  

Economy Openness: The coefficient of economy openness is positive for all indicators and significant at 1% level 
and 10% for NIM and OROA, respectively. For GPM result the insignificant attributes to that the openness factor leads 
to more competition and this will lead to decrease in prices and increased cost in the short run through investing in new 
technology. This makes the impact not significant since  gross profit margin is a short run measure of firms 
performance, so we expect that this impact will be more significant on the performance long run measures through 
increasing firms efficiency.  Krishna and Mitra (1998) found that openness in India leads to a decrease in prices. So 

Independent Dependent variable   GPM NIM OROA 
Variable Coefficient Coefficient Coefficient 
C   -0.033466 
   (-0.308785) 

Privatization 
0.021512** 
(2.184096) 

0.080043*** 
(5.411451) 

0.048908*** 
(2.468372) 

Liquidity 0.000232 
(0.348361) 

0.003944** 
(2.250069) 

-0.000424 
(-0.437872) 

Openness 
0.061817 
(1.48898) 

0.198143*** 
(3.610379) 

0.154488* 
(1.775695) 

LOG Sales  
-0.004544 
-0.139501 

0.003607 
(0.122497) 

      0.000848 
 (0.04368) 

RGDPG 
0.233832 
(0.79134) 

0.204663 
(0.525632) 

0.366328 
(0.622541) 

Strategic Partner 
0.069774*** 
(3.581761) 

0.011703 
(0.546048) 

-0.01432 
(-0.297512) 

R² 0.940564 0.731581 0.082308 

R 

0.934067 

0.702222 

0.062502 
S.E. 0.241074 0.195935 0.132776 
F 781.7492 139.5464 4.155661 
P 0 0 0.000512 
DW 1.111683 1.167795 1.065873 
NO 275 285 285 
Firms 22 23 23 
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Regression Results  

Firms’ efficiency and performance measures are used in this study. gross profit margin (GPM), operating rate on 
assets (OROA), and net income margin (NIM) are used as measures for privatized firms’ financial performance. 

We used (6) independent variables (i.e. Privatization Dummy Variable, Liquidity, Strategic Partner Dummy 
Variable, Real Gross Domestic Product Growth (RGDPG), Openness of the Economy, and Log Sales ).  

 

Both fixed effect and random effects were estimated.  The fixed effects model has constant slopes but vary 
intercepts according to the cross-sectional (group) unit and constant overtime. Although there are no significant 
temporal effects, there are significant differences between firms in this type of model. While the intercept in random 
effects model is random where the random outcome is a function of a mean value plus a random error (Manez, Rochina, 
and Sanchis, 2004). 

The Hausman specification test is used to determine whether the fixed or random effects model should be 
preferred. The research question is whether there is a significant correlation between the unobserved (unit of 
observation) specific random effects and the explanatory variables. If there is such a correlation, fixed effects model is 
the consistent model. If there is no such correlation, the random effects model is the consistent model (Manez, Rochina, 
and Sanchis 2004).  The study used E Views Version 5 software to test our models. The standard output for both fixed 
and random effects models and Hausman test is not included (but available from the author) to reduce the paper size. 

Viewed differently, the fixed effects model is an appropriate specification if we are focusing on a specific set of 
firms and our inference is restricted to their behaviour. Alternatively, the random effects model is an appropriate 
specification if we are drawing N individuals randomly from a large population (Baltagi 2000).   

The panel estimation is carried out by Feasible Generalized Least Square method (FGLS). It takes into 
consideration the heteroscedasticity and auto-correlation in the model. 

Privatization: the privatization coefficient is positive and significant at 1% level for both NIM and OROA while it 
is significant at 5% level for GPM. This is due to the fact that privatized firms’ owners are more interested in firms’ 
performance in terms of profitability. So, this kind of incentives makes managers of private firms work more efficiently 
to reduce cost and increase revenues, in addition to the use of new technology, which increases firms’ efficiency and, 
then, operating revenues.  According to the significant value of the Hausman test, the fixed effects model appears 
particularly suitable for estimating GPM. NIM while Random effects model is suitable for estimating OROA. For GPM 
and OROA we don’t have previous studies to compare our results with their results. While for NIM the result is 
consistent with the results of, Bortolotti, D'Souza, Fantini, and Megginson (20002); Okten and Arin (2003); Boubakri, 
Cosset and Guedhami (2004) since they found that privatization is significantly related to net income to sales. All three 
sets of estimations results (GPM, NIM and OROA) are consistent with our expectation that privatization is associated 
with enhanced profitability.  

Strategic Partner Dummy Variable: the impact of strategic partner on privatized firms’ performance has not 
received any attention in the literature. The present study considers the strategic partner as an important determinant of 
the privatized firms’ performance since strategic partner can improve privatized firms’ efficiency, profitability, and 
competition. It also provides new technology, investment, and experience in the production of goods and services. 

The results show that the coefficient of strategic partner is positive, and it is highly significant at 1% level for 
GPM. This is due to the fact that strategic partner is associated with higher experience, growth, greater investment, new 
technology, and skilled management. This leads to decrease the cost of sales and increase gross profit relating to sales.  
While it is positive and not significant for NIM. This result is very dissimilar from GPM, probably because the way 
profitability (NIM) is measured. Unlike (GPM), the (NIM) takes into account strategic expenses, reforming firms, 
investment in new assets, training employee, and advertisements. 
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modern technology. a Strategic partnership is defined as jointly valuable business venture between one or more state 
agencies and one supplier, or more, that produces a commodity or service nobody else can produce in the existing shape 
and or results in the sharing of expertise resources, services or commodities among state agencies. a Strategic 
partnership is used to achieve one or more of the following benefits: improving business interests of the state; financing 
an existing investment; providing expertise; reducing individual risk and encouraging teaming among businesses; 
improving productivity by reducing costs, generating revenues, or improving the delivery of services; taking advantage 
of creative financing not otherwise available; and/or creating new solutions to solve a defined problem (New York State 
Procurement Bulletin 1996). So it is expected that the strategic partner will improve the privatized firms’ performance. 

The present study depends on information obtained from the Executive Privatization Commission (EPC) of Jordan 
in considering whether the firm is privatized by selling the assets to a strategic partner or not.  

Real gross domestic product growth: The real GDP growth,  measured by real GDP of the current year minus, real 
GDP of the previous year divided by real GDP of the previous year, measures economic development which increases 
the demand size. The improved demand imposed on firms to invest more in new technologies and to be more innovative 
to meet their customers’ demands and to increase their competitiveness.  Economic development also reflects the 
market size (demand size). Economic development also attracts domestic as well as foreign investors to invest in the 
existing project through stock markets or establishing new projects to make profits.   

This kind of investment improves competition level and participates in economic development. The use of real 
GDP growth allows control of the impact of economic growth on the pre- and post-privatization performance of newly 
privatized firms.  

Firm size: There are different measures for firm size such as assets, employment, sales, and market capitalization. 
The present study measures firm size by the log of real sales. The theory is uncertain on the precise relationship 
between firm size and performance, but there is consensus that the firm size has its impact on firm level performance. 
Large firms may generate superior performance as they are more able to use economies of scale and scope, and they 
may organize their activities more efficiently (Majumdar, 1997). In the same context, Mathur and Keynon (1998) state 
that firm size can have a positive effect on firm performance, since larger firms can leverage their size to obtain better 
deals in financial as well as product or other factor markets. This could operate through the ability of large firms to 
extract rents from product markets, where they are dominant, or through obtaining better access to key factor inputs 
(Hill, 1985). Large organizations often get access to cheaper finance, as well.  On the other hand, Banz (1981) argues 
that size has a negative effect on firm performance, as firm size grows, it becomes more difficult to sustain remarkable 
financial performance.  

Openness of the economy: Openness of the economy, measured by exports plus imports divided by GDP is 
associated with two effects: first, short run effect, openness of the economy accompanied with high competition placed 
on the firms. This competition reduces price and leads firms to reduce their cost by using new technology, developing 
skills of their employees and managers, and access  to cheap material sources. Reducing prices leads to decreasing 
profits in the short run. Second, in the long run, companies that remain in the market will achieve profits benefiting 
from the increased demand and reduced costs. Openness fosters competition that drives innovation, greater resource 
allocation, efficiency, and technological advancement and also improves performance through its positive effects on 
capital flows, foreign direct and portfolio investments, and development of domestic financial markets (Udegbuna 
2002).  

Privatization factor: In order to capture the privatization effect, on firms’ performance, the study uses a dummy 
variable that takes 1 if the government has sold 50 percent of its ownership of the privatized firm and 0 otherwise. 
There is, however, a problem of timing: when can an enterprise be considered a privatized one? Dewenter and 
Malatesta (1998) define the privatization date as the month when a firm’s shares begin trading on public stock 
exchange. This approach is not suitable to Jordan because most of the privatized firms are already listed in the stock 
market and the privatization process for some is implemented through stock market especially for firms where the 
government owned minority ratios in their shares. Anderson et al (1997) considers a firm to be privatized when more 
than a third of its shares have been transferred to private investors (thus 66 percent of shares remain in state ownership). 
According to Frydman et al (1999) a privatized firm (partially or totally) is privatizing a predecessor state-owned 
company in which the combined holdings of private parties give them a blocking power. Mikkelson et al (1997) define 
a shareholder as the owner of 5% or more of outstanding common stock. The present study considers that the firm is 
privatized if the government has sold 50 percent of its ownership to ensure that privatization will have a high impact 
privatized firm performance. 
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• Dependent and Independent Variables 

Until now there are many studies that apply the MNR (1994) methodology and used the same performance 
measures, ROA, ROS, ROE, Output measured by real sales, employment, leverage measured by total debt/total assets, 
operating efficiency measured by real sales/employment and net income/employment, investment measured by capital 
expenditure/sales.  

A review of the literature suggests that some of the measures of performance and factors that explain performance 
could be further improved. The present study proposes new measures: gross profit margin measured by gross profit / net 
sales where gross profit = net sales – cost of goods sold, operating return on assets measured by (earnings before 
interest and taxes (EBIT)/net sales).  Those measures explain the source of the firms’ income, i.e. from main activity 
(operating activity) or other activities. They also reflect the ability of the firms’ in controlling both sales cost and other 
expenses cost (Melicher and Norton, 2003; Friedlob, and Lazer, 1995). In addition, they take into consideration the 
rates of interest and income tax by using earning before interest and income tax (EBIT).  

Further, liquidity measured by current ratio = current assets /current liabilities is used as one of the performance 
determinants because it influences firms’ opportunity to take up viable investment and thus performance.  Moreover, we 
use strategic partenership as a performance determinant factor, because it has many characteristics that make it improve 
privatized firms’ performance. The improved performance measures and the performance determinant are explained in 
detail in problem statement as well as in dependent and independent variables discussion. 

• Dependent variables: performance measures and definitions 

 Financial ratios are useful indicators for a firm's performance which can be calculated from financial statements. 
In order to examine the impact of privatization on the financial performance of privatized firms and to investigate the 
determinants of the changes in performance, a multivariate analysis will be used.  

• Profitability ratios: The ratios of profitability, measured by gross profit margin, and operating return on assets, and 
net income margin indicate the firm's ability to generate returns on its sales and assets. The ratio of operating return 
on assets indicates the firm's ability to control operating expenses relative to assets. So, this ratio focuses on the 
firm's operating performance (Melicher and Norton 2003).  Gross Profit Margin, measured by (Gross Profit to Net 
Sales), helps managers in their predictions of profitability and is also used in cost control (Gibson1998). In the 
same context, Lazer (1995) wrote that Gross Profit Margin assesses the sufficiency of profit earned and determines 
if the margins are increasing or decreasing.  The Net Income margin, measured by Net Income to Net Sales, is a 
widely used measure of firm profitability. This measure takes into consideration the operating expenses. It also 
indicates the ability of the firm to earn returns after meeting interest and tax obligations (Melicher and Norton, 
2003).   

The margin ratios concern the success of the company’s operations (Friedlob and Schleifer 2003). In the same 
context, Gibson (1998) says that the operating ratios may give significantly different results from net earning ratios. 

• Independent Variables: measures and definitions 

Liquidity ratios: Liquidity, measured by current ratio (current assets to current liabilities), is considered an 
important performance determinant since liquidity influences firms’ opportunity to take up viable investment and thus 
performance, by contributing in providing firms with  the necessary cash for ongoing operating expenses and increases 
the firms’ flexibility for capital investment or expenditure. Improving firms’ ability to obtain short-term borrowing is 
important for short-term investment purposes. Companies with high liquidity are more likely to receive such loans. 
Liquidity is important for short-term lenders, especially suppliers who provide goods and services on credit and banks 
and others who provide unsecured debt, since creditors depend on firms' payment records in making risk assessments. 
Liquidity gives companies the ability to negotiate with lenders to delay payment and take advantage of this liquidity in 
investment as well as enhance the ability of companies to obtain loans at preferential interest rates (Kallberg and 
Parkinson 1993; Rees 1995).  In the same context, (O'regan, 2001; Friedlob, and Schleifer, 2003) wrote Current Ratio, 
measured by Current Assets to Current Liabilities, provide information about a firm’s ability to meet its short term 
obligations, short term creditors prefer a high current ratio since it reduces their risks.   

Strategic partner dummy variable: For this study a dummy variable is used to reflect the impact of strategic partner 
on privatized firms' performance, where it is equal to 1 when the firm is sold partially or completely to a strategic 
partner; otherwise, it equals 0. Jordan, through its privatization process, looks forward to selling strategic assets to 
strategic partners to trust that this kind of investors have the necessary financial capital, high skilled management and 



 Abhath Al-Yarmouk “Hum. and Soc. Sci.” 2336 

5. Firms size measured by log real sales has a positive impact on privatized firms’ financial performance.  

6. Openness of the economy measured by exports and imports to GDP has a positive impact on privatized firms’ 
financial performance. 

2 Methodology  

Panel Data Analysis 

The term panel data refers to the pooling of observations on a cross-section of households, countries, or firms, over 
several time periods. This can be achieved by surveying a number of firms and following them over time (Baltagi 
2000).   

The Empirical Model 

The fixed effect panel data analysis approach 

The present study used panel data analysis (cross section time series data), because the panel data estimation is 
certainly the most suitable to capture the variation over time of our performance indicators. It can control individual, 
firm specific heterogeneity, as well as temporal changes in the firms operating environment (Bortolotti, D'Souza, 
Fantini and Megginson 2002).  

Two approaches for representing the individual heterogeneities were initially considered. Firstly, under the 
assumption that the error terms are random independent variables and identically distributed with mean zero and 

variance σ², and the individual heterogeneities is treated as varying over time, a fixed effect panel data could be used. 
Secondly, under the same assumptions of error terms, individual differences are also a random effect panel data would 
be the case. The present study used the constant slope coefficients but the intercept varies across individuals which is 
known as the fixed effects or least square dummy variable regression model, which takes into consideration the 
individuality of each firm. The differences between firms may be due to special features of each firm, such as 
managerial skills (Gujarati 2003).  

The term fixed effects are due to the fact that the intercept varies over firms, but it is constant over time. So, it is 
time invariant. The slope or coefficients of the regressors do not vary over time either (Gujarati 2003).  

The present study used fixed effects model based on the methodology used by Gupta (2004), but the present study 
is different in the explanatory, control variables and the dependent variables. Gupta used only the financial performance 
indicators, while the present study uses 3 measures and 5 indicators. A specific-fixed-effect model of a panel data which 
fits the study scope on individual heterogeneities over time, in particular the discontinuous effects of privatization is an 
alternative to generalizations of constant–intercept-and-slope models for panel data. It introduces dummy variables to 
control effects of variables that are specific to individual cross-sectional units, but stay constant over time, together with 
the effects that are specific to each time period, but the same for all cross-sectional units.  

This analysis attempts to explore the effect of privatization, strategic partner, liquidity, stock market size, foreign 
ownership, real GDP growth, openness of the economy and firm size measured by log real sales on privatized firms' 
performance over time.  Privatization is a dummy variable that equals (1) if 50 percent of the government ownership in 
a firm is sold; otherwise, it equals zero.  Strategic partner dummy variable is equal to 1 if the firm is sold to a strategic 
partner; otherwise, it equals zero.  

This study tries to explore the impact of the independent variables on dependent variable values over time using 
the following model: 

 

itititiit UZXY +++=
21 ββα

……………………………………… (1) 

 

Where Y represents the dependent variable, i  firm, t  time; itα  is the individual effect that can be decomposed 

into fixed individual effect.  X  is a vector of explanatory variables: privatization dummy variable, strategic partner 
dummy variable, economic and environment control variables (real GDP growth, and openness of the economy; Z  is a 
firm specific effect control variables: size, measured by firms’ log real sales  and liquidity, reflect the firms’ specific 

fixed effect, 21 ,ββ  parameters, and u  is a random unobserved component that reflects unobserved shocks affecting 
the performance of firms. 
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comprehensive database with information on firms' performance pre- and post-privatization. Finding comparable pre- 
and post- privatization data is difficult, particularly when companies are working at uncommercial principles or split 
from the main activities of the ongoing privatization enterprises such as airport duty free shops in Jordan, which split 
from  Royal Jordanian Airlines, or enterprises transfering tranfering: from government to private sector through 
management contracts, leasing contracts and concession contract, such as Jordan Water Authority, Ma'in Spa complex, 
pubic transportations of Amman area or when the enterprises are privatized through direct sale to another company so 
that only consolidated financial statements are available for the post–privatization period, where major accounting 
changes could make new and old accounting numbers different. 

All the information related to the sample study firms were gathered from annual reports and other documents used 
as sources from privatized firms. The study data set compiles the annual financial statements (balance sheets, income 
statements and cash flow) of privatized firms, for the period from 1992 to 2005 for many of the variables of interest, 
and had at least two years of both pre- and post-privatization data, though the time series is shorter for some variables 
and the panel data is not always balanced.  

Study Sample 

Firms in the sample were selected by using the following criteria:  

1. They should have been privatized in the period 1995-2003, since the government sold the first state owned enterprise 
in 1995.  

2. They should have at least two years before privatization and two years after it. 

3. They should have worked on a commercial basis before privatization (or they have the same accounting bases). 

4. The government ownership percentage should be between 5-100 percent before privatization. The present study uses 
the lower limit 5 percent so as to increase the study sample size because the government ownership was between 1-
49.9 percent of 54 companies from 64 privatized firms. Also according to the general director of the Control 
Companies Department in Jordan, the government plays a good role in the firms' decision making, even if it has a 
low ownership percentage. The Amman Stock Exchange Market listed the firms’ ownership members who owned 
more than 5 percent as a signal that they had a good role in the firms’ decision making. 

In the light of the sample criteria, the study consists of 23 firms. The study sample is smaller than the number of 
privatized public enterprises for several reasons: 

a. The sale of Jordan Government minority participations (less than 5 percent of shares) in public companies is not 
considered in the study, where the privatization itself did not imply a change in management objectives of those firms, 
such as most companies in Jordan. 

b. Many state owned enterprises were liquidated. 

c. Many state owned enterprises were split into smaller companies and privatized separately, in the majority of 
cases; it is not possible to find pre-privatization financial statements and performance indicators reported separately. 

d. In a few cases, data for the state owned enterprises are not available. 

The chosen enterprises represent large, medium and small size firms. They also consist of single (majority control 
50 percent and more) and mixed (minority control 5 to 49.99 percent) owned enterprises. The sample firms accounted 
for about 70 percent of the total privatization proceeds. 

Study Hypotheses  

The general hypothesis is that privatization has a positive impact on privatized firms’ performance. 

The present study examines the following hypotheses: 

1. Privatization has a positive impact on privatized firm’s financial performance.  

2. Strategic partner ship has a positive impact on privatized firm’s financial performance measured by (gross profit 
margin, operating return on assets and net income margin) . 

3. Liquidity has a positive impact on privatized firms’ financial performance.  

4. Real GDP growth has a positive impact on privatized firms’ financial  performance. 
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securities markets), the threat of bankruptcy and takeover to prevent managers of private firms from seeking their own 
advantage only. Managers in SOEs are not constrained by these types of controls. It is assumed that they are less careful 
to maximize profits. They also present that the Property Rights Theory of the firm argues that public firms operate 
inefficiently and, therefore, cannot successfully compete with profit firms without subsidies and government protection. 

  However, the reduction in government ownership is not the only factor that improves the performance of 
privatized firms; but the competitive environment and capital market discipline also increase the efficiency of the firms. 
In this context, D'souza and Megginson (1999) indicate that privatized firms that work in competitive industries are 
likely to yield solid and rapid economic benefits as long as there are no economy wide distortions that hinder 
competition. Parker and Hartley (1991) point out that the source of efficiency gains might lie less in ownership status 
and privatized firms perform better when competition replaces monopoly. When both private and public firms are 
exposed to the same competitive pressures and market signals, they are expected to yield similar performance in terms 
of allocative efficiency, regardless of their ownership structure (Fare, Grosskopf. and Logan, 1985). 

It is also generally expected that privatized firms may be associated with greater reform and efficiency gains than 
state enterprises for the following reasons (Barberris, et.al 1996): First, private owners have a greater incentive to 
improve efficiency because they bear the financial consequences of their actions. Second, managers of the state-run 
firms are usually chosen for reasons other than their ability to operate the firm efficiently, such as ideological purity, the 
ability to make political contacts and to lobby effectively for assistance, while managers of private firms are in principle 
chosen for their ability to operate the enterprise efficiently.  

So their profitability, of firms that move from public to private ownership, should increase.  Given that 
shareholders wish the firm to maximize profit, newly privatized firms' managers should place greater emphasis on profit 
goals (Yarrow 1986). In the same context Boycko, Shleifer and Vishny (1996) write that privatization typically 
transfers both control rights and cash flow rights to the managers who then show a greater interest in profits and 
efficiency relative to pleasing the government with higher output or employment. 

In general, the privatization process affects firms’ performance through making them work in competitive markets. 
This leads them to employ their human, financial and technological resources more efficiently because of greater 
emphasis on profit goals. 

2 Empirical Literature Review  

Many studies have investigated the impact of privatization on the financial performance of privatized firms by 
comparing profitability ratios of pre- and post-privatization measured by profitability.  Most of them used (ROA, ROS 
and ROE) where net income is the numerator as measures of profitability such as Megginson, Nash, and Van 
Randenborgh (1994) Boubakri and Cosset (1998), Bortolotti, D’souza, Fantini, and Megginson (2002), Wei, Varela, 
and Hassan (2003) Dockner, et al. (2005)  . Those studies included different firms from different sectors and from 
different countries. They found that privatization significantly improved privatized firms’ performance, in developed as 
well as in developing countries, except the study of  Boubakri and Cosset (1999) who examined the financial 
performance of 16 newly privatized firms from 5 African countries (Ghana, Morocco, Nigeria, Senegal and Tunisia). 
and found that privatization insignificantly improved profitability. 

A number of existing studies examine the impact of privatization and other determinants such as economic 
development, trade liberalization, capital market development, firm’s size and corporate governance on privatized 
firms’ financial performance by using regression and panel data analysis. Of these are bortolotti, D’souza, Fantini, and 
Megginson (2002), Boubakri, Cosset and Guedhami (2005), Wei, Varela, and Hassan (2003) Gupta (2005) Naceurs, 
Ghazouani and Omran (2007). They found that privatization significantly increased privatized firms’ performance. 
They also found that firm size has a negative impact on performance. These studies also show that there is a positive 
relationship between corporate governance, foreign ownership and performance. They also found that economic 
development and stock market development have a positive impact on firms’ performance especially for firms listed 
after privatization. 

We conclude that: Pre- and -post privatization, regression and panel data studies show that the shift to private 
ownership generally improves firms’ performance.  There are few exceptions, but the superiority of private firms over 
public on several efficiency criteria holds up in most countries. 

 

 Methodology and Data Set 

1 Data Set 

The present study uses panel data (longitudinal) analysis (cross section time series data).  Evaluating the impact of 
privatization on the performance of privatized public enterprises in developing countries is not easy. Usually, there is no 
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Objectives of the Study  

The objectives of the study are included measuring and analyzing the impact of privatization on Jordanian 
privatized firms’ financial performance, measuring and analyzing the impact of liquidity on Jordanian privatized firms’ 
financial performance, measuring and analyzing the impact of strategic partner on jordanian privatized firms’ financial 
performance, and contribution of the study, This paper could contribute to the existing literature by adding further 
evidence on the impact of privatization in the developing countries since it is the first to be conducted on privatization 
in Jordan.  

A review of the literature also suggests that some of the measures of performance and factors that explain 
performance could be further improved. Past studies used ROA, ROE and ROS as measures of profitability.  
Unfortunately these measures suffer from some limitations: They do not explain separately the ability/efficiency of the 
firms in reducing the cost of sales and other expenses;  they do not explain the source of the income from main activity 
(operating activity) or from investment activities; and  not all sectors pay the same tax and interest rate.  The present 
study is going to overcome these limitations by proposing new measures: gross profit margin and operating return on 
assets.  These measures explain the source of the firms’ income ie. from main activity (operating activity) or other 
activities.  The new measures also reflect the ability of the firm in controlling both sales and other expenses cost 
(Melicher and Norton, 2003; Friedlob, and Lazer, 1995). They also take into consideration the rates of interest and 
income tax by using earning before interest and income tax (EBIT).  

Privatization in Jordan also offers a unique opportunity to test for one factor that affects performance that has never 
been considered in the past. In privatized firms, the Jordanian government would find “strategic partners” to ensure 
higher probability of success for the firm.  Strategic partners are chosen from among established international firms to 
increase the likelihood of success of the privatization program. Strategic partnership is defined as mutually 
advantageous joint business venture between one or more state agencies and one or more suppliers that, produces a 
commodity or service not otherwise available in that existing form and or results in the sharing of expert resources, 
services or commodities among state agencies. A strategic partnership is essential for privatized firms in developing 
countries since it can enhance work force productivity, improve competitive advantages, improve productivity, reduce 
costs, improve the delivery of services, take advantage of creative financing not otherwise available, and/or creating 
new solutions and/or couple existing ideas into a new solution that addresses a defined problem, generates sales for 
business access to additional financial and human resources, enhances corporate image and reputation and better market 
positioning by power of association (Thomas, Pol and Sehner 1994; NYS Procrurement Bulletin 1996). This study 
examined if the “Strategic Partner” program has an impact on a firm’s performance after privatization. 

 Theoretical and Empirical Literature Review  

1 Theoretical Literature Review 

Privatization might cause firms to operate more efficiently, profitably and with competence because it subjects 
mangers to the pressures of the financial markets, market signals and to the investors, creditors and shareholders 
monitoring. The main goal of privatization is that it improves the economic efficiency of privatized enterprises and their 
performance.  The common conception of privatization suggests that there are a number of theories which explain the 
superiority of private over public ownership on achieving greater performance. Neo-classical economic theory suggests 
that the relationship between ownership and performance is tenuous. Efficiency is viewed as determined more by 
market structure and the degree of competition than by who owns the assets (Nellis 1991). Nellis 1994 also wrote that 
the neoclassical economic theory suggests that efficiency is a function of market and incentive structure. So, ownership 
does not matter whether a firm is privately or publicly owned but the market structure and the degree of competition 
matters, which is considered the main challenge to the managers to interact with market signals and emphasize the 
shareholders goals (profit maximization) and to minimize the cost. In the light of that they will be promoted, demoted or 
fired. 

Property Rights Theory of the firm suggests that public enterprises should perform less efficiently and less 
profitably than private enterprises (Boardman and Vining 1989). One of the factors that may be expected to influence an 
owners' desire to monitor the actions of managers is the potential pay-off to them from improving managerial efforts. 
Property Rights Theory argues that private–sector owners are as residual claimants (who receive the remainder). In 
contrast, politicians, senior bureaucrats, and tax-payers have weak property rights to the gains associated with improved 
public sector, agency performance. As a result, they have diminished incentives to push for improvements (Renzetti 
2003). In the same context Ramamaruti (2000 and Bozec, et. al, 2002) say that property rights theorists argue that under 
state ownership, property rights are poorly defined, and they focus on the marketability of property rights (through 
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Introduction 

Privatization has been a major political and economic phenomenon over the past few decades, and researchers 
continue to focus on it for both theoretical and empirical analysis. Many countries around the world have embraced 
privatization to different degrees with the result that the role of state owned enterprises has declined considerably.  
Between 1988 and 1993 there were more than 2600 privatization transactions in 95 countries involving assets worth US 
$271 billion (Megginson, Nash, and Van Randenborgh, 1994). Experience, however, shows that the impacts of 
privatization on all performance over the world has been rather mixed or inconclusive (Shaikh 1996).  During the 1980s 
and early 1990s, more than 15,000 state-owned enterprises were privatized (Kikeri, Nellis and Shirley, 1994). 

The birth of the privatization process goes back to the late 1970s when the Thatcher government founded the term 
“privatization” to mean the sale of state-owned enterprises (SOEs) to private investors (Megginson, et al, 2001). The 
1980s witnessed a comprehensive change in most countries toward the role of the state in the economy.  In the last two 
decades, several countries have launched ambitious privatization programs.  Although the extent, form, and pace of 
change have varied from country to country, the general trend has been similar: the state has gradually withdrawn from 
directly producing goods and services Sebastian (Galiani et al. 2003). 

The process of transforming public enterprises to private ownership began more slowly in the developing 
countries, but the pace appears to have accelerated in the later years of the 1980s, and has continued during the 1990s. 
The other group of countries that has contributed significantly to privatization has been the previous socialist countries, 
now in transition, with the largest share accounted for by the eastern European economies.  

Actually governments privatize their assets for several reasons: to stop financial and administrative corruption; to 
improve the profitability, efficiency and competition of the state–owned enterprises; to stop government budget 
draining; to stop subsidies and  move resources for other pressing public projects; to raise revenues of the government 
through the sale of assets of state–owned enterprises; to reduce and  settle the foreign debt; to reduce the state’s role in 
managing economy; reducing budget deficits and debt burden; encouraging foreign investment; increasing competition; 
practicing less deregulation and more trade  liberalization and  increase countries competitiveness (Kiggundu 1989). 

In addition to the above mentioned reasons, developing countries privatization is implemented as a result of 
directives issued by international agencies such as World Bank (WB) and International Monetary Fund (IMF), which 
consider privatization part of economic reform programs.   

 Privatization in Jordan 

Jordan has embarked on a privatization program for the state-owned enterprises hoping that these enterprises might 
be restructured to be more efficient, profitable, competent, and value-creating private enterprises. In addition, the 
government has attempted to decrease the burden on the public budget through holding the support for some public 
establishments, aiming at reducing its internal and external debt size through decreasing loans.  In addition, 
privatization is conducted by the government of Jordan to promote suitable economic climate, through favorable 
investment, laws, a tax system, flexible administrative procedures and economic openness. 

The Jordanian government has adopted a multi-track privatization approach in order to avoid the risks incurred 
when only one method is applied, such as total or partial transfer of ownership of public enterprises to the private 
sector, which may include, for example, selling shares listed on the Amman Stock Exchange Market, public offering 
and direct sale to investors or technical (strategic) partner, Lease contracts and Management contracts (Executive 
Privatization Unit of Jordan, 1998).  

The Jordanian government has continued to implement an ambitious privatization program since the middle of 
1996,  which was adopted as an effective and necessary mechanism to improve efficiency of public enterprises , 
improve the competitiveness of the Jordan economy, support  public finance, attract investments and encourage savings.  
Until the end of 2005, the program had privatized 64 enterprises including government shares in 54 companies from the 
portfolio of the Jordan Investment Corporation (the government's arm for investment). The proceeds of Jordan 
privatization program totaled more than US $1275 million. This Privatization supports the kingdom's reserve of foreign 
currencies, participates in expanding Amman Stock Exchange Market, and attracts strategic partners. 

 Statement Problem  

The problem is manifested by examining and analyzing the impact of privatization, strategic partner, liquidity and 
other determinants on Jordanian privatized firms’ financial performance. 
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Abstract 
 

This paper examines the impact of privatization, stategic partner and liquidity of Jordanian firms on their 
financial performance. It uses as its sample 23 firm which were privatized in the period between 1992 and 2005. 

The performance standards used in this study differ from thoses of earlier studies. Gross profit margin, operating 
returns on assets and net income margin were employed. Moreover, panel data analysis was used to study fixed and 
random effects. 

 

 

 

 أثر الخصخصة والشريك االستراتيجي والسيولة على األداء المالي للشركات 

 تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية: المخصخصة في األردن
 

 .، األردنالمفرق آل البيت، جامعة االقتصاد،قسم  ،علي مصطفى القضاه
 

 ملخص
 

 وغيرهــا مــن العوامــل علــى االداء المــالي لــثالث وعشــرين شــركة أردنيــة تختبــر هــذه الدراســة أثــر الخصخصــة والشــريك االســتراتيجي والســيولة

إن مقــاييس األداء المســتخدمة فــي هــذه الدراســة تختلــف عــن المقــاييس   . 2005-1992خصخصــت بصــورة كاملــة أو جزئيــة خــالل الفتــرة الزمنيــة   

واسـتخدمت نمـاذج األثـار      . ة اإليرادية وهامش صافي الربح    المستخدمة في الدراسات السابقة، حيث تستخدم هذه الدراسة هامش مجمل الربح، والقو           

 .الثابتة والعشوائية لتحليل بيانات السالل الزمنية المقطعية

وتتفـق  .  داللة إحصـائية علـى أداء الشـركات المخصخصـة مقاسـا بالربحيـة      ًا وذا إيجابيًاتأثير للخصخصة  ظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن     وأ

ــأثر الخصخصــة علــى أداء الشــركات المخصخصــة    هــذه النتــائج مــع  معظــم    بينمــا أظهــرت النتــائج أن الشــريك   . نتــائج الدراســات الســابقة والمتعلقــة ب

 . األردنية المخصخصة االستراتيجي والسيولة  لهما تأثيرمختلط على األداء المالي للشركات
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Difficulties Frequency Percentage 

Cost of studying the TOEFL course is very high. 4 7.5% 

The time devoted for the test is not enough 5 9.4% 

The minimum level for passing the TOEFL test (which is 
50%) is unacceptable. 

4 7.5% 

Class time is inappropriate 2 3.7% 

Students’ basic Weakness’ in English language  4 7.5% 

As stated in table 17 , there were other 9 different difficulties emerged.  their nature (as stated above by students) 
were closer to ideas, suggestions, and believes.  Students’ opinions toward all of them were varied, their percentiles 
ranked from 3.7% - 26.4%.  The most important two suggestions were that (TOEFL course must be only for students 
who are specialized in English language 26.4%), and (Students are not convinced of benefits of TOEFL, 18.8%). 

This result might be attributed to the weaknesses of students in English language and the big effort and time they 
have to spend for TOEFL course in order to pass the test.  The second important one was that (Students are not 
convinced of benefits of TOEFL).  This could be considered as a result of the previous one.  Simply, and unfortunately, 
students are looking for the shortest ways and the lowest effort and time to complete there graduate degrees, which is 
not true in terms of preparing them as graduates (MA & PhD) for the future work as educators in the universities and or 
other kind of jobs.  

Conclusions and Recommendations 

Conclusions: 

According to the results of this study, the researcher concluded that: 

1. There are real difficulties facing graduate students during their preparation for the TOEFL test. 

2. Difficulties related to students themselves (tuition fees, convinces,…etc) and the test itself (test content, 
management, …etc) were the most important difficulties that affected students’ preparation. 

3. Each one of the three universities was got affected differently by the difficulties especially (equipments and 
facilities, staff, and students).  

4. Males and females have different views toward difficulties especially those related to English language staff.  

Recommendations: 

Based on the results of the study, study sample, and instruments used, the researcher recommends that: 

1. Each university must work on solving its difficulties especially those related to the students themselves. 

2. High ministry of education must work on solving difficulties related to the TOEFL test. 

3. High ministry of education must held workshops for graduate students regarding the importance of the TOEFL 
course, and the best strategies for preparing themselves to the test. 
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As stated in table (15) there were not significant differences (α ≤ 0.05) on any dimension and or on the instrument 
as a whole by the specialization variable (humanities and science) at all universities together.  This result might be 
attributed to the fact graduate students regardless of their nature study (humanities or sciences) are facing and suffering 
from the same difficulties and it has almost the same level of effects on all of them. 

Question #5:  Are there significant differences in the difficulties that face students by academic level? 

Table (16) Significant differences on dimensions and for the instrument as a whole by qualifications (n=179). 
 

Dimens. Qualif. N Mean Std. Dev. df 't' value Sig. of 't' 

MA 154 3.73 1.081 177 .985 .326 1 

 PhD 25 3.49 1.224    

MA 154 3.73 .898 177 1.102 .272 2 

 PhD 25 3.51 1.185    

MA 154 3.96 .654 177 .630 .529 3 

 PhD 25 3.88 .623    

MA 154 2.25 1.223 177 .144 .886 4 

 PhD 25 2.21 1.153    

MA 154 4.29 .624 177 .664 .508 5 

 PhD 25 4.20 .660    

MA 154 3.69 .523 177 1.079 .282 ALL 

 PhD 25 3.57 .486    

As stated in table (16) there were not significant differences (α ≤ 0.05) on any dimension and or on the instrument 
as a whole by the qualification variable (MA and PhD) at all universities together.  Regardless of the student’s academic 
level (MA or PhD), all of them are effected by the difficulties with the same level.  TOEFL courses were designed for 
both (MA and PhD), they study the same curriculum, they have been taught by the same teacher, they sit together and 
attend the same class, and they take the same test.  

Open Question: 

Participants in this study were asked the following open question in the end of the questionnaire. “Are there any 
other difficulties”.  Results were as follows (table 17): 

Table (17) Frequency and percentage related to each difficulty 
 

Difficulties Frequency Percentage 

Jordanian universities are discriminate between them and 
other  foreign students because they are not dispensed from 
the TOEFL course as foreign students. 

5 9.4% 

TOEFL course must be only for students who are 
specialized in English language, others do not have to study 
it. 

14 26.4% 

TOEFL curriculum content is not appropriate to students 
level in English language. 

5 9.4% 

Students are not convinced of benefits of TOEFL, and they 
have to take it only for financial reasons.  

10 18.8% 
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 female 106 2.04 1.087    

male 73 4.35 .543 5 

 female 106 4.22 .678 

177 1.367 .173 

male 73 3.78 .437 ALL 

 female 106 3.60 .557 

177 2.359 .019 

As stated in table (14) there were significant differences (α ≤ 0.05) on dimension 4 and on the instrument as a 
whole by the sex variable (male and female) in favor of male in both cases.  But there were not significant differences 
on dimensions 1,2,3,5.   This result means that both genders have different perspectives towards the difficulties.  Males 
are affected by the difficulties more than females.  This result might be attributed to more than one reason such as males 
do not have enough time to do their works and study, and most males are also in charge of living expenses and tuition 
fees, these reasons and others added much stress on males rather than females.   In terms of dimension 4 (English 
language center staff), this result might be attributed to the fact that males are getting worry about their TOEFL test and 
hence their academic future, also they might not be able to attend the class as females because of their daily 
responsibilities.   

Question #4:  Are there significant differences in the difficulties that face students by specialization? 

Table (15) Significant differences on dimensions and for the instrument as a whole by specialization (n=179). 
 

Dimens. Specil. N Mean Std. Dev. df 't' value Sig. of 't' 

Human. 157 3.71 1.109 1 

 Scient. 22 3.58 1.063 

177 .505 
.614 

Human. 157 3.72 .955 2 

 Scient. 22 3.56 .855 

177 .773 
.440 

Human. 157 3.94 .651 3 

 Scient. 22 4.05 .640 

177 .721 
.472 

Human. 157 2.22 1.214 4 

 Scient. 22 2.43 1.200 

177 .768 
.443 

Human. 157 4.28 .644 5 

 Scient. 22 4.28 .519 

177 .002 
.998 

Human. 157 3.67 .530 ALL 

 Scient. 22 3.69 .431 

177 .221 
.825 
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Results as stated in table (11) and confirmed by the results of analysis of variance (table 10) which stated that there 
were significant differences (α ≤ 0.05) on dimensions 1 (f value=48.99) and it is significant on (α=.000), and on 
dimension 4 (f value=17.89) and it is significant on (α=.000), also on dimension 5 (f value=3.51) and it is significant on 
(α=.032). To determine for whom were the favorite of significancy, Tukey test was used.   

 (table13) Tukey test for the post comparisons for the dimensions 1,4,5 
 

Dimension university mean Mutah Yarmouk Hashemite 

Mutah 4.51 *   

Yarmouk 3.00    

1 

Hashemite 3.43    

Mutah 1.60    

Yarmouk 2.65    

4 

Hashemite 2.60   * 

Mutah 4.18    

Yarmouk 4.22    

5 

Hashemite 4.46   * 
 

By looking at table 13, post comparisons revealed that significant differences in dimension 1 (equipment and 
facilities) was in favor of Mutah University.  This result might be attributed to the shortage of urgent tools and facilities 
needed for teaching the TOEFL course.  As a teacher for the TOEFL course at one of the Jordanian universities, there 
were no listening labs which are needed for the listening skill. Also, computer labs as well as cassette recorders were 
not available for students’ use, in addition to lack of other necessary instructional aids.   

For dimension 4 (language center staff) and 5 (TOEFL students) the favor of  significant differences was for 
Hashemite University.   Actually, this result might be attributed to more than one reason such as TOEFL students. For 
instance, they did not take a trial test before the ministry test (as confirmed by their answers).  Also it might be 
attributed to the teacher’s weaknesses him/her self such as teacher’s abilities, cooperation, interaction, and teaching 
methods and styles he/she used during the course.  In terms of dimension 5, the results might be attributed to real 
difficulties faced students at Hashemite university. Three of those difficulties were confirmed by the results and 
considered to be the  most important overall; tuition fees of the course, tuition fees of the test, and students convince in 
having the TOEFL course as a condition for graduation. 

Question #3:  Are there significant differences in the difficulties that face students by sex? 
Table (14) Significant differences on dimensions and on the instrument as a whole at all universities by sex (n = 179). 

 

Dimens. Sex No. Mean St.  Dev. df 't' value Sig. of 't' 

male 73 3.67 1.085 1 

 female 106 3.71 1.117 

177 .212 .832 

male 73 3.82 .912 2 

 female 106 3.63 .959 

177 1.329 .186 

male 73 4.05 .620 3 

 female 106 3.88 .661 

177 1.747 .082 

4 male 73 2.54 1.324 177 2.757 .006 
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Hashemite 54 4.03 .621  

 Total 179 3.95 .649 

Mutah 67 1.60 .877 

Yarmouk 58 2.65 1.133 

Hashemite 54 2.60 1.325 

4 

 

 

 Total 179 2.25 1.211 

Mutah 67 4.18 .639 

Yarmouk 58 4.22 .649 

Hashemite 54 4.46 .560 

5 

 

 

 Total 179 4.28 .628 

Mutah 67 3.66 .395 

Yarmouk 58 3.59 .604 

Hashemite 54 3.78 .543 

ALL 

 

 

 Total 179 3.67 .518 
 

Table (12) One way ANOVA for the Differences among three universities in each dimension and on the 
instrument as a whole 

 

Dimens التباين مصدر Sum of Squares df Mean Square f Sig. 

Between Groups 77.200 2 38.600 

Within Groups 138.661 176 

1 

Total 215.860 178 

.788 

48.994 .000 

Between Groups 3.435 2 1.717 

Within Groups 154.662 176 

2 

Total 158.096 178 

.879 

 

1.954 .145 

Between Groups .591 2 .295 

Within Groups 74.316 176 

3 

Total 74.907 178 
.422 

.700 .498 

Between Groups 44.106 2 22.053 

Within Groups 216.856 176 

4 

Total 260.962 178 
1.232 

17.898 .000 

Between Groups 2.700 2 1.350 

Within Groups 67.556 176 

5 

Total 70.256 178 
.384 

3.518 .032 

Between Groups 1.055 2 .528 

Within Groups 46.716 176 

ALL 

  

  Total 47.772 178 

.265 

 

1.988 

 

 

.140 
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Item Item Rank Mean Std. Dev. 

21 Lack of students’ psychological preparation by the teacher 
towards the test 31 2.43 1.597 

24 Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles in 
teaching the TOEFL course 32 2.37 1.570 

25 Lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL course 33 2.35 1.615 

23 Lack of teachers’ proficiency in teaching the TOEFL course 34 2.24 1.541 

 

Looking at table (10), we will find that 18 items among 35 items received means 4.02 and over.  This points out 
that half of the difficulties had very high effects on students’ preparation for TOEFL test.  At the same time other 11 
difficulties received means  

(3.13-3.98) which refers that these difficulties had high effects on students preparation.  The rest six difficulties 
received means (2.24-2.93) with medium effects on students preparation.  

The highest three means among the 35 difficulties were: The tuition fees of the TOEFL test are expensive (m 
4.72), students are not convinced in having the course as graduation condition (m 4.67), and the tuition fees related to 
the TOEFL course are expensive (m 4.65).  These three difficulties are related to the “TOEFL students” dimension.  
This result is consistent with the results of Yarmouk university.  As we mentioned before adding other studying 
expenses to students life make it more difficult.  Convincing students about the importance of the TOEFL test is not 
easy.  The majority of Jordanian students are suffering from weaknesses in English language since the elementary 
school, so they do not have self confidence in passing the exam.   

The last and least three ranks of difficulties related to the “language center staff / TOEFL course teacher”.   These 
difficulties were:  Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles in teaching the TOEFL course (m 2.37), Lack 
of teachers’ experience in teaching the TOEFL course (m 2.35),  and Lack of the teachers’ proficiency in teaching the 
TOEFL course (m 2.24).  This result is similar to the results of Yarmouk university, and Mutah university. 

Although this result refers to the teacher as one of the difficulties, but its marginal does not confirm that the teacher 
has a negative influence on students’ preparation.  

 

Question # 2:  Are there significant differences in the difficulties that face students during their preparation 
for the TOEFL by university? 

 

Table (11) Mean and standard deviation for each university on each dimension 
 

Dimens. University No. Mean Std.dev. 

Mutah 67 4.51 .505 

Yarmouk 58 3.00 1.014 

Hashemite 54 3.43 1.092 

1 

 

 

 Total 179 3.69 1.101 

Mutah 67 3.68 .853 

Yarmouk 58 3.55 1.036 

Hashemite 54 3.90 .926 

2 

 

 

 Total 179 3.70 .942 

Mutah 67 3.89 .640 3 

 Yarmouk 58 3.95 .686 
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Table (10) Means, standard deviations for the items at Hashemite University (n = 54) 
 

Item Item Rank Mean Std. Dev. 

34 The tuition fees of the TOEFL test are expensive 1 4.72 .763 

28 The students are not convinced in having the course as 
graduation condition 2 4.67 .847 

33 The tuition  fees related to the TOEFL course are expensive 3 4.65 .894 

35 High price of the text books of the TOEFL course 4 4.59 .901 

27 Student’s weakness in English language 5 4.57 .903 

18 The section which is related to the listening skill test is difficult 6 4.48 .841 

16 The TOEFL test level in general is difficult 7 4.43 .882 

32 Fear of failure during the TOEFL test 8 4.35 1.152 

31 Lack of students’ self confidence in achievement 9 4.31 1.130 

9 The course content is too difficult for students 10 4.28 1.204 

30 Lack of students desire to study English language 11 4.24 1.196 

11 The time needed for the TOEFL test is not enough 12 4.20 1.203 

6 High number of students in each TOEFL class 13 4.19 1.199 

8 The amount of the TOEFL curriculum is large 14 4.15 1.352 

20 The section which is related to the reading test is difficult 15 4.09 1.248 

17 The test content is indirectly stated from the text book 16 4.07 1.163 

29 The class time is not suitable for students 17 4.06 1.309 

19 The section which is related to structure and written expression 
test is difficult 18 4.02 .921 

15 Unsuitability of test classroom 19 3.98 1.434 

7 Lack of time (3 hour credits) needed for the course 20 3.80 1.459 

12 Lack of guiding brochures needed for the test 20 3.80 1.337 

14 Administrative procedures of the test are ambiguous and 
complicated 21 3.76 1.243 

26 Students did not take an experimental test before the ministry 
test 22 3.67 1.517 

4 Lack of  computers which are needed for practicing on the 
different TOEFL skills 23 3.57 1.573 

5 Proficiency lack of audio equipments needed for the listening 
test 24 3.56 1.525 

13 The test date of the high education ministry is unsuitable 25 3.48 1.411 

10 Lack of listening material (CDs and Audio cassettes) 26 3.37 1.496 

3 Lack of suitable audio recorder needed during the lecture 27 3.19 1.614 

1 Lack of English language labs 28 3.13 1.591 

2 Lack of a quite environment needed for the class 29 2.93 1.439 

22 Lack of the cooperation and interaction between the teacher and 
his/her students 30 2.57 1.678 
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Item Item Rank Mean Std. Dev. 
complicated 

15 Unsuitability of test classroom 19 3.31 1.477 

7 Lack of time (3 hour credits) needed for the course 20 3.28 1.598 

5 Proficiency lack of audio equipments needed for the listening test 21 3.26 1.573 

4 Lack of  computers which are needed for practicing on the 
different TOEFL skills 21 3.26 1.617 

10 Lack of listening material (CDs and Audio cassettes) 22 2.86 1.701 

1 Lack of English language labs 23 2.74 1.345 

3 Lack of suitable audio recorder needed during the lecture 24 2.71 1.451 

22 Lack of the cooperation and interaction between the teacher and 
his/her students 25 2.62 1.531 

21 Lack of students’ psychological preparation by the teacher 
towards the test 26 2.55 1.677 

25 Lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL course 27 2.36 1.530 

24 Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles in teaching 
the TOEFL course 28 2.24 1.430 

2 Lack of a quite environment needed for the class 29 2.10 1.320 

23 Lack of teachers’ proficiency in teaching the TOEFL course 30 2.09 1.315 

By looking at table (9), we will find that 12 items among 35 items received means 4.05 and over.  This points out 
that almost one third of the difficulties had very high effects on graduate students during their preparation for TOEFL 
test.  At the same time other 14 items received means (3.26-3.98) which refers that these difficulties had high effects on 
students’ preparation.  The rest nine difficulties received means (2.09-2.86) with medium effects on students 
preparation.   

The highest three means among the 35 difficulties were: The tuition fees of the TOEFL test are expensive (m 
4.59), The time needed for the TOEFL test is not enough (m 4.55), The students are not convinced in having the course 
as graduation condition (m 4.52).  

As we see the first and third difficulties are related to the “TOEFL students” and the second difficulty is related to 
the “TOEFL test”.   As stated before graduate students are suffering from living expenses, adding other expenses such 
as tuition fees which makes students’ life more difficult.  Convincing students about the importance of the TOEFL test 
is not easy, their weakness in English language, and fear of failure, are the strongest reasons.  In regards of time 
difficulty, students are in need for more time for the test. Lack of learning to handle their timing will be of absolute 
importance, considering such an unusually long test (in content and not time ). Vocabulary building techniques, as well 
as practicing idioms and irregular verbs, are a must in a TOEFL preparation course. Reading and listening 
comprehension skills need to be developed too.  

Because of the nature of TOEFL, examinees have unusual difficulties according to their mother tongue.  

Two of the last and least three ranks related to the “language center staff / TOEFL course teacher”.   These 
difficulties were:  Lack of teachers teaching methods and styles in teaching the TOEFL course (m 2.24), Lack of the 
teachers’ proficiency in teaching the TOEFL course (m 2.09),  and the third difficulty related to the Equipments and 
facilities dimension which was Lack of a quite environments needed for the class (m 2.10).  As mentioned before, the 
teacher is considered to be one of the most important elements of the teaching learning process, we can look at the 
result from a positive side, considering that the TOEFL teacher was not one of the difficulties that affect students much 
during their preparation for TOEFL test. 



 Abhath Al-Yarmouk “Hum. & Soc. Sci.” 2320 

item (difficulty) had medium effect with mean (2.94) . The rest six items (difficulties) received means (1.49-1.69) 
which can be considered difficulties with low effect on students preparation.   

 

The highest three means among the 35 difficulties were: Lack of  computers which are needed for practicing on the 
different TOEFL skills (m 4.88), High number of students in each TOEFL class (m 4.76), and the section which is 
related to the listening skill test is difficult (m 4.73).  As we see the first 2 of the three difficulties are related to the 
“Equipments and facilities” and the third difficulty is related to the “TOEFL test”.  This result might be attributed to the 
fact that Mutah university has been suffering from economic difficulties which lead the university to have insufficient 
language labs including computers.  For the high number of students, it was attributed to the shortage in TOEFL 
sections.  As for the listening skill difficulty, the researcher attributed this problem to the lack of listening equipments as 
mentioned before.   

The last and least three ranks related to the “language center staff / TOEFL course teacher”.   These difficulties 
were:  Lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL course (m 1.60), Lack of the cooperation and interaction 
between the teacher and his/her students (m 1.58), Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles in teaching 
the TOEFL course (m 1.49).  As we all know, the teacher is considered to be one of the most important elements of the 
teaching learning process.  According to this fact we can look at the result from the positive side, considering that 
TOEFL teachers were not one of the difficulties that affect students much during their preparation for the TOEFL test.   

Table (9) Means, standard deviations for the items at Yarmouk University (n = 58) 
 

Item Item Rank Mean Std. Dev. 

34 The tuition fees of the TOEFL test are expensive 1 4.59 1.009 

11 The time needed for the TOEFL test is not enough 2 4.55 .902 

28 The students are not convinced in having the course as graduation 
condition 3 4.52 1.064 

33 The tuition  fees related to the TOEFL course are expensive 4 4.41 1.060 

27 Student’s weakness in English language 5 4.36 1.055 

18 The section which is related to the listening skill test is difficult 5 4.36 1.021 

16 The level of the TOEFL test in general is difficult 6 4.31 1.096 

8 The amount of the TOEFL curriculum is large 7 4.19 1.407 

32 Fear of failure during the TOEFL test 8 4.17 1.187 

17 The test content is indirectly stated from the text book 9 4.12 1.215 

35 High price of the text books of the TOEFL course 9 4.12 1.403 

26 Students did not take an experimental test before the ministry one 10 4.05 1.468 

29 Class time is not suitable for students 11 3.98 1.291 

30 Lack of students desire to study English language 12 3.93 1.362 

19 The section which is related to structure and written expression 
test is difficult 13 3.91 1.097 

20 The section which is related to the reading test is difficult 13 3.91 1.232 

6 High number of students in each TOEFL class 13 3.91 1.478 

9 The course content is too difficult for students 14 3.88 1.377 

31 Lack of students’ self confidence in achievement 15 3.86 1.290 

12 Lack of guiding brochures needed for the test 16 3.72 1.399 

13 The test date of the high education ministry is unsuitable 17 3.71 1.545 

14 Administrative procedures of the test are ambiguous and 18 3.57 1.339 
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Item Item Rank Mean Std. Dev. 

11 The time needed for the TOEFL test is not enough  10 4.31 1.090 

16 The TOEFL test level in general is difficult 11 4.18 1.192 

9 The course content is too difficult for students 12 4.06 1.179 

30 Lack of students desire to study English language 13 4.04 1.386 

19 The section which is related to structure and written 
expression test is difficult 13 4.04 1.036 

17 The test content is indirectly stated from the text book 14 4.01 1.212 

8 The amount of the TOEFL material is large 15 3.99 1.174 

27 Student’s weakness in English language 16 3.94 1.526 

32 Fear of failure during the TOEFL test  17 3.91 1.401 

20 The section which is related to the reading test is 
difficult 18 3.82 1.278 

29 Class time is not suitable for students 19 3.73 1.462 

10 Lack of listening material (CDs and Audio cassettes)  20 3.72 1.516 

12 Lack of guiding brochures needed for the test 21 3.67 1.408 

2 Lack of a quite environments needed for the class 22 3.64 1.389 

31 Lack of students’ self confidence in achievement 23 3.57 1.417 

15 Unsuitability of test classroom 23 3.57 1.417 

14 Administrative procedures of the test are ambiguous 
and complicated 24 3.39 1.314 

13 The test date of the high education ministry is 
unsuitable 25 3.18 1.497 

7 Lack of time (3 hour credits) needed for the course 26 2.94 1.402 

21 Lack of students’ psychological preparation by the 
teacher towards the test 27 1.69 1.258 

26 Students did not take an experimental test before the 
ministry one 28 1.66 1.286 

23 Lack of teachers’ proficiency in teaching the TOEFL 
course 29 1.61 1.193 

25 Lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL 
course 30 1.60 1.155 

22 Lack of the cooperation and interaction between the 
teacher and his/her students  31 1.58 1.157 

24 Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles 
in teaching the TOEFL course 32 1.49 1.006 

Looking at table (8), we will find that 16 items among 35 items received means 4.01 and over.  This points out that 
almost half of the items (difficulties) had very high effects on students preparation.  At the same time other 12 items 
received means (3.18-3.99) which refers that these items (difficulties) had high effect on students’ preparation. One 
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In regards of Mutah University, looking at table 5, the five dimensions received means started with 1.60 and over.  
This result in general means that all difficulties had effects on the TOEFL students during their preparation program.  In 
terms of ranks, results pointed out that the most important difficulties were that related to the “Equipments and 
facilities” with very high effect and ranked first (m = 4.51), and the second related to the “TOEFL students” with very 
high effect (m=4.18).  The difficulties related to the “TOEFL test” ranked third with high effect (m = 3.89).  The fourth 
rank was for “TOEFL curriculum” dimension with high effect (m = 3.68).  The difficulties related to the “language 
center staff” came in the fifth and last rank with low effect (m = 1.60).  

In regards of Yarmouk University, table 6 revealed that the five dimensions received means started with 2.65 and 
over.  This refers that all dimensions’ difficulties had affected students during their TOEFL preparation program.  In 
terms of ranks, results pointed out that the most important difficulties are related to the “TOEFL students” with very 
high effects which ranked first (m = 4.22).  The difficulties related to the “TOEFL test” ranked second with high effects 
(m = 3.95).  The third rank was for “TOEFL curriculum” difficulties’ dimension with high effects (m = 3.55).  And the 
fourth rank related to the “Equipments and facilities” difficulties’ dimension with medium effects (m=3.00).  The 
difficulties related to the “language center staff” dimension came in the fifth and last rank with low effects (m = 2.65).   

In regards of Hashemite University, table 7 referred that the five dimensions received means started with 2.60 and 
over.  This result in general means that all difficulties had effects on the students TOEFL preparation program.  In terms 
of ranks, results pointed out that the most important difficulties were that related to the “TOEFL students” with very 
high effects which ranked first (m = 4.46).  The difficulties related to the “TOEFL test” ranked second (m = 4.03) also 
with very high effects.  The third rank was for “TOEFL curriculum” dimension (m = 3.90) with high effects.  And the 
fourth rank related to the “Equipments and facilities” dimension (m=3.43) with high effects.  The difficulties related to 
the “language center staff” came in the fifth and last rank with medium effects (m = 2.60).   

By looking at the difficulties among the three universities in terms of rank, we will find that there was very much 
consistency among the universities.  Yarmouk university and Hashemite were prioritized with the same difficulties in 
terms of rank.  This result might be attributed to the fact that all students are facing the same difficulties which affect 
their preparation regardless to the university they are attending.   

As for Mutah university students,  they prioritized the difficulties like the other two except for the first rank which 
was the difficulties related to the equipments and facilities.  This result can be attributed to the fact that Mutah 
university have less equipments and facilities necessary for the students preparation than the other two universities.  As 
a researcher who is teaching the TOEFL course at the previous mentioned university, I can confirm this result, there 
were no listening skills equipments and tools, there were no computer labs available, and classrooms were not suitable 
enough for TOEFL students.     

Table (8) Means, standard deviations for the items at Mutah University (n = 67). 
 

Item Item Rank Mean Std. Dev. 

4 Lack of  computers which are needed for practicing on 
the different TOEFL skills 1 4.88 .370 

6 High number of students in each TOEFL class 2 4.76 .525 

18 The section which is related to the listening skill test is 
difficult 3 4.73 .592 

35 High price of the text books of the TOEFL course 4 4.72 .867 

1 Lack of English language labs 4 4.72 .775 

28 The students are not convinced in having the course as 
graduation condition 5 4.66 .789 

34 The tuition fees of the TOEFL test are expensive 6 4.64 .949 

3 Lack of suitable audio recorder needed during the 
lecture 7 4.61 .937 

5 Proficiency lack of audio equipments needed for the 
listening test 8 4.48 .841 

33 The tuition  fees related to the TOEFL course are 
expensive 9 4.42 1.170 
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this result might be attributed to the fact that a lot of people are complaining about high living expenses in general.  So 
tuition fees represent an additional problem to those students.  Because of this most students consider the tuition fees 
the most important problem.  For the second rank (students are not convinced), we can notice that convincing students 
in having the TOEFL test as a condition for their graduation is not an easy task especially for those in humanities area.  
Graduate students are looking for the shortest and easiest ways, and least effort to complete their high educational 
degrees.    The listening skill ranked third as a difficulty, it is considered to be one of the most difficult skills in English 
language, this skill (i.e. listening) differs from other TOEFL skills (reading and grammar) because it needs wide 
knowledge in pronunciation, meaning of words, and sometimes understanding different types of accents and dialects; it 
also requires a person to be a very good listener .     

The last and least three ranks are related to the “language center staff” specifically to the  TOEFL course teachers.  
These difficulties were:  lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL course (m 2.07), Lack of teachers’ suitable 
teaching methods and styles in teaching the TOEFL course (m 2.00), and lack of the teachers’ proficiency in teaching 
the TOEFL course (m 1.96).   

According to this result, TOEFL teachers did not have much (negative) effects on graduate students during their 
preparation.   Without being bias, all teachers are trying to do their best to help students achieve goals and objectives 
(learning, and then passing the test).  

 

Table (5) Means, standard deviations for the dimensions at Mutah university (n 67). 
 

Dimens. Dimension Rank Mean Std. Dev. 

1 Equipments and facilities 1 4.51 .505 

5 TOEFL students 2 4.18 .639 

3 TOEFL test 3 3.89 .640 

2 TOEFL curriculum 4 3.68 .853 

4 Language center staff 5 1.60 .877 
 

Table (6) Means, standard deviations for the dimensions at Yarmouk university (n 58). 
 

Dimens. Dimension Rank Mean Std. Dev. 

5 TOEFL students 1 4.22 .649 

3 TOEFL test 2 3.95 .686 

2 TOEFL curriculum 3 3.55 1.036 

1 Equipments and facilities 4 3.00 1.014 

4 Language center staff 5 2.65 1.133 
 

Table (7) Means, standard deviations for the dimensions at Hashemite university (n 54). 
 

Dimens. Dimension Rank Mean Std. Dev. 

5 TOEFL students 1 4.46 .560 

3 TOEFL test 2 4.03 .621 

2 TOEFL curriculum 3 3.90 .926 

1 Equipments and facilities 4 3.43 1.092 

4 Language center staff 5 2.60 1.325 
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Item item Rank Mean Std.Dev. 

8 The amount of the TOEFL material is large 11 4.10 1.303 

9 The course content is too difficult for students 12 4.07 1.257 

17 The test content was indirectly stated from the text book 12 4.07 1.193 

30 Lack of students desire to study English language 12 4.07 1.322 

19 The section which is related to structure and written expression 
test is difficult 13 3.99 1.019 

4 Lack of  computers which are needed for practicing on the 
different TOEFL skills 14 3.96 1.466 

20 The section which is related to the reading test is difficult 15 3.93 1.252 

29 Class time is not suitable for students 16 3.91 1.363 

31 Lack of students’ self confidence in achievement 17 3.89 1.323 

5 Proficiency lack of audio equipments needed for the listening 
test 18 3.80 1.426 

12 Lack of guiding brochures needed for the test 19 3.73 1.377 

15 Unsuitability of test classroom 20 3.61 1.458 

1 Lack of English language labs 21 3.60 1.527 

3 Lack of suitable audio recorder needed during the lecture 22 3.56 1.572 

14 Administrative procedures of the test are ambiguous and 
complicated 23 3.56 1.303 

13 The test date of the high education ministry is unsuitable 24 3.44 1.496 

10 Lack of listening material (CDs and Audio cassettes)  25 3.34 1.604 

7 Lack of time (3 hour credits) needed for the course 26 3.31 1.518 

26 Students did not take an experimental test before the ministry 
test 27 3.04 1.778 

2 Lack of a quite environment needed for the class  28 2.93 1.518 

22 Lack of the cooperation and interaction between the teacher and 
his/her students 29 2.22 1.526 

21 Lack of students’ psychological preparation by the teacher 
towards the test  30 2.19 1.550 

25 Lack of teachers’ experience in teaching the TOEFL course 31 2.07 1.469 

24 Lack of teachers’ suitable teaching methods and styles in 
teaching the TOEFL course 32 2.00 1.386 

23 Lack of teachers’ proficiency in teaching the TOEFL course 33 1.96 1.365 
 

Looking at table (4), we will find that 14 difficulties among 35 difficulties received means 4.07 and over.  This 
points out that almost a little bit less than half of the difficulties had very high effects on graduate students during their 
preparation.  At the same time other 15 difficulties received means (3.04-3.99) which refers that these difficulties have 
had high effects  on graduate students during their preparation.  The rest six difficulties received means (1.96-2.93) 
which still are difficulties but with low effects.   

The highest three means among the 35 difficulties were: The tuition fees of the TOEFL test are expensive (m 
4.65), The students are not convinced in having the course as graduation condition (m 4.61), The section which is 
related to the listening skill test is difficult (m 4.54).  As we see two of the three difficulties are related to the “TOEFL 
students” dimension and the third difficulty is related to the “TOEFL test” dimension.  For the first rank (tuition fees), 
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comprehension).  In addition to this fact, the time estimated for the test might not be enough, in addition, the students do 
not have enough information about the nature of the test; also, the date and place of the test might not be appropriate to 
the students. 

The third rank was for “TOEFL curriculum” dimension with high effect (m = 3.70).  The nature of the TOEFL 
material in terms of quantity and quality might not be appropriate to students.  The curriculum could be very large, so 
three hours weekly in one semester might not be enough for students to study and understand the curriculum, and not 
enough for the teacher to deliver the content properly.  In addition to that, in terms of quality, it might be a challenge to 
students level in English language.  On the other hand, Palmer (1984) said that it is concluded from a review of the 
literature and consideration of the type and objectives of tests and programs in English as a second language that, just as 
limiting an instructional program to what is to be tested in standardized tests would be inappropriate, so would 
constructing such a program without regard for what was to be tested. It is suggested that a more realistic and effective 
response should be taken to students' needs regarding the Test of English as a Foreign Language (TOEFL).    

Related studies indicated that test of English as a foreign language (TOEFL) total score means has been 
consistently low (Takanash, 2004).  More than one research indicated that TOEFL sections are difficult.  In this term 
(Angelis, 1977) long time ago mentioned that native speakers data indicate that the reading section of the Test of 
English as a Foreign Language (TOEFL) presents difficulty for the native and non-native speaker of English alike, and 
that both groups find this section the most difficult of the test. 

The difficulties related to the “Equipments and facilities” ranked fourth with high effect (m = 3.69).  As we all 
know equipments and facilities have an effective role on the teaching and learning process.  The nature of the TOEFL 
course (grammar, reading, comprehension) and studying English as a foreign language, made it urgent for the TOEFL 
teacher to apply some  instructional aids in order to facilitate students’ learning the material.  For example ,how can 
students pass the listening section without listening equipments (lap, recorder, etc)?  Also, when deciding upon a 
TOEFL preparation course, a certain number of  students that are allowed in a single class in the institutions should also 
be considered. The ideal number should be no more than a dozen; this could be the only way to offer the students the 
appropriate attention they will need during their preparation period.  

Although the difficulties related to the “Language center staff” came in the fifth and last rank and considered with 
low effect (m = 2.25), it is still considered as a difficulty that affects students preparation program.  The teacher is 
considered to be one of the most important element in the teaching and learning process to achieve its goals and 
objectives.  Because of this the TOEFL teacher must be qualified enough and prepared well to teach the course.  In 
terms of personalities characters, must be cooperative with students, interact with them respectfully.  In terms of 
teaching methods and styles, the teacher must know and use the appropriate methods and styles in a way that suits the 
nature of the content and the students’ level. 

Table (4) Means, standard deviations for the items arranged descendingly (n = 179) 
 

Item item Rank Mean Std.Dev. 

34 The tuition fees of the TOEFL test are expensive  1 4.65 .914 

28 The students are not convinced in having the course as 
graduation condition 2 4.61 .901 

18 The section which is related to the listening skill test is 
difficult 3 4.54 .836 

35 High price of the text books of the TOEFL course 4 4.49 1.103 

33 The tuition  fees related to the TOEFL course are expensive  5 4.49 1.057 

11 The time needed for the TOEFL test is not enough 6 4.36 1.073 

6 High number of students in each TOEFL class  7 4.31 1.167 

16 The TOEFL test level in general is difficult 8 4.30 1.074 

27 Student’s weakness in English language 9 4.27 1.239 

32 Fear of failure during the TOEFL test 10 4.13 1.268 
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7. Reliability of the instrument 

Cronbach-alpha coefficient was calculated for the instrument as a whole and for each dimension (Table 2).  

Table (2) 
 

Dimens.  Dimension Coefficient 

1 Equipments and facilities .8522 

2 TOEFL curriculum .5683 

3 TOEFL exam .7152 

4 Language center staff .8855 

5 TOEFL students .6859 

Sum total  .8349 

7.  Data Analysis: 

Descriptive statistical analysis was applied to the data to generate a comprehensive set of the ranked difficulties 
that faced students during their TOEFL preparation program.  So the means, standard deviation, and percentages 
were computed.  In addition, means, standard deviations, t-test, one way analysis of variance (ANOVA) were used 
to detect significant differences of the study variables. 
 

Results and Discussion 
 

Usable data from (179) questionnaires were analyzed using suitable statistics. 

Question # 1:  What are the most important difficulties that face graduate students during their TOEFL 
preparation program in Jordanian universities? 

To answer this question, descriptive statistics were applied (means, standard deviations).   

Difficulties were prioritized in terms of its effects.   
 

Table (3) Means, standard deviations for the dimensions arranged descendingly (n = 179) 
 

Dimension #  Dimension Rank Mean Std. Dev. 

5 TOEFL students 1 4.28 .628 

3 TOEFL test 2 3.95 .649 

2 TOEFL curriculum 3 3.70 .942 

1 Equipments and facilities 4 3.69 1.101 

4 Language center staff 5 2.25 1.211 

Looking at table 3, the five dimensions received means started with 2.25 and over.  This result in general points out 
that all difficulties have effects on the students during their preparation.  In terms of ranks, results pointed out that the 
most important difficulty which had very high effect was related to the “TOEFL students themselves” and ranked first 
(m = 4.28).  This result might be attributed to the fact that, the majority of Jordanian students in the universities; 
bachelor and graduate students are suffering from weaknesses in English language.  As a result, they do not have self 
confidence and mostly they are afraid of not passing the test when they study the English course.  In addition to that, 
most of the graduate students are employees, so enrolling graduate programs require them spending more time and 
effort, this means that their daily life requirements lead them to an unfulfilled study, unconvinced and having negative 
attitudes toward studying the TOEFL course.  Another reason could be related to the economic factor, the tuition fees of 
studying the course (course fees, test fees, text books costs) which are considered to be an important factor that added a 
lot of stress to their living expenses and as a result affected their preparation.  

The difficulties related to the “TOEFL test” ranked second with high effect (m = 3.95).  As sated before, students 
weakness in English language in general, means their weakness in the three sections of the test (grammar, listening, and 
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Table (1) Frequencies and percentages of the study sample according to the independent variables 
 

Variable Category Frequency Percentage 

Male 73 40% Sex 

Female 106 59% 

MA 154 86% Academic level 

PhD 25 14% 

Humanities 157 88% Academic area 

Scientific 22 12% 

Mutah 67 37% 

Yarmouk 58 32% 

university 

Hashemite 54 30% 

Sum Total 179 100% 

4.  Instrument of the study: 

A questionnaire was developed by the researcher to collect data in order to answer the study questions.  It 
included two sections: personal information, and (35) items under five different dimensions.  The items of the 
questionnaire generated from different sources such as graduate students in question, text books, journal articles.  
Respondents used the five Likert Scale to value of each difficulty in terms of its value as a barrier during his/her   
TOEFL preparation program.  The five Likert Scale are:( very high, high, medium, little, and very little) 

Steps of Developing the Instrument 

• The researcher distributed an answering sheet to a group of graduate students to answer a question about the 
difficulties they faced. 

• The researcher went through and read the materials in question.  

• Then the researcher created major areas regarding the difficulties. 

• All difficulties were divided and distributed under five major dimensions according to the nature of difficulty. 

• The instrument was distributed to the selected /validity team/ to be judged. 

• Then the instrument was translated from Arabic into English by the researcher. 

After the instrument was prepared, it was distributed to the respondents in Arabic version because the respondents 
are none English native speakers and in order to avoid any hesitation or time waste in looking up an unknown 
word or idea in English language. 

Copies of the surveys were distributed to the graduate students at their universities by the researcher herself, total 
of 186 questionnaires were collected (return rate of 89%).  7 questionnaires were avoided  because they didn’t 
fulfill the requirements of answering the questionnaire,179 questionnaires were analyzed.  

5. Validity of the instrument 

Six professional university professors received the questionnaire in Arabic version to check the content and 
constructive validity.  They were asked to put their opinion about the instrument regarding the content and clarity.  
They were also asked to suggest any modifications, the comprehensiveness of the instrument, the adequacy of 
each item, and suggest any changes were necessary. 

6.  Pilot study:  The questionnaire was field tested with a group of 5 graduate students from outside of the study 
sample for the purpose of any clarity, organization, and content based on feedback from those individuals.   
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ignore the test because of criticism of it, but to determine how to meet the students' needs for proficiency and to display 
this proficiency to their best advantage.  

Angelis, Paul J. (1977) discussed in his paper the relationship between language proficiency and intelligence. In 
particular, the paper is concerned with the elements of intelligence testing which creep into tests designed to determine 
language proficiency, and the proliferation of testing of all types and the kinds of interpretations made of these tests. 
Particular reference is made to the non-native adult speaker of English who is frequently subject to these types of tests. 
Native-speaker data indicate that the reading section of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) presents 
difficulty for the native and non-native speaker of English alike, and that both groups find this section the most difficult 
of the test. A comparison of TOEFL and Graduate Record Examination (GRE) scores for foreign students applying for 
admission to Texas A&M University did not show a very high correlation. A Swedish study which attempted to 
examine the relationship between proficiency in English as a second language and various intelligence factors was also 
unable to find high correlation between the two types of test. Indications are that the GRE and similar tests are not 
appropriate for determining second language proficiency.  

Skipper, Charles E. (1988)  in his research sought to determine if male and female preservice teachers differ in 
their preference for college level course learning activities and teaching methods. A cross sectional method of data 
collection was used with a total sample of 549 students, 113 males and 436 females. Females expressed a significantly 
higher preference than males for variables related to instructor and course organization. They also expressed higher 
preference for variables related to student-instructor rapport. Females preferred viewing films, asking questions, and 
holding review sessions. Males expressed a higher preference for giving oral reports and independent learning. Females 
held lower preference than males for true-false exam questions, but higher preference for workbooks and grading on the 
curve.  

Allen, Jerry L.;  And Others (1987) in their study examined the relationships among students' gender, 
communication avoidance behavior, and classroom achievement. Additionally, the study investigated the relationship of 
the instructor's gender to the student's perception of instructor immediacy and the experiencing of cognitive and 
affective learning. Data collected on 389 undergraduate students indicated that females experience more communication 
apprehension (CA) in the classroom, but females were generally more immediate than males. Male students showed a 
preference for more independent and avoidant learning styles, while female students preferred collaborative and 
participative learning styles. Interestingly, though female students reported higher CA in the classroom, they 
experienced more affective and cognitive learning than male students. Overall, communication variables proved to be 
better predictors of learning than learning style variables. Low CAs learned less and felt worse about themselves in the 
classroom. Female instructors assigned higher grades and were perceived as more immediate than male instructors. (A 
72-item reference list and 4 data tables are appended.) (Author/GPL)  

 

Research Methodology 

1.  Method: 

A descriptive survey was used because of its suitability to the nature of this study.  

2.  Population of the study: 

Society of the study represented by all graduate students who registered for the TOEFL class level 2 in the 
summer semester at three Jordanian governorate Universities in the academic year 2008/2009 which consisted of 
(179) graduate students. 

3.  Sample of the study: 

Sample of the study consisted of (179) graduate students who finished studying TOEFL class level 2 in three 
Jordanian Governorate Universities, and they were deliberately chosen.  Table (1) shows the distribution of the 
population according to sex, academic level, academic area, and university. 
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Studies obtained were useful for the present study in terms of:   

- constructing the theoretical framework of difficulties that face graduate students during their TOEFL 
preparation program.  

- determining the suitable manner for conducting the present study. 

- discussing and interpreting the results of the present study.  

Hale, Gordon A. (1988) conducted a study entitled " Student Major Field and Text Content: Interactive Effects on 
Reading Comprehension in the Test of English as a Foreign Language ", he stated that analysis of TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) scores for 32,467 graduate school applicants, all nonnative speakers of English, 
revealed that students in the two key major-field groups, humanities/social sciences and biological/physical sciences, 
performed better on reading passages related to their own groups than on other passages. The effect was of statistical, 
but not practical significance.  

Huang, Jinyan (2006) conducted a study about ESL students who were studying at North American universities.  It 
was indicated that Chinese students have difficulties in understanding academic lectures, taking notes, writing 
assignments, and giving presentations although they have obtained high TOEFL scores.  This study investigated the 
English academic listening challenges as reported by seventy-eight Chinese students at an American university. This 
paper focuses on Chinese students' reported confidence in their English abilities for academic listening. Their self-
ratings show that reading ability and grammar are the strongest areas, and listening and speaking are the weakest areas. 
Ninety-two percent of the participants reported having difficulties in understanding English academic lectures. Arts 
students who had been studying at this American university for less than one year reported that they could only 
understand sixty to seventy percent of the lectures in their majors. 

Takanashi, Yoshiro (2004)  conducted a study and revealed that Japanese students often feel it difficult to acquire 
communicative skills in English at school. Although many of them appear to have positive, favorable attitudes towards 
learning English, their annual Test of English as a Foreign Language (TOEFL) total score means has been consistently 
low. The present paper discusses this paradox from two points of views, pedagogical and cultural. First, some features 
of TEFL in Japanese schools are highlighted. TEFL starts late (at junior high school), the class hours per week are 
comparatively few, and classes are large. In addition, while communicative language teaching (CLT) has been formally 
adopted, teachers and students are still conscious of grammar-translation skills, particularly because of their prominence 
in University entrance examinations. Second, certain aspects of Japanese communication styles have significant effects 
on students' motivation to learn English and their preferred modes of communication in English. These include "dual 
structured" communication, implied meanings, tacit understanding, and sensitivity to social and contextual factors such 
as formality, status, power, and social distance. This paper presents the results of a study on aspects of formality and 
politeness in the use of English by Japanese teachers and students, and concludes by discussing recent developments 
and future prospects.  

In terms of how males and females evaluate teachers, Bachen, Christine M.; McLoughlin, Moira M.; Garcia, Sara 
S. (1999)  conducted a study and found that female students rated female faculty especially high across five teaching 
dimensions and male faculty comparatively lower, whereas male students did not evaluate male and female professors 
as significantly different. Finds that assessments of faculty were further influenced by the strength of students' gender 
schema and that gender schema may also lead to differential preference for particular teaching styles.  

Palmer, Ian C. (1984)  stated that it is concluded from a review of the literature and consideration of the type and 
objectives of tests and programs in English as a second language that, just as limiting an instructional program to what 
is to be tested in standardized tests would be inappropriate, so would constructing such a program without regard for 
what was to be tested. It is suggested that a more realistic and effective response be taken to students' needs regarding 
the Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Four test preparation methods should be addressed: (1) 
familiarization with the test format and procedures, (2) skill-building in regular classwork and special preparation 
classes, (3) practice in taking tests, and (4) training in test-taking techniques based on the test's design features as used 
by the test creators. Potential problems include the risk of an overly test-centered program, and potential advantages 
include the use of student motivation for passing the test to enhance competency and the capability of answering deep 
student concern about the tests. It is proposed that the responsibility of the intensive English language program is not to 
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Although each university is in charge of providing TOEFL students with all needs and prepare all necessary 
equipments that help in preparing students for the TOEFL test.  The question emerged regarding students preparation 
program was (what kind of difficulties encountered during students preparation).   

As a result, some of the graduates do not have a smooth succeeding in the test.  Because of this study emerged as a 
trial to determine the most important difficulties that obstacle students during their preparation for the TOEFL which 
affect their achievement in the test.    

Importance of the study 

Graduate students who are going to take a TOEFL course work without being properly prepared will probably face 
a waste of time and money.  That’s why they have to take plenty of time to study so that they show the highest 
performance they are capable of on the test.   

Determination difficulties, either materialistic and or humanities that face graduate students during their 
preparation for the TOEFL, might help in developing the program and make it more effective.   

An excellent Test of English as a Foreign Language score is essential for a promising academic life, and deciding 
on the appropriate TOEFL preparation course which can help the student reach the top percentiles among the tested 
ones. A program that magnifies students’ testing aptitude while they are learning English lingo and terms will prove 
certainly helpful; especially if it gives some kind of vision about special strategies to utilize when the exam finally 
comes.  

TOEFL course at Jordanian universities must have an effective role in assisting low skilled students in English 
language.  Failure in doing so will negatively affect students’ learning and achievement.  Relying on the graduate 
students who enrolled TOEFL preparation program at Jordanian universities to determine the difficulties of the 
preparation program, will provide us with realistic and concrete information regarding the program difficulties.  This 
information should assist intended universities overcome the difficulties.  Then, it might have a positive influence on 
the students’ achievement in the TOEFL test.  Effective TOEFL preparation program needs a continuous process of 
diagnosing weaknesses.  Conducting such a study  to address issues related to TOEFL preparation program difficulties, 
might be a help in finding solutions to problems that could appear, and it might play a vital role in making the program 
more adequate and effective.   

Purpose and questions of the study 

The major purpose of this study was to determine the most important difficulties that face graduate students at 
Jordanian Universities during their TOEFL preparation program.  This major purpose includes five objectives:  

1. Determining the most important difficulties that face graduate students during their TOEFL preparation 
program in the Jordanian universities. 

2. Determining the differences in the difficulties that face students by university. 

3. Determining the differences in the difficulties that face students by sex. 

4. Determining the differences in the difficulties that face students by academic level. 

5. Determining the differences in the difficulties that face students by academic area. 

According to these five objectives, five questions were emerged as the following: 

1. What are the most important difficulties that face graduate students during their TOEFL preparation program 
in Jordanian universities?  

2. Are there significant differences in the difficulties that face students by university? 

3. Are there significant differences in the difficulties that face students by sex? 

4. Are there significant differences in the difficulties that face students by academic level? 

5. Are there significant differences in the difficulties that face students by academic area? 

Literature Review 

A comprehensive search was conducted to identify relevant studies under the topic of difficulties, obstacles, and or 
problems that might face students during their TOEFL preparation program.  Results of the search stated that no studies 
were conducted around the topic of the current study.   
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study hard. You should plan your study to cover all the aspects of each section of TOEFL. Good knowledge of English 
language and a vast vocabulary will be of great help. A good book or a good tutorial will be helpful for your study for 
TOEFL.  

The second part of the TOEFL test prep is to practice well for the exam. Practice makes perfect. The practice part 
of TOEFL test prep may be further divided into three levels. In the first part students should practice a large number of 
similar question types, understand their difficulty and develop logic to handle them with minimum wastage of time 
during the exam. In the second part students should practice to answer the entire section at a stretch. These practices 
should be both timed and un-timed. The feedback from these practices should be used to identify the weaknesses in 
each section and follow it up with regular study to rectify the mistakes. The third part should be a practice of the 
complete test against time in test-like circumstances. The third part will not only prepare you mentally for the actual 
exam but will also make you aware of the problems and tensions you are likely to face during the examination.  As 
mentioned earlier feedback from these tests should be used to focus your study to remove those weaknesses.  

The third part of TOEFL test prep should be to know the format of the exam. This would mean to know the details 
of the questions types, marks distribution and time allotted for each section in detail. You should also familiarize 
yourself with the directions for different types of questions in the exam. This will not only give you tremendous 
confidence but also help you save a lot of time during the exam.  

Recently, The Ministry of High Education in Jordan has required from each graduate student (MA& PhD students) 
to have an accepted TOEFL score in advance or accomplish a TOEFL test successfully as a graduation requirement.  As 
a result of succeeding in the TOEFL test, graduated students should become fully aware of the following skills: 
listening, reading, structure, and Test of Written English.   

Universities that hold TOEFL classes are required to prepare and graduate quality TOEFL students to use English 
language in the real world performance.  Those TOEFL students should explore and use alternative English language 
skills to facilitate their different kinds of works and make it more effective.  In order to achieve this goal, each 
university that has TOEFL students should take care of the TOEFL preparation program to be  accomplished 
successfully.  

Students’ TOEFL Preparation Programs does not have much opportunities for development and improvement.  In 
fact the TOEFL coursework does not have much care from the university as other courses because the responsibility of 
the final exams goes to the high ministry of education.   Also, TOEFL course have been recently getting weaker 
because of the difficulties it faced.   As a result, it is becoming obvious that with the decrease of care and insufficient 
instructional aids needed for preparing students, the TOEFL course work for preparing graduate students will not highly 
achieve its goals and or objectives.    

If the universities want to achieve the TOEFL course goals mentioned, it must be more effective in preparing all 
necessary facilities and equipments and other needs that will adequately help preparing students to be successfully 
accomplished the TOEFL course.  This study is a trail to determine the most important difficulties that face graduate 
students during their preparation for the TOEFL which affect their achievement in the test.   It is hoped that achieving 
the study purposes will be professionally beneficial for universities, graduate students, and educators in question. 

Problem of the study 

In the last years, more and more Jordanian and other foreign students have applied to the graduate programs at 
Jordanian Universities to complete their higher education (MA and PhD) to meet their different needs.   

Since the ministry of high education in Jordan imposed passing in TOEFL as a graduation condition for the 
graduate students.  The intended students required taking the TOEFL test and pass in that test, otherwise those students 
should register and enroll the TOEFL course work at one of the Jordanian universities.  After students finish the course 
work, he or she must take the unified final TOEFL test that is held by the ministry of high education.    

   Based on following up with the students results of the TOEFL test each year, and observations by the researcher 
who ,at the same time, is a teacher of the TOEFL course, and based on informal talks and discussions with TOEFL 
students, it was obvious that there were different difficulties that affect students' preparation and might impact their 
results in the TOEFL test also.  Some of these difficulties are related to the materials (TOEFL curriculum), limited 
facilities and equipments in the university, and different student needs such as managing their time and others.   
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 على أي مجال من مجاالت (α ≤ 0.05)إال انه لم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .  الرابع ولصالح الذكور في الحالتين

 .   الدراسة الخمسة أو على مستوى األداة ككل بالنسبة لمتغيري الحقل األكاديمي والدرجة األكاديمية

مفتوح لعينة الدراسة والخاص بذكر أية صعوبات أخرى غير التي ُذكرت في أداة الدراسة أشارت النتائج إلى وجود وفيما يتعلق بالسؤال ال

العديد من المالحظات التي ذكرها أفراد عينة الدراسة والتي بطبيعتها لم تكن صعوبات وإنما كانت بمثابة قناعات أو آراء أو اقتراحات وكان من 

 بضرورة وجود التوفل كشرط للتخرج حيث أن هذا الشرط يمكن أن يطبق على الطلبة المتخصصين في اللغة االنجليزية عدم قناعة الطلبة أهمها

 .  هذا باإلضافة إلى عدم قناعة الطلبة بوجود فوائد لدراسة مادة التوفل وقناعتهم هي وجود هذه المادة لجوانب مادية بحتة.  فقط
حقيقة تواجه الطلبة أثناء عملية إعدادهم المتحان التوفل وان أهم هذه الصعوبات تلك المتعلقة بالطلبة  هناك صعوبات  أنة الباحثجتواستنت

ة ضرورة أن تعمل كل جامعة وبالتعاون  الباحثتأوصأنفسهم مثل رسوم المادة ورسوم االمتحان وكذلك الصعوبات الخاصة بطبيعة االمتحان، وقد 

 .   الحلول المناسبة لتذليل تلك المصاعب حتى ال تشكل عوائق خالل عملية إعدادهم المتحان التوفلمع وزارة التعليم العالي على إيجاد
 

 .امتحان التوفل، اإلعداد المتحان التوفل، طلبة الدراسات العليا، صعوبات عملية اإلعداد :الكلمات المفتاحية

 
Introduction 

TOEFL is the test that aims at testing student’s knowledge and usage of English language.  The Test Of English as 
a Foreign Language (or TOEFL, pronounced "toe-full", or sometimes just "toffle") evaluates the potential success of an 
individual to use and understand Standard American English at a college level. This is required for non-native 
applicants at many American and English-speaking colleges and universities.  

The TOEFL was first administered in1964 and has since been taken by nearly 20 million students. It is 
administered worldwide by Educational Testing Service (ETS). http://www.mytoeflsuccess.com/ (2009). 

An excellent Test of English as a Foreign Language score is essential for a promising academic life and deciding o 

n the appropriate TOEFL preparation course can help students reach the top percentiles among the tested ones.  A 
program that magnifies graduate students testing aptitude while they are learning English lingo and terms will prove 
certainly helpful; especially if it gives some kind of vision about special strategies to utilize when the exam finally 
comes. 

TOEFL consists of the following parts: Listening section, Reading section and Structure and Test of Written 
English section.  Listening is a very difficult part. The peculiarity of listening task is that the speakers use American 
variant of the English and most students study British variant. The two are different in pronunciation as well as in the 
vocabulary. http://www.mytoeflsuccess.com/ (2009). 

The difficulty that students may encounter in the reading section of the test is that the texts chosen for the TOEFL 
contain for the most part certain specific scientific topics on biology, physiology nature, social and physical science, 
history and so on.  

Essay is considered to be one of the most difficult part of the TOEFL. It has to be written according to concrete 
structure, be laconic (usually around 700 words) and relevant. The sentences should be precise and not very long. The 
topic of an essay should appear in the first several sentences in a so-called theses statement. Each of the next paragraphs 
should develop this topic, but each should discuss another aspect to it. So, the paragraphs have their own main ideas, 
which should also be stated clearly. Overall, the paragraphs must be arranged with cohesion and coherence. 

Students who want to take the Test of English as a Foreign Language, or TOEFL should take into consideration 
that it is important for them to be prepared well before they take the test.  So, we should remember that taking a TOEFL 
without being properly prepared for it is a waste of time and money. That’s why graduate students have to take time to 
study so that they show the highest performance they are capable to do on the test.  

Based on the previous facts, students must improve their English language skills to achieve a higher score on the 
TOEFL.  The best way for doing this is to increase their English listening, speaking, reading, and writing skills.  
Because of this, the framework of the TOEFL curriculum must be built around comprehensive language training, 
especially in preparation for the TOEFL test.   

A good TOEFL test preparation will require a well planning, dedicated and sincere effort from both the teacher and 
the student. TOEFL is a tough exam and the only way to do well in this exam is to prepare well. A thorough knowledge 
of the subject and a sincerely executed TOEFL test preparation will help you to secure a high TOEFL score.  

TOEFL test prep should be divided into several parts each aiming to achieve a different goal. The first major part 
of TOEFL test preparation would be the study for the test. This part is very important and will play the role of an anchor 
for your preparation. There is no alternative to thorough study and good understanding of English language. You should 
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Abstract 
 

This study aimed at determining the most important difficulties that face graduate students at Jordanian 
universities during their TOEFL preparation program.  The study sample consisted of (179) graduate students (73 
male, 106 female),who studied TOEFL class level (2), and they were deliberately chosen.  The researcher used a self-
developed questionnaire to measure the study purpose.  Validity and reliability were inspected.  Results of the study 
indicated that difficulties regarding “TOEFL students themselves” ranked first (m 4.28), then difficulties regarding 
“TOEFL test” ranked second (m 3.95).  The difficulties related to the “TOEFL curriculum” ranked third (m 3.70), and 
difficulties related to the “equipment and facilities” ranked fourth (m 3.69), and finally difficulties related to the 
“language center staff” came in the end with fifth rank (m 2.25).  Also results stated that there were significant 
differences (α ≤ 0.05) by the university variable on dimension 1 in favor of Mutah University, and on dimensions 4,5 in 
favor of the Hashemite University.  Also, results revealed significant differences (α ≤ 0.05) between males and females 
on the instrument as a whole and on dimension 4 in favore of males.  But there were not significant differences (α ≤ 
0.05) on any dimension and or on the instrument as a whole by the academic area and the academic level variables.  In 
regards to the open question about any other difficulties faced students, results pointed out that  there are other varied 
notices, its nature were as ideas, suggestions, and believes .  The most important two were that students do not believe 
that they should take the TOEFL, it should be just for students specialized in English language, the second one was that 
students are not convinced by the benefits of the TOEFL, and it is for materialistic purpose only. 

 

The researcher concluded that there are real difficulties face graduate students during their preparation for the 
TOEFL test, and the most important of it was that related to students themselves as course and test tuition fees.  The 
researcher recommends that each university should work with high ministry of education to overcome these difficulties 
so that they do not hindrance students’ preparation for the TOEFL test.   

Keywords: TOEFL test, TOEFL Preparation Program, Graduate Students, Preparation Program Difficulties. 
 

 الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية

 لخالل مرحلة اإلعداد المتحان التوف

 .عة مؤته، الكرك، االردنمركز اللغة االنجليزية، جام هدى رواشده،

 خصمل
 

 . تحديد أهم الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية خالل عملية إعدادهم المتحان التوفل إلىهدفت هذه الدراسة 

تم ، وقد )2(الذين اكملوا دراسة مساق التوفل مستوى  ) إناث106 ذكور، 73(طالب وطالبة دراسات عليا ) 179(تكونت عينة الدراسة من 

 بجمع البيانات باستخدام أداة قياس تم بنائها خصيصًا لقياس هدف الدراسة، وتم التحقق من ة الباحثتقام  .عمديهتيارهم جميعا بصورة اخ

 . معامالت الصدق والثبات
ية إعدادهم بمتوسط  إلى أن الصعوبات الخاصة بطلبة التوفل أنفسهم قد احتلت المرتبة األولى من حيث درجة تأثيرها على عمل أشارت النتائج

ثم الصعوبات . (3.95)بامتحان التوفل قد جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره  وكانت الصعوبات المتعلقة. (4.28)حسابي قدره 

في المرتبة الرابعة وجاءت الصعوبات المتعلقة باألدوات والتجهيزات . (3.70)الخاصة بمنهاج مادة التوفل في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 

، وكانت الصعوبات المتعلقة بالكفاءات البشرية في مركز اللغات قد جاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة (3.69)وقبل األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

الجامعات الثالثة عند كذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأثير الصعوبات بين . (2.25)بمتوسط حسابي قدره 

.  ، حيث ظهرت تلك الفروق على المجال األول ولصالح جامعة مؤتة، وعلى المجال الرابع والخامس لصالح الجامعة الهاشمية(α ≤ 0.05)مستوى 

كل وعلى المجال  بين الذكور واإلناث على مستوى األداة ك(α ≤ 0.05)أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

                                                           
© 2011 by Yarmouk University (0165- 1023) ISSN. 



 



 Ahmad Diab AL-Raimony 

 

 

2305

References:  

 

Central Bank of Jordan, 1964-1993. Annual statistical series. 

Central Bank of Jordan, 1970-2007. Different Annual Reports between, Amman, Jordan. 

Department of Statistics, National Accounts, from (1970-2005). Amman, Jordan. 

El- Nader. H. M and Hurnedat . Empirical Investigation of the Impact of Import Prices on The Domestic 
Prices: The Case of Jordan 1970-1996, Abhath AL- Yarmouk 2000.  

International Financial Statistics, (IFS), year Book 1994. 

International Monetary Fund, (IMF), Financial statistics from (2005-2008). 

Melo O. and Vogt, 1984, Determinants of the demand for imports of Venzuela, Journal of development 
economics 14.351- 358 

Ministry of planning, 1993-1997. Economic and Social Development Plans, Amman, Jordan. 

Ministry of planning, Five year Plans (1986-1990.P.15) Amman, Jordan. 

Sarmad. K. (1989). the determinants of import demand in Pakistan, world development. Vol., 17.No.10, 
PP 1619- 1625. 

Shabbir. T & Mahmood , structural change in the import demand function for Pakistan, the Pakistan 
development , Review 1991. 

Shaltout. H.M. (1988). an econometric model of UAE import (1972- 1985), the economic and 
administrative science review. Issue No. 4 

Sheills, C.R. (1991). Errors in import demand estimates based upon unit- value indexes, The review of 
economics and. 

T.A, Bay lan and P.M Cuddy. (1987). "Elasticities  of Import Demand and Economic Development" 
Elsevier science publishers, B.V (North Holland). 1986. 

Tayyeb and Riaz. (1991). Structural change in the import demand function for Pakistan, The Pakistan 
Development review, 30:4 Part 11 (winter 1991) PP. 1169- 1184. 

World Development Report. (1995). Will Arab Workers. Prosper or be left out in the Twenty First 
Century, Regional Perspective on 1995, world Bank, Oxford university press. 



 Abhath Al-Yarmouk “Hum. & Soc. Sci.” 2304 

If we refer the average growth by N, then: 
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Manipulating (2) we get the following 
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Knowing (C ,I, N), therefore it is able to calculate the value of capital stock in (1970) as it follows: 
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And from this, one could calculate the value of capital stock for the rest years up to 1993. 

2.   Michaely 1977 P 50 has argued against the export measurement, hence exports are the component 
of natural output and therefore autocorrelation is most likely to be present. For this, the authors 
have isolated the export effect by deducting the exports from the GDP, then calculated will be as 
follows: 

Calculated RGDP = RGDP- Real Domestic Exports.  

3.   Even after corrected for serial autocorrelation and also there is no evidence of multicollinearity in 
the model. 

4.   The constant term was dropped out, because: (i) Theoretically, the total differential of the constant 
term is zero, i.e. 
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In addition to that the civil war in 1970, created suspension in the Jordanian economy, as well as 
the consequences of the aid which was suspended by neighboring Arab countries. On the external level, 
the oil crises between 1976- 1980, and the Gulf war in (1990) and in 2003, presented problem returnees 
numbering about (400000) persons. 

 

Conclusions: 

In the study , the researcher examined the determinants of economic growth in Jordan. The aim of 
the study is to analyze the relationship between elaticities of labor, real capital, real export and real 
import and economic development. To analyze this relationship a conventional model based on the 
aggregat production function has been used with labor, capital, exports, import and dummy explanatory 
variables. The intended period is the period of which the Jordanian economy experienced in it a gradual 
transition from highly protected slow growth economy to open and rapidly development economy. The 
real (GDP) growth response over the period was similar most other developing countries. However the 
study results showed that there is a positive relationship between real capital growth and real export 
growth and real GDP growth , while there is a negative relationship between labor size growth and real 
GDP growth and there is anegative relationship between real import growth and real GDP growth.  

 Recommendations: 

With respect to labor variable, Jordan has to adopt a comprehensive training program to improve 
labor productivity. Moreover, Jordan has to pay more attention to the disguised employment in the over 
manning in the public sector, as well as public employees are often under equipped and work in over 
crowded conditions. 

Jordan also has to pay attention to the export sector which plays a significant role in the 
improvement of the balance trade as well as the balance of payment and subsequently enables the 
country to import the essential capital goods which are considered the formative power of economic 
development in the country and to raise labor productivity. 

 

Foot notes: 

1.   The estimation of capital stock: The capital stock was generated for the whole period 1969-1993 in 
current Dinars. Capital stock has been calculated by employing a mathematical model based on the 
size of capital stock. 

The estimation of this model has been applied by many empirical studies (Beogiel 1990,P3). 

It is assumed that the value of capital stock in current period (t) equal the value of capital stock in 
previous year (t-1) adding to it, the new value investment in current period (t) minus the value of capital 
consumption in the previous year (t-1), this however can repeated by the following mathematical 
equation. 

Kt = 1t +(1-c) Kt-1 

where: 

K=the (value) of capital stock in current period (t) 

1t= Gross fixed capital formation in current period (t). 

C = average capital consumption. 

Reforming the previous equation in order to be suitable for the research period 1970-1973.  

Therefore, the equation, will be as follows: 11970+ (1-c) K1969 

Observing the equation, it has enabled us to estimate the value of capital stock in 1970 and the 
following years, if we only knew the value of capital stock in 1999. In order to the derive the of K 1969, 
we assumed that the Jordanian economy has experienced a stable economic growth during the sixties, 
where, the growth of nominal Gross Domestic remain the same, (growing the same). 
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In the same table (1) equation (1.2) results indicate that an improvement have been shown in the 
term of goodness of fit. The estimated sign of the coefficient are as expected except, the sign of labor 
and statistically significant at 1% level. Adding to this, the value of (D.W) lies in the inconclusive 
region which means that we can not conclude wether auto correlation does or does not exist. 

In equation (1.3) the model perform quiet well in terms of adjusted ( 2R
−

) and (DW), and the signs 
of the coefficients are as expected except the sign of labor which may be due to lack of capital growth 
compared, to labor size growth. The coefficient are statistical significant at 1% level. 

In equation 1.4 the estimated sign are as expected except the labor variable which may be due to 
the proceeded explanation and (DW) shows that there is no autocorrelation is existed and (DW) lies in 
the inconclusive region and the coefficient sign are Statistically significant at 1% except labor at 5%. 

Equation (2.3), without the constant, shows some statistic improvements. The model performs quite 
well and the (DW) declined. 

The significance of (DW) is at 5%, the level of DW is in the inconclusive region which means we 
can't conclude wether autocorrelation does or does not exists. The labor variable coefficient is also 
negative. 

Because of the proceeded results, a second order autocorrelation correction has been adopted, the 
results after the using of second order autocorrelation correction have improved. 

As shown in table (3.3) the model performs quite well and all the expected sign (except labor) are 
statistically signification at 1% level. The value of (DW) indicate that there is no autocorrelation 
existing, 

In more details, the results indicated that labor growth has a negative impact on the growth of real 
output. As shown a (1%) increase in the growth rate of labor size, leads to decrease of 0.291 % in the 
growth of real output and it's coefficient is statistically significant at 1% significancy level. This 
negative impact is due to the limited growth which leads to low marginal productivity of labor. The low 
of marginal productivity is due to the decline of real wage during stabilization episodes of the 1970s to 
late 1980, or to the lack of planned training programmes, and it may also due to the disguised 
employment in the public sector, hence the government policy has preferred to reduce investment and 
wages rather than employment. More over employees in the public sector often under- equipped and 
work in over crowded conditions, while the private sectore is engaged mainly in producing capital- 
intensive import substitutes. Most of new jobs are in low productivity wages services and agriculture ( 
world development report, 1995). As shown in table (3) equation (3.3), indicated that there is appositive 
relationship between real capital stock growth (1) and real output growth. The equation shows that an 
increase by 1% in real capital stock leads to an increase of 0.55% increase of real output and it's 
coefficient is statically significant at 1% level. This result remark that real capital stock plays a crucial 
role in the growth of real output, because most industries capital intensively than labor. This is due to 
the belive of decision maker in the private sector, that the best way to achieve high economic profit is 
through adopting capital intensive technique, and therefore industrial development has been encouraged 
by enhancing the financial resources toward the industrial sectors. Adding to that, the mining and 
quarrying sectors depend heavily on machinery and heavy equipment. 

Equation 3.3 in table (3) indicated also , that there is appositive relationship between real export 
growth rate and real output growth rate, and the coefficient is significance at 1% level. (High 
significance). A 1% increase in real export growth rate leads to an increase of 0.51% in real output 
growth rate. This strength relationship comes from forward and backward linkages between export and 
economic sectors. Moreover the effect of the export sector on the rest of economy sectors. 

Ultimately equation 3.3 includes the Dummy variable to capture the effects of political instability 
and structural economic changes. 

The result indicated that there is a negative impact as expected between the dummy variable and 
growth rate of real GDP and the coefficient significancy is at 1% level. 

This strong negative impact comes from the internal and external factors affected the growth rate of 
real output in Jordan. Such as Arab Israel war in 1967 which established social and economic problems 
in the seventies and eighties for Jordan. 
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Table 2: Coefficients, t- values, Durbin watson (DW), 2R
−  for real GDP equations (RYT) in along 

linear form without constant against : 

Equation 
number L Lab L Rcap  L Rexp  L Rimp  Dum  R2 F-T Dw N 

2.1 0.50 
(2.87)* 

0.89 
(6.03)* 

   0.66 44.0 0.15 23 

2.2 -1.08 
(-4.35)* 

0.234 
(5.21)* 

0.6 
(6.33)* 

  0.89 82.4 1.04 23 

2.3 -0.66 
(-3.12)* 

0.57 
(7.02)* 

0.43 
(5.41)* 

-0.31 (-
3.67)* 

-0.17 
(-3.58)* 
3.58)* 

0.91 90.7 1.67 23 

 

Table 3: Coefficients, t- values, Durbin watso (DW), 
2R
− for RDP equations (RYT) of the second 

Order Autocorrelation without constant in along- Linear form against: 
Equation 
number L Lab L Reap L Rexp L Rimp Dum R2 F-T Dw N 

3.1 -0.281 
(-0.62) 
 

0.91 
(5.66)* 

   0.87 82.2 0.6 23 

3.2 -0.21 
(-0.492) 

0.95 
(7.63)* 

0.092 
(-0.566) 

  0.875 54.6 0.55 23 

3.3 -0.81 
(-3.76)* 

0.55 
(7.2)* 

0.51 
(5.82)* 

(-0.42) 
(-5.22)* 
 

-0.81 
(-3.8)* 

0.89 52.1 1.75 23 

 

Where : 

L Lab : Labor size growth rate  

L Rcap: Real capital stock growth rate  

L Rexp : Real Export Growth rate  

L Rimp : Real import growth rate  

Dum : Dummy Variable 

The dummy 

(1) In during the political instability period 1970- 1973 and 1987- 1991 

(0) Is otherwise  

t- Values are in parentheses  

* Significant at 1% 

** Significant at 5% 

 

As indicated in table one equation (1), the model does not perform quite well, but it yields the 
correct signs and statistically significant at 1%, the values of DW shows that there is autocorrelation. 
The existence of this autocorrelation may be due to missing variables or incorrect function form. 
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had been choosed in which those variables enter as inputs in gross domestic product. This model 
had been employed because it is deemed to be the most appropriate tool for the explanatory variables 
effect in this research. The econometric model which is derived from the above function avoid the lag 
variable in exports and imports variables in particular because they are not significantly different from 
zero. By doing the total differentiation in both sides of the function with respect to time and by applying 
a log transformation in order to linearize the proceeded function in parameters, the resulted log linear 
model is as follows : 

Log yt = loga0 + a1 Log Lt+ a2 Log Kt + a3 Log Xt + a4 Log Mt + a5 Log Dumt + Ut 

The expected values of the coefficients are : 

a1 >0, a2 >0, a3 >0 and a4 <0 

The values of the coefficients of the independent variable measured the degree of the 
responsiveness ( Elasticities) of RDP, as a result of the change of the explanatory variables namely a1, 
a2, a3 and a4 which represent the labor, capital, exports and imports elasticities respectively. 

To avoid the autocorrelation results from exports in RGDP, the researcher avoid this by isolating 
the export effect, by deducting the domestic exports from the RGDP , then calculating RGDP will be as 
follows : 

RGDP = RGDP – Real domestic exports. 
 

The Empirical Results  

The following tables show the empirical results of the Ordinary Least Square (OLS) model, and the 
Second Order Autocorrelation (AR2), for the growth of real (GDP) in a log linear form against the 
growth rate of labor size, real capital stock, real domestic exports, real domestic imports and dummy 
variable. 

 

Table 1: Coefficients, t- values, Durbin Watson (DW), 
2R
−  and FT for real GDP equations (RYT) 

in along linear form against: 
Equation 
number 

constant L Lab L Rcap L Rexp L Rimp Dum R2 F-T Dw N 

1.1 2.7  
(1.27) 

0.578 
(2.89* 

0.610 
(2.422* 

   0.72 22.5 0.19 23 

1.2 0.711 
 (0.442) 

-0.1 
(-3.341)* 
3.341* 

0.41 
(2.322)* 

0.556 
(5.92)* 

  0.88 52.6 1.04 23 

1.3 -0.72  
(-0.561) 

-0.792 
(-3.12)* 

 

0.66 
(4.22)* 

0.430 
(5.12)* 

-0.17 
(-3.5) 
(3.5)* 

 0.91 64.7 1.59 23 

1.4 -0.521  
(-0.50) 

-2.11 
(-3.2)** 

 

0.78 
(3.98)** 

0.470 
(4.89)* 

-0.321 
(-0.28) 
0.28 

-0.21  
(-3.51)* 

0.92 62.2 1.8 23 
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An empirical study was prepared by Melo and Vogt (1984) provided estimates for relative price 
and income elasticities of imports demand and it's impact on the economic development in Venezuela 
for the period between 1962 and 1979. They suggested a number of interesting hypotheses of a more 
general nature regarding the behavior of import elasticity in the course in come of economic 
development. They argued that increase in  elasticities of imports demand are taken as reflecting an 
increase in the degree of openness of an economy. They suggested also that increases in the relative 
price elasticities of import demand is indicative of progress in increased import substitution capacity by 
developing countries. 

Another study was published by Baylan and Cuddy (1987). In their research, they examined the 
relationship between imports demand elasticities and economic growth in the republic of the Ireland. 
They employed a conventional import demand model contains income and price as independent 
variables. The results of their research indicated that price in the Irish case played an insignificant role in 
influencing the total imports on it's major components. The results also suggest that it is difficult to 
make generalization with respect to import demand equation performance over the course of 
development.  

Furthermore, Shaltout (1988), Presented an econometric research to specify an econometric model 
of demand for (UAE) imports and to estimate the parameters of disaggregate import categories, as well 
as aggregate imports. The results of the research indicated that the real income variable turned to be the 
major explanatory variable in the (UAE) import demand function . while the relative price variable is 
not significant factor in determining (UAE) demand for imports. 

An empirical study presented by Sarmad .K (1989) used a log linear form to determine empirically 
the appropriate formulation of the import demand function. 

The results of the study, indicated that price, and income elasticities are distinctly different from 
those of the developed and middle income countries. Income elasticites are in a number of cases greater 
than one, while relative price elasticities are much less than one. 

A structure change in the import demand function for Pakistan had presented by Shabbir and 
Mahmood empirical study (1991). The main conclusions of their study were that the average import 
demand function for Pakistan experienced structural break at the end 1971- 1972. 

Adding to this, the nature of the structural change cannot be captured adequately by simply adding 
a dummy variable for the year 1971- 1972. It found also that both the output as well as the price 
elasticities change across the regime. 

Shiells (1991) presented a research about errors in import demand estimator base upon unit- value 
indexes. The result indicated that using unit- value indexes does not greatly a ffect estimated import 
demand elasticity. 

Tayyeb and Riaz (1991), in their empirical research explored the timing and nature of a once for all 
shift in the a ggregate import demand function for Pakistan. The results showed and confirmed that the 
import demand function shifted in the year 1972- 1973 in such a way that import become more sensitive 
( elastic) to GNP and less sensitive to the relative price of imports. Moreover, the increase in income 
after 1972 has been source of fast growth in imports in Pakistan. The increase in the relative price of 
import has not been a forceful distinctive for import. 

An econometric study prepared by EL- Nader and Hmedat (1996), examined the impact of import 
prices on Jordan's domestic prices. The empirical results showed that Jordanian economy highly 
sensitive to the inflationary impulses from the world outside. 

 

The study model : 

In order to capture the effect of Labor, Capital, exports and imports on seal gross domes product 
(RDP) growth, a conventional econometric model based on cobb- Douglas production function. 

Yt = ALa1 Ka2 Xa3 Ma4 eu  
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Introduction: 

Because Jordan is a small and poor country in natural resources, the country had considered 
economic growth as one of it's main objectives. 

In the fifties, sixties and seventies, the economic development in Jordan suffered from several 
obstacles and barriers, such as the big dependence on tariffs and quota restrictions. 

In the last few decades, Jordan recognized the failure of this strategy and anew economic strategy 
had been obtained. Therefore, areorientation in economic policy in favour with foreign trade 
liberalization strategy encouragement had been adopted. Since the first half of seventies, Jordan strategy 
took the form of tariff reduction and exports promotion through the encouragement of foreign direct 
investment. 

Because of this strategy, Jordan has witnessed abuoyment in economic growth in GDP during the 
period 1973- 1995 and from 1996- 2007, The nominal GDP increased from 211.8 million JDs in 1973 to 
3595.7 million JDs in 1993, and to 11877.4 million JDS in 2007. ( Central Bank of Jordan, different 
annual Reports between 1970 and 2007). In the last decade (1996- 2007) Jordan accelerated the 
openness of the Jordanian economy on the foreign world, and proceeded to dissimulate the elaborate 
structure of protection erected over the previous fifty years. However, in a short period, Jordan had 
moved from being highly protected economy to become one of the most open economies by 
international standards. 

In the light of the fact that Jordan has poor resources base, the successful strategy of exports led 
economic development depended critically on the importation of most of the essential inputs for 
productive purposes. Therefore, imports increased from 3635.2 million JDs in 1976 to 9593.5 JDs in 
2007 (Ministry of planning, Economic and social Development Plans (1993-1997), Amman, Jordan. 

The problem of trade deficit did not represent a major constraint on development due to substantial 
direct foreign investment from foreign world, and neighboring Arah Gulf Countries. However, the 
external sector played amajor role in the national economy in Jordan in both terms of it's contribution to 
GDP and in meeting consumer and capital investment needs. (Ministry of planning, Five years plan 
1986- 1990 p.15, Amman, Jordan). The indicators support the proceeded argument. The openness of 
Jordan's economy increased from 35.5% in 1970 to 87.4% in 1993 and to 115.37% in 2007. (Central 
Bank of Jordan, annual reports from 1970- 2007). 

This remarkable percentage indicates, the increased dependence of the Jordanian economy on the 
foreign market, which consequently makes the economy highly sensitive to external events. In the 
import side, an important change occurred in terms of value and size and composition. This is due to the 
Jordan's economy expansion and it's needs to raw materials, intermediate and consumption goods. 

However, the objective of this study is to investigate and test the empirical relationship between 
foreign trade (exports and import), labor, and capital growth and economic growth. 

To achieve this objective, a theoretical literature review on the role of imports and exports and 
other explanatory variable had been reviewed. 

Adding to this an empirical analysis had been performed based on annual data for the period 1980- 
2007 drawn from the annual reports of the Central Bank of Jordan, (Annual statistical series, 1964-
1993). (International financial statistics, (IFS), Year Book 1994) department of statistics, (National 
accounts) 1965-2005,Jordan. and from the International Monetary Fund (IMF) Financial statistics, 
2005,2006 and 2007;. 

 

Literature Search: 

Since 1950s , the world witnessed a large discussion in the literature about the relationship between 
foreign trade expansion, labor and capital and economic growth in both developing and developed 
countries, and in particular after Briton Woods at 1945. Since that time, many theoretical and empirical 
studies have been conducted to assess the role of those factors in economic growth. Most of these 
studies remarked that imports play a negative role in the economic growth, while exports and capital 
accumulation played a positive role. 



The Determinants of Economic Growth in Jordan 
 1   

Ahmad Diab AL-Raimony, Department of Economics, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

The paper was received on 26/11/2009        and accepted for publication on 9/2/2010   
 

 

Abstract 
This paper estimates the role of exports, imports, labor and capital Variables  in real GDP growth 

in Jordan. 
To examine the empirical relationship between these explanatory variables and real GDP growth, 

the paper used a standard linearized cobb- Douglas production function. The used annual data covered 
the period between 1980- 2008, applying Ordinary Least Square (OLS) and Second Order Auto 
Correlation Techniques. 

The model results indicated that. there is appositive relationship between capital growth, and 
export growth, and real CDP growth and negative relationship between labor growth and real imports 
and real economic growth Any how the research results in general are consistent with most studies in 
this field except the role of labor force growth and real GDP growth. 
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 ملخص

 

ـــ ددات الرئيسـية للن   ـــ دف هذه الدراسـة إلـى اختبـار المح        ــــته ـــ وردات، الع ـــ الصـادرات، المست  (مو اإلقتصـادي فـي األردن       ـ مل، ـ

 ).رأس المال

 المتغيــرات التوضــيحية والنمــو االقتصــادي الحقيقــي فقــد تــم إســتخدام معادلــة كــوب دوجــالس   وإلختبــار العالقــة بــين هــذه

 بإسـتخدام البيانـات السـنوية للفتـرة الواقعـة بـين       Astandord Linear Cobb-Douglas Production Functionاالنحداريـة  

مشــكلة االرتبــاط الــذاتي بتطبيــق طريقــة كمــا تــم معالجــة ). OLS(وتطبيــق طريقــة المربعــات الصــغرى العاديــة ) 2010 -1985(

 ).AR2(االرتباط الذاتي من الدرجة الثانية 

ئج الدراسة على أن النـاتج الحقيقـي يتـأثر إيجابيـًا بنمـو رأس المـال ونمـو الصـادرات، بينمـا يتـأثر سـلبيًا بنمـو               اوقد دلت نت  

راســات الســابقة فــي هــذا  مــع معظــم نتــائج الد الدراســة منســجمة بشــكل عــام نتــائجالعمــل ونمــو المســتوردات، وبهــذا فقــد جــاءت 

 . دور العمل في نمو الناتج الحقيقياعد الموضوع ما
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granted his dating and so generally assumed that the wufūd drift to Madīna continued over a period of two full 
years (cf., for instance, Wellhausen's "The incorporation of the whole of Arabia into Islam was sealed by the 
"Barā'a" of the year 9 and the Ḥijjat al-Wadā' of the year 10" (22); also Watt (79).  But such an attempt to 
accommodate the two conflicting accounts on the date of the is unnecessary: al-Wāqidī's chronology is defective, 
and the link between the visits and the "Barā'a" seems to be unmistaka 
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33 For Samura's genealogy, see ibid.; for the captives being from ‘Adī b. Jundab, see above, note 45. 
34 Appointed by Muḥammad responsible for the ṣadaqāt of B. al-‘Anbar and other sections from B. ‘Amr b. Tamīm 

(Ṭab., ser 1: 1909.1), and put in charge of al-Yamāma by Khālid b. al-Walīd following the subjugation of Hanīfa 
(Balādhrī, Futūh 108). 

35 Ibn al-Kalbī (253.7) says of him "kana sharīfan ra'īsan." 
36 Or a son of a cousin (cf. Ibn al-Kalbī 253.4; Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 1042.1). 
37 Given by Ibn Ḥajar (Iṣāba 1: 1038.21) as Rabī'a b. Ruqay'.  But compare Caskel 2: 481. 
38 This seems to explain why the Prophet demanded a ransom for freeing the captives; he wanted to give compensations 

to the Fazārīs, who regarded the captives as spoils of war. 
39 Ibn Isḥāq was aware of these leaders' connection with the captive issue but not with the actual background of their 

presence in Madīna; hence his reference to them as members of the ‘Anbarī deputation. 
40 A prominent religious figure in early Basra (See Ibn Hazm 217; Khlīfa, Ṭabaqāt 44.) 
41 "wa-fī kulli 'l-qabā'ili kathratun wa-'adad" (2: 242.20).   This is also what Ibn Hishām  (4: 63.12f., 132.7f.) seems to 

imply. 
42 See, for instants, Watt ("Submission of Mecca"); Shaban, Islamic 13; Donner, Conquests 63. 
43 Cf. al-Zuhrī's "wa-laqad dakhala fī-tilka 'l-sanatayni mithla mā kāna fī-'lIslāmi qabla dhālika aw akthar" (Ibn 

Hishām  3: 336- 7).  He obviously refer here to the tribal support Muḥammad received during those two years (cf. 
Ibn Hishām 's comment on the statement).  

44 193.16 (cf. Ibn Hishām  4: 276.4).  This information can be corroborated by Ibn Durayd's description of al-Aqra‘ as 
"a sharīf both in the Jāhiliyya and in Islam" (239.10).  Also the restrictive phrase "fī-awwali 'l-Islām" may indicate 
that al-Mubarrad transmits, here, a genuine piece of information. 

45 That they were the only tribal leaders to be treated as such is highlighted by a well-known poem (Ibn Hishām  4: 136- 
7) in which the Sulamī al-‘Abbās b. Mirdās expressed his dissatisfaction with the share allocated to him in the 
spoils of Ḥunayn compared with the shares allocated to al-Aqra‘ and ‘Uyayna. 

46 Cf. Naqā'iḍ 149, 150, 151, 153,  155, 448, 601, and see Bevan's annotation on the place of "al-Kulāb" ("site of a 
battle in which the Sa‘d ibn Zayd-Manāt and the Ribāb defeated the Madhḥij and their allies" (idem. 3: 266)).  See 
also Ibn ‘Abd Rabbih V: 231. 

47Ansāb— Ms. II: 873.16f. ("When al-Aqra‘ arrived in Madīna accompanied by the Tamīm deputation, the Prophet 
addressed him: 'Only if your people did not hesitate to embrace Islam.'  He replied: 'Oh Messenger of God, a 
people of whom you have one thousand did not hesitate.'" 

48 Muzayna apparently had the same potential as the other main Ḥijāzī tribes, such as Aslam and Ghifār.  Now, a report 
by al-Wāqidī (690) puts the number of troops volunteered by Aslam and Ghifār combined at 200.  This is 
suggestive for Muzayna at Makka. 

49 For the system itself, see Ramini, Origins 121. 
50 The absence of specific information about the cooperation of some remaining important sections of the tribe is 

apparently a gap in the reporting. 
51 Translated by Malik G. Farid, The holy Qur'an 394-5. 
52 Ibn Isḥāq's account of the date of the wufūd visits goes as follows: "After Makka had been conquered, and after the 

Prophet had returned from [the expedition of] Ṭabūk and the tribe of Thaqīf declared Islam and paid homage to 
him, the deputations of the Arabs came to him from every direction in Arabia" (Ibn Hishām 4:  205- 6).  It's 
Abundantly clear from this statement that the wufūd drift to Madīna began some time after the submission of 
Thaqīf, which occurred late in the year 9 A.H. (630 AD.).  Indeed, al-Ṭabrī s survey of the wufūd, the 
chronological framework of which is given according to al-Wāqidī, shows that the majority of these deputations 
arrived in Madīna in the course of the year 10 A.H. (631/632 AD.).  Al-Wāqidī's dating of the other visits remains 
to be checked; at least, in the case of the Tamīm deputation, he is wrong.  Modern scholars for their part took for 
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14 Cf. al-Wāqidī (935.3), where his phrase does give the impression that ‘Uyayna crossed hostile territories on his way 
to attacking the ‘Anbarīs near Makka. 

15 They are: Dhāt Aṭlāḥ, B. al-‘Anbar, al-Khadīd, Dhāt al-Salāsil and Baṭn Iḍam respectively.  In al-Ṭabrī, however, Ibn 
Isḥāq is cited on the details of these expeditions, while they are dated according to al-Wāqidī.  In Watt's Table of 
"Expeditions and Dates (339- 43), al-Wāqidī's dating is adopted.  Significantly, Ibn al-Athīr (2: 273.4) did not 
follow al-Ṭabrī or al-Wāqidī on the date of the raid against B. al-‘Anbar; he dates it in the year 8, although he does 
not specify the month. 

16 His report on the incident starts from where the raid ended (Ibn Hishām  4: 269- 70; Ṭab., ser. 1: 1762.3f.). 
17 For further information about him see Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 1041- 2 
18 Cf. a comment on the number, above, note 9. 
19 Ṭab., ser. 1: 1546- 7.  The treaty is discussed thoroughly by Watt (46- 52), and a special study on the event has been 

published by Abū Fāris. 
20 Hence a Muslim tax collector was found in their territory before the conquest of Makka 
21 Cf. Watt 138, where there is speculation about this. 
22 In addition to his reputation in the ayyām field (see Naqā'iḍ (refer to index); Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 872- 4), he 

was a prominent judge (Ibn Ḥabīb 134, 183) and his name is also listed among the jarrārūn, i.e. those who each led 
in a single battle 1,000 men or more (ibid. 247).  

23 See Ibn Hishām  4: 136- 7; Wāqidī 803- 4 (various authorities); ‘Urwa 211.  It's puzzling that Ibn Khaldūn (2: 825.2) 
says: "wa-qad kāna 'l-Aqra‘u wa-‘Uyayntu shahidā fatḥa Makkata wa-khaybara wa-ḥiṣāra 'l-Tā'if" for ‘Uyayna 
was still at variance with the Muslims when the Khaybar expedition took place.  This, together with the names 
sequence, suggests that "Khaybar" is a clerical mistake for  "Ḥunayn". 

24 Ḥamid Allah is right in identifying "al-Aqra‘" mentioned in this document as al-Aqra‘ b. Ḥābis, for except for him 
none of the other al-Aqra‘s in the lists of the Companions had any connection with al-Baḥrayn. 

25 Comparing the content of the letter with the contents of the other letters (see ibid. nos.: 56, 56, 60, 61, 62, 63) it's 
clear that it belonged to an earlier stage of the contact between the Prophet and Ḥajar. 

26 Cf. Watt, 138- 9. 
27 We know practically nothing about the activities of ‘Uṭārid b. Ḥājib b. Zurāra, whose descendents claimed the 

leadership of Tamīm in Kūfa (see Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 854f.; Ibn al-Kalbī 198- 9; Minqarī 232, 252), and 
the circulated story that he presided over the Tamīm deputation )Ibn Hishām  4: 206) is only an echo of the 
honorable position attained by his descendants.  Al-Qa‘qā‘ b.  Ma‘bad, on the other hand, is described as a man of 
great power within Tamīm (Ibn Durayd 237.10).  That's true (see below, note 66), but it's not without significance 
that Ibn Durayd himself declined to refer to him as sharīf, although he did so in the case of al-Aqra‘ b. Ḥābis. 

28 He was given the command over the rub' of Tamīm and Hamadān in Kūfa in the Umayyad Caliphate (Ibn al-Kalbī 
199).  For further information about him see Ṭabrī (refer to index). 

29 "A man of great power among Tamīm" (Ibn Durayd 237); "Entitled to the mirbā' in pre-Islamic times" (Balādhurī, 
Ansāb— Ms. 2: 864).  He is eulogized by the well-known al-Musayyab b. 'Alas in a poem of al-Mufaddaliyyāt 
collection (no. XI), and Ibn Habib (141) lists him with the "ajwād al-'Arab".  His son al-Ḥuṣayn was apparently 
appointed over the whole of Tamīm in the battle of al-Qādisiyya (cf. Dīnawarī 114.7 (read al-Huṣayn b. al- Qa‘qā‘ 
b.  Ma‘bad); Balādhurī, Ansāb— Ms. 2:864.22). 

30 There is a hackneyed story about a Tamīmī man called Dhū al-khuwayṣira, who is said to have criticized Muḥammad 
over the division of the spoils of Ḥunayn  (Ibn Hishām  4: 139- 40) but whose specific identity is still virtually 
unknown.  Some report attributes him to B. Sa‘d and define his name as Hurqūṣ b. Zuhayr, but this is evidently 
baseless (See what Ibn Ḥajar has on the issue 1: 656, 771- 2, 990- 1, 993, 1661, 1969, 2446, 2450. 

31 According to a variant account on the authority of al-Madā'inī (Ibn Ḥajar, Iṣāba 3: 1303), one third of the prisoners 
were ransomed, while the rest were freed for nothing.  Whatever the case, none of them would have been freed if 
no ransom had been paid. 

32 See Ibn Hishām  4: 270.4 (the text reads "Sabra"; Ṭabrī (ser. 1: 1762.10) reads "Sabra/ Yasra", but cf. Ibn al-Kalbī 
253.9; Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 1042.27; Ibn Ḥazm 208.4). 
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however, where the most obstinate tribal opposition to Islam was centered, he had directed his efforts to establishing a 
wide network of alliances with Arab tribes in order not only to affirm his political power but also to isolate Quraysh and 
Thaqīf and to force them to acknowledge his dominance in western Arabia.  At that particular stage of the evolution of 
the Muslim state the Prophet was not in a position to demand full obedience to Islam from his tribal allies.  Now, with 
the opposition to the authority of Madīna in western Arabia eliminated, the Muslim state automatically entered a new 
phase of its evolution and so an overall review of its relations with the tribes became inevitable.  Hence the Prophet 
terminated his contracts with his allies and demanded from all Arabs, friends and enemies alike, unconditional full 
submission to Islam.  The Zakāt or ṣadaqa  he imposed on the tribes was virtually the same as the itāwa the pre-Islamic 
Arab rulers had exacted from their subjects.  This tax was the conventional symbol of allegiance to the ruler.  But by 
insisting on a particular ritual to be strictly observed by his followers the Prophet made himself distinct and gave a new 
dimension to the old concept of authority and allegiance in Arabia.  In the revelations noted above, repentance to Allah 
and observation of the prayer are placed before the payment of ṣadaqa .  This is no coincidence.  It is a priority in 
emphasis that carried the Prophet's message to the tribes: submission to Islam as a spiritual power must come before 
submission to it as a political authority. 

Notes 

* Extracted, with unsubstantial changes and additions, from the author's (unpublished) Ph.D. thesis "The Tribe of 
Tamīm and the origins of the early crisis in the Caliphate" (Cambridge University, January 1989). 

1 The various accounts of Tamīm's conversion to Islam and their involvement in the ridda were tested by Caetani in his 
monumental "dell' Islam" (ii/i: 626f.). 

2 See also: IE., First edn., s.v. Sadjāḥ, where the author (V., Vacca), in his assessment of Sajāḥ's influence on Tamīm, 
goes even further than Caetani ("The prophetess was no outsider.  She really belonged to the Tamīm, as the end of 
her career implies, and had gained, probably for some time before Muḥammad's death, the support of her whole 
tribe"); idem, s.v. Tamīm (by G. Levi Della Vida); Hiitti 140- 1; Gabrieli 48; Belyaev 123; Shaban 30.  

2/2 see also: Majid 148, 150- 1; Kharbutli 170- 1. 
3 Also in Ibn Sa‘d i/ii: 40- 1. 
4 Or ‘Usfān according to another version also given by al-Wāqidī.  The two places are adjacent to each other and 

situated near al-Ḥudabiyya, 36 miles north of Makka (see Yāqūt, s.v. Ashṭāṭ; Thilo, s.v. ‘Usfān). 
5 Cf. Ibn Ḥajar, Iṣāba 1: 160.8, where the number is given as "sab‘īna wa-mi'a"— possibly a mistake for "sab‘īna aw 

mi'a"   
6 Also in al-Ḥijāz between Makka and Madīna (see Yāqūt, s.v. al-Suqyā). 
7 This particular detail is mentioned in the Sūra 49 of the Qur'ān, thus this Sūra  is titled "al-Ḥujurāt".  Therefore, the 

deputation event is to be widely reported in the Tafsīr compilations as well as those of the Ḥadīth.  The traditional 
reading of the Qur'ān verses on the occasion doesn't refer to Tamīm by name, but compare a variant reading 
pointed out by al-Ṭabrī (ser. 1: 1717.8).  

8 The literary output of the contest, especially the poem attributed to Ḥassān b. Thābit, has been examined by Arafat 
(416- 25) and dismissed as an invention of later days, but compare a different view by Kister (148- 51). 

9 As is quite obvious from the general context of the story, although there is no direct reference to the proclamation of 
Islam (cf. Watt 138). 

10 Arafat (424) failed to take note of this despite his critical approach to the story. 
11 Ibn Isḥāq for his part gives his account on the ultimate authority of  ‘Abd Allāh b. Abī Bakr (see Ṭab., ser. 1: 1758.7, 

1761.19).  It is to be noted, however, that while the ḥujurāt incident is linked with the visit of the Tamīm's 
deputation in Ibn Isḥāq's account, it is with the raid that it is linked in Ibn Ḥajar's, which is quite possibly the 
correct version (cf. Wāqidī 975.14; Naqā'iḍ 747.17). 

12 On the ultimate authority of al-Dahhāk b. ‘Uthmān al-Khizāmi, who lived one or two generations before Ibn Isḥāq 
(see Bukhāri, Tārikh 1: 119.5; Ibn Ḥajar, Tahdhīb 4: 446- (no. 777)). 

13 So did Arafat (423) and Shoufani (34). 
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conspicuous marks on the records of the expedition48.  This figure (1,000) reminds us of the A‘shār military system (10- 
100- 1000), which, according to Sayf (Ṭab., ser. 1: 2224.6)49, had been operative since the time of the Prophet, and al-
Wāqidī's aforementioned report on the number of Tamīmīs taking part in the Makka expedition (10 men) as well as the 
number of camels (100) granted to al-Aqra‘ at Ji'rāna as an extra share in the spoils of Ḥunayn seem to highlight the 
link.  Putting all this information together, it's possible to suggest with reasonable confidence that al-Aqra‘ was 
entrusted with the command of all Khindifī troops during the Prophet's major offensive in southern al-Ḥijāz and that 
Tamīm's share in this greatest military operation the Prophet ever carried out was much and more substantial than has 
hitherto been generally recognized.  The same can be said of 'Uyayna and Asad- Ghatafān alliance. 

There remains one piece of evidence to be invoked in support of the whole argument outlined above.  Al-Wāqidī 
relates a story about how ‘Uyayna joined the expedition of Makka.  In brief, he tells us that, as the Prophet kept his 
plans to attack Makka secretly, 'Uyayna knew nothing about the preparations taking place in Madīna until some time 
after the Muslim army departed from the city. In this way, he couldn't assemble his tribe to take part in what he 
regarded as a profitable business and so he joined the expedition, accompanied by few followers.  But to the discredit of 
this story by al-Wāqidī, both ‘Uayna and al-Aqra‘ had already been summoned to Madīna before the Prophet set out for 
Makka, as is established above.  It's ironic that al-Wāqidī traces this (anti-Ghatafānī) story back to a Ghatafānī 
transmitter, which suggests that original material was severely twisted at a later date to fit the Madīnans' conception of 
the non-Ḥijāzi tribes' participation in the conquest of Makka.  But the story in question contains one phrase which seems 
to have escaped distortion but which undermines the general trend in the story.  It reads as follows: "The Messenger of 
God entered Makka on that day flanked by al-Aqra‘ and 'Uyayna (fa-dakhala Rasūlu-llāhi Makkata yawma idhin bayna-
'lAqra‘ wa-'Uyayna) (804.4-5).  There is overwhelming evidence supporting the logic of these few words to challenge 
the prevalent account of the Prophet's relations with the tribes of central and north eastern Arabia. 

Thus the argument by modern scholars that the remarkable visit of the Tamīm deputation to Madīna some time 
after the subjugation of Makka was intended to conclude alliance with the Prophet rather than to proclaim Islam is no 
longer viable.  For the tribe had been in a state of firm alliance with the Muslims two or three years before the so-called 
'am al-wufūd50.  If such an important visit marked a turning point in the tribe's relations with Madīna, then this was its 
integration into the religio-political system of the city.  Indeed, the solid argument for this conclusion can be augmented 
by Qur'anic revelations.  The Sūra of "al-Tawba"/ "Barā'a" (9: 3) is initiated with the following warning to the tribes of 
Arabia (al-nās): 

And this is a proclamation from Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage, that 
Allah is clear of the idolaters, and so is His Messenger.  So if you repent, it will be better for you; but if you turn away, 
then know you cannot frustrate the plan of Allah.  And give tidings of painful punishment to those who disbelieve51. 

As for those "idolaters" who had contracts with the Muslims, however, the warning gives them four months' notice 
to repent, provided they observe strictly the terms of these contracts.  Once the four "forbidden" months elapse (fa-idhā 
'nsalakha 'lashhuru 'lḥurumu), the Muslims are ordered to "kill the idolaters wherever they find them at every place of 
ambush" (fa-'qtulu 'lmushrikīna ḥaythu wajadtumūhum wa-khudhūhum wa-'ḥṣurūhum wa-'q‘udū lahum kulla marṣad) 
(9: 5).  But "if they repent and observe the Prayer and pay the Zakāt", then the Muslims are ordered to "leave their way 
free" (fa-in tābū wa aqāmu 'lSalāta wa-'ātu 'lZakāta fa-khallū sabīlahum). 

It is generally agreed that these revelations came to light on the eve of the hajj ceremony of the year 9 A.H. (631 
AD.) and were ordered to be recited to those attending the ceremony on the day of al-naḥr (Ibn Hishām  4: 188; Wāqidī 
1076; Ṭab., ser. 1:1720- 1 (various authorities)), that is, when all pilgrims congregate at one place.  If we are to scrap al-
Wāqidī's view that the wufūd year was the year 9 A.H. (630/631 AD.) and give credit to Ibn Isḥāq's statement in this 
regard, which implies that the wufūd year started at the end of 9 A.H. (631 AD.), then the main drift to Islam in Arabia 
came as a direct response to the solemn warning in the Sūra "al-Tawba".  The Qur'an commentators are very vague 
about the nature of those contracts with "al-nās" that the Prophet concluded.  But given the connection between the 
aforementioned revelations and the subsequent collective visits to Madīna by deputations representing the Prophet's 
allies in the first place, it seems obvious that they were basically alliance contracts.  As far as we know, no attempt has 
been made to establish links between such tribal visits and the Sūra al-Tawba, apparently because al-Wāqidī, who 
devised the final chronological framework of the Prophet's career, stated that the main drift to Islam on the part of the 
tribes started at the beginning of the year 9 A.H. (630 AD.).  His account in this regard is based mainly, if not entirely, 
on dating the visit of the Tamīm deputation to the beginning of that year, on the ground that this visit followed the raid 
against ‘Anbarīs, which, according to his dating, took place in Muharram (the first month) of the year 9 A.H. (630 AD.).  
His calculations, however, have already been proved totally corrupt52. 

What now becomes obvious is that Tamīm's early relations with Madina went through two different phases in the 
course of the Prophet's consolidation of his authority in Arabia— a conclusion apparently applicable to the bulk of 
Northern Arab tribes.  With the conquest of Makka and the submission of al-Tā'if, the Prophet became supreme in al-
Ḥijāz.  The next step was to extend his supremacy over the rest of Arabia.  Prior to the subjugation of these two cities, 
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which arises now is to what extent the Tamīmī support was crucial for the success of the Makka offensive.  For Arab 
historians (Ibn Hishām  4: 63. 12; Wāqidī 799-810; Ṭab., ser. 1: 1630 (different isnād)), the army which marched with 
the Prophet to Makka consisted of as many as ten thousand men supplied mostly by the Madīnans and their Ḥijāzī 
allies; in that case the non-Ḥijāzī support was all but trivial, even by the standard of Ibn al-Athīr.  But this is not what it 
was, although this assessment by Arab historians had hardly been questioned42.  It is a curious assessment inasmuch as 
the Ḥijāzī tribes taking part in the Makka offensive (beginning of 630), basically, Muzayna, Juhayna, Aslam, Ashja‘, 
and Ghifār, had been in a state of firm alliance with the Prophet since the year 627\8 (Ibn Hishām  4: 355.20, 358. 12-
13, 365; Wāqidī 649, 690), yet for all the incredible tribal weight attached to them and to Madīnans at Makka, the 
records of major operations conducted just a few months earlier suggest strongly that both parties combined could 
hardly have provided more than one seventh of this number of troops (10,000):  in the expedition of al-Ḥudaybiyya 
(early 628) only part of the Prophet's Ḥijāzi allies showed willingness to march with him,  so he set out with less than 
one thousand troops, mostly Madīnans (Ibn Hishām  4: 322, 334; Wāqidī 620); in the expedition of Khaybar (mid 628) 
all his Ḥijāzi allies accompanied him, so the total rose to one thousand four hundred troops— a figure which is well 
authenticated by other details in the records of the expedition (Ibn Hishām  3: 364.9-13).  It is worth noting that neither 
in the Jāhiliyya  nor in the Islam did the aforementioned Ḥijāzi tribes appear to be of any importance.  In the conquests, 
in particular, they were totally eclipsed by others from the east and south. 

It can nonetheless be argued that the alleged size of the Prophet's army at Makka may well have been inflated by 
later exaggerations, not least because the Muslims needed, according to most estimates, less than double this number of 
troops to conquer and destroy the Sasanian Empire.  But although this argument is quite sound, it does not upset the 
axiomatic fact that the Prophet's power increased substantially in the course of the few months which lapsed after the 
expeditions of al-Ḥudaybiyya and Khaybar43, hence the Makkans offered nominal resistance before they surrendered to 
him; the fact that his Ḥijāzi allies at Makka were themselves his Ḥijāzi allies at Khabar does suggest that the Prophet 
made no tangible progress in al-Ḥijāz itself during the short period between the two occasions.  This, in turn, means that 
the balance of power in the Madīna/ Makka struggle was severely upset after major tribes from outside al-Ḥijāz, such as 
Asad, Ghatafān, and Tamīm (including their Ribāb confederates) had joined the Muslims. 

That these non-Ḥijāzi tribes, as represented in the Muslim army by al-Aqra‘ b. Ḥābis and 'Uyayna b. Ḥiṣn, 
provided the Prophet with much greater assistance than the writers of his biography believe— can be accentuated by 
other records.  In an accidental note on al-Aqra‘, al-Mubarrad44 gives the following: "al-Aqra‘ b. Ḥābis was the sayyid 
of Khindif in the beginning of Islam (fi awwal al-islām); his position among them was equal to the position of 'Uyayna 
b. Ḥiṣn among Qays."  Now, when Arab historians state, for instance, that the pre-Islamic 'Absī Zuhayr b. Jadhīma was 
the sayyid of Qays (Ibn al-Athīr 1: 556.3), and that the Islamic al-Aḥnaf was the sayyid of Tamīm (Balādhurī, Ansāb— 
Ms. 2: 994)— each of which tribes consisted of many otherwise autonomous subdivisions— their statement refers to a 
position of authority endorsed and supported by a political power which is, in the case of the former, the Lakhmid 
kingdom, and, in the case of the latter, the Muslim state.  Ironically, despite the minimization of the tribal weight of 
both al-Aqra‘ and 'Uyayna by historians, they are the only tribal personalities to figure prominently in the records of 
Makka expedition and to be treated by the Prophet with great respect at al-Ji'rāna45.  Al-Mubarrad statement just 
clarifies this intriguing situation.  The non- Madīnan members of the Prophet's army at Makka were basically 
descended, for genealogists, either from Khindif or Qays.  These participants were made of two major divisions 
accordingly and their command was, subsequently, placed with al-Aqra‘ and 'Uyayna as the top leaders of Khindif and 
Qays. 

If this interpretation of  Mubarrad's statement is correct, then Tamīm and Ghatafān must have dominated the 
Prophet's army at Makka.  That this is altogether correct may find further backing in the following equally crucial 
information: Ibn Ḥabīb (247.9) lists al-Aqra‘ with the jarrārūn, (i.e. the tribal leaders who each claimed the command 
of one thousand troops or more in a single battle) saying that he acquired this title by virtue of commanding all B. 
Ḥanzala in the battle of al-Kulāb II.  But B. Ḥanzala obviously took no part in that battle, which was fought exclusively 
by B. Sa‘d and their Ribāb allies against attacking Yamanite forces46.  The title in question was usually obtained 
through links with central authority— a situation which was hardly obvious to Arab historians. 

  Now, al-Balādhurī47 has a story in which al-Aqra‘ mentions the presence of "one thousand troops of his people 
"in Madīna.  Al-Balādhurī comments on this piece of information by saying that al-Aqra‘ was referring to Muzayna, 
thus taking heed of a report by Ibn Isḥāq (Ibn Hishām  4: 63.12) that Muzayna was submitted as many as one thousand 
volunteers to the Makka expedition.  But this report by Ibn Isḥāq can hardly be accepted, for Muzayna was too small a 
tribal group to volunteer such a relatively large number of troops; and, moreover, none of its leaders has left any 
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What has now become clear is that the leaders of the most important Tamīmī sub-group, B. Dārim, were present 
with the Prophet during the expedition of Makka late in the year 8 A.H. (beginning of 630 A.D.).  But were they the 
only Tamīmī leaders to be with him at the time30?  A careful look into Ibn Ḥajar's afore-mentioned account of the B. al-
‘Anbar's dispute with Madīna may reveal some interesting facts in this connection.  His account, partly presented above, 
continues as follows:   

When the deputies of B. al-‘Anbar arrived in Madīna, the captives cried out to them for help.  So they 
rushed to the hujurāt of the Prophet and shouted to him "Oh Muhammad, why should our women be taken as 
slaves while we have not removed our hands from allegiance to you".  The Prophet came out and said, "You 
may name a man to arbitrate between you and me".  They said, "Let it be al-A‘war b. Bishāma".  He said 
"Let us appoint your chief Ibn ‘Amr".  But they insisted on the appointment of al-A‘war, and the Prophet 
eventually agreed and asked him to give his verdict.  He judged that one half of the captives be ransomed 
and the other half be freed for nothing31. 

Since they were proposed as arbitrators in the dispute, neither Ibn ‘Amr (the celebrated ‘Anbarī Samura b. ‘Amr)32 
nor al-A‘war b. Bishāma could have been members of the ‘Anbarī deputation.  Interestingly, Samura, whose 
nomination was disapproved of by the relatives of the captives, belonged to the same ‘Anbarī linage as they, viz. ‘Adī b. 
Jundab33.  Now, we may recall the early part of Ibn Ḥajar's account, which implies that these ‘Anbarīs were outlaws 
rejected by their own people in connection with a murder offence.  Since he was the most influential leader among B. 
al-‘Anbar, if not among B. ‘Amr b. Tamīmī as a whole34, Samura seems to have been directly responsible for their 
expulsion from the territory of the tribe; hence their refusal to accept him as a judge in their dispute with the Prophet.  
What seems to be highly probable, therefore, is that Samura b. ‘Amr and al-A‘war b. Bishāma (this latter being a 
remarkable Tamīmī chief as well35) were not members of the ‘Anbarī deputation as assumed by Ibn Ḥajar; rather, they 
happened to be present in Madīna at the time of the incident. 

Now, this remark on Samura and Bishāma is strictly true of the other Tamīmī personalities mentioned by Ibn Isḥāq 
as members of the ‘Anbarī deputation.  His list includes eight personalities, four of whom are ‘Anbarīs, while the other 
four belong to B. Dārim and B. Sa‘d.  The ‘Anbarī personalities are given as Samura b. ‘Amr, Mālik b. ‘Amr. Rabī‘a b. 
Rufay‘, and Wardān b. Muḥriz.  This latter Wardān was a cousin of Samura36, while Rabī‘a was prominent member of 
the Janāb family, to which Samura himself belonged (Balādhurī, Ansāb— Ms. 2: 1043.34-35)37, and Mālik b. ‘Amr is 
otherwise unknown, but may have been a brother of Samura.  The non-‘Anbarī personalities, on the other hand, are 
given as al-Aqra‘ b. Ḥābis, Firās b. Ḥābis (reputed to be al-Aqra‘s brother, al-Qa‘qā‘ b.  Ma‘bad and Qays b. ‘Aṣim.  In 
fact, it is inconceivable that these personalities came to Madīna in the company of the ‘Anbarī deputation.  For, while 
the ‘Anbarīs sent their deputies to Madīna from western Arabia, where the attack on them took place, the locations of B. 
Dārim and B. Sa‘d were scattered on the other side of the peninsula.  Indeed, this inference is directly confirmed by Ibn 
Ḥajar (Iṣāba 1: 113).  He reports, on the authority of al Madā'inī, that al-Aqra‘ was already in Madīna when ‘Uyayna b. 
Ḥiṣn brought the ‘Anbarī captives, and that he made an appeal to the Prophet on behalf of their relatives when they 
came to Madīna to ask for their release. His appeal, Ibn Ḥajar continues, provoked 'Uyayna, who consequently fell into 
dispute with him38. 

As has already been established, 'Uyayna's raid took place on the eve of the Prophet's offensive against Makka.  
The presence of ‘Anbarī and Sa‘dī leaders in Madīna at the time was obviously for the same reason as the presence of 
al-Aqra‘ and al-Qa‘qā‘39.   Indeed, B. al-‘Anbar were firmly attached to B. Dārim, and, in respect of the Sa‘dī Qays b. 
‘Aṣim (the most influential leader within B. Sa‘d at the time), it is interesting to note that his close relative, the well-
known al-Aswad b. Sarī‘40, is reported (Ibn Sa‘d 7/1: 28.7) to have attended with the Prophet as many as four 
expeditions.  If that is a reference to the last four expeditions conducted by the Prophet, then they are those of Mu'ta 
(month 5 of the year 8), Makka (month 9 of the year 8), Ḥunayn(month 10 of the year 8), and Tabūk (month 7-9 of the 
year 9).  This information on al-Aswad, as well as our inference on Qays, can be confirmed by two reports in the Iṣāba 
suggesting that al-Ribāb, the close allies of B. Sa‘d, took part in the first and last of these four expeditions.  For Ibn 
Ḥajar (Iṣāba 2: 1188.19, 3: 941) tells us, that the Dabbī 'Ilbā' b. Murra fell martyr in the expedition of Mu'ta and that the 
Dabbī al-Minjāb b. Rāshid received a letter from the Prophet asking for volunteers to the expedition of Tabūk.  

Thus the tribe of Tamīm was deeply involved in the Prophet's offensive in southern al-Ḥijāz and quite possible in 
the earlier expedition of Mu'ta as well, on the ground of the evidence concerning the participation of al-Ribāb in this 
expedition.  Al-Aqra‘ joined the offensive as a commander of a tribal division in the Prophet's army, and not as an 
observer accompanied by ten men of the tribe as is suggested by Watt on the ground of al-Wāqidī.  The ten Tamīmī 
members mentioned by al-Wāqidī as being in the company of al-Aqra‘ were, in fact, clan leaders who cannot have 
traveled from east to west Arabia without being escorted by a number of their followers. 

The above remarks on the scale of Tamīmī's involvement in the expedition of Makka corroborate a statement by 
Ibn al-Athīr41 to the effect that the volunteers of every tribe taking part in this expedition were numerous.  The question 



Irsan Al Ramini 

 

2287

Implications 

The most interesting leader in the list of the Tamīm deputation is al-Aqra‘ b. Ḥabis of Mujāshi‘ of B. Dārim. For in 
addition to his glorious record in the Jāhilliyya22, he was the only Tamīmī personality to figure prominently in the 
history of the Muslim state in the time of the Prophet.  On the military front, he joined the major Muslims expedition to 
southern al-Ḥijāz, which resulted in the conquest of Makka and the subjugation of Hawāzin. He also attended the 
subsequent siege of al-Tā'if and was one of a few men granted extra shares in the spoils of the Ḥunayn battle23.  On the 
political front, on the other hand, he apparently played a certain role in the negotiations between the Prophet and the 
Najrān deputation, in so far as his name occurs as a witness in the document of the peace pact signed by the two parties 
(Ḥamid Allah, no. 94). Besides, he is mentioned in one of the letters exchanged between the Prophet and the so-called 
governor of Ḥajar Usaybukht (Ḥamid Allah, no. 65)24 in a way suggesting that he mediated the contact between the tow 
men25.  

Against this background, Watt attached to al-Aqra‘ b. Ḥābis no particular importance when he assessed Tamīm's 
relations with the Prophet.  accepting at face value a repot by al-Wāqidī (803- 4), to the effect that al-Aqra‘ had with 
him no more than ten Tamīms when he joined the Makka expedition.  Watt (350) suggested that he took part in the 
expedition as "an observer rather than an ally, since he did not have his tribe with him."  In his view, moreover, the 
respectful treatment al-Aqra‘ received at the division of spoils of Ḥunayn "was perhaps intended to make 'Uyayna b. 
Ḥiṣn of Ghaṭafān jealous or to win over other members of Tamīm, but later events give the impression that al-Aqra‘ 
was not one of the leading men of the tribe" (137).  Although Watt is not explicit on these "later events", his comment 
on Tamīm's relations with the Prophet leads one to understand that he is referring to the Prophet's appointment of 
Tamīmī leaders over the ṣadaqāt of the tribe and to Tamīm's performance during the ridda wars26; in neither affair, 
according to the sources consulted by him, did al-Aqra‘ play an active role.  Also, the fact that the leadership of B. 
Dārim was traditionally claimed by the Zurāra family, and not by a family from Mujāshi‘, seems to have influenced 
Watt's assessment of al-Aqra‘s importance. 

Apparently Watt did not inspect the sources carefully on al-aqra‘s career.  In respect of the Prophet's appointments, 
one may refer to the Ansāb manuscript of al-Balādhurī (2: 873) and also to the Iktifā’ of al-Blansī (10.1), where al-
Aqra‘ is said to have been put in charge of the ṣadaqāt  of most of B. Ḥanẓala, including B. Dārim.  In respect of the 
ridda wars, reference can be made to this latter source (4.6f.) as well as the Aghānī (15: 305.5f).  As for the leadership 
of B.  Dārim, the evidence strongly suggests that al-Aqra‘ became the most honorable man within this nucleus Tamīmī 
clan, following the death of the celebrated Ḥājib b.  Zurāra.  For, while he figures in the sources as one of the few men 
dominating the history of eastern Arabia on the eve of Islam, none of the sons or nephews of  Ḥājib— nor for that 
matter any other member of the Zurāra family— is given as much publicity27.   But that the Zurāra family was on good 
terms with him is vividly demonstrated in the poetry of al-Aswad b. Ya‘fur (no. 34 vss. 2- 4), and that this family 
supported al-Aqra‘'s move towards establishing strong ties with the Muslims since this early stage is confirmed by two 
records found in the Naqā'id and in the Iṣāba.  As for the first record, the poet Jarīr (no. 49 vss. 35- 45) criticized the 
celebrated Tamīmī leader in Kūfa, Muḥammad b. ‘Umayr  b. ‘Uṭārid b. Ḥājib b. Zurāra28, dismissing his claim to 
Dārimī descent and connecting him, instead, with B. Duhmān of Naṣr of Hwāzin.  Commenting on the background to 
such allegations by Jarīr, Abū ‘Ubayda (Naqā'iḍ 495) gives the following information: 

The Tamīmī ‘U�ārid b. �ājib b. Zurāra was entrusted by the Prophet with some duty, for which reason 
the Na�rī Mālik b. ‘Awf, the enemy at �unayn, raided him, capturing herds and women.  So Jarīr held 
against Mu�ammad b. ‘Umayr the charge that his grandmother was taken captive on that day and that she 
became pregnant by his father, ‘Umayr, while she was in captivity.  

Jarīr's allegation is, of course, not to be taken seriously, but there is no reason to discredit Abū ‘Ubayda's story 
about ‘Uṭārid's connection with Madīna and the impact of this on B.  Dārim's relations with Hwazin.  Mālik b. ‘Awf 
dropped his opposition to Islam and allied himself with the Muslims just after the battle of Ḥunayn; his name even 
occurs in the list of the mu'allafatu qulūbuhum, who were granted extra shares in the spoils of that battle (Ibn Hishām  
4: 133- 4).  His raid against B. Dārim must therefore have been made some time earlier— obviously before the 
subjugation of Makka. 

As for the Iṣāba's record, Ibn Ḥajar (Iṣāba 3: 489) relates the following: "on the day of Ḥunayn the Prophet sent al 
Qa‘qā‘ (b.  Ma‘bad b. Zurāra)29 to collect information, and so he found that the Naṣrī Mālik b. ‘Awf had assembled his 
followers and raised their spirits for fighting."  Ibn Ḥajar points out that this information has come down to him through 
a reliable chain of transmission (isnād sahīh).  
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dispatched this sariyya when he set out for Makka in the month Ramadan [ninth month of the year eighth]."  On the 
other hand, the Fazārī ‘Uyayna b. Ḥiṣn, who carried out the raid against B. al-‘Anbar for the Muslims, was still at 
variance with the Prophet when the expedition to Mu'ta took place (see Watt 93- 4), but that he joined the expedition of 
Makka is, of course, quite certain (see Watt 74, 94- 5). 

So there is much evidence to suggest that the raid against the ‘Anbarī's took place before the conquest of Makka, 
albeit only by a few weeks.  In that case, there was about one year and a half between the raid incident and the visit of 
the Tamīm deputation, since Ibn Isḥāq (4: 205.2f.) dates the visit some time after the submission of Thaqīf late in the 
year 9 A.H (631 AD.).  Al-Wāqidī, as he himself indicates, based his account of Tamīm's conversion to Islam on a 
number of earlier traditionists; apparently, he pieced together different stories to produce a synthesized and more 
impressive narrative of the event. 

Al-Wāqidī's mistaken linking between Tamīm's adoption of Islam and the raid against the ‘Anbarīs, and his corrupt 
dating of this latter incident, are the most crucial defects in his report but they are not the only ones.   His implicit claim 
that ‘Uyayna's operation was implemented without bloodshed is not shared by Ibn Isḥāq, who (Ibn Hishām  4: 270.7-8) 
refers to ‘Anbarīs being slain in the attack and identifies some of them.  This is also confirmed by a fragmentary tribal 
report on the raid (Naqā'iḍ  747) which says that the Tamīmī al-Aqra‘ b. Ḥabis mediated the release of the ‘Anbarī 
captives and that he himself undertook to pay the blood compensation (wa-ḥamala 'l-Aqra‘u 'l-dima').  Yet what arouses 
much suspicion is al-Wāqidī's allegations that the ‘Anbarīs' aggressive behaviour against the Prophet's deputy was 
because the latter wanted to exact ṣadaqa from Khuzā‘a, who, after all, had no objection to this. Such alleged ‘Anbarī 
intervention in the internal affairs of Khuzā‘a is again inconceivable.  Ibn Isḥāq is silent about what provoked the raid16, 
while al-Balādhurī (Ansāb (ed. Ḥamid Allah) 382.8)implies that the raid was ordered because the ‘Anbarīs themselves 
refused to pay the ṣadaqa at the early stage, when Islam was still confined to Madīna and its environs, and in any case, 
al-Balādhurī's account is not adequate to illuminate the background of the dispute.  The whole issue can be clarified 
once an answer is provided to watt's question: How did a section from Tamīm come to be near Makka from the usual 
haunts of the tribe? (137)  An answer to this, together with some important details contravening al-Wāqidī's story, is not 
to be found in the Iṣaba . In his entry on the ‘Anbarī leader, al-A‘war b. Bishāma17, Ibn Ḥajar (Iṣāba 1: 105- 6) 
provides the following account, on the ultimate authority of the Prophet's cousin, ‘Abd Allah b. ‘Abbās: 

Having committed a murder offence against fellow kinsmen, B. al-‘Anbar abandoned their territory and 
came to reside with Khuzā‘a, where they had maternal relatives.  Meanwhile, the prophet sent a mu�addiq 
to collect the �adaqāt of Khuzā‘a. After the mu�addiq had collected their �adaqāt he turned to B. al-
‘Anbar and led away some of their herds as �adaqa.  Having learned of this, however, B. al-‘Anbar chased 
him and recovered their herds.  After that, the mu�addiq returned to Madīna and reported the incident to the 
Prophet, who at once dispatched ‘Uyayna b. �i�n at the head of one hundred and seventy men18 to take 
reprisals against them.  

With such a well balanced account and in view of the foregoing remarks, it is possible to make a new assessment 
of the case.  The tribe of Khuzā‘a was granted Muslim protection as a consequence of the treaty of al-Ḥudaybiyya (at 
the end of 6 A.H. (628 AD.)) according to which the Muslims and Quraysh recognized each other's right to provide 
protection for any tribal group asking for it (Ṭabari., ser. 1: 1546- 7)19.  Of course the tribe of Khuzā‘a then became 
obliged to pay tribute to Madīna in return of such protection20.  From the Prophet's point of view, any tribal group which 
took residence in the territory of Khuzā‘a afterwards would automatically benefit from his protection and, as a 
consequence, should pay a tribute to him; hence his deputy attempted to exact a tribute from the ‘Anbarīs when he 
found them taking residence in the territory of the tribe21.  Their refusal to pay him ṣadaqa was presumably based on an 
argument that they had signed no agreement with the Prophet placing them under such an obligation.  As for the 
specific ‘Anbarī identity, al-Wāqidī (974.1f.) refers to them as ‘Amr b. Jundab, while al-Aṣma‘ī (Naqā'iḍ 747.15) says 
that they were a section of ‘Amr b. Jundab.  But Ibn Isḥāq (Ibn Hishām  4: 270.11-12) presents two apparently authentic 
verses in connection with the raid, whereby these ‘Anbarīs are referred to as ‘Adī b. Jundab, and we shall see that they 
were a mere section of B. ‘Adī b. Jundab, who took the decision to expel them from the territory of the tribe as a 
consequence of a crime of theirs against fellow kinsmen. 

In the light of the foregoing discussion there are three main points to be emphasized.  First, the visit of Tamīm 
deputation to Madīna to declare Islam had nothing to do with ‘Uyayna's raid on ‘Anbarīs, as is assumed by al-Wāqidī 
and widely reported in later work. Secondly, al-Wāqidī's dating of the two events to the beginning of the year 9 A.H. 
(630 AD.) is in neither case correct: the raid took place shortly before the conquest of Makka late in the year 8 A.H. 
(630 AD.), whereas the Tamīm deputation made its visit some time after the submission of Thaqīf towards the end of 
the year 9 A.H. (631 AD.) Thirdly and finally, the raid indicates no friction in Prophet's relations with B. al-‘Anbar, let 
alone with the Tamīmī community as a whole, since the ‘Anbarīs who came under attack were outlaws disowned by 
their folk among  B. al- ‘Anbar themselves.  
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followed in their tracks until he eventually found them pasturing their herds in a desert land near al-Suqyā (6) while 
leaving their camps unguarded.  So he attacked the camps and captured as many as fifty men, women and children, and 
led them away to Madīna.  Soon after that, a Tamīmī deputation visited Madīna to appeal to the Prophet for the release 
of the captives. It consisted of the following leaders: ‘Uṭārid b. Ḥājib b. Zurāra, al-Aqra‘ b. Ḥābis, al- Zibriqān b. Badr, 
Qays b. ‘Aṣim, ‘Amr b. al-Ahtham, Qays b. al-Ḥārith, Nu‘aym b. Sa‘d, and Riyāḥ b. al-Ḥārith. Upon arriving in 
Madīna the Tamīmī deputies went directly to the mosque and shouted to the Prophet in the neighbouring ḥujurāt, 
demanding his presence at once (7).  Soon afterwards the Prophet came out and led the prayer and then gave them 
permission to speak. They demanded that they enter with the Muslims into a contest of eloquence and poetry, a 
challenge which he accepted.  Subsequently, he gave his orders to members of al-Anṣār to stand up to them (8).  The 
contest (which is presented in full by al- Wāqidī) ended in defeat for the Tamīmīs, who then proclaimed Islam (9), 
received rewards of gold and returned home. 

Both Ibn Hishām (4: 206- 13) and al-Ṭabarī (ser. 1: 1710- 17, 1762), in contrast, report on Tamīm's adoption of 
Islam in one place in their compilations and on ‘Uyayna's raid in another place, and in both cases they give their 
accounts, identical as they are, on the authority of Ibn Isḥāq.  Though this has been hardly noticed by Arab historians, 
Ibn Isḥāq evidently treats the two incidents as completely separate episodes, each having its own peculiarities in terms 
of the Tamīmī leaders involved and their conduct in Madīna, and also in terms of the objective of their visit and its 
outcome.  In more elaborate words, Ibn Isḥāq's list of those Tamīmī leaders who came to declare Islam on behalf of the 
tribe is almost completely different from the one he gives for those who negotiated the release of the captives; only the 
names of al-Aqra‘ b. Ḥābis and Qays b. ‘Aṣim occur in both lists. As for the conduct in Madīna, he refers to 
engagement by the conversion-to-Islam deputation in a literary contest with the Muslims, but makes no mention of the 
captives issue, whereas the opposite is true in the case of the raid deputation.  As for the outcome of the visit, one 
delegation declared Islam and received hospitable treatment, whereas the other had to pay a ransom for the release of 
the captives. 

The first to draw attention to the difference between the two incidents as reported by Ibn Hishām and al-Ṭabarī was 
W. M. Watt (137- 8), who disapproved of al-Wāqidī's version10. In this he was correct, not only because al-Wāqidī has a 
confusing tendency to combine reports which may or may not in fact relate to the same event or subject, but also 
because other sources are in agreement with Ibn Isḥāq on this particular point: on the one hand, Ibn Ḥajar (Iṣāba 1: 105- 
6)11 reports on the raid incident through a completely different chain of authorities headed by Ibn ‘Abbās, attributing the 
delegation involved in the affair to B. al-‘Anbar rather than to Tamīm and making no mention either of a literary contest 
or of any religious commitment made to the Prophet during the visit; on the other hand, al-Iṣfahānī (4: 146f.)12, citing 
sources other than Ibn Isḥāq, reports on the Islamization of  Tamīm without making any reference to the raid or to 
negotiations over captives’ release. 

However, while refuting the joining of the two incidents in al-Wāqidī's account,  Watt (94, 342 Table of 
expeditions) accepted at face value his dating of the raid in the first month of the year 9 A.H (630 AD.)13; besides, he 
gave no assessment of the background of the raid and its effects on the tribe's relations with the Muslims community in 
Madīna.  J. M. B. Jones, in his article on the chronology of the maghāzi, concludes that many chronological details in 
al-Wāqidī's compilation did not, in fact, exist before him, but were his own work, and that "any date given by him alone 
which is entirely unsubstantiated, must be regarded with skepticism" (279- 80).  He (274- 5) gives a list of the raids 
falling into this category, in which one finds the raid against B. al-‘Anbar. And it can be added that al-Wāqidī's dating 
of the raid in the first month of the year 9 A.H (630 AD.) is curious in the sense that the area of Makka, where the 
‘Anbarī's were in residence at the time of the dispute (Yāqūt, s.v. Ashṭāṭ; al-Suqyā), had already been brought under 
firm Muslim control since the month Ramaḍān of the year 8 A.H (630 AD.), and so it is highly improbable that the 
Prophet's authority in the region would be challenged after that14, especially by a tiny tribal group like that section of B. 
al-‘Anbar.   

In other words, if the dispute did take place in the area of Makka, as the evidence suggests, then it had to be dated 
to some times before the conquest of Makka late in the year 8 A.H. (630 AD.)  Indeed, this is what Ibn Isḥāq evidently 
implies, even though he gives no specific date for the raid.   For he quite obviously reports on the sarāya according to 
the time of their happening.  Checking his report on these saraya (Ibn Hishām  4: 269.8-11 269- 77)15 we find the raid 
against the ‘Anbarīs coming second in a group of five sarāya which are all placed between the expedition of Mu'ta (8\v) 
and the expedition of Makka (8\xi). The last sariyya in this group, in particular, was undoubtedly executed on the eve of 
the conquest of  Makka, not least because tribal leaders in the army heading to Makka, for Ibn Isḥāq (Ibn Hishām  4: 
276), criticized the way this sariyya was conducted and insisted on blood compensation for those who had been unjustly 
killed in the operation.  In fact, Al-Wāqidī himself is cited by al- Ṭabarī (ser. 1: 1610.6) as having said: "The Prophet 
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Introduction 

As is pictured by Arab historians (see Caetani, dell' Islam, 1905-1926, vol. II/I, p. 626f), the Arab tribes recognized 
the Prophet’s authority only one or two years before his death, and they took this initiative not so much because they 
harboured a sincere desire to join the fold of Islam as because they became convinced, after the conquest of Makka and 
the subjugation of al-Ḥijāz as a whole, that the Prophet’s power could not be challenged; but no sooner had the Prophet 
died than most of them defected from Islam yet to be brought back to it by sword in the ridda wars (1).  Modern scholars 
have persistently accepted this traditional view of the tribes' early relations with Madīna. They disagree with historians 
only over whether the defection of the tribe was a break-away from Islam as a religion or from Madīna, as a central 
authority. 

The tribe of Tamīm figures in the sources as an example of how the Arabs responded to the rise of Muslim power.  
Only the controversial Tamīmī historian, Sayf b. ‘Umar, gives a much less negative picture of his tribe’s performance in 
the ridda as his report in Tabari shows (2).  But, in line with the ahl al-Ḥadīth’s assessment of Sayf’s transmission, 
Caetani (Studi, 1911, vol. 4, p. 346-9) dismissed his account of the ridda within Tamīm as biased, fabricated and one 
intended to cover up the extent of his tribe’s involvement in the rebellion against Madīna. On the other hand, he rejected 
the traditional view of Tamīm’s conversion to Islam in the time of the Prophet. He argued that they, like all those tribes 
who dwelt far away from the cities of al-Ḥijāz and sent deputations to the Prophet, came to be linked only politically 
with Madīna, but without becoming converts. According to him, the Tamīmīs regarded their alliance with Madīna as an 
agreement with the Prophet himself, which lapsed with his death; consequently, they revolted against Abū Bakr when 
he demanded their submission to the Muslim state.  Caetani builds upon conclusions reached by J. Wellhausen, who 
was of the opinion that "the Arabian tribes thought that they had sworn allegiance to the Prophet only, the general view 
being that the oath of allegiance bounds one only to the person to whom it was made.  After his death they fell away— 
not so much from Allah as from Madīna." (1973, p. 23)  Later Western scholars (for example: Watt, 1956, pp.137- 41; 
Shoufani, 1973, pp. 35- 7; Donner, 1981, pp. 85, 178) (2/1) took more or less the same line as Caetani, while those in 
the Arab World (for example: Hasan, 1964, p. 220; al-Aubaidi, 1986, pp. 44- 7) (2/2) hardly adopted a critical approach 
to the issue.  They more or less paid little attention to Sayf's account, and the tribe of Tamīm in their work is to be found 
constantly accused of defection from Islam upon the Prophet's death  

This prevalent view of Tamīm’s early relations with Muslim Madīna has been formed by relying on main historical 
reports not so much intended for providing truthful accounts of early Islamic events as for presenting these events 
according to the general norms of the time, or according to how history and transmitters themselves preferred to present 
them. Early Islamic history, however, can hardly be understood adequately without heavy utilization of sporadic details 
not directly concerned with major events and thus less likely to be corrupted by the destructive tendencies of  historians. 
Details as such are contained more in literary, biographical, geographical, philological and other types of sources than 
in purely historical ones. The current assessment of Tamīm’s early relations with Madīna needs to be reviewed not only 
because it has been made against a confused background to the tribe’s activities on the eve of Islam but also because it 
has been made without consulting most important sources on the subject, namely, the Iṣāba of Ibn Ḥajar and the 
manuscript section of the Ansāb al-ashrāf of al-Balādhurī.  In what follows I shall attempt to establish that the Tamīmīs 
joined the Prophet at the time when his actual authority was still confined to Madīna and its environs, and that the 
military support they lent to him at this early stage was crucial for his success both in and beyond the region of al-Ḥijāz.  
Tamīm’s attitude in the ridda, on the other hand, shall be left for another article to deal with.   

Reports of the Tamīm’s deputation  

There are two principal accounts of Tamīm's conversion to Islam in the time of the Prophet. One of them is 
supplied by Ibn Hishām (1936, vol. 4, pp. 206- 13) and al-Ṭabrī (1901, ser 1, pp. 1710- 17), on the authority of Ibn 
Isḥāq, while the other is a combined one given by al-Wāqidī (1966, pp. 973- 80)(3) . This latter account of al-Wāqidī’s 
can be presented as follows: 

In the first month (Muḥarram) of the year 9 H (630 AD) the Prophet sent ṣadaqāt collector to the tribe of Khuzā‘a. 
This occurred at the time when a group of B. al-‘Anbar of Tamīm were taking residence with this tribe in a place called 
Dhāt al-Ashṭāṭ (4). When Khuzā‘a gathered their own herds to be counted and taxed by the muṣaddiq, however, the 
‘Anbarīs disapproved of this, described it as illegal taking of property and took up arms to prevent it. Khuzā‘a for their 
part explained the situation to them saying that they were Muslims and that such payment of ṣadaqa was part of their 
religious commitment. But this did nothing to calm down the anger of the ‘Anbarīs, and they swore not to allow even a 
single camel to be taken away. Intimidated by this, the muṣaddiq and his companions fled back to Madīna and reported 
the incident to the Prophet, who immediately sent the Fazārī ‘Uyayna b. Ḥiṣn, together with fifty men (5), none of whom 
was from the Muhājirūn or Anṣār, to take reprisal against these ‘Anbarīs. Meanwhile, Khuzā‘a asked them to leave their 
territory in order not to poison their relations with the Prophet. The ‘Anbarīs complied with the request and headed 
towards the country of Sulaym.  As he gained knowledge of their departure from the territory of Khuzā‘a, ‘Uyayna 
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Abstract 
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connection with the Prophet.  Being unaware of how Tamīm's relations with the Prophet developed, Arab historians 
present their information on Tamīm's relations with the Prophet as belonging to one and only major event, viz. the 
tribe's declaration of Islam; that's why their accounts collide. 

 

 

 " وسلمصلى الله عليه" قراءة في عالقة قبيلة تميم بالنبي
 

 .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، إربد، األردن، عرسان الرامييني
 

 ملخص
 

هذا البحث يرفض الفهم السائد في أوساط المؤرخين العـرب والدارسـين المعاصـرين مـن أن زيـارة الوفـد التميمـي إلـى المدينـة إلعـالن اإلسـالم                            

فهـو  .  الله عليه وسلم، ويؤكـد، فـي المقابـل، أن تلـك الزيـارة جـاءت لتطـور عالقـة كانـت قائمـة فـي األصـل                           مثلت فاتحة عالقة التميميين بالنبي صلى       

يثبت، من خالل فحص دقيق للبيانات ذات الصلة، أن التميميـين دخلـوا فـي حلـف وثيـق مـع النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم منـذ وقـت مبكـر مـن السـنة                     

.  ابعة للهجرة، وذلك في أعقاب صلح الحديبية، الذي مهـد الطريـق أمـام المسـلمين لالتصـال بالقبائـل العربيـة            الثامنة للهجرة، إن لم يكن منذ السنة الس       

فالتميميون، في زيارتهم الشهيرة إلى  المدينة، إنما طوروا، كما يثبت البحـث، حلفهـم مـع النبـي عليـه السـالم إلـى انصـهار فـي جسـم الكيـان اإلسـالمي               

في الروايات المتصلة بتلك الزيـارة إنمـا مـرده إلـى تقـديم معلومـات علـى أنهـا تتعلـق بحادثـة واحـدة، فـي حـين أنهـا تتعلـق                       الناشئ؛ والتضارب البادي    

 .بحوادث مختلفة
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Notes:- 
                                                           
a  Article 3/A of the Jordanian Author Protection Act No 23 for 1992, and its amendments,  provided that: protection 
vide this act covers the innovated works in literature, arts and science, whatsoever such works or their importance, or 
the purpose of producing them might be. Published on page No, 684 of the Official Gazette No. 3821 dated 16./4/1992. 
 
b  Talal Abu Ghazaleh, Lecture entitled "Electronic Trade and Intellectual Property", published on the website: 
www.aspip.org. Date of entering the site 19/2/2009  
See also: A .Spanner,"Copyright infringement Goes Big Time" Microtimes, March 8, 1993, p. 36. 
 
c  Article 5 of WIPO Convention provided the following concerning the author's right: "Pools of data or other materials 
enjoy protection in their capacity, whatsoever they were, if they were deemed intellectual innovations due to the choice 
of their contents or arrangement. Yet this protection does not cover data or materials themselves, nor does it violate any 
right of the author based on the data or materials stated in the group". The Diplomatic conference accredited it on 20 
December 1996. 
 
d Order passed by Paris Court on 15 June 1901, already referred to by Abdel Hafeeth Balqadi: Concept of the Author's 
Right and its Protection Limits Criminally- An Analytic Critical Study- Dar Al Aman, Rabat, First Edition, 1997, P.355. 
 
e  It is worth mentioning the rights stipulated in Article (11) of Bern Convention on protection of the literary and artistic 
works, included the rights concerning the stage/play and musical works: right of publicly acting/performing, conveying 
acting or performance to the public, translations. Article (11/Second) Broadcast rights, and the related rights thereof. 
Meanwhile, Article (11 Third) includes some rights related to the literary works, such as publicly recitation and 
conveying to the public. Article 14 of Bern Convention includes: movie rights and the rights related thereto: 1-  
Formation and movie copying, distribution, acting and publicly performing, wire transfer to the public of the formed or 
copied works in that manner. 2- Forming of the movie production. Meanwhile, Article 14 includes special provisions 
concerning the movie works. "Paris Instrument dated 24 July 1971, amended on 28 September 1979. 
 
f  For further clarification, see Osama Ahmad Bader: Exchange of Authored Works Through Internet. Ibid, p.93. 
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or a number of citations from protected items, or through a number of works embodied in the shape of a multimedia 
item, considering that the appearance of the latter was through digital technology means. 

If we take for granted, as is the state of affairs regarding legislation, that the rights to the works forming the content 
of the multimedia items are protected, by virtue of the traditional provisions for the protection of the author's right, then 
their existence in the digital shape does not eliminate the protection thereof. This is true in spite of the difference among 
some scholars about this topic. In this sense,  it is argued that it is  essential to specify, any extension to cover the 
dispositions carried out on the authored item through electronic means. 

As for the final shape of the multimedia authored work, its protection depends on the volume spent by the producer 
in bringing this work into its new state. So if what he/she made was merely a corporeal accumulation of the elements of 
the multimedia item, this would be a good reason for non-protection, due to the nonexistence of the condition of 
invention. On the other hand, if the arrangement made by the producer to the contents of the authored work was 
characterized by its innovative nature, this will form the basis for being independently protected, apart from the 
protection covering each element of the authored work separately.(Bardr,2006. 91). 

This may motivate us anew to question the legal nature of the multimedia authored work in this way: whether or 
not it is a database, a derived authored work, or a new shape of  authored work that should be explicitly mentioned 
along with the protected works. 

There is no doubt that the recognition of this style of authored work for its special nature will contribute to a wide 
extent in solving many problems that lie in  the way of the literary and artistic works exchanged in  digital format. And, 
subsequently, this type of authored works needs to be assigned special attention, so that it will be explicitly covered by 
protection, and not left to the contradictory jurisprudents' views toward this issue, which will, of necessity, reflect on the 
work of judicature. 

In summary, penal protection will be extended to cover works forming the multimedia content, in conformity with 
the hoped-for protection bases for the protected items within the traditional environment. However, this protection lies 
in the doubt in terms of the final shape of the multimedia digital product, when it contains an innovative effort in terms 
of the arrangement and classification of its content. 

 

Conclusion 

This study has focused on knowledge about the influence of multimedia technology within the Internet 
environment on the corporeal rights of literary and artistic items, which form the content of the multimedia authored 
item. The study has revealed the following findings: 

 

1- Multimedia technology contributes to an integration of, and interaction between a number of protected 
literary authored works in their traditional environment, and their appearance in new digital format. 

2-  Multimedia technology, activated through interaction between the citations which form the multimedia 
authored work, raises the problem of the legal protection of rights on the works comprising that content, 
and the invented work in its final shape, especially within the digital environment. 

3-  Traditional legislation accommodates the legal protection of rights concerning the works forming the 
content of the multimedia authored item. 

4-  Positive legislation did not include the text for inclusion in protecting the multimedia authored items as a 
final product, as per their provision, thus leaving the judgment on that protection to the judicature. 

5- Jurisprudence on the inclusion of multimedia authored works in their final shape in the protection 
coverage appears frequently in the traditional provisions within legislations on the author's rights and other 
adjacent rights, which could negatively reflect on the judicature work. 

In the light of these results, a clearer vision may be reached concerning the volume of the influence of multimedia 
technology contributing to the corporeal rights of authored works in forming the contents of these works, on the one 
hand, and their final shape on the other. 

As a result, we strongly recommend that   positive legislation should include an amendment ruling in regards of the 
inclusion of multimedia authored works within the protection, in conformity with these legislations, particularly 
because this will remove contradictions in terms of jurisprudence, concerning the legal nature of this type of authored 
work. Further, it will contribute to achieving the aims of reserving the innovation rights of the authors, and coping with 
the challenges created by digital technology. 
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license from the authors for these intellectual works comprising the content of that interaction is an assault, which 
creates both responsibility and liability. 

Furthermore, the legislation for the protection of the Jordanian author does not make mention of the multimedia 
authored work amongst the works covered by protection, although it mentions the   different methods of utilization, 
including those made through the Internet. Nonetheless, this does not prevent any dependency on each and every 
constituent of the multimedia authored work (text, sound, and picture) for the protection of the rights of the work 
forming the content of the authored work. As for depending on the traditional works for the protection of the final shape 
of the multimedia authored work in its digital context, the matter remains controversial, and there is disagreement 
between jurisprudence and legislation in this regard.  

The inclusion of multimedia work within authored works covered by protection, and subjecting the works forming 
the contents of these works, and forming this protection as well, is a type of legislative development that expresses the 
coping with the digital technology of different variables.  To what extent, then, did it contribute to achieving this result 
in practical terms? 

 

Criminalizing the corporeal works to assault the rights forming the content of the multimedia digital work. 

International legislations left the liberty to criminalize acts as representing an assault against intellectual rights for 
every separate legislation. For example, Article 61 of the TRIPS Convention, being the basic source of IP rights 
protection, provids the following. "Member states are obliged to impose the application of the criminal procedures and 
punishment, at least in the cases of intentional imitation of trademarks duly registered, or plagiarism of the author's 
rights at a commercial level.” The penalties that could be imposed include imprisonment or financial fines, which are 
sufficiently capable of providing a deterrent compatible with the applied level of penalties concerning crimes of similar 
danger. In other relevant cases, the punishment that may be enacted also include the attachment of commodities that are 
illegally owned, or any other materials or equipment mainly used for committing crimes, as well as confiscating or 
destroying such tools. Furthermore, member states have the right to impose the application of the measurements or 
criminal penalties in other cases of assault against IP rights, particularly when such assaults are committed on a 
commercial scale.  

From this context, it may be understood that national legislation empowers the authorities to convict for any 
assault against the rights owned by the literary and artistic works duly protected. Thus, to what extent could it be said 
that they have covered the rights of the authored works forming the content of the multimedia item through such a 
protection? Further, to what extent do they protect the multimedia authored work through penal deterrence? 

Going back to the legislation for the protection of authors' rights, we find that the domain of penal protection has 
been extended to include aspects of owning the rights of the authored work duly protected through traditional and 
nontraditional means. In this regard, digital copying, for instance, is deemed to be a field of this protection, and digital 
distribution is also a field of this. 

Article 51 of this act imposes punishment against whoever practices, with no legal support, any of the rights 
stipulated in the Articles 8, 9, 10 and 23.  

In examining these provisions, we find that they contain the rights granted to the authors and the adjacent rights 
owners. For instance, Article 8 grants literary rights to the author, while Article 9 includs corporeal rights, Article 10 
included the rights grantes to the letters as a specificity, and Article 23 included the rights grantes to the adjacent right 
owners, such as performance artists, producers of the recordings and broadcasting corporations. 

If such texts had included some newly made ownership methods, such as the provisions of Article 9/1 of the same 
Act, which mentions the right aspects for copying the electronic digital recording of the authored item, the assumption 
of this right to the author, being one of the features of the financial rights, a license or permission, should be obtained 
from the author when practicing this right by others. This means that whoever practices this work without the 
permission or approval of the author shall be deemed to be assaulting this right, which entails legal action, in support of 
the provision of Article 51 of the same Act. 

This leads us to ask the question about the possibility of applying this provision to the multimedia authored items 
within the digital context.  

At the outset, we must indicate that there is a difference between multimedia item content and the final shape of 
this authored item. In both cases, we are in front of an authored work, in which help was sought either through a citation 
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interaction, so that they finally create the new authored work or the derived work of these original works, as some 
people have argued ( Bade, 2006,PP87-8). 

There is no doubt that this style of authored work  needs a license from the rights owners on the works integrated 
in the new work. In this regard, the utilization license of the authored works in their traditional contexts is not sufficient. 
Rather, there must be a new waiver (quitclaim) from the author or his/her heirs, as may be, to assign to others all or part 
of the financial rights of the work   to be utilized. 

The WIPO Convention of the authors' rights (1996) and the other convention of the same year concerning  
performance and auditory recordings expressed these rights when they were called on to provide legal protection for the 
corporeal invented work within the Internet environment. Both conventions gave rights to the owners in licensing the 
right to utilize these works in conformity with the utilization methods duly expressed in this convention. 

For example, in terms of authors' rights, Article 6 of the WIPO Convention provided, that "authors of the literary 
and artistic works enjoy the ownership right in licensing to avail the original copy or other copies of their works to the 
public, by selling or by ownership subscription in another way.”  

In connection with this,  Article 8 of the convention provided that "the authors of the literary and artistic works 
enjoy their ownership rights to license the transference of their authored works to the public through any wire or 
wireless method. And this includes making their works available to the public in a manner enabling members of the 
public to go through these works from a place and at a time he/she elects by himself/herself, all without violation of the 
articles: 11(1)(2), 11(Second)(1)(1), 11(Second)(1)(2), 11(Third)(1)(2), 14(1)(2) and 14(Second) (1) of the Bern 
Convention.” e 

Furthermore, making authored work available to the public, as expressed by Article 14 of WIPO Convention, 
includes conveying through the Internet, since this is considered to be one of the corporeal rights aspects belonging to 
the author of the authored work in distributing the work in the manner he/she elects. Moreover, others are not allowed 
to practice this right without a license from the author. 

The same example could be given for the performance rights expressed in Article 8 of the convention, except when 
considering the nature of these rights in conformity with the contents of the Berne Convention in this regard.  

The WIPO Convention was originally established so as to cope with the technological developments created by 
information technology, and attempt to reconcile these developments and the property rights on the creative works 
within the Internet context. This is evident in the preamble of this convention, stating that "it is willful to develop the 
authors' rights in their authored literary and artistic works, and reserving them in a manner that warrants the highest 
levels of effectiveness and consistency". The Convention admits the deep influence of information technology and 
communication development and their proximity, in the innovation of the literary and artistic works and making good 
use of them." In the light of these provisions, it may be said that any un-rightful disposal or ownership of any of the 
rights on the literary and artistic works available on the Internet necessitates obtaining a license from the author, or the 
party to whom these right devolved, in a manner not entailing any damages to the author's rights. 

In fact, this situation applies to the multimedia authored work available through digital technology. Here again, we  
find ourselves in the face of a multimedia authored work that firstly requires licensing from those who became owners 
of these rights, for each and every component of the work (text, image or sound). Secondly, requires approval regarding 
utilizing this right in digital format, or through digital technology, unless it appeared otherwise since the beginning in 
digital form.  

The proofs of this are the names of the sites with their components, as those sites are characterized by being one of 
the elements of the intellectual rights independently protected. However, they include protected articles intended as a 
whole, through the use of the multimedia, to be a multimedia authored work. 

The same is true for the theatre work, which is one of the protected works by virtue of both international and 
national legislation, in equal measure.  Here, the producer becomes the one who has the power to manage and dispose 
of this work, mostly through contract with one of the group management agencies, which will assume the management 
of the rights of the authored work, including contracting with the multimedia producer or contracting  concerningthe 
utilization of parts of the theater work, through an interacting multimedia system.f  

In effect,  this system applies to other types of  authored work that accept forming, all or in part,  such as quoting 
citations from them, as with multimedia work content. So, the group management agencies become the ideal alternative 
for contracting or utilizing the rights and tracking their utilization, especially in the digital environment.  

To summarize, the multimedia work producer should obtain a license from the authors of the authored works, 
forming the content of the work which he/she works hard to bring in its digital form. In this regard, not obtaining a 
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In these arguments, there may be something that implies non acceptance of the citation idea and hiding behind it in 
order to justify the connection technology between the user and the site or the pages and addresses inside the site, which 
comprises by itself an action against the authoring rights belonging to the right owners contained in these sites. 

It is quite sufficient to consider that the multimedia contribution, in creating the connections between a certain site 
for trade with other sites duly connected with the Internet, by itself forms a convincing reason to judge such an action as 
an assault against the sites, which are considered as protected intellectual works, or containing these rights, whether 
literary or art rights.  This may eventually raise the following question: "What are the legal guarantees for protecting the 
rights on the literary works in the face of the multimedia technology in the Internet context, in a manner that guarantees 
the optimal use of this technology?" We shall now discuss these guarantees in the second part of this study. 

Legal Guarantees for Right Protection on Works Comprising the Content of the Multimedia Authored 
Work in the Internet Environment. 

Research on the legal guarantees for the protection of the corporeal and literary rights of the protected authored 
items in order to face non-methodological uses of the multimedia technology as a choice, by which we aim to guarantee 
the optimal ownership of the affluent feeders of this technology, on the one hand, and providing the legal environment 
that is capable to keep up with the outcomes of the digital system, on the other. 

At the time, we assumed the method through which an assault on the corporeal rights on the literary or art authored 
items in the Internet contexts take place; and we indicated that the work on compacting the text, image and sound at the 
same time, whether using an interactive system for this purpose, or seeking the help of the CD's or corporeal supporters; 
we are now in front of a multimedia item, which producers can promote and invest for multipurpose use in the Internet 
contexts. 

Connection technology may be the best example to diminish the corporeal value of the rights on the authored 
works, unless we focus on the necessity of taking into account that resorting to this technology should move side by 
side. At the same time, we should reserve the corporeal rights of these works, making up the corporeal content of the 
multimedia authored work within the Internet environment. 

For this purpose, the first legal guarantee for the reservation of these corporeal rights on works constituting the 
content of the multimedia authored work lies in the commitment to positive licenses as a means by which we guarantee 
the recognition of the financial rights of the guaranteed work. 

The second guarantee is to criminalize the assault aspects of the corporeal rights of the authored works that are not 
licensed for use as the content of a multimedia authored work. 

Commitment to the licenses for utilizing the rights on the works constituting the contents of the multimedia 
authored work. 

Since we have concluded that multimedia technology vastly contributes to the influence of corporeal rights 
belonging to the authors of the protected items, by allowing the utilization of these works by the producers of the 
multimedia items without knowing their owners, it is very important to investigate the mechanism that guarantees the 
corporeal rights protection on the compacted articles in the multimedia authored works, and the possibility of reserving 
them. 

This mechanism includes commitment to obtaining a permission or license for the utilization of the authored item 
in digital form within the multimedia work, as a means to guarantee the ownership rights of the authors and rights 
owners with regard to their innovative works. 

This mechanism finds its foundations in the very nature of the interactive authored work or the multimedia work, 
which is, of course, distinguished from the characteristic of the simply digitalized authored item. For the latter, it 
involves no more than redisplaying the authored work from its traditional to its digital shape, using the zeros and one 
technology (zero-one) but without being expanded to introduce any additions or amendments to the authored work as it 
appears in its traditional environment  (Bade, 2006, 81-2).  

As for the interacting digitalization or the multimedia authored work, the issue will not be bound by the limits of a 
work so much as transferring it, using  zero-one technology, from the traditional to the digital environment. Rather, it 
goes far beyond introducing certain amendments and changes to the nature of the original, protected work, such that it 
becomes suitable for interconnection with other works that are affected by auditory technologies that displays the 
sound, and the visual that displays the image in addition to the text, as necessary. They form together a multimedia 
authored work or a content. Thus, these works combine with each other, using hyper technology, and through 
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work, and looking into the rights covering the latter as being protected based on the ownership contracts, through which 
dependence on such technology was based for the purposes of introducing these articles in their digital shape. 

In order to complete the picture of the role played by the multimedia technology in influencing the corporeal rights 
belonging to the protected literary or artistic works, we shall examine another type of  influence, namely availing 
oneself of the linkage between the web pages and the different sites. 

 

 Availing communication between the web pages and the different sites. 

As has been argued, "the multimedia concept basically depends on the interactive browsing of the website through 
the hyper connection technology between texts and sites that allow shifting from one page to another, and from one site 
to another inside the same site"(Wanasah, 2002, 195). 

We may infer from this view that the issue is not only limited to the borders of the technological concept of 
shifting among various sites in the way the Internet user sees it, but also  raises a legal dimension that lies within the 
extent of permissibility of this freedom, and the legal effects entailed. 

The creation of junctions inside one site on the Internet may not bring about any legal problems - as one researcher 
puts it- especially where it is presumed, at least, that the same single site includes rights belonging originally to the 
party owning the capacity on that site. Therefore, it is presumed that there is no assault on the rights of others when 
connecting among the texts or subjects contained by the same site. Yet, the controversy becomes deep and continuous 
when we consider that such a shift among the sites owned by others is based on the non-existence of the permission or 
license for doing so, which in such a manner represents an assault on these rights. 

In the light of the above, the following questions may be asked: What is the extent of the legality of creating 
connections between the Internet user and the sites of others who are already connected to that Internet? And, what is 
the extent of the influence of this on the rights of the contents of these sites? 

Some may imagine that by this is meant the entrance to the unlicensed sites, but it is quite the contrary. This action 
is made depending on the multimedia technology in the permanent connection with these sites and activation of the 
rights related to the connected to site for the benefit of the user. 

Some e.g.(Wanasah. 2002, 196) argue that connecting among these sites becomes legal, with licenses being made 
by the literary and artistic property legislations, in conformity with what is known as "citation rights". For example, the 
legislation of the Jordanian Author's Right includes provisions contained in the Article 17/D as follows: "It is 
permissible to use the published authored items without the permission of the author in compliance with the following 
conditions and cases…… citation of paragraphs of an authored item into another authored item for the purposes of 
illustration, explanation, discussion, criticizing, education or selection, but in the amount justified by this purpose, 
provided that the name of the item and its author are stated."  

Considering this view, distances the right legal vision, and is very far from the proper application of the citation 
concept in literary or artistic works in this field, and this vision is based upon many factors. 

First, citation, through quotation of the original literary right, comes in an amount that does not surpass the   limits 
of the original idea at which the original work stopped. Otherwise, this action will be considered as an imitation work  
(Al Dalalah, 2009, 23): In this regard, the Paris Court passed a verdict stating that "citation that become in the amount 
of replacing the authored work and turning the reader from his/her reading idea is deemed an imitation.”d  Meanwhile, 
we find that what is going on through connection technology among the sites is the entire, and not the partial knowledge 
of the contents of the sites. 

Second, the purpose of citation is to justify criticizing, illustration or discussion, which was provided by Article 
17/D of the protection act of the Jordanian Author's Right. Meanwhile, communication with Internet sites by the user 
using the programs or supporters realizing this action goes far beyond the aims of the citation. 

Third, we agree with the view of one of the researchers, who argues that: 

           the required conditions for accepting the citation as an exception to the right of the author do not agree with 
the concept of the hyper connection among the sites of the Internet. This is because, in addition to the contradicting the 
concept of citation duly applied in the written works, the connection leads the Internet user automatically directly to the 
cited site entirely. Not only this, but also they even get through defined pages inside the site without passing through the 
main reception page thereof. (Wanasah, 2002, 196). 
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As we have indicated earlier, a one of the most important conditions to be met in the authored work is that it must 
be invented or innovated. This condition was prescribed by all literary and artistic property legislation, in addition to 
expressive genuineness. Nonetheless, this forms a clause to say that launching the description of the authored work to 
multimedia work means it has become innovated, based on the efforts expended by the author. 

In other words, what we have to say is that there is a difference between a digital work and multimedia. This is 
because the latter has been created, from the very beginning, as a work that completely fulfils the invention conditions, 
when it has been prepared in its present form  by containing the literary text, the sound, or the image, or some or each of 
these three elements. In this regard, the literary or artistic works were employed within the traditional domain in order 
to relay these works into the digital media, in the shape of a new work, combined within these works, so as to show  
from the beginning that digital work in the shape that it is. (Badr,2006,p.72). 

As for multimedia, they show one of two styles. On the one hand, they are media (supports) only for the purpose of 
material affirmation of any preexisting protected works, as per the digital shape (Badr,2006,p.73). On the other, they are 
authored works by themselves, by the very nature of the high level of interactive programs, which enable them to 
combine at the same time text, image and the stable/movable picture.(Bard,2006,P73) . 

Whether or not it was a means for material stabilization of any of the protected works or an integration means of 
among the innovated works to lead to the multimedia authored work, its effect on the financial rights owned by the 
authors of the literary or artistic works became so vivid, as it is clearly displayed in the search for a mechanism that 
guarantees the protection of the corporeal right of the author on the innovated and integrated work in the multimedia 
authored item, whether represented by text, sound or picture. 

In fact, with the growing importance of the electronic trade in the Internet context, the importance of the 
intellectual property rights b has increased in equal measure, in general, as well as on the digital literary and artistic 
works in particular. This is due to the fact that there is almost no multimedia authored item that is void of one of the 
property rights owned by one of the authors, or the adjacent rights owners. 

One researcher has argued that multimedia authored items are characterized by the interference of the computer 
program, which allows interaction between the multi expression means. Subsequently, there is no need to protect the 
new appearance of these authored items as long as they are already originally protected in their traditional context. 
(Arab, 2009, p14) . 

This view defines an important limit in regards to the permission of protecting the new authored items, i.e. the 
invention constraint. So, seeking the adherence of protection is conditioned in that it should be taken into account that 
such a protection is based on the fact that they are databases, nothing else.(Arab, 2009, p.14; Helen, 1995, pp 202-213). 

No doubt, considering the multimedia authored item as one of the database shapes applicable to the latter is a 
matter that raises questions on the part of many researchers. In this connection, this view may lead to the possibility of 
automatically applying the IP to this type of authored items in that capacity, bearing in mind the various international 
conventions of the relation with the author protection right. By way of example, TRIPS in Article 10/2, and the WIPO 
Convention of the author's right in 1996 c  protected the databases via their provisions and rules if they enfold invention, 
which is the same method as that followed by the legislation for the protection of the Jordanian author's right in Article 
3/D. 

It is true that databases are "any remarkable aggregation of the data containing the invention, arrangement or 
classification element, through a personal effort in any language or symbol, and is already stored in the computer which 
is accessible or retrievable. "(Magableh, 2007), Nonetheless, looking into the mechanism by which databases are 
prepared and depending on them for the purposes that the data was designated, is, to some extent, a long way from 
considering the multimedia items in the digital context as databases or any of their types. 

Furthermore, the objectives and purposes for which the inventions of the databases are made often do not come 
close to the objectives for which the multimedia authored work was produced. Even though this was actually done, how 
would we consider the domain title as database while the international as well as national legislation admits the 
independence of each from the other? 

We must state here that corporeal rights over the contents of the works to which the multimedia item is included 
shall not be realized as an integral part of the databases protected exclusively by being digital works. Not only this, but 
it is necessary to look into the mechanism of multimedia technology contributed when finding the multimedia authored 
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Introduction 

This topic tackles one of the most important developmental issues within the contemporary digital era. A Problem 
is posed by the risks generated by multimedia technology in regards to the material rights of the authors of the works 
covered by this technology. 

This study aims, firstly, to emphasise the role assumed by multimedia within the Internet context, by integrating 
literary and artistic works within a multimedia authored book which contains a number of intellectual or cited works. 
This will culminate in a new type of the authored work, which in turn raises questions about the reservation of the 
material rights of the original owners of the works; or else, we are facing a new shape of authored work, and creating 
with it new rights. 

Secondly, this study examines the scientific problems related to the mechanism through which the ownership of 
the multimedia authored work exists within the digital context, as well as the effects thereof on the legal protection of 
the intellectual property (IP) of such a style of authored work. 

In order to achieve these aims, the study will investigate the content of the relations between multimedia, 
particularly their uses in the digital environment, and the rights of literary and artistic works covered within the 
multimedia-authored work, by answering the following question: To what extent has this technology contributed to the 
inclusion of literary and artistic works (texts, images or sound) within its rules and provisions, and what is the effect of 
this on the material rights of the original works, in their traditional contexts? 

Given that the effect of multimedia technology on the corporeal rights on the authored works in the digital context 
has become increasingly taken for granted. It has become important to investigate the legal guarantees of rights 
protection on works that compose multimedia work in the Internet environment. Accordingly, we shall present the 
method by which the national and international legislations deal with technology, so that an optimal ownership of the 
rights over authored works within the digital context may be obtained. 

 

Domain of the relation between the multimedia and the authored literary and artistic works. 

The legal basis for the protection of authored literary and artistic works is attributed to creativity. This is because 
the work to be protected by the literary and artistic property legislation should be innovational, such that the personality 
of the author is combined with the thoughts expressed in a particular shape or style. 

This rule is also applicable to digitally authored works in general, so that these works, in order that their 
proprietors may have legal protection by virtue of legislation on authors’ rights, will enjoy the state of invention, in 
addition to being expressed in a corporeal concrete manner (Wanasah, 2002, p.24).  

 Multimedia technology has contributed to changes in the features of the current authored work through the digital 
system, especially concerning digital terms per se, such as the titles of domains. Here, there is an opportunity for these 
works to appear through a combination of sounds, pictures and texts. At the same time, this has posed a challenge to the 
corporeal rights on the works comprising multimedia works, at levels equal to the controversy raised about the legal 
nature of these works. 

To fully appreciate the limits of the relationship between  multimedia technology and literary and artistic works in 
the Internet context,  we must firstly ascertain the way that this technology has contributed to building the multimedia 
authored work;  secondly, we have to display their role in availing themselves of the linkage between  different sites on 
the Internet. 

 

Linking among the innovated works comprising the contents of the multimedia authored works. 

One scholar has defined the digital media as follows: 

        "Information representation means using more than one media such as sound, image and motion that have 
effects. This authored work, if at all permissible to consider it this way, is characterized by blending many elements 
(text, image and sound) and their interaction one with the other, through one of the computer programs. They are 
commercially marketed through a material support such as Disc or CD, or else could be introduced to the market 
through the Internet connection line.”(Arab, 2009. P.14). 

The above definition considers the authored work as containing a number of literary works (texts, images and 
motion) which appear when browsing the compacted authored work within the domain title "Multimedia Authored 
Work”. 
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Abstract 
This paper examines one of the most important issues in the digital environment with respect to the protection of 

literary and artistic works. This study aims, from one side, to clarify the role of multimedia technology in the digital 
environment with respect to incorporate literary and artistic works into a multimedia work which contains collections 
of literary or artistic works. This collection of literary or artistic works raises the question of whether the rights of the 
author in the classic environment should be extended to be protected in the online environment or we are upon new 
kinds of works which create new legal rights for the author. From another viewpoint, this study also examines, the 
surrounding practical problems with respect to claiming authorship of the work in the digital environment and its 
impact on the legal protection of intellectual property for this kind of works. 
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 ملخص
 

 تكنولوجيـا  تهـدف إلـى توضـيح دور   حماية المصنفات األدبية والفنيـة و هذه الورقة واحدة من أهم القضايا في البيئة الرقمية فيما يتعلق بتدرس  

الوسائط المتعددة في البيئة الرقمية مع األخذ باالعتبار دمج المصنفات األدبيـة والفنيـة فـي عمـل الوسـائط المتعـددة التـي تحتـوي علـى مجموعـات مـن                      

ق المؤلــف فــي البيئــة   مســألة مــا إذا كــان ينبغــي توســيع نطــاق حقــو  تهــذه المجموعــة مــن األعمــال األدبيــة أو الفنيــة أثــار  . األعمــال األدبيــة أو الفنيــة 

مـن جانـب آخـر، فـإن     . الكالسيكية لتكون محمية في بيئة االنترنت بظل وجود أنواع جديدة من األعمـال التـي تخلـق حقوقـا قانونيـة جديـدة للمؤلـف                

للملكيـة الفكريـة لهـذا النـوع مـن      هذه الدراسة تنناول أيضا المشاكل المتعلقة بمطالبة تأليف العمـل فـي البيئـة الرقميـة وتأثيرهـا علـى الحمايـة القانونيـة          
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