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 مجّلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث
 قواعد و شروط النشر  

 الشروط العلمية    - أ

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية ويتوافر فيها مقومات ومعايير  .1

 إعداد مخطوط البحث.

الباحث أن يقدم تعهدا  خطيا   أن ال يكون البحث قد سبق تقديمه للتحكيم أو نشره في مجلة ُأخرى. وعلى .2

 . بذلك

 .أن ال يكون البحث فصال  أو جزءا  من رسالة للدكتوراه أو الماجستير أو كتاب منشور .3

أن يرفق الباحث مع بحثه السيرة الذاتية والعلمية ، موضحا فيها مكان عمله ، ورتبته األكاديمية ،  .4

 .وتخصصه الدقيق ، وأهم أبحاثه

من جهة ما، فعلى الباحث بيان ذلك وتقديم وثيقة محررة من الجهة الداعمة ،  إذا كان البحث مدعوما   .5

 .موجهة إلى رئيس تحرير المجلة ، تفيد عدم ممانعتها نشر البحث

تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة في حال قبولها مبدئيا  على محكميْن اثنيْن على األقل من  .6

 مطلقة.ذوي االختصاص ، يتم اختيارهما بسرية 

تقرر هيئة التحرير قبول البحث أو عدم قبوله للنشر في المجلة ، بعد مروره  بإجراءات التحكيم السري  .7

 .المعتمدة لدى المجلة

 تقوم المجلة بإبالغ الباحث / الباحثين حال وصول البحث، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر. .8

و يعيد صياغة بحثه أو أي جزء منه ، بما تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من المؤلف أن يحذف أ .9

 يتناسب وسياستها في النشر ، وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.

إذا أراد الباحث نشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في المجلة فعليه الحصول على موافقة خطية من  .10

 رئيس التحرير .

 التي ُتنشر فيها.ال تدفع المجلة مكافأة عن البحوث  .11



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

6 

 

 تهدي المجلة لمؤلف البحث بعد نشره نسخة من عدد المجلة الذي يحتوي البحث المنشور. .12

 ُتنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر .13

 الشروط الفنية  -ب

( صفحة  20ة و ) ( صفحة لالبحاث في الكليات االنساني30أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) .1

 .لالبحاث في الكليات العلمية،  بما في ذلك األشكال والرسوم والجداول و المالحق

 تقدم البحوث بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية، أو بأية لغة اخرى بموافقة هيئة التحرير. .2

 150ليزية وبواقع يشترط أن يحتوي البحث على ملخٍص باللغة العربية باإلضافة إلى ملخص باللغة اإلنج .3

 كلمة .

( التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل Keywordsيتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية ) .4

 قواعد البيانات  بحيث أال  يتجاوز عددها خمس كلمات.

وأن يتم تحميله على موقع المجله من خالل  MS. Wordيجب أن يكون البحث مطبوعا باستخدام برمجية  .5

 .www.ahu.edu.joن الجامعة االليكتروني عنوا

 يقدم البحث حسب المواصفات التالية لالبحاث المكتوبه باللغة العربيه: .6

( و ذلك لنص المتن على أن 14حجم )   ( Simplified Arabic) أن تكون مطبوعة على الحاسوب بخط نوع 

 (،  Single column formatيكون النص بشكل عامود واحد )  

 للنشر العلمي (American Psychological Association APA) تعتمد المجلة نظام    التوثيق   
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 قسيمة االشتراك
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 تقديم
مجل ة جامعة من  األول من المجلد الثامن العددإصدار لنا في جامعة الحسين بن طالل  يطيب 

، وإتاحة المزيد من  الحسين بن طالل للبحوث، إيمانا  بدور الجامعات في تنمية البحث العلمي 
المسارات الجديدة لن شر البحوث والد راسات، بمعايير تعمل على ضمان تقديم إضافة نوعي ة للمعرفة 

تحقيق كل ما من العلمي ة، وقد حرصت هيئة تحرير مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث على 
علمية دقيقة تراعي  ألعرافشأنه االرتقاء بمستوى النشر العلمي في المجلة من خالل التأسيس 

 اخالقيات البحث العلمي والموضوعية واالمانة العلمية والفعالية في اجراءات تحكيم البحوث وفحصها
مة، ومفهرسة، تنشر على  .ومجل ة جامعة الحسين بن طالل للبحوث العلمي ة مجل ة علمية، محك 

ة، وما يحقق فائدة للباحثين في شت ى فروع  صفحاتها نتاج أعمال بحثي ة متنو عة، تمتاز باألصالة والجد 
قيقة  المعرفة، وتحرص هيئة تحرير المجل ة على أن تتم عملية نشر البحوث العلمي ة وفق المعايير الد 

هيئة الت حرير إلى إعداد قائمة تتضمن مجموعة سعيا  إلى تحقيق مستو ى متمي ز للمجل ة، حيث عمدت 
من المحكمين ذوي الخبرة الواسعة في مجاالتهم المعرفي ة محلي ا  وعالمي ا ، ويسعدنا في المجل ة أن نعرب 
، ونتطل ع  لكم عن استعدادنا لتقب ل أي  مقترحات أو أفكار من شأنها تطوير عمل وجودة الن شر العلمي 

والفاعلة في تعزيز الجهود التي يسعى لها أعضاء هيئة تحرير المجل ة والهيئة  إلى إسهاماتكم الجادة
 االستشاري ة لديها. 

دة شملت العلوم الت ربوي ة والعلوم   يتضمن العدد الحالي مجموعة من البحوث في مجاالت معرفي ة متعد 
احثون من دول وجهات عديدة اإلداري ة واالعالم والل غات والعلوم الهندسية، وقد شارك في هذا العدد ب

وقد كتبت بعض البحوث بالل غة العربي ة وبعضها اآلخر بالل غة اإلنجليزي ة، آملين أن تتاح الفرصة 
      للمزيد من الباحثين بنشر أعمالهم وبحوثهم العلمي ة في األعداد القادمة من المجل ة بأذن هللا.  

 وهللا الموفق

 رئيس الت حرير                                                                        
 عادل عبدربه ال خطابالدكتور  االستاذ                                                      
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 ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردنياآل
 

 د نسرين عبدهللا البحري 
 د. زيد محمود الشمايلة  

 
 جامعة مؤتة  

 
 الملخص

المجتمع  اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا فيلى التعرف على هدفت الدراسة إ

اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا على اتجاهات عينة الدراسة نحو ، والتعرف األردني

هداف الحالة الصحية العامة(، ولتحقيق أ قامة، الحالة االجتماعية، ، العمر، مكان اإلوالتي تعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي

( 620د على المنهج التحليل الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسة من )الدراسة تم االعتما

توزيع استبانة الكترونية على طلبة جامعة مؤتة وهم من عن طريق العينة القصدية، وذلك بمن كبار السن وتم اختيارهم  فردا  

 . عاما 60عمارهم م والذين تجاوزت أ بار السن لديهردن وتم تعبئته عن طريقهم من كغالبية محافظات األ

النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع والنفسية المترتبة ثار االجتماعية اآل أنظهرت نتائج الدراسة أ

مترتبة اآلثار االجتماعية التوسط إجابات عينة الدراسة نحو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ماألردني بمستوى مرتفع، 

قامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية العامة(، )مكان اإلتعزى في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة ينة الدراسة نحو ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات ع

ثار آلوعدم وجود فروق لقامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية العامة(، )العمر، مكان اإل تعزى في المجتمع األردني كورونا 

وبناء عليه ، النوع االجتماعياالجتماعية والنفسية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع األردني تعزى لمتغير 

اشاعات، كما عالم واإليضهم للضغوط الناتجة من وسائل اإلورعاية كبار السن وعدم تعر  وصت الدراسة بضرورة االهتمامفقد أ

 . ونفسيا   وثقافيا   منه لهم اجتماعيا  أوصت الدراسة بتوفير بيئات آ

 .، المجتمع األردنيثار االجتماعية والنفسية، كبار السن، جائحة كوروناالكلمات المفتاحية: اآل
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Abstract 

 

The study aimed to identify the social and psychological effects on the elderly as a result of 

the pressures imposed on them as a result of the COVID-19, and to identify the trends of the 

study sample towards the psychological and social effects attributable to variables (gender, age, 

place of residence, marital status, general health status), and to achieve Objectives of the study: 

The method was used for descriptive analysis and the questionnaire was used as a tool for data 

collection. The sample of the study consisted of (620) elderly individuals, selected through the 

purposive sample, by distributing an electronic questionnaire to Mu'tah University students, who 

are from most of the governorates of Jordan, and it was filled out through them from their elderly 

who are over 60 years old. 

The results of the study showed that the social and psychological effects of the spread of the 

COVID-19 on the elderly in the Jordanian society came at a high level, and the existence of 

statistically significant differences between the average answers of the study sample towards the 

social effects of the spread of the COVID-19 on the elderly in the Jordanian society attributed 

(place of residence, marital status, General health status), and the presence of statistically 

significant differences between the average of the study sample responses towards the 

psychological effects of the spread of the COVID-19 on the elderly in the Jordanian society 

attributed (age, place of residence, marital status, general health status). And the there is no 

significant differences in the social and psychological effects of the spread of the Corona 

pandemic on the elderly in Jordanian society due to the variable of gender, and accordingly the 

study recommended the need for attention and care The elderly should not be subjected to 

pressures from the media and rumors. The study also recommended providing safe environments 

for them socially, culturally and psychologically. 

Key words: Social and Psychological effects, Elderly, CORONA PANDEMIC, 

Jordanian society 
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 المقدمة

، موا زهرة اشببابهم لمجتمعباتهمفقد قد، لسن وأمرت باالهتمام بهم وخدمتهمحثت جميع األديان السماوية على رعاية كبار ا 

 ،همئفهم جزء ال يتجزأ من المجتمع عندما كانوا في قمة عطا ،كانوا مساهمين وفاعلين في مجتمعاتهم وفي أسرهم وعلى أنفسهمو 

 .ن حدث لهم تقصيروخبراتهم حتى وإن االستغناء عن نصائحهم يمكنه ال وإ

والعالم اليوم يمر بوبباء ال يسبتثني فئبة أو عمبرا  أو جنسبا ، يصبال ببه الجميبع ببدرجات متفاوتبة، وأدى إلبى نشبر حالبة مبن 

الت الصبحية لبديهم القلق والذعر في نفوس الكثير من الناس، وقد كان معظم ضحاياه هم كبار السن، خاصة مع انتشار المشبك

تصبببح حركتببه محببدودة، ويعتمببد البببعي علببى اآلخببرين لتلبيببة  أوبشببكل أكبببر مببن غيببرهم فببالكثير مببنهم يفقببد القببدرة علببى الحركببة، 

احتياجاتهم، كما يعاني بعضهم من مشكالت جسبدية وعقليبة ونفسبية تتطلبا رعايبة طبيبة طويلبة األمبد، وال ببد مبن مسباعدة كببار 

( أن جائحبببببببة كورونبببببببا 2020(. ويشبببببببير )السببببببببيعي، 2020السبببببببن خاصبببببببة عنبببببببد وجبببببببود مشبببببببكالت نفسبببببببية لديهم)األسبببببببمر ، 

( تببؤد  بكبببار السببن إلببى الوحببدة النفسببية وأنببه غيببر قببادر علببى إقامببة تواصببل اجتمبباعي مببع Corona Pandemicمسببتجد)ال

اآلخببرين نتيجببة تقطببع تلببك الببروابط االجتماعيببة التببي تربطببه بهببم وجببدانا  ومشبباركة، وأن مببن مظاهرهببا نقبب  فببي عببدد العالقببات 

حتياجاته، مبع اشبعوره ببالحزن والتشبا م، اص المحيطين به، وعدم إاشباع الاالجتماعية، وتؤد  به إلى الشعور بالعزلة عن األاشخ

 وافتقاد المهارات االجتماعية.

( علببى وجببود صببلة بببين العالقببات االجتماعيببة الصببحة النفسببية لكبببار Sepúlveda-Loyola, et.al, 2020ويببرى )

ن العالقببات الحميمببة، وعلببى اقترانهببا بالعديببد مببن السببن، وتتركببز معظمهببا علببى العواقببا النفسببية االجتماعيببة التببي تببنجم عببن فقببدا

والقلق وانخفاض تقدير الذات وضعف المقاومة لألمراض الجسبمية والتبأخر  كاالكتئالمظاهر اختالل الصحة النفسية والجسمية 

النفسي ( إلى أن الدعم االجتماعي الموجه لكبار السن يسهم في خفي درجة اإلجهاد Mukhtar, 2020في الشفاء. وتطرقت )

وتقوية إرادة المسن وقدرته على تحمل األحداث الحياتية الشاقة، حيث تقوم فكرة الدعم االجتماعي على إاشباع حاجات الفرد من 

العواطبف والمعلومببات، والتقيببيم، والنببواحي الماديببة، وبببذلك يشببعر أنببه فببي مببأمن مببن مخبباطر الضببغوط النفسببية والفسببيولوجية. أمببا 

(Philip, and, Cherian, 2020 فتنباوال عوامبل األمبن النفسبي فبي بعبدها االجتمباعي، حيبث يبرى أن كببار السبن بطببعهم )

يسعون دوما  إلاشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية من خبالل تنميبة اهتمامباتهم االجتماعيبة وتطبوير أسبلول حيباة خباص يجعلهبم 
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 ,Hsu, and, Laneالنفسببي لببديهم. ويببرى كببل مببن ) قبادرين علببى التفاعببل مببع اآلخببرين وبالتببالي تحقيببق الحاجببة إلببى األمببن

( أن توافر مؤاشرات الصحة النفسية لكبار السن ترتبط بالحالة البدنية والعالقات االجتماعية، وكذلك مبدى إاشبباع حاجاتبه 2020

همبة للمسبن فهبو األولية والثانوية، ويعتمد تحقيق هبذه المؤاشبرات علبى مقبدار اإلاشبباع المتحقبق مبن الحاجبات الفسبيولوجية فهبي م

 يسعى إلى تحقيق األمن والطمأنينة له واإلحساس بأنه بمنأى عن المخاطر التي تهدده مبااشرة.

( إلبى جملبة مبن اآلثبار االجتماعيبة المترتببة علبى كببار السبن بسببا جائحبة Souza, et.al 2020 ,ويشبير كبل مبن )

واللبس والرعاية الطبية وتبوفير األمبن والحمايبة لهبم. وهبذا يتطلبا كورونا تتمثل في عدم توفير الرعاية المناسبة والمسكن والغذاء 

كببار السببن ببااللتزام بصبون الكرامبة وبالحببق فببي  فبيضمبان أن تستراشبد القبرارات الصبببة التببي تتعلبق بالرعايبة الصحيببة وتؤثببر 

الحيبباة. ويواجببه كبببار السبببن مخاطبببر عبببدة فبببي نسبببان، والنبباس متسببباوون فببي  يمببة فالرعايبببة الصببحية حببق مببن حقببوق اإل الصحبببة.

همبال، وسببوء المعاملبة هبا التمييبز علبى أسبباس السببن، واإلالحصول علبى الرعاية الصبحية فبي المؤسسببات التبي تبوفر السببكن، من

 والعنف. وينبغي رصد هبذه المخاطبر علبى النحو المناسبا ومعالجتها بالكامل.

ئبة التبي يببيي فيهبا المسبن خبالل جائحبة كورونبا والتبي لهبا دورا  هامبا  الحتوائهبا علبى ( علبى البيRijal, 2020ويركبز ) 

عوامل التهديد، واإلحباط، والتناقضات، وكثرة الضغوط النفسية، وانهيار العالقات االجتماعية والقيم. وهذا يستدعي زيبادة تغطيبة 

 ,Girdhar, et.alأما ) ،صحية يمكنهم تحمل تكاليفهانظم الحماية االجتماعية لضمان حصول جميع كبار السن على خدمات 

واالنتمببباء اآلثبببار االجتماعيبببة المترتببببة علبببى كببببار السبببن بسببببا جائحبببة كورونبببا فبببي عبببدم اشبببعور الفبببرد باألمبببان  ولفتنبببا (200

. فمببن الممكببن أن فببي فتبرة التباعبد االجتماعببي في محيط األسرة، وهذا يتطلا تعزيببز االدمبباو والتضامببن االجتمباعي واالستقرار

لكببار السببن. والاشببك أن التباعبد  ساسببييؤد  التباعبد األسر  والقيود المفروضبة علبى حريببة التنقبل إلببى وقبف الرعايبة والبدعم األ

وتببأمين الرعايببة لهببم، بمببا فببي ذلببك عببن طريببق  اهميبببة، لكبببن يجبببا أن يقتبببرن بتببدابير لببدعم كبببار السبببن اجتماعيبباشبببديد األ األسببر  

 الرقمية. فبرص حصولهبم علبى التكنولوجياادة زي
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( إلبى أن ييبال مؤاشبرات االسبتقرار االجتمباعي للمسبنين مبن Armitage, and, Nellums, 2020ويشبير كبل مبن )

اشأنها تعريضهم للعديد من العقبات والمواقف التي تحد من قدراتهم وقابليتهم في إاشباع ما يطمحون إليه فيواجهبون الفشبل وخيببة 

األمل، ثم عدم االرتياح النفسي والبدني والذهني وبالتالي اإلجهاد والتبوتر البوظيفي البذ  يقبود لالغتبرال، ويكبون بأاشبكال متعبددة 

 ينطو  على العناصر السلبية فيؤد  إلى عزلهم عن الطبيعة وعن ذواتهم، كما يخلق الشعور بالبؤس وعدم الرضا.

 وأسئلتها: الدراسة مشكلة 

السن للعديد من الضغوطات نتيجة الحجر الصحي المفروض بسببا جائحبة فيبروس كورونبا، وهبذا يتسببا يتعرض كبار 

فبي التعباطي بشبكل إيجبابي مبع  بالعديد من المشاكل النفسية واالجتماعية، خاصة بالنسبة لكبار السن والذين يواجهون صعوبات

مشببعة للحاجبات وأن اآلخبرين يحبونبه ويحترمونبه ويقبلونبه، ف، فكبار السبن بحاجبة إلبى الشبعور بأنبه يببيي فبي بيئبة و الظر  هذه

جتماعيبا ، وأنبه يتجنبا الخطبر ويلتبزم الحبذر ويتعامبل مبع ا  واوأنبه آمبن صبحيا  ونفسبيوأنه مستقر وآمن أسريا ، ومتوافق اجتماعيبا ، 

لحاجبات يعتمبد تحقيقهبا علبى مقبدار األزمات بحكمة ويأمن الكوارث الطبيبيبة، ويشبعر بالثقبة واالطمئنبان واألمبن واألمبان، وهبذه ا

اإلاشبببباع المتحقبببق مبببن الحاجبببات الفسبببيولوجية فهبببي مهمبببة للمسبببن فهبببو يسبببعى إلبببى تحقيبببق األمبببن والطمأنينبببة لبببه وللمحيطبببين ببببه 

 واإلحساس بأنه بمنأى عن المخاطر التي تهدده مبااشرة.

، فقببد كافببه الكورونببا فببي مجبباالت الحيبباة تببرز مشببكلة الدراسببة فببي ظببل مببا يواجهببه العببالم أجمببع مببن تحببديات وآثببار لوببباءو 

قتصببادية واالجتماعيببة والنفسببية. وقببد كانببت اآلثببار الصببحية للجائحببة طالببت تبعببات هببذه الجائحببة كافببة منبباحي الحيبباة وأهمهببا اال

زمنبة اشديدة ومميتة على فئات محددة من الناس، أطلق عليهم ذوو المخاطر العاليبة كببار السبن والبذين يعبانون مبن األمبراض الم

  .المنهكة للصحة لتأثيرها على المناعة لديهم مثل داء السكر  وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلا واألوعية الدموية وخالفها

يمبببر فبببي الوقبببت الحاضبببر بالعديبببد مبببن التغيبببرات االجتماعيبببة والثقافيبببة  كافبببه ردنبببي اشبببأنه اشبببأن المجتمعببباتوالمجتمبببع األ

فبي ضبوء انتشبار  واقتصباديا   واجتماعيبا   كبار السن كونهم من الحلقات األضبعف صبحيا  ثرت بطبيعة الحال على أواالقتصادية، و 

%( )دائبببرة 5.5فبببراد المجتمبببع. ويشبببكل المسبببنون مبببا نسببببته )أمبببن السبببلوكيات الفرديبببة مبببن قببببل غالبيبببة  الوبببباء والبببذ  تبعبببه كثيبببرا  

( مسببنا  520250( سببنة وأكثببر بلبب  )60)(، حيببث أاشببارت نتببائج التعببداد أن عببدد مببن هببم فببي سببن 2020اإلحصبباءات العامببة، 

 ، والفئة العمرية.النوع االجتماعي( يبين توزيع كبار العمر حسا: 1ومسنة. وجدول رقم )
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 (1جـدول رقـم )

 2020لعام  والنوع االجتماعيتوزيع كبار السن حسب: الفئة العمرية، 

 

 الفئة العمرية بالسنوات

 إنــــــاث ذكـــــور
العدد 

 اإلجمالي

النسبة 

المئوية من 

 اإلجمالي
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

60)-64) 86500 1.7 81060 1.8 167560 1.8 

 3.7 352690 3.9 174330 3.5 178360 (65أكبر من )

 5.5 520250 5.7 255390 5.2 264860 المجموع

 2020المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 

والبببذ  أثبببر علبببى عالقببباتهم ، افقهم طيلبببة وجبببود المبببرضي تبببر ثبببار التبببر السبببن واآلهبببذه الدراسبببة لدراسبببة حالبببة كببببا وتبببأتي

مببن اآلخببرين وزاد مببن احباطبباتهم مببن  وخوفببا   سببرية والشخصببية مببن جميببع جوانببا الحيبباة وجعلهببم أكثببر انغالقببا  االجتماعيببة واأل

خبرين ممببا حيبث الحظبر ومنببع المخالطبات مبع اآل مبنثبرت اإلجبراءات الرسببمية التبي اتبعبت مبع المببواطنين عامبة كمبا أ ،المجتمبع

ية خوفا من المرض والذ  قبد يبؤد  لساعات طويلة وتحت ضغوط نفس ماكن محددهالبقاء في أعدم الحركة و يميلون إلى جعلهم 

بدراسببة علميببة موضببوعية سببليمة لمحاولببة جببراءات الكورونببا م جببراء إاآلثببار المترتبببة علببيهدراسببة  صبببح لزامببا  لببذلك أ .لببى المببوتإ

 يجابا عليهم.إلى نتائج تنعكس إ الوصول

%( مببن مجمببوع 76.4وأاشببارت بيانببات وزارة الصببحة أن كبببار السببن سببجلوا أعلببى نسبببة وفيببات منببذ بببدء الجائحببة، بواقببع)

، مببن مجمببوع اإلصببابات %(16.7)أن نسببة المصببابين بفيببروس كورونببا مبن كبببار السببن، وصببلت البى  .الوفيبات بببالفيروس ككببل

وزارة الصبحة )إصابة، إال أن كبار السن هم األكثر عرضة للوفباة مبن المتبأثرين بفيبروس كورونبا المسبتجد (749784)الذ  بل  

ثببار االجتماعيببة والنفسببية المترتبببة علببى كبببار السببن بسبببا جائحببة لببذلك جبباءت هببذه الدراسببة للبحببث فببي اآل، (2021األردنيببة، 

 رونا، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:كو 

https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
https://www.facebook.com/pages/category/Healthcare-Administrator/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87-358360904293395/
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 ؟ما اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا. 1

 ؟المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا النفسيةما اآلثار . 2

االجتماعيبة علبى كببار السبن فبي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجاببات عينبة الدراسبة نحبو اآلثبار . 3

 المجتمع األردني والتي تعزى لمتغيرات الدراسة؟

ثببار النفسببية علببى كبببار السببن فببي . هببل توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببط إجابببات عينببة الدراسببة نحببو اآل4 

 المجتمع األردني والتي تعزى لمتغيرات الدراسة؟

 همية الدراسة:أ

ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن بسبا من أهمية الموضوع الذ  تناولته وهو اآل تكمن أهمية هذه الدراسة

في حدوث مخاطر عديدة لكبار السن، مما يستدعي ضرورة االلتفات إليهم وإلى ( 19)كوفيد بب فقد تسببت جائحة جائحة كورونا،

مرية األخرى في المجتمعات، وذلك ألنهم األكثر عرضة مشكالتهم حيث يصنفون بأنهم األضعف بين مختلف الشرائح الع

، وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في أهميتها النظرية .لألمراض المزمنة، ومضاعفاتها، ولتدهور القدرة الوظيفية، واإلعاقة،

 -والتطبيقية وهي كالتالي:

 -أواًل: األهمية النظرية:

ثار التي تترتا على بعي بحاث وهي اآللى جوانا قل الحديث عنها في غالبية األإ أنها ستتطرق همية الدراسة النظرية تنبع أ 

ثار تعطي مخرجات لما يكون قد حدث وبالتالي يمكن وضع فدراسة اآل ،و المشكالت بصفة عامةأو اإلجراءات أالسلوكيات 

فراد لتان تملكان خصوصية كثيرة لدى األوهما حان هذه الدراسة قد تناولت الناحية االجتماعية والنفسية أكما  ،الحلول المناسبة

 عامة ولدى كبار السن، وخاصة في ظل قلة الدراسات التي تناولت هذا المتغير بشكل عام، وعلى فئة المسنين تحديدا .

 -ثانيًا: األهمية التطبيقية:

السبل إلى التخفيف عن هؤالء  ، ودفعهم إلى توفيروضاع المسنيناالهتمام بأتوجه هذه الدراسة أنظار المسئولين إلى 

تي قد تلحق بهم نتيجة والمساعدة بكافة مجاالت الحياة ومتابعة التأثيرات الوالتخفيف من الضغط النفسي لديهم، المسنين 
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همية الدراسة التطبيقية يمكنها من مساعدة الباحثين في أن أ كما  .نهم قد يعانون من ضعف بدني ونفسي واجتماعيالكورونا أل

 دراسة جوانا مخفية من حياة كبار السن.

 :هداف الدراسةأ

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

 . الكشف عن اآلثار االجتماعية الواقعة على كبار السن خالل جائحة كورونا.1

 .الكشف عن اآلثار النفسية الواقعة على كبار السن خالل جائحة كورونا.2 

. الكشف عن الفروق ودالالتها اإلحصائية نحو اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في 3 

المجتمع األردني وبين متغيرات البيانات األولية )النوع االجتماعي، العمر، مكان اإلقامة، الحالة االجتماعية، الحالة الصحية 

 العامة(.

 -فاهيمية واإلجرائية:التعريفات الم 

 تتضمن هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات وهي:

لم يتفق الباحثون على تعريف واحبد ( عاما ، و 60ويقصد بهم بحسا الدراسة الحالية؛ األفراد الذين تجاوزت أعمارهم ) المسنون:

اآلخبببرون بضبببعف القبببوة الجسبببدية، بينمبببا ربطهبببا جبببامع للشبببيخوخة، فربطهبببا الببببعي مبببع مراحبببل الحيببباة المتبببأخرة، وربطهبببا 

 (.2020الزيود، اآلخرون باألمراض المزمنة وزيادة اإلحساس بالتعا واإلرهاق)

وتميزه عن غيره فيخرو منها تبعا لذلك سائر الظروف كبار السن هي مجموعة من الظروف التي تحيط ب اآلثار االجتماعية:. 2

لنبباس، بهبذا المعنبى تقتصبر الظببروف االجتماعيبة هنبا علببى مجموعبة مبن العالقببات العامبة التبي تحبيط بالمسببن وغيبره مبن ا

التي تنشأ بين الشخ  وبين فئات معينبة سبواء كبانوا أفبراد أسبرته أو مجتمعبه أو مدرسبته أو األصبحال مبن النباس يخبتلط 

الجماعببة وأنظمتهببا والتببي  بهببم اختالطببا وثيقببا  واألصببدقاء الببذين يختببارهم، إذن هببي مجموعببة الظببروف التببي تتعلببق بتكببوين

 .(2020تساهم في تكوين الفرد وتربيته، ويكون لها األثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه)احميداني، الهياللي، 

بأنببه الدرجببة التببي يحصببل عليهببا كبببار السببن علببى االسببتبانة المسببتخدمة والخاصببة باآلثببار  وُتعــرف اآلثــار االجتماعيــة إجرائيــًا: 

 ه الدراسة.االجتماعية في هذ
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ــار النفســية:. 2 مجموعببة متنوعببة مببن السببلوكيات المرتبطببة بالجوانببا النفسببية التببي تواجببه كبببار السببن وتبببيقهم عببن الحيبباة  اآلث

بصببورة طبيبيببة، وتببؤد  بببه إلببى الشببعور بالوحببدة والغمببوض والكببدر النفسببي، الوسببواس القهببر ، والمخبباوف االجتماعيببة، 

 (.2020األسمر ، واضطرابات األكل)والضجر، اضطرابات النوم، 

بأنه الدرجة التبي يحصبل عليهبا كببار السبن علبى االسبتبانة المسبتخدمة والخاصبة باآلثبار النفسبية  وُتعرف اآلثار النفسية إجرائيًا:

 في هذه الدراسة.

ــا )دوفيــد لببدى اإلنسببان هببي فصببيلة مببن الفيروسببات التببي قببد تسبببا المببرض للحيببوان واإلنسببان، وتسبببا  (:19-فيــروك كورون

أمراضببا  للجهبباز التنفسببي التببي تتببراوح حببدتها مببن نببزالت البببرد الشببائعة إلببى األمببراض األاشببد وخامببة مثببل متالزمببة الشببرق 

 .(2020اإلسكوا، )األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشار

 اإلطار النظري:

 والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونااآلثار االجتماعية 

يعاني كبار السن خالل جائحة كورونا من العديد من اآلثار االجتماعية والنفسية والتي أثرت على تواصبلهم االجتمباعي، 

شبديد مبن مواجهبة واإلحجام عن االتصال باآلخرين واالندماو معهم، وضعف القدرة على التعبير عبن اآلراء والمشباعر، والخبوف ال

 المواقف، أ  أن هذه اآلثار بصفة عامة قد يعوق تحقيق التفاعل االجتماعي الناجح لكبار السن.

( اآلثار االجتماعية التي رافقت كبار السن خالل جائحة كورونا هي الشعور Alastair, et.al, 2020ويشير )

ذلك تشتيت االنتباه، وعدم القدرة على التركيز، والنسيان، بالخوف وعدم الراحة الداخلية وترقا حدوث مكروه، ويترتا على 

واألرق، وعدم القدرة على النوم، والتوتر والتهيج العصبي، وهذا يجعل الفرد حساسا  جدا  أل  ضوضاء، والشعور باالختناق، 

التي  المظاهر االجتماعيةن ( أ2020احميداني، الهياللي، واألحالم والكوابيس المزعجة، وسيطرة مشاعر االكتئال. كما يشير )

تمثلت في سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ مع الميل الشديد لنقد الذات، ووضع متطلبات رافقت كبار السن خالل جائحة كورونا 

صارمة على ما يجا عمله، كما يبدو المسن في حالة اضطرال وعدم توافق مع اآلخرين، حيث يميل للعزلة، والبعد عن 

عية، ويبدو عليه عدم القدرة على إحداث تكيف بّناء مع الظروف واألاشخاص والمواقف االجتماعية. ويركز التفاعالت االجتما

( على المظاهر النفسية التي تمثلت في اشحول الوجه، واتساع حدقة العين، وتعابير الخوف على الوجه، 2020السبيعي، )
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عة التنفس والشعور باالختناق، وجفاف الحلق وصعوبة البلع، وبرودة األطراف، وسرعة نبضات القلا، وارتفاع ضغط الدم، وسر 

ومن األعراض الجسمية للقلق أيضا  الضعف العام، ونق  الطاقة الحيوية، ونق  النشاط والمثابرة، وتوتر العضالت، والنشاط 

 الحركي الزائد، والالزمات العصبية.

ا بيضاء أو سوداء، أ  أن المسن يفسر المواقف باتجاه ومن اآلثار النفسية أيضا  التطرف في األحكام باألاشياء إمّ 

واحد وهذا يجلا له التعاسة والقلق، ويواجه المواقف المختلفة بطريقة واحدة من أجل التفكير فيها، ويميلون لالعتماد على 

عندما يتطلا منهم  األقوياء ونماذو السلطة وأحكام التقاليد، مما يحّولهم إلى أاشخاص عاجزين عن التصرف بحرية انفعالية

 (.Souza, et.al, 2020ذلك)

( أن من اآلثار االجتماعية والنفسية انتشار بعي األفكار الالعقالنية كاألفكار Girdhar, et.al, 2020ويبين )

جني ثمار  السلبية المتمثلة في التشا م، واإلحباط، والتقييم السلبي للذات، وعدم الثقة بالنفس، واالعتمادية، وتوقع الفشل، وعدم

 التعا من العمل الذ  يقوم به الفرد.

( أن اآلثار االجتماعية والنفسية لدى كبار السن قد تعود إلى عدم اشعورهم Hsu. and Lane, 2020ويرى كل من)

ام بأمر باألمان واالنتماء واالستقرار، وعدم القدرة على فصل أمانيهم عن التوقعات المبنية على الواقع، مما قد يدفعهم إلى القي

يخالف  يم المجتمع الذ  يبيي فيه وتعاليمه، أو يقدم على ارتكال فعل يتعارض مع مبادئه األخال ية أو االجتماعية أو 

 التربوية.

( أن من أهم اآلثار االجتماعية والنفسية عند الفرد هو الخوف من الخسائر المفاجئة والصدمات 2020)األسمر  وأاشار 

الخوف من العقال وتوقعه، وواضح أن هذه المخاوف تبدأ في مرحلة مبكرة لديه وقد تعود للشعور النفسية والشعور بالذنا و 

بالعجز والنق  وللكبت الذ  تعرض له الفرد، ومواقف الحياة الضاغطة والضغوط الحضارية والثقافية والبيئية الحديثة 

 ومطالبها.

بأنه محط اهتمام اآلخرين ومحبتهم وموضع  ( على أهمية اشعور المسنJavadi, et.al, 2020ويركز كل من)

تقديرهم واحترامهم وأنه ينتمي إلى اشبكة اجتماعية توفر ألعضائها التزامات متبادلة، وحدد ثالثة أنواع للدعم االجتماعي هي: 

وتدعيم الدعم العاطفي النااشئ عن العالقات الحميمة، ودعم التقدير الذ  يعمل على إاشباع الحاجات لالعتراف والتقدير 
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 ,Seyyedاإلحساس بقيمة الذات، ودعم االنتماء الذ  يدعم اإلحساس باالنتماء وعضوية الجماعات االجتماعية. وينظر )

and Hossein, 2020  لتحقيق الحاجات االجتماعية باعتبارها تغذية راجعة تساعد المسن في تقويم سلوكياته وأفكاره وفقا )

وعدم إاشباع هذه الحاجات يخلق لدى الفرد عدم التوازن في  في اشبكته االجتماعية لما يحصل عليه من األعضاء اآلخرين

 .قدرته على التكيف مع محيطه

 الحاجات االجتماعية والنفسية لكبار السن

  تلبببىن أيفتبرض مبن الحاجبات التبي ومجموعبة  ،وأوقبات فبرا  ،لبى عمبر متقبدم مشبكالت صببحيةإلشبخ  يترتبا علبى وصبول ا 

 همها :ومن أ ( 2011 ،الصماد )وردهاوقد أ ا  ومجتمبي من مشكالت تكيفية تتطلا تدخال أسريا  مما يجعل الشخ  يعاني 

السن مبن كثيبر  كبير الحاجة إلى إقامة عالقات اجتماعية وتواصل مع اآلخرين المحيطين بالشخ  كبير السن حيث يحرم -1

و أتتعلبق الكبيبر السبن نفسبه  عبدم المحافظبة علبى تلبك العالقبات ألسببالو بسببا االجتماعيبة عنبد التقاعبد أمن العالقبات 

فيتكيبف كبيبر السبن مبع المرحلبة التبي سبينتقل إليهبا  والتكيبف لمرحلبة الشبيخوخة .تتعلق باألاشخاص اآلخبرين المحيطبين ببه

 مركبز الشبخ  التغلا على مشاعر العجز التي يشعر بها الشخ  فالمشاعر هذه تؤد  إلى الخبوف مبن فقبدان لمحاولة

 .عدام الفائدة واستنفاذ الفعاليةلى اإلحساس بانإفي الجماعة والقلق المتزايد لحالته الصحية مما سيؤد  

لشببريك ثببم تضببيق دائببرة العالقببات جتماعيببة حيببث تببتقل  منظومببة المكانببة االجتماعيببة عنببد فقببدان ااال ةالمكانبب الحاجببة إلببى -2

و السبكن مبع يضبطر كبيبر السبن اإلقامبة بمفبرده أ ممبا ةلى المنزل الخاص للزوجاألسرة إبناء وتركهم األ سرية بعد زواواأل

حفباد ممبا يولبد اإلحسباس بالخضبوع والتببيبة بعبد أن كبان ك مبع األبنباء وزوجبات األبنباء واألتبرز مشبكلة االحتكباوهنا أحد 

 .صاحا السلطة والسيادة

مبباعي وتظهببر هببذه الحاجببة عنببد اشببعور كبيببر السببن بالوحببدة والعزلببة عببن ى االنببدماو فببي المجتمببع والتفاعببل االجتالحاجببة إلبب -3

مبن نشباطاته كمبا  ا  كبيبر  ا  والتي تبدأ من الحرمان مبن العالقبات األسبرية ثبم االجتماعيبة والتبي كانبت تشبكل جبزء المجتمعات

تجبباول المجتمببع مببع لببى االنببدماو فببي المجتمببع نتيجببة اشببعور كبيببر السببن ببباالغترال عببن المجتمببع لعببدم إتظهببر الحاجببة 

 .احتياجاته
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ذه اآلثبار انقطباع العالقبات األجتماعيبة ياة المسن ومن أهبم هبفي ح كبيرا   فراغا   يتركالتقاعد ف لى استثمار وقت الفرا إ الحاجة-4

واإلحسببباس باإلهمبببال واإلنعزاليبببه ، وزيبببادة وقبببت الفبببرا ،ونق  الدخل،والشبببعور بأنبببه أصببببح  ببببين المتقاعبببدين ومجبببتمعهم،

 جتماعيببا  وثقافيببا  اأوقببات فببرا  المسببنين والترفيببه  مسببتهلكا  غيببر منببتج ،ولعببل إن أهببم األسبببال التببي تسببتلزم االهتمببام بمسببأله

 روحيا  تهيئه سبل و وسائل الفرا  والتسلية التي يحتاجونها.و 

وهببذا يبببرتبط  بعضببهم الببببعين يقببدمها النببباس لبببار السبببن وهببي الفائبببدة التببي يمكبببن أإلببى التكامبببل االجتمبباعي ببببين ك الحاجببة-6

لبى تشبابه االهتمامبات حيبث يبؤد  ذلبك إ عمبار وتشبابه الظبروف وبالتباليفسي بين كبار السبن بحكبم تقبارل األبالتكامل الن

 .اإلحساس كل منهم بقيمة اآلخر مما يؤثر بسلوكياتهم واتجاهاتهم

  لتوافق الذاتي لدى المسنينا 

يعتببر التقبدم فبي العمبر فتبرة ( و نجاح العالقة مبع متغيبر الموقبف االجتمباعيالسلوك إل التغير في)يتضمن مفهوم التوافق الذاتي  

حيبث يبؤد   همية توقع المزيد من التغير في الموقف الحباليكيف المستمر مع التغير، وبنفس األا التلعمرية مستمرة تتط

 ا  لوجيبة واالجتماعيبة والنفسبية التبي تعتببر جبزءلبى ردود فعبل الفبرد اتجباه تبداخل التغيبرات البيو التقبدم فبي السبن إالتوافق مع 

  .(1987)القناو ، من التقدم في السن

 همها :عوامل تؤثر في توافق المسن ومن أ  توجد عدة

و غيببر مبااشببرة بموقفببه السببائد كصببحته ومصببادره أن يتببأثر المسببن بطريقببة مبااشببرة أمببن الممكببن )الموقببف السببائد فببي الحيبباة  -1

 بناءأن الذين لديهم أو  ،كثر من المنفردينأسنين المتزوجين المافق و حيث يتسرته االجتماعية وخاصة مع أة وعالقاته المالي

كمبا أن  ،مبان االقتصباد  سببا فبي عبدم التوافبق لوجبود قلبق نحبو الحاضبر والمسبتقبلأن عبدم األو كثر مبن غيبرهم توافقوا أ

 سرته.االستقرار الصحي يجعل المسن أكثر توافق مع بيئته وأ

كببر مبن نجاحهبا ونشبيطين اجتماعيبا بدرجبة أ يكون األفبراد المتبوافقين مبع التقبدم بالسبن أكثبر والعالقات االجتماعية نشطةاأل -2

 وتتطور عالقاتهم مع االخرين  كما أن السفر يجعل النشاط ،صدقاء بنسبة مرتفعةفيكون لديهم أ توافقهم الذين يفشلون في
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لعقليبببة ا ذا مبببا تبببوهم المسبببن بعجبببزه وزادت لديبببه القيبببود والمعوقببباتإويتولبببد هبببذا اإلحسببباس حسببباس بعقبببدة الشبببيخوخة مبببدى األ -3

وبشبأن وضبعه  ةالجماعبة والقلبق بشبأن حالتبه الصبحي من فقدان مركزه فبي وفا  لى االنعزالية خوالجسمية مما يحمل المسن إ

الوحببدة كلمببا انفببي مببن حولببه أوالده وأهلببه رارة الفعاليببة وتببزداد لديببه مبب فاذالمببالي وتسببيطر عليببه مضببار انعببدام الفائببدة واسببتن

 .بانشغالهم عنه

اء مببن كانببت حببالتهم ن اتجاهببات المسببنين نحببو ذاتهببم تتضببمن مشبباعر سببلبية بالقيمببة الذاتيببة سببو الببذات لببدى المسببنين أ تقبببل -4

البسببيطة التببي  ن الوعكبباتأاشبب نهببم يميلببون إلببى الشببكوى مببن ضببعف الصببحة عامببة والتهويببل مببنوأ و سببيئةالجسببدية جيببدة أ

لببى عببنهم وأن أغلببا المسببنين يتحببول إ لكسببا العاطفببة والشببفقة مببن قبببل اآلخببرين خاصببة أفببراد أسببرهم المنشببغلون  تصببيبهم

 القنببباو ،) لبببى حبببد األنانيبببة التمركبببز حبببول البببذات والتفكيبببر فيهبببا أكثبببر ممبببا يفكبببر فيهبببا اآلخبببرون واالرتبببباط إ االهتمبببام بذاتبببه

1987) 

  كبار السن كالتمشلالنظريات المفسرة  

فيها تتم  بر الشيخوخة عملية بيولوجيةتعتاختلفت وتنوعت النظريات المفسرة للظروف والمشكالت التي يواجهها كبار السن  

دوارهم من فقدان لهذه االجتماعية للمسنين ترتبط بتغير أهنالك مجموعة من التغيرات ن أل ،الفسيولوجيةمجموعة من التغيرات 

 ومن هذه النظريات ، لتعرض المسنون لمجموعة من التغيرات السلوكية باإلضافةدوار جديدة ر وظهور أدوااأل

اجتماعية مختلفة على امتداد حياتهم منذ الوالدة  أن األفراد يلعبون أدوارا  ساس لى أترتكز هذه النظرية ع :نظرية الدور

علم  .مفهوم الذات حسا المراحل العمرية في حياة الفردتكون دوار هي األساس التي من خاللها ين هذه األأو  ،وحتى الوفاة

رد على التكيف لمرحلة الشيخوخة تعتمد فن قدرة الأتتلخ  نظرية الدور في مجال الشيخوخة بمقولتها و  االجتماعي الشيخوخة

عليه  ذا كانإ في مرحلة الشيخوخة ويرتبط ذلك بالعمر فيما االجتماعية أدواره ىالذ  يطرأ عل على قدرته على تقبل التغير

السن همية في المجتمع لذلك يوجه كبار أو المرض أو األ و التنحي عن الحوار القديمة بحكم التقاعدأالقيام بأدوار جديدة 

االجتماعية و تقل  األدوار أان فقد المطلوبة لذلك فإن كانت تمنحهم المكانة دوار القديمة التياأل الت ترتبط بالدور لفقدانمشك

 (2007بدر،) .الشخ  وثقته بنفسه ن يؤد  إلى هزة عنيفة في هويةيمكن أ
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تفسر كذلك هذه النظرية ما قد يحدث عند إصابة أحد المسنين بالمرض وتناق  وتغير األدوار التي كان يقوم بها كما و   

 السن بالمرض حيث تزداد األعباء عليهم ويصبح كبيرتفسر األدوار التي تستحدث عند األسرة عند إصابة  من ناحية وكذلك

 .ة من الطرفينملديهم أدوار جديده وبالتالي فهي تفسر األدوار المستحدثة والمستخد

 هو أساس الحياة لجميع ن النشاطاط االجتماعي في حياة الفرد حيث أالنش ترتكز هذه النظرية على أهمية: ظرية النشاطن

نها ترتبط حاجات نفسية واجتماعية متماثلة وأن كبار السن يشتركون في النظرية أ فترض هذهوت فراد وعند مختلف األعماراأل

ومن خالل هذه النظرية فإن كبار السن القادرين على االحتفاظ بنشاطاتهم  ،لتي يقومون بها وفقا الحتياجاتهمبالمشاركات ا

وأكثر ارتباط بمجتمعنا وأكثر رضى عن حياتهم ولديهم استمرار وتفاعل مع اآلخرين  يجابية نحو أنفسهمإ كثراألهم  االجتماعية

  (2013)الوريكات،.علم اجتماع الشيخوخة

 المحيط االجتماعي للمسن عند تقاعده تقل  بسباو نشاط ة عزلة كبار السن وعدم وجود دور أوتفسر هذه النظري

د من الصعوبات المتزايدة في عدم قدرته على مواجهة تلك ركة واالنحدار الجسماني الذ  يزيوبروز محددات الحوموت الرفقاء 

ستمرار المسن في ارتباطه بالعالم والتواصل يؤد  الى تأمينه إن كما أ .(2007بدر،) المعوقات وفي عدم ااشباعه الحتياجاته

 ( 1994،الزراد) يقوم بها مما يسهم برفع الروح المعنوية لههداف الشخصية التي كان أدوار بديلة لهذه األب

مع  االجتماعيطار العام ن الشيخوخة الناجحة تتضمن االنسحال التدريجي من اإلأتن  على  : لنظرية االنفصاليةا

وعلى المسن ترك العملية اجتماعيا  ذهوتتم ه ،من توقعاتهم من المسنين وخفي درجة التعامل معهمللتقليل ميل من اآلخرين 

قدر على ذلك بالنسبة الفرد فإن فك المجال لمن هم أصغر سنا وأيستطيع العمل بكفاءة لكي يفسح  مجال الدور الذ  لم يعد

 (2013،، وآخرون ،)البداينةللمحافظة على التوازن بين الطاقة الناتجة عن السن ومتطلبات اشركاء الدور االرتباط وسيلة

ال من السياق باالنسح الذين يصلون إلى مرحلة الشيخوخة فإنهم يبدأون تدريجيا   األفرادن كما تفترض النظرية أ  

وتعد  .ن المسن واآلخرينلنق  عمليات التفاعل بيوتتناق  األنشطة التي كانوا يقومون بها من قبل وذلك  االجتماعي

يعتبر فك و  سنا   لألصغردرته على العمل بكفاءة لذلك يفسح المجال ق بسبا عدم االجتماعيةالشيخوخة مرحلة ضعف الروابط 

ن النظرية تقول بتناق  معدل تفاعل الفرد إ .الدورلطاقات التي ضعفت ومتطلبات التوازن بين ا االرتباط وسيلة للمحافظة على

لك تغير اشخصية الفرد حيث ينتقل وكذ ،اآلخرين سلول ونمط التفاعل معأ حدوث تغيرات كمية وكيفية فيو  ،في عمره كلما تقدم
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خرى ألى إلى آخر ومن ثقافة إمن مجتمع  عملية االنسحال تختلف نأ علما   ،لى االهتمام بذاتهمن اآلخرين إ المسن اهتمام

 .(1994)الزراد،،وتختلف لدى المسنين حسا وظائفهم المختلفة وسماتهم الشخصية

ية الشخصن السلوك اإلنساني هو نتيجة لعمليات التفاعل بين الصفات أترى هذه النظرية  : نظرية المسارات الحياتية 

هي ترى أن الصفات الشخصية ما هي ف ن تعد الشخ  للقيام بالسلوك غير االجتماعي،فالصفات يمكن أ ،االجتماعيةوالبيئة 

 نوتقول النظرية أ ،االجتماعية فتتفاعل الصفات الفردية مع البيئة ،إال وظائف للعوامل البيولوجية والبيئة األسرية لألاشخاص

غير االجتماعي وهنالك من  جتماعي فهنالك من يستمر في السلوكفردية في عمليات استقرار السلوك غير اال هنالك فروقا  

التفاعل )يتوقف عن السلوك غير االجتماعي خالل مسيرته الحياتية، لذلك استندت هذه النظرية على مصطلحين هما 

ترى  خيرا  ر التراكمية واآلثار المستمرة. وأثاوكل منهما يؤد  الى آثار في حياة الفرد منها اآل يجابي(ل اإلاالرتكاسي والتفاع

االجتماعية وهنا الفشل في تعلم بدائل للسلوكيات غير  االجتماعيةن هنالك مصدرين لالستمرار في السلوكيات غير النظرية أ

السلوكيات االجتماعية المناسبة، والثاني هو أن يصبح األفراد منغمسين في أساليا لم عت ن هؤالء األفراد غير قادرين علىأ  أ

  (2013)الوريكات،.وأنماط حياتية منحرفة

 الدراسات السابقة 

تم االطالع على العديد مبن البحبوث والدراسبات ذات العالقبة بالموضبوع، والتبي أفجريبت فبي البيئبات األجنبيبة والعربيبة، 

، ولتنظببيم عببرض الدراسببات، ولكببي تكببون اشبباملة بحيببث الدراسببات التببي لهببا عالقببة بمتغيببرات البحببث الحببالي وقببد تببم اختيببار أهببم

 تساعد في مناقشة نتائج الدراسة سيتم تقسيمها إلى قسمين: 

 أ. الدراسات العربية:

كورونـا  ( دراسـة بعنـوانم مهـددات الصـحة النفسـية المرتبطـة بـالحجر المن لـي إثـر فيـروك2020أجرى )األسمري، 

لى إبراز المهددات النفسية الناتجة عن الحجر المنزلي خالل فيبروس وهدفت الدراسة إ (مCORONA PANDEMICالمستجد)

والتعريببف  .(، ووضبع الحلببول المقترحبة لمواجهبة المهبددات النفسببية الناتجبة عبن الحجببر المنزلبيCOVID-19كورونبا المسبتجد)

ة المحليببة للتخفيببف مببن هببذه اآلثببار والمهببددات، يببوالتببدخالت النفسببية والمجتمب بببأهم الجهببات التببي قببدمت نمبباذو مببن الخببدمات

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بهدف توصيف الظواهر واآلثار والمهبددات مبن جهبة، وتحليلهبا واسبتخالص أببرز 
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جائحبببة كورونببا تركبببت آثارهبببا الصبببحية وتوصبببلت الدراسببة إلبببى نتبببائج كببان مبببن أهمهبببا: أن  .النتببائج والحلبببول لهبببا مببن جهبببة ثانيبببة

واالقتصببادية واالجتماعيببة والنفسببية علببى العببالم أجمببع بطريقببة كبيببرة؛ مببا تسبببا فببي اشببلل وتعطيببل مفاصببل حيبباة النبباس، ونتجببت 

عنهبا مهبددات وآثببار نفسبية ناجمبة عببن اضبطرار النباس للحجببر المنزلبي وعبدم قببدرتهم علبى الخبروو إال للضببرورة، ومبن أهبم هببذه 

ت القيببود المفروضببة علبببى أفببراد األسببرة وانعكاسبباتها النفسبببية، والتباعببد االجتمبباعي فببي التعامبببل اليببومي بببين األفببراد بمبببا المهببددا

يتعارض مع التواصل الذ  يعتببر عمليبة اجتماعيبة مهمبة فبي حيباة اإلنسبان، وتشبابه ظبروف الحجبر المنزلبي بظبروف العقوببات 

دية، وانتشببببار الشببببائعات والتببببأثير السببببلبي لوسببببائل اإلعببببالم، والقلببببق بشببببأن تببببوفير السببببالبة للحريببببة، وتغيببببر نمببببط الحيبببباة االقتصببببا

 االحتياجات المنزلية، والضغط النفسي على كبار السن.

علـى  19-ثار النفسية واالجتماعية لجائحـة كوفيـد( دراسة بعنوان ماآل2020من )احميداني، والهياللي،  وأجرى كل

علبى  19-ثار النفسية واالجتماعية لجائحة كوفيدلى اآلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف عو  المسنين خالل فترة الحجر الصحيم،

نثبى(، أ 71ذكرا  و  41( مسنا  ومسنة )112المسنين خالل فترة الحجر الصحي في مملكة المغرل، وتكونت عينة الدراسة من )

كببان مببن أهمهببا: التقليببل بشببكل كبيببر مببن التفاعببل واسببتخدمت الدراسببة المببنهج الوصببفي التحليلببي، وتوصببلت الدراسببة إلببى نتببائج 

فبببي حالبببة الشبببعور بعبببدم االهتمبببام مبببن طبببرف  االجتمببباعي للمسبببنين مبببع اآلخبببرين، االنسبببحال مبببن الحيببباة االجتماعيبببة خصوصبببا  

المحيطين بهبم، وظهبور الفبرا  االجتمباعي فبي ظبل الحجبر الصبحي نتيجبة لفبراق األصبدقاء أو مبوت بعضبهم. وقبد ارتفعبت لبدى 

ين الحاجة إلى مسباعدة اآلخبرين، وهبو مبا قبد يبؤد  إلبى انخفباض الحالبة النفسبية والمعنويبة لبديهم باعتببارهم أصببحوا عالبة المسن

 .خرينعلى اآل

حيث توصبلت  م على كبار السن في المنطقة العربّية 19-آثار جائحة كوفيد ( بعنوانم2020وفي دراسة )اإلسكوا، 

كببببار السبببن مبببن النسببباء علبببى وجبببه الخصبببوص، وذوات اإلعاقبببات الشبببديدة إلبببى المتوسبببطة، هبببّن أكثبببر عرضبببة الدراسبببة إلبببى أن 

المنطقبببة العربيبببة يعبببانون مبببن هبببذه  ماليبببين كببببار السبببن فبببي 7ماليبببين مبببن أصبببل  4للمخببباطر بسببببا الجائحبببة. ويبلببب  عبببددهن 

وأنه يحّد ارتفاع معدالت األمية وعدم اإللمام بالتكنولوجيا من قدرة كبار السن على البقاء على اطبالع بتبدابير الوقايبة  .اإلعاقات

بفعبل محدوديبة  ا  لشبعور بالعزلبة. ويتفباقم الوضبع أيضبتصبال بباآلخرين لطلبا المسباعدة أو التخفيبف مبن امن الجائحة، وعلى اإل

 .التغطية الصحية الشاملة وعدم كفاية خدمات الحماية االجتماعية لكبار السن

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
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( دراسـة بعنـوانم تقيـيم تجربـة الرعاالـة االجتماعيـة للمسـنين مـن وجهـة 2019وأجرى كل من)المنذرية، والشربيني، 

المقدمبة للمسبنين فبي دار الرعايبة االجتماعيبة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن خدمات الرعاية االجتماعية  نظر المستفيدينم

السبؤالين  عبنوتقييمها من وجهة نظر المسنين أنفسهم في والية الرستاق بسبلطنة عمبان، وقبد تبلبورت مشبكلة البحبث فبي اإلجاببة 

خبدمات؟ وترجبع اآلتيين: ما أاشكال الرعاية المقدمة للمسنين المقيمين في دار الرعاية االجتماعية؟ وما مدى رضا هم عن هذه ال

أهميببة الدراسببة فببي كونهببا محاولببة لتقببديم إطببار علمببي وعملببي جديببد فببي مجببال رعايببة المسببنين يقببود إلببى تطببوير برامجببه الوقائيببة 

 رعايببة المسببنين، كمببا تناولببت إطببارا  مببن مفبباهيم المسببن، الرعايببة االجتماعيببة، دور  التنمويببة، وقببد تناولببت الدراسببة كببال  والعالجيببة و 

تضبببمن عرضبببا ألنبببواع الرعايبببة االجتماعيبببة المقدمبببة للمسبببنين فبببي سبببلطنة عمبببان. اعتمبببدت الدراسبببة الحاليبببة علبببى المبببنهج  نظريبببا  

الوصفي، بالتطبيق على عينبة عشبوائية مبن المسبنين المقيمبين فبي دار الرعايبة االجتماعيبة بالرسبتاق، وقبد توصبلت الدراسبة إلبى 

دمات الرعايبببة الصبببحية واالهتمبببام بصبببحة المسبببنين المقيمبببين، وأن هنببباك بعبببي النتبببائج مبببن أهمهبببا حبببرص البببدار علبببى تقبببديم خببب

 عالقات اجتماعية طيبة تربطهم بالمسنين اآلخرين وكذا العاملون بالدار. 

يــافــــة ( دراسة بعنوانم مستــوى التكيــف االجتماعــي لــــــــدى المسـنـين المــقيمــين في دار الض2018وأجرت )السعود، 

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة التكيف االجتماعي لدى المسنين المقيمين في دار الضيافة  ردنمـنــــين في األ للمــس

ردن، ومدى ارتباطها بمتغيرات: الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي، ووجود األبناء، ومصادر للمسنين في األ

( مسنا  ومسنة، واستخدم المنهج الوصفي، وطورت استبانة لقياس 66الدراسة ) وبلغت عينة الدخل، ومدة اإلقامة في الدار.

درجة التكيف االجتماعي. وأظهرت النتائج وجود درجة جيدة في التكيف االجتماعي للمسنين على المقياس ككل، ولم تظهر 

االجتماعية، والمستوى التعليمي، ووجود األبناء، فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيفهم االجتماعي تعزى لمتغيرات: الحالة 

ومصادر الدخل. بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيفهم تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، 

لح المسنين قامة لصاهم االجتماعي تعزى لمتغير مدة اإلوكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تكيف

 ( سنوات فأكثر.5الذين بلغت إقامتهم )
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 :دراسة بعنوانم التحدالات النفسية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط (2018وأجرى كل من )درادشه، والسمري، 

تعرف هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط، وال دراسة كمية نوعيةم

على أثر متغير )النوع االجتماعي( في مواقفهم إزاء التحديات والصعوبات النفسية التي تواجههم، فضال عن معاينة األهمية 

النسبية لبعي المتغيرات المستقلة في تفسير تباين هذه المواقف. وقد أجريت الدراسة على عينة غير احتمالية بل  حجمها 

ث ممثلة لمحافظة مسقط بوالياتها الست )مسقط، مطرح بواشر، قريات، العامرات، السيا(، من الذكور واإلنا ( مسنا  2332)

واعتمدت بصورة أساسية على "االستبانة" كأداة رئيسة لجمع البيانات، باالستناد إلى منهج المسح االجتماعي بالعينة؛ 

سا التها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التحديات وباالستراشاد باألساليا الوصفية التحليلية لمناسبتها مع أهداف الدراسة وت

النفسية المتمثلة في "تسلط فكرة االنتحار" قد جاءت كأهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين وبدرجة تأثير مرتفعة، كما 

. كذلك بينت النتائج خلصت النتائج إلى أن المسنين الذكور أاشد معاناة من معظم التحديات والصعوبات النفسية مقارنة باإلناث

 .أن متغير "عدد األبناء" اشكل أكثر المتغيرات المفسرة لتباين التحديات النفسية التي تواجه المسنين

( دراسة بعنوانم الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين/ دراسة ميدانية لواقع 2016والعرجا،  ،دتلووأجرى كل من )

هدفت  الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطينيين )في بيوت المسنين ونوادي المسنين وفي البيوت في محافظة بيت لحم(م،

يين، والتعرف إلى أثر بعي المتغيرات على الصحة ف الدراسة إلى الكشف عن واقع الصحة النفسية لدى المسنين الفلسطين

مسنا  ومسنة  (105النفسية )الجنس، العمر، مكان اإلقامة، المؤهالت العلمية، مكان السكن(، طبقت الدراسة على عينة قوامها )

راسة إلى أن أعراض ( تم التحقق من الكفاية السيكومترية للمقياس. توصلت الد1986استخدمت الدراسة قائمة كورنل الجديدة )

االضطرابات السيكوماتية لدى المسنين كانت متوسطة، وكانت أبرز األعراض المتعلقة بالحساسية، ثم الغضا، والتوتر، وعدم 

االكتئال. أظهرت النتائج فيما يتعلق بمتغير الجنس وجود فروق في البعد البياد  للحساسية لصالح المسنات،  ا  الكفاية، وأخير 

وق في أبعاد الدراسة األخرى. أما مكان اإلقامة فلم تظهر فروق على جميع األبعاد، ما عدا، بعد الغضا ولصالح ولم تظهر فر 

الذين يسكنون في بيوتهم؛ وكذلك متغير العمر لم تظهر فروق على جميع األبعاد، ماعدا، بعد القلق لصالح الذين أعمارهم دون 

بعاد والدرجة الكلية لمتغير الحالة االجتماعية والمؤهالت العلمية، وفي متغير سنة، في حين لم تظهر فروق على جميع األ 65

 مكان السكن لم تظهر فروق في جميع األبعاد، ما عدا، بعد الغضا لصالح الذين يسكنون القرى.
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ن فـي يوائية في تحقيق التكيف االجتماعيـة للمسـنيدور مؤسسات الرعاالة اإل دراسة بعنوانم (2016)عذاربة، وأجرى 

هببدفت التعببرف إلببى دور مؤسسببات الرعايببة اإليوائيببة فببي تحقيببق التكيببف االجتمبباعي للمسببنين فببي مدينببة عمببان بالمملكببة  ماألردن

ومسببنة. ومببن النتببائج  ( مسببنا  203األردنيببة الهااشببمية، واسببتخدمت الدراسببة اسببتبانة لقيبباس التكيببف االجتمبباعي لببدى عينببة بلغببت )

التببي أظهرتهببا الدراسببة أن مؤسسببات الرعايببة اإليوائيببة تقببوم بببدور كبيببر فببي تحقيببق التكيببف االجتمبباعي واألسببر  للمسببنين، وفببي 

 تدعيم عالقات النزالء مع المشرفين ومع أسرهم ومع بعضهم البعي.

سي لـدى المسـن: دراسـة ميدانيـة علـى عينـة تقدير الذات وعالقته بالتوافق النف "دراسة بعنوان( 2015)سبني، وأجرى 

هببدفت التعببرف إلببى تقببدير الببذات وأثببره علببى التوافببق النفسببي للمسببنين، وتكونببت عينببة " مــن المســنين بمرادــ  رعاالــة الشــيخوخة

نثبى( مبن مؤسسبات إيبواء المسبنين، وأظهبرت نتبائج الدراسبة عبدم وجبود عالقبة أ 31ذكبرا  و  37( مسنا  ومسنة )68الدراسة من )

ين تقدير الذات العبام والتوافبق النفسبي للمسبنين المقيمبين فبي دور الرعايبة االجتماعيبة، وأظهبرت النتبائج وجبود اخبتالف العالقبة ب

بين تقدير الذات والتوافق النفسي لدى المسبنين تبعبا  للجبنس حيبث كانبت المسبنات أقبل توافقبا  مبن المسبنين، كمبا وأظهبرت النتبائج 

( عامبا  أكثبر توافقبا  واسبتقرارا  مبن الفئبات العمريبة األقبل، ولبم 81، حيث كان المسنون فوق عمبر )وجود فروق حسا متغير السن

 تظهر الدراسة وجود فروق في التوافق النفسي تبعا  لمدة اإلقامة في الدار.

القلــق لــدى كبــار الســن فــي قطــاع مــ ة وعالقتــه بمهــارات الحيــاة وبعــ   دراســة بعنــوانم (2013)المصــري، وأجــرى 

هبببدفت إلبببى معرفبببة مسبببتوى القلبببق لبببدى كببببار السبببن وعالقتبببه بمهبببارات الحيببباة، واسبببتخدمت الدراسبببة المبببنهج الوصبببفي  مالمتغيـــرات

بطريقبببة العينبببة العشبببوائية، إناثبببا ( تبببم اختيبببارهم  90ذكبببورا  و  128( مسبببنا  ومسبببنة )218التحليلبببي، وتكونبببت عينبببة الدراسبببة مبببن )

واستخدمت الدراسة مقياس للقلق، ومقياس للمهارات االجتماعية، وقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالقلق أن نسبة القلبق كانبت 

أكبببر لببدى اإلنبباث مقارنبببة بالببذكور، ولببدى المسبببنين ذو  األسببر األقببل عبببددا  مقارنببة باألسببر األكثبببر عببددا ، ولببدى المسبببنين ذو  

 ولببدى العبباطلين عببن العمببل مقارنببة بالعبباملين. وعببن النتببائج المتعلقببةمسببتوى التعليمببي المتببدني مقارنببة بالمسببتويات التعليميببة األعلببى، ال

المسبتويات بمهارات الحياة؛ فقد أظهرت الدراسة أن مهارات الحياة كانت أعلى لدى المسنين ذو  الفئبات العمريبة األصبغر، ولبدى 

دى األسر األكثر عددا . وعن العالقة بين القلق ومهارات الحياة؛ فقد أظهبرت الدراسبة أنبه كلمبا زادت نسببة القلبق لبدى المسبنين التعليمية العالية ول

  قلت المهارات الحياتية لديهم، والعكس صحيح.
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فبة هبدفت إلبى معر  مالتوافـق االجتمـاعي والنفسـي للمسـن فـي األسـرة الحدي ـة دراسة بعنـوانم (2012)دهيمي، وأجرى 

درجة تأثر التوافق النفسي واالجتماعي للمسنين بنوع األسرة )ممتدة، نوويبة(، واسبتخدمت الدراسبة المبنهج الوصبفي، وتبم اسبتخدام 

( مسببنا ، مببنهم 260المقابلببة البياديببة نصببف الموجهببة، ومقيبباس التوافببق للمسببنين كببأدوات لجمببع البيانببات. وبلغببت عينببة الدراسببة )

( يبيشون بعيدا  عبن أوالدهبم. وقبد أظهبرت نتبائج الدراسبة وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية 130و) ( يبيشون مع أبنائهم،130)

 في درجة التوافق النفسي واالجتماعي للمسنين ولصالح المسنين الذين يبيشون مع أبنائهم.

ية والخاصـة فـي واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاالة االجتماعية الحكوم دراسة بعنوانم (2012)ال يود، وأجرى 

هبدفت إلبى مقارنبة أوضباع المسبنين فبي مؤسسبات الرعايبة الحكوميبة والخاصبة مبن وجهبة نظبر المسبنين  معمان: دراسـة ميدانيـة

 المسبببنين يبببرون أنهبببم ال يتلقبببون الرعايبببة االجتماعيبببة،( مسبببنين. وقبببد أظهبببرت نتبببائج الدراسبببة أن 104أنفسبببهم، وبلغبببت عينبببة الدراسبببة )

عببدم والنفسببية، والصببحية، واالقتصببادية، والترفيهيببة الالزمببة لهببم مببن قبببل إدارة دور الرعايببة الحكوميببة والخاصببة، وأظهببرت النتببائج 

 على معالجة مشكالت المسنين. قدرة إدارة الدار في دور الرعاية الحكومية والخاصة

االجتماعي لدى المسنين )دراسة ميدانية علـى مفهوم الذات وعالقته بالتكيف  دراسة بعنوانم (2012)بلخير، وأجرى 

هبدفت التعبرف إلبى العالقبة ببين مفهبوم البذات والتكيبف االجتمباعي لبدى المسبنين،  معينة من المسنين مقيمـين بمركـ  العجـ ة( 

والحالببة  والتعببرف إلببى الفببروق فببي أبعبباد مفهببوم الببذات وأبعبباد التكيببف االجتمبباعي وفقببا  لمتغيببرات الجببنس، والحالببة االجتماعيببة،

الصحية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت استمارة لقياس مفهوم الذات، واستمارة لقياس التكيف االجتمباعي. 

( مسببنا . ومببن النتببائج التببي أظهرتهببا الدراسببة ارتببباط مفهببوم الببذات العببام والتكيببف االجتمبباعي، حيببث 60وبلغببت عينببة الدراسببة )

المتمتبع بمفهبوم إيجبابي أو مرتفبع نحبو ذاتبه ترتفبع درجبة التكيبف االجتمباعي لديبه، كمبا أظهبرت نتبائج أظهرت النتائج أن المسبن 

 الدراسة عدم وجود فروق في أبعاد التكيف االجتماعي للمسنين حسا متغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والحالة الصحية.

 ب. الدراسات األجنبية:

 Factors Affecting Adjustment to دراسـة بعنـوانم (Fadila, and Alam, 2016)وأجـرى كـل مـن 

Retirement among Retirees’ Elderly Persons هبدفت التعبرف إلبى العوامبل المبؤثرة علبى درجبة تكيبف كببار  م

( مببن كبببار السببن الببذين مضببى علببى تقاعببدهم سببنة فببأكثر، واسببتخدمت الدراسببة 210السببن المتقاعببدين، وبلغببت عينببة الدراسببة )
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مقياسا  لقياس درجة تكيف المسنين، ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود درجة جيدة مبن التكيبف للمتقاعبدين علبى 

المسببتوى الصببحي والمبباد  واالجتمبباعي والعقلببي، وأظهببرت النتببائج أيضببا  وجببود عالقببة ذات داللببة إحصببائية فببي درجببة التكيببف 

متغيببر الحالببة الزواجيببة لصببالح المتببزوجين، وحسببا متغيببر المسببتوى التعليمببي  حسببا متغيببر الجببنس ولصببالح الببذكور، وحسببا

 لصالح ذو  المستوى التعليمي األعلى.

 An Analysis of Social Adjustment دراسـة بعنـوانم ،(Pintu, and Gopa, 2016)وأجـرى كـل مـن 

among Old Age People of Bengal من الجنسين في التكيف مع مختلف كان الغرض منها معرفة قدرة كبار السن  م

( مسبببنة 22( مسبببنا  و)28( اشخصبببا  مبببنهم )50نبببواحي الحيببباة الحديثبببة فبببي ببببنغالدر. حيبببث طبقبببت الدراسبببة علبببى عينبببة بلغبببت )

( سببنة. وقببد أظهببرت نتببائج الدراسببة ضببعفا  فببي درجببة التكيببف االجتمبباعي للمسببنين كافببة علببى 80-60تراوحببت أعمببارهم مببا بببين )

راسببة. وفببي المقارنببة مببا بببين الببذكور واإلنبباث؛ فقببد أظهببرت الدراسببة أن مشببكالت التكيببف لببدى المسببنات كانببت المقيبباس الكلببي للد

 أعلى من مشكالت التكيف لدى المسنين.

 :Aging and Retirement among Ethiopian Elderly دراسـة بعنـوانم (Ashenafi, 2015)وأجـرى 

Adjustment, Challenges and Policy Implications هدفت إلى معرفة العوامل المؤثرة في تكيف المسبنين بعبد  م

التقاعد، كما هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه المسنين وتحديد مدى مساهمة السياسات الحكومية في التصد  لهذه 

( سبببنة. واسبببتخدمت الدراسبببة االسبببتبانة 79-62( مسبببنا  تراوحبببت أعمبببارهم مبببا ببببين )326التحبببديات. وقبببد بلغبببت عينبببة الدراسبببة )

والمقابلة كأدوات لجمع البيانات. وقد أظهرت نتبائج الدراسبة أن غالبيبة المسبنين يواجهبون مشبكالت ماليبة واجتماعيبة ونفسبية بعبد 

م. وأظهبرت التقاعد، كمبا وأظهبرت عبدم تلبيبة السياسبات والببرامج الحكوميبة إلاشبباع االحتياجبات الماديبة واالجتماعيبة والنفسبية لهب

النتائج أيضا  وجود أثر لعامل الزواو، وطول الفترة التي انقضت على التقاعد، ودعم األسرة واألصدقاء على التكيف االجتماعي 

 درجة التكيف لديهم. فيوالنفسي للمسنين، ولم تظهر الدراسة وجود أثر لمتغير الجنس والعمر 

 A Study on Adjustmental Problems of Old دراسـة بعنـوانم (Zulfikar Ali, 2014)وأجـرى 

Personsهدفت التعرف إلى مشكالت التكيف لبدى المسبنين واشبملت أبعباد التكيبف: التكيبف الزواجبي، والتكيبف االجتمباعي،  م

( يقيمبون فبي دور 50( مبنهم يقطنبون مبع عبائالتهم، و)50( مسن، )100والتكيف العاطفي، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )
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. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف في درجة التكيف الزواجي لدى المسنين سواء الذين يبيشون مع أسرهم، المسنين

أو الذين يبيشون بدور المسنين، حيث أظهرت النتائج ضعف في درجة التكيف الزواجي لدى كلتبا المجمبوعتين، وأظهبرت نتبائج 

لمشكالت التي تعيق تكيفهم االجتماعي لصالح المسنين الذين يقيمون في دور الدراسة وجود فروق في درجة إحساس المسنين با

رعاية المسنين، وفيما يتعلبق ببالتكيف العباطفي؛ فقبد أظهبرت النتبائج أن المسبنين البذين يبيشبون مبع أسبرهم كبانوا أكثبر تكيفبا  مبن 

 الناحية العاطفية من الذين يبيشون في دور رعاية المسنين. 

 راسات السابقةالتعقيب على الد

( علبببببى مهبببببددات الصبببببحة النفسبببببية المرتبطبببببة ببببببالحجر المنزلبببببي إثبببببر فيبببببروس كورونبببببا 2020ركبببببزت دراسة)األسبببببمر ، 

ثبار النفسببية ( فهببدفت إلبى التعبرف علببى اآل2020أمبا دراسبة )احميببداني، والهياللبي،  ،("CORONA PANDEMICالمسبتجد)

( 2020الحجر الصحي في مملكة المغرل، وتطرقت دراسة )اإلسكوا،  على المسنين خالل فترة 19-واالجتماعية لجائحة كوفيد

( فبحثببت فببي تقيببيم 2019والشببربيني، ، أمببا دراسببة )المنذريبة، علبى كبببار السببن فببي المنطقبة العربّيببة 19-آثببار جائحببة كوفيببد البى

( مستببببوى التكيببببف االجتماعببببي 2018تجربببة الرعايببة االجتماعيببة للمسببنين مببن وجهببة نظببر المسببتفيدين، وتناولببت دراسة)السببعود، 

 (2018السببببمر ، لبببببببببببدى المسبنبببببين المببقيمببببببين فببببي دار الضيببافببببببببة للمببسبنببببببببين فببببي األردن، وبحثببببت دراسببببة كببببل مببببن )كراداشببببه، و 

( إلببى 2016والعرجببا،  ،دراسببة كميببة نوعيببة، تطرقببت دراسببة )كتلببو :التحببديات النفسببية التببي تواجببه المسببنين فببي محافظببة مسببقط

الصحة النفسبية لبدى المسبنين الفلسبطينيينا دراسبة ميدانيبة لواقبع الصبحة النفسبية لبدى المسبنين الفلسبطينيين )فبي بيبوت المسبنين 

 لبيوت في محافظة بيت لحم. ونواد  المسنين وفي ا

العوامل المؤثرة على درجة تكيف كبار السن المتقاعبدين، وتطرقبت دراسبة  (Fadila, and Alam, 2016)كما تناولت 

، إلى مدى قدرة كبار السن من الجنسين في التكيف مع مختلبف نبواحي الحيباة الحديثبة (Pintu, and Gopa, 2016)كل من 

( فهببدفت إلببى معرفببة العوامببل المببؤثرة فببي تكيببف المسببنين بعببد التقاعببد. وبحثببت Ashenafi, 2015فببي بببنغالدر. أمببا دراسببة )

 ( في دور مؤسسات الرعاية اإليوائية في تحقيق التكيف االجتماعية للمسنين في األردن.2016دراسة )عذاربة، 

 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
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 ما استفادت الدراسة من الدراسات السابقة:

لى توصيات الدراسات السابقة ة الحالية، وذلك من خالل الرجوع إمشكلة الدراسساعدت الدراسات السابقة في انتقاء  -1

 حيث كان لها أثر كبير في تحديد مشكلة الدراسة الحالية.

 تحديد أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة والدراسة الحالية في النتائج. -2

ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل اآلعلى ثلت في التعرف تحديد أهداف الدراسة الحالية والتي تم -3

 ، وبعد الوقوف على الدراسات السابقة تبين للباحثان ما يلي:جائحة كورونا في المجتمع األردني

حيث لم تجمع  اتفاق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية دراسة اآلثار االجتماعية والنفسية لكبار السن، -1

 أ  من الدراسات اآلثار االجتماعية والنفسية في عنوان واحد.

ثار اآلتعددت موضوعات المحتوى العلمي في الدراسات السابقة، ولكن في الدراسة الحالية اختصت في معرفة  -2

 .االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني

 وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها الدراسة األولى على مستوى المجتمع األردني، 

حيث بحثت الدراسة الحالية في اإلجراءات المصاحبة لمجابهة المرض كاآلثار االجتماعية المتعلقة بالتباعد االجتماعي وعدم 

ا حسا ظروفها وإمكانياتها المالية وبالتالي هناك تفاوت في قدرة األفراد االختالط، وكذلك اآلثار النفسية السلبية للجائحة وتبعاته

على التكيف مع هذه الضغوطات والتي تؤثر على حدة هذه اآلثار عليهم ال تقل أهمية عن الجانا الصحي المرتبط بالمرض. 

ة منها يفاقم من اآلثار النفسية ال بل وإجراءات كالحظر طويل األمد وتوقف األنشطة االعتيادية وخاصة االجتماعية واالقتصادي

 ، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةيصبح مصدرا  جديدا  للقلق والتوتر والخوف واالكتئال

 

 منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي، األول: المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مالمح مشكلة 

الدراسة ووصفها وصفا  علميا ، والرجوع لألدبيات والدراسات المتعلقة بموضوعها من المصادر المتوفرة لبناء اإلطار النظر  

نات. والثاني: منهج المسح االجتماعي: وتم استخدامه لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة للدراسة مع إجراء التحليل والمقار 
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ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل اآلبهدف تحليلها وتفسيرها لإلجابة عن أسئلة الدراسة المتعلقة بمعرفة 

 يل اإلحصائي. من خالل استخدام التحل جائحة كورونا في المجتمع األردني

 مجتمع الدراسة وعينتها

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشقه المسحي، وضمن هذا المنهج تم استخدام أداة االستبيان للحصول على 

. حيث تم في المرحلة األولى من ةكترونية عبر وسائل التواصل والبريد البنشرها بصورة إلكترونيالبيانات الخاصة بالدراسة 

والذين تم  من مجتمع الدراسة ا  مبحوث 35نة من لكترونيا على عينة استطالعية مكو إ داة الدارسة نشر االستبانةأعملية تطبيق 

مع تم تطبيق االستبيان عبر المواقع االلكترونية على الفئة المستهدفة للدراسة وهم كبار السن في المجتقصديا ، و اختيارهم 

ذا وتم التحديد أوال  في االستبانة إسنة وأكثر( وذلك حسا تعريف دائرة اإلحصاءات العامة،  60األردني ضمن الفئة العمرية )

كان المستجيا ضمن هذه الفئة العمرية المحددة؛ وقد تم نشر االستبانة على أكثر من موقع الكتروني والتي من أهمها موقع 

وغيرها، وبهدف تنوع  Yahoo Mailو  Gmail الخاص بموقعي غرام وتويتر والبريد االلكترونيالفيسبوك والواتس أل واالنست

كبر ية للمساعدة بنشر االستبانة على أفي الجامعات األردن من الزمالء نشر االستبانة تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

خالل فترة التطبيق، وقد تم إجراء مراجعة لها  ا  مستجيب (642عدد ممكن من المستجيبين. إذ تم الحصول على استجابات )

( منها من عملية التحليل اإلحصائي، لعدم اكتمالها للبيانات المطلوبة، وبذلك تكونت عينة 22حيث قام الباحثان باستثناء )

 .العينة( يوضح التوزيع النسبي لخصائ  2، والجدول )ا  ( مستجيب620الدراسة النهائية من )

 (2جدول )

 أفراد عينة الدراسة حسا خصائصهم الشخصية توزيع

 النسبة )%( العدد الفئات المتغير

 النوع االجتماعي
 53.55 332 ذكور
 46.45 288 إناث
 100 620 المجموع

 العمر
60 -64 300 48.39 
65 – 69 160 25.81 
70 -74 108 17.42 
 8.39 52 فأكثر 75
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 النسبة )%( العدد الفئات المتغير

 100 620 المجموع

 مكان اإلقامة
 49.03 304 مدينة
 42.58 264 قرية
 8.39 52 بادية
 100 620 المجموع

 الحالة االجتماعية

 65.48 406 متزوو
 17.74 110 أرمل
 7.74 48 مطلق
 9.03 56 أعزل
 100 620 المجموع

 الحالة الصحية العامة
 49.84 309 جيدة
 43.23 268 متوسطة
 6.94 43 سيئة
 100 620 المجموع

 أداة الدراسة:

تم تطوير استبانة لقياس اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني، 

 وتكونت هذه االستبانة من جزئين هي:

اإلقامة، مكان ، و العمر، و وع االجتماعيالالزمة عن المستجيا وهى )الن الشخصية ئ خصايشتمل على ال الج ء األول:

 ( الحالة الصحية العامة، و الحالة االجتماعيةو 

: استبانة  ياس اآلثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا وتم االعتماد في الج ء ال اني

( وبلغت 2020ي، ؛ احميداني، والهيالل2020تطوير هذا الجزء على مجموعة من االستبانات التي صممها كل من )األسمر ، 

 هما: ( فقرة، موزعة على مجالين رئيسيين22فقرات األداة، ) عدد

( فقرات لقياس اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 9المجال األول: وتضمن على )

 األردني .

المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع ( فقرة لقياس اآلثار النفسية 13المجال الثاني: وتضمن على )

 األردني .
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وتم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي لقياس مستوى اإلجابة على فقرات مجاالت أداة الدراسة، وذلك وفق التدريج اآلتي: 

ثل درجتان، غير موافق درجات، وغير موافق: وتم 3درجات، ومحايد: وتمثل  4درجات، وموافق: وتمثل  5موافق بشدة: وتمثل 

بشدة: وتمثل درجة واحدة. وتم استثناء الفقرات السلبية والتي تصحح بعكس االتجاه السابق، ويتم اإلجابة على فقرات األداة، 

 وذلك باإلاشارة واختيار اإلجابة على اشااشة الحاسول والتي تتفق مع إجابات عينة الدراسة في سلم اإلجابة. 

ا إذا ورات مرتفعا ، أمّ ( فيكون مستوى التّص 5-3.68للفقرات أكبر من ) ط الحسابيّ كانت  يمة المتوسّ وبناء  على ذلك فإذا 

من  أقلّ  ط الحسابيّ ط وإذا كان المتوسّ ورات متوسّ مستوى التّص  ( فإنّ 3.67-2.34)تتراوح بين  ط الحسابيّ كانت  يمة المتوسّ 

 الحد األدنى. –ى مبيار الحد األعلى ورات منخفضا ، اعتمادا  عل( فيكون مستوى التّص 2.33)

نيا لدرجة االستجابة  –القيمة العليا لدرجة االستجابة                  القيمة الدف

 عدد المستويات                     

 =1.33 =
4

3
=

1−5

3
 

 فاقل )درجة استخدام ضبيفة(  2.33=  1.33+  1من 

 )درجة استخدام متوسطة(  3.67= 1.33+2.34من 

 )درجة استخدام مرتفعة(  5.01=  1.33+ 3.68من 

 صدق األداة 

والصدق البنيو   ،-صدق المحكمين –سلول الصدق الظاهر  الظاهر  ألداة الدراسة باستخدام أتم التحقق من الصدق  

الدراسة. وقد تم ( مبحوث من مجتمع 35وذلك باالعتماد على نتائج العينة االستطالعية المكونة من ) –"االتساق الداخلي 

( من المحكمين من أصحال 7التحقق من الصدق الظاهر  ألداة الدراسة، وذلك بعرضها في صورتها األولية على )

االختصاص بموضوع أداة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات األردنية، وذلك إلبداء آرائهم في صالحية الفقرات 

داة للمجال الذ  وردت فيه، وكذلك التأكد من وضوح الفقرات وقدرتها على  ياس ما وضعت ومدى انتماء كل فقرة من فقرات األ

وفي ضوء اتفاق آراء  ألجله، وكذلك التأكد من مدى وضوح تعليمات التطبيق، ومناسبة سلم التقدير لإلجابة عن الفقرات.

 ن المحكمين على ضرورة تعديلها. م %(80)المحكمين تم إجراء تعديل على صياغة عدد من الفقرات، والتي أجمع 
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 صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة: 

مبحوث  35على العينة االستطالعية المكونة من  ةتم التحقق من صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة، وذلك بتطبيق االستبان 

بين درجة الفقرة الواحدة والدرجة الكلية للمجال الذ   Person Correlationمن عينة الدراسة، وحسال معامل ارتباط التوافق 

 ( النتائج المتعلقة بمعامالت االرتباط بين الفقرات والمجاالت التي تضمنتها.3يتضمنها، ويوضح الجدول)

 (3جدول )

 أداة الدراسةمعامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمجاالت 

 رقم المجاالت

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

اآلثار االجتماعية المترتبة على 

كبار السن خالل جائحة كورونا في 

 المجتمع األردني 

  

 

 السن االاللسن 

1 0.562** 4 0.514** 7 0.631** 
2 0.551** 5 0.601** 8 0.469** 
3 0.549** 6 0.657** 9 0.502** 

النفسية المترتبة على كبار اآلثار 

السن خالل جائحة كورونا في 

  المجتمع األردني

1 0.578** 6 0.637** 11 0.519** 
2 0.440** 7 0.549** 12 0.409** 
3 0.554** 8 0.425** 13 0.541** 
4 0.581** 9 0.557** - - 
5 0.451** 10 0.639** - - 

  (.0.01دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) ** 

لها مع الدرجة الكلية  Personجاءت معامالت االرتباط في جميع مجاالتها  فقرات أداة الدراسة ( أن3ظهر من الجدول )ي 

( و 0.409( وقد تراوحت  يم معامالت االرتباط بين )0.01الذ  تنتمي له ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) للمحور

 أداة الدراسة لجميع مجاالتها. ( مما يشير بشكل عام إلى التجانس الداخلي لفقرات0.657)

 ثبات أداة الدراسة

وباالعتماد على نتائج تطبيق المقياس على  ،Cronbach Alphaلفا داة الدراسة بحسال معامل كرنباخ أن ثبات أتم التحقق م 

وجاءت  يم معامالت الثبات كما هو موضح في الجدول  ،ن مجتمع الدراسةممبحوث  35العينة االستطالعية المكونة من 

(4.) 
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 (4الجدول )

 لمحاور أداة الدراسة Alpha Cronbach لفا يم معامالت الثبات كرنباخ أ

معامل ثبات  عدد الفقرات المجاالت

 كرونباخ الفا
اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 

 األردني 
9 0.893 

 0.846 13 اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع األردني 

 0.932 22 األداة ككل

لآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة ( إلى أن معامل الثبات 4تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )

لآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا (، وأن معامل الثبات 0.893بلغت)كورونا في المجتمع األردني 

( وتعتبر هذه القيم مقبولة ألغراض اجراء 0.932ن بل  معامل الثبات الكلي لألداة )(، في حي0.846)في المجتمع األردني 

 هذه الدراسة.

 

 المعالجة اإلحصائية: 

( SPSS.24. v1بعد أن تم إدخال بيانات الدراسة على جهاز الحاسول باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

  تم إجراء المعالجات اإلحصائية التالية:

( وذلك لوصف خصائ  أفراد الدراسة، Descriptive Statistic Measures. تّم استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي )1

 واإلجابة عن أسئلة الدراسة، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المبيارية. 

 .الستخراو المقارنات البعدية LSDاختبار أقل الفروق اإلحصائية و ، تحليل التبايناختبار . تم استخدام 2

 ( لالتساق الداخلي للتحقق من ثبات أداة الدراسة.Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ ألفا ) . تم استخدام3

 .أداة الدراسة التجانس الداخلي لفقرات( لقياس Person Correlationمعامل ارتباط التوافق). تم استخدام 4
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 عرض النتائج ومناقشتها:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

 يتضمن هذا الجزء اإلجابة عن تسا الت الدراسة وفقا لما أظهرته نتائج المعالجات اإلحصائية. 

من في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا : ما جابة عن السؤال األولاإل

 وجهة نظر عينة الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حسال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات مجال 

 حسا المستوى.  وترتيبها تنازليا  في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (5جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية ومستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو 

 في المجتمع األردني السن خالل جائحة كورونا 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 مرتفع 1.24 4.198 خوفا من اإلصابة بكورونا   اشخ  غرياأتجنا الحديث أو الجلوس مع أ 4

9 
تجنا الذهال للبيادات وللمراكز الطبية بالرغم من معاناتي من األلم خوفا من أ

 اإلصابة بكورونا
 مرتفع 0.69 3.923

 مرتفع 1.15 3.884 لى عملي إال في الحاالت االضطرارية خوفا من اإلصابة بكورناإأتجنا الذهال  1

5 
المشاركة بالمناسبات االجتماعية لألهل واألصدقاء خوفا من اإلصابة أبتعد عن 

 بكورونا
 مرتفع 1.27 3.851

3 
تجنا زيارة األهل واألقارل واألصدقاء أو استقبال الضيوف في المنزل خوفا من أ

 اإلصابة بكورونا
 مرتفع 1.30 3.736

 مرتفع 1.19 3.825خوفا من اإلصابة عادة الحجر الشامل حتى انتهاء المرض من كل العالم أتمنى إ  7
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 بكورونا

8 
باآلخرين  لسلع الضرورية للمنزل خوفا من االختالطلى األسواق لشراء اأتجنا الذهال إ

 واإلصابة بكورونا
 متوسط 1.18 3.643

6 
تجنا المساعدة في أ  أعمال تخ  أصدقائي من كبار السن من أبناء جيلي خوفا أ

 من اإلصابة بكورونا
 متوسط 1.19 3.618

 متوسط 1.07 3.587 تجنا ممارسة هواياتي في السفر ومقابلة األصدقاء خوفا من إصابتي بكوروناأ 2

ثار االجتماعية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع المستوى العام لآل -

 األردني
 مرتفع 0.840 3.811

اآلثار االجتماعية المترتبة ( يتضح أن المستوى الكلي إلجابات عينة الدراسة نحو 5من النتائج المبينة في الجدول ) 

 3.811بمستوى مرتفع، وقد بل  المتوسط الحسابي العام لإلجابات في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار ات عينة الدراسة من كبار السن نحو ( فقرات حققت مستوى مرتفع إلجاب6. وبينت النتائج أن )0.84بانحراف مبيار  

( على 7، 3، 5، 1، 9، 4وهي ذوات األرقام )في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

الفقرات (، أما باقي 4.198-3.825الترتيا، وتراوحت  يم المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه الفقرات بين )

في اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا وسط إلجابات عينة الدراسة نحو فقد حققت مستوى مت

 (. 3.643-3.618وتراوحت  يم األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه الفقرات بين ) ،المجتمع األردني

ستهدف وت هي نتيجة ملموسة ومستشعرة السن لآلثار االجتماعية المرتفعةوتفسر هذه النتيجة على أن تصورات كبار 

وإزالة أسبال التذمر، وتقديم الخدمات  المسن، وتتجسد في حسن معاملة لكبار السنتحقيق الحاجات العاطفية واإلنسانية 

تحسن و تقدير اآلخرين له، بكالشعور  ، وكل ما من اشأنه تقوية روحهم المعنوية وتنمية آمالهم اإلنسانية،لكبار السنالترفيهية 

المسن بقيمته القدرة على المشاركة االجتماعية الفعالة، والشعور بالمسئولية االجتماعية، واالمتثال للقيم داخل المجتمع، واشعور 
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ن من خالل ما خريإيجابية مع اآلعلى بناء عالقات جيدة و  هله، وقدرت عمله وانتمائه الفعال في تنمية المجتمع من خالل ودوره

 .قوم على التعاون يتقوم به من عمل اجتماعي 

هي الظروف التي تحيط بالشخ  منذ مولده، وتتعلق بعالقته مع غيره من الناس، في جميع  فالظروف االجتماعية 

أطوار حياته وتؤثر في تكوين اشخصيته وتوجيه سلوكه، مثل األسرة، واألصدقاء، ومجتمع العمل، والجيران، وهي مجموعة من 

د ، فاألسرة هي نواة المجتمع، وأول الجماعات األاشخاص تربطهم رابطة اجتماعية، تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصا

األولية فيه، ولها الدور األبرز في وحدة وتماسك المجتمع، من خالل التنشئة االجتماعية السليمة ألفرادها، والتفاهم والوئام بين 

، وإذا حصل وهن أو تمراريتهاواسأفراد األسرة، وتحديد األدوار وااللتزام بها، وغيرها من العوامل التي تؤد  إلى تماسك األسرة 

ضعف في تماسك هذه األسرة فإنه يؤثر سلبا على المجتمع بشكل عام، ألنها هي نواته األولى، ودورها هو مكمل ألدوار 

 المجتمع األخرى. 

فاآلثار االجتماعية التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا تمثلت في تجنا المسنين الحديث أو الجلوس مع أ  اشخ  

جنا الذهال للبيادات وللمراكز الطبية بالرغم من معاناتي من األلم، وتجنا الذهال إلى العمل إال في الحاالت غريا، وت

االضطرارية، واالبتعاد عن المشاركة بالمناسبات االجتماعية لألهل واألصدقاء، وكذلك تجنا زيارة األهل واألقارل واألصدقاء 

النتيجة بالنظريات المستخدمة في الدراسة فإنها تلتقي مع ما أاشارت إليه نظرية أو استقبال الضيوف في المنزل، ولربط هذه 

النشاط التي تقول أن النشاط هو األساس في حياة كبار السن نشاطهم يرتبط بارتفاع نسبة المشاركة مع اآلخرين فكلما كان 

سن في ارتباطه بالعالم والتواصل يؤد  إلى كما أن استمرار الم ،هنالك مشاركة كانوا أكثر إيجابية وأكثر رضا عن حياتهم

تأمينه بأدوار بديلة لهذه األهداف الشخصية التي كان يقوم بها مما يساهم برفع الروح المعنوية، بينما وجدت النظرية االنفصالية 

من توقعاتهم من  أن الشيخوخة الناجحة تتضمن االنسحال التدريجي من اإلطار العام االجتماعي مع ميل من اآلخرين للتقليل 

العملية اجتماعيا، كما أن كبار السن وبسبا انفصالهم رغما  عنهم عن كل ما  وتتم هذه ،المسنين وخفي درجة التعامل معهم

وتتناق  األنشطة التي كانوا يقومون بها من قبل وذلك  فإنهم يبدأون تدريجيا باالنسحال من السياق االجتماعي يحيط بهم

وأن عملية االنسحال تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى وتختلف  بين المسن واآلخرين.  لنق  عمليات التفاعل

 لدى المسنين حسا وظائفهم المختلفة وسماتهم الشخصية.
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وقد فسرت نظرية الدور اآلثار االجتماعية من خالل أفكارها التي ترتكز على أساس أن األفراد يلعبون أدوارا  اجتماعية 

وأن هذه األدوار هي األساس التي من خاللها يتكون مفهوم الذات حسا المراحل العمرية في حياة الفرد وأن قدرة الفرد  ،مختلفة

كما   االجتماعية في مرحلة الشيخوخة  على التكيف لمرحلة الشيخوخة تعتمد على قدرته على تقبل التغير الذ  يطرأ على أدواره

تفسر األدوار التي  دوار التي كان يقوم بها. وكذلكالمسنين بالمرض وتناق  وتغير األوتفسر ما قد يحدث عند إصابة أحد 

  .لديهم أدوار جديده تستحدث عند األسرة عند إصابة كبير السن بالمرض حيث تزداد األعباء عليهم ويصبح

ى أن جائحة كورونا تركت ( والتي أاشارت نتائجها إل2020والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة)االسمر ، 

آثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية ما تسبا في اشلل وتعطيل مفاصل حياة الناس، كما التقت مع دراسة)السعود، 

كورونا أدت إلى التقليل بشكل كبير من  ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020( ودراسة )احميداني، الهياللي، 2018

جتماعي للمسنين مع اآلخرين، االنسحال من الحياة االجتماعية خصوصا في حالة الشعور بعدم االهتمام من طرف التفاعل اال

المحيطين بهم، وظهور الفرا  االجتماعي في ظل الحجر الصحي نتيجة لفراق األصدقاء أو موت بعضهم. كما تتفق هذه 

أظهرت درجة جيدة من التكيف للمسنين على مختلف التي  (Fadila, and Alam, 2016)النتيجة مع نتيجة دراسة 

التي أظهرت ضعفا  في درجة التكيف االجتماعي للمسنين  (Pintu, and Gopa, 2016)المستويات، وتختلف مع دراسة 

 على المقياس الكلي للدراسة. 

من وجهة في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا اإلجابة عن السؤال ال اني: ما 

 نظر عينة الدراسة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات مجال  

 حسا المستوى.  وترتيبها تنازليا  في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 
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 (6جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة نحو لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المبيارية 

 في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

13 
أاشعر بالعجز والتقصير اتجاه الشريك باألسرة بسبا اشعور  بالقلق النفسي نتيجة الخوف 

 من اإلصابة بكورونا
 متوسط 1.30 3.467

12 
أدوات السالمة العامة أاشعر بالنفور من اآلخرين بسبا حرصي الشديد على استخدامهم 

 نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا
 مرتفع 1.09 3.765

 مرتفع 1.17 3.973 أاشعر بأن اآلخرين أصبحوا يتضايقوا من وجود  بسبا اشدة خوفي من اإلصابة بكورونا  11

10 
أصبح لد  وسواس دائم في المحافظة واالهتمام بالنظافة والتعقيم نتيجة الخوف من 

 بكورونااإلصابة 
 متوسط 1.13 3.678

9 
أاشعر بالملل بسبا منعي من الخروو مع أفراد األسرة واألصدقاء بسبا كبر سني وتجنبا  

 من إصابتي بكورونا
 مرتفع 1.03 3.749

8 
انعزالي عن اآلخرين بسبا خوفي من اإلصابة بكورونا جعلني أاشعر بالكآبة وعدم الراحة 

 النفسية 
 مرتفع 1.16 3.868

7 
أصبحت عصبي المزاو وال أتقبل أية نصائح أو اقتراحات نتيجة الخوف من اإلصابة 

 بكورونا
 مرتفع 1.21 3.691

 مرتفع 1.25 3.873 أواجه مخاوف نفسية عند اشعور  بأ  ألم بسيط نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا 6

5 
التعافي بعد اإلصابة معاناتي من األمراض المزمنة تزيد من اشكوكي في عدم قدرتي على 

 بكورونا
 مرتفع 1.15 3.928
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المبيار  
 المستوى 

 متوسط 1.18 3.523 أتمنى الموت وأنا معافى خوفا من اآلالم المصاحبة من إصابتي بكورونا 4

 مرتفع 1.13 3.841 انشغال المحيطين بي زاد من خوفي من اإلصابة بكورونا 3

 مرتفع 1.19 3.737 بكوروناأصبحت أفكر كثيرا  بالموت نتيجة الخوف من اإلصابة  2

 متوسط 1.23 3.081 أستيقظ أحيانا من النوم على أحالم مفزعة نتيجة الخوف من اإلصابة بكورونا 1

 مرتفع 0.90 3.706 ثار النفسية النتشار جائحة كورونا على كبار السن في المجتمع األردنيالمستوى العام لآل -

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن عينة الدراسة نحو ( يتضح أن المستوى الكلي إلجابات 6من النتائج المبينة في الجدول )

بانحراف مبيار   3.706بمستوى مرتفع، وقد بل  المتوسط الحسابي العام لإلجابات في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة ينة الدراسة من كبار السن نحو ع( فقرات حققت مستوى مرتفع إلجابات 9. وبينت النتائج أن )0.90

وتراوحت  يم المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

اآلثار النفسية المترتبة وسط إلجابات عينة الدراسة نحو (، أما باقي الفقرات فقد حققت مستوى مت3.973-3.691الفقرات بين )

وتراوحت  يم األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة على هذه  ،في المجتمع األردنيعلى كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (.3.678-3.081الفقرات بين )

لمفروض وتفسر هذه النتيجة على أن اإلغالق القسر  بين جدران البيت لعدة أيام أو أسابيع نتيجة الحجر الصحي ا

تفشي فيروس كورونا هو أمر غير اعتياد  بالنسبة لكبار السن، وهو ما يتسبا في الكثير من الحاالت بآثار نفسية  الحتواء

واالنفعال واضطرابات النوم، وقد يؤثر في نهاية المطاف بشكل سلبي على المناعة الصحية وعلى وخيمه كالقلق والتوتر 

الت اإلصابة والوفيات هي من كبار السن نتيجة عدم توافر المناعة المطلوبة للتصد  لهذا وذلك ألن أغلا معد الصحة العقلية

المرض، فكبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية وقد تكون مزمنة ونتيجة العزل والوحدة وعدم االختالط والفقد من خالل 

لخطير، ومن الفئات األخرى الفئات الذين يعانون مشكالت فقد األهل واألحبال واالصدقاء الذين توفاهم هللا نتيجة هذا المرض ا
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العزل عن األهل واألحبال و في الصحة النفسية من حيث التوقف عن العالو وحدوث انتكاسات لهم بسبا وضعهم النفسي 

 .واالصدقاء، فقدان الحرية، االرتيال من تطورات المرض، الملل، كلها عوامل يمكن أن تتسبا في حاالت مأساوية

الجيدة مما يؤد   االجتماعيةتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة األسرية الحميمة والترابط األسر  والتنشئة كما 

فيحاولوا من خالله  سرته، وأن البعد النفسي إحساس داخلي يتأثر فيه األفراد،ألشعور المسن بالراحة والطمأنينة والسعادة داخل 

من االتزان الفسيولوجي والنفسي، والذ  يرجع بدوره إلى السلوك الموجه، المؤد  إلى خفي التوتر، المحافظة على قدر مناسا 

البعد  فاتزانعلى إنتاو األفكار االبتكارية،  وعلى قدر من العالقة اإليجابية بين الفرد والمحيط الذ  يبيي فيه تجعل الفرد قادرا  

صي، وإزالة القلق والتوتر والشعور بالسعادة، فالمسن المتزن نفسيا  هو ذلك النفسي لدى المسن يعبر عن اشعوره باألمان الشخ

الشخ  الصحيح عقليا  والذ  يتمتع بصحة نفسية، وله ثقة كبيرة بنفسه، ومحترما  لذاته، وله القدرة على تقبل النقد واالستفادة 

تعامل مع مشاكل الحياة ويعتمد على مبادئه منه، وذلك حتى يتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه، ويؤمن بقدرته على ال

الخاصة في توجيه سلوكه وتصرفاته، بدال  من االعتماد على معتقدات و أفكار اآلخرين، وااللتزام بأخال يات المجتمع، ومسايرة 

لسليم والعمل من المعايير االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي، وتقبل التغيير االجتماعي، والتفاعل االجتماعي ا

 أجل مصلحة الجماعة، مما يؤد  إلى تحقيق الصحة النفسية.

واآلثار النفسية التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا لدى المسنين تمثلت في الشعور بأن اآلخرين أصبحوا يتضايقوا من 

كوك في عدم قدرتهم على التعافي وجودهم بسبا اشدة خوفهم من اإلصابة بكورونا، والمعاناة من األمراض المزمنة تزيد من الش

بعد اإلصابة بكورونا، واالنعزال التام عن اآلخرين أدى إلى الشعور بالكآبة وعدم الراحة النفسية، والشعور بالملل بسبا منعهم 

ن يالمسنمن الخروو مع أفراد األسرة واألصدقاء، ويشعرون بالنبذ والرفي من قبل أفراد المجتمع. وهو ما يعكس عمق اشعور 

األمر الذ  يؤثر على حالتهم النفسية وإحساسهم بالمقاطعة والمعاملة السيئة وعدم  ،بالوصم الممارس عليهم من طرف المجتمع

من ثار النفسية التي توصلت لها الدراسة في تقدير الذات، وتفسر اآل قبول اشراكتهم أو التعامل معهم، وأن لديهم درجات متدنية

نها ترتبط يشتركون في حاجات نفسية متماثلة أنهم أن النشاط هو أساس الحياة لكبار السن و رى أخالل نظرية النشاط والتي ت

يجابية نحو كثر إن كبار السن القادرين على االحتفاظ بحالتهم النفسية هم األأو  .بالمشاركات التي يقومون بها وفقا الحتياجاتهم

ثار النفسية من ولديهم استمرار وتفاعل مع اآلخرين، كما فسرت اآل خرين وأكثر رضى عن حياتهمباآل ا  وأكثر ارتباط أنفسهم
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ن السلوك اإلنساني هو نتيجة لعمليات التفاعل بين الصفات الشخصية والبيئة رأت أ خالل نظرية المسارات الحياتية والتي

إلى آثار في وكل منهما يؤد   (التفاعل االرتكاسي والتفاعل االيجابي)االجتماعية، واستندت هذه النظرية على مصطلحين هما 

ن هنالك مصدرين لالستمرار في السلوكيات غير ترى النظرية أ خيرا  أثار التراكمية واآلثار المستمرة. و حياة الفرد منها اآل

 وهناك الفشل في تعلم بدائل للسلوكيات غير االجتماعية. االجتماعية

( أاشارت نتائجها إلى أن هنالك مهددات الصحة 2020مر ، والتقت نتيجة هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة)االس 

(، كما التقت مع دراسة )احميداني، الهياللي، COVID-19النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي إثر فيروس كورونا المستجد)

الشعور  كورونا أدت إلى االنسحال من الحياة االجتماعية خصوصا في حالة ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020

بعدم االهتمام من طرف المحيطين بهم، وظهور الفرا  االجتماعي في ظل الحجر الصحي نتيجة لفراق األصدقاء أو موت 

هم بعضهم. وارتفعت لدى المسنين الحاجة إلى مساعدة اآلخرين، وهو ما قد يؤد  إلى انخفاض الحالة النفسية والمعنوية لدي

كورونا أدت  ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة2020كما التقت مع دراسة )اإلسكوا،  خرينباعتبارهم أصبحوا عالة على اآل

إلى فقدان االتصال باآلخرين لطلا المساعدة والشعور بالعزلة. ومحدودية التغطية الصحية الشاملة وعدم كفاية خدمات الحماية 

كورونا أدت إلى  والتي أاشارت نتائجها إلى أن جائحة (2018كما التقت مع دراسة )كراداشه، السمر ،  .االجتماعية لكبار السن

أن التحديات النفسية المتمثلة في "تسلط فكرة االنتحار" قد جاءت كأهم التحديات النفسية التي تواجه المسنين وبدرجة تأثير 

ات السيكوماتية لدى ( والتي أاشارت نتائجها إلى أن أعراض االضطراب2016العرجا،  ،مرتفعة، كما التقت مع دراسة )كتلو

االكتئال، كما  ا  المسنين كانت متوسطة، وكانت أبرز األعراض المتعلقة بالحساسية، ثم الغضا، والتوتر، وعدم الكفاية، وأخير 

( والتي أاشارت نتائجها إلى أن غالبية المسنين يواجهون Ashenafi, 2015توافقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة )

 ية واجتماعية ونفسية.مشكالت مال
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عينة الدراسة نحو : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات جابة عن السؤال ال الثالنتائج المتعلقة باإل

والتي تع ى الختالف خصائصهم في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 الشخصية؟

اآلثار ولإلجابة عن هذا السؤال وللتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو  

باختالف خصائصهم الشخصية، تم إجراء في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

بحسال األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة  مسبوقا  (، ANOVAاختبار تحليل التباين األحاد  )ف( )

 (.7الدراسة في الجدول )

 (7جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة إلجابات عينة الدراسة نحو األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية 

 الشخصيةباختالف خصائصهم في المجتمع األردني كورونا 

 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 0.69 3.806 332 ذكور النوع االجتماعي
 0.59 3.815 288 إناث

 العمر
60 -64 300 3.824 0.70 
65 – 69 160 3.894 0.59 
70 -74 108 3.675 0.40 
 0.79 3.760 52 فأكثر 75

 مكان اإلقامة
 0.60 4.047 304 مدينة
 0.66 3.842 264 قرية
 0.78 3.757 52 بادية

 الحالة االجتماعية
 0.68 3.729 406 متزوو
 0.69 3.989 110 أرمل
 0.70 4.144 48 مطلق
 0.43 3.820 56 أعزل

 الحالة الصحية العامة
 0.66 3.577 309 جيدة

 0.60 3.680 268 متوسطة
 0.83 3.974 43 سيئة
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اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( وجود فروق ظاهرية بين م7)يتضح من الجدول 

باختالف خصائصهم الشخصية، وللكشف عن الفروق االحصائية بين المتوسطات في المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

( يوضح هذه 8(، والجدول )ANOVAالتباين األحاد  )ف( )الحسابية إلجابات عينة الدراسة، تم استخدام اختبار تحليل 

 النتائج.

 (8الجدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن نتائج تحليل التباين الختبار الفروق بين متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

 درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر 
متوسط 

 المربعات
 F يمة 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.31 1.02 0.34 1 0.34  النوع االجتماعي

 0.06 2.65 0.88 3 2.63 العمر

 0.02 *3.90 1.29 2 2.57 مكان االقامة

 0.00 *8.79 2.90 3 8.70 الحالة االجتماعية

 0.02 *3.96 1.31 2 2.62 الحالة الصحية العامة

 - - 0.33 603 200.26 الخطأ

    619 254.32 المجموع المصحح

  (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يتضح ما يلي: (8من النتائج في الجدول )

الفروق باختالف النوع االجتماعي: يتضح من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة -1

باختالف متغير النوع في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا الدراسة نحو 

ويمكن  .(0.05(، وهي  يم ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.02( المحسوبة )Fاالجتماعي، فقد بلغت  يمة )
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ثار االجتماعية النتشار جائحة تفسير هذه النتيجة إلى أن المسنين في المجتمع األردني بغي النظر عن جنسهم يعانون من اآل

 كورونا.

توسط إجابات عينة الدراسة إحصائية بين م وجود فروق ذات داللةعدم الفروق باختالف متغير العمر: يتضح من النتائج -2 

باختالف متغير مكان العمر، إذ في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا نحو 

 (.0.05(، وهي  يمة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2.65( المحسوبة )Fبلغت  يمة )

النتيجة إلى أن سيكولوجية العمر للمسنين واحدة؛ فتزداد االضطرابات الدالة على االنعزال مع الكبر نتيجة ويمكن تفسير هذه 

طء الحركة، لفقدان األمل في الحياة، وظهور التغيرات الجسمية والفسيولوجية والهرمونية الدالة عليها، مثل العجز والضعف وب

 .تي تعتبر نذير اشؤم وفقدان لألمل والشعور باقترال األجلبصار، وضعف السمع، والوفقدان القدرة على اإل

الفروق باختالف متغير مكان اإلقامة: يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة -3

متغير مكان اإلقامة، إذ باختالف في المجتمع األردني اآلثار االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا نحو 

تائج ( يوضح ن9(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3.90( المحسوبة )Fبلغت  يمة )

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDحصائية "إجراء اختبار أقل الفروق اإل

 (9جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان اإلقامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (مكان اإلقامة)
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير مكان اإلقامة

 بادية قرية مدينة

 0.290* 0.205 - 4.047 مدينة

 0.085  - 3.842 قرية

 - - - 3.757 بادية

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية المترتبة توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م9يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح المقيمين في المدينة والذين كان المتوسط الحسابي  األردنيعلى كبار السن خالل جائحة كورونا في المجتمع 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من المقيمين في القرى والبادية، وقد بل  4.047إلجاباتهم )

  (.0.05( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.290)فرق المتوسطات األعلى 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن سكان المدن يزداد تكيفهم االجتماعي بزيادة عالقاتهم االجتماعية مع األسرة واآلخرين. 

تشكل غالبيته األسرة الممتدة، والتي من أهم ما يميزها احترام وتقدير كبار السن  محافظا   تقليديا   والمجتمع األردني مجتمعا  

والعناية بهم وتسمية األبناء على أسمائهم، وكذلك استمرار سلطتهم سارية المفعول على األبناء واألحفاد، األمر الذ  يفسر 

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سني  الشعور بالغضا لدى المسنين ذو  األصول االجتماعية الريفية بشكل خاص.

 ( حيث لم تظهر دراسته وجود فروق في درجة التكيف االجتماعي لدى المسنين تعزى لمتغير مدة اإلقامة في الدار.2015)

على اآلثار االجتماعية المترتبة و الحالة االجتماعية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نح-4

( المحسوبة Fباختالف متغير الحالة االجتماعية، إذ بلغت  يمة )في المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

تائج إجراء اختبار أقل الفروق ( يوضح ن10(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )8.79)

 لتحديد مصادر الفروق." للمقارنات البعدية LSDحصائية "اإل

 (10جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة االجتماعيةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )الحالة االجتماعية(
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير الحالة االجتماعية

 أعزل مطلق أرمل متزوو

 0.091- 0.415-* 0.260- - 3.729 متزوو
 0.169 0.155-  - 3.989 أرمل
 0.324   - 4.144 مطلق
 - - - - 3.820 أعزل

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية توسط إجابات عينة الدراسة نحو الفروق بين م( أن 10يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح العزال والمطلقين واألرامل الذين جاءت  يمة في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة ذات 0.415)على المتوسطات الحسابية إلجاباتهم أعلى المتوسط الحسابي للمتزوجين، وقد بل  فرق المتوسطات األ

وقد يرجع ذلك إلى أن المسنين من فئة األعزل والمطلقين واألرامل تنتابهم مشاعر  (.0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نهم ال يمتلكون القدرة على تغير الواقع الذ  يبيشون فيه؛ كما م من تهديدات حالية ومستقبلية، وأحباط بسبا ما يحيط بهاإل

تدل هذه النتيجة على أن المسنين من فئة األعزل والمطلقين واألرامل أقل رضا عن أنفسهم وعن المجتمع )عوائلهم(، مما يعزز 

ئاتهم، ربما بسبا صعوبة تكوين . ويعني ذلك أن إحباطهم نابع من العزلة والشعور باالغترال الذاتي في بيباإلحباطالشعور 

 .عالقات مع اآلخرين بسبا فجوة األجيال أو فقدان الشريك أو وقت الفرا 

اآلثار توسط إجابات عينة الدراسة نحو الفروق باختالف الحالة الصحية العامة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-6

، إذ بلغت الحالة الصحية العامةباختالف متغير في المجتمع األردني االجتماعية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء 11(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3.96( المحسوبة )F يمة )

  " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "

 (11جدول )

اآلثار االجتماعية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 ختالف متغير الحالة الصحيةبافي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

الحالة الصحية )

 (العامة

المتوسط 

 الحسابي

 العامةالحالة الصحية فئات متغير 

 سيئة متوسطة جيدة

 0.398-* 0.103- - 3.577 جيدة

 0.294-  - 3.680 متوسطة

 - - - 3.974 سيئة

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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اآلثار االجتماعية توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م11يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

لصالح عينة الدراسة من الذين حالتهم الصحية العامة سيئة في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من الفئات 3.974والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم )

وتفسر هذه  (.0.05( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.398بل  فرق المتوسطات األعلى )األخرى، وقد 

النتيجة على أن المسنين يبيشون االضطرابات الدالة على ييال الصحة النفسية نفسها، والتي تضع المسنين في حالة من 

ضعف األمن. رغم ذلك ال يزال المسنون في المجتمع لخوف وفقدان و والترقا وا حباطاإللى مزيد من مشاعر إاالرتباك والعجز و 

 األردني يتمتعون بالتأمين الصحي المجاني والدعم النفسي واالجتماعي واالنفعالي من عوائلهم.

توسط إجابات عينة الدراسة نحو : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابعالنتائج ال

والتي تع ى الختالف خصائصهم في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

 الشخصية؟

اآلثار النفسية ولإلجابة عن هذا السؤال وللتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو  

باختالف خصائصهم الشخصية، تم إجراء اختبار تحليل في المجتمع األردني المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

بحسال األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة  (، مسبوقا  One way ANOVAالتباين األحاد  )ف( )

 (.12الدراسة في الجدول )

 (12جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة األوساط الحسابية واالنحرافات المبيارية إلجابات عينة الدراسة نحو 

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني كورونا 

 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 0.77 3.688 332 ذكور النوع االجتماعي
 0.70 3.721 288 إناث

 العمر
60 -64 300 3.762 0.78 
65 – 69 160 3.705 0.70 
70 -74 108 3.416 0.64 
 0.54 3.991 52 فأكثر 75
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 االنحراف المبيار   الوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 مكان اإلقامة
 0.72 3.856 304 مدينة
 0.72 3.588 264 قرية
 0.78 3.495 52 بادية

 الحالة االجتماعية
 0.69 3.470 406 متزوو
 0.80 3.917 110 أرمل
 0.67 3.718 48 مطلق
 0.77 3.868 56 أعزل

 الحالة الصحية العامة
 0.70 3.626 309 جيدة
 0.70 3.661 268 متوسطة
 1.37 4.045 43 سيئة

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن ( وجود فروق ظاهرية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو 12يتضح من الجدول )

حصائية بين المتوسطات هم الشخصية، وللكشف عن الفروق اإلباختالف خصائصفي المجتمع األردني خالل جائحة كورونا 

( 13(، والجدول )One way ANOVAالحسابية إلجابات عينة الدراسة، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاد  )ف( )

 النتائج.يوضح هذه 

 (13جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جابات أفراد عينة الدراسة نحو نتائج تحليل التباين الختبار الفروق بين متوسط إ

 باختالف خصائصهم الشخصيةفي المجتمع األردني جائحة كورونا 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية F يمة 

 0.11 2.16 1.03 1 1.03  النوع االجتماعي

 0.00 *7.08 3.19 3 9.56 العمر

 0.00 *14.90 6.71 2 13.41 قامةمكان اإل

 0.00 *11.36 5.11 3 15.34 الحالة االجتماعية

 0.00 *4.41 1.98 2 3.97 الحالة الصحية العامة
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 - - 0.45 603 268.34 الخطأ

 - - - 619 331.76 المصححالمجموع 

 (.0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يتضح ما يلي: (13من النتائج في الجدول )

الفروق باختالف النوع االجتماعي: يتضح من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة -1

باختالف متغير النوع في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا الدراسة نحو 

 (.0.05(، وهي  يم ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2.16( المحسوبة )Fاالجتماعي، فقد بلغت  يمة )

توسط إجابات عينة الدراسة نحو داللة إحصائية بين مفروق ذات وجود الفروق باختالف متغير العمر: يتضح من النتائج -2

باختالف متغير مكان العمر، إذ بلغت  يمة في المجتمع األردني اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

(F( المحسوبة )يوضح نتائ14(. والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7.08 ) ج إجراء اختبار

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDأقل الفروق االحصائية "

 (14جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان العمرفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )العمر(
المتوسط 

 الحسابي

 العمرفئات متغير 

 فأكثر 75 74- 70 69 – 65 64- 60

60 -64 3.762 - 0.057 0.346 -0.229 
65 – 69 3.705 -  0.289 -0.286 
70 -74 3.416 -   *-0.575 
 - - - - 3.991 فأكثر 75

 (.0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

45 

 

لى إ( يتضح أن الفروق بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو العوامل المؤدية 14من نتائج التحليل في الجدول ) 

الرهال االجتماعي لدى كبار السن في ظل انتشار جائحة كورونا باختالف متغير العمر لصالح أفراد عينة الدراسة من الفئة 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات 3.991سنة وأكثر( والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم ) 75العمرية )

( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند 0.575)األخرى، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى  عينة الدراسة من الفئات العمرية

  (.0.05مستوى الداللة )

توسط إجابات عينة الدراسة الفروق باختالف متغير مكان اإلقامة: يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-3

باختالف متغير مكان اإلقامة، إذ بلغت في المجتمع األردني ل جائحة كورونا اآلثار النفسية المترتبة على كبار السن خالنحو 

( يوضح نتائج إجراء 15(، والجدول )0.05(، وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )14.90( المحسوبة )F يمة )

 " للمقارنات البعدية لتحديد الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "

 (15جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير مكان اإلقامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 (مكان اإلقامة)
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير مكان اإلقامة

 بادية قرية مدينة

 0.361* 0.268 - 3.856 مدينة
 0.093  - 3.588 قرية
 - - - 3.495 بادية

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة ( أن الفروق بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو 15يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

والذين كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم  لصالح المقيمين في المدنفي المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من المقيمين في القرى والبادية، وقد بل  فرق 3.856)

  (.0.05ة )( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل0.360)المتوسطات األعلى 
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اآلثار النفسية المترتبة على توسط إجابات عينة الدراسة نحو الحالة االجتماعية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-4

( المحسوبة Fباختالف متغير الحالة االجتماعية، إذ بلغت  يمة )في المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء اختبار أقل الفروق 16(، والجدول )0.05إحصائية عند مستوى داللة )(، وهي  يمة ذات داللة 11.36)

 " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاالحصائية "

 (16جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة االجتماعيةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

 )الحالة االجتماعية(
المتوسط 

 الحسابي

 فئات متغير الحالة االجتماعية

 أعزل مطلق أرمل متزوو

 0.398-* 0.248- 0.447-* - 3.704 متزوو
 0.049 0.199  - 3.917 أرمل
 0.150-   - 3.718 مطلق
 - - - - 3.688 أعزل

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة توسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين م16يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

هي لصالح العزال والمطلقين واألرامل الذين جاءت  يمة في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة ذات 0.447)المتوسطات الحسابية إلجاباتهم أعلى المتوسط الحسابي للمتزوجين، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى 

  (.0.05ئية عند مستوى الداللة )داللة إحصا

اآلثار الفروق باختالف الحالة الصحية العامة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو -6

إذ بلغت  ،الحالة الصحية العامةباختالف متغير في المجتمع األردني النفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( يوضح نتائج إجراء 17(، والجدول )0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )(، وهي  يمة ذا4.41( المحسوبة )F يمة )

  " للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق.LSDاختبار أقل الفروق االحصائية "
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 (17جدول )

اآلثار النفسية المترتبة على بين إجابات عينة الدراسة نحو  ( للمقارنات البعدية الختبار مصادر الفروق LSDنتائج اختبار )

 باختالف متغير الحالة الصحية العامةفي المجتمع األردني كبار السن خالل جائحة كورونا 

الحالة الصحية )

 (العامة

المتوسط 

 الحسابي

 الحالة الصحية العامةفئات متغير 

 سيئة متوسطة جيدة

 0.419-* 0.035- - 3.266 جيدة
 0.384-*  - 3.661 متوسطة
 - - - 4.045 سيئة

 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اآلثار النفسية المترتبة متوسط إجابات عينة الدراسة نحو ( أن الفروق بين 17يتضح من نتائج التحليل في الجدول ) 

لصالح عينة الدراسة من الذين حالتهم الصحية العامة سيئة والذين في المجتمع األردني على كبار السن خالل جائحة كورونا 

( وهي  يمة أعلى من المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة من الفئات 4.045كان المتوسط الحسابي إلجاباتهم )

  (.0.05)( وهي  يمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.419)األخرى، وقد بل  فرق المتوسطات األعلى 

 الدراسة  توصيات

تقديم برامج إراشادية للمسنين تنمي قدراتھم على مواجھة جائحة كورونا وما يتعرضون له من مشكالت من خالل  -1

تصميبم وتخطيبط برامبج وأنشبطة بديلبة ، و مؤسسات الصحة النفسية واإلراشاد النفسي الحكومية وغير الحكومية

لمواجهببة التحديببات النفسببية التببي تواجههببم نتيجة جائحة كورونا، وضببرورة تعزيببز رضاهببم للمسبنين، وذلبك لمسباعدتهم 

 عببن أنفسببهم ورفبع  يمتهبم الذاتيبة أمبام محيطهبم االجتماعبي.

اآلليبات  والتبي يمكبن أن تشبكل أهبم التأكيد على أهمية العالقات األسرية الدافئة في تخفيف الحساسية لدى المسنين، -2

 .لتجنبا كثيبر مبن اآلثار النفسبية واالجتماعية التببي تواجببه المسببنين نتيجة جائحة كورونا

ظروف المحيطة بهم، وتوفير ضون لها بفعل الثار التي يتعر لمواجهة اآلأهمية العالقات األسرية الدافئة على التأكيد  -3

 .ية عقبات تواجههمأليتمكنوا من الخروو من  ونفسيا   وثقافيا   منه لهم اجتماعيا  بيئات آ
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ثار االجتماعية والنفسية المترتبة على كبار السن خالل جائحة اآلرسين والباحثين نحو البحث في موضوع اتوجيه الد -4

 .كبار السن، وما قد يمكن أن يترتا عليها من آثار قد تنعكس سلبا  على كورونا

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

على المسنين خالل  19-االثار النفسية واالجتماعية لجائحة كوفيد( "2020احميداني، عبدالفتاح، الهياللي، مصطفى، )

  https://www.rawafidpost.com/archives/9232"، روافد بوست متوفر عبر الموقع:فترة الحجر الصحي

 " متوفر عبر الموقععلى كبار السن في المنطقة العربّية 19-آثار جائحة كوفيد ( "2020سكوا، )اإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-

00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf 

-COVID( مهددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر المنزلي إثر فيروس كورونا المستجد)2020األسمر ، سعيد سالم)

 .278-265(، ص ص 2(، العدد)36، المجلد)لمجلة العربية للدراسات األمنية(، ا19

، الطبعة األولى، دار نظريات علم الجريمة(، 2013البداينه، ذيال، الخطار، عارف، الحسن، خوله، والخريشه، رافع، )

 الفكر، عمان.

، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، المسنون في عالم متغير، مقدمة في علم الشيخوخة(. 2007بدر، يحيى مرسي عيد، )

 اإلسكندرية

مفهوم الذات وعالقته بالتكيف االجتماعي لدى المسنين )دراسة ميدانية على عينة من المسنين . (2012بلخير، فايزة )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة وهران السانيا، الجزائر. مقيمين بمرك  العج ة(

 اhttp://dosweb.dos.gov.jo/ar (2020دائرة اإلحصاءات العامة، )

، ورقة مقدمة للملتقى الوطني األول حول االجتماعي والنفسي للمسن في األسرة الحدي ةالتوافق (. 2012دهيمي، زينا )

 الشيخوخة في المجتمع الجزائر  واقع وتحديات، جامعة الجزائر.

https://www.rawafidpost.com/archives/9232
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00225_gpid_pb12_ar_june22_mod.pdf
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مترجم من البداينة، ذيال نظريات علم الجريمة : المدخل والتقييم والتطبيقات (، 2013روالند ايكرز، كرستين سيلرز، )

 ع. دار الفكر نااشرون وموزعون : عمان االردن الخراشة، راف

، مركز االمارات 80، العدد الرعاالة األسرية للمسنين في دولة االمارات العربية المتحدة(. 1994الزراد، فيصل محمد خير،)

 للدراسات والبحوث االستراتيجية.

(. واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية والخاصة في عمان: دراسة 2012الزيود، اسماعيل )

 .292-249(، 28، فلسطين، )مجلة جامعة القدك المفتوحة لألبحاث والدراساتميدانية، 

صحيفة سبق، ، وقارم عن مدورونام: حافظوا على سالمة كبار السن وال تنقلوا لهم األخبار السيئة" (2020السبيعي، عمر)

https://sabq.org/zsjmBq 

، ( مستببوى التكيببف االجتماعببي لببببببببدى المسبنبين المببقيمببين في دار الضيببافببببة للمببسبنببببين في األردن2018السعود، لبنى)

 .311-277ص(، ص  3(، البعبدد ) 24، المجلبد )ارةـالمــنــــ
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 في المسؤوليةوتميزها عن العقود األخرى  في عقد العمل   صوصية داللة التبعية  خ               

 احمد محمود البدوي 

 بتول سلطان المعايطة

  جامعة مؤته

 المقدمة 

ُيًعتبر َتواُفر ُعنصر الَتبعّية ُعنصرًا َضرورّيًا ِلقياِم َعقد اَلَعمِل َبل هو الُركن الَجوَهري الذي َيسَتِطيُع أْن        

ُعنصر  ُيمّيَز َعقُد الَعمِل َعْن َغيِره ِمْن الُعقوِد التي َقْد َتختِلُط به، السّيما الُعقود الَواِردة َعلى َعمل وِمْن َشأِن َتوافر

لَتبعّية أْن َتسري َأحكاُم َقانوِن الَعَمِل َعلى الَعالَقِة الَقائمة َبين الَعامل وَصاِحب الَعمل وما َيترتب َعلى ذلك ِمْن ا

 ُحقوٍق و الِتزاَماٍت َبين الَطَرفين .

، فإن االتجاَه الفقـــهِي كاَن الفقُه التقليدِي قد أعطى بعدًا قانونيًا أو اقتصاديًا أو تنظيميًا أو اداريًا أو فنياً       

الحديِث، يعطــي أبعادًا جديدة، ترتبــط والــــتطورات التــــكنولجية الحديثِة، التي شاع أستعمالها في المؤسساِت 

القتصاديِة.ا  

ُرغَم أّن الفقة ُمسَتِقر َعلى أّن َراِبطة الَتبعّية َبين الَعامل وَصاِحب الَعمل هي الُعنصر اأَلساسي الذي ُيميز      

مّما أعَطانا الَعَمل ِلَنقوم  ،َعقد الَعمل الَفردي َعْن َغيِره ِمْن الُعقود، إاّل أّن الِخالف َقاِئم َحول َمفُهوم ِتلك الَتبعّية

ِمْن الَتبعّية أال وهو الَتبعّية الَمِرَنة . اسِتحداُث نَوع َجديدقة الَتقليدي والفقة الَحديث و ِبَتقسيم الف  

همية الدراسة أ  

ه من العقود تكمن أهمية الدراسة في توضيح مدى خصوصية داللة التبعية في عقد العمل بالمقارنة مع غير  

.ؤوليةطار المسوبذات الوقت إظهار خصوصية داللة التبعية في إ  
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 أهداف الدراسة 

في هذه الِدَراسة َسُنَرِكز َعلى ِشقين ِلَبحِث ُخصوصّية َداللة الَتبعّية وُنمّيزها َعن َغيِرها ِمْن الُعقود والَشق          

 الَعمل ِفي ِإطار الَمسؤوِلية  سنتحدث ِبُخصوصّية َداللة الَتبعّية ِفي َعقد اآلَخر

 شكاليات الدراسة :إ

أيُّ أَساٍس َيتم َتمييز َعقُد الَعمِل َعْن َغيره ِمْن الُعقود؟ وَما هي ُخصوصّية َداَللة الَتبعّية ِبعقِد الَعمِل َعْن َغيره َعلى 

وُيمِكن َتحِديد  ،؟ِمْن الُعقوِد؟ وَما َمدى ُمَساهمة االجِتهاُد الَقضائّي ِفي َحل اإلشَكالّيات الُمرَتِبطة ِبهذه الُخصوصّية

د الفقة بَأّن َأَساس َمسؤولّية َصاِحب الَعمل َعْن َخطَأ الَعاِمل هي َنظرّية ات أخرى في الَبحث حول اعتقإشَكالّيا

ؤولّية ِفي الَقانون الَتبعّية الَموُجوَدة ِفي َعقِد الَعمِل هي َذاُتها المنصوص بهذه الَمس لفه ،الَمتبوِع َعْن أَعَماِل َتاِبعه

  ؟اصة للَتبعّية ِفي َعقِد الَعملوَدالَلة خَ ُهناِلك ُخصوصّية  الَمدني أم

 منهج الدراسة :

 األسلوب الوصفي التحليلي حسب منهج البحث العلمي المعتمد.سنتبع في هذه الدراسة 

 :  خطة الدراسة  

 تمهيد 

 ى األخر  العقود عن وتمييزها العمل عقد في التبعية داللة خصوصيةالمطلب األول : 

 المدني والقانون  العمل قانوني بين ما العامل مسؤولية تحديد في التبعية داللة خصوصية: نيالثا المطلب

 الخاتمة 
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 تمهيد 

ِمن أهم هذه الَعناصر ُعنُصر  دّ لسرياِن قانوُن الَعمِل، وُيعُيشترط أن َيقوم عُقد الَعمِل على َمجُموعٌة ِمن الَعناصِر 

َعرف  ،قودالَتبعّية َركيزًة أَساسيًة ِلتمييز َعْقد الَعمِل عْن َغيره مْن العُ َنظرًا ِلكون المشرع اأُلردني أْعتبَر ؛ التبعّية

َبعُض الفقِه َعالقُة الَتبعّية ِبأنها " ِقياُم َصاِحب الَعمِل باإلشراِف التاِم َعلى الَعامِل في ُكل َدقائِق وُجزئياِت العمِل 

 (6، صفحة 2009)مبروك ، الُمكلف به ِلمصلحَته ".

فمن ِخالله َيستطيُع  ،َيِقل أهمّية عن باقي الَعناصر َ ُعنصر الَتبعّية ُعنصرًا ُمهمًا في َعقِد الَعمِل ال دّ ُيع    

َصاحِب الَعمل َتوجيه األواِمر والَتعليمات للعامِل وعلى الَعامِل االلتزاُم بها والُخضوع ِلهذه األواِمر وإال َكان 

 لَعامِل الُمخالِف .ِلصاحِب الَعمل َتوِقيع الَجزاءاِت على ا

، وعليه سنتعرض ألنواع إال أن للتبعية العديد من األنواع واألشكال ولكل منها داللة خاصة تختلف عن غيرها

 يجاز وذك على النحو التالي : التبعية بإ

 أواًل : التبعية االقتصادية 

َعلى َعمله َكمصدِر رزٍق أَساسي ووَحيد ِلتلبية ُتعرف الَتبعّية االقتصادّية بَأنها الَحالُة التي َيعتمُد فيها الَعامل 

 (39، صفحة 2019) المغربي، احتياَجاَته واستئَثاِر َصاحِب الَعمِل ِبُكل ُجهد الَعامِل.

للَعامِل َحيُث َتقوم بَتوفيِر الِحمايِة  ،َفتقوُم الَتبعّية االقتَصادّية َعلى َربِط َقواعِد َقانوِن الَعمل بالُظروِف الَماديِة للَعاملِ 

 وفقًا لَمفهوِم الَتبعّية االقتَصادَية.

أي  َوعليه فَأساُس الَتبعّية االقتَصادّية َيتمثُل ِفي َكون الَعامل َيعتِمد ِبَشكٍل أَساسٍي َعلى َعمله كَمصدٍر للرزِق،    

َوِمن َجانٍب آخر اعتماُد َصاحِب اَلعمِل َعلى ُكل ُجهد  ،َحاجته ِلهذا الَعمِل لتأميِن َمْصدٍر للرزِق هذا ِمن َجانب

 ( 25) المساعيد، صفحة  وذلك ِمْن ِخالل احِتكار َصاحُب الَعمل لُجهد الَعامل. ،الَعامِل في َتحقيِق أهَداف الَعملِ 

نا َنعتِقُد َأنه ال ُيِمكن االعِتماُد يرى الباحثان َعلى اُلرغم من الُمَميزاِت التي َتقوُم َعليها الَتبعّية االقتَصادّية ِإال َأن

هي َتقوُم َعلى ُأسٍس َغاِمضٍة فَ  ،َوذلك لالنِتقاداِت التي ُوِجَهت َلها؛ َعليها ِفي َتمييِز َعقُد اَلعمِل َعن َغيره ِمن الُعقود
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عتمدَناَها ِفي َتمييِز َعقُد إذا َما ا  ،َغيُر َواضحٍة ُتؤدي إلى الُلبس واالخِتالط َبين َعقد اَلعمِل وَغيِره ِمن الُعقودِ و 

فهي َتعتمُد َعلى الَوضِع الَمادي واالقتَصادي للَعامِل َفربطْت بين األجِر وبين اعتباره َمصدرًا  ،الَعمِل َعن َغيره

وذلك  ،َفبعُض الُعماِل ال َيعتمدوَن َعلى األجِر َمصدرًا للرزق  ،للرزق باإلضافِة ِإلى ُأموٍر َشخصيٍة َتعوُد للعاملِ 

فال ُيمكن الَقول بأنه َمصدرًا للرزق أَلنه ال َيعتاُش ِمنه،  ،إما ألن اأَلجُر َغيُر َكاٍف لتلبيُة احتياَجاته :ِلعدة َأسبابٍ 

فهو ال َيعتمُد َعلى اأَلجِر َبل َلديه َمصدر آخر في اعتماده َعلى الرزِق  ،وإما أَلن الوضُع الَمادي للَعامل جّيد

ِركٍة َكبيرٍة أو ِعنَده َمحالت أو بيوت ُمَؤجرٍة َيعتمُد َعلى َأجار هذه البيوت َمصدرًا للرزق و ،مثاًل َحصل َعلى تَ 

 ِلذلك َكان الُبَد ِمن معياٍر َواضٍح َخاٍل ِمن الُلبس والُغموض لتمييِز َعقُد العمِل عن غيره من الُعقود. ،الَعيش

 ثانيًا: التبعية القانونية 

ِبحيث َيستطيُع َصاحُب الَعمِل  ،الَقانونّية "ُخضوُع الَعامل ِلسلطِة َصاحب الَعمل أثناَء َتنفيذ الَعملُيَقصد بالَتبعّية 

وإال َكان ِمن َحِق َصاحُب الَعمِل َتوقيع  ،وَيتوَجب َعلى الَعامل َطاعُة هذه اأَلوامر ،َتوجيه اأَلوامر إلى الَعامل

 (16صفحة ، 2004)رمضان،الجزاءاِت الَتأديبّية َعليه" 

وتَتحقُق الَتبعّية إذا ما َوَضع الَعامُل َنفسُه في  .الَتبعّية واألجر :هما، فحتى ُيعتبر الَعقُد َعماًل الُبَد ِمن َتوافُر َأمرين

حيث جاء في القرار رقم  ،وهذا ما َأشارت إليه َمحكمُة الَتمييز ،إدارتهِ َتحت إشرافِه و ِخدمِة َصاحُب الَعمِل و 

منشورات موقع قسطاس " إن المقصود بالتبعية أن يؤدي العامل  ، 21/10/2019تاريخ ،( 6454/2019)

 بحيث يكون له سلطة إصدار أوامر العمل و يلتزم العامل بها "  ته،إدار و  عمله تحت إشراف صاحب العمل

فال َيتمتُع ِبشيٍء من االستقاللّية ِفي أداء الَعمل  ،وَعلى ذلك َنجد أّن الَعامل َيخضُع أَلوامَر َصاحُب العملِ     

لذلك َنجد أّن الَعامل ال ؛ فَيتمتُع ِبِقسٍط ِمن الُحريِة وال َيخضُع ِلُسلطِة َصاحب الَعمل ،كما كان بالَتبعّيِة االقتَصادّية

تمييز حقوق رقم ) افه.حيث ُيؤدي الَعمل بإشرَ  ،َبل َيتحمُلها َصاحُب اَلعمل ،َيتحمُل أيُّ َتبعة اقتَصادّية

 ( منشورات موقع قرارك ،27/1/2020تاريخ  ،( 6455/2019)

 وهي على النحو التالي:  ،ربع صور، حيث للتبعية القانونية أيجاز عن صور التبعية القانونيةو سنتحدث بإ
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  الَتبعّية الَفنّية .1

التام َعلى الَعامل في ُكل َدقاِئق وُجزئيات الَعمل الُمكلف به ُيقصد بالَتبعّية الَفنّية " ِقياُم َصاحُب الَعمِل باإلشراِف 

 (109، صفحة  1989)يحيى ، ِلمصلحته ".

ِإال أّن َويتضُح لنا ِمن هذا الَتعريف أّن الَتبعّية الَفنّية ُتركُز َعلى ُسلطة َصاحب الَعمِل في اإلشراِف َعلى الَعامِل،  

ٍر ِلتنفيذ الَعمل والرقابِة َعلى ُحسن الَتنفيذ ِإال إذا َكان َعالمًا باأُلصول َصاحب الَعمل لن َيتمكن ِمن إصداِر أوام

الَعمل ُسلطة اإلشَراف أْن تَتوافر َلدية الَمعرفُة الَفنّية ألصوِل الَعمل ِليتسنَّى  ِلذلك َيجب َحتى َيثُبت ِلصاحب ،الَفنّية

 ( 14، صفحة  1989)الكشبور ، له اإلشَراف الَكامل َعلى الَنشاِط الذي ُيباشره الَعامل 

وذلك ألن الُركوِن إليها ُيؤدي إلى  ؛يرى الباحثان َعلى الَرغِم ِمن ُوضوِح الِمعيار الذي َتعتِمده إال إنّنا ال ُنؤيُدها

َولكْن  ،للَعملِ فإذا َلْم َيُكن َصاحب الَعمل َعلى ِإلماٍم باأُلموِر الَفنّية  ،َنتائٍج ُمتناقضٍة وَتضّيق ِمن ِنطاق َعقد الَعمل

إذا َطبقنا الَتبعّية الَفنّية ال ُيعَتبر َعقد  ،َكان َله ُسلطة َتحديد أوَقات الَعمل وَمكانه واإلجاَزات وَتوِقيع الَجزاءاتِ 

َطالما ِلصاحُب الَعمل ُسلطة اإلداَرة وَتوقيع  ،إال أنّنا َنجد أنه َعقُد َعمٍل بالَمعنى الَقانوني لهذا الَعقد ،َعمل

 زاءات الَتأديبّية َعلى الَعامل الُمخالف .الجَ 

  الَتبعّية اإلَدارّية .2

 هَوزمان ُتعرف الَتبعّية اإلَدارّية بقياِم َصاحُب الَعمِل بإصَداِر اأَلوامر والَتعليمات التي ُتحدد للَعاِمل َوقت اَلعمل     

ُدون الَتطُرق ِلتنفيِذ  ،وَكيفّية اِلقيام ِبه وَتحديد اإِلجازات والَجزاءات الُمترِتبة َعلى الَعامل الُمخاِلف لأَلوِامر هَومكان

 ( 47، صفحة 2013)جراد، الَعمل أو إصَدار أواِمر َتتعلق ِبُحسن الَتنفيذ "

فَتكون ُسلطة  ،ر َصاحُب الَعمِل التي ُتنظم الَعملَيتضح لنا أن الَتبعّية اإلدارّية تتمَثل ِبُخضوع الَعامل أَلوامِ     

   ،َء َتنفيذهُدون الَتدخل في َتفاصيل الَعمل وَكيفية أدا ،َصاحُب الَعمل َتقتِصُر َعلى اإلشراِف َعلى الَعمل ِبشكٍل َعام

بل َيكفي أْن َيكون  ،الَعمل التي َتقتِضيها ُحسن َسيرَفال ُيشترط ِفي َصاحب الَعمل اإِللمام الَكافي باأُلمور الَفنّية 

ِمن َحيث ُمراقبة َمدى التزاُم الَعامل بأوقاِت الَدواِم وَفتراِت الَراحة وَعدم  ،َله َدور ِفي اإِلشراف الَخارجي َعلى الَعمل

 (15، صفحة 2003)البرعي ، ُدون أْن َيتدخل ِفي الَعمل ِمن الَناحية الَفنّية. ،ُمخالفتهم للَتعليماتِ 
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َفُيعَتبر الَعاِمل َخاِضعًا  َوعليه َفان الَتبعية اإلَدارّية َتكفي ِلقيام الَتبعّية الَقانونّية ُدوِن اشِتراط الَتبعّية الَفنّية،    

 هَومكان هَوزمان وَتحت إمرته إذا اكتفى َصاِحب الَعمل ِبَتوجيه اأَلواِمر وَتحديد َوقت الَعمل ،إِلشراف َصاحب الَعمل

فانتفاُء الَتبعّية الَفنّية ال َينفي  ُدون أْن َتُكون ِلصاِحب الَعمل ُسلطة ِفي اإِلشراِف َعلى َتنفيِذ الَعمل، والَجزاءات

 ( 2009) الودادي ،  َطالما كان الَعاِمل َخاِضعًا ِلَصاحب الَعمل إَدارّياً  ،الَتبعّية الَقانونّية

أْن الَتبعّية اإلَدارّية َوحدها َكافية ِلتحقيِق الَتبعّية  لَتبعّية اإلَدارّيةَمزايا اويرى الباحثان تَأكيدًا ِلما َساَقُه اِلفقه َعن 

َنظرًا ألن َصاحب الَعمل َقْد ال َيُكون  ،الَقانونّية َوُخضوع الَعالقة الَقائمة بين الَعاِمل وَصاِحب الَعمل ِلقانون الَعمل

الَتعليمات ِإاّل َأّن َله ِبذات الَوقت ُسلطة ِإصدار اأَلواِمر و  ،ف َعليهِمْن الَناحية الَفنّية بالَعمل الذي ُيشرِ  اُمَتخصص

وَعلى ذلك َفَقْد َيتوسع ِنطاق َقانون الَعمل وَيشمل  َكاٍف ِلَتحقيق الَتبعّية الَقانونّية، هوهذا َوحدة ،َتوقيع الَجزاءاتو 

إال َأنها ال َتشتِرُط أْن َيكون َصاحب  ،وِر الَفنّية للَعملِمن الَعاِمل باأُلم اهن الُحَرة التي َتقَتضي ِإلمامَأصحاِب المِ 

الَعمل َعلى إلماٍم بهذه اأُلمور، َفقد َيكون َصاحب الَعمل من َأصحاِب الَثروات الَمالية والتي ُتَمِكنه ِمن إنشاِء 

ن َيكون َعلى ِعلم باأُلموِر الفَنّية ُدون أَ  ،َبعُض الَمشاريع والُمَؤسسات وَيخَضُع إلداَرته وِإشَرافه الَعديد ِمن الُعمالِ 

 .ِمن َأموال إِلنشاِء الِمشُروع وِإصدار الَتعليمات للُعمالِ  هفهو َفقْط َيْعتمُد َعلى ما َلدي

َهنّية .3  الَتبعّية الم 

فَيكفي ِلقياِمها ِقيام َصاحب الَعمل بإصدار  ،ُتْعَتبر الَتبعّية الَفنّية َمرِكزًا َوَسطًا َبين الَتبعّية اإلَدارّية والَتبعّية الَفنّية  

أي َيُكون ِلصاِحب الَعمل  ،األوِامر والَتْعليمات ُدون أْن َيُكون َله ُسلطة في َتتبع َعمل الَعامل ِبصفٍة ُمَسِتمرة

 " َمنشودَبْل َتكفي الَتأُكد ِمن انجاِز وَتحقيق الَهدف ال ،اإلشراُف َعلى الَعمل َلكن َليس ِبصفٍة ُمْسَتِمرةٍ 

فهو َيعَتمُد َعلى إشراِف َصاحُب الَعَمل  ،يرى الباحثان بالَنظِر ِإلى َسالَمِة الِمعيار الُمَتبع ِفي الَتبعّية الِمهنّية      

َأّن  ،بحيث َيَضُع الَعاِمل َنفسه َتحت ِخدمة َصاِحب الَعمل ُدون اشتراط الُمتاَبعة الُمَسِتّمرة والَدورّية ،َعلى الَعاِمل

وأنها َوحدها َكافية ِلُخضوع الَعالقة بين الَعامل وَصاِحب الَعمل  ،َتبعّية اِلمهنّية ِمعيار َجّيد ِلقيام الَتبعّية الَقانونّيةال

َفال ُيشتَرُط ِلقياِم الَتبعّية إلماِم َصاِحب الَعمل  ،َكما أنها َتعمُل َعلى َتوِسعة ِمظَلة الِحماية الَقانونّية ِلقانون الَعمل،
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َبل  ،وال ُيشتَرط اإلشراف الُمسَتمر والَرقابة الَداِئمة َعلى الَعاِمل في القياِم في الَعمل ،مور الَفنية الُمتعِلَقة بالعملِ باألُ 

 ِمن الُحرّية واالستْقالل للَعامل بالِقياِم في العمل . اُيعطيه َقَدر 

 الَتبعّية الَمر نة .4

َوذِلك أثناء َتأدية الَعمل في َمكان ِخالفًا  ،ِلرقابة َصاِحب الَعمل غير الُمباِشرةَتعرف الَتبعّية الَمِرنة ِبُخضوع الَعاِمل 

 (129، صفحة 2017العرايشي ،  )للَمكان الُمعتاد عليه لتأدية الَعمل.

لى أن " الَعمل عن ُبعد يتم فيه ع 2017/ه( من ِنظام الَعمل الَمرن لسنة 4نص الُمَشرع اأُلردني في الَمادة )    

 َوذلك َبعد ُمواَفقِة َصاِحُب الَعمل ُدون َحاجة ِلتواُجد الَعامل في َمكان الَعمل "  ،جاُز العمِل عن ُبعدنإ

بالَنظر ِلطبيَعة َعقد الَعمل عن ُبعد فال َيْستطيُع َصاِحب الَعمل ُمَمارسة الَتبعّية الَقانونّية التي تقتضي     

َكما ال ُيمِكن االسِتناد إلى الَتبعّية االقتَصاّدية التي َتقوم َعلى اْعتبار  ،اإلشراف و اإلدارة الُمباِشرة َعلى الَعامل

فهي ال ُتطبق َعلى َعْقد الَعمل الَعادي  ،َنظرًا لما وجه لها ِمن انتقاداتٍ  ؛أِجر الَعاِمل هو َمصدر الرزق الَوحيد

 وِمن َباب َأولى َعدم َتطِبيقها َعلى َعقد الَعمل َعن ُبعد .

جة ِلُظهور َعقد الَعمل َعن ُبعد َفقد َأْصَبحت ُصور الَتبعّية الَقانونّية واالقتَصادّية عاجِزة عن َتكيّيف َرابطة َنتي    

ِلذلك كان ال بد ِمن ُوجود ُصورة َجديدة للَتبعّية َتَتالءم َمع  ،الَتبعّية بين الَعاِمل وَصاِحب الَعمل ِوفقًا ِلعقد الَعمل

اِن الَتقليدي الذي ُيَؤدي فيه الَعامل الَعمل ِلمصَلَحة َصاِحُب الَعمل في َمكاٍن ُمخَتِلف عن الَمك ،َطبيعِة هذا الَعقد

َحيُث يتم َتأدية الَعمل باستخداِم َوسائل االِتَصال الَحديَثة َوُمقابل أِجر وَتحت  ،ِلصاِحب الَعمل أو الَمقر الَرئيس

 (156، صفحة 2017بو نصير ، أ ).تهَورقاب ِإشراف َصاحب الَعمل

َفهي ِمن َجانب ُتوفر َعلى الَعامل الَوقت ِفي الِذهاِب إلى  ،ُتساِعد الَتبعّية الَمرنة َعلى َتحقيق َمصَلحة َطَرفي الَعقد

 ،هنالَعمل َبعيدًا َعن َسك ِلمكان الَعمل إذا ما كان َمِوقع هَفقد َيستْغِرق في َبعض اأَلحيان َوْقتًا َطوياًل ِلوُصولِ  ،الَعَملِ 

مل ِمن َتجهيز فالَعمل عن ُبعد ُيعفي َصاحب العَ  ،َوِمن َجانٍب آخر ُتَوِفر َعلى َصاِحب الَعمل َبعض الَتكاليف

 (  2020) لمين ،  َتوفير َمكان ُمناِسب ألداء الَعمل بهَمكتب للَعاِمل و 
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َغير ُمباشرة من ِقَبل  َرقاَبةَراف و وَنظرًا ِلُخصوصّية َعقد الَعمل عن ُبعد َحيث ُيَؤدي الَعامل َعمله َتحت إش    

َحيثُ َيتمكن َصاِحب الَعمل ِمن إصَدار اأَلوامر والَتعليمات والَرقاَبة َعلى الُمَنتج الِنهائي لَلعمل  َصاِحب العمل،

بل ُيؤديه في مكان  ،فالَعامل ال ُيَؤدي َعَمله َأمام َنظر َصاِحب الَعمل ،ُدون أْن َيُكون َله ُسلطة اإلشَراف الُمسَتمرة

 آخر .

لكْتُرونّية ُيتاِبع َصاِحب الَعمل الَعاِمل إْتُرونّية أْي ِمن ِخالل َوسائل فَتقوم الَتبعّية الَمرنة َعلى ِفكرة الَرقابة اإللك    

نجاِز إَيقوم الَعامل ب حيثُ  ،اأَلمر الذي َدفع الَبعض ِإلى َتسمَيُتها " بالَتبعّية َعْن ُبْعد " ،ِلمعِرَفة َمدى اْنجاُزه للَعمل

طة الَوساِئل اإللكترونّية وَعْبر اسِ احب الَعمل بالَرقاَبة عليه ِبو َويُقوم َص  ،الَعمل باستِخداِم َوساِئل االِتصال الَحديثة

، صيرا)المنَصاِحب الَعمل. جد اتَصال ُمباِشر بين الَعامل و فال ُيوَ  ،لكْتُرونّية َغير ُمباِشرةإقٍة الَشاشَات وِبطري

 (247، صفحة 2019

يرى الباحثان بأّن الَتبعّية الَمِرنة هي ُصورة ِمن ُصوِر الَتبعّية الَقانونّية التي َتبناها الُمشرع باستقَراء ُنصوِص       

 ّن هذه الَتبعّية لهاأإاّل  َقاُنوِن الَعمل والتي ُتِتيح ِلصاِحب الَعمل ُسلطة اإلشَراف أو اإلَدارة َعلى َعمل الَعامل،

َتماشيًا َمع َطبيعة هذا الَعقد الذي يتم َتنفيذه َعبر  ،ُخصوصّية ُمعينة َتَتمّثل بالَرقابة اإللكتُرونّية َعلى الَعامل

 الَوسائل اإللكتُرونّية .

ّننا َنرى أّن فإ ،وَعليه ِلُمواَكبة الَتطوراِت الِتْكنولوِجّية وإمَكانّية الِقيام ِببعض اأَلعمال َعبر الَوسائل اإللكتُرونّية    

الَتبعّية الَمرِنة أو ما َسماها الَبعض "بالتبعّيِة َعن ُبعد " ُمالِئمة لُعقود الَعمِل التي ال ُيؤدي فيها الَعامل َعمله في 

ْنجازه إفي اإلشراف َعلى الَعامِل وَمدى وبذلك َتكون قد َتوافرت ُسلطة ِلصاِحب العمل  ،الَمكاِن الُمعتاِد َعليه للَعمل

فمْن َجانْب  ،َمصَلحة ِكال الَطرفيناأَلمر الذي ُيوفر ِحماية و  ،وِبذات الَوقت َتوفير الِحماية الَقانونّية للَعاِمل ،لللَعم

وِمن َجانٍب آخر  ،َيمنُح َصاِحب الَعَمل الُسلطة في تَوجيه اأَلواِمر والَتعليمات واإلشَراف وإْن َكان َغير ُمباشر

 بين َمصاِلح الَطرفين . اوبذلك َنكون َقد حَقّقنا َتوازن ،َقانون الَعمل َعلى هذه الَعالقة ُيحقق َمصَلحة الَعامل بَتطبيقِ 

ِمن اإلشَراِف  بعّية ِعند اشتَراط َتوافر ُكلإاّل أّننا َنجُد أّن الُمشرع ِفي ِنظام الَعمل الَمرن قد َتشدد ِفي َمسَألة التَ     
نجاز إأّنه ِفي الَوقت الذي َيتم فيه  ذلك ؛وَنِجُد أّن هذا الَتشدد َغير َمِنطقي ،واإلَدارِة في آٍن َواحد لَتحقق الَتبعّية
نَجاِز َبعُض األعمال، فإن الَتشدد وُيمنح الِقيام بالَعمل ِبصورٍة َمرنة وَسهلة إل ،اأَلعماِل َعبر الَوسائل اإللكتُرونّية
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 ،سهل الِقيام ِبهذه األعَمال وِمن َجانٍب آخر َيتشدد بالَرقابةِ فمن َجانب يُ  ا،ِفي الَرقابة َعليها يجَعُل اأَلمر ُمتناِقض
 .وهذا اأَلمر َغير َمنِطقي وال َيتواَءم َمع َمضموِن ُنصوِص ِنظام الَعمل الَمرن 

 

 المطلب األول

 ى َدالَلة الَتبعّية ف ي َعقد  الَعمل  وَتمييز ها َعْن الع قود األ خر 

إاّل أّن َذلك ال َيعني أّن  ،َقد َيَتِفق َعقُد الَعمِل َمع َبعض الُعقوِد ِفي َبعض الَعناصر كاأَلجر وأَداء الَعمل    

ُكْل الُعقوِد التي َيكون َمحَلها أَداُء عمٍل أو التي َيتقاَضى فيها َأحُدهم َأجرًا ِمن اآلخِر هي ُعقود َعمٍل بالَمعنى 

ِلذلك َفكان ِمعياُر الَتبعّية هو الِمعيار الُمَميز لهذا الَعقد َعْن َغيره ِمن الُعقوِد التي ِمن الَقانوني لهذا الَعقد، 

ُمقاَرنًة ِبَغيرها ِمن الُعقوِد َحيُث  ،الُمْمكن أْن َتشَتِبُه ِبه، وَعليه َسنقوم ِبَتوضيح َداللُة الَتبعّية ِفي َعقِد الَعملِ 

 .  على النحو التالي  روعٍ َسُنقسم هذا الَمطلب إلى َثالثِة فُ 

 الَفرع اأَلول

 َداللة  الَتبعّية في َعقد  الَعمل وَتمييز ها َعْن الع قود  الَواردة َعلى َعمل

َحتى وإْن َكان  ،َكان ِلمعياِر الَتبعّية ِفي َعقد الَعمل أهميًة بارزًة وذلك لَتمييِزها َعْن َغيرها ِمن الُعقودِ     

َمحُلها الِقياُم بَعمٍل مما َيستْتبع اخِتالف في الِنظاِم الَقانوني الَواجب الَتطبيق َعليها، وَعليه َسَنتعرُف َعلى 

 الُعقوِد التي َمحُلها الِقياُم ِبَعمل :

 أواًل : َعقد  الم قاولة 

ني َعلى َتعريِف َعقد الُمقاولة َحيُث َجاء فيها " ( ِمن الَقانون الَمد780َنص الُمشرع اأُلردني ِفي الَمادة )    

 أو ُيَؤدي َعماًل ِلقاء َبَدٍل َيتعهُد به الَطرف اآلخر ". فيه ِبُمقَتضاه أْن َيصنع َشيئاً َعقٌد َيتَعهُد َأحْد َطرَ 

ولِة هو َمحل ُكٍل ِمن َيتِضُح لنا ِمن ِخالِل هذا الَتعريف أّن َمصَدر الَتشابِة َبين َعقُد الَعمِل وَعقُد الُمقا    

 باإلضاَفِة إلى أّن ِكال الَعقَدين ِمن الُعقوِد التي ُترتب الِتزاماٍت ُمتقاِبلة . ،الَعقدين الِقياُم ِبَعمل
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 إاّل أّنه و ِبالُرغم ِمن الَتشاُبة إاّل أّن الُمَشِرع َميز َعقُد الَعمِل َعْن َعقِد الُمقاولِة ِبعُنصر الَتبعّية، فمتى َكان    

 هفال ُيؤدي َعمل ته،َرقابو  إاّل أّن الَعامل َيخَضُع إلشَراف َصاِحب الَعمل ،الُمقاول ُيؤدي َعمله باسِتقالٍل وُحريةٍ 

ِبشكٍل ُمسَتقٍل َبْل ِبشكل َتابع، فإذا َكان الَعامل َيخضُع في َتأدية الَعمل ِلَتوجيهاِت َصاِحب الَعمل وَتعليماَته 

  (93، صفحة 2013جرادة،  )إاّل أّن الُمقاول َيقوم ِبَعمله ِبشكٍل ُمستقل وَغير َتابع ِلَصاحب الَعمل.

َفداللُة الَتبعّية  ،ي َعملة ِبحريٍة َتامة ُدون َرقابة َصاحب الَعمل عليهإاّل أّن ذلك ال َيعني أّن الُمقاول ُيؤد    

ِفي َعقِد الَعمل َتخَتلف َعْن َدالَلُتها ِفي َعقِد الُمقاولة، فإذا َكان ِلصاحِب الَعمل ِفي َعقد الُمقاولِة اإلشَراف إاّل 

قِد الُمقاولة الَرقابة َعلى َنتيَجة الَعمل ُدون أْن َيكون أّن َذلك ال َيعني َتبعّية الُمقاولة َله، فِلَصاحب الَعمل ِفي عَ 

 في قرارها وهذا ما أَشارت َله َمحكَمُة الَتمييز  ،َلُه ِمن الِبداية اصَدار اأَلواِمر والَتعليمات وُخضوع الَعامل َلها

فرقابة صاحب حيث جاء فيه "  منشورات موقع قسطاس ،11/3/2019تاريخ  ،( 8990/2018رقم )

قد العمل فإن صاحب العمل أما في ع ،عقد المقاولة تتعلق بنتيجة العمل وليست بأدائه ذاته العمل في

 .ن يفرض على العامل طريقة أداء ويعطيه كافة التوجيهات"  أيستطيع 

ون أّن َيكون وَعلى َذلك فإّن ُسلطة َصاحب الَعمل ِفي اَلرقابة َتَقِتصُر َعلى الَتأُكد ِمْن ُحسن َتنفيذ الَعمل دُ     

َله الَحق ِفي الَرقابة َعلى الُمقاول ِوفقًا ِلمفُهوم الَتبعّية اإلَدارّية أو الَفنّية، فإذا َكان ِلصاِحب الَعمل في َعقد 

ُدون أْن َيُكون َله ُسَلطة  َتوقيع الَجزاءات والَرقابة الُمَستِمرة َعلى  هَتحديد أْوَقات الَعمل َوَمكانة اُلمقاولة ُسلطة

 هذلك أّن الَغاية ِمن َتحديد أْوقات الَعمل وَمكانَ  ؛عمٍل َبْل َيْبقى َعقد ُمقاولة ل ال َيجعل ِمن هذا الَعقد َعقدَعامِ ال

 الُوصول للَغاية التي َيسعى إليَها َصاِحب الَعمل.هي َضمان ُحسن َتنفيذ الَعمل و 

منشورات  ، 10/9/019تاريخ  ،( 5462/2019رقم ) بالقرار  ِلَذلك َقضت َمحكَمَة الَتمييزِ  وَتأكيداً     

وإّن اإلشَراف  ،بأّنه " إذا َتبين أّن ُبنود الَعقد وِبحدود ِعباَراته ال ُيْسَتشف ِمنها ِبوُجود ُعنصر الَتبعّيةقسطاس 

َذلك أْن الَواجبات واإللِتَزامات الَمفُروَضة َعلى َعاتق الُمدعي ِمن  ،هو لَغايات َتنفيذ الَعقد بما َيتفق والَغاية ِمنه

إّنما َكانت ُأمور َضُرورّية اقَتضتها  ،ِجهة االلتزام بأوَقات تَوزيع الَمطبُوعات وَتحديد الِنطاق الُجغراِفي وَغيُرها

اأَلمر الذي َيجعُل ِمْن الَعالقِة بين  َعقد،َطبيعة األعَمال الُمَتفق َعليها ِبما َيضمن ِلصاِحب الَعمل َحق َتْنفيذ ال

 الَطرفين َليست َعالقة َعمل وإّنما َتخضع ألَحكاِم َعقد الُمقاولة ".
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 ثانيًا : َعقد  الَوكالة 

 آخر االَعقد الذي ُيقيم الُموكل ِبُمقَتضاه َشخص ( بأنه833بالمادة )َعقد الَوكالة  عرف القانون المدني    

 َمقاَم َنفسه ِفي َتصُرف َجاِئز َمعلوم.

َعليه فإّن و  ،َيتضح لنا أّن َمحل َعقد الَوكالة هو الَتصرفات الَقانونّية وال َيرد َعلى الَتصُرفات الَمادّية    

، وَنجد أّن إمكَانّية الَخلط َبّين َعقد الَوكالة وَعقد الَعمل إذا ما َكان َمحل َعقد الَعمل الِقيام بتَصُرفات َقانونّية

 .مل َكما َيتقاضى الَوكيل أجرًا ِكال الَعْقدين َمأجور فَيتقاضى الَعاِمل أجرًا ُمقابل ِقيامة بالعَ 

ّن الَعامل ِفي إ َحيثُ  ،للَتمييز َبينهم مَحاسِ  قدين ال َيمنع ِمن وجوِد ِمعيارإاّل أّن َوجه الَشبة فيما َبين العَ     

صَدار الَتعليمات وَتوِقيع الَجزاءات إأْي َيكون ِلهذا األخير ُسلطة  ب الَعمل،َعقد الَعمل َيخضُع ِلُسلطة َصاحِ 

فهو ال َيخضُع أَلوِامر  ،َعلى الَعامِل الُمخاِلف َبينما الَوكيل َيتمتع ِبالُحرية واالستقالِل أثناء َتأدية الَعمل

 َصاِحب الَعمل.

منشورات  ،30/12/2018تاريخ  ،( 7279/2018رقم )بقرارها  َتأكيدًا ِلذلك َقضت َمحكمُة الَتمييز    

لّما كان الِمعيار الُمَميز َبين َعقد الَعمل وَعقد الَوكالة هي َرابطُة الًتبعّية الَقانونّية َبين الَعامل  " قسطاس

الَتبعّية َبين فاء هذه وانت ،الَعمل أثناء أَداء الَعمل وُخضوع الَعامل إلشَراف وإَدارة َصاِحب ،وَصاِحب الَعمل

وإن َكان َيلتزم ُحدوَدها ِوفقًا للَقانون وِمن ُثم ُكلما  ،الَوكيل وُمَوِكله ِعند ِقياَمه بالَعمل الَقانوني َمحل الَوكالة

َكان ُهناك إشَراف وَتوجيه ِمن َصاِحب الَعمل َعلى الَعامل ِفي أَداء الَعمل وُمحاسَبِته َعلى َطريقة األَداء 

أّما إذا انَتفى هذا اإلشَراف وِتلك الَرقابة َعلى َمْن  فإن الَعقد َيكون َعقد َعَمل، ،وَوقت الَتنفيذ وُمراَقبته فيها

فإنه ُيعد وِكياًل َمتى كان  ،َيقوم بالَعمل ِلحسابه أثناء أَداء هذا الَعمل بأْن َكان َيقوم به بحريٍة وِفقًا للَقانون 

باإلَضافِة ِلذلك فإّن ما َيتلقاه الَوِكيل ِمن الُمَوكل ِمن َتوجيهات  ،لَعمل َمادّياً الَعمل َقانونيًا أو َمقاواِلً َمتى كَان ا

إذ َيحتِفُظ الَوكيل ِبُحرية ِفي األَداء وِفي َطريَقته وَوْقته  ؛أو َتعليمات ال ُيعد َتبعّية َقانونّية ِفي أداء الَعمل
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بطة الَتبعّية ِفي األَداء وَلو ِمن الَناحية الَتنظيمّية أو وَمَكانه ِبخالف الَعامل الذي َتربطه ِبَصاِحب الَعمل َرا

 اإلَدارّية". 

صَدار َتعليمات للَوكيل فيما َيتعلق بالوَكالِة إاّل أّنه للَوكيل الُحرّية واالسِتقالل ِفي َتنفيذ إوَنجد أّن للُمَوِكل     

يفية الِقيام بالَعمل واإلشَراف َعليه ِفيما َيتعلق ِبك صَدار الَتعليماتإَبينما َنجد أّن لَصاِحب الَعمل هذه الَوكالة، 

حيث  ،شارت له بعض األحكاموهذا ما أ ،َكما َله الَحق ِبَتوقيع الَجزاءات َعلى اَلعاِمل الُمخالفِ  ،وَعلى َتنفيذه

" منشورات قسطاس  ، 29/12/2019تاريخ  ،صلح حقوق عمان ،(10195/2019رقم ) جاء بالحكم

ذا كان يصدر للمقاول/الوكيل تعليمات محددة بالنسبة إفصاحب العمل والموكل في عقدي المقاولة والوكالة 

دارة العمل المنوط به إفي  نه مع ذلك يبقى المقاول/الوكيل مستقال وحراً إف ،خراجهإلتنفيذ العمل وكيفية 

                                                                                                                                                                                    "دارة صاحب العمل إبموجب العقد وباالستقالل عن 

راسة   ثالثًا : َعقد  الح 

ِبُمقتَضاه الَطرفان الُمَتناِزعان  الَعقد الذي َيعهدبَأّنه ( منه 894بالمادة ) َعقد الِحراَسة  عرف القانون المدني     

 إلى آخر َمال لَيقوم ِبحفظة وإَدارته َعلى أّن َيُرده َمع َغلته إلى َمن َيثبت َله الَحق فيه. 

هو الِقيام بَعَمٍل وهو الُمحاَفظة َعلى األمَوال التي َيَضُعها الَطرَفان  وَعليه فَنجد أّن َمحل َعمل الَحارس    

 وَيبقى ُملتِزمًا بالُمحافظة َعلى هذه األمَوال إلى الَوقت التي َيثبت فيه ُملكية الَمال ألْي ِمْن الَطرفين. ،لُمَتناِزعانا

باإلَضافِة إلى َحق الَحاِرس ِفي  ة أّن َمحل ِكال الَعقدين َعملفَوجه الَشبة َبين َعقد الَعمل وَعقد الِحراسَ     

َنظرًا  ؛ِقياَمة بالَعمل، إاّل أّن ذلك ال َيسَمح بالَقول بأّن َعقد الِحراَسة هو َعقد َعمل الُحصوِل َعلى األجر ُمقابل

 ِلعدم ُوجود َرابطة الَتبعّية .

إاّل أّنه ال ُوجود ِلمثل هذه الَتبعّية ِفي َعقد  ه،وَتوجيهات َفإذا َكان الَعاِمل ُيؤدي َعمله ِوفقًا لَتعليمات َصاِحب الَعمل 

الِحراسة، فالَحارس ُيؤدي َعملة باسِتقالٍل َتام وُحرية َكاملة َغير َخاضٍع لَتعليمات األطَراف ِفي َكيفيِة الِحفظ وال 

 .(171، صفحة 2013)جرادة، َتوقيع الَجزاءات َعليه في َحال أخل ِفي َعمله. ن َيسَتِطيعو 
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 انيالَفرع الث

 َداللة الَتبعّية ف ي َعقد الَعمل وَتمييز ها َعْن الع قود  الَواردة َعلى االنتفاع  بالَشيء

َسنتعرُف ِفي هذا الَفرع َعلى الُعقوِد الَواردة َعلى الْمَنفعِة وَتمييِزها َعْن َعقد الَعمل ِمن َحيث َداللة الَتبعّية وذلك     

 َعلى الَنحو التالي :

 يجار أواًل: َعقد اإل

( ِمن الَقانون الَمدني َعقد اإليجار بأّنه " َتمليك الُمَؤجر للُمستأجر َمنفعًة َمقصودًة ِمن 658َعّرفت الَمادة )    

 الشيء الُمَؤجر ِلمدة ُمعينة ِلقاء ِعوٍض َمعلوٍم " . 

ّن َموُضوع إَحيث  ،ِلف َعن اآلخرِمن َعقد الَعمل وَعقد اإليجار ُمختَ  َيتضُح َلنا ِمن ِخالل هذا الَتعريف أّن ُكال    

َعقِد الَعمل هو ِقيام الَعاِمل بالَعمل َلدى َصاِحب الَعمل ِوفق أَواِمره وَتعليماَته، َبينما َيقوم َعقد اإليجار َعلى َتمكين 

 الُمستأِجر ِمن االنِتفاع بالَعين الُمَؤجره أْي َمحله الَمْنفعة وَليس الِقيام بَعمل.

إاّل إّنه َيُدق الَتفِرقة في َبعض الَحاالت كما لو َقّدم  َصاِحب الَعمل للَعاِمل َمنزاًل للَسكن فيه واعتبر ُأْجَرة  َذلك     

َحيُث اعَتبر  ،وَلِكن َيأخذ اأَلجر فيه ُصورته الَنقدّية والَعينّية ،هذا الَعقد َعقد َعمل دّ ، ُيعمن اأَلجر االَمنِزل ُجزء

ِمن  اأّما إذا َكان الَمنِزل الذي أسَتأَجره الَعامل ِمن َصاحب الَعمل ال ُيعَتبر ُأجَرته ُجزء ِمن اأَلِجر، االَسكن ُجزء

 (329، صفحة 2017)بنور  ، َبل َنكون أمام َعقد إيجار. ،َفُهنا ال َنكون َأمام َعقد َعمل ،اأَلجر

منشورات  ،18/4/2016تاريخ  ،( 14808/2016رقم )بقرار وَتأكيدًا ِلذلك َقضت َمحكمُة االستئناِف     

ِمن اأَلجر، وَتوصلت َمحَكمتنا  ا"  اجِتهاُد َمحكمة الَتمييز الُمَوقرة اسَتقر َعلى اعِتبار َبدل الَسكن ُجزءقسطاس 

فإّنه  ،َفره للَعاِملبهذا الَصدد إلى أّنه ِبحال َكان َرب الَعمل َقام ِبتوفير الَسكن للَعاِمل وَدفع َبدل ذلك الَسكن الذي وَ 

إاّل إّنه ِبحال َقّدم َرُب الَعمل الَسكن للَعاِمل ِبمكان َعمله وُدون  من اأَلجر، اذلك الَبدل ُجزء دّ َحالة ُيعِبمثل هذه ال

وَلم ُيقّدم الَعاِمل الَبّينة َعلى أّن االِتفاق َبينه وَبين َرب الَعمل َيقضي بأن يتم َحسم ُجزء ِمن َأجره ُمقابل ذلك  ،ُمقابل

 فإّنه ِبمثل هذه الَحالة ال ُيَتصور اعتبار َذلك الَسكن ُجزءًا ِمن َأجر الَعامل". ،الَسكن
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وَلِكن  ،ا ما َقام َصاحب َتكسي ِبَتسليم سياَرَته ِلَساِئق للَعمل َعليهاَكما َقد َيقترب َعقد اإليجار ِمن َعقد الَعمل إذ    

وَيتحّمل َصاِحب  ،تحت إشَرافه وإداَرته ُمقابل ِنسبة ُمعينة ُتدفع ِلَصاحب الَتكسي والَباقي َيكون ِمن َنصيب الَساِئق

َنظرًا ِلوجود  ،ن َأمام َعقد َعمل وَليس َعقد إيجارفُهنا َنكو  ،السّيارة َمسُؤولية الَحواِدث التي ُيحدثها الَساِئق بالسيارة

ُعنصر الَتبعّية، أّما إذا َسَلمُه السّياَرة واشَتغل َعليها ُمقاِبل ِنسبة ُمعَينة ُتدفع ِلَصاِحب السّيارة ُدون أّن َيكون 

 ،َأمام َعقد إيجار وَليس َعقد َعمل فُهنا َنكون  ،ِلَصاِحُبها ُسلطة اإلشَراف واإلَدارة َعلى الَساِئق وَتوجيه الَتعليمات َله

)الروميضي،  والَفْيَصل ِفي هذه الَتفِرقة هي فيما إذا َكان ِلصاحب السّيارة ُسلطة الَرقابة َعلى الساِئق أم ال.

 (140، صفحة 2004

 : َعقد  الم زارعة ثانياً 

بأّنه " َعقد اسِتثمار َأرض َزراعّية ( 723بنص المادة ) َعقد الُمزارعة بالقانون المدني  َعّرف الُمشرع اأُلردني     

َبين َصاِحب اأَلرض وآخر َيعمل ِفي اسِتثماِرها َعلى أّن َيكون الَمحصول ُمشَتركًا َبينهما بالِحَصص التي َيتفِقان 

 َعليها.

خص آخر)الُمزاِرع ( وَعليه فَمضُمون َعقد الُمزارعِة هو أْن َيضع َصاِحب اأَلرض َأَرضة َتحت َتصُرف شَ     

وبالُمقاِبل َيكون ِغلة  ،الستثَماِرها ِبنوٍع ُمعين ِمن الِبذور وأْن َيترك الَخيار للُمزارع الخِتيار الُبذور الُمناِسبة لأَلرض

 هذه اأَلرض ُمشتركة َبينهم ِبنسب ُمعينة َحسب االِتفاق.

َولكن  ،ْن َحيث الَموضوع وهو الِقيام ِبعمل ُمقاِبل َأجروَعليه َفوجه الَشبة َبين َعقد الَعمل وَعقد الُمزاَرعة هو مِ 

َعلى  ِبناءً َتحت إشَراف َصاِحب الَعمل و  هفإذا ما كان الُمزِارع ُيباشر َعمل ِمعيار الَتمييز َبيَنهم هو الَتبعّية الَقانونّية،

أّما إذا َكان الُمزاِرع َيقوم ِبأعماِل  َوقت،َتعليماته َفنكون َأمام َعقد َعمل ِلوجوِد ُعنصر الَتبعّية واأَلجر ِفي َذات ال

 180، صفحة 1998)زكي،  الِزراعة ِبشكٍل ُمستقٍل َفال َمجال للَقول ِبوجود َعقد َعمل َبْل َنكون أَمام َعقد ُمزارعة.
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 ثالثًا : َعقد الم غارسة 

َيتِفق َصاِحب اأَلرض َمع َشخص آخر بأّنه الَعقد الذي ( 747) بالمادة َعقد الُمغاَرسةعرف القانون المدني     

َوذِلك ِخالل  ،وإنَشاء الَوسائل الالِزمة ِلذلك ِمْن َحفر اآلَبار وإَقامة الُمنشآت ،َعلى َتسِلَيمه اأَلرض لَيقوم ِبَغرِسها

 ِبحيث َتكون اأَلرض َوما َعليها ِمن ِغراس َشركة َبين الَطرفين َحسب االِتفاق. ،ُمدة ُمعينة

ِبالُمقابل اِحب اأَلرض َأْرَضه ِلشخص آخر و َعقد الُمغارسة ِمن الُعقود الُملِزمة للَجانبين َحيُث ُيَقدم َص وَعليه ف    

وِبذات الَوقت َيستِحق الُمغاِرس أّن َيُأخذ  َيقوم الُمغاِرس ِبَغرِسها وإنشاء ما َيلزم السِتصاَلِحها وَجعِلها َصاِلحة،

 ِمن اأَلرض َأو ِمن الِغراس. اوَيأخذ َشكل الِعوض إّما ُجزء ،ض ِغراساً ِعوَضًا َعن َعمله َمتى أنَتجت اأَلر 

وَنجد أّن وجه الَشبة َبين الَعقدين َيَتثمل ِبِقيام الُمغارس بالَعمل َلدى َصاحب اأَلرض ُمقابل ِعوضًا َيأخذُه ِمْن     

الَعامل بالَعمِل َلدى َصاِحب الَعمل ُمقابل أجر كذلك اأَلمر بالنسَبة ِلَعقد الَعمل َحيُث َيقوم  اأَلرض وِمن الِغراس،

 َيتفق عليه .

فإذا ما َكان الُمغارس َيغُرس اأَلرض  ،إاّل أّن الِمعيار الذي ُيميز َعقد الَعمل َعن هذا الَعقد هو ُعْنصر الَتبعّية    

 َعقُد َعمٍل .ِوفقًا لَتعليماِته وَتوجيهاَته فَنكون أَمام  تهَرقابو  َتحت إشَراف َصاِحب اأَلرض

 رابعًا: َعقد  الم ساقاة 

ُيعَرف َعقد الُمساقة بأّنه اِتفاق َبين َصاِحب اأَلرض وَشخص آخر َعلى الِعناية ِباأَلرض وَترِتيبها وِسقاَيِتها     

 ُمقاِبل ِحصة َمعلَومة ِمن الِثمار.

اَية باأَلرض وِسقاية الَمزُروعات ُمقاِبل ِحصة وَعلى ذلك َنجد أّن َمحل َعقد الُمساقاة هو الِقيام ِبعمل وهو الِعن    

بأّن َموُضوع ُكٍل ِمنهما الِقيام ِبعمل وبالُمقاِبل ُحصول  ةَعقد الَعمل ِمن َعقد الُمساقا وَعلى َذلك َيقتِربُ  ِمن الِثمار،

 الَعاِمل على أجر َنتيجة هذا الَعمل .
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سِتقالل فإذا ما أدى الَساقي َعمله با ،هو ُعنصر الَتبعّية ةالُمساقاِلعقد الَعمل َعْن َعقد إاّل أّن الُعنصر الُمميز     

 أّما إذا َكان ُيَنفذ َعمله ِوفقًا لَتعليمات َصاحب اأَلرض َنكون َأمام َعقد َعمل . ةَنكون أَمام َعقد ُمساقا

 الفرع الثالث

 َعلى الم لكية ةَداللة الَتبعّية ف ي َعقد الَعمل وَتمييز ها َعن الع قود الوار د

 ،َسنتعرف ِفي هذا الفرع َعلى الُعقود الَواِردة َعلى الُملكية وَتمييِزها َعن َعقد الَعمل ِمن َحيُث َداللة الَتبعّية    

 وذلك َعلى الَنحو التالي :

ركة   أواًل : َعقد الش 

لتِزم ِبُمقَتضاه َشخصان أو َأكثر ِبأّن بأّنه الَعقد الذي يَ ( من القانون المدني 582بالمادة ) ُيعرف َعقد الِشركة     

ُيساهم ِكل ِمنهم ِفي َمشروع َمالي ِبَتقديم ُحصة ِمن َمال أو َعمل السِتثمار ذلك الَمشروع واقِتسام ما َينشأ َعنه ِمن 

 أرَباح أو َخسائر.

َترب َمركز الَشريك ِمن الَعاِمل أو وَقد َيقترب َعقد الَشِركة  ِمْن َعقد الَعمل إذا َكانت ِحصة الَشريك َعماًل  فَيق    

)المغربي، إذا َتقاضى الَعاِمل ِنسبة ِمن األرَباح فَيقترب َمركز الَعامل ِمن الَشريك الذي َيُأخذ ِنسبة ِمن اأَلرباح.

 (89، صفحة 2018

فَكيف ُنمّيز َبين الَشريك  ،وَلكن ُيمكن أّن َتكون ِحصة الَشريك َعمل وَبذات الَوقت َيقتطع له ِنسبة ِمن اأَلرباح

فالِمعيار الَحاسم ِفي الَتمييز َبين الَعقدين هو الَتبعّية الَقانونّية فإذا ما أدى الَشرّيك َعمله ِوفقًا ِلرقابة  ؟والَعاِمل

 َصاِحب الَعمل َنكون َأمام َعقد َعمل وَليس َعقد َشركة .

تاريخ  ،(2233/2020رقم ) بقرارها رقم  ستئنافّيةاال وَتأكيدًا ِلذلك َقضت َمحكمَة البداية ِبصفتها    

َيقوم  الَشركة وَعقد ،الَعمل َعقد َبين " وِمن ِخالل ذلك َيتبّين لنا أّن الَتمييز منشورات موقع قرارك ، 12/2/2020

خضُع لَسيَطرة َرُب فإذا َكان الَعامل يَ  أَساسًا َعلى َتخّلف ُعنصر الَتبعّية ِفي َعقد الَشركة وَتوافره ِفي َعقد الَعمل،
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فإّن الَعقد ال َيكون  ته،وَرقاب أّما إذا َلْم َيكن َخاِضعًا لُسلطة َرُب الَعمل ،فإن الَعقد َيكون َعقد َعمل ه،وإشَراف الَعمل

 َعقد َعمل وإّنما َعقد َشراكة".

 

 ثانيًا : َعقد البيع 

الُمَتمثل ِبتمليك َشيء  فَنجد أّن َموُضوع عَقد الَبيع ُيعَرف َعقد الَبيع بأّنه َتمليك َمال أو َحق َمالي ِلقاء ِعوض،    

 ُمختِلف َتمامًا َعن َعقد الَعمل الُمَتمثل بالِقيام بَعمل .

ُث افتَرضوا أّن الَعامل عنَدما ُيؤدي َعماًل َحي ،إاّل أّن َبعض الفقه َيرى إمَكانّية اقتراب َعقد الَعمل ِمن َعقد الَبيع    

، إاّل أّننا (172، صفحة 1979)كيرة  ، وبذلك َيقتِرب َمرِكز الَعاِمل ِمن الَبائع  ،فهو يبيع ُجهَده ِلَصاِحب الَعمل

 وال َيدخل ِضمن الِسلع التي ُتباع و ُتشَترى . ،َنظرًا ألّن اإلنسان ُمكرم ؛ال ُنواِفق هذا الرَأي

طلب الثاني:المَ   

والقانون المدني   ما بين قانون العمل   سؤولية العامل  مَ  بعية في تحديد  صوصية داللة التّ خ    

 

سنحاول اإلجابة على التسائل الرئيس من حيث هل يوجد خصوصية داللة التبعية في المسؤولية في          

عمال تابعهأ  عقد العمل تميزه عن المسؤولية في القانون المدني، وخاصة مسؤولية المتبوع عن   

وذلك على النحو التالي : ،فروع ربعةألى لب إـسنقوم بتقسيم هذا المط وعليه       

 

 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا احلسني بن طالل للبحوث جمةل جامعة

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

69 
 

 الفرع االول

من حيث التعريف العمل   عية في عقد  صوصية داللة التبّ ّـ خ    

 

"بأنه أتفاق  العملِ رف عقد فقد عَ  عيِة القانونيِة لسرياِن قانوِن العملِ يأخذ المشرُع االردنُي بمفهوم التبّ         

دراته إوتحت إشرافه )أو(  شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامُل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العملِ 

ذكرًا كان أو أنثى  ،خصشرُع العامَل في المــــادةِ الثانيِة من ذاِت القانوِن بأنه " كل شَ رف المُ مقابل أجر " وقد عَ 

حداث ومن كان قيد التجربة". يتبين مرته، ويشمل األوتحت إ ويكون تابعًا لصاحب العملِ  ،يؤدي عماًل لقاء أجر

اإلدارة  وجود اإلشراف )أو(وأنه اكتفى ب ،شترط وجود التبعية القانونيةامن خالل ما سبق أن المشرع األردني قد 

 لعقِد العمِل ولم يستخدم )و(.تعريفِه   في (أو)ستخدم احيث  ،ولم يشترط وجودهما معاً ، ود هذه التبعيةلوج

(30، صفحة 2018، )المغربي  

وصيَة في قانوِن العمِل، مع التبعيِة بين داللِة التبعيِة ذات الخصيقودنا هذا الحديُث لعقِد مقارنٍة دقيقٍة ما        

بعُض الفقِه  ، والذي لفت نظرنا إلى هذه التفرقة، صوغمنه(288الورادِة في القانوِن المدنِي وخاصة المادة )

عـمال لفكرتهِم والتسليِم المطلق بأن أساس مسـؤولية صاحب العمل عن خطِأ العامِل: هي نظرية المتـبوع عن أ 

ن الفقه وهو في معرض التفرقة ما بي ، حيث يذهب بعضإليها ( والتي سبق اإلشارة288ي المادة)تابعه الواردة ف

 ،ل أو بسبه سبب ضررًا للغيردية العمـأثناء تأو  ،نه عقد عملعلى أ ذا تم تكييف العقدمل وعقد المقاولة إعقد العـ

حكام مسؤولية صاحب العمل عن الـضرر الذي سببه وفقًا أل ،صاحِب العمِل بالتعويضِ  نه يمكن الرجوع علىإف

 ، ويرى البعض أن المعيار(83، صفحة 2018)المغربي،  المقاول للغير كون المقاول ليس تابعًا لصاحب العمل

نما يمكن أن يتسنى في البحِث بخضوِع المركِز القانونِي للعامِل ألي منهما وليس بمعيار إ ،في التمـييِز بينهما

نتــــهاء بالقول بعدم وجود حاجة لتنــــــظيم ذات العقد من لوجب توحيد اآلثار القانونية واإل  التبعية القانونية، وإال

(53صفحة ، 2005)ملكاوي،  .ذات المشرع مرتين  

عن أعماِل التابِع هي  المتبوعِ  بعية الموجودة في مسؤوليةِ عميق: هل التّ  ؤلن تساييتبادر إلى ذهن الباحث        

نفسها داللة التبعية الموجودة في قانوِن العمِل، أم هنالك داللة مختلفة وميزة عن الداللِة السابقِة التي تضمنتها 

مسؤوليِة المتبوِع عن أعماِل تابعِه الموجودة في المادة  ِي؟ وبالرجوِع إلحكامِ ( من القـانوِن المدن288المادة )
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على طلب  نفـًا، جاء بهذا الخصوص ما يلي :" اليسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً آليها إالمشار 

ن كانت له على من وقع ب.م المضرور إذا رات مبررًا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضـرر.

قد صدر من التابِع في  إذا كان الفعل ،ضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرًا في اختيارهِ من اإل

 حالِة تأدية وظيفته أو بسببها..".

التبعيِة، عماِل تابعِه توافر عدة شروط : أهمها وأبرزها : قيام رابطِة المتبوع عن أ يلزم لقياِم مسؤوليِة       

، قد تكون جوانبهِ  من عدةِ  المقصودة في عقد العملِ  لكن تختلف عن التبعيةِ  ،والتبعيِة هنا هي التبعية القانونية

تشترط  (288 ) مام المادةأذا كنا إ ام، أفقط دارة، وقد تكون قائمة على اإلشرافهنالك تبعية قائمة فقط على اإل

قيام شرط رابطة التبعية، عقد العمل قد يفرض  ممان دونهما ال نكون أنى مالسلطة في الرقابة والتوجيه معًا، بمع

، بعية القانونيــــة ببعض صورهاـــيعني قد تخرج الت ،صــــتبعية مرنة معترف بها في عقد العمل وال يطبق عليها الن

عليهما. 288والتبعــــية المرنة من التسليم بتطبيق المادة   

 عترافِ ليم باالصوصية بالتبعيِة الواردِة في مضاميِن عقِد العملِ، ال يمكن التسّ هنالك خُ  أنّ يالحظ الباحثان        

رقم  بقرار  قِد العمِل، كما أكدت محكمُة التمييِز األردنيةِ ع، على 288بتطبيِق مفاعيِل التبعيِة الواردِة في المادِة 

لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يضع العامل فقضت: " من المتفِق عليه فـقهًا وقضاء أنه ( 1964\392)

مل ــــرافه وأن يرسم له طريق العــــه )أو( إشــوينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارت ،نفسه في خدمِة صاحب العامل

وهو  ،ستمراراالعمل العامل بيتعين لتوافر ركن اإلشراِف أن يتتبع صاحب مله، وال ـــــحاسبه على عــوحددوه، وأن ي

" يقوم بعملهِ   

 الفرع الثاني

جرمن حيث األ العمل   في عقد   وصية داللة التبعية  ّص خ    

لتعين نقاِط التفرقِة بالداللِة ما بين التبعِية المقصودِة في عقِد العمِل عن التبعـيِة الواردِة في المادِة         

(، وبالعودِة إلى تعريِف عقد العمِل نجد أن االجر يعد جزءًا ال يمكن أن ننكره من التبعية، وحيث قامت 288)

جر ن األأال إ ها، أال وهي التبعية االقتصادية وأن كنا ال نتفق معهاعليه نظريَة خاصَة سبق اإلشارة إليها وتقييم

وال نكون بالتالي أمام عقد عمل مطلقًا، أما الفقه في  ،للتبعية ومن دونه نكون أمام عقد تفضل جوهري  ركن

ة ال تقتضي حتمًا " أن التبعيالسنهوري:  معرِض تفسيرهِم للتبعيِة كأساس لمسؤوليِة المتبوِع عن أفعاِل تابعِه، يقول
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جورًا على أن يكون التابع مأجورًا من المتبوِع على نحِو دائِم، أو يكون مضي أوجود العقد، بل هي ال تقت

ن يكون ألرورة ـــــــن يكون هنالك أجر يعطيه المتبوع للتابع، بل ال ضفال ضرورة إذن في قيام التبعية أ طالِق..اإل

الضروري أن يكون المتبوع من  باطاًل ، ال بل ليس من ولو كان عقد العملثنين.. هنالك عقد اصاًل بين اال

(1146، صفحة  السنهوري )ختار شخص تابعه" ا  

إلقامِة  تفاض الفقُه بشرحهِا لوضِع أرضية خصبةسايرى الباحثان أن هذه التبعية المقصودة والتي        

وهي العناصِر التي  ،إلقامِة التبعيِة في عقِد العملِ تصلح أرض خصبة  مسؤولية المتبوِع عن أعماِل تابعِه، ال

والتي هي أهم مكنونات ومضامين عقد العمِل الفردي، كما ال يستقيم عقد عمل  بتبعية بدون أجر،  ،جردها الفقهُ 

ِل وال يستقيم عقد عمل بتبعية من دوِن معرفة مّن يقوم بالتبعية، وال يمكن إقامة التبعيِة في عقِد العمِل الباط

وليست  ،هي تحصيل حاصل 288مطلقًا، وبالتدقيِق نالحظ أن التبعـية التي يتحدث عنها الفقه بخصوِص المادِة 

رها وتهميش واضح، ـانة ملحوظة بعناصـــــــستهاذات أهمية مطلقة يقوم عليها، أو يمكن أن نقلل  اجوهري اعنصر 

غر.ِ من أهمية وجودها باعتبارِها ركنه األ على العكسِ   

 الفرع الثالث

 خصوصية داللة التبعية المرنة

 ًا أو فنيًا، فإن االتجاهداريإكان الفقه التقليدي قد أعطى بعدًا قانونيًا أو اقتصاديًا أو تنظيميًا أو                

ستعمالها في المؤسساِت ا ط والتطورات التكنولجية الحديثة التي شاعــي أبعادًا جديدة، ترتبــهي الحديث يعطـــالفق

القتصاديِة.ا  

تجدر اإلشارة إلى أن التبعية في مفهومهِا وفي نطاقهِا وفي عناصرهِا تتأثر حاليًا بالتطور التكنولوجي،            

الذي غزا بعض المؤسساِت الصـناعيِة والتجاريِة، فالعامل مثاًل قد يعمل في منـزله ويرتبط بمسـتخدمه عن طريق 

ن يتم العمل عن بعد، وهنا تجدر اإلشكالية الحقيقية، هي في حالِة ممارسِة العامِل نشاطه أكما يمكن  نترنت،اإل

خارج المؤسسِة أو العمِل في المنزِل كأطاِر عاِم، وعليه متى تعرض العامل في الحالتيِن السابقتيِن لحادث ما، أو 

مسؤواًل مسؤولية مدنية  فهل يعتبر صاحب العملِ إذا صدر من جانبِه فعٌل ضاٌر سبب من خالله ضررًا للغير، 

ال شك أنه ليس بكل الحاالت التي يكون بها  (6، صفحة )بنور عتبار أن العامل تحت تبعيته.اعن ذلك ب

ن كان إو  ، 288العامل، تكون هنالك عالقة تبعية بينه وبين صاحب العمل بالمعنى المقصود السابق في المادة 
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ا وسلمنا ه يعجز عن تفسيِر التبعيِة المرنِة وظهور عدم منطقية للنتائِج إذا ما أعتبرنفي بعض الفروِض إال أن

ماِل تابعِه.أعبمسؤوليِة المتبوِع عن   

 الفرع الرابع

ـوصية داللة التبعية من حيث أساس المسؤولية.خ ص  

عن الفعل الضار الذي يخرج لعالقة العامل برب العمل اختلف الفقُه والقضاء بالبحِث الشاِق عن أساس ا        

، وإلثبات ذلك، سأقوم بإيجاز بعرِض وشماال اصوصية ال يمكن التلويح فيها يمينمام خُ ال ألننا أمن العامِل، إ

 وصية.ّص ثبات الخُ إل اآلراِء التي قيلت بهذا الموضوع

سترداد ما دفعه ى العامل الحجِة رجوع رب العمل عل أقام البعُض العالقَة على أساِس الكفالِة، من خاللِ         

رب العمِل لمن وقع عليه فعل الضار،  فمركِز رب العمل هنا يشبه كفيل المدين الذي له الحق بالرجوِع على 

 ( 82، صفحة 2003)عجاج ،  األخيِر بما دفعه.

 ،قد ذهب وأعتمد نظرية النيابِة وأحكامهِا، بحيِث يعتبر العامَل نائبًا عن رب العملِ  خر من الفقهِ البعض األ     

وهو ما  ،مما يعتبر خطأ العامل ،وبالتالِي ما يصدر عن العامل من أفعال يعتبر وكأنها صادرة من رب العمل

خر كان يقيم اآلوالبعض (  279، صفحة 1998) الديناصوري ، منه شخصـيًا  اعتباره واقعايقع عماله ب

 .وعلى أساس القاعدة المشهورة )الغرم بالغنم( ،المسؤولية على أساس تحمل التبعة

في  ردنيِة حكمُة التمييِز األقد ذهبت مَ  القضاء لم يكن منضبطًا من حيث األساس، ففي أحد األحكامِ        

رقم  خر لذات المحكمةِ آي قرار وجاء ف ،إلى مسؤولية المتبوع عن أعماِل تابعه( 2003\3620قرارها رقم )

ن ما يقع من العامل من ضرر بسبب تأدية وظيفته يضمنه رب "بأ خر فقضت :آحول أساس  ( 1979\146)

 ولو كان ناتجًا عن استغالل العامل لوظيفته". ،العمل

القضاء المصري كان له أراء مختلفة فقد ذهبت محكمُة النقِض المصريِة إلى أن أساس المسؤولية هي         

حكام النقض / س مجموعة أ 18/3/1979/ق جلسة/  41ة / لسن585الطعن رقم ب فقضت  ،الخطأ مفترض

عمِل يكون مسؤواًل عن " من المقرر في قضاِء هذه المحكمة أن القانون المدني على أن رب ال 697/ ص 27

و فته أمتى كان واقعًا منه في حالة تـأدية وظي 174/1الضرِر الذي يحدثه  عامله بعمله، إذا نص في المادة 

وقد ذهبت  ،ثبات العكس"إمن جانب رب العمل فرضًا ال يقبل قام هذه المسؤولية على خطأ مفترض أبسببها فقد 
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/ 385طعن  8/5/1986جلسة  42لسنة  657رقم  الة، بقرار أخرال هو الكفــخر أآنفس المحكمة الى أساس 

/ 1942مايو سنة  14نقض مدني في  خرآوفي قرار  ،150/ ص 21/14/ ق. مجلة القضاء/ س 52س 

ن شخصية رب ، على أساس أخر أال وهو الحلولآذهبت إلى أساس   346ص  156/ رقم 3مجموعة عمر

 . اواحد ابحيث يعتبران شخص ،العمل تتناول العامل

 الخاتمة

 لى عدة نتائج وتوصيات:إة البحثية وصلنا من خالل الورق

 النتائج 

ب تنظرًا لما يتر  ،ال يمكن االعتماد على التبعية االقتصادية في تمييز عقد العمل عن غيره من العقود .1

فضاًل عن اعتمادها على عناصر خارجة عن العقد وربطها بين األجر  ،عليها من نتائج متناقضة

 والوضع االقتصادي للعامل .

لتقاء المباشر بين أطراف االتتطلب التبعية الفنية إلمام صاحب العمل باألصول الفنية المتعلقة بالعمل و  .2

 مما يؤدي إلى تضييق نطاق تطبيق عقد العمل . ،العالقة العقدية

بل يكفي أن يخضع العامل  ،لتبعية اإلدارية إلمام صاحب العمل باألمور الفنية للعملال يشترط في ا .3

لذلك فهي تكفي وحدها لقيام التبعية القانونية، وبذلك يسمح بتوسيع  ه،تعليماتو  صاحب العملألوامر 

 نطاق قانون العمل فيشمل أكبر قدر ممكن من العمال.

فال يشترط لقيامها إلمام صاحب العمل  ،القانونية ةلقيام التبعيية معيارًا مناسبًا تعتبر النبعية المهن .4

بل يكفي خضوع العامل ألوامر  ،كما ال يشترط اإلشراف المستمر والرقابة الدائمة ،باألمور الفنية

 ستقالل في أداء عمله .من الحرية و اال اصاحب العمل مع إعطاء العامل جانب

ن المكان التقليدي كان ال داء العامل عمله في مكان مختلف عنتيجة للتطورات التكنولوجية وإمكان أ  .5

حيث أصبحت الصورة التقليدية للتبعية عاجزة عن تكييف  ،ستحداث صورة جديدة للتبعيةابد من 

ث التبعية المرنة التي تقوم على الرقابة اإللكترونية لصاحب العمل على استحافتم  ،العالقة التعاقدية

باإلضافة إلى أن المشرع  ،إشكاليات انتهاك حرمة المنازلمن  اد عليها ال يخلو، إال أن االعتمالعامل

 تشدد في  تطبيقها عندما اشترط توافر كل من اإلشراف واإلدارة . 
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 ،إال أنه يختلف عن غيره من حيث التبعية ،على الرغم من اشتراك عقد العمل مع عقد المقاولة بالمحل .6

تقالل بأدائه لعمله، إال أن العامل يخضع إلشراف أو رقابة سيتمتع المقاول بقدر من الحرية واال حيث

 صاحب العمل، فعنصر التبعية العنصر األساسي والمميز لعقد العمل عن غيره من العقود .

اِف بتطبيِق عتر ِد العملِ، ال يمكن التّسليم باالأّن هنالك ُخصوصية بالتبعيِة الواردِة في مضاميِن عق  .7

، على عقِد العمِل، كما أكدت محكمُة التمييِز األردنيِة بقرار لها 288مفاعيِل التبعيِة الواردِة في المادِة 

أنه لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يضع العامل نفسه في  " من المتفِق عليه فـقهًا وقضاءفقضت: 

وأن يرسم له طريق العــــمل  ،ارتــه )أو( إشــــرافهخدمِة صاحب العامل، وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إد

وحددوه، وأن يــحاسبه على عـــــمله، وال يتعين لتوافر ركن اإلشراِف أن يتتبع صاحب العمل العامل 

 باستمرار وهو يقوم بعمله.

مسؤولية المتبوِع عن ستفاض الفقُه بشرحهِا لوضِع أرضيًة خصبًة إلقامِة اأن هذه التبعية المقصودة والتي  8 

والتي هي  ،وهي العناصِر التي جردها الفقهُ  ،أعماِل تابعِه، ال تصلح أرض خصبة إلقامِة التبعيِة في عقِد العملِ 

بتبعية بدون أجر، وال يستقيم عقد عمل   أهم مكنونات ومضامين عقد العمِل الفردي، كما ال يستقيم عقد عمل

لتبعية، وال يمكن إقامة التبعيِة في عقِد العمِل الباطِل مطلقًا، وبالتدقيِق نالحظ بتبعية من دوِن معرفة مّن يقوم با

ذا أهمية  اجوهري اهي تحصيل حاصل وليست عنصر  288أن التبعـية التي يتحدث عنها الفقه بخصوِص المادِة 

ِس من أهمية ـانة ملحوظة بعناصـرها وتهميش واضح، على العكستهامطلقة يقوم عليها، أو يمكن أن نقلل 

غر. وجودها باعتبارِها ركنه األ   

أن التبعية في مفهومهِا وفي نطاقهِا وفي عناصرهِا تتأثر حاليًا بالتطور التكنولوجي، الذي غزا بعض   9         

ما نترنت، كويرتبط بمسـتخدمه عن طريق اإل ،المؤسساِت الصـناعيِة والتجاريِة، فالعامل مثاًل قد يعمل في منـزله

ن يتم العمل عن بعد، وهنا تجدر اإلشكالية الحقيقية، هي في حالِة ممارسِة العامِل نشاطه خارج المؤسسِة أيمكن 

أو العمِل في المنزِل كأطاِر عاِم، وعليه متى تعرض العامل في الحالتيِن السابقتيِن لحادث ما، أو إذا صدر من 

مسؤواًل مسؤولية مدنية عن ذلك  ل يعتبر صاحب العملِ جانبِه فعٌل ضاٌر سبب من خالله ضررًا للغير، فه

عتبار أن العامل تحت تبعيته.ال شك أنه ليس بكل الحاالت التي يكون بها العامل، تكون هنالك عالقة تبعية اب

إال أنه يعجز  ،ضِ وأن كان في بعض الفرو  ، 288بينه وبين صاحب العمل بالمعنى المقصود السابق في المادة 
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عماِل تابعه.أ ا وسلمنا بمسؤوليِة المتبوِع عن عتبرنا  إذا ما ،عن تفسيِر التبعيِة المرنِة وظهور عدم منطقية للنتائجِ    

  

ردنيِة إلى اِم قد ذهبت َمحكمُة التمييِز األالقضاء لم يكن منضبطًا من حيث األساس، ففي أحد األحك 10       

"بأن ما يقع من  خر فقضت :آخر لذات المحكمِة حول أساس آوجاء في قرار  تابعه، عن أعمالِ  مسؤولية المتبوع

القضاء و  ،هالعامل من ضرر بسبب تأدية وظيفته يضمنه رب العمل ولو كان ناتجًا عن استغالل العامل لوظيفت

الخطأ مفترض، فقد ذهبت محكمُة النقِض المصريِة إلى أن أساس المسؤولية هي  ،راء مختلفةآالمصري كان له 

فقضت " من المقرر في قضاِء هذه المحكمة أن القانون المدني على أن رب العمِل يكون مسؤواًل عن الضرِر 

لة تـأدية وظيفته أو بسببها فقد متى كان واقعًا منه في حا 174/1عامله بعمله، إذا نص في المادة   الذي يحدثه

وقد ذهبت نفس  ثبات العكس،إالعمل فرضًا ال يقبل من جانب رب قام هذه المسؤولية على خطأ مفترض أ

 خر أال وهو الحلولآخر ذهبت إلى أساس آخر، وفي قرار آهو الكفــالة، بقرار و أال  ، خرآلى أساس إالمحكمة 

  و التشريعات قائمة المراجع 

 أواًل : التشريعات 

 1996( لسنة 8قانون العمل رقم ) 
 1976( لسنة  43القانون المدني رقم )
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عقد اإليجار في التقنين المددني المصري، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر،  ،محمود جمال الدين، زكي
1998.     
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 .1979،  3، أصول قانون العمل عقد العمل، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ط، حسنكيره

      عالقة العمل الفردية دراسة تحليلية في قانون العمل المصري والفرنسي، دار تبعية في نطاق مبروك، ال
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 لمقاالت القانونية ا

 لكترونية للعمل عن بعدالمنظمة اإل علوطي، ،لمين
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3:15 

 لكترونية المواقع اإل 

 موقع قرارك لألحكام القضائية 
 موقع قسطاس لألحكام القضائية 
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 .ي ادنال  قانون ضريبة الدخلة الضريبية في ادا  التزامات اإل عدالةمدى 

  عبدالرؤوف احمد مفلح الكساسبة

 جامعة مؤتة

  

  اد. صالح مطاوع النعيمات

  ادائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 

 

 ملخص
تنظيم  العالقة بين طرفي المعادلة وهما المكلف  الخاضع  للضريبة والخزينة العامة والتي  إلىالتشريعات الضريبية  تسعى      

وبين حق  ,ومنع التهرب منها تهاوجباي الضريبية بفرض الضريبة ةدا  اإلبحيث يكون هناك توازن بين حق  الضريبية, ةدا  اإلتمثلها 

الضريبية االمتيازات والسلطات التي تمكنها  ةدا  اإل ي د األالمشرع  أعطىوقد  المكلف بالحفاظ على حرياته وعدم االعتداء عليها.

 وحرياته, لمكلفحقوق ا التي تضمن, االلتزامات في المقابل العديد من وفرض عليها, هوتحصيل من استيفاء حق الخزينة العامة

 تناولناوقد  . هاوتحصيل الضريبيةاستعمال سلطاتها وامتيازاتها َأثناء قيامها بربط اإِليرادات  وإساءةالضريبية  ةدا  اإلتعسف ل تجنبا  

 -التي  رى ضرو ة تعديلها-, الجديد قا ون ضريبة الدخل في ي د األ المشرعالتي  ص عليها  االلتزاماتبعض الد اسة في هذه 

, والمصلحة الفردية لحة العامة المتمثلة بحق الخزينةالمطلوب بين المص ي في تحقيق التوازن  د وذلك لبيان مدى  جاح المشرع األ

 : أبرزهاالعديد من النتائج والتوصيات  إلى الد اسة تالضريبة, وقد توصل بأداءالمتمثلة في توفير الحماية القا و ية للمكلفين 

 .هذا األمر وكيفية ةالشخصي اتعدم مراعاة األسر الكبيرة مقا  ة مع األسر الصغيرة من حيث اإلعفاء -1

االختالف في التعامل ما بين التبرعات المدفوعة للمؤسسات الحكومية مقا  ة بالتبرعات المدفوعة لجهات خيرية وضرو ة   -2
 .المساواة بينهما في المعاملة

يجابي على جميع أثر إلذلك من  الم ,عدم شمول بعض قرا ات العبء الضريبي بسلوك طريق التظلم اإلدا ي الوجوبي  -3
 أطراف العالقة الضريبية.

 .بالوعاء والدين الضريبي ةمتعلق التزاماتالمكلف ذاته, تجاه  التزامات ة الضريبية,دا  اإل ,يأ د تشريع ضريبي : الكلمات الدالة



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

79 
 

 

 Effective or not Jordanian - Tax Administration obligations and responsibilities 

within the Jordanian income Tax law. 

 

Abstract: 

The Jordanian tax laws have sought to regulate the relationship between the taxpayers and the 

public treasury that is represented by the tax administration. The legislations were set to achieve the 

right balance between the tax administration's right to impose taxes and preventing tax evasion, and 

at the same time protect and safeguards the taxpayers’ freedom and privacy. The Jordanian 

legislators have given the tax administration the power to enable it to meet its obligations by 

collecting taxes, at the same time protected taxpayers’ freedom and privacy when taxes were 

collected. In this study, these tax legislations balance act between treasury and taxpayers have been 

reviewed and commented upon. The main points of findings are: 

 Family size should be irrelevant when it comes to tax laws and its exemptions. 

 Donations that are made to government’s departments or charitable organizations should be 

treated and considered equally the same when collecting taxes. 

 Taxpayers should be allowed to complain, question and challenge tax values that are 

requested or tax calculations all the times without the need to use the long winded, time and 

cost consuming taxes courts first. 

 

Key Words: Jordanian tax legislation, tax administration, Taxpayer Obligations, Tax basis and tax 

debt. 
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 -مقدمة:

وتؤدي دو  ا   سم السياسة االقتصادية ألية دولة, ومن أهم وسائل ,تعد اإليرادات الضريبية من أهم موا د الخزينة العامة   

 ا  في تحقيق أهداف الدولة وغاياتها في مختلف  واحي الحياة.مهم

ومنع التهرب منها, وبين التزاماتها بالحفاظ على  وجبايتها ولخلق التوازن بين حق اإلدا ة الضريبية بفرض الضريبة  

القوا ين  أحكامة الضريبية السلطات واالمتيازات التي تمكنها من تطبيق دا  لإل فقد أعطت القوا ين الضريبيةحقوق المكلفين؛ 

و تبت جزاءات مختلفة على كل  ,وتحصيله و بط الدين الضريبي ,الضريبية ومما سة صالحياتها في عملية تحديد الوعاء الضريبي

وفي المقابل  صت على  ,حقوق الخزينة العامة ها أو يعرقل مما ستها لصالحياتها في جباية الضرائب وتحصيلأحكاممن يخالف 

في  ة الضريبيةدا  تعسف اإلل تجنباالقا ون,  حكامللضريبة وفقا  أل أداء المكلفين لبيان كيفيةالضريبية  ةدا  اإلالتزامات  العديد من

 استعمال امتيازاتها.

ة دا  أعطى االمتيازات والسلطات الالزمة لإل حيث ,ي كغيرة من التشريعات المقا  ة د التشريع الضريبي األسا  و 

ها من تحديد مقدا  الدين , وإعطائها الوسائل واألساليب التي تمكنوتحصيله والتي تمكنها من استيفاء حق الخزينة العامة ,الضريبية

أعطاها الوسائل التي , كما ومستنداتهم عن طريق منحها حق جمع المعلومات واألدلة واالطالع على سجالت المكلفين الضريبي

القا ون أو يمتنع عن تقديم  أحكاموفرض العقوبات المختلفة على كل من يخالف  ,واستيفائه من تحصيل الدين الضريبي تمكنها

 وبيا ات غير حقيقية. اأو يقدم أو اق ,البيا ات والمستندات

العديد من االلتزامات اإلدا ة الضريبية ى علوفرض  ,وتحصيلها الضريبةه وضع بعض الضوابط على عملية فرض كما أ      

, مما يؤدي ِإلى بمهامهاعلى الحقوق والحريات الشخصية لألفراد َأثناء قيامها  هاتتجاوز ل تجنبالمواجهة تعسفها وامتيازاتها الضريبية, 

 ِإلحاق الضر  واإِلجحاف بحق المكلفين في مواجهة السلطة العامة. 

والتي  رى – الضريبية ةدا  اإلي على  د الضريبي األ التي فرضها المشرع االلتزامات أهما ولذلك فسنتناول في بحثنا هذ

( ثم  تناول األولالمبحث تجاه المكلف ذاته )اإلدا ة الضريبية  التزاماتحيث سنتناول  -ضرو ة إعادة النظر في مدى فاعليتها

 مبحث ثا ي(الالوعاء الضريبي ) تجاهالضريبية  ةدا  اإلالتزامات 
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 -أهمية البحث:

النصااوا المنظمااة لهااذه االلتزامااات, التااي تحقااق التااوازن بااين حااق الخزينااة العامااة فااي  ت هااذه الد اسااة للتعاارف علااىجاااء

ااا    القااا ون  أحكااام وفااقتحصاايل الاادين الضااريبي  وحااق المكلفااين فااي فاارض وتحصاايل الضااريبة  بيااان ماادى  جاااح وكااذلك  ,خصوص 

المصااالحة العاماااة المتمثلاااة بحاااق الخزيناااة  االلتزاماااات فاااي تحقياااق التاااوازن  المطلاااوب بااايني مااان خاااالل ترتياااب هاااذه  د اااالمشااارع األ

وتوضاي  النصااوا القا و يااة التااي  جاا  المشاارع  ,لقا و يااة للمكلفااين بااأداء الضااريبةوالمتمثلااة فااي تااوفير الحماياة ا ,والمصالحة الفرديااة

قصااو  والخلاال, ووضااع التوصاايات التااي  اارى أ هااا تسااهم فااي الضااريبي ماان خاللهااا فااي تحقيااق هااذا التااوازن والنصااوا التااي شااابها ال

 ة الضريبية. دا  للحد من تعسف اإل الالزمةتوفير الضما ات 

 -تساؤالت الد اسة:

 الشخصية للمكلفين. اإلعفاءاتمدى مراعاة المشرع الضريبي العتبا ات العدالة الضريبية في من   -1

بقاعدة اليقين من حيث  شر الوعي الضريبي وتوضي  النصوا الناظمة لهذا هل  اعى المشرع واإلدا ة الضريبية االلتزام  -2

 العبء لما يرافقه من فنيات يصعب على الكثيرين اإللمام بها؟

ؤسساااات الحكومياااة مقا  اااة بالتعامااال ماااع مهااال  اعاااى المشااارع اعتباااا ات العدالاااة فاااي التعامااال ماااا باااين التبرعاااات المدفوعاااة لل -3

 ؟األخرى يرية رعات المدفوعة للجهات الخبالت

لجمياع القارا ات الضاريبية التاي تتعلاق  الوجاوب اإلدا ي سالوك الاتظلم حاق الضاريبية بمان  المكلاف  اإلدا ةالمشارع  ألزمهل  -4

 ؟بالتكليف الضريبي

 ؟مدى دستو ية صالحيات اإلدا ة الضريبية في منع سفر المكلفين المطالبين ضريبيا -5

السانوات  أ باحمن  أكثركا ت الخسائر لسنة من السنوات  إذا ةزمنية محدد مدى عدالة حصر تنزيل الخسائر المدو ة بفترة -6

 ؟.التي سن  بها المشرع
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 -منهجية البحث:

تباع المنهج الوصفي التحليلي, حيث تقوم علاى وصاف القواعاد المنظماة لهاذه االلتزاماات, ومان ثام اتقوم هذه الد اسة على 

والااوا دة فااي قااا ون ضااريبة الاادخل, بهاادف التوصاال إلااى معرفااة ماادى  جاعااة هااذه تحلياال النصااوا القا و يااة المتعلقااة بهااا 

 االلتزامات ومدى  جاح المشرع األ د ي في تحقيق التوازن بين المصلحة  العامة للخزينة والمصلحة الفردية للمكلفين.

 

 المبحث الول

 تجاه المكلف ذاتهة الضريبية ادا  اإلالتزامات 

االتفاقيااات العديااد ماان الضااما ات القا و يااة تجاااه المكلااف حتااى وصاال األماار إلااى تبنااي  -اختالفهاااعلااى -تبناات التشااريعات 

ة دا  فاااي مقابااال ماااا يترتاااب علااايهم مااان واجباااات تجااااه اإل لماااا تشاااكله مااان ضاااما ات للمكلفاااينلهاااا, الدولياااة وإعال اااات حقاااوق اإل ساااان 

 تحدياااد الوعااااء الخاضاااع للضاااريبة, و باااط الضاااريبةعناااد  بمراعاتهااااة الضاااريبية التزاماااا  دا  وجاااب المشااارع علاااى اإلأوالتاااي  ,الضاااريبية

 (1). وتحصيلها

حاادود أم هااذه السااواء ضاااقت  ,بالجوا ااب الشخصااية للمكلااف بااأداء الضااريبة  والمرتبطااة بمحيطااه االلتزامااات وتتصاال هااذه

 اتسعت,  

المرتبطة بشخص المكلف تراعي مصلحته  بعض الحقوق  بمراعاة الضريبية ةدا  اإلالتزاما  على  ي د األوقد  تب المشرع       

الخاصة ومقد ته التكليفية, وتحافظ على حقه في العيش والحياة الكريمة, والمحافظة على حرياته وأسرا ه الشخصية والمهنية التي 

ومنها ) المطلب األول(, تهم, منها ما يتعلق بمن  المكلف اإلعفاءات الشخصية والعائلية و فقات من يتولى إعال كفلها له الدستو ,

    فظة على أسرا ه الشخصية والمهنية )المطلب الثا ي(, ومنها ما يرتبط بحريته في التنقل ) المطلب الثالث(.ما يتعلق بالمحا

 

                                                           
 .105,ا2005, عمان ,1المركز القا و ي للمكلف الضريبي , د اسة مقا  ه , دا  المناهج للنشر والتوزيع ,  ط البندا ي, قيس حسن  د.اا  1
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 المطلب الول

 اللتزام بمنح اإلعفاءات الشخصية والعائليةا

 وذلك من خاللالعائلية  واألعباءمن حيث الظروف الشخصية تقتضي العدالة الضريبية التمييز بين فئات المكلفين, 

وهذه تتفاوت كما بحسب  ,من العبء الضريبي من الدخل المتجهة لضرو يات الحياة)الشرائ  األولى(  األولىت النقدية إعفاء الفئا

فمثال ال العائلية,  األعباءبحسب  ا  يالضريبية تتناسب طرد اإلعفاءاتتكون  أنالعدالة  أسسولهذا تفترض  ,األسرة أفرادعدد 

غير  واألعزب ,الكبيرة األسرفاألسر الصغيرة غير  ,الضرو يات من دخل لتغطيتها متساوية عند الجميع ما تحتاجه أنيتصو  

 (2)وهذا ينعكس على مقد ة المكلف التكليفية  ,المتزوج وهكذا

 إعفاء   ينهذا النهج حيث من  المكلف (4)األ د ي ضريبة الدخلمن قا ون  ( 3)( /أ9)في المادة  ي د األوقد  حى المشرع 

 إعفاء  من  المكلف  حيث, الضريبية اإلعفاءاتمن حيث حجم  ,ما بين المكلف المعيل والمكلف غير المعيل متمايزا   ضريبيا  

                                                           

 .131ا ,1369, القاهرة ,مطبعة جامعة فؤاد موا د الدولة , , األصول العلمية في الضرائب,البدا ي  محمد عبدهللا د.اا- 2
. عشرة 1-للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:من قا ون ضريبة الدخل )/أ( 9المادة )جاء في اا  3

 ( وما يليها.2020)(, وتسعة آالف دينا  لسنة  2019آالف دينا  إعفاء شخصيا لسنة ) 

 ( وما يليها.2020( وتسعة آالف دينا  لسنة )2019. عشرة آالف دينا  عن المعالين مهما كان عددهم لسنة )2
 -: اآلتي. يمن  الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل  فقات العالج والتعليم واإليجا  وفوائد قروض اإلسكان والمرابحة على النحو 3

 وما تالها (.2020لمكلف تبدأ من سنة )أ. ألف دينا  ل

 وما تالها(. 2020ب. ألف دينا  لزوج المكلف تبدأ من سنة ) 

 ج. ألف دينا  لكل ولد وبحد أقصى ) ثالثة آالف( دينا .

لهم, ال يجوز أن يتجاوز . في حال تقديم إقرا ات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل األزواج, أو في حال قرا ات التقدير المشتركة أو المنفصلة 1ب.
 ( دينا  .23000اإلعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة )

 . ال يجوز تقديم اإلقرا  الضريبي المشترك أو إصدا  قرا  التقدير المشترك إال بموافقة األزواج .2

وح بمقتضى أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على أن ال يتجاوز اإلعفاء الممنوح في األحوال ج. للمكلف أو لزوجه االستفادة من فرق اإلعفاء الممن
  ( دينا 23000جميعها )

 د. للشخص الطبيعي األ د ي غير المقيم االستفادة من اإلعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
في الحصول على اإلعفاء للمعالين المنصوا عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وفي حال التقدم لالستفادة من هذا  ها. للمكلف المرأة المعيلة الحق

 ه يتم تقاسمها بالتساوي بين إير أو مستندات معززه لذلك وإال فاإلعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب  سبة اإلعالة شريطة تقديم فوات
  المعيلين.
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كما مايز بين المكلف الذي لديه مصا يف د اسية  والديه أو سرتهألكان معيال  إذاومنحه مثلها  ,دينا  آالفبواقع تسعة  ا  شخصي

  .وما يليها 2020لسنة ممن يعيلهم  أليعالجية  أو

لمن  يشترط والذي كان  ,في القا ون السابق اي في القا ون الحالي قد ألغى شرطا  كان موجود د كما أن المشّرع األ

  (5)المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة .ي  د اإلعفاء المتعّلق بالمعالين للشخص الطبيعي غير األ

 إعالةدينا  سنوي لقاء  18000من  أكثر إلىتصل  إعفاءات المكلف المعيل بمن الضريبي  ما  حاه المشرع أنو رى 

 الحاجيات وتغطية بعضلتغطية ضرو يات الحياة  ا  كافي ا  مبلغ يعدّ  وهذا ,بمتوسط الدخول قو ن ما  إذا ا  يجابيإ يعد منحى   أسرته,

لم تحقق العدالة الحقيقية بين المكلفين المتفاوتين  أ ها إال -إليهار ا شأ-يجابيات من إ اإلعفاءات رغم ما في هذهإال أ ه وب ,  أيضا

 .من حيث االلتزامات العائلية التي تختلف بحجم المعالين حقيقية

 وبين مكلفمكو ة من زوجة فقط  أسرةبين من يعيل  مساويا   ؛األسرة إعالةدينا  لقاء  9000 مقدا ه إعفاء  فالمشرع من  

بما ال  األبناءلقاء تعليم  آالفوثالثة  له ولزوجتهدينا   ألفيمقدا ه  إعفاءمن  المكلف  آخر, ومن جا ب األبناءالكثير من  بإعالة

 هأبنائحد أالد ا ير على  فقة  آالففكيف يمن  مكلف ينفق  ,ال يستقيم مع منطق أمروهذا  ,ئهأبنادينا  لكل ابن من  ألفيتجاوز 

 ألفوكيف يمن  أي مكلف فقط  ,دينا  لذات الغاية ألفمع من ينفق فقط  دينا  متساويا   ألفالعالج فقط  أو ,لغايات التعليم مثال  

كان  إذا إال اإلعفاءتمن  الزوجة هذا  الوبذات الوقت  ,السكن بين المكلفين أجو فوائد سكن  غم التفاوت في  أو أجرةدينا  لقاء 

 بها حتى لو كا ت تشا ك زوجها هذا المسكن. ا  خاص

بعين  آخذا   ,بين المكلفين وتناسبها اإلعفاءاتالنظر في كيفية توزيع هذه  إعادةعلى المشرع الضريبي  أنولهذا  رى 

قل مناطق للرقم الممنوح لهذه الغاية في أ ةمضاعف أضعاف إلىليف السكن الحقيقية التي تصل اوتك األسرة أفراداالعتبا  عدد 

معمول به في األسلوب الإلى وحسنا لو عاد المشرع  ,لقاء تكاليف الد اسة والعالج اإلعفاءالنظر في  إعادةوكذلك  ,كلفة  دناأل

                                                                                                                                                                                                 
, والمعدل بموجب قا ون ضريبة 31/12/2014تا يخ:  5320والمنشو  في الجريدة الرسمية, عدد  قم:  2014( لسنة 34قا ون ضريبة الدخل  قم: )اا   4

 .2/12/2018تا يخ:  5547, والمنشو  في الجريدة الرسمية عدد  قم: 2018( لسنة 38الدخل المعدل  قم: )
. ))للتوصل إلى 1/1/2015وحتى  1/1/20010والمعمول به من  2009( لسنة 28ون ضريبة الدخل المؤقت  قم )/أ( من قا 9اا جاء في مطلع الماد )  5

, كما جاء في الفقرة )د( من ذات المادة: ))يشترط لمن  اإلجمالي للشخص الطبيعي المقيم((الدخل الخاضع للضريبية تنزل اإلعفاءات التالية من الدخل 
 ( من الفقرة)أ( من هذه المادة للشخص غير األ د ي المقيم أن يكون المعال مقيما  في المملكة((2البند )اإلعفاء المنصوا عليه في 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

85 
 

مع عدد  يتناسب طرديا   ؛عاليهلم   وإعفاء  لزوجته  وإعفاء   شخصيا   إعفاء  حيث كان المكلف يمن    (6)1985( لسنة 57قا ون  قم )

حين  ,مع تكاليفهايتناسب  األبناءلد اسة  وإعفاء   ,الزوجة أواسم الزوج سواء كان السكن ببغض النظر  ,للسكن وإعفاء   ,المعالين

  .1985وضع هذا التشريع سنة 

 

 الثانيالمطلب 

 االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات

 ظرا   ؛تولي الدساتير العالمية المختلفة مبدأ احترام الحياة الخاصة والمحافظة على األسرا  الشخصية والمهنية لألفراد أهمية كبرى    

 (7)لما يشكله هذا المبدأ من ضما ة تكفل حق الفرد في الحياة ومعاقبة من يعتدي على هذا الحق. 

ته على احترام الحرية الشخصية واعتبر االعتداء على الحقوق والحريات وتعديال 1952ي لعام  د وقد  ص الدستو  األ  

     ( 8)يين جريمة يعاقب عليها القا ون. د العامة أو حرمة الحياة الخاصة لأل

وال تخضع  ,وغيرها من وسائل االتصال سرية ي أن جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية د واعتبر الدستو  األ

 ( 9).القا ون  أحكامللمراقبة أو االطالع أو التوقيف أو المصاد ة إال بأمر قضائي وفق 

الضرائب هي أحد عناصر الذمة المالية؛  نإوحيث الذمة المالية والدخل الخاا بالفرد من عناصر الحياة الخاصة,  وتعدّ 

 (10).يجب تنظيمه استثناء  يعد يجب أن تحاط بالسرية التامة وأي خروج عليها  فإ ها

                                                           
دينا  ومثله للزوجة  1000األسلوب التصاعدي في اإلعفاءات العائلية حيث كان يمن  المكلف إعفاء  1985( لسنة 57اتبع قا ون ضريبة الدخل  قم )اا  6

 إضافة إلعفاءات السكن والعالج والد اسة ,خوةينا  ألي معال من الوالدين أو اإلد 200لكل ولد من أوالده وإعفاء مقدا ه  دينا  500وإعفاء مقدا ه 
7

 112ص   ،1965 والنشر، القاهرة ،  للطباعة الدار القومية   ،للحريات الفردية  في النظرية العامة  عطية، نعيم د.ــ   

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة .-2الحرية الشخصية مصو ة . -1) 1952( من الدستو  األ د ي لعام 7اا جاء في المادة ) 8
 .الخاصة لأل د يين جريمة يعاقب عليها القا ون 

يدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال سرية : )تعتبر جميع المراسالت البر 1952( من الدستو  األ د ي لعام 18اا جاء في المادة ) 9
 .ال تخضع للمراقبة أو اإلطالع أو التوقيف أو المصاد ة إال بأمر قضائي وفق أحكام القا ون(

 و ات جامعة الكويت, الكويت,د اسة مقا  ه بين مصر والكويت وفر سا, منش , ات الدستو ية في المجال الضريبياللطيف, الضماعبد محمد محمد د.اا  10
 .275ا  ,ا ات الدستو ية لاللتزام الضريبيالضم الدكتو  جهاد خصاو ة, وأيضا  (  247ا) ,1999
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هذا القا ون من أي  أحكامطلب المعلومات الضرو ية لتنفيذ الحق ب الضريبية لإلدا ةوقد أعطى قا ون ضريبة الدخل 

الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على إفشاء أي تفاصيل  , ويشترط في ذلك أن ال يلزم موظفوشخص أو جهة كا ت

اعتبر كل من  قدكما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية, و  ,لقا ون بالمحافظة عليها وكتما هايكو ون ملزمين بحكم ا

 ( 11.).( من هذا القا ون 66يها في المادة )يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات أ ه ا تكب جرم ا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوا عل

وقد جاء في قرا  للديوان الخاا بتفسير القوا ين أن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من       

 (12)المستشفيات لمعرفة أتعاب األطباء الذين يتعاملون معها هو طلب قا و ي ينسجم مع القا ون. 

ة الضريبّية والموظفين الذين يطلعون بحكم وظيفتهم على المعلومات واألسرا  دا  ا  على اإل ّتب القا ون التزام وإزاء ذلك فقد   

 بالمحافظة على سرّية هذه المعلومات وعدم إفشائها إال في األحوال التي أجازها القا ون, ,المتعّلقة بحياة المكّلف الشخصّية والمهنّية

غ أو حاول تبليغ تلك شخص وجدت في حيازته أي مستندات تتعلق بدخل أي شخص وبلّ  وفرض القا ون عقوبة على كلّ 

ت الوا دة في قا ون ضريبة المعلومات ألّي شخص غير الشخص الذي يخوله القا ون تبليغها إليه أو ألّي غاية أخرى خالف الغايا

 . (13)الدخل

ن  المكلف االطمئنان بسالمة سرية عملياته التجا ية م ؛الحكمة من فرض المشرع المحافظة على سرية المعلومات وتأتي

التسويق  أسلوبسواء من حيث  ,هللنشاط الذي يما س تهإدا  طريقة  إخفاءيحرا على  أو ,هعن منافسي إخفائهاالتي يحرا على 

 األ شطةبعض  أنخاصة   شاطه,كبر قد  ممكن من  جاح أمما يسهل عليه االستحواذ على  ,األ باحمنبع المشتريات وحجم  أو

 اإلفصاحتجنبا ال عكاس  ,األشخااالمتباينة خاصة في ظل شركات  األسريةالعالقات  إلىعنها  اإلفصاحثر التجا ية قد يمتد أ

 وليس بين مما سي ذات المهنة فقط. ,أيضا   األسرعمل النشاط الخاضع ضريبيا على العالقات بين ة ليآعن 

 
                                                           

 .2014لعام  34/أ(  من قا ون ضريبة الدخل  قم 61اا  المادة ) 11
من عدد الجريدة الرسمية  3550,والمنشو  على الصفحة  29/7/1999الصاد  بتا يخ  1999( لسنة 6اا  قرا  الديوان الخاا بتفسير القوا ين  قم ) 12

 . منشو ات مركز عدالة. 16/9/1999بتا يخ  4379 قم 
خطيا  طلب المعلومات الضرو ية لتنفيذ أحكام هذا القا ون من أي للمدير أو ألي موظف يفوضه  -)أ /أ( من قا ون ضريبة الدخل:61دة )اا جاء في الما 13

ويشترط في ذلك أن ال يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بإفشاء أي تفاصيل يكو ون  ,شخص أو جهة كا ت
ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات  ,س بسرية العمليات المصرفيةملزمين بحكم القا ون بالمحافظة عليها وكتما ها كما يشترط عدم المسا

 ( من هذا القا ون(.66أ ه ا تكب جرما  يعاقب عليه بالعقوبات المنصوا عليها في المادة )
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 المطلب الثالث

 حرية التنقلااللتزام بالمحافظة على 

بالحرية  ال تباط هذا الحق على اختالفها؛ عالمدساتير ال قرتها كافةأحق اإل سان في التنقل من الحقوق األساسية التي  يعدّ 

جهة ما أو ي اإلقامة في أ د منه على أ ه "ال يجوز أن يحظر على  (9/2)ي في المادة  د الشخصية للفرد. وقد  ص الدستو  األ

    (14)وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القا ون. ,يمنع من التنقل

وهنا  رى أن المشرع الدستو ي ترك للمشرع العادي تنظيم حرية التنقل ولم يتركها مطلقة العنان, على أن ال يمس األخير  

 بمصلحة خاصة ابتغاء  لمصلحة عامة. الحدود ماسا  ن يقتصر تنظيمه على أضيق أبجوهر هذه الحرية, و 

 ( 41المادة ) 

( لهذا الحق حيث جاء فيها: )ألي من أعضاء النيابة العامة 41وا طالقا من هنا تعرض المشرع الضريبي في المادة )

 ,المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب المدير أن يطلب من المحكمة إصدا  قرا  بإلقاء الحجز التحفظي على األموال ,الضريبية

العائدة ألي مكلف أو أن يطلب منع المكلف من السفر حال توافر أدلة تشير إلى وجود حاالت تهرب ضريبي أو إذا كا ت الدائرة 

أو ترتبت بموجب أحكام هذا القا ون أو أ ه قد يقوم بتهريب أمواله  ,تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينا 

 التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من األشكال(.

تجاه المطالبين من خالل القضاء ومن مدلول هذا النص  ستخلص أن المشرع من  اإلدا ة الضريبية المساس بهذا الحق  

 لإلدا ة الضريبية مراعاة للمصلحة العامة ضمن أضيق القيود المتمثلة بما يلي:

 .دينا  لفيأة عن ة الضريبدا  المطالب به المكلف إلالدين ال يقل  أن -1

 بحكم قضائي  هائي. أوي غير قابل للطعن إدا  بقرا   ماإ ا  يكون الدين الضريبي مستقر  أن -2

                                                           

حدود الدولة وحقه في أن يغاد  إلى بلد ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإل سان: )لكل فرد حرية التنقل واختيا  محل إقامته داخل 13اا وقد  صت المادة ) 14
 ( من العهد الدولي الخاا بالحقوق المد ية والسياسية.12بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إلى بلدة( وجاء النص على حق التنقل في المادة )
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 باأيبغياة عادم التنفياذ عليهاا تهرياب أموالاه  إلىن المكلف المدين يعمد هناك دالئل واضحة ال تقبل الشك بأيكون  أن -3

 صو ة كا ت.

ال يصاا   ه اإف ؛يمكان التنفياذ عليهاا وتفاي بقيماة الادين الضاريبي أماوال كاان للمكلاف إذا اه أويفهم من النقطة الساابقة  -4

وبالتااالي ال يمكاان اللجااوء  ,األمااوالماان خااالل التنفيااذ علااى هااذه  ,الضااريبية األمااوالتحصاايل  إلمكا يااة ساافرمنااع ال إلااى

ضامان قاا و ي  أي إلاىالقياد   ارى امتاداد هاذاوهناا  لمنع السفر إذا كان للمكلف أموال تفاي بالضاريبة المساتحقة علياه,

 آلكاان قاد  إذا أو ,لدين المكلف كديون الملف لادى الغيار التاي يمكان التنفياذ عليهاا مان خاالل الادعوى غيار المباشارة

 ة الضريبية.دا  بسداد ما ترتب بذمته لإل ث معين يفي إ إليه

منع السفر بيد  الضريبية بل جعل أمر اإلدا ةلتقدير  األمرلم يترك  -(41من خالل المادة )–و رى أن المشرع الضريبي 

 أجراه المشرع في التعديل الذي  إليهال  تفق مع ما ذهب هذا الشأن وفي  الضريبية, المحكمة من خالل طلب تقدمه النيابة العامة

مع تسليمنا بما يتمتع -الضريبية وحصرها في القضاء  اإلدا ةالذي سحب صالحية منع السفر من  (15)على قا ون ضريبة الدخل

 شأ ه شأنالقا ون الضريبي قا ون استثنائي  أنلى إالذي ذهب  (16)جا ب الفقه معفي هذا  قو تف -أكثراستقاللية  نبه القضاء م

لتمكين الدولة من تحصيل الدين المترتب لها  ,يغلب عليه اعتبا ات القا ون العام وما يمثله من سلطة وسيادةالذي  ,القا ون الجنائي

 تحقيقا للصال  العام طالما أ ها تقيدت بالقيود التي فرضها المشرع.  ,بذمة المكلفين بأسرع وأيسر الطرق 

له أن الدين الضريبي  ؛الصالحية بيد اإلدا ة الضريبية تحت  قابة القضاءبقاء هذه  ضرو ةن أومما يعزز  أينا ب

 ,ال يتوافق معها التأخير وسرعتها اإلجراءاتفي  منع المكلف من مرو ة ه, ولما يتطلبةبمصلحة الخزينة العام خصوصية لتعلقه

تصرفات  ميتقيخبرة فنية في من اإلدا ة الضريبية  لما تملكه ,الذي قد يمّكن المكلف من تهريب أمواله أو التصرف بها خا ج األ دن

 ,األخيرموفقا  في التعديل لم يكن المشرع  أن ى  ر ولهذا ال  ,العامدين ال على تحصيل ثر ذلكأالمتجهة للتهرب الضريبي و المكلفين 

بالمشرع تغليب المصلحة  األجد للمكلف في مواجهة اإلدا ة الضريبية, وكان  إضافيةن كان الهدف منه توفير ضما ات إو  حتى

توجه  ما -إن لم يكن  اد ا  -ن إجراءات منع السفر قليال خاصة أ ,العامة المتمثلة بحقوق الخزينة على المصلحة الفردية للمكلف

                                                           

 1/1/2019المعمول به اعتبا ا  من:  2018( لسنة 38ة الدخل  قم: )ضريبالقا ون المعدل لقا ون اا  15
 .86د. حامد د از وآخرون, التنظيم الضريبي, الدا  الجامعية, اإلسكند ية, د.ت, ا اا  16
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وبعدها ومع  هاية الفترة  ,حوافز االستثما  كافةببل  صب عينيها المستثمرين غير األ د يين الذين يتمتعون  ,تجاه األ د يين

 . ألمواله خا ج األ دن ايعتبر تهريب أنما يمكن  إلىبعضهم التحفيزية الممنوحة لهم يلجا 

بذات الوقت ال  رى بمن   أ نا إال ؛قرا ات منع السفر قرا ات ذات طبيعة خاصة أنب  غم تسليمناومن جا ب آخر 

ال يجوز أن ((  ص 8/1موجب المادة )فالدستو  األ د ي  ,شبهة دستو ية أيةالضريبية  لإلدا ةهذه القرا ات  إصدا صالحية 

 ,حد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القا ون( وبالتالي القا ون هو من من  اإلدا ة مثل هذه الصالحيةأيقبض 

/( من 128مما يتفق مع المادة ) ,هرهاال يمكن لها أن تخل بجو  -كما أسلفنا-خاصة أن المشرع وضع قيود وضوابط لمما ستها 

الدستو  التي جاء فيها: )ال يجوز أن تؤثر القوا ين التي تصد  بموجب هذا الدستو  لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه 

 الحقوق أو تمس أساسياتها(

 -شر ا إليهاأالتي –( وهو بصدد تنظيم حرية المراسالت 18وتأكيدا  لما ذهبنا إليه  جد أن المشرع الدستو ي في المادة )

 ص صراحة على عدم المساس بها إال بأمر قضائي وفق أحكام القا ون؛ بينما عند تناوله حرية التنقل قال: وفق أحكام القا ون ولم 

 (17) األمر لتقدير المشرع العادي ومن يراه مناسبا لمنحه هذه الصالحية. يشترط األمر القضائي, تا كا  

                                                           

مر قضائي فيما يتعلق بالضرائب المترتبة استنادا لقا ون ضريبة الدخل, بأ إالن المشرع حظر على اإلدا ة الضريبية منع السفر ومن المفا قة العجيبة أاا  17
ها هنا ز ابة العامة على المبيعات, فكيف أجاإلدا ة الحق بمنع السفر في الضرائب المترتبة على المكلفين استنادا لقا ون الضريبينما  جده من  ذات 

للمدير إصدا  على الرغم مما و د في أي تشريع آخر ( من قا ون الضريبة العامة على المبيعات حيث جاء فيها: )55ا ظر المادة ), وحرمها هناك
بة أو أي بإلقاء الحجز التحفظي على األموال المنقولة وغير المنقولة العائدة ألي مكّلف أو منعه من السفر إذا كا ت الدائرة تطالبه بدفع الضريقرا  

أمواله أو مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينا  ترتبت بموجب أحكام هذا القا ون ووجدت دالئل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكّلف قد يقوم بتهريب 
 (التصّرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأّي شكل من األشكال

 ي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات:ا ظر الموقع الرسم 1994( لسنة 6 قم: ) وتعديالته قا ون الضريبة العامة على المبيعات 
https://www.istd.gov.jo/Default/Ar  

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

90 
 

 المبحث الثاني

 الوعاء الضريبي تجاه اإلادا ة الضريبية التزامات

والتي ها, ا  لفرض الضريبة و بطها وتحديدأساس المتخذبمطرح أو وعاء الضريبة,  أو د المشرع بعض االلتزامات المتعلقة

استنادا  لتوفر الوقائع  ,احترامها بناء على تحقق الدين الضريبي المفروض بحكم القا ون  الضريبية ةدا  اإلوجب المشرع على أ

 ( 18) الضريبية.

المؤدية للدخل ومن أهمها: االلتزام بتنزيل النفقات  الشأنفي هذا  االلتزامات التي فرضها المشرع أهموسوف  تناول 

ثم االلتزام بحق المكلف باالستعالم الضريبي ( ثا يي )مطلب دا  المكلف باالعتراض اإل( ثم االلتزام بحق أول)مطلب  الصافي

 الزيادة في الضرائب المدفوعة )مطلب  ابع( ا االلتزام بردأخير و ثم  ,)مطلب ثالث(

 

 االولالمطلب 

 الصافي لدخلل المؤاديةبتنزيل النفقات  االلتزام

واستنادا  ,من أي شوائب قد تلحق به يحاسب المكلف عن الدخل الصافي الحقيقي مجردا   أنتقتضي العدالة الضريبية  

خسائر متحققة أو ديون معدومة وهالكة  أو إ تاجية فقات  سواء ,المكلف في سبيل تحقيق الدخلكل ما يتكبده ذلك يجب خصم  إلى

 و تناولها تباعا :

 اإلنتاجيةالنفقات تنزيل أواًل:  

 ,كل ما يصرفه المكلف في سبيل إ تاج دخله وصيا ته, وكل إ فاق في سبيل الحصول على الدخل الخاضع للضريبةيقصد بالنفقة 

بحيث ال يتحقق هذا الدخل بدون هذا اإل فاق, وأساس حق المكلف في خصم هذه النفقات هو قاعدة العدالة الضريبية والتي توجب 

مما  ,التكليفية وصوال  إلى تحديد الدخل الصافي مقد تهمثل األساس في تحديد الذي ي ,فرض الضريبة على الدخل الحقيقي للمكلف

                                                           
18

 99،ص 1960، مطبعة معهد دون بوسكو، اإلسكندريةعطيه قدري نقوال، ذاتيّة القانون الضريبي، جامعة د. ــ  
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المبالغ التي تخرج من ذمة المكلف بقصد إ تاج الدخل والحصول على عائد للمكلف, حيث إن الدخل اإلجمالي ال  استبعاد يستوجب

ا  يعدّ     (19)المالية في صو ة  فقات.أعباء مالية تخرج من ذمته  هيبل  ,يحصل عليها المكلفحقيقية أ باح 

( من القا ون 6الماّدة )والنفقات المقبولة, وأو دت ي على حق المكّلف في تنزيل المصا يف  د وقد  ص قا ون ضريبة الدخل األ

الفائدة أو المرابحة التي تدفعها البنوك أو الشركات المالّية,  فقات معالجة  :منها على سبيل المثال ,بعض هذه المصا يف

الموظفين الذين يعملون لدى المكّلف ووجبات طعامهم في موقع العمل و فقات سفرهم والتأمين على حياتهم, ومصا يف الصيا ة 

 الفعلية لألصول........

 ثانيُا: الخسائر المدو ة.

من   شاط حق في تنزيل الخسا ة التي تلحق به في أيّ للمكلف الي في قا ون ضريبة الدخل  د أقر التشريع الضريبي األ

أو من ذات النشاط في السنوات الالحقة للسنة محل الخسا ة أ شطة أعماله الخاضعة للضريبة من أ باح  أ شطة أعماله األخرى, 

 ه ال يدو  أي خسائر على أ. السنوات الالحقة أ باحلتدوير الخسا ة وتنزيلها من  ز المكّلف حسابات أصولّية وصحيحةار إب شريطة

 .(20)(2/أ/8من خمس سنوات حسبما و د في المادة ) ألكثر

والمكلف وفي هذا ذهبت  اإلدا ةالسنة بين  هتنتهي حسابات هذ أنبعد  إالوكذلك ال يجوز تنزيل خسائر أي سنة ضريبية 

( دينا ا  والذي طالبت 177086والبالغة ) 2012المدعى عليهم في عدم قبول الخسا ة المدو ة من السنة  أخطأ...محكمة التمييز: )
                                                           

 194اا 191األصول العلمية في الضرائب, مرجع سابق, ا  ,العربي محمد عبد هللا د.اا  19
 

 ( 8المادة ) جاء في اا  20
األخرى في الفترة إذا لحقت خسا ة بالشخص في أي من أ شطة األعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أ باح مصاد  الدخل  -1 -أ

 .الضريبية ذاتها

وقعت فيها وبحد أعلى ال يتجاوز خمس  إذا بلغت الخسا ة مقدا ا  ال يمكن تنزيله بالكامل فيدو   صيدها للفترات الضريبية الالحقة للفترة الضريبية التي -2
 سنوات الكتسابها الصفة القطعية.

 تدو  خسائر  شاط األعمال المتحققة خا ج المملكة لت نزل من أ باح النشاط ذاته المتحققة خا جها .  -ب

 ال يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدو ة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو اإلعفاءات الشخصية . -ج

 يجوز تنزيل الخسا ة أو تدويرها والتي لو كا ت  بحا  لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القا ون .ال  -د

الصاد ة  ال يجوز تنزيل الخسا ة أو تدويرها إال إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام هذا القا ون واأل ظمة والتعليمات التنفيذية -ها
 بمقتضاه .
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وصدو  قرا   2012ذلك أن هذه الخسا ة قد اكتسبت الصفة القطعية عند تدقيق اإلقرا  الضريبي لسنة  2016به الشركة في سنة 

( من القا ون النافذ 2/ا/8األمر الذي يخالف  ص المادة ) 14/6/2016وصدو  إشعا  بذلك بتا يخ  30/5/2016بذلك بتا يخ 

 (21) ذلك أن المكلفة ال تستطيع تنزيل الخسا ة قبل أن تكتسب الد جة القطعية. 2014لسنة  34 قم 

تنزيل  أجازحيث  (22)في القا ون السابق عدالة أكثرالضريبي كان  ا ذهب إليه المشرع فإ نا  رى أّن المشرعوخالفا لم

تخوفا من أن أ باح  ,ألعباء المالّية عليها ولتخفيفمراعاة لظروف المكّلف, السنوات الالحقة دون قيد زمني  أ باحالخسائر من 

التي قواعد العدالة الضريبّية  وهذا ينسجم معالسنوات الالحقة المحدودة قد ال تفي جميعها بتغطية ما لحق المكلف من خسا ة, 

ة يبينما حصرها المشرع حاليا  بتدوير الخسائر بما ال يتجاوز خمس سنوات ضريب ,يها ويراعيها أّي  ظام ضريبييفترض أن يقوم عل

 .  الحقة

 الصافي التبرعات من الدخلتنزيل ثالثا: 

المكلف الحق بتنزيل كامل التبرعات التي يدفعها المكلف للدوائر الحكومية من  (23)( 10بموجب المادة )من  المشرع 

الجهات  إلىكما من  المشرع حق تنزيل التبرعات المدفوعة  ,من الخضوع للعبء الضريبي وإعفائهاالمتحقق الصافي خل دال

يوافق مجلس الوز اء على الجهات التي تنزل  أن أولهما :والجمعيات الخيرية ضمن شرطين كاألحزابدون  فع شخصي  األخرى 

  .% من الدخل الخاضع للعبء الضريبي25ال ينزل تبرعات تزيد عن  أنالتبرعات لصالحها وثا يهما 

                                                           

 القضائية والتشريعات القا و ية لألحكام( موقع قسطاس 3744/2020 قم: )تمييز حقوق اا  21
 

( من قا ون ضريبة الدخل 8, وبموجب المادة )2001( لسنة 25( من قا ون ضريبة الدخل المعدل  قم )8عمل المشرع الضريبي بموجب المادة )  -22
السنوات الالحقة دون قيد زمني. أ باح؛ على تنزيل الخسائر التي تتحقق للمكلف من 2009( لسنة 28المؤقت  قم )  

دون  فع شخصي ألي من الدوائر الحكومية أو  للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خالل الفترة الضريبية باعتبا ه تبرعا   يجوز -أ( 10جاء في المادة )  -23
 المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل اإلجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

في المملكة دون  فع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إ سا ية أو علمية أو بيئية أو ثقافية  يسم  ألي شخص تنزيل االشتراكات والتبرعات المدفوعة -ب
واالشتراكات والتبرعات المدفوعة لألحزاب على أن ال تزيد المبالغ المدفوعة عما يسم  به قا ون  ,قر مجلس الوز اء لها هذه الصفةأأو  ياضية أو مهنية إذا 

%( من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوا عليه 25نزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن )ن ال يتجاوز ما ي  أويشترط  ,األحزاب السياسية
 في الفقرة )أ( من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل .
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وهنا  رى أنَّ سلوك المشّرع فيه محاباة للسلطات العاّمة الرسمّية على حساب الجهات والهيئات األهلّية ومنظمات المجتمع   

ال يكون هناك  فع شخصي للمكّلف من هذا  فما دام أنَّ القا ون اشترط أن ,المد ي, وفيه عدم مساواة بين المكّلفين أمام القا ون 

كاملة سواء  التبرع وأن يكون هناك موافقة من مجلس الوز اء لهذه الجهات التي يتّم التبّرع لها, فاألصل أن يتم تنزيل هذه التبرعات

 .وفق ذات األسس والشروط دون تمييز كا ت لجهات حكومية أو جهات أخرى 

 

 أو المعدومة.  ابعًا: تنزيل الديون الهالكة

الهالكة في السنوات السابقة  أوتنزيل الديون المعدومة ( 24) /و(6بموجب المادة ) الضريبية ةدا  اإلفرض المشرع على 

و بما يكون قد  ,لم تدخل في ذمة المكلف المالية اأ باحباعتبا ها  ,السنة مدا  البحث من الدخل الخاضع للعبء الضريبي أو

وفق  دفترية أ باحالمكلف قد تحقق له  أنالعدالة الضريبية هنا من باب  وتأتي ,الدخل المحاسبي أسلوبحوسب عنها ضريبيا  وفق 

في ذات السنة محل هذه  أو ,في السنوات الالحقة أ باحهلم تدخل ذمته المالية وتحملتها  األ باحهذه  نأ إال هحسابات  شاط

 ,على ا عدام هذه الديون  اثابت يبرز دليال أنالضريبية  ةدا  اإلمن ِقبل  االلتزامالمشرع فرض على المكلف للتمتع بهذا  أن إالالديون, 

ال تنزل قيمة الديون الهالكة التي وفي هذا قضت محكمة التمييز بقولها: ) ,قضائية أحكام أو أصوليةسواء من خالل حسابات 

بها وطرحها للتنفيذ  أحكامعلى إعدام هذه الديون كصدو  يدعي المكّلف أ ها ديون هالكة طالما لم يقدم المكّلف الدليل القا و ي 

        (25)بدائرة اإلجراء وثبوت استحالة تنفيذها من قبل دائرة اإلجراء, ....".

 

 

 

                                                           

 أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته:( )تنزل للمكلف المصا يف المقبولة بما في ذلك المصا يف المبينة تاليا  على  6جاء في المادة )   -24

تحصيله إلى الدياون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله اإلجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله ي ضاف المبلغ الذي تم  -و
 الدخل اإلجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها(.

ز األ د ية في قضايا , مجموعة االجتهادات القضائية الصاد ة عن محكمة التميي1998لسنة  2476, , صفحه1999/97قرا  تمييز حقوق  قم   -25
 .124, ا 2000 , مجموعة االجتهادات الكاملة,ضريبة الدخل
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 المطلب الثاني

 .ي ادا  اإلااللتزام بحق المكلف باالعتراض 

وقد  ,القرا ات الضريبية الصاد ة بحقهمين حق االعتراض على فحرصت التشريعات الضريبية على اختالفها من  المكل 

ية دا  ل مراحلها اإلخالية التي تنظم المنازعة الضريبية : )مجموعة من القواعد القا و بأ هعرف جا ب من الفقه التظلم الضريبي 

 (26) .الضريبية( ةدا  اإل أمام

معتبرا هذا  ,التظلم على القرا ات الضريبية أوحيث من  المكلف حق االعتراض  ,ي بهذا االتجاه د وقد سا  المشرع الضريبي األ

القضاء للطعن بصحة العبء الضريبي المكلف به كشرط شكلي ال يمكن للقضاء  إلىقبل اللجوء يجب سلوكه  أساسيا   التظلم طريقا  

ية واحدة أو إدا  ت شكل بقرا  من المدير هيئة  -1-أ) (33) حيث جاء في المادة ,منازعة ضريبية قبل سلوك هذا الطريق بأيالنظر 

هذا القا ون تتألف كل منها من ثالثة مدققين من ذوي  أحكامأكثر تسمى )هيئة االعتراض( للبت في االعتراضات المقدمة وفق 

ذا كان الدخل الخبرة واالختصاا, ويجوز إذا كان مقدا  مبلغ الضريبة المعترض عليه ال يزيد على خمسة آالف دينا  أو إ

 الصافي المعترض عليه خسا ة ال تزيد على خمسين ألف دينا  أن تؤلف هيئة االعتراض من مدقق واحد. 

 تحدد إجراءات عمل هيئة االعتراض وكيفية اتخاذ قرا اتها بموجب  ظام يصد  لهذه الغاية . -2

( 28( من الفقرة )أ( من المادة )3الصاد ة بمقتضى البند )يجوز للمكلف االعتراض لدى هيئة االعتراض على قرا ات التدقيق  -*ب

( من هذا القا ون 31ي الصاد  بمقتضى المادة )دا  ( من هذا القا ون أو قرا  التقدير اإل29( من الفقرة )ب( من المادة )2والبند )

 ين يوما  من تا يخ تبليغه القرا .خالل مدة ال تزيد على ثالث

بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خالفا  لما أو ده المكلف يقع عبء إثبات  في حال إصدا  قرا  -1-*ج 

 .(وبكافة طرق اإلثبات القا و ية ,اضوفي مرحلة االعتر  ,مصد  الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق

                                                           

 سالة دكتو اه, كلية الحقوق جامعة عين شمس, د.ت,  حمد عبدالرؤوف, المناعة الضريبية في التشريع الضريبي المصري المقا ن,أمحمد د.   -26
 .647ا
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ن االعتراض سلطة تقديرية للمكلف أن هذا يوحي وكإبكلمة يجوز ف بدأتومن ظاهر النص الوا د في الفقرة )ب( التي 

 (27) بل  تفق مع جا ب من الفقه ,المشرع الضريبي إليهليس ما ذهب  بالتأكيدوهذا  ,تجاوزه حسبما يشاء أو إليهيمكن له اللجوء 

 إمكا ية, وليس التسليم بما جاء فيه أوالضريبي  ا على القر  يا  إدا  االعتراض  ماإ خيا ين:بين  تأتيهنا للمكلف الجوازية  أنفي 

      واللجوء مباشرة للطعن القضائي. اإلدا ي تجاوز التظلم 

التقدير  مأمو يعترض على قرا   أنطريق القضاء قبل  إلىالمميز  لجأ إذا: )حكمهاذلك محكمة التمييز ب إلىوقد ذهبت 

 .(28) .القا ون...( أحكامن الحكم برد االستئناف شكال يكون متفقا و إف

 ,العالقة الضريبية أطرافمصلحة متبادلة بين  تحقيقل وال  أاإلدا ي المكلف سلوك طريق الطعن  إلزامالحكمة من  وتأتي 

العامة  اإليرادات وتأخرالقضائية  لإلطالةتجنبا  وأيسرهاالسبل  بأسرعأي خالف مع المكلفين  بإ هاءة فهي ترغب دا  فمن جا ب اإل

تنهي النزاع  أ ها إلى إضافةمن جا ب المكلف فهي  أما ؛لالحتياجات العامة تلبية   لألموال خيرةلحاجة األ  ظرا   ,عن  فد الخزينة

 إلىصغا  المكلفين  أحيا ا  والتي تدفع  ,توفر عليه الوقت والجهد والنفقات القضائية التي قد تفوق طاقته أ ها إال ,سريعا   الضريبي

 النفقات القضائية. الضريبة وبينمقا  ة بين الفرق في الزيادة عند اللهم  إ صافهالتسليم بالقرا  الضريبي  غم عدم 

وقد حدد المشّرع القرا ات التي يجوز للمكّلف تقديم اعتراض عليها لدى هيئة االعتراض, وحّدد مدة زمنية للمكّلف لتقديم   

ت النظر في االعتراض وصالحّيات هيئة ا  من تا يخ تبليغه القرا , وبين القا ون إجراءااالعتراض ال تزيد على ثالثين يوم

 (29)االعتراض والقرا ات التي تصد  عنها.

قا ون ضريبة  حكامأل القرا ات الصاد ة وفقا   بعضَأخرج المشّرع الضريبي  و غم أهمية االعتراض اإلدا ي الضريبي إال أن

( من 33حيث أو دت المادة )ي, ولم يجز الطعن بها من قبل المكّلف أمام هيئة االعتراض دا  الدخل من  طاق مرحلة الطعن اإل

وجب المواد وهي القرا ات الصاد ة بم ,قا ون ضريبة الدخل سالفة الذكر القرا ات التي يجوز االعتراض عليها على سبيل الحصر

في  -أ( التي جاء فيها: )36على المكلفين بموجب المادة ) ت الصاد ة بفرض الغراماتاخرج المشرع القرا  ( وبالتالي أ28,29,31)
                                                           

حمدي قبيالت, المبادئ القا و ية لحقوق المكلف بالضريبة في القا ون األ د ي والمصري, بحث منشو  في مجلة جامعة الكويت  ود.د. عادل العلي   -27
 .333, ا 12/2017( 2( العدد )2( المجلد )2للحقوق, السنة )

, مجموعة االجتهادات القضائية الصاد ة عن محكمة التمييز األ د ية في قضايا ضريبة الدخل والضريبة العامة على 168/58ييز حقوق  قم قرا  تم  -28
 .245(, ا , 2المبيعات, مجموعة االجتهادات الكاملة , ج)

 .2014لعام  34( من قا ون ضريبة الدخل  قم 33اا الفقرة )ب(, المادة ) 29
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بنسبة أ بعة باأللف  أخيرهذا القا ون تستوفي الدائرة غرامة ت أحكامحال عدم دفع الضريبة أو تو يدها في المواعيد المحددة بموجب 

 .(أو أي جزء منه أخيربوع تمن قيمة  صيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو تو يدها وذلك عن كل أس

ة دا  في حال اكتشاف اإلمباشرة التي ترتبط بالتكليف الضريبي و  (34بموجب المادة )القرا ات الصاد ة  خرج المشرعكما أ

القرا   إغفال أوفي تطبيق القا ون,  أوجود خط القرا  الضريبي محل السنة الضريبية إصدا من سنوات  أ بعالضريبية خالل 

 تكليفا جديدا للمكلف يتضمنمثل هذا النوع من القرا ات  أنواقعة لوجود مصد  دخل لم يعالج في حينه, وحقيقة  أوالسابق لحقيقة 

 القرا اتهذه  إخضاعبالمشرع  األولىوبالتالي كان  ,بطي السنة محل البحث األصلخروجا عن تشكل و  سنة ماضية أ باحعلى 

 أحكاممع مراعاة  -*أ(34جاء في المادة ) وقد ,آخرمن أي قرا   أكثرحيث تبرز الحكمة من هذا الحق  ,ي دا  لحق التظلم اإل

الفقرة )ب( من هذه المادة, يجوز للمدير أو المدقق خالل مدة ال تزيد على أ بع سنوات من تا يخ تقديم اإلقرا  الضريبي أو من 

( من 32المادة ) أحكامي أو فرض الضريبة المقطوعة وفق دا  ا  التااقدير اإلحسب مقتضى الحال أو تا يخ إصدا  قر  ,تا يخ تعديله

ي أو القرا  الصاد  عن هيئة االعتراض أو في أي دا  هذا القا ون أن يقر  إعادة النظر في قرا  التدقيق أو قرا  التقدير اإل

لمدير أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقواله إجراءات تم اتخاذها من المدير أو المدقق أو هيئة االعتراض, وبعد أن يتي  ا

 وبسط قضيته له إصدا  قرا  معدل ألي من هذه القرا ات لزيادة الضريبة أو تخفيضها في أي من الحالتين التاليتين :

 وجود خطأ في تطبيق القا ون. -1 

 إغفال القرا  السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصد  دخل لم يعالج في حينه . -2 

3- ..... 

ي سلوك غير محمود وجاَ به الصواب, وفي دا  هذه القرا ات من  طاق االعتراض اإل مثلو رى َأن سلوك المشّرع بِإخراجه    

وكان على المشّرع الضريبي وضع هذا األمر  ,لعالقة الضريبيةبين أطراف ا -التي ذكر اها آ فا-المنفعة المتبادلة ذلك تفويت 

  صب عينيه عند وضع القوا ين الضريبّية.  
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 المطلب الثالث

 االلتزام  بحق المكلف في االستعالم الضريبي

إحدى القواعد التي  التي تعدّ ( 30)يند ج حق المكلف في الحصول على المعلومات الضريبية ضمن إطا  قاعدة اليقين 

يلزم على اإلدا ة الضريبية مراعاتها عند فرض الضرائب, وتقتضي هذه القاعدة ضرو ة أن يكون المكلف على علم كامل 

وبالضريبة التي ستستحق عليه من  بااللتزامات الضريبية الملقاة على عاتقه, بحيث يتمكن على ضوء ذلك من تحديد موقفه المالي,

وهذا يرتب على اإلدا ة  والتنظيم الفني للضريبة, ام فرضها وتحصيلها, وكذلك حقوقه وواجباته المختلفة,حيث مقدا ها وأحك

 (  31)الضريبية أن تجعل المعلومات المرتبطة بها في متناول جميع المكلفين عن طريق أي وسائل اتصال إعالمية ممكنة.

ن بالقوا ين والتعليمات المالية الصاد ة وما يستجد من أوضاع ويرتب حق االستعالم على اإلدا ة الضريبية إعالم المكلفي

ضريبية تهم المكلفين في إطا  التشريع الضريبي, وذلك باعتماد الوسائل المسهلة لهذا الهدف كالنماذج الضريبية الجاهزة, 

للضريبة, وما تفرض عليها والكتيبات التي توزع على جمهو  المكلفين بصو ة مجا ية تتضمن شروحات لمصاد  الدخل الخاضعة 

كما أ ه  من أسعا  اإلعفاءات والتنزيالت الضريبية, وهو أسلوب يرمي إلى سد الفجوة المتحققة بين اإلدا ة الضريبية والمكلفين,

 (32)يؤدي إلى تالفي العديد من المشاكل التي تنجم عن جهل المكلفين بمسائل الضريبة على اختالفها.

ة في قا ون ضريبة الدخل ال  جد أي   ص يشير بوضوح إلى هذا الحق على الرغم من أهمية وباستقراء النصوا الوا د

 ذلك في  شر الوعي والثقافة الضريبية, وبالتالي تقليل الفجوة وتعزيز الثقة المتبادلة بين المكلف واإلدا ة الضريبية.

                                                           

تقااديرها واضاا  ومواعيااد تحصاايلها  وأساالوبكم...فسااعرها معااروف ووعائهااا معلااوم حالضااريبة الجياادة هااي تلااك المحااددة بوضااوح وبااال ت إنسااميث "دم آياارى  -30
, ا 2, ط2011محددة...ال لبس فيها وال غموض" ا ظار تفصايال  د. عاادل العلاي, المالياة العاماة والقاا ون الماالي والضاريبي, مكتباة الجامعاة, الشاا قة, 

 .268براهيم, مبادئ المالية العامة, مكتبة النهضة, القاهرة, د.ت, اوأيضا  د. محمد فؤاد إ .129
 .142, جامعة الموصل, العراق, دون تا يخ  شر, ا لمالي, دا  الكتب للطباعة والنشرعلم المالية العامة والتشريع ا ,يطاهر الجناب د. -31
 ,1984 مؤسسة األهرام, القاهرة, ,802مجلة األهرام االقتصادي العدد  الضرائب والممولين من المسئول؟ ,أزمة ثقة بين  محمد حسن محمد,د. اا  32
 .44ا
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لضريبية  بصراحة ووضوح,  ظرا  للدو  الذي يؤديه و رى أ ه كان على المشرع أن ينص على هذا االلتزام على اإلدا ة ا    

حول النشاط الذي يما سه واإللمام بااللتزامات المترتبة عليه,  ةاالستعالم الضريبي في حصول المكلف على معلومات ضريبية دقيق

مكن ألحد اإللمام بها ما لم وعدم الركون إلى قاعدة عدم االعتداد بالجهل بالقا ون, لما يتضمنه القا ون الضريبي من فنّيات ال ي

 يكن مختصا متمرسا في الشأن الضريبي.

 

  الرابعالمطلب 

 براد ما ادفعه المكلف  زياادة عن الضريبة المستحقة. اإللزام

ة الضااريبية بتحصاايلها منااه زيااادة دا  تاانص معظاام التشااريعات الضااريبية علااى حااق المكلااف فااي اسااترداد المبااالغ التااي قاماات اإل

ة الضااريبية ذاتهااا أو بناااء علااى مطالبااة ماان المكلااف. دا  عليااه ماان دياان الضااريبة, سااواء كااان ذلااك ماان تلقاااء اإلعلااى مااا هااو مسااتحق 

(33 )    

دفع المكلف مبلغا   اإذ -التي جاء فيها: )أ( من قا ون ضريبة الدخل 38في المادة ) الضريبي هذا الحقالمشرع  أو دوقد 

 أحكاميزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى 

تا يخ , ت لزم الدائرة برده إلى المكلف خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما  من وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيدالتشريعات النافذة, 

 تسلمها طلبا  خطيا  بذلك.

 %( سنويا .9لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة )أ( من هذه المادة فتلزم بدفع مبلغ إضافي بنسبة ) إذا -ب

 حااق المكلااف فااي اسااترداد المبااالغ التااي دفعهااا زيااادة علااى الضااريبة المسااتحقة عليااه ن ماانفااإ إليهاااوماان مفهااوم المااادة المشااا  

وفااي حالااة عاادم  د الاادائرة ( يومااا ماان تااا يخ المطالبااة بااه 30هااذا المبلااغ خااالل ماادة ) إعااادةتحوياال  ةخياار وعلااى األ, ة الضااريبيةدا  لااإل

 .(%( سنويا  9الرصيد الزائد في الموعد المحدد فتلزم بدفع فائدة بنسبة )

                                                           

 .208, ا 2011مصر, -جامعة حلوان-ا,  سالة دكتو اه, كلية الحقوق محمد علي الحرازي, المنازعات الضريبية ووسائل إ هائهد. اا  33
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ومان القضاايا العديادة التاي أشاا ت إلاى هاذا االلتازام مااا ذهبات إلياه محكماة التميياز بحكمهاا الاذي جااء فياه: )...وباسااتعراض 

المادة سالفة الذكر  جاد أ هاا تعطاي الحاق ألي شاخص دفاع ضاريبة دخال عان أي سانة يزياد عان المقادا  الصاحي  علياه؛ أن يساترد 

 (34) .(ه  شهادة بالمبلغ الواجب  دالمبلغ الزائد الذي دفعه ويصد  المقد

 إلاى اإلشاا ة( خالياا مان 38فقاد جااء  اص الماادة )( 35)حاق المكلاف باالساترداد مادة لساقوط  إلاىي  د اولم يشر المشرع األ

/أ( مان القاا ون الماد ي التاي جااء 368الماادة ) حكاامهاذه الحالاة تخضاع أل أن إلاى أشاا ( الاذي 36مدة تقاادم وهناا  تفاق ماع الفقاه )

....ما يسااتحق  ده اآلتيااةا قضاات خمااس ساانوات علااى الحقااوق  إذاالعااذ  الشاارعي  إثباااتوعاادم  إ كااا فيهااا: )ال تساامع الاادعوى عنااد 

 الوا دة في القوا ين الخاصة(. حكامباأل اإلخاللمن الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون  لألشخاا

 

 الخاتمة

, توصالنا إلاى ي د ااأل قاا ون ضاريبة الادخلالتاي  اص عليهاا  ينالمكّلفا التزامات اإلدا ة الضاريبية تجااهبعد استعراضنا ألهم  

 :اآلتيعلى النحو الخاصة بها والتوصيات  الد اسة عالجتهاالتي عدد من النتائج 

 : أواًل: النتائج

 واألساارالصااغيرة  األساارالعائليااة مااا بااين  اإلعفاااءاتاعتبااا ات العدالااة فااي ماان  /أ( 9فااي المااادة )المشاارع الضااريبي  لاام يااراعِ  -1

( دينااا  18000الشخصااية بواقااع ) اإلعفاااءاتحيااث ساااوى بينهمااا فااي  ,الكبياارة  غاام تباااين االلتزامااات المعيشااية الضاارو ية

 منهما. ألي

الضااريبية  اإلدا ة صااوا تلاازم  إلااىيبي   القااا ون الضاار افتقااصااو ه؛ ال أفضاالقاعاادة اليقااين علااى عاان مراعاااة المشاارع  غفاال -2

لمااااا يتضاااامنه قااااا ون ضااااريبة الاااادخل ماااان فنيااااات ال يمكاااان اإللمااااام بهااااا إال ماااان  ,بنشاااار الااااوعي الضااااريبي بااااين المكلفااااين

                                                           

 موقع قسطاس لألحكام القضائية والتشريعات القا و ية( 1946/2008تمييز حقوق  قم: ) اا  34
ضريبة الدخل فقد حدد المشرع األ د ي في قا ون الضريبة العامة على المبيعات مدة سقوط بثالث سنوات حيث جاء ذلك في المادة  قم قا ون اا خالفا ل 35

 لضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثالث سنوات (./ب( من هذا القا ون بقولها: )ال ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد ا53)

 .350اا د. عادل العلي ود. حمدي قبيالت, مرجع سابق,  36
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وبالتالي ال يجوز الركون إلى قاعدة عادم االعتاداد بالجهال مثل, اإلدا ة الضريبة هذا األمر بشكل أ ولم تراعِ  ,المتخصصين

 هذا الشأن. بالقا ون في

لمؤسساات المجتماع الماد ي والجمعياات التبرعاات المدفوعاة المسااواة فاي معاملاة ( 10فاي الماادة )المشرع الضريبي  لم يراعِ  -3

بالكاماال ماان الاادخل لألخياارة  المدفوعااة حيااث أجاااز تنزياال التبرعااات ,للمؤسسااات العامااةالخيرياة مقا  ااة بالتبرعااات المدفوعااة 

الخاضاااع  غااام اتحااااد % مااان الااادخل 25ماااا ال يزياااد عااان ب األولاااى إلاااى المدفوعاااة التبرعااااتبينماااا اقتصااار تنزيااال  ,الصاااافي

 .للمتبرع في العلة؛ وهي عدم استهداف النفع الشخصي التبرعين

 غاام أهميااة االعتااراض أو الااتظلم اإلدا ي الوجااوبي علااى القاارا ات الضااريبية ومااا يحققااه هااذا الااتظلم ماان مصاالحة متبادلااة  -4

( من 34,36خرج بعض القرا ات الضريبية الصاد ة بموجب المواد: )لضريبية, إال أن المشرع الضريبي أألطراف العالقة ا

 على العبء الضريبي. سلوك هذا الطريق  غم ا عكاسها

علاى ساحب صاالحية  (41بموجاب الماادة ) رعشاخالفا لماا هاو معماول باه ساابقا  فاي القاوا ين الضاريبية المتعاقباة عمال الم -5

 غم ماا يحتاجاه هاذا اإلجاراء مان سارعة ال تتناساب ماع طاول  ,المدين المتهرب من اإلدا ة وأسندها للقضاءمنع السفر عن 

 اإلجراءات القضائية.

مماا  ,الحقة لسنة الخساا ة خمس سنواتأ باح ( على حصر تدوير الخسائر بما ال يتجاوز 8عمل المشرع بموجب المادة ) -6

 يتعا ض مع العدالة الضريبية.
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التوصيات:  ثانيًا:   

الكبيارة  لألسارمراعااة  األسارة أفارادلعادد  الشخصاي اساتنادا   اإلعفااءفاي ( 9فاي الماادة ) األ د ايحبذا لو ماايز المشارع  -1

مان  1985( لسانة 57المعماول باه فاي قاا ون ضاريبة الادخل  قام: ) لألسلوبالرجوع ك أسريةوما تتكبده من التزامات 

 مراعاة العتبا ات العدالة الضريبية.مع عدد أفراد األسرة,  طرديا  يتناسب  إعفاء  حيث من  المكلف المعيل 

الضريبية بنشر الوعي الضريبي بكافة الوساائل المكتوباة والمساموعة  اإلدا ة إلزام على المشرع الضريبي حبذا لو عمل -2

مراعااة لقاعادة اليقاين فاي  ,األمارء ضاريبي لقااء التقصاير فاي هاذا بعا باأيالمكلاف  إلازامتحات طائلاة عادم  ,والمرئياة

 وعدم الركون إلى قاعدة عدم االعتداد بالجهل بالقا ون في هذا الشأن. ,أبهى صو ها

الموافاق  المدفوعاة لمؤسساات المجتماع الماد ي والجمعياات الخيرياة تعامال التبرعاات ( بحياث10تعديل المادة )ضرو ة  -3

 ,وتنزيلهااا بالكاماال ماان الاادخل الصااافي ,سسااات الحكوميااةللمؤ عليهااا ماان مجلااس الااوز اء؛ معاملااة التبرعااات المدفوعااة 

 .للمتبرع التحادهما في العلة؛ وهي عدم استهداف النفع الشخصي

( التاااي تتنااااول كيفياااة الغراماااات 34القااارا  الصااااد ة بموجاااب الماااادة )الوجاااوبي؛ ضااارو ة أن يشااامل االعتاااراض اإلدا ي  -4

( التاي تتنااول حاق 36ا ات الصااد ة بموجاب الماادة )ر شامل القاوكاذلك أن ي وطريقة احتساابها, المدفوعة على المكلفين

 .تااإلدا ة بفت  الملفات الضريبية مرة أخرى خالل مدة ال تتجاوز أ بع سنو 

إعادة صالحية منع السفر إلى اإلدا ة الضريبية لما يحتاجه هذا اإلجراء من سرعة يتم  ( بحيث41تعديل المادة )  رى  -5

 بط التي وضعها المشارع لمما ساة هاذهطالما األخيرة متقيدة بالضوا ,حاالت التهرب الضريبييجنب اإلدا ة العديد من 

,  اهياااك عااان قلاااة اساااتخدامهما إال ( مااان الدساااتو 128و 8أي تعاااا ض ماااع الماااادتين )وال  ااارى فاااي ذلاااك  ,الصااالحية

 .لحاالت ضرو ة  اد ة ال تحتمل التأخير

تدوير الخساائر المتحققاة فاي سانة مان السانوات لعادد غيار محادد مان  ( بحيث يتم8 تمنى على المشرع تعديل المادة ) -6

 السنوات الالحقة تحقيقا  للعدالة الضريبية.
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 األردني  قانون الشركات  أحكامالشریك في شركة التضامن وفق  إخراج

  سجى عطا علي المجاولة

  المجموعة االردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

  :الملخص

من خالل  األردني  قانون الشركات  أحكامالشريك في شركة التضامن وفق  إخراجتناول البحث موضوع  

، واعتمدت شروط طلب الفصل القضائي للشريك من شركة التضامنالقانوني و  األساسالتركيز بشكل خاص على 

  التحليلي والمنهج االستقرائي الوصفي.الباحثة في ذلك على المنهج 

أو أحدهم وبقرار من من باقي الشركاء مقدم وجدت الدراسة أن فصل أحد الشركاء من الشركة جائز بطلب  

 .انقضاء شركة التضامن كأصل عام إلى فصل القضائي للشريكال، وال يؤدي المحكمة المختصة

من قانون  33عادة النظر في نص المادة إ همها، أ اقتراح الباحثة عدة توصيات  إلى وقد انتهت الدراسة 

ه بنصوص أحكاموبيان ، فصل الشريك من شركة التضامن طلب مستقل يعالجووضع نص  األردني  الشركات 

القانونية الناظمة لموضوع فصل الشريك وردت بشكل تكميلي لحاالت انقضاء شركة صريحة كون النصوص 

 .ولم تفرد بنصوص خاصة وكافية لتنظيم عملية فصل الشريك ،التضامن

 .فصل قضائي الشريك المتضامن، تضامن،ال شركةالكلمات المفتاحية: 
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Expulsion of the partner in the joint liability company in accordance 

with the provisions of the Jordanian Companies Law 

 

Summary 

 The research deals with the issue of dismissal of the partner in the partnership company 

in accordance with the provisions of the Jordanian companies’ law by focusing in 

particular on the legal basis and the conditions for requesting the judicial dismissal of 

the partner from the partnership company. The researcher relied on the analytical 

approach and the inductive and descriptive approach. 

The study finds that the dismissal of one of the partners from the company is 

permissible at a request submitted by the rest of the partners or one of them and by a 

decision of the competent court, and the judicial dismissal of the partner does not lead 

to the termination of the joint liability company as a general asset. 

The study concludes with the researcher’s proposal of several recommendations, the 

most important of which are to reconsider the text of Article 33 of the Jordanian 

Companies Law. The researcher also recommends developing an independent text that 

addresses the request to dismiss the partner from the partnership company, and to 

clarify its provisions with explicit texts, since the legal texts regulating the issue of 

partner dismissal are complementary to cases of termination of the partnership company 

and did not Uniqueness of special and sufficient provisions to regulate the process of 

separation of the partner 

Key words: Solidarity Company, solidarity partner, judicial dismissal 
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 مقدمة:

وهذا  ،الشريك البقاء في الشركة بما ال يتعارض مع مصلحة الشركة أو مصلحة باقي الشركاءمن حق 

يتفرع عن حق التملك، إال أن هذا الحق مقيد بعدة قيود بعضها مقرر للمصلحة العامة واآلخر مقرر لمصالح 

، (2020)حنان،اعةخاصة، فال ينبغي للمصلحة الخاصة أن تتعارض مع تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة الجم

ولما كان مبدأ فصل أحد الشركاء من شركة التضامن من المبادئ التي أقرتها معظم التشريعات، فال شك أن هذا 

 إلى المبدأ يعد قيدًا من القيود التي فرضها القانون في مجال الشركات على حقوق الشركاء، الذي يسعى من خالله

ء على حق من الحقوق التي كفلها لكل شريك في شركة التضامن، تحقيق مصلحة جماعية مشتركة، ويعد استثنا

دون إرادته ما دامت الشركة قائمة وهو حق الشريك في البقاء في الشركة وعدم جواز إجباره على الخروج منها 

 (.2020)سميرة،

فترة عقد  ية األولى التي يتمتع بها الشريك طوالاألساسيعد حق الشريك في البقاء في الشركة من الحقوق  

د القانوني الذي يسمح فصل شريك من الشركة إال بوجود السن طلب الشركة كون العقد شريعة المتعاقدين، وال يجوز

 لذلك سوف نتحدث، (2020،سميرة)البقاء في الشركة بعلى حق الشريك  استثناء د  هذا اإلجراء يعبذلك، ألن 

الشریك في شركة  إخراج)في هذا البحث بعنوان فصل الشريك من الشركة طلب القانوني ل عن األساستفصياًل 

 ( .األردني  قانون الشركات  أحكامالتضامن وفق 

 

 أهداف البحث:

 ما يلي:  إلى يهدف هذا البحث

 ة.األردني  وفق القوانين  لفصل الشريك من شركة التضامنطلب القانوني  األساسبيان   .1

 فصل الشريك من شركة التضامن.توضيح الشروط الواجب توافرها بطلب   .2

 .فصل الشريك من شركة التضامنبيان األثر القانوني المترتب على  .3
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 مشكلة البحث:

فصل الشريك المتضامن طلب ل القانوني األساستثور مشكلة البحث في التركيز بشكل مفصل وواضح على 

 قانونية، وتتمثل بالتساؤالت التالية: آثار، وكل ما يتبع ذلك من وشروطه من الشركة

 ؟ةاألردني  في القوانين  القانوني لفصل الشريك من شركة التضامن األساسهو  ما .1

 موفقًا في معالجة موضوع فصل أحد الشركاء من شركة التضامن؟ األردني  هل كان المشرع  .2

ا اتجهت محكمة التمييز إذم إلى، و الشريك إخراجهل خلط المشرع بين مصطلح فصل الشريك ومصطلح  .3

 ؟ةاألردني  

 فصل الشريك من الشركة؟طلب ما هي شروط  .4

 ؟فصل الشريك من الشركةثر القانوني المترتب على األ بيان .5

 ما هو دور المحكمة في تقرير فصل أحد الشركاء؟ .6

 

 أهمية البحث:  

طلب القانوني المترتب على  األساسنظرًا لقلة البحث في موضوع لهذه الدراسة قيمة نظرية وعملية؛ وذلك 

فصل الشريك من شركة التضامن، فهذه الدراسة تفتح آفاقًا لبحوث ودراسات مستقبلية، كما أنها تعد رفدًا 

  للمكتبة العربية بوجه عام.

االستثمارية واألكثر انتشارًا أما من حيث القيمة العملية؛ فهذه الدراسة مرتبطة بأهم نوع من أنواع الشركات 

فُه باآل  ثاروهي شركة التضامن، فتفيد كل شخص مقبل على االستثمار في هذا النوع من الشركات وتعر 

أن  إلى ، باإلضافةالقانوني لذلك األساسو  باقي الشركاء بطلب من تم فصل الشريكالقانونية المترتبة في حال 

لتعديل بعض النصوص القانونية بناء على التوصيات التي سوف  ي  األردنهذا ال يغني عن استفادة المشرع 

 يتقدم بها الباحث في هذا البحث.
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 منهجية البحث:

ويتمثل بعرض وتحليل النصوص القانونية تعتمد منهجية الدراسة في هذا البحث على المنهج التحليلي 

القانونية المتعلقة بهذا الكتب والمنهج االستقرائي الوصفي ويكون باستقراء ، األردني  حسب ما جاء في التشريع 

 .النتائج إلى راء الفقهية للوصولوتتبع اآل الموضوع

 

 محددات البحث:

؛ مما وشروطه فصل الشريك من شركة التضامنطلب ل القانوني األساسفي ينحصر البحث النطاق الموضوعي: 

يقتضي استبعاد باقي الشركات التي يوجد فيها شريك متضامن، وهي )شركة التوصية البسيطة والتوصية باألسهم(، 

 .فصل الشريك من شركة التضامن بشكل مفصلطلب التي نصت على  األردني  وتناول البحث نصوص القانون 

 

قضائية صدرت في فترات  أحكامنظرًا العتمادها على  ،لم يتحدد البحث في نطاق زمني معينالنطاق الزمني: 

أما من حيث زمن القوانين التي استندت عليها الدراسة؛ فهي  ،ما استقر عليه الفقه إلى زمنية مختلفة، باإلضافة

 القوانين الصادرة وفق أحدث التعديالت المنشورة في الجريدة الرسمية.

 

ة األردني  في المملكة  نيالصادر  ،شرح قانون الشركات والقانون المدنيتقتصر هذه الدراسة على النطاق المكاني: 

 الهاشمية .

 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

108 
 

 البحث: خطة

األول من هذه  المبحثمن خالل  فصل الشريك من شركة التضامنطلب القانوني ل األساسسوف نبي ن 

تحققها، وذلك من  آثارو فصل الشريك من الشركة طلب ، فيما يتطرق المبحث الثاني للحديث عن شروط الدراسة

ويتناول  ،فصل الشريك المتضامن من الشركةطلب ول يتناول شروط مطلبين؛ المطلب األ إلى خالل تقسيمه

 .ودور المحكمة في تقرير الفصل فصل الشريك من شركة التضامن آثارالمطلب الثاني 

 

خرج نخالل البحث والتوصيات التي سوف  وأخيرًا، الخاتمة: ستشتمل على النتائج التي سنتوصل إليها من

 .بها ويراها الباحث

 

 األول: المبحث

  الشریك من شركة التضامن فصلطلب لالقانوني  األساس

 

تضم  ألنهاولما كانت شركة التضامن تستند على االعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، 

إذ ال  ؛همية في هذه الشركةأ فتكون شخصية الشريك ذات  ،شركاء غالبًا تربطهم صلة القربى أو الصداقة أو المهنة

ركاء الريبة والشك فيه فال صاب باقي الشأو أإذا كان مقصرًا  ،بقاء على شريك ال يثقون فيهجبار الشركاء اإلإيجوز 

ولذلك يلجأ الشركاء أو  ،ا كانت الشركة ناجحةإذخاصة  ،صيرهجبار باقي الشركاء على تحمل نتائج تقإيمكن 

 طلب فصله من الشركة. إلى أحدهم

يضع   األردني  جعل المشرع  األمر الذي ،ونظرًا للدور الذي تلعبه شركة التضامن في الحياة االقتصادية

الكفيلة بضمان استمرارها، ومن الضمانات  سواء على مستوى القواعد الخاصة أو القواعد العامة، ،القوانين لتنظيمها

احد الشركاء من الشركة دون  إخراجنه خول للمحكمة السلطة في التدخل بأالتي منحها المشرع في القواعد العامة 
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وكان  ،ا تحقق من وجود واقعة من شأنها أن تعرقل سير الشركةإذأن تقرر حلها بالنسبة لسائر الشركاء، وذلك 

، والهدف هنا من فصل الشريك هو إبعاده من الشركة دون المساس بمصلحتها والمصلحة مصدرها ذلك الشريك

فال يمكن التضحية بمشروعيتها أو تعطيلها بصورة مفاجتة بسبب  ،جلهاأثار التي أنشتت من الجماعية للشركاء واآل

 .(2020)سميرة، الشركاءأحد 

من حق الشريك البقاء في الشركة مادامت اًء كونه نفصل الشريك من شركة التضامن استثطلب يعد و 

وإنما جعله من سلطة القضاء، وال  ،لمحض إرادة الشركاء األردني  لخطورة هذا االستثناء لم يتركه المشرع قائمة، و 

؛ فهي من (2020)سميرة،يجوز للشركاء االتفاق على خالف ذلك بأن يفصل الشريك من الشركة دون حكم قضائي

من المشرع بحق  اوال يجوز االتفاق على ما يخالفها، وهذا يعد إقرار  األردني  القواعد اآلمرة التي نص عليها المشرع 

الشريك في البقاء بالشركة حتى تنتهي مدتها، إال أنه في المقابل يجب أن تكون تصرفات كل شريك يقوم بها أو أي 

ال يكون سببًا من أسباب تعطيل عمل الشركة أت الشركة و نشتأن أجله الغرض الذي مقرار يتخذه ال تتعارض مع 

، فتوازن والشركة البقيةواستمرارها، وبهذا فإن حقه بالبقاء في الشركة مرهون بعدم تعارضه مع مصلحة الشركاء 

يكون وجوده يهدد  يضًا الأو (، 2020طراف الشركة هو الذي يعكس نية الشراكة في الشركة )حنان،أالمصالح بين 

هذا الشريك والتضحية به بداًل من  إخراجآخر الطلب من القضاء كة ر وإال أعطي الحق لكل ش ،استمرار الشركة

 (.1998)قرمان،  فسخ الشركة

قد تكون الشركة ناجحة في  إذفقد يرى الشركاء أنه يكفي فصل الشريك الُمعترض عليه دون حل الشركة، 

ألي  األردني  فأجاز القانون  ،أعمالها أو على وشك النجاح، وأن وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل االعتراض

من الشركاء في هذه الحالة أن يطلب من القضاء، ال حل الشركة، بل فصل الشريك الذي تكون تصرفاته محل 

 (.2016االعتراض)سومية،

القاضي فصل هذا الشريك واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، فهو ينقذ الشركة من االنهيار ا قرر إذف

والحفاظ على استمرارها وحفظ حقوق الشركاء الباقين والجمهور الذي يتعامل مع هذه الشركة، لذلك حق الشريك في 

، وليس من الحقوق التي خرينالبقاء في الشركة ليس مطلقًا بل هو حق نسبي، مقيد بعدم اإلضرار بمصالح اآل
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وفق ما تقتضيه المصلحة  ،سباب مرتبطة بوجود الشريك في الشركةالشريك أل إخراجيتعذر المساس بها، فيمكن 

 (.2019وسام،العامة للشركة ويحكم به القضاء)

 قد تقتضي المصلحة بحل الشركة أو فصل الشريك المخل بالتزامه منها واستمرارها بين باقي الشركاء،

والقاضي يجب أن يوازن بين مصلحة الشركة ومصلحة باقي الشركاء في  ،وتحديد تلك المصلحة منوط بالمحكمة

ا وجد أنه من المصلحة حل الشركة فيقرر ذلك، أو يقرر استمرار الشركة وفصل الشريك المخطئ منها، إذالشركة، ف

الل الظروف التي تمر بها الشركة، والمؤشرات مصلحة الشركة من خ إلى األول وعادة ما تنظر المحكمة في المقام

 (.2009)ناصيف،  االقتصادية والوضع المالي لها ومدى نجاحها وسمعتها في الوسط التجاري 

ن حكم فصل الشريك من الشركة بدال من حلها فيه تحقيق للمصالح المشتركة إ :وعليه نستطيع القول

 ولهذا ال يجب تعليق حياة الشركة على إرادة أحد الشركاءللشركاء واالقتصاد الوطني وكل من يتعامل معها، 

 (2020)سميرة،

 إخالله بالتزاماته تجاه الشركة وبما أن الفصل هو عبارة عن جزاء يترتب على مسؤولية الشريك نتيجة

حكم ذلك الجزاء أساس قانوني تستند إليه، ومبررات قوية تدعم القضاء نحو اللفال بد أن يكون (؛ 2020)سميرة، 

 بها، كون هذا الجزاء شديد الخطورة.

 طلب فصل الشريك من الشركة كإجراء إلى جازت اللجوءأاق التشريعات هناك نصوص قانونية وفي نط

 (.1995)العكيلي، على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للشركاء والجمهور ،حفاظاً بديل لحلها 

أي منهم من  إخراج"ال يجوز للشركاء في شركة التضامن  23 في المادة األردني  أجاز قانون الشركات 

للشركاء في شركة التضامن التقدم للمحكمة بطلب ف الشركة، إال بقرار من المحكمة بناء على طلب أي من الشركاء"

ضمنًا بجواز فصل الشريك من الشركة من خالل اشتراطها بأن  23فصل أحد الشركاء من الشركة، فأقرت المادة 

كم من المحكمة بناًء على دعوى يتقدم بها أي منهم، إال أن هذه المادة لم تحدد األسباب المسوغة التي تبرر يكون بح

األولى من  من الحاالت في الفقرة اً لمشرع أكمل هذا النقص، فأورد خمسطلب الشركاء فصل أحدهم؛ لذلك فإن ا

ها المشرع أسبابًا د  لتضامن، وفي نفس الوقت عمن نفس القانون التي خصصها أساسًا لطلب فسخ شركة ا 33المادة 

الشريك من الشركة؛ فقد منح المحكمة في الفقرة الثانية من هذه المادة سلطة تقديرية واسعة في تقدير الوقائع  خراجإل
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 إخراجأو أن تحكم ب التي يستند إليها الشريك في طلب الفسخ، فلها أن تحكم بفسخ الشركة بناء على دعوى الفسخ،

استمرار الشركة بين باقي  إلى ا رأت أن ذلك سيؤديإذا توافرت األسباب المسوغة لذلك، إذشريك بداًل من فسخها ال

 األردني  من قانون الشركات  33، فنصت المادة الشركاء بصورة طبيعية، تحقق المصلحة للجميع وتحفظ حقوق الغير

دعوى يقدمها أحد الشركاء، وذلك في أي من الحاالت تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على  -أ على "

 التالية:

ا أخل أي شريك بعقد الشركة إخالاًل جوهريًا مستمرًا، أو ألحق ضررًا جسيمًا بها نتيجة ارتكابه خطأ أو إذ -1

 تقصيرًا أو إهمااًل في إدارة شؤونها أو في رعاية مصالحها أو المحافظة على حقوقها.

 استمرار الشركة في أعمالها إال بخسارة ألي سبب من األسباب. ا لم يعد ممكناً إذ -2

 ا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءًا كبيرًا منها بحيث أصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.إذ -3

 ا وقع أي خالف بين الشركاء وأصبح استمرار الشركة معه متعذرًا.إذ -4

 دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.ا أصبح أي من الشركاء عاجزًا بشكل إذ -5

للمحكمةةة فةةي أي حالةةة مةةن الحةةاالت المنصةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة إمةةا أن تقةةرر فسةةخ  -ب

 ا كان ذلك حسب تقديرها سةيؤديإذ ،شريك أو أكثر منها إخراجالشركة، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد 

 .استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير." ىإل

الشةةةريك لةةةه نفةةةس داللةةةة مصةةةطلح فصةةةل الشةةةريك؛  إخةةةراجوتجةةةدر المالحظةةةة هنةةةا بةةةأن اسةةةتعمال مصةةةطلح  

 للشريك عن طريق القضاء.عن إنهاء رابطة الشراكة  وكالهما يعبر ،خراجفالفصل هو المعنى المرادف لإل

فةةي  األردنةةي  الشةةريك( مةةن الشةةركة فةةي قةةانون الشةةركات  إخةةراجاسةةتخدم مصةةطلح )  األردنةةي  ونةةرى أن المشةةرع 

، أمةةا األردنةةي  مةةن القةةانون المةةدني  605فةةي المةةادة  ، بينمةةا اسةةتخدم مصةةطلح )فصةةل الشةةريك( 33والمةةادة  23المةةادة 

سةاس أرد فةي قرارهةا التةالي: " ... فةإن ( حسب مةا و خراجاإلة فقد اتجهت الستخدام مصطلح ) األردني  محكمة التمييز 

الشةةريك المةةدعى عليةةه لتخلفةةه عةةن تنفيةةذ التزامةةه الةةوارد فةةي االتفاقيةةات الالحقةةة لتةةاريخ تسةةجيل  إخةةراجهةةذه الةةدعوى هةةو 

يه محكمةة االسةتتناف بةأن حةق الشةريك لإوقع منه ... وعليه فإن ما توصلت قرار الموهو ما رضي به في اإل ،الشركة
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ومخالفةةةًا إلرادة  ،الشةةةريك المتضةةةامن مقامةةةة ممةةةن ال يملةةةك حةةةق تقةةةديمها جةةةاء فةةةي غيةةةر محلةةةه خةةةراجإقامةةةة الةةةدعوى إل

 (.242/2007ة حقوق، رقم األردني  الطرفين على النحو الذي تم بيانه" )محكمة التمييز 

كلمةةة )فصةةل( لهةةا عةةدة معةةاني فةةي اللغةةة تةةدل علةةى "  نإن مصةةطلح الفصةةل أعةةم وأشةةمل حيةةث أ ةالباحثةة تةةرى 

 ومةةةا 960) القةةةاموس المحةةةيط، ص " القطةةةع والخةةةروج واالنفصةةةال مةةةن شةةةيء واحةةةد مشةةةترك يقبةةةل االنقسةةةام والتجزئةةةة.

 بعدها(

فصل  التقدم بطلب قد أجازتا صراحة األردني  من قانون الشركات  33و  23مما سبق يتضح بأن المادتين 

التفصيالت المتعلقة بفصل  التضامن ولو بطريقة غير مباشرة، لكن كلتا المادتين لم تتناوالأحد الشركاء من شركة 

لمعالجة تلك التفصيالت الناجمة عن  القواعد العامة إلى ضرورة الرجوع الشريك من شركة التضامن، وهذا يعني

عن موضوع فصل الشريك من شركة ؛ فقد أورد نصًا صريحًا األردني  القانون المدني  إلى الفصل، وبالرجوع

"يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من الشركاء يكون  605/1التضامن، تمثل بالمادة 

اعتراضًا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببًا مسوغًا لحل الشركة على أن تظل  آثاروجوده قد 

 .المذكورةحاالت البجواز فصل الشريك من شركة التضامن في  تقضي ." التيالشركة قائمة بين الباقين.

يقرر الحق للشريك أن يطلب من المحكمة أن  األردني  مبدأ عامًا في القانون المدني  األردني  وضع المشرع 

بما فيها  ،تحكم بفصل الشريك من الشركة ضمن القواعد العامة التي تنطبق على جميع الشركات المدنية والتجارية

 شركة التضامن موضوع هذه الدراسة.

ة جائز، األردني  ن فصل أحد الشركاء من شركة التضامن في التشريعات أإجمااًل مما سبق؛ ترى الباحثة 

اعتراضًا على مد أجلها أو  آثاركأن يكون وجوده قد  ،مسو غة لذلك ون بقرار من المحكمة ووجود أسباببشرط أن يك

عمال الشركة أ كأن يعرقل سير  ،لفصله من الشركة تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببًا مسوغاً 

منها واستمرار  الُمخل وللمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بحل الشركة أو فصل الشريك(، 2020ونشاطها)حنان،

 .الشركة بين باقي الشركاء
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 الثاني: المبحث

 تحققها آثارو  فصل الشریك من شركة التضامنشروط 

 د  أحد الشركاء بأعمال وتصرفات تعا قام إذ ،يكون فصل الشريك من قبل المحكمة بطلب يقدمه الشركاء

بناء على  ،هنا أعطى المحكمة سلطة فصل أحد الشركاء من الشركة األردني  سببًا مسوغًا لحل الشركة، والمشرع 

له وللمحكمة تقرير مدى أهمية األسباب المقدمة من قبل  مشفوعًا باألسباب المسوغةالشركاء طلب مقدم من قبل 

وتأثيرها على الشركة، فال يجوز فصل أحد الشركاء وحرمانه من حقه بالبقاء في الشركة دون  تهاوخطور  الشركاء

 . (2020)حنان،أسباب جدية تبرر فصله

 

 ول: المطلب األ 

 التضامنشروط فصل الشریك من شركة 

توافر مجموعة من الشروط في حال توافرها يمكن للقاضي على ضوئها إصدار  األردني  اشترط المشرع 

  .(1995)العكيلي،  وإال كان ذلك القرار معيبًا ومعرضًا لإلبطال ،قراره بفصل ذلك الشريك

 ونجمل هذه الشروط فيما يلي:

اعتراضًا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن  آثارقد الشريك المطلوب فصله وجود يجب أن يكون  .1

خسائر  وتلحق ،كأن يقوم بأفعال وتصرفات تضر بالشركة بشكل مستمر ،لفصله اعتباره سببًا مسوغاً 

الذي  وليس فقط أن يقوم بأعمال مفادها استخدام حقه ،عقد الشركة حكامخطأ أو مخالفة ألمن فادحة بها 

 إلى ، وال يحق للشريك المقصر أن يتقدم بطلب حل الشركة(2001راونة، الط) قرره له القانون أو العقد

 .(2012)سامي،  المحكمة

فال يجوز  ،يجب أن يصدر الحكم بفصل الشريك من المحكمة بناء على طلب الشركاء جميعهم أو أحدهم .2

ألي شريك في الشركة أن يقرر فصل أحد الشركاء منها بمحض إرادته أو بإجماع باقي الشركاء أو 
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استنادًا لطلب مقدم من  ،المحكمة المختصة للحكم بفصل الشريك إلى باالتفاق بينهم، بل يجب اللجوء

) العكيلي، طلبهم الفصلسباب أفوعًا بتقديم البينات التي تثبت مش ،المحكمة إلى الشركاء أو أحدهم

فلها مطلق الحرية في  ،ا توافر أحد أسبابهإذإال أن المحكمة غير ملزمة بإصدار قرار الفصل (، 1995

ا اقتنعت أن مثل هذا إذالشريك  إخراجوقد تقرر  ،تقدير الوقائع والظروف التي تستوجب فصل الشريك

أو تقرر حل الشركة أو بقاء  ،بصورة مطمتنةاإلجراء سوف يوفر للشركة ظروف االستمرار في أعمالها 

 .(2012)سامي،  أحد الشركاء منها إخراجالشركة مستمرة دون 

 

أسباب معقولة تسوغ فصل الشريك من الشركة تؤثر  إلى خراجيجب أن يستند الشريك الذي تقدم بطلب اإل .3

ويكون له مصلحة ، (2020ميرة،)ساعتراضًا على مد أجلها ثارأتأثيرًا سلبيًا على نشاطها، أو يكون وجوده 

 .(2001الطراونة،  )وأال يكون طرفًا في النزاع الحاصل في الشركة ،في طلب الفصل مشروعة

 

ولم تنتِه المدة المحددة لها ولم  ،يجب أن تكون الشركة قائمة وتمارس نشاطها وأعمالها بصورة طبيعية .4

فال عبرة بالطلب المقدم لفصل أحد الشركاء بعد انقضاء الشركة  ،تنقِض ألي سبب من أسباب االنقضاء

 وهذا شرط بديهي لتقديم طلب فصل أحد الشركاء من الشركة.

 

للشركة يسمح باستمرارها بين باقي الشركاء بعد خروج أحدهم منها بحكم من  األساسأن يكون النظام  .5

 (.2020 ،سميرة) المحكمة، ألن أساس الشركة عقدها التأسيسي
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 المطلب الثاني:

  المترتبة على فصل الشریك من شركة التضامن ثاراآل

 ذلك ودور المحكمة في

 

يبقى الشريك المتضامن مسؤواًل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة أثناء قيامها وبعد انقضائها 

 وإنما تتعداها ،كما لو كانت ديونًا خاصة به، وال تكون بنسبة حصته في رأسمال الشركة فقط )رضوان(، وتصفيتها

أموال الشركة  إلى إضافة ،، ويكون ضامنًا لديون الشركة بأمواله الشخصية(2019)ولد محمد،أمواله الشخصية إلى

وهذا  ،وحقوق دائنيه الشخصيينتضمن ذمة الشريك حقوق دائني الشركة  ذاتها بوصفها شخصًا معنويًا، وبذلك

الشركاء متضامنين فيما بينهم للوفاء بالتزامات الشركة الناشتة عن  د  ضمان إضافي لمصلحة دائني الشركة، ويع

، وأيضًا الشركاء (1995)العكيلي،  تعاملها باسمها ولحسابها كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء

ا حصل أحد األشخاص على حكم بإلزام الشركة بأن إذلتكافل فيما بينهم، فمسؤولون عن التزامات الشركة على وجه ا

فيستطيع أن يطالب الشركة كشخص معنوي بهذا المبلغ أو أن يطالب الشريك المليء،  ،تؤدي له مبلغًا من المال

قبل التنفيذ وليس للشريك أن يدفع بالتجريد )في األنظمة التي أخذت بالتجريد( بطلب الرجوع على الشركة  أوال  

وإن لم يوقع سند المديونية  ،عليه؛ كونه متضامنًا ومسؤوليته غير محدودة في حصة معينة، والشريك ملزم بالدين

، (2019وليس له أن يطالب بتوزيع سداد الدين على باقي الشركاء)وسام، يكفي أن يوقعه أحد الشركاء باسم الشركة

ركة والشركاء فيما أوفى به، وأي اتفاق يمنع الشريك من الرجوع على للشريك الموفي حق الرجوع على مال الش ولكن

 (.1994)فودة،  ية لشركة التضامناألساسأموال الشركة والشركاء يقع باطاًل لمخالفته الخاصية 

 أنمن قانون الشركات ب 27/أ والمادة 26ة في قرارها "... استنادًا لنص المادة األردني  قضت محكمة التمييز        

بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون وااللتزامات التي تترتب على  الشريك في شركة التضامن مسؤول

الشركة أثناء وجوده شريكًا فيها، ويكون ضامنًا بأمواله الشخصية لتلك الديون وااللتزامات، وأنه لكل شريك حق 

الشريك في شركة التضامن بصفته الشخصية خصمًا  العودة على الشركة بما سدده من التزاماتها، وبذلك ينتصب
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ويكون ما توصلت  ،ثناء وجوده فيهاأبته بما دفعه من ديون عن الشركة في الدعوى المقامة من الشريك اآلخر لمطال

ة األردني  قرار محكمة التمييز " )القانون مما يتعين معه رد التمييز أحكامإليه محكمة االستتناف بقرارها المميز يتفق و 

 (.2005، لسنة 319/2005بصفتها الحقوقية رقم 

عدم إجازة التنفيذ على أموال الشريك  األردني   ( من قانون الشركات27المادة )في  األردني  المشرع  وأورد

ا لم تكِف أموال الشركة لسداد الدين فيمكن الرجوع إذالخاصة من قبل الدائنين إال بعد التنفيذ على أموال الشركة، و 

أي أن رجوع دائن الشركة على باقي الشركاء مقيد  ،(1995)العكيلي،  تبقى منه على األموال الخاصة للشركاءبما 

ا إذبعجز الشركة عن الوفاء بديونها؛ ذلك ألن التضامن يكون بين الشركاء وليس بينهم وبين الشركة، ألن التضامن 

 .الشركة من ناحية أخرى كان قائمًا بين الشركاء جميعًا من ناحية، وبينهم وبين 

 

ال ينتصب الشريك خصمًا إال بعد مخاصمة  إذة أنه  "في هذه الدعوى األردني  أشارت محكمة التمييز 

الشركة... وعليه تكون الدعوى المقامة من المميز بمواجهة المميز ضده بصفته الشخصية مستوجبة الرد لعدم 

 .(2018، لسنة 5093بصفتها الحقوقية رقم ة األردني  قرار محكمة التمييز  )صحة الخصومة..."

القاعدة العامة أن المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن عن ديون الشركة تبقى وإن خرج 

، (2019)ولد محمد،منها، وال تسقط إال بالتقادم، وكل اتفاق مخالف لذلك بين الشركاء ال يسري أثره بالنسبة للغير

ا التزم باإلجراءات المقررة قانونًا إذمسؤواًل عن الديون التي نشأت بعد خروجه من الشركة إال أن الشريك ال يكون 

، التي تجعل الشريك مسؤواًل في أمواله الخاصة األردني  ( من قانون الشركات 26لذلك، وهذا ما نصت عليه المادة )

ل كل من تظاهر بأنه شريك في الشركة عن ديون الشركة التي ترتبت في ذمتها عندما كان شريكًا فيها، والتي تحم

ا ترتبت ديون للغير إذالمسؤولية في مواجهة الغير الذي أصبح دائنًا للشركة اعتقادًا منه بصحة ادعائه، وعلى ذلك 

ا تم إذفال يسأل عنها (، 2020)سميرة،في ذمة الشركة بعد خروج الشريك منها وفقدانه لصفته كشريك في الشركة 

 .(1995)العكيلي،  ن الشركة وإعالم الغير بانسحابه بالطرق القانونيةرفع اسمه من عنوا

األصل عند خروج شريك من شركة التضامن أن يفقد صفة التاجر وال يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها 

وهذا الوضع الطبيعي أي أن الشريك الذي تقرر فصله  )رضوان(، منذ الوقت الذي تقرر خروجه فيه من الشركة
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ن يجب ان أساسياقت خروجه منها، إال أنه يوجد شرطوثبت بحكم من المحكمة ال يسأل عن التزامات الشركة منذ و 

 ه من شركة التضامن وهما:إخراجتوافرهما لوقف المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك الذي تم 

ركة بالنسبة للشريك الذي خرج من الشركة في الحاالت التي يكون فيها شهر االنقضاء : شهر انقضاء الشاألول 

 واجبًا.

ه من الشركة، إخراجتكمن أهمية الشهر في إعالم الغير الذي يتعامل مع الشركة بأن أحد الشركاء قد تم 

تعامل مع الشركة، ويشمل إنقاص الضمان العام لدائني الشركة، الذي يعتمدون عليه في ال إلى األمر الذي يؤدي

 (2017عبد الحليم،.)أموال الشركاء المتضامنين الشخصية إلى الضمان العام رأسمال الشركة باإلضافة

ا لم يتم شهر خروج الشريك من الشركة يبقى مسؤواًل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون والتزامات إذو          

 )رضوان(.الشركة ولو كانت الحقة لخروجه من الشركة

 

يقصد بعنوان الشركة  ، و(2017)عبد الحليم،ا كان مدرجًا فيهإذأن يحذف اسم الشريك من عنوان الشركة  الثاني:

االسم الذي تتخذه الشركة لنفسها لتتميز به عن غيرها ولتتعامل به مع الجمهور كشخص معنوي منفصل "

 .(97،ص1992عن الشركاء" )الماحي، 

" يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء  األردني   قانون الشركات/أ من 10وتضمنت المادة 

 إلى ن تضاف في هذه الحالةأو لقبه على أكثر منهم أو أو من اسم واحد أو كنية كل منهم ، أو من لقب أ، فيها

ن أ، ويجب العبارةو ما يفيد معنى هذه أو )وشركاهم( حسب مقتضى الحال، أ)وشركاه( و أسمائهم عبارة أاسمه 

 د  بحيث يع يكون من خالل عنوانها، شركة التضامنإن تعامل و  ، يكون عنوان الشركة متفقا دائمًا مع هيتتها القائمة"

 إلى باإلضافة ،كأن كل شريك وقع بنفسه على التصرف فيلتزم به، وتكون ذمة الشريك المدين ضامنة للوفاء بديونه

أموال الشركة بديونها؛ كان الشركاء  ا لم تفِ إذكاملة تنصب على كل أمواله، فديون الشركة يسأل عنها مسؤولية 

 ، فيكون لدائني الشركة ضمان(2019)ولد محمد،مسؤولين عن هذه الديون مسؤولية شخصية في أموالهم الخاصة

ن إضافي على الذمة المالية للشركاء فيزاحمون الدائني نللشركة، كما لهم ضماخاص بهم على الذمة المالية 
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ولية الشركاء نظرًا لمسؤ  ،رأسمال شركة التضامن ذا اعتبار كبير بالنسبة للغير د  الشخصيين للشريك؛ فلذلك ال يع

 (.1992)الماحي،  باطاًل كل شرط يحدد مسؤولية الشركاء أو أحدهم د  الشخصية، ولهذا يع

م الشريك الخارج من الشركة من عنوانها منعًا للبس الذي قد يقع فيه الشخص الذي يشترط شطب اس         

من خالل ورود اسم الشريك المفصول منها في عنوانها؛ مما يدفع الغير للتعامل معها ويبقى  ،يتعامل مع الشركة

 )رضوان(.نوعًا من الشهر د  على وجود ذلك الشريك فيها، ألن العنوان يع معتمداً 

المسؤولية غير المحدودة للشريك تتعلق بالنظام العام، فكل شرط يعفى منه يعد باطاًل في مواجهة الغير،         

 (.1995)العكيلي،  وهذه المسؤولية تقضي بها القواعد العامة في التضامن بين المدينين

شركة التضامن مسؤواًل ة في قرارها بأنه "يكون الشريك المتضامن في األردني  وقد قضت محكمة التمييز 

 أحكاموفق  ،بالتضامن مع بقية الشركاء تجاه الغير عن االلتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكًا فيها

 أحكامويجوز لدائني شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها وفق  ،األردني   /أ من قانون الشركات26المادة 

ن المدعي وبصفته المذكورة في الئحة الدعوى وكونه كان شريكًا متضامنًا في إ إذ ،ذات القانون من  27المادة 

ة )حقوق( رقم األردني  قرار محكمة التمييز  )الشركة الموجهة إليها المطالبة موضوع الدعوى فإنه يعتبر خصمًا "

 (.2010لسنة 2677/2010

اآلخر، وتخلف أحدهما يبقي الشريك الشرطان المذكوران يجب توافرهما معًا فال يكتفى بأحدهما عن 

بعد خروجه من الشركة وعن االلتزامات المترتبة  ،مسؤواًل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتعهداتها

 )رضوان(. على الشركة بعد خروجه منها

إشهار ه من الشركة ال يصبح مسؤواًل عن التزامات الشركة الالحقة لخروجه بعد إخراجفالشريك الذي تم  

خروجه من الشركة، ولو خرج الشريك من الشركة بقيت مسؤوليته قائمة تجاه ديون الشركة حتى تاريخ إشهار 

 ، غنيم، سنة)بال((.منصور)خروجه
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وبذلك يجب التعديل في بيانات عقد الشركة التأسيس وإدراج هذا التغيير في سجل شركات األشخاص، إال  

ا احتوى عقد الشركة شرطًا يقضي بانقضاء الشركة في حال فصل أحد الشركاء منها بحكم قضائي من المحكمة، إذ

 (.1995)العكيلي،  لوجود مثل هذا الشرط ةبفصل الشريك مع بقاء الشركة قائموهنا ال تستطيع المحكمة الحكم 

قبل  لم تكن موجودة حالة قانونية جديدةنشائية التي تنشئ اإل حكاممن األالشريك من الشركة  إخراجالحكم ب

) تتمثل في فصل الشريك بالنسبة للمستقبل دون أثر رجعي ،وهي تغير في المراكز القانونية ،إصدار الحكم

ه، وال يحق للشريك إخراجويجب تصفية حصة الشريك وتقدير قيمتها بتاريخ صدور الحكم ب(، 2020سميرة،

ه من إخراجا كانت نتيجة لألعمال التي سبقت إذالمطالبة بأية أرباح أو المشاركة بالخسائر بعد هذا التاريخ إال 

 (.2011)ناصيف،  الشركة

الشريك إال من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وال  إخراجومتى أصدرت المحكمة الحكم بفصل الشريك فال يتم 

 (.2002)العريني،  المستقبل فقط إلى ل على الماضي، وإنما تسري بالنسبةالفص آثارتنسحب 

ويدفع له  ،أما الشريك المفصول فيصغي نصيبه في الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل

نقدا، وال يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من الحقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة 

 (.2016على الفصل)سومية،

 

حل الشركة قضاًء بسبب إخالل أحد الشركاء بالتزامه، يقتضي في هذه الحالة أن يحق للشريك اآلخر 

؛ فالشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضي به في أمواله الخاصة وليس في (2020)سميرة، المطالبة بالتعويض

 .(1999)احمد،  أموال الشركة

ا اقتضى إذالمسؤولية عن الخطأ الشخصي، والمحكمة تحدد مقدار التعويض،  حكاميقرر التعويض وفقًا أل

)ناصيف،  من أموال الشركةاألمر ذلك، ويتحمل الشريك المخطئ التعويض من أمواله الشخصية الخاصة وليس 

2011.) 
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عماًل بالمادتين  7/2/2011ة على ذلك بقرارها التالي "قضت المحكمة بتاريخ األردني  وأكدت محكمة التمييز 

الشريك المدعى عليه من شركة التضامن، وإلزام المدعى  إخراج( من قانون الشركات الحكم ب4/1/أ/33و  23)

لشريك المدعي وبما يعادل حصصه في الشركة وفق ما جاء بتقرير عليه بضمان األضرار التي لحقت با

 (.2012لسنة  2864ة، رقم األردني  قرار محكمة التمييز  ")الخبير...

حكم فصل الشريك بالنسبة لباقي الشركاء في الشركة فتبقى الشركة مستمرة بينهم؛ ولكن يترتب  آثارأما 

أوضاع الشركة وفقًا لما يتطلبه  الشركة، وأيضًا يجب عليهم تعديل عليهم التزام بدفع حصة الشريك المفصول من

ة "إن كون أحد الشركاء األردني  وفي ذلك قضت محكمة التمييز  ،/ج 28حسب المادة  األردني   قانون الشركات

المفوضين بالتوقيع عن الشركة قد تم فصله من الشركة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، يوجب على 

" )قرار محكمة باقي الشركاء تعديل أوضاع الشركة، بحيث يبين تعديل األشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة

 .( 2019لسنة 365/2019ة رقم األردني  التمييز 

ا كان العنوان يتضمن اسم الشريك المفصول، وذلك إذفيجب على الشركاء تعديل عقد الشركة وعنوانها 

بشركات األشخاص خالل  ار التعديل في سجل الشركات الخاصالشركات إلشه مراقب إلى بطلب يتقدمون به

وعلى المراقب نشر تلك ، األردني  ( من قانون الشركات 13،14حسب المادتين ) ( يومًا من تاريخ إجرائه30)

رية تجاه ا لم يقم الشركاء بذلك فال تكون التغييرات ساإذالتعديالت في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة، و 

الغير، ويقع على الشركاء مسؤولية أي ضرر يترتب على الغير بسبب إهمالهم، تمامًا كمسؤوليتهم بعد تأسيس 

 .األردني  من قانون الشركات  15حسب المادة  الشركة ابتداًء وعدم تسجيلها

لحقهم أو لحق ا إذوفي المقابل يحق للشركاء مطالبة الشريك الذي قاموا بفصله من الشركة بالتعويض 

 ،الشركة الضرر من جراء فصله من الشركة، فيتعين على كل شريك إال يسبب أضرارًا للشركة والشركاء اآلخرين

وإال ُألزم بضمان ذلك الضرر عن طريق التعويض لصالح الشركة والشركاء، وهذا األمر تقرره قواعد العدالة ومبدأ 

عماًل  امة في المسؤولية المدنية لتوافر عناصرها وهي الخطأ والضررحسن النية في التعاقد، وتطبيقًا للقواعد الع

 .األردني  ( من القانون المدني 256بنص المادة )
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في حال انسحاب الشريك من شركة التضامن وال  3/أ/28في المادة  األردني  وهذا ما أكده قانون الشركات 

مسؤواًل عن تصرفاته وضمان ما أحدثه من ضرر يوجد ما يمنع بتطبيقه على الشريك المفصول، فيكون الشريك 

للشركة والشركاء، وتكون مسؤوليته تجاه الشركة مسؤولية عقدية، وتكون دعوى التعويض ضد الشريك المفصول 

 .(2004، عبد الحميد) محكومة بقواعد المسؤولية العقدية

فصل الشريك على حقوق الغير فيعد الحكم الصادر بفصل أحد الشركاء منشأ لوضع جديد  ثارأما بالنسبة آل

تغيير جوهري في عالقة  إلى فهو يؤدي (،2020) سميرة، يختلف عن الوضع السابق الُمعلن عنه في عقد الشركة

بة للغير لكي يتعامل مع ذاالشريك بالشركة والشركاء، فشخصية الشريك ومالءته المالية محل اعتبار في الشركة، وج

الشركة؛ فقد يترتب على فصل أحد الشركاء خفض رأسمال الشركة الذي يمثل الضمان العام لدائنيها عند تسديد 

؛ لذلك فمن حق الذين يتعاقدون مع الشركة من الغير معرفة أي تعديل (1998)قرمان،  حصته التي قدمها للشركة

شريك من شركة التضامن ال يكفي لكي يعتبر ساريًا في حق  إخراجضي بعلى الشركاء فيها، وعليه فإن حكم القا

 (.2009)ناصيف،  الغير، بل يجب تسجيله وإيداع صورة عنه في قلم المحكمة

لذلك فإن مسؤولية الشريك المفصول عن ديون الشركة والتزاماتها الالحقة على فصله تنتهي تجاه زمالئه 

، أما مسؤوليته تجاه الذي همواختيار  لفصل، على اعتبار أن ذلك تم بعلم الشركاءاآلخرين بعد تاريخ الحكم الصادر با

قد يتعامل مع الشركة من الغير بعد الفصل معتقدًا بأن هذا الشريك مازال شريكًا فيها، فإن المسؤولية الشخصية 

والتضامنية للشريك المفصول عن الديون الالحقة للشركة ال تنقضي بل تظل قائمة ومستمرة، ما لم يتم إبالغ الغير 

وحذف اسم الشريك من  واإلعالنمعرفتهم بفصل أحد الشركاء إال عن طريق اإلشهار بالفصل، وال يجوز افتراض 

قرينة قانونية  د  روج هذا الشريك ألن اإلعالن يععنوان الشركة، وبذلك ال يمكن للغير هنا االحتجاج بعدم علمهم بخ

ا تخلف الشريك ذإقاطعة ال يمكن إثبات عكسه، تقضي بعلم الجميع بحصول تغييرات في عقد الشركة، أما 

يستطيع دفع مسؤوليته تجاه الغير )ناصيف،  المفصول عن استكمال تلك اإلجراءات التي فرضها القانون، فال

2009.) 

ا أراد التخلص من أية مسؤولية إذفالشريك المفصول من الشركة بموجب حكم قضائي أو المنسحب بإرادته 

م بتغيير كافة المظاهر التي توهم الغير وتجعلهم يعتقدون أنه تتحملها الشركة بعد خروجه منها، يجب عليه أن يقو 
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بعض الطرق التي يمكن أن يقوم بها الشريك لكي ال يظهر  إلى األردني  باٍق شريكًا في الشركة، وقد أشار القانون 

لدى بمظهر الشريك في الشركة، ويعفى من مسؤوليته تجاه الغير، وهي أن يقوم بإعالن خروجه في سجل الشركات 

المراقب، وشطب اسمه من عنوان الشركة وجميع وثائقها، وذلك لكي ال يقوم بعض الدائنين بمطالبته بديونهم 

 المترتبة بعد خروجه من الشركة.

القضاء لطلب فصل شريك آخر من الحقوق المقررة لكل الشركاء، ويعد  إلى يعد حق الشركاء في اللجوء 

ية التي ال يجوز المساس بها، األساسة للشريك؛ مما يجعله ضمن الحقوق من الحقوق التي تتصل بالحرية الشخصي

ألنها تحمي الحقوق الفردية للشريك؛ ولهذا ال يجوز للشركاء االتفاق على إلغاء هذا الحق، وال تنازل الشريك عنه 

تالي ال يحول دون كأنه لم يكن، وبال د  مثل ذلك الشرط يكون باطاًل، ويعا تضمن عقد الشركة إذقبل وجود سببه، و 

القضاء لطلب فصل شريك له، وكذلك ال يجوز للشركاء االتفاق على وضع  إلى استعمال الشريك لحقه في اللجوء

قيود تحد من حرية استعمال أي شريك لهذا الحق كالنص في عقد الشركة على تحديد نوع األسباب التي تبرر 

 للشريك طلب فصل شريك من الشركة عن طريق القضاء.

لطة المحكمة في تقرير فصل الشريك من الشركة  أو عدمه هي سلطة مطلقة، وحكمها بفصل الشريك س

، منذ تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وليس من تاريخ تقديم خطئ أو حل الشركة له صفة إنشائيةالم

 (.2011)ناصيف،  طلب الفصل

 

قدمه الشريك أو الشركاء لتبرير طلبهم بفصل أحد  للمحكمة الخيار في تحديد أهمية وخطورة السبب الذي

وهذا ما  ،الشركاء، وال تخضع في تقديرها لرقابة محكمة التمييز، طالما كانت األسباب التي استندت عليها مبررة

للمحكمة إما أن تقرر فسخ الشركة أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد  ة "األردني  قضت به محكمة التمييز 

ة رقم األردني  قرار محكمة التمييز  ")محكمة الموضوع إلى مر يعود تقديرهأشريك منها أو أكثر، وهذا  خراجإ

6241/2019.) 

ة "المحكمة التي تنظر دعوى فسخ الشركة إما أن تقرر الفسخ أو تقرر األردني  جاء في قرار محكمة التمييز 

 (.2061/2003ة  رقم األردني  قرار محكمة التمييز  " )ليهاإقديرها على ضوء البينات المقدمة الشريك حسب ت إخراج
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ة بقرارها السابق سلطة المحكمة في تقرير فصل الشريك ومحاسبته بداًل من األردني  فأكدت محكمة التمييز 

 .األردني  /ب من قانون الشركات 33وهذا تطبيق لنص المادة  ،فسخ الشركة

على أسباب  اً المحكمة، ويكون مبني إلى فصل الشريك يجب أن يتقدم أحد الشركاء أو جميعهم بطلب

بل يمكن أن يقيم الدعوى شريك واحد من  ،صحيحة وغير كيدية، وال يشترط أن يتدخل جميع الشركاء في الدعوى 

الشركاء دون دعوة باقي الشركاء وإشراكهم بالدعوى، ولكن يمكن للشريك الذي لم تقام الدعوى بوجهه، ولم يتدخل 

 (.2011)ناصيف،  قدم اعتراض الغير وفقًا لألصول المتبعة قانوناً فيها أن ي

لشركاء؛ ألنه ال يجوز أن يكون بالمحكمة وليس با األردني  المشرع  هناطأففصل أحد الشركاء من الشركة 

الشريك الخصم والحكم بنفس الوقت، كون سبب هذه االختالفات بين الشركاء هو عدم االنسجام واالتفاق بين 

 (.1995)العكيلي،  الشركاء والشريك المطلوب فصله

ا ثبت لها أن هذا الشريك هو إذالشريك من الشركة بداًل من حلها كليًا،  إخراجويجوز للمحكمة أن تقضي ب

ا كان نظامها يجيز إذالسبب لطلب الشركاء حل الشركة، لسبب صحيح، وبذلك تستمر الشركة بين باقي الشركاء 

ا إذ ،الشركة بهذه الحالة مفيدًا ألنه لم يقِض بحل الشركة كليًا، واستمرار الشركة بين باقي الشركاءذلك، ويكون قرار 

كانت مصلحتهم باستمرار الشركة بينهم، ويمكن للشريك المفصول من الشركة أن يعرض بيع حصته على باقي 

 (.2011صيف، )نا الشركاء بسعر يحدده الخبراء، وهذا ينفي مصلحة طالب حل الشركة بحلها

 

بما نشأ  ،ه من الشركة بالعطل والضرر الذي تسبب بهإخراجللمحكمة أن تقضي على الشريك المطلوب 

 عطل وضرر لباقي الشركاء أثرت على مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء. إلى عنه من تصرفات أدت
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 الخاتمة

فصل الشريك من شركة التضامن وشروطه وبيان ما يترتب طلب القانوني ل األساسمن خالل البحث في 

 النتائج التالية: إلى قد توصلنا آثارعليه من 

التي  األردني  من قانون الشركات  33من الحاالت في الفقرة األولى من المادة  اً خمس األردني  أورد المشرع . 1

 الشريك من الشركة. خراجالمشرع أسبابًا إلخصصها أساسًا لطلب فسخ شركة التضامن، وفي نفس الوقت اعتبرها 

سلطة تقديرية واسعة في تقدير  األردني   من قانون الشركات 33. منح المشرع المحكمة في الفقرة الثانية من المادة 2

الوقائع التي يستند إليها الشريك في طلب الفسخ، فلها أن تحكم بفسخ الشركة بناء على دعوى الفسخ، أو أن تحكم 

استمرار الشركة  إلى ا رأت أن ذلك سيؤديإذا توافرت األسباب المسوغة لذلك، إذالشريك بداًل من فسخها  إخراجب

 بين باقي الشركاء بصورة طبيعية، تحقق المصلحة للجميع وتحفظ حقوق الغير.

يعد فصل أحد الشركاء من الشركة من أسباب حل الشركة بقوة القانون، بسبب زوال االعتبار الشخصي، لكن . 3

لم يرتب على فصل أحد الشركاء حل الشركة، وإنما أجاز للمحكمة التي قررت فصل الشريك أن  األردني  المشرع 

 تقرر بقاء الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

الل وجوده فيها، مسؤولية من الشركة مسؤواًل عن كل دين أو التزام أبرمته الشركة خيبقى الشريك المفصول . 4

ُيسأل عنها الورثة في  إذ ،تضامنية، حتى بعد خروجه منها، ولو كان الخروج نتيجة الفصل أو الوفاةشخصية و 

حدود تركة الشريك المتوفى، فال تسقط هذه المسؤولية إال حين تمام الوفاء بتلك الديون وااللتزامات أو سقوطها 

بالتقادم، وكل اتفاق بين الشركاء على خالف ذلك ال يعتد به بالنسبة للغير، غير أن االلتزامات الالحقة على تاريخ 

 ا، إن هو أعلن خروجه ورفع اسمه من عنوان الشركة.خروج الشريك ال ُيسأل عنه

 . تقدر حقوق الشريك الذي فصل من الشركة بحسب قيمة حصته يوم الفصل وتدفع له نقدًا.5
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 التوصيات:

 من خالل النتائج التي توصلنا إليها، يقدم الباحث التوصيات واالقتراحات التالية آماًل تطبيقها واألخذ بها للوصول

 النتائج:أفضل  إلى

من قانون الشركات كون المشرع جعل من األسباب  33إعادة النظر في المادة  األردني  نقترح على المشرع  .1

الشريك من  خراجالواردة في الفقرة األولى منها مبررًا لفسخ الشركة، وفي نفس الوقت أسبابًا مبررة إل

وتنظيم  ،نص خاص بحالة التقدم بطلب لفصل أحد الشركاء من الشركة وإفراد الشركة بداًل من فسخها،

ه بنصوص صريحة كون النصوص القانونية الناظمة لموضوع فصل أحكاموبيان  شروطه بشكل واضح

ولم تفرد بنصوص خاصة وكافية لتنظيم  ،الشريك وردت بشكل تكميلي لحاالت انقضاء شركة التضامن

 .األردني  الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني  إلى عملية فصل الشريك؛ مما يضطرنا

توصي الباحثة بضرورة بيان المدة الزمنية أو الفترة التي يبقى الشريك الخارج من الشركة مسؤواًل عن  .2

للمطالبة القضائية  نه ليس من العدل بقاء الشريك عرضةالتزامات الشركة التي نشأت أثناء وجوده فيها، أل

ودعاوى الشركاء والغير لمدة غير محددة من الزمن، فال بد من تحديد نطاق زمني يبقى خالله الشريك 

مسؤواًل عن تلك االلتزامات بعد خروجه من الشركة بسبب فصله من الشركة، فلم يشر قانون الشركات 

االلتزامات المترتبة على أنشطة الشركة،  سقوط دعوى المسؤولية على الشركاء أو ورثتهم عن إلى األردني  

 الشريك منها عن طريق حكم قضائي.  إخراجبعد 
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الصف المعكوس والعصف الذهني في تدريس مادة العلوم  إستراتيجيتيأثر استخدام 
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظة الطفيلةفي تنمية التفكير الناقد 

 
  أ.د.حسن علي احمد بني دومي

  جامعة مؤتة
  نسيبة محمد صالح المحيسن

  جامعة الطفيلة التقنية
 

 الملخص
الصف المعكوس والعصف الذهني في تنمية  إستراتيجيتيالكشف عن أثر استخدام  إلىهدفت هذه الدراسة       

تكونت عينة الدراسة من ثالث شعب يواقع التفكير الناقد، لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مادة العلوم. 

( طالبة تعلمت 21ثالث مجموعات: المجموعة التجريبية األولى تكونت من ) إلى( طالبة تم توزيعهن عشوائيا 85)

العصف  إستراتيجّية( طالبة تعلمت ب26)الصف المعكوس، والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من  إستراتيجّيةب

ريقة االعتيادية. ولتحقيق هدف الدراسة تم ( طالبة تعلمت بالط38الذهني، والمجموعة الضابطة تكونت من )

للتفكير الناقد المعدل للبيئة األردنية، ويتكون هذا االختبار ( Watson-Glaserجليسر) –استخدام اختبار واطسون 

. وقد تم التأكد من صدقه ( فقرة لكل اختبار فرعي15اختبارات فرعية بواقع ) ة( فقرة موزعة على خمس75من )

بين متوسطات عالمات طالبات  (α≤0.05هرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية )وثباته، وقد أظ

والكلي تعزى لطريقة التدريس، لصالح المجموعتين  األبعادالصف الثامن األساسي على اختبار التفكير الناقد لجميع 

إحصائيا بين المجموعتين  ، في حين لم تكن هناك فروق دالة)الصف المعكوس، العصف الذهني( التجريبيتين

الصف  إستراتيجيتي. كما أظهرت النتائج أن األبعادالتجريبيتين على اختبار التفكير الناقد الكلي وعلى جميع 

وفقا لمعادلة بالك في تنمية مهارات التفكير  1.2 ≤لم تحققا فاعلية كبيرة بنسب كسب المعكوس والعصف الذهني 

توجيه معلمي العلوم  :ومن أهم توصيات الدراسة األساسي في محافظة الطفيلة.طالبات الصف الثامن  الناقد لدى

  الصف المعكوس والعصف الذهني في تدريس العلوم. إستراتيجيتيبضرورة توظيف 
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 الصف المعكوس، العصف الذهني، التفكير الناقد، تدريس العلوم، محافظة الطفيلة. الكلمات المفتاحية:

The Effect of Teaching Using the Strategies of Flipped Learning and the Effect of 

Teaching Using the Strategies of Flipped Classroom and Brainstorming on the 

Development of Critical Thinking among Eighth Grade Students in the Science 

Subject in the Schools of Directorate of Education in Tafila Governorate 

 Abstract 

 

       This study aims at exploring the effect of flipped classroom and brainstorming on 

the development of critical thinking among eighth grade female students in the science 

subject. The sample of the study consisted of (85) female students, divided randomly 

into three groups: the first group consisted (21 students) who were taught by using 

flipped classroom, the second group consisted of (26 students) who were taught by 

brainstorming, and the control group, on the other hand, consisted of (38 students) who 

were taught by the conventional method. The Watson-Glaser critical thinking test was 

used in its Jordanian version, which consisted of (75) items .The test consisted of five 

dimensions with (15) items each. The findings showed statistically significant 

differences (0.05≥α) in the means scores of the eighth grade students on the critical 

thinking test for all dimension in favor of the   two experimental groups (flipped 

classroom, brainstorming) while, there were no statistically significant differences 

between the two experimental groups on the critical thinking test in all dimensions, The 

finding also showed that the Flipped classroom and Brainstorming strategies did not 

achieve significant effectiveness with gain rate  of ≥1.2 according to Black equation in 

developing critical thinking skills among eighth grade female students in Tafila 

Governorate. In the light of the findings, the study recommends exhorting science 

teachers to use the flipped classroom and brainstorming techniques in teaching science. 

Keywords: Flipped Classroom, Critical Thinking, Brainstorming, Teaching Science, 

Tafila. 
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 المقدمة:
ثيره من تلما ؛ ستقصاء العلمية على التفكير واالُتعد مادة العلوم مجااًل خصبًا لتنمية القدر         

تضمنه من أنشطة علمية ذات صبغة تحيرة ومشكالت تحتاج إلى حل، وما ومواقف مأسئلة 

 إلىاستخدام العمليات العقلية العليا ومهارات التفكير، للوصول  إلىتطبيقية تحتاج في تنفيذها 

سلوب العلمي في التفكير أن استخدام األاستنتاجات من خالل عمليات التقصي واالستكشاف، كما 

هي إحدى األهداف عمليات العلم ومهاراته كالمالحظة والتصنيف والتفسير  يةوالبحث، وتنم

 .(2015األحمد واألحمري ،المشار إليه في  Chiاألساسية لتدريس مادة العلوم )

 وذلك للخروجه، ة تشغل المهتمين بفنون التعليم وإستراتيجّياتن تنمية مهارات التفكير قضيإ

 ،تربية الطلبة على العقلية المغلقةو  ،من سيطرة التعليم النظري التقليدي القائم على فلسفة التلقين

ُيحرم الطالب من واحدة ُتعد من أعظم النعم  وبالتالي ،وحصر دورهم فقط في مجرد التلقي والتنفيذ

حد أال يخفى على و (. 2005ي نعمة التفكير)الحميدان،وه ،الىالتي وهبها لُه الخالق سبحانه وتع

نها متعلم والمعلم ومادة العلوم، إذ إهمية التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل خاص لكل من الأ 

للتفكير، بعيدا عن الجو  لمتعلمدى اطالق العنان لإفكار، و المتعلم على توليد أكبر كم من األتساعد 

 (.2019التقليدي السائد )الناقه وصقر، 

تفكيـر تـأملي محكوم بقواعد المنطق والتحليل، وهو نتاج الناقد بأنه "ويعرف التفكير   

لمظاهر معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات والتفسير وتقويم المناقشات واالستنباط واالستنتاج، 

والتفكير الناقد هو عملية تقويمية تـستخدم قواعد االستدالل المنطقي في التعامل مع المتغيرات، كما 

 . (73 :2009 ،ة عقلية مركبة من مهـارات وميول" )العتوم والجراحيعد عملي
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ويعد التفكير الناقد من الموضوعات المهمة والحيوية التي اهتمت بها التربية قديمًا وحديثًا،       

تمكين المتعلمين من مهارات أساسية في عملية التعلم والتعليم، إذ  فيوذلك لما له من أهمية بالغة 

 إستراتيجّياتتبني بنب هذه األهمية في ميل التربويين على اختالف مواقعهم العلمية تتجلى جوا

وجود عالقة بين  إلىوأشارت بعض الدراسات  (.2019تعليم وتعلم مهارات التفكير الناقد )األصفر،

ن استخدام التقنية يطور من مهارات التفكير أالتفكير الناقد ومناهج العلوم وطرائق تدريس العلوم، و 

راتيجيات وأساليب تدريس ال بد من البحث عن إستكان (. لذلك 2018الناقد لدى الطلبة )خيايا، 

 تنمي مهارات التفكير عند الطلبة، وتجعل الطالب محور العملية التعليمية.

الذي يقدم المعكوس، الصف  إستراتيجّيةالعلوم  الحديثة في تدريس ستراتيجّياتومن اإل

منهجًا جديدًا للتعلم المدمج، ويتبنى نموذجًا تربويًا قائمًا على الدمج بين بيئة التعلم اإللكترونية 

ويقوم على مشاهدة المتعلم فيديوهات عبر اإلنترنت في المنزل حسب سرعته  ،والبيئة التقليدية

من الوقت مع طالبه للمشاركة في ومهاراته، أما في الفصل الدراسي يسمح للمعلم بقضاء مزيد 

(، ومما يساعد (Shyr & Chen,2018األنشطة وحل المشكالت مما يحسن من أداء المتعلم 

ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية السهلة ومنتشرة  على انتشار الصف المعكوس

تطبيقات البرمجيات سواء من قبل المعلم أو المتعلم مثل تطبيقات الفصول االفتراضية و  ،االستخدام

 (.2016 االجتماعية )خالف،

يؤثر  المعكوس الصف إستراتيجّيةأن استخدام  إلىالتربوية  الدراساتتشير الكثير من و         

يساعد في بشكل إيجابي على مستوى أداء الطلبة وعلى درجة تفاعلهم مع العملية التعليمية، كما 

خالل إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر من مرة، ويقوي لطلبة من بين امراعاة الفروق الفردية 

العالقات بين المعلم والطلبة، ويشجع على االستخدام األمثل للتقنيـات الحديثة في التعليم، وينمي 
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)ابو لوم،  مهارات التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبنـاء الخبـرات ومهـارات التواصل والتعاون بين الطلبة

استثمار وقت الفصل بشكل أفضل، وتحسين تحصيل الطالب وتطوير يساعد في كما  (.2021

، ومنح الطالب حافزًا على المحتوى قبل وقت الفصل، ومنح الطالب الفرصة لالطالع تيعابهماس

قصيرة أو كتابة واجبات ، وذلك عن طريق إجراء اختبارات لتحضير واالستعداد قبل وقت الفصلل

شبكة اإلنترنت، وتوفير آلية لتقييم استيعاب الطالب، فاالختبارات والواجبات القصيرة  قصيرة عبر

 التعليمي التي يجريها الطالب هي مؤشر على نقاط الضعف والقوة في استيعابهم للمحتوى 

 . (2016)الشنطي،

جادو  العصف الذهني )أبو إستراتيجّية ،األكثر قوة في تنمية التفكير ستراتيجّياتاإل ومن         

ر بعيدًا عن الخوف من فشل وطرح األفكادى الطلبة، تنشيط الذاكرة لفي  إذ تساعد ،(2007ونوفل،

، هماإلبداعي واالبتكاري لدى تنمية التفكيرو  ،على إيجاد أفكار جديدة الطلبةع غالبية يشجوت، الفكرة

اإلقالل من الخمول يساعد على مما  ،التقويم(و ، التركيبو  ،لقدرات العقلية العليا )التحليلاستخدام او 

عبيدات، و  )حمادنة، يجعل نشاط التعليم والتعلم أكثر تمركزًا حول الطالب، وبالتالي الفكري للطلبة

 .(2009سالمة وآخرون، ؛2012

، وأهمية تنمية ألهمية مادة العلوم في حياة الطالب والمجتمع، وصعوبة تعلمها ونظراً 

الطلبة حديثة تثير دافعية تدريس  إستراتيجّيات، كان البد من البحث عن لدى الطلبة التفكير الناقد

سة للكشف ت هذه الدرا، لذلك جاءالناقدفي تنمية التفكير  م، وتساعدهموتشبع رغباته وحماسهم،

تنمية التقكير الناقد الصف المعكوس والعصف الذهني في  إستراتيجيتيستخدام عن أثر التدريس با

  الصف الثامن األساسي في محافظة الطفيلة.  طالباتلدى 
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 :اهيسؤالودراسة مشكلة ال

 مارلودب التربوي السابق ومن خالل نتائج الدراسات مثل دراسة يتضح من خالل األ      

(Marlowe, 2012) ،  وال  ،منهاج العلوم على أنه منهاج صعب إلىأن معظم الطلبة ينظرون

وعدم قدرتهم  ،وأن لبعضهم تصورات بديلة عن بعض المفاهيم العلمية التي درسوها ،مجال لفهمه

على ذلك هو استخدام  يساعدعلى ممارسة عمليات العلم ومهارات التفكير المختلفة، ومما 

 ر.مما ينعكس سلبًا على تنمية مهارات التفكي ،االعتياديةطرائق التدريس 

لقد تناولت بعض الدراسات موضوع تنمية التفكير الناقد لدى طالب المدارس بمراحلها        

كتساب الطلبة لما لها من أهمية في ا ،اتيمواد العلمية العلوم والرياضفي الوخاصة المختلفة 

وتوصلت أغلب هذه الدراسات لنتائج شبه متقاربة  ،ألدوات التحليل والطريقة العلمية في التفكير

( أن ضعف الطلبة 2015يشير نصار )ف ،في هذه المهارات لدى الطلبةعلى وجود ضعف تؤكد 

تنمي مهارات التفكير  ،تدريس حديثة إستراتيجّياتاستخدام عدم  إلىفي مهارات التفكير الناقد يعود 

التي تركز على حفظ طريقة التدريس االعتيادية استخدام و  ،الناقد خاصة عند تدريس الفيزياء

 .للمتعلم لممارسة مهارات التفكير المعلومات واسترجاعها، وعدم إعطاء الفرصة

أكدته الدراسات الدولية التي أعدها  ، وهذا ماالعلوم الطلبة في مادة تدني تحصيليالحظ أيضًا و  

التي طبقت على طلبة  ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية حول أداء طلبة األردن في العلوم والرياضيات

وألكثر من مرة  pisaوكذلك نتائج دراسات ،  Timssأشارت نتائج اختبار إذ ،رةوألكثر من م ،الصف الثامن

تراجع األردن عن  إلى 2015حيث أشارت النتائج لعام  في األردن، لدى الطلبة تحصيل العلومضعف مستوى 

وأقل من نتائج المشاركة األولى عام  ،لمتوسط الدوليمستواه في الدورات السابقة ونتائج العلوم أقل من ا
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التركيز على الجانب المعرفي وقلة االهتمام بتنمية مهارات  إلى، وقد يعود السبب (2016 بو غزلة،أ) 2006

 التفكير عند الطلبة.

جديدة تكون فعالة في تأثيرها تدريس  إستراتيجّيات استخدام إلىومن هنا ظهرت الحاجة         

للكشف عن  دراسةالهذه  تلذلك جاء ،المختلفة الناقد رالتفكيمهارات في تنمية و  المتعلمين، ىعل

التفكير الناقد  تنمية فيالعصف الذهني و المعكوس صف ال إستراتيجيتي ستخدامتدريس العلوم با أثر

وبالتحديد فإن هذه الدراسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة الطفيلة، 

  :يناآلتي ينالسؤالعن اتحاول اإلجابة 

ً ) ةق دالووجد فرتهل  ول:السؤال األ التفكير الناقد لدى طالبات الصف في ( α≤0.05إحصائيا

الطريقة  ،العصف الذهني ،المعكوس الصف) التدريس ستراتيجّيةعزى إلتالثامن األساسي 

 االعتيادية(؟

تنمية  العصف الذهني فيو المعكوس صف ال إستراتيجيتي استخدام (فاعليةأثر )ما : الثانيالسؤال 

  ؟التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة الطفيلةمهارات 

 

 :دراسةالهدف 

العصف المعكوس و الصف  إستراتيجيتيام الكشف عن أثر استخد إلىه الدراسة هدف هذت       

 العلوم. ادةتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مالذهني في 

 

 :لدراسةاأهمية 

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في تحقيق الجوانب النظرية والتطبيقية اآلتية:   
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أهميتهــا مـــن أهميـــة مــادة العلـــوم وأهميـــة تنميـــة هـــذه الدراســـة  تســتمد :األهميةةةة النظريةةةة  -

كمــا مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة فــي عصــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 

ـــة  ـــأتي أهمي ـــة الدراســـات العربيـــةل الدراســـةت ـــاحثين-فـــي األردن قل ـــم الب التـــي  -حســـب عل

الصف المعكوس والعصف الذهني في تنمية  ستراتجيتيإاستخدام أثر  تناولت استقصاء

  .ثراء المكتبة العربية وتوفير المعلومات البحثيةإ، وبهذه الدراسة يمكن التفكير الناقد

 معلمــي العلــومفــي توجيــه  الدراســةقــد تســهم نتــائج هــذه  األهميةةة التطقيةيةةة مالعمليةةة : -

ـــدريسحديثـــة فـــي  إســـتراتيجّياتالســـتخدام  الصـــف المعكـــوس  إســـتراتيجّيةمثـــل  العلـــوم ت

ويتوقـع لهـذه  .، وتوجيههم نحو تنمية مهـارات التفكيـر الناقـدالعصف الذهني إستراتيجّيةو 

الدراســة أن تفــتح المجــال أمــام البــاحثين إلجــراء دراســات جديــدة فــي موضــوعات جديــدة 

     وعلى متغيرات جديدة في هذا المجال.

 :ةاإلجرائي وتعريفاتهامصطلحات الدراسة 

 شكل من أشكال التعلم المدمج الذي يشمل استخدام التقنيات في : هيالمعكوس الصف إستراتيجّية

، بحيث يمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع طلبته مهارات التعلم في الغرفة الصفية

معدة مسبقًا، بداًل من إلقاء الدروس بطريقة اعتيادية، وهذا يتم بشكل أكثر شيوعًا باستخدام برامج 

، بحيث يشاهدها الطلبة خارج وقت توضيحية، ويقوم بإعدادها المعلمأو عروض  وفيديوهات،

 (. Tucker, 2012الحصة )

تقوم فيها معلمة العلوم بتحضير فيديوهات للمادة التعليمية  تدريس إستراتيجّية :ابأنهإجرائيًا عرف وت

 وقيام ،عبر شبكة التواصل االجتماعي )الواتساب( األساسي طالبات الصف الثامن إلىوارسالها 

الصف، بينما تستغل  إلىقبل الحضور  البيتفي ومشاهدتها الطالبات بدراسة هذه الفيديوهات 
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وتطبيق ما  الطالبات مناقشةمن خالل في الصف بتوفير بيئة تفاعلية نشطة  الحصة وقتالمعلمة 

 تعلمنه في بيوتهن وحل أوراق العمل.

قوم على إعداد الوحدات الدراسية عن طريق للتدريس ت إستراتيجّية: العصف الذهني ّيةإستراتيج

أفكار متعددة خالل فترة  إلىمشكالت قصيرة تتحدى تفكير الطلبة، وتتطلب الوصول  إلىتقسيمها 

عن رأيه  يروجيزة، ويشارك فيها أكبر عدد من طلبة الصف مع إعطاء فرصة لكل طالب للتعب

 .(2009 ،وآخرون )سالمة  أفكار اآلخرين والمشاركة مع

ألساسي في مادة العلوم تقوم إلثارة تقكير طالبات الصف الثامن ا إستراتيجّية: ابأنه عرف إجرائياً وت

أكبر عدد  إلىساس عرض المادة التعليمية على شكل تساؤالت تتحدى تفكيرهن للتوصل على أ

 ممكن من الحلول واألقكار الجديدة التي يتم تقويمها.

 ستراتيجّيات"هو تفكير تأملي استداللي تقييمي ذاتي، يتضمن مجموعة من اإل الناقد: التفكير

راء آلبهدف تفحص ا واالستنتاج ،والتقييم ،والتحليل ،والعمليات المعرفية المتداخلة كالتفسير

و حل أليها عند إصدار حكم ما، واالدعاءات التي يتم االستناد إ والمفاهيم، والمعتقدات والبراهين،

 )ابو جادو، ونوفل، ظر اآلخرين"بار وجهات نخذ بعين االعتأو صنع قرار، مع األ مشكلة ما،

2007 :231.) 

والموضوعات  المناقشاتوتقويم  وتحليل بفحص فيه المتعلم يقوم نشاط عقلي :بأنه إجرائياً  ويعرف

بالدرجة  الدراسةويقاس في هذه   ،والتقويم وإصدار األحكام ،النتائج واستنباط ،والقضايا المعروضة

 جليسر( للتفكير الناقد  المعدل للبيئة األردنية. -على  اختبار )واطسون  ةحصل عليها الطالبتالتي 

 :الدراسة ومحدداتهاحدود 

 : تتمثل بمحافظة الطفيلة في المملكة األردنية الهاشمية. حدود مكانية -
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 .2020/2021ول من العام الدراسي : تتمثل بالفصل األحدود زمانية -

بالط  في مدرسة اقتصرت عينة الدراسة على طالبات الصف الثامن األساسي :حدود بشرية -

 الشهداء األساسية ومدرسة وادي زيد األساسية.

 ،تهااالكائنات الحية وبيئ تدريس وحدتيعلى الدراسة  تاقتصر الموضوعية: الحدود  -

الصف المعكوس والعصف  إستراتيجيتيللصف الثامن األساسي باستخدام  مادة العلوم منوالحركة 

 الذهني.

 إن تعميم نتائج هذه الدراسة يتحدد بما يتوفر من دالالت صدق وثبات ألداة الدراسة. -

 :السابقةراسات دوال النظري ر إلطاا

 :النظري  اإلطار : أوال

يشهد تدريس العلوم في وقتنا الحاضر وعلى المستوى العالمي تطورًا جذريًا من أجل           

 ،فالعلم له تركيبه الخاص ،صوله من طبيعة العلم ذاتهأمواكبة روح العصر، ويستمد هذا التطور 

 ليهاإوجوهر هذا التركيب يظهر في مادة العلوم والطرائق التي يستخدمها العلماء في الوصول 

  (.2016 )صالح،

 الصف المعكوس: إستراتيجّية

يطلق على الصف المعكوس في األدب التربوي تسميات عديدة منها: التعلم المعكوس، 

 Flipped Classroom ،Flippedالتعلم المقلوب، الصف المقلوب، الصف المنعكس، 

Learning. 

وتنمية التفكير  ،م التقليدييأحد الحلول التقنية لعالج مشكالت التعل المعكوس الصفيعد و 

 المتعلمينيمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشة مع ، إذ المتعلمينعند 
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اهدة عروض فيديو قصيرة للمحاضرات بمش المتعلميقوم و  ،في الفصل بداًل من إلقاء المحاضرات

، 2013شراف المعلم )إتحت  الصفويبقى الوقت األكبر لمناقشة المحتوى في  ،في المنزل

(David الصف، واستغالل  إلى. فهو أسلوب تعلم يسمح للطلبة بمشاهدة الفيديوهات قبل الحضور

وقت الحصة لشرح المفاهيم الصعبة وحل المشكالت واإلجابة عن أسئلة الطلبة، ودمجهم في تعلم 

 (.Stone, 2012نشط )

ال أن هناك بعض النظريات تدعم إ ،المعكوس ال يزال حديثاً  الصفن البحث في فلسفة إ        

التي تؤكد أن التعلم ذا  ،معرفية لبرونرالنظرية البنائية ال ومن هذه النظريات، ،المعكوس الصف

 ،ويمارس عمليات التعلم ،ومتفاعاًل مع المواد التعليمية ،ً المعنى يحدث عندما يكون المتعلم نشطا

(. فالنظرية البنائية تؤكد على التعلم 2018 )السيد، وأحمد، المعكوسالصف وهذا ما يتحقق في 

وباحث عن  ،تحمل المتعلم مسؤولية تعلمه، فهو مستقل في تعلمه إلىتشير النشط للمتعلم، و 

ورشة عمل تمارس فيها  إلىالمتعلم تتحول الحصة الدراسية  إلىفبعد وصول المحتوى  ،المعرفة

الصف المعكوس  إستراتيجّيةكما تستند . (2019 مسعد، آلو  األنشطة والتدريبات والتقويم )الشمري 

المعكوس من خالل الصف أصبحت تدعم بكل مبادئها لتعليم، إذ النظرية االتصالية في ا إلى

توظيف البرمجيات االجتماعية في تقديم المواد التعليمية للمتعلمين قبل الذهاب للصف مع إتاحتها 

وذلك لتنفيذ أنشطة  ،للتقاعل فيما بينهم ومع المعلم بعد االنتهاء من تنفيذ المهام التعليمية المستهدفة

مما يساعد في توفير بيئة تعلم تعتمد على مباديء النظرية البنائية  ؛اجعة واإلثراءالتقييم والمر 

وقدرته على تحقيق مستويات التعلم العليا  ،المعكوس الصفوهذا ما يزيد من مميزات  ،واالتصالية

 (.2016، )خالف
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 فيتعلم الطالب ،عكس نظام التعليمألنه يتم فيه  ،سمبهذا االالمعكوس  وقد سمي الصف       

 ،كملفات الفيديو ،هاوتوظيف فرديًا في المنزل عن طريق استخدام األدوات التكنولوجية المختلفة

 إلى الطالب، ثم يذهب هوتدريس والتي تستخدم لنقل المحتوى التعليمي ،والمواقع التعليمية اإللكترونية

يتم شرح ف االعتياديةقة في الطريأما  ،(Darling-Hammond, 2000)لمناقشة ما تعلمه  الصف

 ،مشكالت لحلها والتدريب عليها في البيتو المادة العلمية للطلبة من قبل المعلم ثم يعطون أسئلة 

بسبب نسيانهم ما شرحه المعلم خالل  ،ولكن في األغلب يكون الطالب غير قادرين على ذلك

فيكون  الصف المعكوسالحصة أو لعدم قدرتهم على كتابة المالحظات خالل شرح المعلم، أما في 

العكس، حيث يعتمد الطالب على مشاهدة الفيديوهات التعليمية التي قام المعلم بتجهيزها سابقًا في 

، ويتمكن الطالب من مشاهدة كل الفيديو تهمسبة لهم ولطبيعة تعلمهم وقدراالوقت والظروف المنا

التعليمي أكثر من مرة أو التركيز على جزء معين منه إلتقان مهارة أو التيقن من وصول المعرفة 

سواء  ،له، ويمكن أيضًا مشاهدة تلك الفيديوهات التعليمية من خالل أكثر من وسيلة لمشاهتها

ع األمر الذي يتيح المجال بشكل واس ،مولجهاز الحاسوب أو التابلت أو جهاز الهاتف المح

ال يتوقع من الطالب أن يتقن جميع المفاهيم  لالنخراط في العملية التعليمية، وخالل مشاهدة الفيديو،

ولكن عليه أن يفهم على األقل المفاهيم األساسية في المادة  ،واألفكار بمجرد مشاهدة الفيديو

 (. 2018 )العجمي،

تشجع على تطبيق التعلم  :المعكوس بعدة إيجابيات منهاالصف  إستراتيجّية تتسمو 

بالمجموعات )التعلم التعاوني( من خالل المشاركة في األنشطة التعليمية داخل الفصل الدراسي، 

وتزيد من دافعية الطالب نحو التعلم من خالل المتعة والتشويق في تقديم المحتوى الدراسي، وكذلك 

ماعية إيجابية قوية بين المعلمين والطالب، وتراعي الفروق الفردية بين تعمل على بناء عالقات إجت
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وذلك من خالل تكرار الدرس أكثر من مرة السترجاع المعلومات والمعارف، وتنمي  ،الطالب

أنها تقلل من التلقين والحفظ  إلىمهارات التفكير العليا كالتفكير الناقد وحل المشكالت، باإلضافة 

وتوفر الوقت والجهد للمعلم أثناء الحصة الدراسية، كما  ،ة العلمية لدى الطالبواالستذكار للماد

عة التي تراعي تعمل على تنمية التعلم الذاتي لدى الطالب، وتتيح للطالب استخدام التقنية بالسر 

وتقدم الدعم اإليجابي للطالب ضعيفي التحصيل وذوي  وزمان،أي مكان في قدراتهم العقلية و 

الخاصة، وتجعل من الطالب محورًا رئيسًا في العملية التعليمية، إذ يقوم باستخدام االحتياجات 

التقنية بشكل كبير، لكي يكتشف المعلومات بنفسه، وتنمي لدى الطالب االكتشاف والبحث 

 (. 2019آل مسعد،و  )الشمري  والتقصي عن المعلومات التي يريدونها

 :(2019)الطلحي، ية هالمعكوس من خمس مراحل رئيس الصفتصميم نموذج يتكون و       

حيث يتم تحليل جميع  ،ساس لجميع المراحل األخرى وتمثل هذه المرحلة األ :مرحلة التحليل -

 .الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية

 مرحلة التصميم: تصميم الفيديو التعليمي أو التفاعلي بمدة ال تتجاوز عشر دقائق. -

و القرص المدمج في المنزل أمشاهدة الفيديو من اإلنترنت  إلىمرحلة التوجيه: توجيه الطالب  -

 وتقديم التغذية الراجعة. ،وفتح باب المناقشات حوله ،في أي وقت

مرحلة التطبيق: تطبيق المفاهيم التي يتعلمها الطالب من الفيديو في الحصة من خالل أنشطة  -

 فراد.التعزيز الالزم للمجموعات واأليم وتقد ،التعلم والمشاريع

 .الصف المعكوس: وهي المرحلة التي يتم فيها قياس مدى فاعلية التقويممرحلة  -
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 العصف الذهني: إستراتيجّية

التي تجعل عملية التدريس  ستراتيجّياتسترابيجية العصف الذهني من أفضل اإلتعد إ        

واحترام الرأي  ،نصاتالحوار والتفكير، كاإل رقى مهاراتممتعة، يمارس من خاللها الطالب أ

وتقويم ، والموضوعية ،والتمييز ،واالستقراء ،وتأجيل األحكام، ومهارات االستنتاج ،اآلخر

 (.2015وغيرها )الفرهود،  ،المناقشات

عي اأسلوب تدريسي يعتمد على نوع من التفكير الجميعرف العصف الذهني بأنه و 

ويفحصها  ،فالعقل يعصف بالمشكلة ،(2011الخزرجي،) صغيرةوالمنافسة بين مجموعات 

 الطلبةالحلول اإلبداعية المناسبة لها، وهو عبارة عن موقف يزود  إلىويمحصها بهدف التوصل 

بمجموعة من القواعد لتوليد األفكار في جو يخلو من إصدار األحكام على اآلخرين وعلى 

عبيدات، و  )حمادنة مفتوحًا لتقبل أفكار كل طالبو ًا ويكون تعاوني ،ويدور حول مشكلة ،مقترحاتهم

2012 .) 

 ها:مجموعة من القواعد من العصف الذهني استخدامن يراعي عند أويجب على المعلم         

بغض و حتى لو كانت غير اعتيادية وغير مألوفة أكبر كمية من األفكار  تشجيع الطلبة على طرح

توجيه النقد ألي فكرة يتم طرحها  ؛ أي عدمالنقد وتجنب ،عن جودة وفعالية تلك األفكار النظر

والعمل  ،خالل عملية العصف الذهني، وتأجيل الحكم على هذه األفكار لحين االنتهاء من العملية

  (.2008ابو سنينة،  (وتطويرها وتحسينها ،الناتجة من عملية العصف الذهنيفكار على تقييم األ

 العصف الذهني بالخطوات اآلتية: ّيةإستراتيجيمر الدرس وفق و       
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 ،وتوليد األفكار يتم بشكل عفوي  ،على الرغم من أن عصف الدماغ أواًل: مرحلة التخطيط للدرس:

إال أن التخطيط لجلسة عصف الدماغ ضروري، فهو يمنع حدوث الفوضى وتحول الجلسة عن 

 .(2000العنيزي،)الحصري و هدفها، ولذلك يقوم المعلم بالتخطيط للجلسة 

توضيح ، و دراسة وترتيب مقاعد الجلوس فيهاتنظيم غرفة ال وتتضمن: ،درسمرحلة تنفيذ الثانيًا: 

طرح المشكلة وتحديدها وصوغها بطريقة محددة ، و األساسية التي يسير عليها الدرس بعض القواعد

فعلى المدرس أن يكتب جميع المشكالت  ،واضحة، وإن كانت المشكلة مطروحة من الطلبة

وترتيبها بعد  ،ثم توحيد المشكالت المتشابهة في مشكلة واحدة ،المطروحة من الطلبة على اللوحة

ة عناصرها األولية من وجهة نظر الطلب إلىويجب أن توضح المشكلة وتحلل  .ذلك حسب أولوياتها

عام واألهداف الخاصة لحل الهدف التحديد  إلىإضافة  ،قبل الخوض في البحث عن حل لها

مع يجاد حلول لها إوأهمية  ،ة وأثرهاعلى أن يؤخذ ذلك من الطلبة بعد الحديث عن المشكل، المشكلة

تلك المصادر، واقتراح السبل  إلىومعوقات العمل لغرض الوصول  تحديد المصادر المطلوبة،

 . (2008 )عطية، الالزمة للتغلب على تلك المعوقات

 كير الناقد:التف

، حيث يتعرض الفرد تغيرات عديدة وسريعةفي عصر تكنولوجيا المعلومات العالم يشهد         

وذلك  ،أصبح تعليم التفكير الناقد أمرًا بالغ األهميةلذا كم هائل من المعلومات المتناقضة،  إلى

للتمييز بين ما هو صحيح وبين ما هو مجرد ادعاءات ال أساس لها من الصحة، وعلى الرغم من 

ال يمكن ألي ف (.2007ونوفل، )أبو جادو، أهمية وضرورة تعليم التفكير إال أنه ليس أمرًا سهالً 

لحين مجتمع أن يتقدم عن طريق إنتاج أفكار أو مخترعات جديدة فقط ، بل ال بد أن يقف بين ا
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واآلخر لتقويم هذه األفكار والمخترعات من خالل نظرة تحليلية ناقدة، وتحديد ما إذا كان هذا 

 (. 2003 تعديل وتطوير)الوسيمي، إلىاإلنتاج سيفيد المجتمع أم أنه يحتاج 

 تأملي يرتبط بقدرة الفرد بأنه: تفكيركير الناقد التف( John Deweyجون ديوي ) ويعرف        

من وما هو متوقع  ،المعتقداتيتناول دراسة وتحليل  ، وهو تفكير حذرثابرةالنشاط والمعلى 

فهو ُيعنى بشكل عام بتقييم القيم  ،القدرة على االستنتاجأرضية حقيقية تدعمها  إلىستنادًا ارف االمع

 جادوبو أ )حكام واتجاهات مدعومة بما يؤيدها أ إلىوغيرها من القضايا والفرضيات بهدف التوصل 

  (.2019 صفر،األ ؛2007 ونوفل،

مجموعة من المهارات الفرعية، صنفها  يشمل التفكير الناقدال بد من التأكيد على أن و        

، تالمهارات اآلتية: التعرف على االفتراضا إلى( Watson & Glaserواطسون وجليسر )

 ,Facioneويرى فاشيون ) (.2007)جروان، نباط، واالستنتاج، وتقويم الحجج والتفسير، االست

أن التفكير الناقد يتكون من المهارات المعرفية اآلتية: التفسير، والتحليل، والتقويم،  (2015

 واالستنتاج والشرح، والتنظيم الذاتي.

التفكير الناقد من أهم أنماط التفكير التي تساعد الفرد على نقد المعلومات الناتجة عن  يعدو        

ها وتوظيف ،المعلومات الصحيحية والمفيدة إلىوالتوصل  ،ي، والتقدم العلمي الهائلاالنفجار المعرف

المختلفة تحليل الموضوعات لضرورة تربوية إلعداد األفراد  هكما أن لتحقيق أهدافه وأهداف المجتمع،

 ،نقد األفكار المنتجة والحلول المقترحة للمشكالتو استنتاج سليم،  إلىدقيقًا للتوصل تحلياًل 

التفكير الناقد له أهمية كبيرة ، كما أن (2003 )الوسيمي،وإخضاع هذه األفكار والحلول للمنطق 

في مساعدة الفرد على مواجهة التغيرات السريعة التي يشهدها عالم اليوم، والتعامل مع المشكالت 
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ومتى يسأل؟  التي تتطلب مهارات التفكير المجرد، فمن خالل هذا التفكير يتعلم المتعلم كيف يسأل؟

 (.2019 ومتى يستخدم االستدالل؟ )األصفر،

 والتفكير النشاط على الطلبة وتحفيز الناقد، التفكير تعليم في ومتميز مهم دور للمعلمو

 تعليمية مواقف في الطالب وضع خالل من وذلك ،والركود الجمود من بدالً  الخالق المبدع

، القرار واتخاذ والتحليل والتفسير التخيل على قدرته زيادة إلى وتؤدي ،التفكير تثير محيرة تعلمية

 ،االستكشاف الحرو  ،والتعبير عن الرأي ،صفي يشجع على التفاعلتوفير مناخ  إلى باإلضافة

 خالل من السابر بدور يقوم المعلمكما أن  (.2007 ونوفل، جادو، )أبو والثقة بالنفس ،والتعاون 

 واستنتاجاتهم وفرضياتهم ألفكارهم دعماً  أو تبريراً  تتطلب والتي ،المتفحصة العميقة األسئلة طرح

 .(2019 )األصفر، إليها توصلوا التي

 لدى الناقد التفكير مهارات لتنمية التعليمية األنشطة من عدداً ( 2009ويقترح علي )

 ومناظرات تقاشات وإدارة الناقد، التفكير بمهارات المدرسية والكتب المناهج إغناء منها: الطلبة

 التي التلفاز برامج ومشاهدة االجتماعات، حضور على الطلبة وتشجيع عامة، موضوعات في

 واستخدام إجابة من أكثر لها أسئلة توجيه على الطلبة تشجيع وكذلك مختلفة، نظر وجهات تقدم

 مقاالت تحليل على الطلبة وتشجيع مختلفة، نزاعات تحمل التي القضايا في األدوار لعب أسلوب

 الطلبة وتشجيع تعصبهم، أو أصحابها تحيز على تدل التي اآلراء ومعرفة والمجالت الصحف،

 يكتبونه. ما ومناقشة حياتهم، تهم التي الموضوعات من موضوع أي في الكتابة على
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 الدراسات السابقة:ثانيًا : 

الدراسات  :نيقسم إلىبهذه الدراسة حيث تم تقسيمها فيما يلي عرض للدراسات السابقة المتعلقة 

وتم عرض الدراسات من  ،المعكوس والدراسات التي تناولت العصف الذهني الصفالتي تناولت 

 .قدماأل إلىحدث األ

لتنمية  ستخدام الصف المقلوبقياس أثر ا إلى تهدف دراسة (2019) السلمي تأجر         

من  الدراسةتكونت عينة  .الثانوي ول ادة الفيزياء لدى طالبات الصف األمهارات التفكير الناقد في م

( طالبة من طالبات مدرسة الصرح النموذجية األهلية الثانوية بمدينة جدة في الفصل الدراسي 60)

مجموعة تجريبية  :مجموعتين إلى، حيث تم تقسيمهم بالتساوي 2016/2017الثاني للعام الدراسي 

وقد تم استخدام  ـقة االعتياديةستخدام الصف المقلوب ومجموعة ضابطة درست بالطريادرست ب

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى الدراسةوتوصلت نتائج  .المنهج شبه التجريبي

بية في التطبيق القبلي والبعدي التجري فراد المجموعةأبين متوسطي درجات  (α≤0.05)داللة 

حصائية عند فروق ذات داللة إوجود و  ،البعديختبار مهارات النفكير الناقد لصالح التطبيق ال

بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات ( α≤0.05) مستوى داللة

 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.

الصف المقلوب  إستراتيجّياتمعرفة فاعلية  إلى (2019ري والدعيس )دراسة الشه تهدفو        

لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، مقارنة بالطريقة  ات التفكير الناقد، بمادة العلومفي تنمية مهار 

( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط في مدينة 60) الدراسة منعينة  تكونتالتقليدية، 

( طالبة، والمجموعة 30من ) الطائف، ُوزِّعت على مجموعتين؛ تكونت المجموعة التجريبية

الصف المقلوب للمجموعة التجريبية، أما  إستراتيجّياتاستخدام  وتم( طالبة، 30الضابطة )
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وجود فروق ذات داللة  الدراسةم التقليدي، وأظهرت نتائج يالمجموعة الضابطة فقد درست بالتعل

تعرضن للبرنامج التدريبي  الالتيإحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف الثاني المتوسط 

الصف المقلوب لتنمية مهارات التفكير الناقد، ومتوسطات درجات الطالبات  إستراتيجّياتالقائم على 

لم يتعرضن للبرنامج )المجموعة الضابطة(، على كل من مهارات )معرفة االفتراضات،  الالتي

للتفكير الناقد ككل، وكانت و  ،يم الحجج(مهارة االستنتاج، مهارة التفسير، مهارة االستنباط، مهارة تقو 

 هذه الفروق جميعها لصالح الطالبات في المجموعة التجريبية. 

الصف  إستراتيجّيةالتعرف على فاعلية  إلى( 2016دراسة التركي والسبيعي ) وسعت       

المتوسط المقلوب في تنمية التفكير الناقد والوعي البيئي في مقرر العلوم لدى طالب الصف األول 

( طالبا تم تقسيمهم في مجموعة تجريبية ضمت 40في المعاهد العلمية. تكونت عينة الدراسة من )

سفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة أ( طالبا. وقد 19( طالبا، وأخرى ضابطة ضمت )21)

(، األبعادتفكير الناقد )الدرجة الكلية و حصائيا بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في الإ

 لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام الصف المقلوب.

أثر أسلوب العصف الذهني في التحصيل لمادة  ( دراسة لمعرفة2014وأجرى الموسوي )        

الفيزياء وتنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة 

وقد اشتملت عينة البحث على مجموعتين، تمثل إحداهما المجموعة التجريبية واألخرى  الديوانية.

( في تنمية 0.05وأظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة عند مستوى ) تمثل المجموعة الضابطة.

التفكير الناقد، والتحصيل في مادة الفيزياء، واالتجاه نحو العمل التعاوني لصالح المجموعة 

في مقابل المجموعة الضابطة، كما جاءت قيم حجم األثر للتدريس بأسلوب العصف التجريبية 

 .الذهني في التحصيل لمادة الفيزياء وتنمية التفكير الناقد، واالتجاه نحو العمل التعاوني كبيرة
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الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي  إلى( 2013) ش والتلمالقو  دراسة كل من الجوالدة وسعت      

المدارس  الناقد لدى طلبة الصف السابع في العصف الذهني في تنمية التفكير إلىمستند 

الذين يدرسون  ،ساسياأل سابعلطالبًا من طالب الصف ا 60تكونت عينة الدراسة من  .الحكومية

التابعتين لمديرية تربية البلقاء، تكونت  مادة العلوم في مدرستي الفحيص وماحص الثانوية للبنين

 (30) طالبًا من مدرسة الفحيص الثانوية للبنين والمجموعة الضابطة (30) من التجريبيةالمجموعة 

وجود فروق دالة إحصائيًا عند  وقد أظهرت نتائج الدراسة .طالبًا من مدرسة ماحص الثانوية للبنين

التجريبية المجموعة بين مجموعتي الدراسة في تنمية التفكير الناقد لصالح ( α≤0.05)مستوى داللة

 ستخدام العصف الذهني.االتي تعلمت ب

معرفة أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية  إلى( 2011وهدفت دراسة الحربي )

واتبع  ،مكونات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول الثانوي في مقرر األحياء بمدينة عرعر

العينة  الباحث المنهج شبه التجريبي، وتم اختيار عينة الدراسة عينة المجموعات العشوائية )

( فصول في مدرسة 5وتكونت من ) ،فرادالمراحل( ووحدتها الفصل وليس األ العشوائية متعددة

فروق  وأظهرت نتائج  الدراسة وجود فصول في مدرسة أبي بكر الصديق.( 5الملك فهد الثانوية، و)

ذات داللة إحصايئة في مكونات التفكير الناقد ) معرفة االفتراضات، التفسير، التقويم، االستنتاج( 

 ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة العصف الذهني. 

 دراسات السابقةتعقيب على الال

 تدريس واحدة مقارنةً  إستراتيجّيةضح من الدراسات السابقة أن غالبيتها تناول أثر يت

، التركي والسبيعي؛ 2019السلمي،م، مثل دراسة كل من في تنمية التفكير الناقدبالطريقة االعتيادية 

. وكذلك الناقد التفكيرتنمية مهارات المعكوس )المقلوب( في  الصف أثرالتي تناولت ( ؛2016
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 التي تناولت  2011، الحربي؛ 2013،والتل الجوالدة والقمش؛ 2014، الموسوي مدراسة كل من 

 أثر تناولت بأنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه ، وتميزتفي التفكير الناقد العصف الذهنيأثر 

في تنمية ( ةمع الطريقة االعتيادي مقارنة المعكوس والعصف الذهني الصفتدريس ) إستراتيجيتي

 .محافظة الطفيلةفي  األساسي الثامنلدى طالبات الصف  التفكير الناقد

 

 الطريقة واإلجراءات

 إستراتيجّية المتغير المستقل ) للكشف عن أثرالمنهج شبه التجريبي  : تم استخدامدراسةمنهج ال

 .التدريس( على المتغير التابع )التفكير الناقد( لمناسبته لهذه الدراسة

من مدرستي الصف الثامن األساسي طالبات  من تم اختيار عينة قصدية :تهاعينمجتمع الدراسة و 

 وذلكفي مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة،  وادي زيد األساسيةو بالط الشهداء األساسية 

، وبسبب قرب المدرستين من راسةالمدرستين، لتنفيذ إجراءات الد ومديرتي العلوم تيمعلملتعاون 

تم توزيعهن عشوائيًا  ،( طالبة85) ثالث شعب بواقع من الدراسة عينة تكونتإذ  .الباحثينسكن 

 إستراتيجّيةب نتعلم ،( طالبة21)تكونت من و  ولىالمجموعة التجريبية األ ات:مجموعثالث  إلى

 إستراتيجّيةب نتعلم ،( طالبة26) تكونت منو  المعكوس، والمجموعة التجريبية الثانيةالصف 

 بالطريقة االعتيادية. ن( طالبة تعلم38) ، والمجموعة الضابطة تكونت منالعصف الذهني

 الدراسة: اتأد

 ستراتجيتي الصف المعكوس والعصف الذهني:دليل التدريس إلأوال: 
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، والحركة من كتاب وبيئاتهاكيفية تدريس وحدتي الكائنات الحية دليل يوضح تم إعداد 

الصف المعكوس  إستراتيجيتي باستخدام العلوم للصف الثامن األساسي للفصل الدراسي األول

 الخطوات اآلتية:حسب والعصف الذهني، 

من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي،  ، والحركةتحليل وحدتي الكائنات الحية وبيئاتها -

الوحدة حيث تكونت  األساسية وتحديد األهداف التعليمية.والمهارات لتحديد المفاهيم 

( 9) لتدريسهابلغ عدد الحصص و انية دروس، ثم منالكائنات الحية وبيئاتها  :األولى

الحركة، وهي مقسمة  :والوحدة الثانية .يبين ذلك (1الجدول )و  سابيع،أثالثة بواقع  حصص

كما في  ،بواقع أسبوعين حصص( 8) لتدريسهابلغ عدد الحصص و أربعة دروس،  إلى

 (.1الجدول )

الصف المعكوس، وتحضير فيديوهات تعليمية  إستراتيجّية التدريسية، وفق الخططتم إعداد  -

وعات على موقع التواصل موإنشاء مج وبعض أوراق العمل، لموضوعات المادة،

( لتكون وسيلة تواصل مع الطالبات، وتّم إدراج بعض whats app) الوتساب االجتماعي

داية الصف المعكوس في ب إستراتيجّية مبادئوالخاصة بكيفية تطبيق  ةللمعلم رشاداتاإل

الطالبات من خالل  إلىرسال مقاطع الفيديو  إ على ستراتيجّيةإذ تعتمد هذه اإلكل وحدة، 

(، وتكليف الطالبات بدراستها في البيت، وبعد مشاهدة whats app) مجموعات الوتساب

عنها،  الطالبات للفيديوهات يتم مناقشتها في المدرسة من خالل طرح األسئلة واإلجابة

 . لتحقيق األهداف المطلوبة نشطة، وأوراق العملوتنفيذ بعض األ
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ذلك من خالل تحديد و العصف الذهني،  إستراتيجّيةوفق  التدريسية إعداد الخطط كما تم -

ذات  سئلةطرح المشكالت واألب وذلك ،التدريس حسب هذه توإجراءا، أهداف كل درس

 ،األفكار والحلولإعطاء أكبر كم ممكن من على الطالبات وتشجيع مفتوحة، الجابات اإل

 .تقويمهامناقشتها و و 

 ، والحركةالكائنات الحية وبيئاتهتي ( الدروس المتضمنة في وحد1) جدول

 الوزن النسبي  عدد الحصص الموضوع الدرس الوحدة

 األولى

 

 %11 1 المجتمع الحيوي  األول 

 %23 2 السلسة الغذائية والشبكة الغذائية الثاني 

 %11 1 الهرم البيئي الثالث 

 %11 1 المناطق الباردة الرابع

 %11 1 الغابات الخامس 

 %11 1 المناطق العشبية السادس 

 %11 1 المناطق الصحراوية السابع

 %11 1 المناطق المائية الثامن

 %100 9 المجموع

 %25 2 الحركة األول  الثانية

 %25 2 المسافة واالزاحة الثاني 

 %25 2 السرعة الثالث 

 %25 2 التسارع الرابع

 %100 8 المجموع
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               صدق الدليل:

االختصاص الخبرة و مجموعة من ذوي تم عرض الدليل على مجموعة من المحكمين من         

، وطلب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومعلمي العلومها وأساليب تدريسالعلوم في مناهج 

                 المطلوبة.جراء التعديالت تم إ، وبناًء على مالحظات المحكمين الدليلمنهم إبداء مالحظاتهم حول 

 اختبار التفكير الناقد:ثانيا: 

( للتفكير الناقد الذي طوره للعربية عبد Watson-Glaserجليسر)-تم استخدام اختبار واطسون    

بار لتتناسب مع ( باختيار فقرات من هذا االخت2001البرصان ) ( وقامت1982السالم وسليمان )

( فقرة موزعة 75اختبار البرصان، ويتكون هذا االختبار من ) انولذلك اعتمد الباحث ،البيئة األردنية

( فقرة لكل اختبار فرعي، أما االختبارات الفرعية التي 15اختبارات فرعية بواقع ) ةعلى خمس

 (:2003يتضمنها اختبار التفكير الناقد فهي )بشارة،

ويتمثل في قياس قدرة الفرد على فحص الوقائع والبيانات التي  االختبار األول : معرفة االفتراضات:

تبعًا لفحصه  ،أو غير وارد افتراضًا ما واردرد بأن بحيث يمكن أن يحكم الف ،يتضمنها موضوع ما

للوقائع المعطاة، ويتكون االختبار من مجموعة من العبارات التي يلي كل واحدة منها عدد من 

االفتراضات المقترحة، وعلى المفحوص أن يحدد أي االفتراضات تضمنتها العبارة )افتراض وارد، 

 تدريج يتكون من إجابتين محتملتين. افتراض غير وارد( وذلك بوضع إشارة على

ويقيس قدرة الفرد على استخالص نتيجة معينة من حقائق مفترضة  :: التفسيراالختبار الثاني

ويتكون االختبار من مجموعة من الفقرات تتلوها عدة استنتاجات وعلى  ،بدرجة معقولة من اليقين

ة بحكم العالقة ت تترتب على الفقر المفحوص أن يحدد على ضوء ما يرد بالفقرة أي االستنتاجا

 ، وذلك بوضع إشارة على تدريج يتكون من إجابتين محتملتين.المنطقية )مترتبة، غير مترتبة(
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ويقيس قدرة الفرد على إدراك الجوانب الهامة التي تتصل االختبار الثالث: تقويم المناقشات: 

لضعف فيها، ويتكون االختبار من اتصااًل مباشرًا بقضية ما، ويمكن تمييز نواحي القوة أو ا

، وعلى ، أو تعارضهوتؤيده عم ما يرد فيهامجموعة من االفتراضات متبوعة بعدة حجج تد

 .تين )إجابة قوية، إجابة ضعيفة(المفحوص وضع إشارة على تدريج يتكون من إجاب

وقائع معينة  لعالقات بينويتمثل في قياس قدرة الفرد على معرفة ا : االستنباط:االختبار الرابع

، بحيث يمكن أن يحكم في ضوء هذه المعرفة ما إذا كانت نتيجة مشتقة تمامًا من هذه تعطى له

م ال ؟ بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو موقف الفرد منها، ويتكون االختبار من أالوقائع 

رحة، وعلى مجموعة من التمارين، وكل تمرين يتكون من عبارتين تتبعها عدة استنتاجات مقت

، رتين )استنتاج صحيح أو غير صحيح(المفحوص أن يحدد فيما إذا كان كل استنتاج يتبع العبا

 وذلك بوضع إشارة على تدريج يتكون من إجابتين محتملتين. 

ويقيس قدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ  :االستنتاج :ساالختبار الخام

، ويتكون االختبار من مواقف يبدأ كل منها تباطهما بوقائع معينة تعطى لهار  نتيجة ما، تبعًا لدرجة

جة وعلى المفحوص أن يقدر در  ،ويتبع هذه الحقائق عدة استنتاجات ،بعرض مجموعة من الحقائق

)صادق  بوضع إشارة على تدريج يتكون من خمس إجابات ،صدق أو خطأ كل استنتاج على حدة

 خاطىء تمامًا(.  محتمل خطؤه، ناقصة،تمامًا، محتمل صدقه، بيانات 

 صدق اختبار التفكير الناقد

خالل تطبيقه على عينة مكونة من  من( إجراءات صدق االختبار 2001أجرت البرصان )

وتم استخراج دالالت صدق البناء من  ،( طالبًا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي50)

الخمسة والدرجة الكلية على  األبعادخالل حساب االرتباط بين الدرجة الكلية على كل بعد من 
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بعاد االختبار مع العالمة الكلية النتائج معامالت ارتباط مقبولة ألالمقياس ككل، وأظهرت 

( بالتأكد من صدق 2003) كما قام بشارة ،( على التوالي0.66،0.78،0.41،0.35،0.58)

( طالبًا من طالب الصف العاشر 40مكونة من ) ،االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية

األساسي، وتم حساب معامل االرتباط بين عالمة الفقرة مع العالمة الكلية على البعد، وقد تراوحت 

وبناء على  ،(α ≤0.05( وجميعها ذات داللة إحصائية )0.67-0.21معامالت االرتباط بين )

 ذلك تم اعتماد جميع فقرات هذا االختبار   

 :ثبات اختبار التفكير الناقد

، ( بحساب ثبات اختبار التفكير الناقد بطريقة االختبار وإعادة االختبار2001) قامت البرصان    

 ،( طالبًا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي50طبق االختبار على عينة مكونة من ) إذ

كما قام بشارة  ،(0.70بلغ معامل الثبات لالختبار ككل ) وقد ،وأعيد تطبيقه بعد ثالثة أسابيع

( بالتأكد من ثبات االختبار بطريقتين هما: االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل كرونباخ 2003)

( 0.93 -0.71الخمسة، وقد تراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا بين ) األبعادألفا ككل ولكل بعد من 

كما حسب الثبات مرة أخرى  ،(α ≤0.05)والكلي، وجميعها ذات داللة إحصائية  األبعادلجميع 

وتراوحت براون،  -بطريقة التجزئة النصفية )معامل جثمان( المصححة باستخدام معادلة سبيرمان

 α)وجميعها ذات داللة إحصائية  ،األبعاد( لجميع 0.65و0.93معامالت الثبات النصفي بين )

≤0.05.) 

من  طالبة( 30عينة استطالعية مؤلفة من )على  تطبيقه االختبار تمللتحقق من ثبات و       

ن وحساب بيقه بعد فاصل زمني مقداره أسبوعاثم إعادة تط ،مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها

على النحو والكلي ختبار الألبعاد ا وقد بلغت قيم الثبات ،معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق
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 ، االستنباط(0.93)(، تقويم المناقشات 0.90التفسير) (0.87)اآلتي: معرفة االفتراضات: 

الدراسة  غراضمثل هذه القيم مقبولة أل عدّ وتُ  ،(0.94والكلي: ) ،(0.91)، االستنتاج (0.83)

 الحالية. 

 

 تصحيح االختبار:

تم تصحيح االختبار بإعطاء عالمة واحدة على كل استجابة صحيحة من استجابات الطلبة        

على فقرات االختبار الخمس والسبعين وعالمة صفر على االستجابة الخاطئة، وبذلك تكون العالمة 

 ( والعالمة الدنيا )صفر(.75القصوى لالختبار )

 إجراءات الدراسة:

 بالخطوات اآلتية:تتلخص إجراءات الدراسة 

تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة تطبيق الدراسة على أفراد عينة الدراسة من مديرية  .1

 لتطبيق الدراسة. المدارس المختارة إلىفظة الطفيلة التربية والتعليم في محا

من كتاب العلوم ( ، الحركةالكائنات الحية وبيئاتهالتدريس وحدتي ) دليل المعلمةإعداد تم  .2

خر للتدريس آودليل المعكوس الصف  إستراتيجّيةباستخدام للصف الثامن األساسي 

 وتم التأكد من صدقهما.العصف الذهني،  إستراتيجّيةباستخدام 

المعدل للبيئة  ( للتفكير الناقدWatson-Glaser) جليسر -اختبار واطسون  استخدام تم .3

 ثباته. والتحقق من صدقه و األردنية 
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لشرح أهداف الدراسة العلوم بالمدارس المختارة لتطبيق الدراسة، وذلك  ةمع معلم االلتقاءتم  .4

 وكذلك تدريبها  ،االمعكوس، وكيفية تطبيقه الصفطريقة التدريس باستخدام  وتدريبها على

 وكيفية تطبيقها.طريقة العصف الذهني، على 

 الدراسة الثالث قبل البدء بالتدريس.فراد مجموعات أتم تطبيق اختبار التفكير الناقد على  .5

 :تيةاآل جراءاتالمعكوس من خالل اإلالصف  إستراتيجّيةتم تطبيق  .6

 نشاء مجموعة على واتسابإWhatsApp)  )الباتلتكون وسيلة تواصل مع الط.  

 من خالل مجموعة  الطالبات إلى هارسالإو  هات لموضوعات المادةفيديو  تحضير

 وتكليف الطالبات بدراستها في البيت. ،( (WhatsAppالواتساب 

  المدرسة من خالل طرح األسئلة مناقشتها في يتم  هاتبعد مشاهدة الطالبات للفيديو

 .المفاهيم المطلوبة إلىوالتوصل وتنفيذ بعض األنشطة وأوراق العمل  عنهاجابة واإل

 : اآلتيةجراءات العصف الذهني من خالل اإل إستراتيجّيةتم تطبيق  .7

 في  ستراتيجّيةذه اإلهومبادئ العصف الذهني وقواعد  إستراتيجّيةالطالبات ب تم تعريف

 مثل تجنب النقد وتأجيل الحكم على األفكار. التدريس

  .عرض مشكلة تثير اهتمام الطالبات وذات عالقة بمحتوى الدرس 

 بشكل يمكن من خالله البحث عن حلول لها، ويتم ذلك من المشكلة  ةإعادة صياغ

 جابات مفتوحة. إذات خالل وضع تساؤالت حول المشكلة 

  ن كبر كم ممكن مأالبدء بالعصف الذهني من خالل تشجيع الطالبات على إعطاء

 عادة صياغتها لتطويرها وتحسينها.األفكار والحلول، ثم تجميعها وإ 
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  صل إليها من خالل مراجعة فاحصة وسريعة لقوائم األفكار تقييم األفكار التي تم التو

والحلول المقترحة، ووضع معايير النتقاء األفكار، واستبعاد أي فكرة أو حل ال يتفق 

 مع المعايير المتفق عليها.

 نتهاء من التدريس على مجموعات الدراسة.بعد اال التفكير الناقد ختبارتطبيق اتم  .8

تمهيدًا إلجراء المعالجات  ،وتفريغ البيانات في جداول خاصة تم تصحيح إجابات الطالبات .9

 اإلحصائية.

ومناقشتها ثم الخروج بالتوصيات  الدراسةعرض نتائج و  تحليل البيانات اإلحصائية .10

 والمقترحات.

 :الدراسةمتغيرات  

 :على المتغيرات اآلتية دراسةال تشتملا

المعكوس والعصف  الصف :مستويات ةالتدريس ولها ثالث إستراتيجّية: تقلالمتغير المس - أ

 .االعتياديةوالطريقة الذهني 

    .المتغير التابع: تنمية التفكير الناقد - ب

 المعالجات اإلحصائية: 

تحليل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية واستخدام  األولعن سؤال لإلجابة  -

( للكشف عن الفروقات بين المجموعات في القياس البعدي Ancovaالمصاحب ) األحادي التباين

وفقا  ،للمقارنات البعدية للكشف عن اتجاه الفروقات LCD اختبار، واستخدام الناقدالتفكير في 

 .لمتغير المجموعة
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وهي كاآلتي  ،Blackتم استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك  الثانيلإلجابة عن السؤال  -

 (:36، 2011)النجدي والشيخ، 

  

  قيمة الكسب المعدل =     

 متوسط درجات االختبار القبلي 1حيث: م  

 متوسط درجات االختبار البعدي 2م         

 لالختبار العظمى ن العالمة         

 1م   –   2م                  

             على الفاعلية        وتدل  

 1م  -ن                     

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

لناقد لدى طالبات ( في التفكير اα≤0.05هل يوجد فرق دال إحصائيًا ) نتائج السؤال األول: 

الطريقة  ،العصف الذهني، المعكوس الصف) التدريس ستراتيجّيةساسي يعزى إلالصف الثامن األ

تم لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلجراءات المعيارية و  " االعتيادية(؟

فراد عينة الدراسة على أ، وذلك لمقارنة مستوى أداء (Ancovaاستخدام تحليل التباين المصاحب )

 الصف )العصف الذهني، طريقة التدريسلمتغير  في التطبيق البعدي وفقاً  مقياس التفكير الناقد

في التطبيق القبلي داء على مقياس التفكير الناقد ألا الطريقة االعتيادية(، واعتبار مستوى  المعكوس،

 .نتائج ذلك ح( توض3( )2هو المتغير المصاحب )متغير الضبط(، والجداول )

 1م   –   2م

 ن

 1م   –   2م

 1م  -ن  
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 (2) جدول

 فراد المجموعات الثالثة علىأداء أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 مقياس التفكير الناقد
وسط الحسابي متال البعدي الققلي المجموعة بعاد المةياسأ

 االنحراف وسط الحسابيمتال المعدل

 المعياري 

وسط متال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 9.35 1.55 8.97 1.69 8.45 الطريقة االعتيادية معرفة االفتراضات

 11.88 1.73 12.12 1.94 9.46 المعكوس الصف

 13.14 0.51 13.52 1.71 9.71 العصف الذهني

 9.07 2.51 8.87 2.58 8.11 الطريقة االعتيادية التفسير

 12.40 1.10 12.62 1.48 8.77 المعكوس الصف

 12.86 0.92 12.95 1.91 8.57 العصف الذهني

 10.18 2.04 10.05 2.01 9.82 الطريقة االعتيادية نقويم المناقشات

 12.90 1.11 12.77 2.30 9.81 المعكوس الصف

 12.84 1.18 13.24 2.25 10.81 العصف الذهني

 8.66 2.26 8.89 2.49 8.50 الطريقة االعتيادية االستنباط

 12.19 1.34 11.73 1.90 7.35 المعكوسالصف 

 12.15 0.64 12.29 1.80 8.33 العصف الذهني

 8.18 1.35 8.03 1.21 6.13 الطريقة االعتيادية االستنتاج

 11.40 0.99 11.50 0.65 6.54 المعكوس الصف

 11.66 0.87 11.81 0.67 6.62 العصف الذهني

 45.59 6.31 44.82 5.63 41.00 الطريقة االعتيادية الكلي

 60.81 3.65 60.73 3.88 41.92 المعكوسالصف 

 62.31 1.75 63.81 5.53 44.05 العصف الذهني
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 (3) جدول

فراد المجموعات في التطبيق أ( لفحص الفروق بين Ancova) حادياألتحليل التباين المصاحب 
 البعدي لمقياس التفكير الناقد

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين ابعاد المةياس 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف المربعاتمتوسط 

 *0000. 106.498 99.332 2 198.663 المجموعة معرفة االفتراضيات
   9330. 81 75.550 الخطأ
    85 10886.000 الكلي

    84 490.706 الكلي المصحح
 *0000. 80.071 130.278 2 260.556 المجموعة التفسير

   1.627 81 131.790 الخطأ
    85 10929.000 الكلي

    84 599.953 الكلي المصحح
 *0000. 59.035 75.419 2 150.837 المجموعة تقويم المناقشات

   1.278 81 103.480 الخطأ
    85 11972.000 الكلي

    84 394.776 الكلي المصحح
 *0000. 96.325 125.970 2 251.940 المجموعة االستنباط

   1.308 81 105.928 الخطأ
    85 9997.000 الكلي

    84 446.400 الكلي المصحح
 *0000. 114.335 111.278 2 222.556 المجموعة االستنتاج

   9730. 81 78.834 الخطأ
    85 8922.000 الكلي

    84 381.953 الكلي المصحح
 *0000. 309.868 2572.053 2 5144.106 المجموعة الكلي

   8.300 81 672.338 الخطأ
    85 259588.000 الكلي

    84 8259.953 الكلي المصحح

 

 ≥α) وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة إلـى( 3تشير البيانات الواردة بالجدول )
االختبار للتفكير الناقد على مستوى في القياس البعدي  داء المجموعات الثالثةأ ( بين متوسط0.05

( ومستوى الداللـة المرافقـة لهـا. Fوذلك بعد ضبط األداء القبلي بداللة قيمة ) وى كل بعدستالكلي وم
( 4والجـدول ) ،للمقارنـات البعديـة شافيهفقد تم استخدام اختبار  ،وللكشف لصالح من تعود الفروقات

 يوضح نتائج ذلك.
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  (4جدول )
 على  الناقد التفكيرللمقارنات البعدية للكشف عن الفروقات بين المجموعات في  شافيهنتائج اختبار 

 والكلي األبعادمستوى 
المتوسطات  بعاد المقياسأ

 الحسابية المعدلة
 الفروقات المجموعة

 العصف الذهني المعكوس الصف الطريقة االعتيادية
معرفة 

 االفتراضيات

 *3.79- *2.53- 0 الطريقة االعتيادية 9.35
 1.26- 0 *2.53 المعكوسالصف  11.88
 0 1.26 *3.79 العصف الذهني 13.14

 *3.79- *3.33- 0 الطريقة االعتيادية 9.07 التفسير
 0.46- 0 *3.33 المعكوس الصف  12.40
 0 0.46 *3.79 العصف الذهني 12.86

 *2.66- *2.72- 0 الطريقة االعتيادية 10.18 تقويم المناقشات
 0.06 0 *2.72 المعكوسالصف  12.90
 0 0.06- *2.66 العصف الذهني 12.84

 *3.49- *3.53- 0 الطريقة االعتيادية 8.66 االستنباط
 0.04 0 *3.53 المعكوسالصف  12.19
 0 0.04- *3.49 العصف الذهني 12.15

 *3.48- *3.22- 0 الطريقة االعتيادية 8.18 االستنتاج
 0.26- 0 *3.22 المعكوس الصف 11.40
 0 0.26 *3.48 العصف الذهني 11.66

 *16.72- *15.22- 0 الطريقة االعتيادية 45.59 الكلي
 1.5- 0 *15.22 المعكوس الصف 60.81
 0 1.5 *16.72 العصف الذهني 62.31

 ( ما يلي:4يالحظ من الجدول )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية االولى التي درست  -

المعكوس والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير  الصفبطريقة 

 الصف، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة األبعاد جميع وعلى الناقد الكلي

 .المعكوس

الطالبات على  المعكوس ساعدتالصف  إستراتيجّيةأن  إلىأن تعزى هذه النتيجة  ويمكن

مما يعطي مزيدًا من الثراء  ،قضاء المزيد من الوقت في التعلم المسبق والتحضير الجيد للدروس

والنقاش واستخدام مهارات التفكير العليا لحل المشكالت المرتبطة بالموضوع والنقاش حولها بفاعلية 

وأكدت على ذلك دراسة  ،وساعدهن على تنمية مهارات التفكير الناقد ،من الطريقة االعتياديةكبر أ
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( بأن الصف المعكوس يساعد في تنمية مهارات التفكير العليا، كالتفكير 2019)الشمري وآل مسعد،

بيئة تعلم غنية وجاذبة تتسم  توفر المعكوس الصف إستراتيجّية أن كماالناقد وحل المشكالت، 

، وذلك وتتسم بالمشاركة والفاعلية داخل الحصة الدراسية ،بالحرية والمرونة خارج الغرفة الصفية

 .يجابًا على اكتساب الطالبات لمهارات التفكير الناقدبالطبع ينعكس إ

 ،التركي والسبيعي ؛2019 ،السلمي)كل من دراسة هذه النتيجة مع نتائج  وقد اتفقت 

تفوق المجموعة التجريبية التي تعلمت باسخدام ظهرت أ( التي 2019،الشهري والدعيس ؛2016

  الصف المقلوب على المجموعة الضابطة. إستراتيجّية

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية التي درست  -

بار التفكير بطريقة العصف الذهني والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اخت

 .العصف الذهني ، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقةاألبعاد جميع الناقد الكلي وعلى

العصف الذهني تتيح للطلبة المناقشة  إستراتيجّيةأن  إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة           

فكار بين الطلبة ألوتبادل ااإلجابة عنها والتعليق على المواضيع المطروحة للنقاش و وطرح األسئلة 

 تتمركز حولهبحيث تجعله المحور الرئيس الذي  ،خجلشعور بال وأو خوف أبحرية ودون تردد 

أن  إلى( 2014وقد أشار القرارعة ) تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة،لى عمما ساعد  ،ميلعملية التع

طرح الموضوعات التعليمية في ضوء مشكالت وأسئلة يزيد من ثقة الطالب بنفسه ويساعد في اكتساب مهرات 

 التفكير.

العصف الذهني يهتم بتحقيق الفهم العميق  أن إلىن تعزى هذه النتيجة أكما يمكن         

 إلىنشاط عقلي يؤدي  إلىمليات خاملة من ع يحّول عملية اكتساب المعرفة، و للموضوعات العلمية

 لدى تنمية مهارات التفكيرًا في مما يؤثر إيجاب ،فضل للمحتوى وربط عناصره بعضها ببعضأ فهم
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 تساعد في جعل العصف الذهني إستراتيجّيةبأن  (2011ما أكد عليه الحربي )وهذا  ،الطلبة

المتعلم مما يؤدى  ة لدىبالمعرفة السابقروابط المعرفة الجديدة ب وتساعد ،المفاهيم الرئيسة واضحة

 .حدوث التعلم ذي المعنى إلى

، الجوالدة والقمش والتل؛ 2014، الموسوي وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من ) 

 إستراتيجّيةالتي أظهرت تفوق المجموعة التجريبية التي تعلمت باسخدام  (2011 ،الحربي؛ 2013

 على المجموعة الضابطة.  العصف الذهني

ولى التي درست المجموعة التجريبية األ عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات -

والمجموعة التجريبية الثانية التي درست بطريقة العصف الذهني في  المعكوس الصفبطريقة 

 .تباربعاد االختبار التفكير الناقد الكلي وعلى أاخ

كوس ساعدت الطالبات على المع الصفسترتيجية إ أن إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة       

، الحصة الدراسية فكار من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو وتسجيل المالحظات واألسئلة قبلتنظيم األ

المبنية على  ستراتيجّياتاإلن أكما  المناقشات أثناء الحصة الدراسية،سئلة وإجراء لقاء األومن ثم إ

فهي تتيح  ،توفر الطابع االجتماعي البنائي المعكوس الصفمثل العصف الذهني و  أسس اجتماعية

يضًا من المتعلمين استدعاء خبراتهم أوتتطلب  ،للطلبة العمل بشكل جماعي وروح الفريق الواحد

كمهارة اكتساب المعرفة، ومهارات  ،والقيام بعمليات ذهنية ومهارات فكرية مختلفة ،السابقة

وأنشطة تعاونية وكل هذا ُيكسب الطلبة الذين يتعلمون مهارات  اجتماعية، ومهارات تنظيمية وإدارية

 همها التفكير الناقد.أ تفكيرية مختلفة و 

للطلبـة  تتيحاالمعكوس  صفالعصف الذهني وال إستراتيجيتيأن  إلىتعزى هذه النتيجة  كما يمكن أن



راسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ISSN 2519-7436، جمةل علمية حمكمة تصدر عن عامدة البحث العلميم وادلم

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

165 

 

المناقشة وطرح األسـئلة واإلجابـة عنهـا والتعليـق علـى المواضـيع المطروحـة للنقـاش وتبـادل األفكـار بـين الطلبـة 

  .نستراتيجيتيحصائيا بين اإلعدم وجود فروق دالة إ إلىمما أدى ذلك  ،بحرية ودون تردد أو خوف أو خجل

تنمية  العصف الذهني فيو المعكوس صف ال إستراتيجيتي استخدام (فاعليةأثر )ما ونصه:  الثانينتائج السؤال 

  ؟التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة الطفيلةمهارات 

استخدام تم ، العصف الذهنيو المعكوس صف ال إستراتيجيتيالتعلم باستخدام  (فاعليةأثر )للتعرف على          

( 5، والجدول )تينالتجريبي تينمجموعاختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي للمعادلة بالك للكسب المعدل على 

 يبين ذلك.

 تينفراد المجموعألتفكير الناقد لدى نسبة الكسب المعدل لبالك بين التطقيق الققلي والتطقيق البعدي  الختبار ا  5جدول مال

 تينالتجريقي

المتوسط الحسابي  المجموعة االختباربعاد أ

 القبلي

المتوسط الحسابي 

 البعدي

نسبة الكسب  الفاعلية الدرجة العظمى

 المعدل

معرفة 

 االفتراضات

 0.66 0.48 15 12.12 9.46 المعكوس الصف

 0.97 0.72 15 13.52 9.71 العصف الذهني

 0.88 0.62 15 12.62 8.77 المعكوس الصف التفسير

 0.97 0.68 15 12.95 8.57 العصف الذهني

 تقويم

 المناقشات

 0.77 0.57 15 12.77 9.81 المعكوس الصف

 0.74 0.58 15 13.24 10.81 العصف الذهني

 0.86 0.57 15 11.73 7.35 المعكوسالصف  االستنباط

 0.85 0.59 15 12.29 8.33 العصف الذهني

 0.92 0.59 15 11.50 6.54 المعكوس الصف االستنتاج
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 0.97 0.62 15 11.81 6.62 العصف الذهني

 0.84 0.59 75 60.73 41.92 المعكوسالصف  الكلي

 0.90 0.64 75 63.81 44.05 العصف الذهني

 

الصف المعكوس والعصف الذهني  ستراتيجيتيإل( أن نسبة الكسب المعدل لبالك 5يتضح من الجدول )       

قل من القيمة أوهي  ،األبعادفكير الناقد الكلي وعلى مستوى ( على مستوى اختبار الت0.97 -0.66تراوحت بين )

(، وهذا يدل على أن 2011ذلك النجدي والشيخ ) إلىكما أشار  ،( التي حددها بالك لتأكيد الفاعلية1.2)

التفكير الناقد تنمية مهارات  فيلم تحققا فاعلية كبيرة العصف الذهني و المعكوس صف ال إستراتيجيتي استخدام

 .طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة الطفيلةلدى 

المتوسط  أنه على الرغم من أن المتوسط الحسابي البعدي أعلى من إلىهذه النتيجة  انويعزو الباحث        

على المجموعة الضابطة، إال أن التعلم  نتيالتجريبي نتي، وتفوق المجموعتينالتجريبي تينالحسابي القبلي للمجموع

الناقد، حيث كانت دون القيمة التي  ة كبيرة في تنمية مهارات التفكيرلم يحقق فاعلي نستراتيجيتياإلباستخدام 

 Howard, 2002صعوبة تنمية مهارات التفكير خالل فترة زمنية قصيرة ) إلىذلك وقد يعزى  ،حددها بالك

&Dimitrov, McGee عند عدم التركيز على مهارات التفكير الناقد بشكل كبير  إلىد يعزى السبب (. كما ق

 ن.ستراتيجيتيتطبيق اإل
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 والمقترحات لتوصياتا

 بما يأتي: انوصي الباحثي الدراسةفي ضوء نتائج 

المعكوس في  الصفو  العصف الذهني إستراتيجيتيي العلوم بضرورة توظيف توجيه معلم -1

في تنمية التفكير الناقد  ا على الطريقة االعتياديةمنظرا لتفوقه تدريس مادة العلوم للمرحلة األساسية؛

 .لدى الطلبة

في والصف المعكوس  العصف الذهني ستراتيجيتيكبيرة إلبما أن الدراسة أظهرت عدم فاعلية  -2

وقت طويل لتنميتها؛ لذلك  إلىتحتاج قد ناقد تنمية مهارات التفكير الناقد، وبما أن مهارات التفكير ال

 يمكن إجراء دراسة مماثلة، على أن تكون الفترة الزمنية أطول مما هو في هذه الدراسة.  

 إجراء دراسات مشابهة على مواد أخرى وعلى متغيرات ومراحل تعليمية مختلفة. -3
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 األولى)العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

 األردنفي 

 سمية سالمة محمد الزغاميم

 وزارة التربية والتعليم/مديرية التربية

 بني دوميحسن علي الناجي 

 وزارة التربية والتعليم/جامعة مؤتة

 

 الملخص

)العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر معلمات الصفوف  اإلكلينيكي   اإلشرافهدفت الدراسة معرفة فاعلية 

 ,األردن في األولى( معلمة من معلمات الصفوف الثالثة 275حيث تكونت عينة الدراسة من ) ,األردنفي  األولىالثالثة 

, وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية 2020/2021 للعام الدراسي ,والطفيلة ,عجلون , و لواء الجامعة اتمن مديري

كان فاعال  اإلكلينيكي   اإلشرافن أا وثباتها, وكشفت نتائج الدراسة الدراسة بعد التأكد من صدقه أداة تطبيق تم الطبقية, و 

 ثم, التقويم مجال ثممجال الموقف الصفي  األولىجاء في المرتبة  فقدالثالثة,  األداة وكذلك في مجاالت  ,مرتفعةبدرجة 

معلمات الصفوف , وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في النمو المهني من وجهة نظر مجال التخطيط

 اإلشرافالتوسع في استخدام ب الدراسةأوصت و , تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتفاعل بينهما األولىالثالثة 

 .)العيادي( في برامج التنمية المهنية للمعلمين في المؤسسات التعليمية بهدف تحسينها اإلكلينيكي  

 .األولىمعلمات الصفوف الثالثة  النمو المهني, )العيادي(, اإلكلينيكي   اإلشراف الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Clinical Supervision on Teachers Professional Development from the First 

Three Primary Grades Female Teachers’ Perspectives in Jordan. 

 

Abstract 

The study aims to know the effectiveness of clinical supervision (clinical) in 

professional growth from the point of view of the first three grades teachers in Jordan. The 

study sample consists of (275) female teachers from the first three grades in Jordan, from the 

districts of the university district, Ajloun and Tafila, for the academic year 2020 / 2021. The 

sample was selected in a stratified random way. The method of the study was applied after 

ensuring its validity and reliability. The results of the study reveal that clinical supervision 

(clinical) was highly effective inside the classroom, and in the processes of both evaluation 

and planning. The results show that there are no statistically significant differences in 

professional growth from the teachers ’point of view of the first three grades due to the 

variables of academic qualification and years of experience and the interaction between them. 

The study recommends expanding the use of clinical supervision (clinical supervision) in 

professional development programs for teachers in educational institutions to improve it. 

  Key words: the effectiveness of professional clinical supervision, professional development, 

the first three primary grades female teachers. 
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 :مقدمة

فضل الطرق واألساليب أجاهدة إليجاد المؤسسات التعليمية  في الدول المتقدمة والدول المهتمة بالعلم  تسعى

ها ءن تطور برامجها وفلسفتها وأداأ, وهذه المؤسسات البد التعل مي ةة العملية التعليمي أهدافوتحقيق  ,م جيديتعل إلىللوصول 

 المرجوة بفاعلية. هدافاأللكي تحقق 

تربوية تشمل الجوانب  إدارةالمعارف والمهارات البد من وجود وإكساب المتعلمين  هدافاأليتم تحقيق  حتىو 

وتهيئة ظروف العمل المناسبة  ,تهدف لتوفير الوسائل واإلمكانات المادية والبشرية ؛دارية والفنية في صورة متكاملةاإل

من خالل  هدافاأللتحقيق  التعل مي ةمن تحفيز العناصر البشرية في العملية التعليمية  فكان البد التعليمية, هدافاأللتحقيق 

التنظيم والتخطيط واستثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة, ومن هنا ينبغي وجود جهة تشرف على هذه الجهود وتوجهها 

 سعادة) على حد سواء المعلم والمتعلم والتعلم والتعليمالتربوي هو الداعم للنمو والنهضة  ب اإلشراففكان  ,وتعززها وتقومها

 .(2019 ,والعميري 

المعلمين والمعلمات من خالل قيام المشرفين  أداءالتربوي في  اإلشرافالتأثير الذي تحدثه عملية  عتبارا ويمكن 

 ,اإلشرافية متعددة ومتنوعة هو الفاعلية الحقيقية لعملية إشرافمستخدمين بذلك وسائل  ,يةاإلشرافالتربويين بالمهام 

ذا ما إبوي تأثير في دافعية المعلمين وإثارة حماسهم داخل الصف والمدرسة, ويستطيع المشرف التر  وربوي ذفالمشرف الت

 (.2010 معلميه)لهلوب, إلىن ينقل هذا التطور أواكب التطور التربوي 

 إلىن وصل أإلى تربوي  إشرافاحل من تفتيش ثم توجيه تربوي ثم التربوي ومر بعدة مر  اإلشرافقد بدأ تطور و 

 التربوي  اإلشرافنظمة التربوية بعملية وانطالقا من اهتمام األ ,التربوية كلينيكي)عيادي( بما يتماشى مع التطوراتإإشراف 

 .(2007 )الطعاني,

( وتعني باللغة clinic) مشتق من كلمة (clinical Supervision) )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافمفهوم  ن  إ

 ,ووصف الدواء المناسب ,وتشخيص علته ,العربية )العيادة( والعيادة تعني المكان الذي يتخذه الطبيب الستقبال المريض

العالجية التي يقوم بها طالق هذا المفهوم ليدل على الزيارة إمن هنا جاء  ,ن عليهئرة الطبيب للمريض لكي يطمويشمل زيا

و أأداء مهارة تعليمية تدريب المعلمين الذين تنقصهم الكفاءة في  إلىهو نظام يهدف  اإلكلينيكي   اإلشرافو  المشرف للمعلم,

 (.2004 وفق برنامج خاص يعد مسبقا لهذا الغرض)طافش, أكثر
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معلم وممارساته وما و تحسين سلوك ال)العيادي( من االتجاهات الحديثة الموجهة نحاإلكلينيكي   اإلشرافويعد 

عام  (كوغان)و (غولدهامر)ى من الطلبة, ولقد تم تطوير هذا المنحقوال وأفعال بهدف تحسين تعلم أيصدر منه من 

مع المعلمين ممن لديهم الرغبة في تطوير عملية التعليم واالرتقاء  امباشر  اتصاال اإلشرافويعد هذا النوع من  ,(1958)

تتم من خالل الشراكة والتعاون بين المعلم والمشرف  ,ية منظمة متتابعة ومستمرةإشرافلذا هو عملية  ,بالمستوى المهني

 .(Tesfaw & Hofman, 2014بهدف تطوير الممارسات التعليمية للمعلم داخل الغرفة الصفية )

)العيادي( في تقديم تغذية راجعة عن حالة التدريس الخاصة للمعلمين, وتشخيص اإلكلينيكي   اإلشرافهمية أ وتبرز 

ساليب أطوير مهاراتهم في كيفية استعمال المشكالت التدريسية التي يواجهها المعلم ويحلها, ويساعد المعلمين على ت

 )عبدالهادي, ات التطوير التربوي وتفعيل دورهم في العملية التعليميةالتدريس المناسبة, وتطوير اتجاهات ايجابية نحو حلق

2002.) 

واضع ضعفه ساس تبصير المعلم بمأ)العيادي( يقوم على  اإلكلينيكي   اإلشرافن إ( 2004) ويضيف طافش

الهدف الرئيس ن إ والتي تساعده في تدريس سلوكه التدريسي وذلك بتحليل الموقف الصفي, ,مامهأوطرح البدائل الصالحة 

المعلمين لتحسين نتاج العملية  أداءبشكل خاص هو تحسين  )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافالتربوي بشكل عام و  شرافلإل

 .ساس ناجح من التخطيط والممارسة التعليميةأليمية ليصبح لدينا معلم عمل على التع

التربوي بالصورة الصحيحة التي تحقق  اإلشرافتفعيل دور  إلىجاهدة  األردنوتسعى وزارة التربية والتعليم في 

ا ال تقف نهذلك أل ؛ن الدورات التدريبية للمعلمين لم تعد كافية لتنميتهم مهنياأة لدى المعلمين, والجدير بالذكر التنمية المهني

 (.2018 ,التربية والتعليم وجه الخصوص على تلمس حاجات المعلم وجوانب التوجيه واإلرشاد التي يحتاجها)وزارةب

تربوي وفق نظام ال اإلشرافوزارة التربية والتعليم وتطلعاتها نحو تجويد  ية( وانسجاما مع رؤ م2018) ومنذ عام

مفاهيمه وأساليبه  اإلشرافن يطور أ( كان البد من 2022-2018وزارة )لل اإلستراتيجي ة, وضمن الخطة الجودة إدارة

ساس والفاعل في تطوير قدرات المعلم وإمكاناته المعاصرة, وأن يصبح له الدور األ وأنماطه بما يتفق واالتجاهات العالمية

 اإلكلينيكي   اإلشرافالكشف عن فاعلية إلى لذا تسعى هذه الدراسة  ,)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشراففكان من هذه االتجاهات 

 . األردنفي  األولىفي النمو المهني لمعلمات الصفوف الثالثة 
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 :الدراسةمشكلة 

ومع تغير  ,يتماشى مع التطورات و تفتيش يحقق الغاية الحقيقية للتعلم والأالتربوي كتوجيه  اإلشرافلم يعد 

 ,وعالجها داءوالوقوف على جوانب الضعف في األ ,والعمل على تحقيقها ,فكان البد من تلمس حاجات المعلمين دواراأل

 .دعمها وتعزيزهاوالتعرف على جوانب القوة و 

ن يتلقى التدريب على شكل أخوفا من  ؛خفي المعلم هذه الحاجاتتظهر لدى المعلم حاجات وغالبا ما ي حيث

)العيادي(  اإلكلينيكي   اإلشراففيأتي دور المشرف ليمارس  ,فال يسعى لعرض حاجاته ,وقاتها وأماكنها غير مناسبةأدورات 

 .التعل مي ةالمعلم والنهوض بدوره بفاعلية في العملية التعليمية  أداءليساهم في تحسين 

تحديد حاجات المعلمين والسعي لتلبيتها بطرق متنوعة بمعنى رصد الواقع  فيالدور للمشرف التربوي  ويأتي

يتها تقويم وتطوير غا ,نسانية, شاملةإعملية فنية, قيادية,  اإلشرافف ,ومعرفة الظروف المحيطة به ,التربوي للمعلم وتحليله

 .(2019 والعميري, )سعادةالمحاوربكافة  التعل مي ةالعملية التعليمية 

ا نهإف ,التربوي وممارساته اإلشراف أدوارعادة النظر في إ ية نحو األردنوبحسب توجهات وزارة التربية والتعليم 

والذي يقوم على تحديد حاجات المعلمين  ,المبني على الحاجات اإلشرافتفعيل  إلىن من خالل برامجها التدريبية تسعى اآل

)العيادي( هو السبيل لتشخيص حاجات  اإلكلينيكي   اإلشراففكان  (2018 )وزارة التربية والتعليم,والعمل على تلبيتها

 المعلمين وتحديدها.

وتقويم  ,وممارساتهم التعليمية ,)العيادي( لتحسين سلوك المعلمين اإلكلينيكي   اإلشراف إلىمن هنا جاءت الحاجة 

 . كمل وجهأ ومساعدة المعلم على القيام بدوره على هوتحليل الواقع

وتشخيص  للمعلمين,)العيادي( في تقديم تغذية راجعة عن حالة التدريس الخاصة اإلكلينيكي   اإلشرافهمية أ وتبرز 

ساليب أويساعد المعلمين على تطوير مهاراتهم في كيفية استعمال  ويحلها,المشكالت التدريسية التي يواجهها المعلم 

وتفعيل دورهم في العملية  ,يجابية نحو حلقات التطوير التربوي إوتطوير اتجاهات  المناسبة,التدريس 

 (.2002التعليمية)عبدالهادي,

لتحسين سلوك المعلمين وممارساتهم التعليمية  ؛)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافالحاجة إلى  برزتمن هنا  و    

 (.2006)حسين وعوض هللا, وجه  أكملومساعدة المعلم على القيام بدوره على  ,هوتحليل هوتقويم وتقييم الواقع
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)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي 

 ؟األردنفي  األولىالصفوف الثالثة 

 راسة:أسئلة الد

في  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية  .1

 األردن؟

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف α=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .2

 تعزى للمؤهل العلمي؟ األردنفي  األولىالثالثة 

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف  (α=0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .3

 تعزى لسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولىالثالثة 

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف α=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .4

 تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولىالثالثة 

 :الدراسة أهداف

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافدرجة فاعلية التعرف على  -1

 .األردنفي  األولى

للمؤهل  تبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -2

 العلمي

لسنوات  تبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -3

 .الخبرة

تفاعل للتبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -4

 .بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
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 :همية الدراسةأ

التي تتناول موضوع  األردنمن الدراسات النادرة في  _نيوبحسب علم الباحث_ا أنههمية الدراسة في أ تكمن 

 تساهم في: قد اأنه)العيادي( و  اإلكلينيكي   اإلشراف

 مهنيا. تهمومساند )العيادي( في دعم المعلمين اإلكلينيكي   اإلشرافتوضيح دور  -1

 مبنية على الحاجات. ,تزويد وزارة التربية والتعليم في تطوير برامج تنمية المعلمين مهنيا -2

 ضافة لألدب التربوي  من خالل الموضوع والنتائج .إ تعد -3

 مصطلحات الدراسة:

المهني  النموعلى  اإلكلينيكي   اإلشرافهنا قدرة عني تو  فضل النتائج,أحداث تغيير لتحقيق إالفاعلية: القدرة على  -

 .األولىلمعلمات الصفوف الثالثة 

ي موجه نحو تحسين سلوك المعلمين الصفي وممارساتهم إشرافسلوب أهو  )العيادي(: اإلكلينيكي   اإلشراف -

بهدف تحسين  ,نماط التفاعل الدائرة فيهأوتحليل  ,عن طريق تسجيل الموقف الصفي بكامله ,التعليمية الصفية

من خالل المالحظة الصفية  ,تحسين التعليم إلىية الحديثة التي تهدف اإلشرافنماط حد األأ ويعدتعلم الطلبة, 

 الفاعلة المباشرة.

بهدف  ,إحداث تغيير بخبراته وأدائه وسلوكه واتجاهاتههو تطوير قدرات المعلم المعرفية والمهارية و  النمو المهني: -

 تحسين مخرجات العملية التعليمية .

قصبة الطفيلة ولواء  : المعلمات اللواتي يعملن في وزارة التربية والتعليم فياألولىمعلمات الصفوف الثالثة  -

 .(2020/2021)للعام الدراسي  األردن الجامعة وعجلون في

  :حدود الدراسة

 مكانية: المدارس الحكومية في األردن في قصبة الطفيلة ومديرية عجلون ومديرية لواء الجامعة .حدود  -

ن ذكور لهذه و  يوجد معلمألنه ال؛ األولىحدود بشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمات الصفوف الثالثة  -

 .المرحلة

 2020/2021ام ول من العحدود زمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األ -
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 :طار النظري اإل

غايتها  ,نسانية, شاملةإعن عملية فنية, شورية, قيادية,  عبارة أنهب التربوي  اإلشراف (2014) الشهري  يعرف

 بكافة محاورها. هاوتطوير  تقويم العملية التعليمية والتربوية

عنى بالموقف ت   ,منظمة ,تعاونية ,ديموقراطيةالتربوي هو عملية قيادية  اإلشرافن إ( 2002) ويضيف عبدالهادي

جل أمن  ,وتقييمها لتحسينها وتنظيمها ,دراسة جميع العوامل المؤثرة في ذلك الموقف إلىوتهدف  ,التعليمي بجميع عناصره

 في التعلم. هدافاألفضل أتحقيق 

نشطة مجموعة من األ نهإ :التربوي بقوله اإلشراف( ملخصا لتعاريف عدة عن 2014) المنصوري ويعطي 

وتحسين ممارساتهم التعليمية والتقويمية  ,المدروسة التي يقوم بها تربويون مختصون لمساعدة المعلمين على تنمية ذواتهم

هداف األوتحقيق  ,ليتمكنوا من تنفيذ المناهج المقررة ,وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم ,داخل غرفة الصف  وخارجها

فيصبحوا قادرين على بناء مجتمعهم  ,تغييرات مرغوبة في سلوك التالميذ وطرائق تفكيرهمحداث إالتربوية المرسومة, بهدف 

 والدفاع عن وطنهم.

التربوي هو تحسين الناتج التربوي للعملية التعليمية  شرافن الهدف الرئيس لإلأيتفق الباحثون التربويون على 

التربية, وبناء المناهج  أهدافمرتبطة ب هدافاألوهذه  ,المعلمين في الموقف الصفي وخارجه أداءبتحسين  التعل مي ة

ة قابلية المعلم المعلمين والمتعلمين, ودراسة هموم المتعلمين ومشاكلهم, وإثار  أداءالمعلمين, وتقويم  أداءوتطويرها, وتحسين 

 (.2015 ,الخطيب)من الوظيفي للمعلم للعمل وتوفير األ

استخدمت فيها مضامين العمل الذي يوجهه نحو الطالب في  ,التربوي منذ نشأته بمراحل متعددة اإلشرافلقد مر 

مة بما مرحلة التي تمر بها األوقد كانت تلك المصطلحات تعكس طبيعة  ال ,المدرسة والمجتمع المدرسي والبيئة المحيطة

لحات التي استخدمت في ومن بين تلك المصط ,افيظام السياسي واالجتماعي والثقمرتبطة بالن ,عباء ودالالتأ تحمله من 

التربوي في  اإلشرافومع التطور في الفكر التربوي الحديث اخذ مفهوم  ,التربوي  اإلشراف, التوجيه, التفتيش هذا المجال

قل توتن ,التعل مي ةلكي يلبي احتياجات النظرة الشاملة لجميع عناصر العملية التعليمية  ,شملأوسع و أالتطور ليأخذ معنى 

 (.2012 )خليل, لاالهتمام بالموقف التعليمي بشكل كام إلىدائه أمن االهتمام بالمعلم وتحسين  اإلشرافب

عملت على تطبيقها في  ,التربوي فقد تناول الباحثون في دول عدة اتجاهات حديثة له اإلشراف ألهميةونظرا 

التركيز على التنمية  إلىتتمثل في التحول من التركيز على التفتيش والتقويم  ,خاصة الدول المتقدمة منها ,نظمتها التعليميةأ
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هم االتجاهات الحديثة في أ ومن  ,النظرة الكلية إلىلنظرة الجزئية ية من ااإلشرافالمهنية للمعلمين والتحول في العملية 

الذي يقوم على  اإلكلينيكي   اإلشرافو  ,الذي يقوم على المشاركة بين المشرف والمعلم ,الديمقراطيالتربوي االتجاه  اإلشراف

 .(2020 تلبية حاجات المعلمين )القبلي,

ن استعماله في أ إال ,التربوي  شرافبعض المفاهيم القديمة لإل إلى)العيادي(  اإلكلينيكي   اإلشرافصول أتعود 

سهاما كبيرا في تحسين إساليب التدريب أسهم هذا النوع من أن تم تطويره, وقد أخذ بالتزايد بعد أثناء الخدمة أج التدريب برام

 ا منظمة متسلسلة ومنطقية )قاسم,أنهمن خالل تزويدهم بأنماط من الخبرة التربوية التي تتصف ب ,ممارسات المتدربين

2018). 

ية, اإلشرافطراف العملية أى الثقة والتعاون وحسن الظن بين يقوم عل أنه)العيادي( ب اإلكلينيكي   اإلشرافيتميز و 

تمكنه من تالفي  ,ويقوم على المشاركة العملية في جميع مراحل سير الدرس, ويزود المعلم بتغذية راجعة في جميع المراحل

يقة ذات نتائج وتحصنه من الوقوع فيها مستقبال, وتنتهي بعملية تقويم حق ,جميع نقاط الضعف التي كان يعاني منها

 .(. (Badu & Rahmat, 2020تبادو ورحما ملموسة

في النصف الثاني من القرن المعاصر ـ شرافاألساليب شيوع ا وشمولية لإل أكثرأحد  اإلكلينيكي   اإلشرافويعد 

كتكييف ألنواع أساليب  اإلكلينيكي   اإلشرافوقد نشأ  الحادي والعشرين, في ظل الظروف التعليمية المتسارعة التغييرات,

العقالنية والالمركزية وحل المشكالت  :التقليدي مثل شرافالتي تساعد على الحفاظ على أهم القيم الكالسيكية لإل اإلشراف

ي إشرافيتمثل الترحيب بأسلوب  ,على تصور يمكن للمدرسين القيام به اإلكلينيكي   اإلشرافويعتمد  .على أساس التعاون 

 ,المهني للمعلمين داءزيادة األ هو اإلكلينيكي   اإلشرافمن  الغرض الرئيسإن   ,اهتماماتهم الخاصة وتوقعاتهميركز على 

, والتركيز على تحسين الجودة المهنية المعلم والمشرفوالتأكيد بشكل مباشر على التفاعل بين  ,وتحسين الفعالية التعليمية

 .(2009 الدويك, وآخرون,) نللمعلمي

ن جميع المعلمين لديهم القدرة ألعيادي(  يقوم على افتراض مؤداه )ا اإلكلينيكي   اإلشرافن أ (2004طافش)ويرى 

على بيانات موضوعية مشتقة من  بناء ,على التعلم والنمو لكي يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات التدريسية المالئمة

ي يعد ضرورة تربوية ملحة تفرضها عدة مبررات اإلشراف األسلوبن استخدام هذا أحداث الفعلية داخل غرفة الصف, و األ

 :يذكر منها

 .ضعف برامج التدريب قبل الخدمة -1
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 .داد المعلمين بوجه عامإععند المبتدئين خريجي مؤسسات  ,ضعف الممارسات التعليمية الصفية عند المعلمين -2

ا من عالقات سلبية بين عنه أوما ينش ,التربوي بأساليبها وأدواتها اإلشرافالممارسات الخاطئة السائدة في برامج  -3

 ة.ياإلشرافطراف العملية أ

الذي يمكن المشرف من تمثله  ,ي الفني الفعالاإلشراف األسلوبوعدم توفر  ,التربوي وتنوعها اإلشرافساليب أكثرة  -4

 .واالستفادة منه في تدريب المعلمين على امتالك مهارات التدريس الفعال

ن عالقة الزمالة أو  ,همية كبيرة لدرجة العالقة والتفاعل بين المشرف والمعلمأ يعطي  اإلشرافن هذا النوع من إ -5

غذية الراجعة التي تعطى للمعلم يكون هدفها التحسين ن التإتشمل الثقة المتبادلة والرغبة في فهم المعاني الذاتية, و 

 والتطوير وليس التقويم. 

ربع أفي  ـــــ وضح مبتكرها موريس كوجانأما ــــ كتتم  اإلكلينيكي   اإلشرافن عملية أ إلى( 2014)المنصوري يشير و 

 مراحل هي:

 تية:بالخطوات اآليجري التخطيط للقيام مرحلة ما قبل المالحظة: وفي هذه المرحلة  :وال  أ

ن هذا النمط أل ,بناء عالقة وطيدة من الزمالة قائمة على الود واالحترام المتبادل بين المعلم والمشرف التربوي  -1

 .نسانية بينهماويركز على العالقة اإل ,على الثقة المتبادلة بين المعلم والمشرف أساسايعتمد  اإلشرافمن 

حيث يتعاون المشرف  ,خالل الحصة من ن تتحققأالسلوكية التي ينبغي  هدافاألتخطيط الدروس: وتحديد   -2

 .متكاملة أهدافمع المعلم على وضع خطة دراسية مفصلة ذات 

وليس تسجيل  ,دائه وتقديم العون الفني لهأن الهدف من العملية هو تطوير مهاراته وتحسين أطمأنة المعلم ب -3

 .نقاط ضعف وتقصير عليه

  .المشاهدةستراتيجية إتحديد  -4

ويتم  ,ويقوم المعلم بجمع المالحظات ,مرحلة المشاهدة: وفيها يقوم المعلم بتنفيذ الحصة حسب الخطة المعدة :ثانيا  

 .تسجيل الموقف الصفي

لمعرفة نقاط القوة  داءالحصة اجتماع المشرف والمعلم وتحليل األ أداءاجتماع التحليل: حيث يتم بعد االنتهاء من  :ثالثا  

 إلىحتى يطمئن المشرف التربوي  ,عادة التخطيط والتنفيذ والتحليلإ وهنا يتم  ,وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها

 .صبح قادرا على تنفيذ حصة دراسية بكفاءة عاليةأن المعلم أ
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من وسيلة مثل المالحظة  أكثرجراؤه بإ رابعا: مرحلة التقويم: ويلعب التقويم دورا مهما في تطوير العملية التعليمية ويمكن

 المباشرة والمؤتمرات والتسجيل المرئي والسمعي.

 

 الدراسات السابقة:

ية لدى مشرفي التربية الرياضية اإلشرافنماط تقييم األ إلىالتعرف إلى ( بدراسة هدفت 2019) قام ربابعة والرقب

جريت الدراسة على أحيث  نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية,في مديرية التربية والتعليم في لواء القويسمة من وجهة 

 ةية الخمساإلشرافنماط في التربية الرياضية يستخدمون األمشر  نأظهرت النتائج أوقد  ومعلمة, ( معلما98مقدارها ) عينة

بينما  ,والدبلوماسي( بدرجة متوسطة نماط هي)الديكتاتوري والسلبي واإلكلينيكي  وهذه األ ,عند تقويم معلمي التربية الرياضية

 قراطي بدرجة مرتفعة. و جاء النمط الديم

, اإلكلينيكي   اإلشرافتحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين لنمط  إلى( دراسة هدفت 2018) جرى الهاجري أو 

جريت الدراسة على أحيث  بدرجة عالية, اإلكلينيكي   اإلشرافن المشرفين التربويين يمارسون نمط أ إلىكشفت نتائج الدراسة 

بين متوسطات استجابات العينة تعزى  إحصائيةظهرت النتائج فروقا ذات داللة أكما  ومعلمة,  ( معلما868مقدارها ) عينة

دبية والعلمية, وفروقا تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور, وكذلك فروقا تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات األ

 .أكثرف سنوات10سنوات الخدمة ولصالح سنوات الخدمة لمتغير 

على التطور المهني للمعلمة  اإلكلينيكي   اإلشرافدراسة  فاعلية  إلىدراسة هدفت  (2016) جرى العبداوي أو 

التقني   اإلكلينيكي   اإلشرافن نموذج أالدراسة كشفت نتائج  ,)دراسة حالة(المشاركة في مبحث التكنولوجيا في مديرية القدس

من خالل تطوير مهارة االتصال والتواصل والممارسات التدريسية  ,ساهم بشكل فعال في تطوير المعلمة المشاركة مهنيا

 ومهارة التأمل والتقييم الذاتي.

 )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف إلى معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لنمط( 2016) وهدفت دراسة الرويلي

ومعلمة, وقد أشارت النتائج إلى  ( معلما583مقدارها ) عينةجريت الدراسة على أحيث  والمعلمات, من وجهة نظر المعلمين

مرحلة تحليل التدريس جاءت بدرجة متوسطة في جميع المراحل, وقد   اإلكلينيكي   اإلشرافأن المشرف التربوي يمارس نمط 

يرا  مرحلة التدريس, ثم مرحلة المالحظة, وأخ من حيث أعلى متوسط, تلتها مرحلة التخطيط لعملية ,األولىفي المرتبة 

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تعزى  كماالتقويم والتغذية الراجعة, 
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( سنوات, وكذلك 10-6صالح األفراد ذوي الخبرة )لبرة لمتغير الجنس لصالح اإلناث, وفروق تعزى لمتغير سنوات الخ

فروق تعزى لمتغير المرحلة الدراسية في مرحلتي التخطيط للتدريس والتقويم لصالح األفراد الذين يدرسون في المرحلة 

 المتوسطة, فيما لم تظهر فروق تعزى لمتغير التخصص.

معرفة أثر تفعيل برامج  إلى( بدراسة هدفت 2014zunulu    uouruG ,كما قام كل من بولنز و جورسوي )

 حيث أجريت الدراسة على عينةالمعلمين المتدربين ضمن برنامج التربية الميدانية,  أداء( على اإلكلينيكي  العيادي ) اإلشراف

المعلمين المتدربين وفقا لشرائط الفيديو  داءوقد تم تدوين معدالت االستجابة المستقلة ألومعلمة,  ( معلما28مقدارها )

وجود فروق  إلىوأشارت النتائج  ,( المسجلة, وتمت المقارنة بين تلك المعدالت باستخدام اختبارT- tsutوتحليل التباين, )

 .اإلكلينيكي   اإلشرافلصالح المجموعة التجريبية التي طبق عليها نمط 

التدريسي  داءعلى األ اإلكلينيكي   اإلشرافتحديد آثار هدف  ( دراسته بOdabasi, 2013) وداباشيأجرى أو 

 أداءوتوضيح  ,اكتشاف أوجه القصور والمزايا الخاصة بالمعلمين إلىتوصلت نتائج الدراسة  ,للمعلمين في المدرسة الثانوية

لتعزيز فهم  فعالية أكثرليكونوا  ؛يساعد المعلمين على تحسين التدريس والتعلم اإلكلينيكي   اإلشرافن أو  ,التدريس في الفصل

ا استخدام   .كدليل للتدريس والتعلم اإلكلينيكي   اإلشرافالطالب, يمكن أيض 

 اإلكلينيكي   اإلشرافالتعرف على فاعلية نموذج إلى ( Okorji & OgB ,2013) وجبوأوكورجي و أوهدفت دراسة 

حداهما : إ, تم توزيعهم على مجموعتين( معلما80مقدارها ) عينةجريت الدراسة على أحيث  ,على التطور المهني للمعلمين

ن لهذا المنحى فاعلية كبيرة على أثبتت نتائج الدراسة أوقد  ( معلما, 40تكونت كل منها من ) ,خرى ضابطةيبية واألتجر 

 اإلشرافطار نموذج إتنسيق جلسات منظمة للمعلمين في  وقد شجعت الدراسة على ,المعلمات مقارنة بالمعلمين أداء

 .اإلكلينيكي  

درجة ممارسة مشرفي التربية المهنية ألسلوب  إلىالتعرف إلى ( 2010) وهدفت دراسة الطويسي والطعاني

 حيث أجريت الدراسة على عينة ,األردنمن وجهة نظر معلمي التربية المهنية في محافظة الكرك/ اإلكلينيكي   اإلشراف

كما  اإلكلينيكي   اإلشرافن درجة ممارسة مشرفي التربية المهنية لمهارات أوقد كشفت نتائج الدراسة  ( معلما,115مقدارها )

في درجة ممارسة مشرفي  إحصائيةوكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة  ,يراها المعلمون هي بشكل عام عالية

 علمين.من وجهة نظر الم اإلكلينيكي   اإلشرافالتربية المهنية لمهارات 
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همية الربط أ ية, إلشراف(عاما من التجارب البحثية وا28التي لخصت فيها )( Elis, 2010) ليسإوتناولت دراسة 

 أنهو  ,ية دقيقةإشرافذو نظرية  اإلكلينيكي   اإلشرافن أحيث كشفت الدراسة  ,اإلكلينيكي   اإلشرافبين العلم والتطبيق في 

 إلىوال يحتاج المشرفون  ,من خالل توظيف التقنيات المناسبة ,يراعي اهتمامات المعلمين وما يقلقهم في المواقف التعليمية

 ن هدفهم هو تقديم الدعم والحماية للمعلمين.أل ؛مراقبة المعلمين في جلسة المالحظة

 

طرح  إلى( Milen, Aylott ,Fitzpatrick, & Elis, 2008ليس )إيلوت وفيتزباتريك و أهدفت دراسة ميلون و 

وتوصلت الدراسة  ,اإلكلينيكي   شرافوعشرين دراسة ناجحة لإل ربعأدلة مستمدة من أ إلىمستندا  اإلكلينيكي   اإلشرافنموذج 

ضافات إهمها أ ومن  ,يتضمن الكثير من المفاهيم والمتغيرات خالل السياق والتطبيق ,ية نشاط معقداإلشرافن العملية أ إلى

وقد طور نموذج الدراسة من  ,ا تعمل على تحفيز التعلم المستمر لدى المعلمنهإذ إ ,المشرفين خالل جلسة التغذية الراجعة

 .من حيث ماهيته وكيفية عمله في ظروف طبيعية ,اإلشرافوضوحا عن  أكثرضافات مفاهيمية إخالل 

ية األردنتقويم ممارسة مشرفي مساقات التربية العملية في الجامعة  إلى( بدراسة هدفت 2005) قام وشاح واليونس

( 216مقدارها ) عينةجريت الدراسة على حيث أ من وجهة نظر الطلبة المعلمين ومشرفيهم, اإلكلينيكي   اإلشرافلمراحل 

كانت مرتفعة  اإلكلينيكي   اإلشرافن درجة ممارسة المشرفين التربويين لمراحل أوقد كشفت نتائج الدراسة  طالبا )معلما(, 

ما مرحلة جلسة التخطيط والتغذية أ ,نسبيا على مرحلتي مالحظة وتحليل التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين ومشرفيهم

ن درجة ممارسة مشرفيهم لمرحلة جلسة التخطيط أوقدر الطلبة المعلمون  ,الراجعة فكانت درجة الممارسة منخفضة نسبيا

ن درجة ممارسة المشرفين أ إلىوتوصلت الدراسة  ,ن درجة الممارسة تعقد دائماأنفسهم أمشرفون ا يرى البينم ,تعقد غالبا

 .تختلف باختالف التخصص اإلكلينيكي   اإلشرافالتربويين لكل مراحل 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

التعليمي في تغيير السلوك التعلمي  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف فاعلية على  اتفقت معظم الدراسات السابقة

 (.2014) ( وبولينز وجوريسوي 2010) ليسإ( و 2016) العبداوي وهي دراسة كل من 

دراسة   :مثل من قبل المشرفين التربويين اإلكلينيكي   اإلشرافلقد تباينت نتائج الدراسات السابقة في درجة ممارسة 

 (.2016) الرويلي( ودراسة 2005) كل من دراسة وشاح واليونس
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التربوي, ولقد  اإلشرافدوات المستخدمة من استبانات لرصد الواقع ومقابالت وقياس ألثر األ تتنوع وكذلك

ومن خالل نتائج الدراسات السابقة المشار  التربوي وتدريب المشرفين. اإلشرافضرورة تطوير  إلىوصت معظم الدراسات أ

ويتضح من خالل مراجعة األدب التدريسي,  داءتحسين األ في)العيادي( ساعد  اإلكلينيكي   اإلشرافإليها أعاله ثبت أن 

 إالدوره الهام واألساسي في برامج التربية العملية القائمة على تدريب المعلمين قبل الخدمة,  اإلكلينيكي   اإلشرافالمتعلق ب

 قليلة. تعدع ن الدراسات في هذا الموضو أ

. وتختلف الدراسة الحالية عن األداة النظري للدراسة وبناء  ثراءاإلوقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في 

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  للكشف عنا تسعى أنهالدراسات السابقة في 

 .الدراسة بأنها تناولت الموضوع من وجهة نظر المعلمات, وقد تميزت هذه األردنفي  األولىالثالثة 

 :المنهجية واإلجراءات

 :منهج الدراسة

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافمن اجل التعرف على فاعلية 

 مته لطبيعة الدراسة.ءوذلك لماللتحليلي لجمع البيانات استخدم الباحثان المنهج الوصفي او  ,األردنفي  األولى

 مجتمع الدراسة:

( البالغ 2020/2021) في العام الدراسي األولىمعلمات الصفوف الثالثة تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 مجتمعال( يبين توزيع 1) ب, والجدولمن الشمال والوسط والجنو  األردنمديريات تربية في  ( معلمة في ثالث889) عددهن

إلحصاءات قسم التخطيط التربوي, وقسم شؤون الموظفين في كل مديرية للعام  وفقا   ,الدراسةحسب متغيرات 

2020/2021. 

 (1جدول )
 ( حسب متغيرات الدراسةاألولىالصفوف الثالثة  توزيع مجتمع الدراسة )معلمات

 المجموع مديرية الطفيلة مديرية عجلون  لواء الجامعة مديرية المتغير/المديرية

     العلميالمؤهل 
 554 103 286 165 بكالوريوس

 335 98 114 123 دراسات عليا
 889 201 400 288 المجموع
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     سنوات الخبرة
 208 31 90 87 سنوات 5 -1
 214 74 78 62 سنوات 6-10
 467 96 232 139 سنوات 10من  أكثر

 889 201 400 288 المجموع
 

 :عينة الدراسة

 العشوائية (, وتم اختيار العينة بالطريقة2020/2021) للعام الدراسيمعلمة  (275) اشتملت عينة الدراسة على

)مديرية لواء الجامعة(, وهي تمثل  ( ومن الشمال )مديرية عجلون( ومن الوسطمديرية الطفيلة) من الجنوب الطبقية

 (  يوضح توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة.2%( من مجتمع الدراسة, والجدول )31)

 (2جدول )
 حسب متغيرات الدراسةعينة الدراسة  توزيع

 المجموع مديرية الطفيلة مديرية عجلون  الجامعة مديرية لواء المتغير/المديرية
     المؤهل العلمي

 172 32 89 51 بكالوريويس
 103 30 35 38 دراسات عليا

 275 62 124 89 المجموع
     سنوات الخبرة

 64 10 28 27 سنوات 5 -1
 66 23 24 19 سنوات 10 – 6
 145 30 72 43 سنوات 10من  أكثر

 275 62 124 89 المجموع
 

  :الدراسة أداة 

 من خالل  الدراسة  أداة دب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة قام الباحثان ببناء بعد االطالع على األ

 التي شملت, األداة في صورتها األولي ةعداد إ , من ثم األداة صياغة الفقرات تحت كل مجال في , و األداة تحديد مجاالت 

 (45) على  األداة , وبعد التعديل استقرت صحاب االختصاصأاألداة على مجموعة من المحكمين عرض , وتم ( فقرة48)

 .على عينة استطالعية األولى األداة طبيق , ومن ثم تم  تفقرة
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 في صورتها النهائية على جزأين: األداة ولقد اشتملت  

 سنوات الخبرة  عن المعلمة التي قامت بتعبئة االستبانة وتشمل األولي ةويشمل المعلومات  ول:الجزء األ(

 والمؤهل العلمي واإلقليم(

 ( مجاالت3( فقرة موزعة على )45الجزء الثاني: تكون من ) :( 14التخطيط) (14) فقرة, الموقف الصفي 

 .فقرة (17) التقويممجال و  فقرة,

( 5) الذي يبدأ بدرجة موافق بشدة وتعطى ,تمت االستجابة لهذه الفقرات من خالل مقياس ليكرت الخماسي -

ثم غير موافق  ,ثم غير موافق وتعطى درجتين ,( درجات3) ثم محايد ,( درجات4) ثم موافق وتعطى ,درجات

 بشدة وتعطى درجة واحدة فقط.

 (1.33 = 3/(1-5 على للبديلالحد األ إلى Nحيث تشير  N-1/3 استخدام المعادلة التالية لتفسير النتائجوقد تم  -

 لذا تصبح فئات المقياس كما يلي:

 5.00 -3.68 مرتفعة:,  3.67 -2.34 متوسطة:,  2.33 -1 منخفضة:

 :األداة صدق

 بطريقتين هما: األداة التحقق من صدق  تم     

حيث  ,صحاب االختصاصأاألولي ة على مجموعة من المحكمين بصورتها  األداة حيث تم عرض  :الظاهري دق صال - أ

 وسالمة ,التي تنتمي المجال إلىومدى انتماء كل فقرة  ,األداة قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

  .صياغتها

 خارج(  معلمة من 32على عينة مكونة من ) األداة تطبيق  تم االتساق الداخليللتحقق من صدق :  االتساق الداخليصدق  - ب

كما في  ,ككل داة لألمدى ارتباط كل مجال بالدرجة الكلية  على للتعرفتحليل االرتباط استخدام  وجرى  عينة الدراسة,

 .(3الجدول)
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 (3)الجدول 
 ككل كل مجال بالدرجة الكلية لألداة بيرسون بين ارتباط معامل 

 بالدرجة الكلية لالستبانة األداةبعاد أمعامل ارتباط  اإلكلينيكي   اإلشرافمجاالت  الرقم
 0.87 التخطيط 1
 0.91 التنفيذ 2
 0.91 التقويم 3

 (0.01α = ** دالة عند مستوى داللة )              
 وهي, (0.91 – 0.87قد تراوحت ما بين )  األداة أن معامل معامالت ارتباط  مجاالت  (3يتبين من الجدول )

 اإلكلينيكي   اإلشرافلقياس فاعلية  األداة وتدل على صدق مجاالت  معامالت ارتباط مناسبة ألغراض هذه الدراسة,

  .األردنفي  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة 

والدرجة الكلية  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافوتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس 

 ( يوضح ذلك:4, والجدول )ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل ليهإالذي تنتمي  للمجال

 (4الجدول )
لدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي )العيادي(, وا اإلكلينيكي   اإلشرافمعامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس 

 ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل ليهإ

 الرقم
 معامل

االرتباط مع 
 المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الرقم
 معامل

االرتباط 
 مع المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الرقم
 معامل

االرتباط 
 مع المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

1 0.81 0.66 16 0.78 0.64 31 0.54 0.45 
2 0.81 0.63 17 0.83 0.72 32 0.66 0.56 
3 0.79 0.66 18 0.82 0.69 33 0.75 0.73 
4 0.84 0.73 19 0.75 0.70 34 0.78 0.76 
5 0.66 0.61 20 0.72 0.64 35 0.71 0.62 
6 0.61 0.71 21 0.68 0.69 36 0.58 0.58 
7 0.51 0.59 22 0.70 0.69 37 0.82 0.80 
8 0.68 0.63 23 0.83 0.72 38 0.81 0.80 
9 0.83 0.70 24 0.77 0.78 39 0.83 0.70 

10 0.73 0.66 25 0.83 0.77 40 0.86 0.81 
11 0.86 0.71 26 0.84 0.79 41 0.75 0.74 
12 0.69 0.71 27 0.76 0.82 42 0.78 0.77 
13 0.82 0.67 28 0.78 0.76 43 0.83 0.78 
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14 0.73 0.60 29 0.74 0.69 44 0.86 0.81 
15 0.71 0.63 30 0.50 0.39 45 0.82 0.77 

 (0.01α = ** دالة عند مستوى داللة )
في المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمجاالت  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف( أن جميع فقرات 4ويتضح من الجدول رقم )

وهذا يدل  ,(α≤0.05إحصائية ) ةوبمستوى دالل وعال  , بمعامل ارتباط موجب ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل المكونة لها

 )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافلمقياس على أن المقياس يتمتع بدرجه عالية من االتساق الداخلي وصدق البناء بالنسبة 

 بفقراته المختلفة.

 : األداةثبات 

يبين قيم معامالت الثبات  (5ألفا والجدول رقم )بطريقة كرونباخ  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافتم حساب ثبات مقياس     

 المختلفة: بمجاالته )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف لمقياس

 (5جدول )

 بمجاالته المختلفة )العيادي( اإلكلينيكي  شراف لإللفا أامالت الثبات حسب طريقة كرونباخ مع

 معامل الثبات المجال الرقم

 0.791 التخطيط 1

 0.784 التنفيذ 2

 0.814 التقويم 3

 0.905 مجتمعة)العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافمجاالت  4

 -0.723ما بين ) المجاالتلفا قد تراوحت لجميع أالثبات باستخدام معادلة كرونباخ يتبين من الجدول السابق أن معامالت 

 ( وهي قيم ثبات عالية ومقبولة إلجراء الدراسة. 0.905

 :متغيرات الدراسة

 المستقلة: المتغيرات وال  أ

 .سنوات(10من أكثرسنوات / 10 - 6 / سنوات 5 -1) سنوات الخدمة ولها ثالثة مستويات -

 .دكتوراه( ماجستير + )دبلوم عالي + دراسات علياو بكالوريوس : المؤهل العلمي وله مستويان -
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 المتغير التابع :ثانيا  

 .األولى)العيادي( في النمو المهني لمعلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  -

 جراءات الدراسة:إ

االطالع على الدراسات , وكذلك دب التربوي المتعلق بموضوع الدراسةالطالع على األتمت هذه الدراسة من خالل ا

الدراسة بصورتها  أداة عداد إ , ويناء على ذلك تم )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافالسابقة واألبحاث التي تناولت موضوع 

الحصول , ومن ثم تم التحقق من دالالت الصدق والثبات, والخروج بالصورة النهائية ألداة الدراسة, وتم بعد ذلك األولي ة

اد العينة فر أعلى جميع  الكترونيإوتوزيعها  األداة قيام بتصميم ن ال, مما مكن الباحثيلى كتب لتسهيل المهمة من الجامعةع

استخراج النتائج , ومن ثم SPSSباستخدام برنامج  حصائيا, إ استرجاعها ومعالجتها, ومن ثم لجمع البيانات الالزمة

 .ليها الدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إ واقتراح التوصيات المناسبةومناقشتها 

 :حصاييةالمعالجات اإل

ثم تمت معالجة البيانات  ,جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوبفراد العينة أجابات إبعد تفريغ 

(, حيث تم القيام بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمات spssحصائيا باستخدام برنامج )إ

المهني, وتم القيام باختبار )ت( لعينتين )العيادي( في النمو  اإلكلينيكي   اإلشرافلمجاالت فاعلية  األولىالصفوف الثالثة 

 األولى( لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة Independent t - test) مستقلتين

 لمؤهل العلمي, وتحليلن تعزى لمتغير اأوالتي يمكن  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على 

( لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة One-way ANOVA) حاديالتباين األ

 ن تعزى لمتغير سنوات الخبرة.أمكن )العيادي( في النمو المهني والتي ي اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األولى

للكشف عن داللة الفروق في المتوسطات  (Tow way- ANOVA) وتم استخدام تحليل التباين الثنائي

دي( في النمو المهني )العيا اإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األولىالحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

 ن تعزى للتفاعل بين سنوات الخبرة والمؤهل العلميأوالتي يمكن 

 

 

. 
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 عرض النتايج ومناقشتها:

 :ولاأل اإلجابة عن السؤال 

 ؟األردنفي  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية 

 الدراسة لقياس أداة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

وكانت النتائج كما في الجدول  ,األولى)العيادي( وفقا  الستجابات معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

(6.) 

 (6الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة

  
 

 

 

يتبين 

( 6من الجدول )

كان  األولىمعلمات الصفوف الثالثة )العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر  اإلكلينيكي   اإلشرافأن مستوى فاعلية 

 .مرتفعةبدرجة 

مجال التخطيط كما  على فقرات األولىمعلمات الصفوف الثالثة كما تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات 

 .(7) في الجدول

 (7الجدول )
 على فقرات مجال التخطيط األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.61 4.24 .عداد الخطة اليومية والسنويةإ يفيدني في تنمية قدراتي على  2
 مرتفعة 0.61 4.20 .يعزز قناعتي بأهمية التخطيط 1
 مرتفعة 0.64 4.17 .يفيدني في تحديد التعلم القبلي 6
 مرتفعة 0.70 4.17 .الدرس أهدافساليب المتنوعة التي تساعد في تحقيق يكسبني األ 7
 مرتفعة 0.61 4.16 .السلوكية هدافيساعدني على صياغة األ 4

 الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 0.51 4.21 الموقف الصفي 1
 مرتفعة 0.51 4.17 التقويم 2
 مرتفعة 0.54 4.14 التخطيط 3

 مرتفعة 0.46 4.17 اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 
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 مرتفعة 0.61 4.16 .المعرفية والوجدانية والحركية هدافيفيدني في التنويع في األ 5
 مرتفعة 0.67 4.16 .وقت الحصة بفاعلية إدارةيساعدني في  8

 مرتفعة 0.63 4.16 .براز عناصر الخطة اليوميةإيساعدني في   13
 مرتفعة 0.66 4.13 .يساعدني في تحديد مصادر التعلم 12

14 
 هدافطة واإلجراءات الالزمة لتحقيق األنشيساعدني في تحديد األ

 .للطلبة
 مرتفعة 0.65 4.13

 مرتفعة 0.67 4.12 .التربوية المطلوبة هدافاأليساعدني في تحديد  3

9 
خالل الموقف  ساعدني في توضيح كيفية صياغة األسئلةي

 .الصفي
 مرتفعة 0.68 4.08

10 
نشطة تناسب الطلبة ذوي الحاجات أيساعدني في التخطيط إلعداد 

 .الخاصة
 مرتفعة 0.73 4.07

 مرتفعة 0.69 4.05 .قراءات موجهة لتنمية قدراتي على التخطيط إلىيرشدني  11
 ةمرتفع 0.54 4.14 مجال التخطيط

 

وجرى حساب المتوسطات الحسابية , مرتفعةفي مجال التخطيط كانت جميع الفقرات أن  (7يتبين من الجدول )

 .(8) مجال الموقف الصفي كما في الجدول على فقرات األولىمعلمات الصفوف الثالثة الستجابات 

 
 (8الجدول )

 على فقرات مجال الموقف الصفي األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.60 4.27 .ساليب تدريس متنوعةأاستخدام  إلىيرشدني  25
 مرتفعة 0.64 4.24 .يساعدني في مراعاة الفروق الفردية 19
 مرتفعة 0.66 4.23 .بفاعلية يساعدني في تنفيذ خطوات الدرس 21
 مرتفعة 0.62 4.23 .الدافعية لدى المتعلمين ستثارةادني في يفي 15
 مرتفعة 0.64 4.23 .ينمي مهارات توجيه األسئلة 18
 مرتفعة 0.61 4.22 .يساعدني في توظيف الوسائل التعليمية بفاعلية 17
 مرتفعة 0.63 4.21 .يساعدني على ربط التعلم بالحياة 22
 مرتفعة 0.63 4.20 .الوقت إدارةيكسبني مهارة  20

26 
ساليب تدريس تنمي مهارات التفكير أاستخدام  إلىيرشدني 

 مرتفعة 0.61 4.20 .لدى الطلبة

 مرتفعة 0.61 4.18 .هاوتسلسل يسهل عملية تنظيم عناصر الدرس 16
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 مرتفعة 0.66 4.18 .لدى المتعلمين يزودني بطرق تنمي اإلبداع 28

كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لتعزيز  إلىيرشدني  23
 .فرص التعلم

 مرتفعة 0.66 4.17

 مرتفعة 0.66 4.16 استخدام لغة الجسد إلىيرشدني  24
 مرتفعة 0.60 4.16 .ثرائية تفيدني في التدريسإضافية إيوجهني لقراءات  27

 مرتفعة 0.51 4.21 الموقف الصفي
 

 . مرتفعةفي مجال الموقف الصفي كانت ن جميع الفقرات أ (8يتبين من الجدول )

كما في  التقويممجال على فقرات  األولىمعلمات الصفوف الثالثة وجرى حساب المتوسطات الحسابية الستجابات 

 .(9) الجدول

 

 (9الجدول )
 على فقرات مجال التقويم األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

32 
معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف في  إلىيرشدني 

 .الحصة الصفية
 مرتفعة 0.62 4.27

 مرتفعة 0.57 4.24 .يساعدني في القيام بالتقويم التشخيصي 29
 مرتفعة 0.62 4.20 .المتنوعة يساعدني في صياغة األسئلة 45
 مرتفعة 0.60 4.19 .همية التغذية الراجعة للطلبةأ يساعدني في معرف  30

31 
تفادة من نتائج الطلبة في يساعدني في معرفة كيفية االس

 .دائهمأتحسين 
 مرتفعة 0.64 4.19

 مرتفعة 0.63 4.19 .كيفية عمل الخطط العالجية بعد كل تقييم إلىيرشدني  35
 مرتفعة 0.62 4.18 .دوات التقويمأيساعدني على التنويع في اختيار  43
 مرتفعة 0.65 4.17 .هدافاأليزيد من قدراتي في ربط التقويم ب 33
 مرتفعة 0.61 4.16 .يساعدني في متابعة ما تم االتفاق عليه مع المعلم 40
 مرتفعة 0.67 4.16 .يطلعني على التطورات الخاصة بالمنهاج 41
 مرتفعة 0.58 4.16 .في الموقف الصفي يحثني على استخدام التقويم الختامي 42

34 
يساعدني على القيام بعملية تقييم طلبتي بطريقة موضوعية 

 .عادلة
 مرتفعة 0.64 4.15



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

200 
 

 مرتفعة 0.66 4.15 .يشجعني على  فكرة التقويم الذاتي لي كمعلم 39
 مرتفعة 0.61 4.13 .دائي بشكل مستمرأيزودني بالتغذية الراجعة عن  38
 مرتفعة 0.63 4.13 .في اكتساب مهارات تحليل نتائج االختبار يساعدني 44
 مرتفعة 0.70 4.12 .لموهوبينايساعدني في تجهيز برامج خاصة ب 36
 مرتفعة 0.62 4.12 .يساعدني في تقديم تغذية راجعة تطويرية 37

 مرتفعة 0.51 4.17 التقويم
 

ن الهدف أ إلى, ويعزو الباحثان هذه النتيجة مرتفعةمجال التقويم كانت ن جميع فقرات أ (9يتبين من الجدول )

المعلمين وحرص  أداء)العيادي( بشكل خاص هو تحسين  اإلكلينيكي   اإلشرافالرئيس لإلشراف التربوي بشكل عام و 

مما يشير إلى وعي المشرفين  ,وكيفية تحقيقها وتطبيقها ,الدرس مع المعلمين أهدافالمشرفين التربويين على مناقشة 

 ,دراك المعلمين لمهام المشرف التربوي إالمعلم بإثارة دافعيتهم داخل الغرفة الصفية, و  أداءوأثره على  ,التربويين بأهمية ذلك

مهامهم ويجعل زيارتهم مرحبا بها من قبل المعلمين, وقد توافقت هذه  أداءمر يساعد المشرفين التربويين على وهذا األ

 ( والعبداوي 2010) ( والطويسي والطعاني2005) ( والوشاح واليونسي2018) تيجة مع دراسة كل من الهاجري الن

 اإلشرافن فاعلية أظهرت أ( التي 2016) ( واختلفت مع نتائج دراسة الرويلي2013) وجيبوأوكورجي و أ( ودراسة 2016)

 بدرجة متوسطة. تكان اإلكلينيكي  

)العيادي( في مساعدة المعلم على التخطيط  اإلكلينيكي   اإلشرافثناء ممارسة أوي فاعلية دور المشرف التربن وأ

, الدرس أهدافن اتباع خطة دراسية مفيدة سيمنح المعلم الثقة بالنفس وتحقيق أوهذا يؤكد  ,للدرس بحيث ينعكس على أدائه

ويساهم في تقديم تغذية  ,صفي تعليمي ناجحيجاد جو إفي مساعدة المعلم على  ا)العيادي( دور  اإلكلينيكي  لإلشراف  وأن

هدفها التحسين وليس التقويم, وأنه يساعد المعلمين في كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة واستثارة  يجابيةإراجعة 

هم في تطوير مهاراتلدى المتعلمين, ويساعد المعلمين على  اإلبداعوينمي  ,الوقت إدارةدافعيتهم, وإكساب المعلم مهارة 

م الدرس, ويساعد المعلم على عرائية تدإثضافية إءات ساليب التدريس المناسبة, ويوجه المعلمين إلى قراأ كيفية استخدام

 وداباشيأذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة وه  ,وتوظيف الوسائل التعليمية بفاعلية األسئلةتنمية مهاراته في توجيه 

(2013.) 
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 الثاني:جابة عن السؤال اإل

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة α = 0.05عند مستوى الداللة ) إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى للمؤهل العلمي؟ األردنفي  األولى

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

وفقا  لمتغير المؤهل العلمي, وقد  ,)العيادي( في النمو المهنياإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األردنفي  األولى

 (.10كانت النتائج كما في الجدول )

 

 (10الجدول )
في األردن على استبانة فاعلية  األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 

 لمتغير المؤهل العلمي تبعا  )العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.55 4.14 172 بكالوريوس التخطيط
 0.52 4.15 103 دراسات عليا

 0.54 4.14 275  المجموع

 الصفيالموقف 
 0.45 4.24 172 بكالوريوس

 0.58 4.15 103 دراسات عليا
 0.51 4.21 275  المجموع

 التقويم
 0.47 4.21 172 بكالوريوس

 0.55 4.11 103 دراسات عليا
 0.51 4.17 275  المجموع

 اإلكلينيكي   اإلشراف
 )العيادي( الكلي

 0.43 4.20 172 بكالوريوس
 0.51 4.13 103 دراسات عليا

 0.46 4.17 275  المجموع
 اإلشراففاعلية  أداة ( أن هناك فروقا  ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألفراد الدراسة على 10يتبين من الجدول )

 .وفقا  لمتغير المؤهل العلمي ,)العيادي( في النمو المهنياإلكلينيكي  

( جرى تطبيق اختبار "ت" للعينات α = 0.05لهذه الفروق عند مستوى داللة ) حصائيةوللكشف عن الداللة اإل

فاعلية  أداة على  األولىمعلمات الصفوف الثالثة لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات  (T- test)المستقلة 
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والتي يمكن أن تعزى لمتغير المؤهل العلمي, وقد كانت النتائج كما في  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف

 (.11الجدول )

 (11جدول )
على أداة  األولى( الختبار الفروق في استجابات معلمات الصفوف الثالثة T-testتحليل اختبار"ت" للعينات المستقلة)

 لمتغير المؤهل العلمي)العيادي( في النمو المهني تبعا اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 
Sig  درجة الحرية(t) T المجال 

 التخطيط 0.236- 273 0.814
 الموقف الصفي 1.583 273 0.115
 التقويم 1.589 273 0.113
 اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  1.114 273 0.266

وفقا  لمتغير  النمو المهني)العيادي( في اإلكلينيكي   اإلشراف( لفاعلية tأن قيمة ) إلى( 11نتائج الجدول )تشير 

 .( وهي غير دالة إحصائيا  0.266مقدارها ) إحصائية( بداللة 1.114المؤهل العلمي قد بلغت )

من خالل تجنبهم شخص المعلم  ,موضوعية المشرفين التربويين في نقدهم إلىويعزو الباحثان هذه النتيجة 

ظهار نقاط الضعف لتجنبها, وأنه يساعد إيجابية لتعزيزها, و واإل ظهار نقاط القوةإمع التركيز على  ,والتركيز على األداء

كساب إو  ,دوات التقويمأوكيفية عمل خطط عالجية بعد كل تقييم والتنويع في اختيار  ,المتنوعة األسئلةالمعلم على صياغة 

)العيادي( يتعامل مع كل معلم بما  اإلكلينيكي  ن المشرف أو  مهارة تحليل نتائج االختبار وتجهيز برامج خاصة بالموهوبين,

( 2005) وهذا يتفق مع نتائج دراسة وشاح واليونس تالءم مع مؤهالت المعلمين المختلفة,ي وبما ,يالئمه ويراعي حاجاته

  .(2014zunulu    uouruG ,بولنز وجورسوي ) و ((Elis, 2010ليسإو 

 

 جابة عن السؤال الثالث:اإل

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة  

 تعزى لسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولى

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

)العيادي( في النمو المهني وفقا  لمتغير سنوات الخبرة, وقد كانت  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األردنفي  األولى

 (.12النتائج كما في الجدول )
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 (12الجدول )
 اإلشراففي األردن على أداة فاعلية  األولىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

 لمتغير سنوات الخبرة تعزى  في النمو المهني ()العيادي اإلكلينيكي  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 التخطيط
 0.48 4.18 64 سنوات 5 -1
 0.50 4.12 66 سنوات 10 -6

 0.60 4.13 145 سنوات 10من  أكثر
 0.54 4.14 275  المجموع

 الموقف الصفي
 0.50 4.20 64 سنوات 5 -1
 0.53 4.17 66 سنوات 10 -6

 0.50 4.23 145 سنوات 10من  أكثر
 0.51 4.21 275  المجموع

 التقويم
 0.53 4.18 64 سنوات 5 -1
 0.47 4.13 66 سنوات 10 -6

 0.51 4.19 145 سنوات 10من  أكثر
 0.51 4.17 275  المجموع

 اإلكلينيكي   اإلشراف
 )العيادي( الكلي

 0.45 4.19 64 سنوات 5 -1
 0.45 4.14 66 سنوات 10 -6

 0.49 4.18 145 سنوات 10من  أكثر
 0,46 4.17 275  المجموع

فاعلية   أداة  ( أن هناك فروقا  ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألفراد الدراسة على12يتبين من الجدول )

لهذه الفروق  حصائيةوللكشف عن الداللة اإلوفقا  لمتغير سنوات الخبرة,  ,ي)العيادي( في النمو المهناإلكلينيكي   اإلشراف

لدراسة الفروق في المتوسطات ( One way ANOVA( جرى تحليل التباين األحادي )α = 0.05عند مستوى داللة )

 ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األولىمعلمات الصفوف الثالثة الحسابية الستجابات 

 (.13والتي يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة, وقد كانت النتائج كما في الجدول )

 (13جدول )
 أداة على  األولىستجابات معلمات الصفوف الثالثة في االفروق  الختبار( One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 لمتغير سنوات الخبرة تبعا النمو المهني في )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

Sig F 
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 

 df  الحرية
مجموع 
 المجال مصدر التباين المربعات

 داخل المجموعات 78.761 272 0.290   التخطيط بين المجموعات 0.182 2 0.091 0.315 0.730
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 التباين الكلي 78.944 274   
الموقف  بين المجموعات 0.172 2 0.086 0.333 0.717

 الصفي
 داخل المجموعات 70.357 272 0.259  
 التباين الكلي 70.530 274   

 بين المجموعات 0.161 2 0.081 0.311 0.733
 داخل المجموعات 70.475 272 0.259   التقويم

 التباين الكلي 70.636 274   
فاعلية  بين المجموعات 0.104 2 0.052 0.241 0.786

 اإلشراف
 اإلكلينيكي  

 داخل المجموعات 58.633 272 0.21  
 التباين الكلي 58.737 274   

 

وفقا  لمتغير  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف( لفاعلية Fأن قيمة ) إلى( 13نتائج الجدول )تشير 

 .( وهي غير دالة إحصائيا  0.786مقدارها ) إحصائية( بداللة 0.241سنوات الخبرة قد بلغت )

بغض  األولى)العيادي( مع معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى      

وتدل هذه النتيجة على حسن العالقة بين المشرف والمعلم بغض النظر عن سنوات الخدمة,  ,النظر عن سنوات الخبرة

ظهرت أالتي  (2016) ( وتختلف مع دراسة الرويلي2010) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من الطويسي والطعاني

( التي 2018) ( سنوات, ودراسة الهاجري 10-6) فراد ذوي الخبرةئيا تعزى لسنوات الخبرة لصالح األحصاإن الفروق دالة أ

 سنوات. 10فراد ذوي الخبرة أكثر من تعزى لسنوات الخبرة لصالح األ حصائياإن الفروق دالة أظهرت أ

 جابة عن السؤال الرابع:اإل

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  (α = 0.05) عند مستوى الداللة إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولى

( للكشف عن داللة الفروق في Two way -ANOVA) الثنائيلإلجابة عن هذا السؤال جرى تحليل التباين   

)العيادي( في النمو اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األولىالمتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

 (.14, وكانت النتائج كما في الجدول )والتي يمكن أن تعزى لتفاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرة ,المهني

 (14الجدول )
على أداة  األولى( الختبار الفروق في استجابات معلمات الصفوف الثالثة way ANOVA Two) الثنائيتحليل التباين 

 فاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرةتل تبعا)العيادي( في النمو المهني  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

205 
 

 
 Sig (F) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.454 0.942 0.202 5 1.010 النموذج المعدل
 0.282 1.163 0.250 1 0.250 المؤهل العلمي
 0.725 0.322 0.069 2 0.138 سنوات الخبرة

 0.215 1.544 0.331 2 0.663 الخبرة× المؤهل 
   0.215 269 57.726 الخطأ
    274 58.737 الكلي

( في المتوسطات α = 0.05) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 14يتبين من الجدول )

)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية على استبانة  األولىالحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

( وهي غير 0.215( بمستوى داللة )F( )1.544والتي تعزى لتفاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرة, حيث بلغت قيمة )

  دالة إحصائيا . 

 :توصيات الدراسة

 تي:يوصيان باآل نين الباحثإليها الدراسة فإوصلت في ضوء النتائج التي ت

 )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافتشجيع وزارة التربية والتعليم على التركيز على تطبيق . 1

 .تحسينهال)العيادي( في برامج التنمية المهنية للمعلمين في المؤسسات التعليمية اإلكلينيكي   اإلشرافالتوسع في استخدام . 2

  .خرى على المباحث والمراحل األ)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافجراء المزيد من الدراسات حول إ.3
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في دولة  اإلرشادّيةلمراكز ل المراجعاتالهناء الذاتي لدى المتزوجات عالقتها بمستوى اليقظة العقلية و 
 الكويت

  الدكتورة منى حمود الحمدان

 الكويت -الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة

  

 الملخص

لدى المتزوجات المراجعات للمراكز الهناء الذاتي عالقتها باليقظة العقلية و  ى مستو  للكشف عنالحالية هدفت الدراسة    

( سيدة متزوجة في 112) ، حيث تكونت عينة الدراسة منم2021تطبيق الدراسة بعام  ، وقد تم  في دولة الكويت اإلرشادّية

الدراسة المنهج وتبنت  ،في دولة الكويت اإلرشادّية مراكزوالمترددات في ال ،ة  ( سن60-20) ةضمن الفئة العمريالكويت، 

، وطورت الباحثة ( فقرة  39المكون من ) لليقظة العقلية (Baer et al., 2006)تطبيق مقياس  الوصفي االرتباطي، وتم  

 توصلت وقد صدق وثبات.خصائصهما السيكومترية من التحقق من  وتم   ،( فقرة  27مقياس الهناء الذاتي المكون من )

كما تبين وجود لدى المتزوجات،  ، وأن مستوى الهناء الذاتي جاء مرتفعا  العقلية جاء متوسطا  أن مستوى اليقظة  النتائج إلى

النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة  توصلت، وكذلك الهناء الذاتيعالقة ارتباطية موجبة بين كل من اليقظة العقلية و 

بناء على نتائج الدراسة فقد . و والفئة العمرية تعزى للدخل ومستوى التعليم والهناء الذاتي اليقظة العقليةمستوى  بينحصائية إ

فيما يتعلق  خصوصا   ،تزوجاتزيادة االهتمام بالجانب النفسي لدى الم: ومنهاتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات 

لتحسين مستوى  اإلرشادّية مراكز، وإيجاد برامج وخطط لمساعدة المتزوجات المترددات للالهناء الذاتيباليقظة العقلية و 

 اليقظة العقلية.

 .اإلرشادّية، المراكز ، المتزوجاتتيالهناء الذاالكلمات المفتاحية: اليقظة العقلية، 
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The Level of Mindfulness and Subjective Well-being and Relationship 

between them among a Sample of Married Women who attend counseling 

centers in the State of Kuwait 

 

Abstract 

 

   The study aimed at investigating the level of Mindfulness and its relationship to Subjective 

Well-being among married women who are visiting counseling centers in the State of 

Kuwait. The study was conducted in 2021. The study sample consisted of (112) married 

women who attend counseling centers in Kuwait, within the age group (20-60) years. The 

study uses the relational descriptive approach, and the Mindfulness scale consisting of (39) 

items was applied (Baer et al., 2006). The researcher has also developed the Subjective Well-

Being Scale consisting of (27) items, their psychometric properties were verified for validity 

and reliability. The study results showed an average level of Mindfulness, and high level of 

Subjective Well-Being among married women. The study results also showed appositive 

correlation between Mindfulness and Subjective Well-Being, and the results also indicated 

that there are no statistically significant differences in the level of Mindfulness and 

Subjective Well-Being that attributes to the income, education level and age group. In light of 

the study results, the study has the following recommendations: to increase the attention to 

the psychological aspect of married women, especially with regard to Mindfulness and 

Subjective Well-Being, and to create programs and plans to help married women’s attending 

counseling centers to improve their level of Mindfulness. 

Key words: mindfulness, subjective well-being, married women, counseling centers. 
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 المقدمة

وهي الوحدة االجتماعية األولى التي يتعلم منها الفرد معنى ، األسرة األساس المتين الذي يقوم عليه بناء المجتمعات عد  ت     

تعمل على إشباع حاجات الفرد المادية والنفسية على حد سواء، مما يجعل تأثيرها فريدا ال الركيزة األساسية التي الحياة، وهي 

 مرتبطا   نفسيا   من التقبل والعاطفة واالستقاللية، فسوف ينشأ سويا   يضاهيه تأثير ألية عالقة أخرى، فإذا ما نشأ الفرد في جو  

ط الالزمة للنمو والرعاية المناسبة، فالمشاكل النفسية والفردية لم توفر األسرة للفرد الشرو صحي، أما إذا  بشكل   باآلخرين

)العنزي،  والزواجية والمجتمعية ستبدأ بالظهور لتعترض نمو األسر وتطورها وتتسبب في تدهور األجيال والمجتمع برمته

2015.) 

كلما كانت عالقتها فبالعديد من األدوار،  قومالمرأة األساس الذي تقوم عليه األسرة، باعتبارها األم والزوجة التي ت دّ وتع    

في أدوارها، وهو ما يؤثر بدوره  ر ذلك على صحتها النفسية، وأصبحت أكثر عطاء  خر )الزوج( متوافقة أثّ الزوجية بالطرف اآل

افق الزواجي، يكسوها سوء التو  على التوازن النفسي لألبناء والجو األسري ككل، وكلما كانت العالقة الزوجية مضطربة   إيجابا  

لإلصابة باالضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب وشعورها  على التوازن النفسي للمرأة، وجعلها أكثر عرضة   ر ذلك سلبا  أث  

من أجل القيام والمرأة بصفة خاصة تحتاج إلى الحفاظ على هدوئها الداخلي  .(2019أبوعيطة، )بالوحدة والعجز واإلحباط

ل الواقع تقب  و لى عدم االنشغال بهواجس الماضي وغموض المستقبل، اليقظة العقلية ع هاتساعدحيث باألدوار المطلوبة منها، 

فالكثير من الخبرات العالية في الحياة يفوتها الفرد بسبب همومه وعدم  ،في الحاضر )هنا واآلن( العيشوالتسامح معه، و 

 (.2019وخوفه على وضعه وهيبته)مصطفى،  ،انشغاله بما ال يملكو  ،اتصاله مع الواقع

المعرفية طريقة الوتعني الهدف العام من الحياة، من المصطلحات الحديثة في علم النفس اإليجابي، و  الهناء الذاتي عد  وي  

وقدرته على خلق حالة التوازن بين  ،ترتبط بفكرة الفرد عن السعادة والرضا الذاتيحيث لتقييم الناس لحياتهم، والمزاجية 

الكثير من  الذاتي تحملالتي تؤدي لالستمتاع بالحياة بشكل أفضل، فالمرأة التي تشعر بالهناء ، بيةلالمشاعر اإليجابية والس

 .(diener et al, 2003)المشاعر اإليجابية والرضا عن الحياة 

ط بها قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الهناء الذاتي لديها أو قد يشعرها و ومع كل ما تواجهه المرأة من متطلبات للدور المن

تقبل الواقع والرضا عن الحياة وتنمية المشاعر واالنفعاالت التخلص من التوتر والضيق و إلى ذلك بالفشل، فقد يؤدي 

 .(Ghasemian et al, 2014) جزيجابية، وقد يؤدي إلى الشعور بالعإلا
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 األدب النظري 

إذ أشارت إلى أنها الخبرات التي  ،( (Linehan, 1992في دراسات لينهان   Mindfulnessبدأ مفهوم اليقظة العقلية 

د الطريق للتحول الشخصي اإليجابي، وهي عملية نفسية أساسية يتعلم منها الفرد كيف يمكن أن تخفف المعاناة، وتمهّ  

 Cardaciotto)ف يواجه المشكالت النفسية الحادة. ويعرفها كارداسيتو وكي ،يستجيب لصعوبات الحياة التي ال يمكن تجنبها

et al, 2008) بأنها المراقبة المستمرة للخبرات، وتركيز االنتباه عن قصد في اللحظة الحاضرة أكثر من االنشغال بالخبرات ،

لكامل كما هي في الواقع ودون إصدار الماضية أو األحداث المستقبلية، وقبول الخبرات والتسامح معها، ومواجهة األحداث با

بحيث تجعله يتخلص من  ،أحكام على الخبرات أو االنفعاالت أو األفكار، والوعي بالطريقة التي يوجه بها الفرد انتباهه

عرفها تو . مركزية األفكار، ويفهمها على أنها أحداث عقلية مؤقتة، وليست تمثيال للواقع، وهذا يؤدي استبصاره بالموقف

رات بكثر من االنشغال بالخأالخبرات الحاضرة ى المراقبة المستمرة للخبرات، والتركيز عل ، بأنها(Baer، 2006بيير)

معها، ومواجهة األحداث بالكامل كما هي في الواقع، وبدون  حداث المستقبلية، وتقبل الخبرات والتسامحو األأالماضية 

 . عليهاإصدار أحكام تقييمية 

وفي ضوء التوجه ، وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مكونات اليقظة العقلية وفقا لتوجهاتهم النظرية تعددتوقد      

، مكونين لليقظة (Browen, 2011)افترض براون    ،الحديث الذي ينظر لليقظة العقلية على أنها مفهوم متعدد األبعاد

خر فيشير إلى اهنة باإلضافة إلى الشعور الواعي الهادف، أما اآلاألول يشير إلى حالة الوعي كما هي في اللحظة الر  :العقلية

المالحظة : أوال  مكونات لليقظة العقلية:  ة، خمس(Baer, 2006)بيير قد ذكرو . المعالجة المعرفية اليقظة للمعلومات

Observing : واالنفعاالت والمشاهد حساسات والمعارف تعني المالحظة واالنتباه للخبرات الداخلية والخارجية مثل اإلو

: ثالثا   يعني وصف الخبرات الداخلية والتعبير عنها من خالل الكلمات.و : Descrbingالوصف : ثانيا   صوات والروائح.واأل

يعني ما يقوم به الشخص من أنشطة في لحظة ما، وإن اختلف هذا النشاط مع و : Act With Awarenessالتصرف بوعي 

: Nonjudgementم الحكم على الخبرات الداخلية دع: رابعا   خر.آشخص  علىز انتباهه ان يرك ّ وإن ك حتى ،سلوكه التلقائي

: Nonreactivityعدم التفاعل مع الخبرات الداخلية : خامسا   حكام تقييمية على األفكار والمشاعر الداخلية.أصدار إم دع

و ينشغل بها، وتفقده تركيزه في اللحظة أوالمشاعر لتأتي وتذهب دون أن تشتت تفكير الفرد،  لألفكاريعني الميل والسماح و 

 .الحاضرة
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لصحة الفرد االنفعالية  عاما   أحد متغيرات علم نفس اإليجابي، ومؤشرا   Subjective well-beingالهناء الذاتيويعد 

، بأنه تقييم األفراد لحياتهم بحيث يتضمن هذا (Diener, 2002)دينر  هيعرفواالجتماعية والنفسية وأنه الهدف العام للحياة. و 

التقييم الجوانب العاطفية والمعرفية، فاألفراد يخبرون الهناء الذاتي عندما يشعرون بمشاعر سارة كثيرة وقليل من الحزن 

وهي الرضا عن الحياة ، لةوعندما يكونون راضين عن حياتهم، حيث يتكون الهناء الذاتي من عدد من المكونات المنفص

، على أنه حالة نفسية إيجابية تتميز (Carr, 2004)ان اإليجابي ومستوى منخفض من الوجدان السلبي. وقد عرفه دوالوج

 بمستويات مرتفعة من الرضا عن الحياة والوجدان اإليجابي، ومستويات منخفضة من الوجدان السلبي.

الوجدان الموجب: ويشير إلى مشاعر : أوال   أن الهناء الذاتي يشمل ثالثة مكونات: على (Ryff, 1989)رايف تأكدوقد 

االبتهاج واالعتزاز بالنفس والنشوة والتمتع بالحياة، والفرح، والسرور، وانخفاض الشعور بالحزن والغضب والخجل واليأس، 

سالب: ويشير إلى مشاعر الذنب، والخجل، والحزن الوجدان ال: ثانيا   ة.واليقظويعبر عن مدى شعور الفرد بالحماسة والنشاط 

مشاعر الخوف، ويعبر عن مدى شعور الفرد باالنفعاالت السالبة والحاالت  والقلق، والغضب واالكتئاب، ويتضمن أيضا  

ييم جودة الرضا عن الحياة: ويشير إلى العملية التي من خاللها يستطيع الفرد تق: ثالثا   .ةالمزاجية غير السارة مثل العصابي

 .لحياة الفرد حياته على أسس ومعايير ذاتية، وبذلك فهو حكم معرفي واع  

 Hedonistic) ي: االتجاه المعرفي االنفعالوهناك بعض االتجاهات التي حاولت تفسير أسباب الهناء الذاتي ومنها: أوال  

Pooroach)الهناء الذاتي على أنه تقييم معرفي لنوعية الحياة، حيث يشمل الجانب المعرفي االنفعالي  ، حيث يتحدد مفهوم

حيث يشعر الفرد بالهناء الذاتي حينما يخبرون الكثير من المشاعر اإليجابية والقليل من المشاعر السلبية، وعندما ينخرطون 

: اتجاه . ثانيا  (Diener, 2000)ون بالرضا عن الحياة ويشعر  ،عندما يشبعون حاجاتهم األساسية في أنشطة مهمة، وأيضا  

حيث يتحدد مفهوم الهناء الذاتي على أنه إذا شعر الفرد بأنه أفضل ، (Discrepancy Approach)المقارنة االجتماعية 

 أفضل خرين وظروفهم الماضية، والعكس إذا شعر الفرد أن اآلخرين وأنه في حالة أفضل من الماضي سيكون سعيدا  من اآل

، حيث يتحدد (Telic Approach): اتجاه تحقيق األهداف . ثالثا  (Micalos, 1985)عن حياته  فسيكون حزينا وغير راض  

 مفهوم الهناء الذاتي بتحقيق األهداف والرغبات والحاجات.
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 الدراسات السابقة

 الذاتي، وكانت معظمها للطلبة، ولم تجد الباحثة أيا  تناولت الدراسات السابقة متغيرات الدراسة الحالية لليقظة العقلية والهناء 

 وفيما يلي أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة: .اقة التي ربطت بين المتغيرين والفئة المستهدفة مع  ابمن الدراسات الس

العالقة بين التعبير عن معرفة إلى (Eldeleklioğlu & Yıldız, 2020) هدفت دراسة الديليكليو ويلدز 

من  (94)طالب ا جامعي ا، منهم (217) وتكونت عينة الدراسة من  ،في تركيا اعر والمرونة النفسية والهناء الذاتيالمش

عام ا. وكشفت النتائج عن وجود عالقة مهمة بين "التعبير عن  25و 19من اإلناث، وتتراوح أعمارهم بين  (123)الذكور و

التوصل إلى أنه ال توجد عالقة ذات داللة  المشاعر" و "المرونة النفسية" وبين "المرونة النفسية" و"الهناء الذاتي". كما تم  

تي، وأن متغير التعبير عن المشاعر يؤثر على متغير الهناء الذاتي عن إحصائية بين التعبير عن المشاعر والهناء الذا

 .طريق متغير المرونة النفسية )األداة(، وكان النموذج الذي تم اختباره ذا داللة

إلى تحديد وتقييم العالقة بين مستويات الهناء الذاتي لدى طالب  (Gökalp, 2020) كما هدفت دراسة جوكالب

( طالب من مختلف كليات 600لدراسي وفق ا لعدة متغيرات في تركيا. تكونت عينة الدراسة من )الجامعة وتحصيلهم ا

وقد كلما زاد الهناء الذاتي لدى المشاركين، زادت مستويات تحصيلهم الدراسي.  هجامعة في سامسون. أظهرت النتائج أن

ت مناقشة هذه النتائج لذين يدّرسونهم. وتمّ اختلف مستوى الهناء الذاتي لدى الطالب حسب عدد أعضاء هيئة التدريس ا

 .تقديم توصيات للممارسين والباحثين وتم   ،على ضوء األدبيات

 معرفة المستويات والتغييرات فيإلى بدراسة هدفت ، (Pretorius & Blaauw, 2020)بريتوريوس وبالو  وقام

 2014في جنوب إفريقيا بين عامي  (شاملة)ة لدى مجموعات متعاقبة من طالب السنة األولى في جامع الهناء الذاتي

للطالب يتأثر تأث ر ا إيجابيًّا بترتيبات  ا. وأظهرت النتائج أن الهناء الذاتي( طالب  1871. تكونت عينة الدراسة من )2017و

أمورهم المعيشية والمتغيرات التي لها تأثير مباشر على البيئة التعليمية التي يعملون فيها، مثل شعورهم بأن جامعتهم 

ة والمستوى العام لرضا الطالب عن تجربتهم في الجامعة تشمل المتغيرات السلبي، تعطيهم اإلحساس بأنهم "في بيوتهم" 

الهناء الذاتي للطالب المخاوَف المتعلقة بالتمويل واالختبارات القادمة، والعيَش في الحرم الجامعي أو على  التي تؤثر على

 .مسافة قريبة من الحرم الجامعي
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كيفية ارتباط الحالة االجتماعية لمعرفة (  (Ndayambaje et al, 2020نيخر آندايامباجي و  وهدفت دراسة

ا ) 29160تكونت العينة من ا في ذلك. في إندونيسيا، وكيف يلعب التعليم دور  والهناء الذاتي   13579امرأة و 15581مشارك 

اب والمطلقات/ المطلقين واألرامل. ، أظهرت النتائج أن المتزوجين أسعد من العز  مقاطعة   297و أسرة   15160رجال ( من 

ا من األشخاص األقل ة ورض  ا أكثر سعاد  ا عالي  المتعلمين تعليم  وفي المجال التعليمي، كشفت نتائج البحث أن األشخاص 

 ا.تعليم  

(، فاعلية التدريب باليقظة العقلية في خفض مستوى الضغط النفسي وتحسين مستوى نمط 2019) ةدراسة الختاتن وتناولت

ا على مجموعتين توزيعهم عشوائي  ا، تم ( طالب  128تكونت عينة الدراسة من ) (،ةمؤت )الحياة لدى عينة من طلبة جامعة

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة دالة بين اليقظة العقلية والضغط النفسي، وفاعلية التدريب من  ،تجريبية وضابطة

قظة العقلية لتحسين الضغط النفسي ونمط الحياة، كما لم تظهر فروق ألثر النوع أو التفاعل ما بين النوع والمعالجة يخالل ال

 اليقظة العقلية.ب

وكذلك التعرف ، لكشف عن عالقة الهناء الذاتي بالتفاؤل لدى طالب الجامعةدراسة ل( 2019) خرون آأبو زيد و  كما أجرى 

( 400وتكونت العينة من ) ،على أبعاد الهناء الذاتي التي تنبئ بالتفاؤل، وتأثير التخصص والنوع على الهناء الذاتي والتفاؤل

وأشارت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الهناء الذاتي والتفاؤل لدى طالب الجامعة، وعدم وجود  ،طالب وطالبة

تفاعل بين التخصص والنوع في تأثيرهما المشترك على الهناء الذاتي، وعدم تفاعل التخصص والنوع في تأثيرهما المشترك 

 على التفاؤل لدى طالب الجامعة.

حول االرتباط بين اليقظة والرضا عن العالقة الرومانسية ودور  (Kappen et al, 2018) ن يخر آبين و كما هدفت دراسة كا

؛ عدد أفراد 190)عدد أفراد العينة األولى =  MTurkموقع ميكانيكال تيرك  وتكونت الدراسة في عينتين من ،تقب ل الشريك

( 118من التوتر القائم على اليقظة )عدد أفراد العينة الثالثة = ( وعينة من المشاركين في دورة الحد 140العينة الثانية = 

ا(، وأظهرت النتائج ارتباط اليقظة بالسمات ارتباط   53وشركائهم ) كما قدمت النتائج دعم ا  ،ا إيجابيًّا بالرضا عن العالقةزوج 

كما دلت البيانات الثنائية على أن  ،ن العالقةأولي ا للدور الوسيط الذي يلعبه تقب ل الشريك في االرتباط بين اليقظة والرضا ع

، الفوائد التي تعود من اليقظة وتقب ل الشريك على الرضا عن العالقة تمتد من الفرد إلى الشريك من خالل زيادة تقب ل الشريك
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ا أولي ا للفرضية القائلة بأن تقب ل الشريك قد يكون آلية   خاللها اليقظة العقلية إلى دي من تؤ ، مهمة   والنتائج ككل تقدم دعم 

 تعزيز الرضا عن العالقة لدى كال الشريكين في الزوجين الرومانسيين.

( للتعرف على فعالية التدريب على اليقظة العقلية في حل الصراع الزواجي لدى عينة من 2018هدفت دراسة الفقي )و 

أظهرت النتائج عن  ،هم لمجموعتين ضابطة وتجريبيةتقسيم بجامعة بنها، تم   ( زوجة  16)تكونت عينة البحث من  ،الزوجات

بعد تطبيق البرنامج على مقياس  ،إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة الضابطة والتجريبية ةوجود فروق ذات دالل

إحصائية بين متوسطات رتب درجات العينة ة ووجود فروق ذات دالل، الصراع الزواجي بأبعاده لصالح المجموعة التجريبية

لتجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده على مقياس الصراع الزواجي بأبعاده، لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق دالة ا

 عدي والتتبعي على مقياس الصراع الزواجي بأبعاده.ا بين متوسطات رتب درجات العينة التجريبية في القياسين الب  حصائي  إ

التعرف على مستوى اليقظة العقلية والسعادة لدى طالب جامعة الملك خالد، وكذلك ( إلى 2017هدفت دراسة الوليدي )اكم

، وأظهرت النتائج إلى وجود مستوى متوسط من ا وطالبة  ( طالب  275الكشف عن الفروق بينهما، وتكونت عينة البحث من )

اليقظة العقلية والسعادة النفسية في بعد  ا بينحصائي  إاليقظة العقلية لدى طالب الجامعة، وكذلك وجود عالقة ارتباطية دالة 

ا في الدرجة الكلية وبقية حصائي  إواحد فقط من أبعاد اليقظة العقلية وهو االستقالل الذاتي، في حين لم تكن العالقة دالة 

 األبعاد.

لدى طلبة  جهادثار تدريبات اليقظة العقلية في الحد من اإلآعلى دراسة للتعرف  (Tilahun, 2017)تيالهون  وأجرى 

وكشفت النتائج أن  (،كاليفورنيا)من طلبة الصحة النفسية في جامعة  ا وطالبة  ( طالب  28وتكونت عينة الدراسة من ) ،الجامعة

%( 95جهاد بعد التدريب على اليقظة العقلية في القياس البعدي، وتوصلت الدراسة أن )الطلبة أظهروا مستوى أقل بكثير لإل

 بتأثير اليقظة العقلية في خفض مستوى التوتر لديهم في القياس التتبعي.من المشاركين يعتقدون 

إلى التعرف على مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة في القادسية، والكشف عن داللة  (2017هدفت دراسة عزيز )و 

وأظهرت النتائج أن  ،البة  وط ( طالب  100تكونت عينة الدراسة من ) ،الفروق تبعا لمتغيري )النوع االجتماعي، التخصص(

ا لمتغيري طلبة الجامعة لديهم يقظة عقلية جيدة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد فروق في درجة اليقظة العقلية تبع  

 الدراسة )ذكر، أنثى(، والتخصص )علمي، إنساني(.
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تكونت ، بين اليقظة والسعادة النفسية ، دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة(chang et al., 2015)خرون آوأجرى شانج و 

وقد أشارت النتائج إلى  ،( سنة  29-18، وقد تراوحت أعمارهم الزمنية بين )(تايوان)ا بجامعة ا جامعي  ( طالب  194العينة من )

عادة ا بين اليقظة العقلية وإشباع الحاجات األساسية، والوجدان الموجب، والسوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي  

الحاجات  إشباعَ  في حين وجدت عالقة ارتباطية سالبة بين اليقظة العقلية والوجاد السالب. كما أشارت النتائج إلى أن  ، الذاتية

 باالنفعال الموجب والسعادة الذاتية. دال   منبئ  األساسية النفسية 

العقلية والقلق واالكتئاب والرضا عن الحياة ، إلى الكشف عن العالقة بين اليقظة (Yeung, 2013)كما هدفت دراسة يونج 

ا بهونج كونج، تراوحت ا جامعي  ( طالب  111تكونت عينة الدراسة من )، ومعرفة الفروق بين الجنسين في اليقظة العقلية

عقلية ا بين اليقظة الوأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي   ،( سنة  23-18أعمارهم الزمنية بين )

 والرضا عن الحياة، وسالبة بينها وبين القلق واالكتئاب، باإلضافة إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في اليقظة العقلية.

( للتوصل إلى نموذج بنائي يفسر العالقة بين التسامح واالمتنان كعمليات وسيطة في 2014هدفت دراسة خاطر ) كما 

، أزواج  ( 306تكونت العينة من ) ،الزوجاتو  فهم والرأفة بالذات لدى عينة من األزواجالعالقة بين الهناء الذاتي وكل من الت

وأن التسامح واالمتنان  ،توصلت النتائج إلى أفضل نموذج بنائي بين متغيرات الدراسة، ( زوجة  153ا، و)( زوج  153بواقع )

يتوسطان العالقة بين الهناء الذاتي وكل من الرأفة بالذات والتفهم، كما وجدت فروق بين عينتي األزواج والزوجات في 

التسامح واالمتنان والتفهم في اتجاه الزوجات، أما الرأفة بالذات فكانت الفروق في اتجاه األزواج، ولم تتوصل الدراسة إلى 

 لعينتين في الهناء الذاتي.فروق بين ا

( التعرف على حب الحياة ومدى استقالليته أو ارتباطه بمتغيرات الهناء الشخصي أو 2008عبد الخالق )دراسة  هدفتكما 

ممن يدرسون في  (بيروت العربية)و (الكويت)من جامعتي  ا وطالبة  ( طالب  542وتكونت عينة الدراسة من ) ،الحياة الطيبة

وأسفرت النتائج التحليل العاملي عن استخراج عامل واحد سمي الهناء الشخصي والصحة  ،مختلفةسنوات وتخصصات 

الحياة إضافة جديدة إلى المجال غير مستقلة عنه، بل مرتبطة به، مثله في ذلك بقية  بومن ثم يعد متغير ح ،النفسية

 .متغيرات الهناء الشخصي أو الحياة الطيبة

أكثر من  يعاني منها طلبة الجامعاتالتي والتحديات زت على المشكالت السابقة بأنها رك  يالحظ من الدراسات و 

لدى أو الهناء الذاتي استهدفت متغير اليقظة العقلية  دراسات   -العهاطّ  في حدود ا   –ولم تجد الباحثة  ،المتزوجات
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أو استهدفت العالقة بين كل من اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى المتزوجات  اإلرشادّية مراكزالمتزوجات المترددات لل

كما تناولت ، واالقتصاديةللكثير من المشكالت االجتماعية والنفسية  هنتعرض ، بالرغم مناإلرشادّيةالمترددات للعيادات 

 ، والسعادةجهاداإلمتغيرات مثل: الضغط النفسي، و العديد من الدراسات العربية واألجنبية عالقة اليقظة العقلية بالعديد من ال

 Chang؛   Yeung, 2013 2017؛  عزيز،  2017الوليدي،  )وغيرها،  ، والقلق واالكتئاب، والرضا عن الحياةالنفسية

et al, 2015 ) والضغط جهاد مة على اليقظة العقلية في خفض اإلالعديد من البرامج التدريبية العالجية القائ تناولتكما

كما تناولت أيضا العديد من  Tilahun,2017 )؛2018الفقي،  ؛ 2019، ة)الختاتن مثل: ، وحل الصراع الزواجيالنفسي

الدراسات العربية واألجنبية عالقة الهناء الذاتي بالعديد من المتغيرات مثل: التعبير عن المشاعر، والمرونة النفسية، والتوتر 

 ,Gökalp ؛ Eldeleklioğlu & Yıldız, 2020 ؛ 2019أبو زيد،  ؛  2008)عبدالخالق، وحب الحياة والتفاؤل وغيرها

توجد دراسة عربية تناولت عالقة ال  همن الدراسات السابقة بأن . ويالحظ(Pretorius & Blaauw, 2020 ؛ 2020

؛ يصبح عامل تمييز للدراسة الحاليةمما قد ، اإلرشادّية مراكزلدى المتزوجات المترددات لل اليقظة العقلية بالهناء الذاتي

في دولة الكويت، واستفادت من الدراسات السابقة  اإلرشادّية مراكزلمتزوجات المترددات للاألولى التي أجريت على انها أل

 . ، وعند صياغة منهجية البحث، وفي مناقشة النتائجمقاييس الدراسة تطويرفي مناقشة اإلطار النظري للدراسة الحالية و 

 مشكلة الدراسة: 

األخيرة الكثير من التغييرات والضغوطات على جميع األصعدة: االجتماعية،  اآلونةيواجه المجتمع الكويتي في 

تزايدت في  كأزمة الطالق التيواالقتصادية، والثقافية، والتعليمية وتطور وسائل التواصل االجتماعي، والكثير من األزمات، 

حالة زواج، في حين بلغت حاالت  15040، بلغت 2019المجتمع الكويتي بحسب إحصائية وزارة العدل، ففي عام 

 (.2019)وزارة العدل، 2022في  8906، حيث تتوقع إحصائية وزارة العدل وصول حاالت الطالق إلى 7888الطالق 

في ظل من أجل القيام باألدوار المطلوبة منها، الدعم والمساندة من أهم الفئات التي تحتاج إلى فئة المتزوجات  عد  وت  

على مستوى توافقهن  سيؤثر والذي، هاالتي تواجهسرية النفسية واالجتماعية واالقتصادية واألالتغيرات والضغوطات 

وسؤالهن حول  اإلرشادّية للمراكزمع المتزوجات المترددات الباحثة التي أجرتها ومن خالل المقابالت الشخصي والنفسي، 

، فقد الزوجية بشكل خاص بشكل عام وحياتهن   مدى توافقهن وتكيفهن عند التعامل مع المواقف التي تواجههن في حياتهن  

 يتعاملنَ ن  ألنه ؛ترك حالة من االرتباك والحيرة والقلقي ذهني   تشتت   ن  أن هناك بعض المتزوجات لديهالحظت الباحثة 
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بمستويات مرتفعة من الوجدان السلبي كالشعور بالخزي  يشعرنَ لذلك ؛ أو معالجتها بطريقة انفعالية ن  بإنكار مع خبراته

 ،ن  بانفتاح تام مع خبراته في المقابل يوجد بعض المتزوجات يتعاملنَ ، و والعار والذنب، وقد يؤدي إلى الشعور بالعجز

وبالتالي  ،وغياب المشاعر السلبية كالقلق واالكتئاب ،لحياة ووجدان إيجابيفيشعرن بمستويات مرتفعة من الرضا عن ا

 .الشعور بالهناء الذاتي

ا في مستوى اليقظة العقلية والهناء الذاتي، لم يحظ موضوع اليقظة العقلية وعالقته بالهناء الذاتي وكما أن هناك اختالف  

لذلك تأتي الدراسة الحالية التي تهتم بهذا ؛ اإلرشادّيةللمراكز  هت للمتزوجات المتردداتبالدراسات الحديثة والتي وجّ  

والتي تحاول أن تجيب على السؤال الرئيس التالي: ما مستوى كل من اليقظة العقلية والهناء  ،الموضوع البارز األهمية

 ؟في دولة الكويت اإلرشادّيةالمراكز ات الذاتي والعالقة بينهما لدى عينة من المتزوجات مرتاد

 أسئلة الدراسة: 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

 في دولة الكويت؟  اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات لدى. ما مستوى اليقظة العقلية 1

 في دولة الكويت؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات لدى. ما مستوى الهناء الذاتي 2

لدى  بين اليقظة العقلية والهناء الذاتي (a≥0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هل هناك عالقة ارتباطية3

 في دولة الكويت؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات

بين مستوى اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى  (a≥0.05)حصائية عند مستوى الداللةإ. هل هناك فروق ذات داللة 4

 في دولة الكويت تعزى لمتغير الدخل؟ اإلرشادّيةاجعات للمراكز المر  المتزوجات

بين مستوى اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى  (a≥0.05). هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة5

 في دولة الكويت تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز المتزوجات 

بين مستوى اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى (a≥0.05) هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. هل 6

 في دولة الكويت تعزى لمتغير الفئة العمرية؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات 
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 أهمية الدراسة: 

جتماعية والنفسية واالقتصادية للعديد من المشكالت اال يتعرضنَ  اإلرشادّية مراكزلل راجعاتتزوجات المالمال شك أن      

لذلك نحتاج إلى دراسة مدى الدور الذي يمكن أن ؛ ف النفسي واالجتماعيانخفاض مستوى التكيّ إلى  ضافة  إوالصحية، 

ويمكن ، وما لها من تأثير إيجابي على الهناء الذاتي اإلرشادّية مراكزلل راجعاتتقوم به اليقظة العقلية لدى المتزوجات الم

 مناقشة أهمية الدراسة من جانبين:

 األهمية النظرية:

الضوء عليها من ، وإلقاء اإلرشادّيةمراكز لل راجعاتالم تزوجاتالمتكمن األهمية النظرية في لفت األنظار لمشكلة      

التوازن بين الجوانب  الهناء الذاتي لتحقيقاليقظة العقلية و خالل دراستها والتعرف عليها، باإلضافة إلى معرفة العالقة بين 

، فمعرفة العالقة بينهم تغني الجانب النظري الذي يهم المهتمين النفسيين وعلماء االجتماع، واالجتماعيةالجسمية والنفسية 

 . بناء تصور معرفي للمشكلةويساعد في 

 األهمية التطبيقية:

ضروري عند وضع الخطط والبرامج النفسية واالجتماعية، ومن  تزوجاتتعاني منها المإن فهم المشكالت التي 

الوقائية والعالجية  اإلرشادّيةهنا فإن نتائج هذه الدراسة قد تساعد األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في بناء البرامج 

، وتقدم الدراسة مقياسين الهناء الذاتيباليقظة العقلية و ، وخاصة ما يتعلق منها اإلرشادّية مراكزلل راجعاتالم متزوجاتلل

، باإلضافة إلى تقديم عدة توصيات في ضوء نتائج اإلرشادّية مراكزلل مراجعاتيتمتعان بالصدق والثبات للمتزوجات ال

 جراء بحوث جديدة تتعلق بالمتزوجات.إرشاد النفسي في البحث مما يفيد الباحثين في مجال اإل

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية:

الزوجية  ، وعالقتهن  اجتماعية أو نفسيةالالتي يعانين من مشكالت  اتهن الزوج :اإلرشادّية مراكزلل راجعاتتزوجات المالم

 على اجتياز تلك المشكالت والتعامل معها. لمساعدتهنَ  اإلرشادّية مراكزال ابن واحد على األقل، ويراجعنَ  قائمة، ولديهن  
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 مراكزلل راجعاتالم تزوجاتمن الم( 60-20) بين نّ هإجرائيا : كل من تتراوح أعمار   نَ رفولغايات هذه الدراسة ع  

 في دولة الكويت. اإلرشادّية

 Mindfulnessاليقظة العقلية 

كثر من االنشغال بالخبرات الماضية أو أبأنها المراقبة المستمرة للخبرات، والتركيز على الخبرات الحاضرة عرف ت  

حداث المستقبلية، وتقبل الخبرات والتسامح معها، ومواجهة األحداث بالكامل كما هي في الواقع، وبدون إصدار أحكام األ

  (.Baer، 2006تقييمية عليها ) 

 الذي تمّ  اليقظة العقليةعلى مقياس  اإلرشادّية مراكزلل راجعاتالم تزوجاتالمحصل عليها تإجرائيا بأنه الدرجة التي عرف وي  

 هذه الدراسة. استخدامه في

 Subjective well-being الهناء الذاتي

ويشمل هذا التقييم  ،تجاه حياتهويعني بأنه تقييم معرفي لنوعية الحياة ككل أو حكم بالرضا عن الحياة التي يقوم بها الفرد 

 (.2012، ة)سالم الجانبين المزاجي والمعرفي

المطور  الهناء الذاتيعلى مقياس  اإلرشادّية مراكزلل راجعاتالم تزوجاتويعرف إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الم

 الذي تم استخدامه في هذه الدراسة.

 حدود الدراسة ومحدداتها:

 حدود الدراسة:

)مركز توب وينر  اإلرشادّية مراكزلراجعة لتزوجة مامرأة م( 112اقتصرت الدراسة الحالية على )الحدود البشرية:  .1

 .في دولة الكويت ةسن( 60-20)يةضمن الفئة العمر  لالستشارات والتدريب(

في دولة  لالستشارات والتدريبمركز توب وينر ل راجعاتتزوجات المالمعلى  الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية .2

 .الكويت

 م.2021لعام  فبرايرشهر  1/2-1/1الفترة الواقعة بين  الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في .3
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 مراكزلل راجعاتتزوجات المالم ة إجابة أفراد العينة منيّ المحددات الموضوعية: تتحدد نتائج هذه الدراسة، وبمدى جدّ  .4

 على مقياسي الدراسة.  اإلرشادّية

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة:

لمناسبته ألهداف الدراسة الحالية، حيث هدفت الدراسة لمعرفة مستويات كل  مت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطياستخد

 المراجعاتة والهناء الذاتي لدى المتزوجات اليقظة العقلي، وكذلك معرفة العالقة بين الهناء الذاتييقظة العقلية و من ال

 .اإلرشادّية مراكزلل

 الدراسة: مجتمع

من جميع النساء المتزوجات المراجعات لمركز توب وينر لالستشارات والتدريب خالل شهر مجتمع الدراسة  تكون  

 ( متزوجة.256)هو رشادي عدد النساء المراجعات للمركز اإل وقد بلغ 1/1/22021-1/2/2021

 عينة الدراسة:

وتم  ،تم اختيار عينة الدراسة من خالل المجتمع حيث طلب من النساء المراجعات للمركز تعبئة المقياسين

االعتماد على الطريقة المتيسرة المتاحة الختيار العينة، وقد استجاب على فقرات المقياسين لغايات الصدق والثبات عينة 

( متزوجة  مترددة  على مركز )توب وينر 112)ات المقياسين عينة تكونت من ( متزوجة، كما استجاب على فقر 30بلغت )

شهر  1/2-1/1( سنة في الكويت، وذلك خالل الفترة من 60-20لالستشارات والتدريب( والالتي تتراوح أعمارهّن بين)

 يمي.والمستوى التعل( يوضح وصف أفراد الدراسة حسب متغيري الدخل 1والجدول ) م.2021فبراير لعام 

 ( وصف أفراد الدراسة حسب متغيري الدخل والمستوى التعليمي 1جدول )

 النسبة المئوية  التكرار  الفئات  المتغير 

 %58.0 65 دينار 1000أكثر من  مستوى الدخل
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 %42.0 47 دينار أو أقل 1000 

 %36.6 41 أقل من بكالوريوس المستوى التعليمي

 %48.2 54 بكالوريوس

 %15.2 17 بكالوريوسأعلى من 

 :الدراسة اأدات

 تم استخدام المقياسين التاليين لتحقيق أهداف الدراسة:

 :قظة العقليةليامقياس  -أولا 

 & Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer)بيير وسميث وهوبكنز وكرتيمير وتوني  :)من هذا المقياس كل   عد  أَ 

Tony, 2006)   تحت مسمىMindfulness Questionnnaire Five Factor (FFMQ)   اليقظة  أبعادلقياس

لليقظة  أبعادويتضمن المقياس خمسة ترجمة وتقنين الدكتور رياض العاسمي،   Trait Mindfulnessالعقلية كسمة 

 :في العالج السلوكي الجدلي وهي (Linehan, 1992)كما ذكرتها لينهان  ( فقرة،39و) العقلية

حساسات ويعني المالحظة واالنتباه للخبرات الداخلية والخارجية مثل اإلObserving البعد األول: المراقبة أو المالحظة 

 ( فقرات.8) هاوعدد فقرات .صوات والروائحوالمعارف واالنفعاالت والمشاهد واأل

( 8وعدد فقراتها ). من خالل الكلماتويعني وصف الخبرات الداخلية والتعبير عنها Describing البعد الثاني: الوصف 

 فقرات.

ويعني ما يقوم به الشخص من أنشطة في لحظة ما، وإن Act with Awareness البعد الثالث : العمل مع الوعي 

 ( فقرات.8. وعدد فقراتها )خرآز انتباهه على شخص اختلف هذا النشاط مع سلوكه التلقائي حتى وإن كان يركّ  

وعدد حكام تقييمية على األفكار والمشاعر الداخلية. أصدار إويعني عدم  Non-Judgementعدم الحكم  :البعد الرابع 

 ( فقرات.7فقراتها )
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ويعني الميل والسماح لألفكار والمشاعر لتأتي وتذهب دون Non-Reactivity  البعد الخامس: عدم التفاعل أو التفاعلية

 ( فقرات.8وعدد فقراتها ) ده تركيزه في اللحظة الحاضرة.أن تشتت تفكير الفرد، أو ينشغل بها، وتفق

 وللتحقق من مناسبة المقياس لهدف الدراسة وبيئتها تم التحقق من الخصائص السيكوماترية التالية للمقياس:

 أول: صدق أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:-1

ومدى وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية، تّم عرض المقياس مته ألهداف الدراسة ءللتأك د من صدق المقياس ومال

( محكّ م ا من أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية في دولة الكويت واألردن، 12على عدد من المحكّ مين بلغوا )

رأيهـــــم في فقرات المقياس من  ا لإلبقاء على الفقرة أو تعديلها، وقد ط ل ب منهـــم إبداء%( محكم  80وتّم اعتماد محّك اتفاق )

حيث الصياغة اللغوية: الوضوح، والسالمة اللغوية، والحاجة إلى التعديل، وضوح المعنى، مدى انتماء الفقرة في المقياس 

وبقي عدد  ،( فقرة  11والبعد، إبداء أية معلومات أو تعديالت يرونها مناسبة، وبناء  على اقتراحاتهم، تم تعديل صياغة )

 .( فقرة  39قرات )الف

 صدق البناء الداخلي:  -2

 ات( متزوجة من المتردد30عددها ) استطالعية   ة  تم التأكد من صدق البناء من خالل توزيع المقياس على عين

حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع  من مجتمع الدراسة وخارج العينة، ومن ثمّ  اإلرشادّية مراكزعلى ال

(، كما تراوحت بين 0.77-0.28البعد، وارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية، وتراوحت معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد )

. ويظهر 0.05ية معنو  ات(.بالتالي يتبين أن االرتباطات بين األبعاد دالة عند مستوي0.80-0.30الفقرة والدرجة الكلية )

 ن فقرات المقياس مترابطة داخليا .أمما يدل على  ،من النتائج لهذا الصدق أن معامالت االرتباط جاءت مترابطة

 ثبات أداة الدراسة: 

 تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتين لحساب الثبات وهي: 

 (Test Retestالطريقة األولى: ثبات اإلعادة )-أ

من مجتمع  اإلرشادّية مراكزلل لمراجعاتمن ا ( متزوجةَ 30بلغت ) استطالعية   ق المقياس على عينة  تم تطبي

سبوعين من أبعد  نّ الدراسة وخارج العينة األساسية، حيث طلب منهن اإلجابة على فقرات أداة الدراسة، ثم أعيد تطبيقه عليه
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يبين درجات األحداث في التطبيقين، وعلى األبعاد الخمسة للمقياس،  (بيرسون  )حساب معامل ارتباط التطبيق األول، وتمّ 

 عادة. ( نتائج الثبات بطريقة اإل1جدول )ويوضح ال

 (ألفا كرونباخ )الطريقة الثانية: طريقة -ب

، وذلك على المتزوجات (Cronbach Alphaألفا كرونباخ )لقد تّم حســـــــاب ثبات أداة عن طريق معادلة 

 ( يوضح النتائج. 1في العينة االستطالعية، والجدول ) اإلرشادّية مراكزلل مراجعاتال

 .لفا كرونباخ لمقياس اليقظة العقليةأعادة و (: معامل الثبات بطريقتي اإل1جدول )

 البعد الفقرات عادةالثبات بطريقة اإل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

0.77 0.88** 
 المراقبة 20،26،31،36، 1،6،11،15

0.84 0.80** 
 الوصف 38، 34، 28، 23، 13،18، 8، 5

0.79 0.77** 
 العمل مع الوعي 37، 32، 27، 22، 16، 12، 7، 2

0.82 0.84** 
 عدم الحكم 24،29،33، 9،19،21، 4

0.83 0.84** 
 عدم التفاعل  39، 35، 30، 25، 17، 14، 10، 3

 الدرجة الكلية 39 **0.89 0.85

 0.05مستوي الداللة ** دال إحصائيا عند 
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ا للدراسات ا ومناسب  كان مرتفع   (لفا كرونباخأ)عادة وطريقة ( أن معامل الثبات من خالل اإل1يتبين من الجدول )

 االعتماد على المقياس في الدراسة الحالية. التربوية، وبالتالي تمّ 

 تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس اليقظة العقلية: 

 راجعاتوالمستجيب لهذا المقيــــاس هن المتزوجات الم ( فقرة  39تطبيق المقياس المكون من )للمقياس خمسة أبعاد، ويتم 

وتعطى الخيارات ( كحد أعلى، 195( كدرجة دنيا، )39وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين )، اإلرشادّية مراكزلل

ويشير (. 1(، ال أوافق بشدة )2وافق )أ(، ال 3(، محايد )4(، أوافق )5في المقياس على النحو التالي: أوافق بشدة )

 ,3R, 5R, 8R, 10R, 12R, 13R, 14R)ذات اتجاه سلبي  فقراتهاأي ، ( إلى أن العبارة هي عبارة سلبيةRالحرف) 

16R, 17R, 18R, 22R, 23R, 25R, 28R, 30R, 34R, 35R, 38R, 39R) ( 6، 4، 2، 1باستثناء الفقرات ،

على المقياس من خالل  ويتم الحكم( 37، 36، 33، 32، 31، 29، 27، 26، 24، 21، 20، 19، 15، 11، 9، 7

( تدل 3.66-2.34( تدل على مستوى منخفض من اليقظة العقلية، والدرجة من )2.33-1)  ن الدرجة منإالمدى حيث 

 .( تدل على مستوى مرتفع من اليقظة العقلية5-3.67متوسط من اليقظة العقلية، والدرجة من ) على مستوى 

 الهناء الذاتيثانيا: مقياس 

تطوير مقياس الهناء الذاتي من خالل االطالع على األدب النظري الذي يخدم في تطوير ذلك المقياس وهي  تم  

(. وقد تكون 2008الخالق وعيد،  ؛ عبد 2003؛ وسليمان 2008الخالق، ؛ وعبد 2019أبو زيد وعبد الرحمن وسعفان، )

 وثالثة أبعاد هي:( فقرة، 27المقياس من )

 .8-1( من الفقرة 8فراد األسرة وعدد فقرات )أويهتم بسعادة المتزوجة عند تعاملها مع  ،الهناء الذاتي األسري البعد األول: 

ها، بويهتم بسعادة المتزوجة عند تعاملها مع األشخاص المحيطين  ،مع اآلخرينالهناء الذاتي عند التفاعل البعد الثاني: 

 (.16-9)( من الفقرة8وعدد فقراتها )

( فقرة من 11)ويهتم برضا وهناء وسعادة المتزوجة عن نفسها وعدد فقراتها  ،الهناء الذاتي االنفعاليالبعد الثالث: 

التحقق من الخصائص السيكوماترية التالية  لهدف الدراسة وبيئتها تم  وللتحقق من مناسبة المقياس (. 27-17)الفقرة

 للمقياس:
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 صدق أداة الدراسة: -أولا 

 ين(:م  الصدق الظاهري )صدق المحكّ -1 

مته ألهداف الدراسة ومدى وضوح الفقرات وسالمتها اللغوية، تّم عرض المقياس ءللتأك د من صدق المقياس ومال

، دولة الكويت واألردن( محكّ م ا من أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية في 12على عدد من المحكّ مين بلغوا )

ط ل ب منهـــم إبداء رأيهـــــم في فقرات المقياس من  ا لإلبقاء على الفقرة أو تعديلها، وقدم  %( محكّ 80تفاق )اوتّم اعتماد محّك 

نتماء الفقرة في المقياس، احيث الصياغة اللغوية: الوضوح، والسالمة اللغوية، والحاجة إلى التعديل، وضوح المعنى، مدى 

جراء إفي معظم الفقرات و  لغوية   إبداء أية معلومات أو تعديالت يرونها مناسبة، وبناء  على اقتراحاتهم، تّم إجراء تعديالت  

 ( فقرة.27، وبقي عدد الفقرات )ات( فقر 8تعديل صياغة ) وبالتالي تم   ،ضافة لبعض الفقراتإحذف و 

( 30عددها ) استطالعية   ة  التأكد من صدق البناء من خالل توزيع االستبانة على عين صدق البناء الداخلي: تم   -2

من مجتمع الدراسة وخارج العينة، ومن ثم حساب معامالت االرتباط  اإلرشادّية مراكزلمراجعات لالمتزوجات المن  متزوجة

معامل االرتباط  وتراوح( 0.84-0.41تراوحت بين الفقرة والدرجة الكلية ) حيثبين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية، 

مما يدل  ،االرتباط جاءت مترابطة . ويظهر من النتائج لهذا الصدق أن معامالت(0.71-0.33بين الفقرة والبعد بين )

 ن فقرات المقياس مترابطة داخليا .أعلى 

 ثبات أداة الدراسة: 

 تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتين لحساب الثبات وهي: 

 (Test Retestالطريقة األولى: ثبات اإلعادة )-أ

من مجتمع  اإلرشادّية مراكزلراجعات لمن الم متزوجة( 30بلغت ) استطالعية   تم تطبيق المقياس على عينة  

سبوعين من إبعد  ناإلجابة على فقرات أداة الدراسة، ثم أعيد تطبيقه عليه نطلب منه الدراسة وخارج العينة األساسية، حيث

في التطبيقين، وقد بلغ معامل االرتباط بطريقة  المتزوجاتيبين درجات  (بيرسون )حساب معامل ارتباط التطبيق األول، وتم  

، 0.80األسري والتفاعل مع اآلخرين واالنفعالي على التوالي ) الثالثة: للدرجة الكلية، ولألبعاد (0.89) باإلعادةالثبات 

0.88 ،0.90). 

 (ألفا كرونباخ )الطريقة الثانية: طريقة-ب
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المتزوجات من ، وذلك على Cronbach Alpha)ألفا كرونباخ )حســـــــاب ثبات أداة عن طريق معادلة  لقد تم  

كان  (لفا كرونباخ)أفي العينة االستطالعية، وقد تبين أن معامل الثبات من خالل طريقة  اإلرشادّية مراكزلراجعات لالم

( على 0.81، 0.86، 0.84سري والتفاعل مع اآلخرين واالنفعالي )األ :للدرجة الكلية ولألبعاد الثالثة (0.90ا وبلغ )مرتفع  

 االعتماد على المقياس في الدراسة الحالية. ا للدراسات التربوية، وبالتالي تم  مناسب  التوالي، وقد كان 

 : هوتفسير  هوتصحيح الهناء الذاتيتطبيق مقياس 

، ويتم تطبيق المقياس 27، 26باستثناء الفقرات:  يجابيإالفقرات ذات اتجاه  جميعو  وثالثة أبعاد للمقياس درجة كلية

وتتراوح الدرجة الكلية على ، اإلرشادّية مراكزلالمراجعات ل هن المتزوجاتوالمستجيب لهذا المقيــــاس  ،( فقرة  27ن من )المكو  

التالي: أوافق بشدة  وتعطى الخيارات في المقياس على النحو ،( كحد أعلى135( كدرجة دنيا، )27هذا المقياس بين )

ن إ حيث ،ويتم الحكم على المقياس من خالل المدى(.1(، ال أوافق بشدة )2وافق )أ(، ال 3(، محايد )4(، أوافق )5)

( تدل على مستوى 3.66-2.34( تدل على مستوى منخفض من الهناء الذاتي، والدرجة من )2.33-1الدرجة من )

 ( تدل على مستوى مرتفع من الهناء الذاتي. 5-3.67متوسط من الهناء الذاتي، والدرجة من )

 إجراءات الدراسة: 

 تّم القيام باإلجراءات التالية لتطبيق الدارسة: 

 .باليقظة العقلية والهناء الذاتيالع على األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة االطّ   تم   -1

 تطوير أدوات الدراسة بصورتها األولية. تم   -2

 ين.م  عرض أدوات الدراسة على المحكّ  تم   -3

 التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياسين من صدق وثبات. تم   -4

 .اإلرشادّية مراكزعلى ال مترددة   متزوجة  ( 112التطبيق على كامل عينة الدراسة ) تم   -5

 الوصول إلى نتائج الدراسة ومناقشتها والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات.  تم   -6

 الدراسة ومناقشتها: نتائج

 لنتائج الدراسة ومناقشتها والخروج بالتوصيات المناسبة: فيما يلي استعراض  

 في دولة الكويت؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات لدىما مستوى اليقظة العقلية السؤال األول: 
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( 1)حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة، ويوضح جدول  ولإلجابة على هذا التساؤل تم  

 :نتائج السؤال

 .المتزوجات في دولة الكويتلدى  اليقظة العقليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس (: 1)جدول 

 الرقم
المتوسط  البعد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب التقدير

 1 متوسط 0.70 3.42 المراقبة أو الرصد الذاتي  1

 2 متوسط 0.40 3.21 الوصف  2

 3 متوسط 0.45 3.14 العمل مع الوعي  3

 4 متوسط 0.49 2.99 عدم الحكم  4

 5 متوسط 0.37 2.94 عدم التفاعل أو التفاعلية  5

  متوسط 0.30 3.14 الدرجة الكلية 

 درجة   قد حققن مركز توب وينر لالستشارات والتدريبراجعات لالمتزوجات الم ن  أيتبين من نتائج السؤال األول 

لدى عد في اليقظة العقلية وجاء أعلى ب  ( 0.30( وانحراف معياري )3.14بمتوسط حسابي ) اليقظة العقليةمن  متوسطة  

التفاعل أو التفاعلية عد في اليقظة العقلية في عدم ، بينما جاء أقل ب  الوصفتاله  في المراقبة والرصد الذاتي، ثم   المتزوجات

 .عدم الحكم ثم  

 عقلية   بيقظة   نَ ع، يتمت  كز توب وينر لالستشارات والتدريبمر ل راجعاتويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن المتزوجات الم

أو للضغط  نَ ضحتى لو تعر  و  .نلديهم القدرة على تقبل الواقع والعيش في الحاضر والتركيز على هنا واآل ، أي أن  متوسطة  

وبالتالي الشعور بالقيمة  ،بوعي وتركيز أكثر ن  والتعامل مع خبراته ن  على مواجهة صعوباته ات  قادر  ن  هفإن  ، النفسياأللم 

 ا في الحياة بشكل عام والحياة الزوجية بشكل خاص. أكثر نجاح   مما يجعلهن   ،واألهمية والقدرة على التحدي
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( التي أشارت إلى وجود مستوى متوسط من اليقظة العقلية لدى 2017وتتفق نتيجة السؤال الحالي مع دراسة الوليدي )

تتفق مع دراسة أبو  كما ،حصائيا بين اليقظة العقلية والسعادة النفسيةإطالب الجامعة، وكذلك وجود عالقة ارتباطية دالة 

 ( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الهناء الذاتي والتفاؤل لدى طالب الجامعة.2019ن )يخر آزيد و 

 في دولة الكويت؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  المتزوجات لدىما مستوى الهناء الذاتي السؤال الثاني: 

( 2)حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة، ويوضح جدول  ولإلجابة على هذا التساؤل تم  

 :نتائج السؤال

 .الهناء الذاتي لدى المتزوجات في دولة الكويتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس (: 2)جدول 

 الرقم
المتوسط  البعد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 الترتيب التقدير

 1 مرتفع 0.71 4.03 الهناء الذاتي األسري  1

 3 متوسط 0.63 3.65 خرينالهناء الذاتي عند التفاعل مع اآل 2

 2 مرتفع 0.60 3.94 الهناء الذاتي االنفعالي 3

  مرتفع 0.48 3.88 الدرجة الكلية 

 درجة   قد حققنَ  لالستشارات والتدريبمركز توب وينر راجعات لالمتزوجات الم أن  يتبين من نتائج السؤال الثاني 

عد في الهناء الذاتي لدى وجاء أعلى ب   ،(0.48( وانحراف معياري )3.88من الهناء الذاتي بمتوسط حسابي ) مرتفعة  

اعل عد في الهناء الذاتي في التفتاله الهناء الذاتي االنفعالي، بينما جاء أقل ب   المتزوجات جاء في الهناء الذاتي األسري، ثم  

 مع اآلخرين.

 درجة   قد حققنَ  مركز توب وينر لالستشارات والتدريب،ل راجعاتويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن المتزوجات الم

ا أمور   بأن   ن  دراكاتهإا تعكس ا وأفكار   نحو المستقبل وشعور  ا متفائال  اتجاه   يحملنَ  وهذا يعني أنهن   ،من الهناء الذاتي مرتفعة  

، ن  حياته في نَ هالتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه ويحاولنَ ، ن  النجاح في حياته ويتوقعنَ سوف تحدث،  جيدة  

 ومقارنة ،األساسية ن  تلبية حاجاتهو واالنخراط في أنشطة مهمة، بوضع األهداف وتنفيذها،  ن  التخطيط لمستقبلهعن طريق و 
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ويقلل من المشاعر السلبية  ،فهذا سيزيد من المشاعر اإليجابية ،قنَ لّ  الالتي ط   خرياتالنفسي والزواجي مع األ ن  استقراره

 وبالتالي يشعرن بالرضا عن الحياة.

لى أن طلبة جامعة الكويت يتمتعون إالتي أشارت ( 2008وتتفق نتيجة السؤال الحالي مع دراسة عبد الخالق )

( إلى أن التسامح واالمتنان يتوسطان العالقة بين 2014خاطر ) دراسةمع اتفقت  اكمو  ،بالهناء الذاتي بسبب حب الحياة

ن الدراسة الحالية وجدت أن الهناء الذاتي األسري يمثل القيمة األعلى إحيث ، الهناء الذاتي وكل من الرأفة بالذات والتفهم

ي المشكالت االقتصادية وتحد ،التحديات كتحدي المشكالت األسريةرغم بين األبعاد، وهذا يعني أن المجتمع الكويتي 

األسرة أول أولويات  إال أن  الذي يحدث نتيجة لتفاقم الخالفات بين األزواج، و  ،المنتشر في المجتمع الكويتيوتحدي الطالق 

في وطلب المساعدة  اإلرشادّيةوزيارة المراكز على ضرورة المحافظة على األسرة، األزواج ز يركّ  لذلك ؛ المجتمع الكويتي

المشكالت التي تواجه األسرة، هذا باإلضافة إلى الدعم المقدم من العديد من الجهات الخاصة والحكومية لألزواج عن حل 

عد الهناء وقد جاء ب   ،القتراح الحلول المناسبة الستمرار الحياة الزوجية ،طريق إقامة الندوات العلمية والثقافية وورش العمل

وعن  ،بمشاعر إيجابية ورضا عن الحياة بشكل عام ة، وهذا يعني أن المتزوجات يشعرنَ الذاتي االنفعالي بالمرتبة الثاني

الزواجية، أما  األسرة بشكل خاص، مما يظهر حرص األزواج على المحافظة على وجدان إيجابي أثناء المرور بالمشكالت

 عن التفاعل األزواج ابتعدوا قليال  ويعني أن  خرين فجاء بالمرتبة الثالثة والمتوسطة،عد الهناء الذاتي عند التفاعل مع اآلب  

 خرين نتيجة لكثرة التحديات والمشكالت التي تواجهها األسرة.والتواصل مع اآل

بين اليقظة العقلية  (a≥0.05) هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالسؤال الثالث: 

 في دولة الكويت؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  لدى المتزوجات والهناء الذاتي

 ( يوضح الّنتائج:3ارتباط بيرسون بين المتغيرات، والجدول) الّسؤال تم استخدام معامل هذا على لإلجابة

 .اليقظة العقلية والهناء الذاتيبين مستوى  (بيرسون )(: قيم معامل ارتباط 3جدول )

 اليقظة العقلية
الهناء الذاتي 

 األسري 

الهناء الذاتي عند التفاعل 

 خرينمع اآل

الهناء الذاتي 

 االنفعالي

الهناء الذاتي الدرجة 

 الكلية

 *0.23 **0.27 0.13 0.09المراقبة أو الرصد 
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 الذاتي 

 **0.38 **0.46 0.10 **0.25 الوصف 

 **0.38 **0.42 **0.26 0.15 العمل مع الوعي 

 **0.32 **0.37 **0.22 0.12 عدم الحكم 

عدم التفاعل أو 

 التفاعلية 
0.16- 

0.12- 0.13* 0.18- 

 **0.40 **0.49 *0.21 0.17 الدرجة الكلية

 (0.05حصائيا  عند مستوى داللة )إ*دال  

حيث بلغ معامل  ،اليقظة العقلية والهناء الذاتييجابية بين مستوى إ( وجود عالقة طردية 3يتضح من الجدول )

، كما ةمع بعض أبعاد اليقظة العقليالهناء الذاتي أبعاد بعض  وجود عالقة ارتباطية طردية بين(، كما تبين 0.40االرتباط )

والعمل مع الوعي وعدم الحكم كأبعاد من اليقظة العقلية مع  ،هناك عالقة ارتباطية طردية بين المراقبة والوصف جاء

الدرجة الكلية للهناء الذاتي، وجاء هناك عالقة ارتباطية بين الهناء الذاتي عند التفاعل مع اآلخرين والهناء الذاتي االنفعالي 

بعاد وخاصة بعد الهناء الذاتي ا مع الدرجة الكلية لليقظة العقلية، ويالحظ أيضا وجود عالقة ارتباطية في بقية األمع  

االنفعالي مع جميع أبعاد اليقظة العقلية، وارتباط الهناء الذاتي في التفاعل مع اآلخرين مع بعدي العمل مع الوعي وعدم 

 أما بقية األبعاد فلم تكن ذات داللة، عد من أبعاد اليقظة العقليةالحكم، وارتباط بين الهناء الذاتي األسري مع الوصف كب  

 إحصائية.

كلما زاد تقبل الواقع  هويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنمما يؤكد أهمية اليقظة العقلية في المحافظة على الهناء الذاتي، 

ن وعدم االنشغال بالماضي وذكرياته والتعامل معه بإيجابية وقبول خبراته، والعيش في اللحظة والتركيز على هنا واآل

وغابت  اإليجابية ت األفكار والمشاعركلما زاد ،مركز توب وينر لالستشارات والتدريبل راجعاتالسلبية لدى المتزوجات الم

 ،وزاد األمل لمواجهة أحداث الحياة الضاغطة وظروفها ،وبالتالي زادت القدرة على مواجهة تحديات الحياة المشاعر السلبية،
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كلما انخفضت المشاعر اإليجابية وزادت المشاعر  ،معه بانفعال التعامل أو تم   خبراتهنكر التعامل مع أو  نكر الواقعأكلما و 

 .خفضت القدرة على مواجهة تحديات الحياة وبالتالي الشعور باليأس وفقدان األملان فبالتالي ،السلبية

( إلى وجود مستوى يقظة عقلية لدى طالب الجامعة، وكذلك وجود عالقة 2017وتتفق نتيجة السؤال مع دراسة الوليدي )

لى إ (Tilahun, 2017)كما أشارت دراسة دراسة تيالهون و  ،ا بين اليقظة العقلية والسعادة النفسيةحصائي  إارتباطية دالة 

 جهاد لدى طلبة الجامعة.اإلفاعلية تدريبات اليقظة العقلية في الحد من 

بين مستوى اليقظة العقلية والهناء  (a≥0.05)حصائية عند مستوى الداللةإهل هناك فروق ذات داللة السؤال الرابع: 

 في دولة الكويت تعزى لمتغير الدخل؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  الذاتي لدى المتزوجات

المتزوجات في دولة لدى  اليقظة العقلية والهناء الذاتيلفحص الفروق بين متوسطات األداء على الداللة اإلحصائية على 

(: نتائج اختبار )ت( 4( يوضح ذلك: الجدول )4ت للعينات المستقلة، والجدول )ااستخدام اختبار  تم   ،للدخلتعزى  الكويت

 :الذاتي تعزى للدخلاليقظة العقلية والهناء لمتوسطات 

 المتوسط العدد الدخل المقياس
االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الحرية

قيمة المتغير 

 )ت(
 مستوى الداللة

اليقظة 

 العقلية

أكثر من 

1000 

65 3.09 0.29 

110 1.89- 0.06 

 0.30 3.21 47 1000أقل من 

أكثر من  الهناء الذاتي

1000 

65 3.92 0.46 

110 0.88 0.38 

 0.52 3.83 47 1000من أقل 

ال يختلف مستوى  مركز توب وينر لالستشارات والتدريبمراجعات لالمتزوجات اليتبين من نتائج السؤال الحالي أن 

( 0.88لليقظة العقلية وقيمة ت )( 1.89قيمة ت )حيث بلغت  ،اليقظة العقلية والهناء الذاتي لديهن باختالف مستوى الدخل
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مما يشير إلى وجود عوامل ومتغيرات أخرى تؤثر في اليقظة العقلية إحصائية،  قيم ليست ذات داللةللهناء الذاتي، وهي 

 والهناء الذاتي باختالف مستوى الدخل.

لمركز توب وينر  راجعاتعند المتزوجات الموالهناء الذاتي  اليقظة العقليةمستوى  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن

دخل  زيادةك اإلطارفي هذا  ان هناك عوامل مختلفة تلعب دور  إ، بل عالقة بمستوى الدخلليس له  لالستشارات والتدريب

نتيجة ذي يتلقاه األزواج باإلضافة إلى الدعم المالي الهذا الوظائف، مستوى التعليم وتحسن  الرتفاعنتيجة ، األسرة الكويتية

والخاصة التي تقدم الدعم المالي لألسر كوزارة الشؤون وجود العديد من الجهات الحكومية في المقابل ، الدعم األسري 

باإلضافة إلى حصول على القروض البنكية، لل عد في تقديم التسهيالت للمواطنيناالجتماعية والعمل، والبنوك التي تسا

بغض النظر عن مستوى دخل  ،ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التسهيالت المالية التي تقدمها الدولة

العديد من الجهات الخاصة والحكومية  فيالمجانية النفسية واالجتماعية الخدمات لكثير من ا اأيض   الدولةتقدم الفرد، و 

فحوصات ما قبل الزواج، وتقديم االستشارات والبرامج والدورات الزواجية والنفسية واالجتماعية مثل لألزواج عن طريق 

قتراح الحلول المناسبة الستمرار الحل المشكالت و الجتماعي، وإدارة الرعاية األسرية في وزارة العدل وغيرها مكتب اإلنماء ا

 .الحياة الزوجية

بين مستوى اليقظة العقلية والهناء  (a≥0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الخامسالسؤال 

 في دولة الكويت تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز الذاتي لدى المتزوجات 

ا للمستوى حساب تحليل التباين األحادي لألداء على اليقظة العقلية والهناء الذاتي وفق   عن السؤال الحالي فقد تم  لإلجابة    

 ( يبين ذلك 5التعليمي، والجدول )

 راجعات ألحادي لمتوسطات األداء على اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى المتزوجات الم(: نتائج تحليل التباين ا5جدول )

 .وفقا لمتغير المستوى التعليمي لمركز توب وينر لالستشارات والتدريب

مجموع  مصدر التباين المقياس

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

 0.75 0.29 0.03 2 0.05 بين المجموعاتاليقظة 
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  0.09 109 9.84 داخل المجموعات العقلية

  111 9.89 الكلي

الهناء 

 الذاتي

 0.45 0.81 0.19 2 0.38 بين المجموعات

  0.24 109 25.59 داخل المجموعات

  111 25.97 الكلي

لى إتعزى  اليقظة العقلية والهناء الذاتيمستوى  بين( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5يتبين من الجدول )        

( وهي قيم ليست ذات داللة 0.81( وللهناء الذاتي )0.29لليقظة العقلية ) (ف)حيث بلغت قيمة  متغير المستوى التعليمي،

مركز راجعة لمتبعا لمتغير المستوى التعليمي للمتزوجة ال انإحصائية، مما يعني أن اليقظة العقلية والهناء الذاتي ال يختلف

 ا في هذا المجال.هناك عوامل أخرى تلعب دور   وأن   ،توب وينر لالستشارات والتدريب

مركز توب وينر ل راجعاتعند المتزوجات الموالهناء الذاتي اليقظة العقلية مستوى  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن  

كانتشار  اإلطارفي هذا  اهناك عوامل مختلفة تلعب دور   ن  إبل  ،ليس له عالقة بالمستوى التعليمي لالستشارات والتدريب،

الدورات عقد الكثير من وسائل التواصل االجتماعي وسهولة الوصول إلى المختصين ساهم في زيادة الوعي، باإلضافة إلى 

الذي ساهم في التقليل  وما ينتج عنها من زيادة للوعي ،قبال الشديد عليهاواإل أو خارجها والبرامج التدريبية في دولة الكويت

وهذا يساهم ، فئات المجتمع بمختلف مستوياتهم التعليميةتوفر فرص العمل لجميع ، باإلضافة إلى من المشكالت األسرية

من  اوما يترتب عليه ،كسابها الخبرات المختلفة وانخراطها في العديد من الصداقات وقضاء أوقات الفراغإبتحقيق الذات و 

 .بية وبالتالي الرضا عن الحياةمشاعر وأفكار إيجا

( التي كشفت بأن (Ndayambaje et al, 2020نيخر آمباجي و  ندايا دراسة ه النتيجة ال تتفق معوهذ

 ا.ورضا من األشخاص األقل تعليم   ا أكثر سعادة  ا عالي  األشخاص المتعلمين تعليم  

ية بين مستوى اليقظة العقل(a≥0.05) هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال السادس: 

 في دولة الكويت تعزى لمتغير الفئة العمرية؟ اإلرشادّيةالمراجعات للمراكز  والهناء الذاتي لدى المتزوجات
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وفقا للفئة  ،حساب تحليل التباين األحادي لألداء على اليقظة العقلية والهناء الذاتي فقد تم  ، لإلجابة عن السؤال الحالي

 .( يبين ذلك6العمرية، والجدول )

 راجعات(: نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات األداء على اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى المتزوجات الم6جدول )

 .وفقا لمتغير الفئة العمرية والتدريبلمركز توب وينر لالستشارات 

مجموع  مصدر التباين المقياس

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

اليقظة 

 العقلية

 0.90 0.20 0.02 3 0.05 بين المجموعات

  0.09 108 9.84 داخل المجموعات

  111 9.89 الكلي

الهناء 

 الذاتي

 0.07 2.40 0.54 3 1.62 المجموعاتبين 

  0.23 108 24.35 داخل المجموعات

  111 25.97 الكلي

لى إتعزى  اليقظة العقلية والهناء الذاتيمستوى  بين( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتبين من الجدول )        

وهي قيم ليست ذات داللة  (2.40وللهناء الذاتي )( 0.20لليقظة العقلية ) (ف)حيث بلغت قيمة  متغير الفئة العمرية،

 مراكزلراجعة لللمتزوجة الم الفئة العمريةإحصائية، مما يعني أن اليقظة العقلية والهناء الذاتي ال يختلف تبعا لمتغير 

 وأن هناك عوامل أخرى تلعب دورا في هذا المجال. اإلرشادّية

لمركز توب وينر  راجعاتعند المتزوجات الموالهناء الذاتي اليقظة العقلية مستوى ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن 

كخلق أهداف  اإلطارفي هذا  اهناك عوامل مختلفة تلعب دور   ن  إبل  ،ليس له عالقة بالفئة العمرية لالستشارات والتدريب

ة ممتدة عبر كيوهي عملية دينامي شخصية وإيجاد معنى للحياة والتمسك باألمل والتفاؤل والرضا عما حققه من إنجازات،

عن طريق والعيش باللحظة مراحل الحياة تجعل الفرد يشعر بمشاعر إيجابية ورضا عن الحياة، باإلضافة إلى تقبل الواقع 
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أيضا  ،األمر الذي يخلق حالة من الرضا، التركيز على الجوانب المهمة في الحياة كالعائلة والعمل والعالقات باآلخرين

مما زاد  ،ممن لديهم نفس الهواية مالتعرف على أقرانه لآلخرينأتاحت العديد من األنشطة االجتماعية والرياضية والهوايات 

 .من التواصل االجتماعي وسد الفجوة العمرية

 التوصيات:

الباحثة تقدم التوصيات التالية: فإن   ،على نتائج الدراسة بناء    

وذلك بتحسين  ،في تحسين مستوى اليقظة العقلية أثرلما له من  ؛للسيدات المتزوجاتزيادة االهتمام بالجانب النفسي  .1

 .ن  على التوافق مع البيئة المحيطة به ن  الوعي، االنتباه، والتفكير التأملي، مما ينعكس على قدراته

 بالجانب النفسي من خالل زيادة اليقظة العقلية لديهن   ن  وذلك لتوعيته ،تقديم الدولة الخدمات النفسية للسيدات المتزوجات .2

 .وبالتالي انعكاسها على الهناء الذاتي

 .المتزوجات والفئات األخرى  ةساعدعلى الهناء الذاتي لماليقظة العقلية لمعرفة تأثير جراء دراسات وبرامج أكثرإ .3

 .تالمتزوجا الضغوطات النفسية لدىرشادية قائمة على اليقظة العقلية للحد من إإعداد برامج عالجية و  .4

إجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تتناول مفهومي اليقظة العقلية والهناء الذاتي لدى فئات عمرية مختلفة، وعلى  .5

 عينات مختلفة.

مراجع:ال  

ةالمراجع العربي  

، المجلة بالتفاؤل لدى طالب الجامعة(. الهناء الذاتي وعالقته 2019أبو زيد، رانيا وعبدالرحمن، محمد وسعفان، محمد )

.154-125(، 10)3. العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية  

، 50، شاد النفسيإلر مجلة ا(. المرونة النفسية وعالقتها باليقظة العقلية لدى طالب كلية التربية. 2017) ةإسماعيل، هال

287-351.  



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

238 
 

ت وسيطة في العالقة بين الهناء الذاتي وكل من التفهم والرأفة (. التسامح واالمتنان كعمليا2014خاطر، شيماء شكري. )

-561(، 2)8، جامعة كفر الشيخ، مصر. مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبيةبالذات لدى عينة من األزواج الزوجات. 

496.  

ط مالنفسي وتحسين ن(. فاعلية برنامج للتدريب على اليقظة العقلية في خفض الضغط 2019، سامي محسن. )ةالختاتن       

 .78-61(، 1)46، األردن، ة، جامعة مؤتمجلة دراسات العلوم التربويةالحياة لدى طلبة جامعة حكومية في األردن. 

 )ترجمة: سهام أبو عيطة(. األردن: دار الفكر. اإلرشاد الزواجي واألسري (. 2019ساتير، فرجينا )

نجلو المصرية للنشر والتوزيع.، مصر: مكتبة األللجميعكتاب علم النفس اإليجابي (. 2012) .سالمه، يوسف  

الرضا عن الحياة وعالقته بتقدير الذات لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتها في مديريات (. 2003سليمان، عادل. )

. رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطنية.محافظات فلسطين الشمالية  

(. حب الحياة ومدى استقالليته أو ارتباطه بمتغيرات الهناء الشخصي أو الحياة الطيبة، 2008عبد الخالق، أحمد وعيد، غادة.)

.377-351(، 3) 11، مجلة دراسات نفسية  

.135-121(، 1)18، مجلة الدراسات النفسية(. الرضا عن الحياة في المجتمع الكويتي. 2008عبد الخالق، احمد. )  

(. اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة. رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة القادسية.2017شادية. ) عزيز،  

الضغط النفسي ورفع مستوى  فعالية برنامج إرشادي مستند إلى علم النفس الفردي في خفض مستوى ( 2015العنزي، مريم. )

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، في المملكة العربية السعوديةالصالبة النفسية والشعور باالستقاللية لدى األمهات الوحيدات 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 ةالعقلية في حل الصراع الزواجي لدى عينة من الزوجات، مجل اليقظةالتدريب على  فعالية( 2018براهيم )إلفقي، آمال ا        

 46-1(، 116)29جامعة بنها، ، التربيةكلية 

يتراك للطباعة والنشر إ)ترجمة: محمود عيد مصطفى(. مصر: . االستنارة األصول والفلسفة والتدريبات(. 2019فين، هينيبوال )

 والتوزيع.
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 ( في الحد من الجريمة والوقاية منها / األردن أنموذجاNGOSدور المنظمات غير الحكومية )

 

 والء موسى عيد العواملة
 جامعة مؤتة

 
 علي أحمد الرحامنة
 كلية الخوارزمي

 

 الملخص

 

الوقاية منها في األردن، و لتعرف على دور المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة ل الدراسةهدفت 

االستبانة. وصممت استمارة لجمع البيانات تتكون من بمنهج المسح االجتماعي  الباحثة تهداف الدراسة استخدمأ ولتحقيق 

( 30مكونة من ) ،مجاالت ةل )البيانات الديموغرافية للمنظمة( والثاني )مجاالت الدراسة( يتفرع عنها ثالثو األ :محورين

لحد من الجريمة والوقاية منها، والثاني يخص البرامج المقدمة من قبل لص الخدمات التي تقدمها المنظمة ل يخو سؤال، األ

من الجريمة لحد لالمنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها، والثالث يخص المعوقات التي تواجه المنظمة غير الحكومية 

لحد لالمنظمات غير الحكومية والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر  والوقاية منها. وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في

( موظف ما بين )مدير مشروع، 100وعليه فقد تم سحب عينة عشوائية طبيعية بلغ عددها ) ،من الجريمة والوقاية منها

تم استخدام و خذ بالطريقة القصدية المالئمة، غير حكومية، وتم األ ات( منظم10مدير حالة، ميسر، ومدرب(، يعملون في )

وهي عالقة طردية متوسطة  0.58تبين أن قيمة معامل االرتباط تبلغ و اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضيات، 

ت التي تقدمها المنظما لدور الخدمات والبرامج  0.5إحصائية عند مستوى  ةالقوة مما يدل على أنه يوجد عالقة ذات دالل

 غير الحكومية في الوقاية والحد من الجريمة في األردن.

 

 ، الجريمة، الحد، الوقاية.المجتمع المدني(، NGOSالدور،المنظمات غير الحكومية ) الكلمات المفتاحية:
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The Role of Non-governmental Organizations (NGOS  ( in Reducing and 

Prevention Crime (Jordan as A model) 

 

Abstract 

 

The study aims to identify the role of NGOs in reducing and preventing crime in 

Jordanian society. To achieve the objectives of the study, the social survey method was 

used. The researcher designed a data collection form consisting of two axes، the first axis 

is the Demographic data of the organization, and the second axis is the fields of study. The 

form is divided into three areas consisting of (30) question. The first area concerns the 

services provided by the organization for crime reduction and prevention. The second 

areas concerns the programs provided by the organization to reduce and prevent crime. 

And the third area concerns the obstacles facing the NGO in crime reduction and 

prevention. The study community was withdrawn from the workers in NGOs who are 

directly and indirectly concerned with crime reduction and prevention. Accordingly, a 

normal random sample has been withdrawn، consisting of 100 employees (Project 

manager، case manager، facilitator، coach، and others). The members of the sample work 

in (25) non-governmental organizations. The Pearson correlation coefficient test was used 

to test the hypotheses، as it was found that the correlation coefficient value is 0.58 which 

is a medium-strength direct relationship which indicates that there is a relationship at a 

level 0.5 between the roles of services and programs provided by NGOs and preventing 

and reducing crime in Jordanian society.  

 

key words: The role, non-governmental organizations (NGOS), civil society, crime, 

reduction, prevention. 
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 المقدمــــة

شههد العهالم الكثيهر مهن التتيهرات الدوليهة واةقليميهة خهالل السهنوات األخيهرة الماضهية، مهن حهروب ون اعهات و هوار  

فرضت علهى جميهع دول العهالم الكثيهر مهن التحهديات والصهعويات التهي تتطلهب التهدابير الالزمهة والفعالهة للتعامهل معهها، وفهي 

ضاع الدول السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعيهة والصهحية أو ذبذب ت إلىظل أزمة وجائحة  ورونا الحالية والتي أدت 

وغيرهههها، يقتعهههي علهههى جميهههع الهههدول المشهههار ة الفعالهههة مهههن  افهههة القطاعهههات المؤسسهههية الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة التكهههاثف 

 تلك العقبات والخروج بأقل الخسائر من أجل التكيف والعيش بسالم واستقرار. تجاوزل التعاون و 

و مهها تههرى الباحثههة ازديههاد فههي التتيههرات الحاصههلة فههي الههوطن العريههي وفههي  ههل دول العههالم، تتهها  الفههر  لههبع  

االزديههاد عمهها  انههت عليههه فههي بعهه  المجتمعههات، ومههن أهههم تلههك المشههكالت المقلقههة للعههالم  أوالمشههكالت المختلفههة بههالظهور 

ضاع الراهنة. فقد بات من العروري بهذل أقصهى و ة في ظل األأجمع أال وهي الجريمة بكافة أشكالها وتنوع أساليبها؛ وخاص

الجهههود فههي إحههدا  التتييههر المنشههود، والتوعيههة و يجههاد الحلههول المناسههبة لمواجهههة تلههك المشههكالت المت ايههدة، وذلههك مههن خههالل 

ات العماليهههة والجمعيهههات الخاصهههة واألحههه اب والنقابههه األهليهههةتفعيهههل دور المنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة والمؤسسهههات 

والمهنيههة، جانههب المؤسسههات الرسههمية، والمجتمههع المههدني وفههي  افههة المجههاالت التنمويههة واالقتصههادية والسياسههية واالجتماعيههة 

 واألمنية والصحية، للحد من الجريمة و يفية الوقاية منها بشتى الوسائل والسبل. 

حكوميهههة، ال يقتصهههر علهههى إحهههدا  التنميهههة ولعهههل مهههن أههههم واجبهههات ههههذن المؤسسهههات والمنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر ال

والتوعية والمساندة؛ بل حل أهم قعايا المجتمع  البطالة واةدمان والفقر والجريمة والتي باتت خطهرا يههدد المجتمعهات  افهة، 

ى المسهتوى الفهردي والشخصهي فحسهب، وسياسية وأمنية، ليست عله ةوخيمة نفسية واجتماعية واقتصادي لما تلحقه من أضرار

 ( Qandeel، 2002)نما على المستوى المحلي واةقليمي والدولي والعالم أجمع. إ

ن الجريمههة مشههكلة اجتماعيههة الزمههت المجتمعههات البشههرية منههذ أقههدم العصههور، ابتههداا بقصههة قابيههل وهابيههل التههي إإذ 

ن دلهت  و  ،مة فهي حيهاة البشهريةلى الجرائم التي ارتكبت واستوفت  افة شروط الجريأو تلك  توردت في القران الكريم، فقد  ان

 امههتال  قههرب األقريهاا، ففههي البدايههة  انهت ترتكههب الجههرائم صهراعا بهههدفأنيهة والكراييههة والبتعههاا حتهى بههين علهى وجههود العدوا

مهع بععهها الهبع   األشهخا وحبها فهي الحكهم والسهيطرة  واالسهتيالا و سهب المهال، مهن خهالل تفاعهل  ،الحكم والقوة والنفوذ

 (. Al-Hassan،2015عن طريق التواصل فيما بينهم بمختلف العالقات االجتماعية التي تريط بينها )
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نه ومع مرور ال من واتسهاع الحعهارات واخهتالف الثقافهات، قهد ارتبطهت الجريمهة بهالمجتمع البشهري بأوترى الباحثة 

يعها بعوامهل ارتكابهها أخر، واختلفت آ إلىخرى ومن زمن أإلى ثقافة آخر ومن  إلىارتباطا وثيقا، واختلفت نسبيا من مجتمع 

كثههر لكيفيههة تفسههيرها، إذ تعههد الجريمههة ظههاهرة نسههبية وليسههت مطلقههة، ال يمكههن أوأثارههها، ممهها زاد األمههر تعقيههدا  و يفيههة ارتكابههها

 قعتههأو لهبع  فهي نفهل المجهرم و ن يهتم ارتكابهها بعوامهل مشهتر ة تكاثفهت مهع بععهها اأبل من الممكن  ،إرجاعها لعامل واحد

ة التفسهير لهه، وقهد تبنهت حاولم ؛جراميالتقليدية والحديثة عن السلو  اةجرام، فقد تحدثت الكثير من المدارس في مصيدة اة

عوامهل فرديهة شخصهية، وعوامهل  إلهىالنظريات االجتماعية القديمة بع  التفسهيرات لههذن الظهاهرة، منهها مها أسهندت الجريمهة 

 ، وعوامل نفسية، بيئية، واقتصادية.اجتماعية

لمهها قههد تسههببه مههن  ؛وتبقهى الجريمههة سههلو ا عههدوانيا مخالفهها للقههيم والمعههايير األخالقيههة التهي ال تقبههل بههها البشههرية  افههة

إلى العالم، ومهع  هل مها يبذلهه ويالتالي تلحق العرر بالمجتمعات، حيث تنتقل  ،أضرار مباشرة وغير مباشرة على الفرد نفسه

ن مهههن الحكومهههات ومؤسسهههات المجتمهههع المهههدني والمنظمهههات الحكوميهههة وغيهههر الحكوميهههة، فهههي الحهههد مهههن ههههذن المشهههكلة و المعنيههه

ا وجهب الوقهوف نهه نهه مهازال ارتكهاب الجريمهة قائمها بوجهود البشهرية. ومهنأال إبكافة الطرق والوسائل  منها ومكافحتها والوقاية

منظمههات غيههر الحكوميههة، فههي الحههد مههن هههذن الظههاهرة و يفيههة الوقايههة منههها، تلههك المؤسسههات وتحديههدا البعلههى الههدور المنههاط 

 ومايية التدابير واةجرااات الالزمة المتبعة لذلك.

 

 مشكلة الدراســة:

 المكثفههههة مههههن قبههههل الحكومههههات والمجتمعههههات ومؤسسههههات المجتمههههع المههههدنيو المبذولههههة  الدوليههههة بههههالرغم مههههن الجهههههود

مازالهت  أنهها إالومكافحتها والحد والوقايهة منهها،  لمشكلة الجريمةفي التصدي  العالم،في  ل دول  والمنظمات غير الحكومية

وازديهاد الحهروب والن اعهات  اآلن،يعهد انتشهار العولمهة بسهرعة فائقهة ومفاجئهة لمها نحهن عليهه و وخاصهة قلقا يؤرق العالم تشكل 

والتهي ذبهذبت  ،ةالمسهتجدجائحهة  ورونها  إلهىإضهافة  ملحهو،،شهكل بجهرائم ارتكهاب ال ازدياد إلىوالتي قامت بدورها  المسلحة،

 مستوى الجريمة في العالم.

( فهي الحهد مهن الجريمهة والوقايهة NGOsلذا تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن دور المنظمات غير الحكومية )

موزعة على جنايات وجرائم  جريمة،( 22556فقد بلغ عدد الجرائم الواقعة في المجتمع األردني ) األردني.منها في المجتمع 

المعلومهههات  إدارة أصهههدرتهالجنهههائي الهههذي  اةحصهههائيالتقريهههر  ويحسهههب ،أخهههرى واقعهههة علهههى األفهههراد واألمهههوال وجهههرائم متنوعهههة 
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 م، فقهد2017( جريمهة، وفهي عهام 22595م ) 2016قهد بلهغ معهدل الجريمهة فهي عهام  (، بأنهه2020الجنائية األردنيهة عهام )

جريمة ( 24654تم ارتكاب ) م،2018وفي عام  جريمة،( 22550%(، فقد تم ارتكاب )9.33سجلت بنسبة زيادة مقدارها )

 (.CriminalStatistical report،2020 ( جريمة( 26521تكاب )تم ار  ،2019عام  وفي

 

 أسئلة الدراســة:

 جابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:اةتكمن مشكلة الدراسة في 

( فههي الحههد مههن الجريمههة والوقايههة منهههال وينشههق عههن التسههاؤل الرئيسههي NGOSدور المنظمههات غيههر الحكوميههة ) مهها

 األسئلة الفرعية اآلتية:

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة في األردنل دور ما -1

 األردنل البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في دور ما -2

 ما المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة في األردنل -3

ة بههين متوسههط إجابههات عينههة الدراسههة نحههو دور المنظمههات غيههر هههل توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائي -4

 الحكومية في الحد من الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردنيل

 

 فرضيات الدراسة

 التالية: اتعلى الفرضي لإلجابةتسعى الدراسة 

 الفرضية الرئيسة 

لهدور الخهدمات والبهرامج التهي تقهدمها المنظمهات غيهر  0.05إحصائية عنهد مسهتوى  ةال يوجد عالقة ذات دالل

 الحكومية في الوقاية والحد من الجريمة في األردن. 

 تية: وينبثق منها الفرضيات الفرعية اآل

لدور الخدمات والبهرامج التهي تقهدمها  0.05لفا أداللة إحصائية عند مستوى ال يوجد عالقة ذات  .1

 الحكومية في الحد من الجريمة في األردن.  المنظمات غير
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تقهدمها  والبهرامج التهيلدور الخدمات  0.05لفا أعند مستوى  إحصائية داللةذات  عالقةال يوجد  .2

 األردن.في  الجريمةمن  للوقايةفي  الحكوميةالمنظمات غير 

والبرامج التي لدور الخدمات  (a>0.05)داللة عند مستوى  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة هل ت .3

 لوقاية منها في المجتمع األردنيلتقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من الجريمة وا

 

 أهداف الدراسة: 

 ما يلي: إلىتهدف هذن الدراسة 

دور الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في  إلىالتعرف  .1

 المجتمع األردني. 

المجتمع البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من الجريمة في  دور إلىالتعرف  .2

 . ياألردن

الجريمة والوقاية منها  المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحد من إلىالتعرف  .3

 .في المجتمع األردني

قدمها المنظمات الكشف عن الفروق ودالالتها اةحصائية نحو دور الخدمات والبرامج التي ت .4

 غير الحكومية في الحد من الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردني.

الكشف عن الفروق ودالالتها اةحصائية نحو دور المنظمات غير الحكومية في الحد من  .5

مسّمى لية )النوع االجتماعي، العمر، الو الجريمة والوقاية منها في المجتمع األردني ويين متتيرات البيانات األ

 الوظيفي، المؤهل العلمي، التخصص، عدد سنوات الخبرة(.

 

 أهمية الدراســة: 

 :تتلخص أهمية هذن الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي بالجوانب التالية

ونشأتها في المجتمع األردني  المنظمات غير الحكومية تسليط العوا على النظرية:من الناحية  -

 خالل معرفة ، منمنهاالوقاية التي تعمل في مجال مكافحة الجريمة والحد و  وتحديدا المنظمات غير الحكومية
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معرفة المعيقات وأيعا  الجريمة،غير مباشر لحل مشكلة  أوبشكل مباشر  الخدمات والبرامج التي تقدمها دور

نشود التي غير الحكومية والتي تحد من نشاط عملها وتعرقل إحدا  هدفها الم هذن المنظمات وتواجهالتي تعتري 

الحالي، لذا ُتعد هذن الدراسة من  لموضوع الدراسةلم يسبق أن تطرقت أي دراسة كما أنُه  لتحقيقه.أنشأت 

الدراسات السباقة في هذا المجال،  ما يمكن االستفادة من هذن الدراسة ةثراا البحث العلمي في مجال موضوع 

ة حال االنتهاا منها، ألجل التعرف على النتائج التي للباحثين االطالع على هذن الدارسالدراسة،  ما يمكن 

 الدراسة.تساعدهم في البحث والتطوير في أبعاد أخرى تخص موضوع التي توصلت إليها، و 

الخروج بتوصيات تساعد العاملين في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير من الناحية التطبيقية:  -

الوقاية منها، وذلك من خالل والحد و  تهاومكافح الجريمة في مواجهة والشرطية،والمؤسسات القانونية  الحكومية

تتماشى مع المستجدات التي طرأت على تطور  سبق،آليات وخطط ويرامج مختلفة عما ستراتيجيات و إرسم 

ضاع و المشتر  لمواجهة تلك المشكلة في ظل األ التعاون ة تكثيف الجهود و حاول، ومإشكالهاالجريمة باختالف 

 بأسرن.والتي غيرت العالم  ةالمستجد  وروناالراهنة وفي ظل جائحة 

 )الدور، المنظمات غير الحكومية، المجتمع المدني، الجريمة، الوقاية(.:النظرية مفاهيم الدراسة

 (Mediating lexicon، 2011خر )توقف  ل من الشيئين على اآل لغة: "Role"الدور  -

الثقافيههة المرتبطههة بمر هه   لألنمههاطبأنههه المجمههوع الكلههي  الههدور:لينتههون  يعههرف: اصــطاحا   "Role"الــدور 

 ،والهذي يلته م الطفهل بتأديتهه  هي يكهون عملهه سهليماز فهي مر ه ن ،و ههو الجانهب الهديناميكي للمر ه أمعين 

التهي ويشمل الهدور عنهد لينتهون االتجاههات والقهيم والسهلو   ،ن الدور هو المظهر الميكانيكي للمكانةأي أ

 .شخا  الذين يشتلون مر  از معينازو على  ل األأيمليها المجتمع على  ل شخص 

البناا االجتمهاعي، وقهد  كما يعرف الدور بأن مجموعة من التوقعات والسلو يات المتناسبة مع الموقع في

قد تحقهق  أوكنتيجة لظروف معينة  قد تنسب إلينا أوتوقعات اآلخرين  أوتأتي األدوار التوقعات الخاصة 

 . (Malcom 1994) من خالل ممارسة بع  األشياا التي يقوم بها اةنسان.

خدمههة  إلهىغيههر ريحيهة تههدف  ومنظمهاتوههي مجموعهات تطوعيهة  المنظمـات غيـر الحكوميــة: -

دولههي، ذوو  أوإقليمههي  أوأهههداف الجمهههور وال تسههتهدف الههريح، وينظمههها أشههخا  ومواطنههون علههى أسههاس محلههي 
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اهتمامهات مشهتر ة، وتقهوم بمههام معينههة وتقهدم الخهدمات والوظهائف اةنسهانية وتهههتم بععهها بمسهائل محهددة  حقههوق 

 الطفل وتتوفر عدة شروط أهمها: أوالصحة  أوالمرأة  أوالبيئة  أواةنسان 

 ن تكون المنظمة غير ريحية.أ -1

 ن تكون في خدمة مصالح الجمهور. أ -2

 من الرسوم على  ل ما يمنح لها من يبات.  باةعفاان تكون ذات وضعية قانونية تسمح لها أ -3

نسان ذات المعايير من حقوق اة أكثر أوشخا  معنيين بتطوير وحماية حق أن تتكون من أ -4

 (Masri، 2012)الدولية. 

 مشتر ة. وروابطيرتبط أععاؤها بمصالح جماعة من الناس  لتة: المجتمع المدني -

العديد من األطراف غير الحكوميين بما في ذلك المنظمات  اصطاحا:المجتمع المدني  -

 ( ALhamawi، 2002االجتماعية.)الرسمية والشبكات غير الحكومية والحر ات 

 Al)تدبيرا احترازيا  أوعقابا  امتناع عن فعل يعد له القانون  أوكل فعل  الجريمة: -

Hosani،(1984 

األذى مصدر وقى يقي الشيا: حمان وصانه من  واكسر الو الوقاية لغة :  -

(Mediatinglexicon، (2011، concerning the verb "waqa” 

ها منظمة الصحة العالمية، وتعرف المنعة: وتعرف أوالحماية  أوهي الحرز الوقاية اصطاحا :  -

 (. Al-Awji ،1987يكون وخيما )  خذ تدابير احترازية تجنبا لحدو  شيا عادة ماأيعا: أ

 

 اإلجرائية:المفاهيم 

 التالي:تعرف الباحثة المفاييم اآلتية إجرائيا على النحو 

 تحقيقه.العمل المراد  الدور: -

خدمة أهداف  إلىمجموعات تطوعية ومنظمات غير ريحية تهدف  المنظمة غير الحكومية: -

دولي، ذوو اهتمامات  أوقليمي إ أوساس محلي أيح، وينظمها أشخا  ومواطنون على الجمهور وال تستهدف الر 

 أووتهتم بععها بمسائل محددة  حقوق اةنسان  ،مشتر ة، وتقوم بمهام معينة وتقدم الخدمات والوظائف اةنسانية
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تكون ن أ -2ن تكون المنظمة غير ريحية. أ -1لطفل وتتوفر عدة شروط أهمها: ا أوالصحة  أوالمرأة  أوالبيئة 

على  ل ما يمنح ذات وضعية قانونية تسمح لها باةعفاا من الرسوم  ن تكون أ -3في خدمة مصالح الجمهور. 

نسان ذات المعايير أكثر من حقوق اة أوشخا  معنيين بتطوير وحماية حق أن تتكون من أ -4لها من يبات. 

مع  التعاون دوار بلحكومية والجمعيات بالعديد من األذ تقوم المنظمات غير اإ(. Masri, 2012الدولية )

ت الدولة ويمختلف سلطاتها، وفي الكثير من الوظائف والميادين المهمة؛  التنمية البشرية المستدامة، مؤسسا

 وتع ي  الديمقراطية، وتفعيل طاقات الفرد وصقلها، وتقوية المجتمع المدني. 

مجموعة من الحر ات االجتماعية والمؤسسات غير الرسمية واألطراف غير  المدني:المجتمع  -

 الدولة.تجمعهم رابطة اختيارية وطوعية وهو مستقل بذاته عن الحكوميين 

 امتناع عن فعل، يعاقب عليه القانون، ويتخذ له تدبيرا احترازيا.  أوأي فعل وهي  الجريمة: -

 خذ تدابير احترازية تجنبا لحدو  شيا عادة مايكون وخيما.أو  الحيطة والحذر الوقاية: -

 

 األدب النظري 

 منظمات المجتمع المدني:

 اخرأو ظهور مصطلح المجتمع المدني على السنة ورواد الحر ات االجتماعية ودعاة الديمقراطية ودعاة المواطنة في  أبد

باستقبال قرن جديد رغبة بالحصول على حقوق المواطنين بعد زيادة الوعي  آنذا السبعينيات من القرن العشرين، حيث نودي 

 الحكومات والدفاع عن حقوق المستععفين في المجتمع.، ولممارسة الرقابة على اةنسانبحقوق 

بسلسة  ابتدأتوفي نهاية القرن العشرين تم طر  مفهوم تمكين المجتمع المدني ويقوة، باعتبارن حر ة اجتماعية عالمية 

ومن ثم المؤتمر والذي يعرف ب سيفيكوس،  ،من المؤتمرات المهمة  المؤتمر الثالث لرابطة التحالف العالمي لمشار ة المواطنين

 NGO)  .1999المجتمع المدني  لمؤسسات، والمؤتمر العالمي (1999كتوير أ_  )كورياالعالمي للمنظمات غير الحكومية 

Major Group ، 2017) 

عمال أ  أجندةصياغة  إلىخرى تسعى أالمية وما عقد بعدها من مؤتمرات ن سلسلة تلك المؤتمرات العإ األمروفي حقيقة 

 إلتااالدولة وال حتى  ضعافإرساا شرعية مؤسسات المجتمع المدني وحقها في المشار ة، دون  المجتمع المدني و لمؤسسات 
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-Abu Al)ساس الديمقراطية والعدالة االجتماعية والشراكة الحقيقية. أمل على تقوية القطاع األهلي على دورها، بل الع

Nasr،2007) . 

ويعد ييجل صاحب الفعل في بلورة مفهوم المجتمع المدني من الناحية الفلسفية والذي قد مي ن عن الدولة من الناحية 

ذ لم يسبقه آخر في هذا التمي ، فقد تأثر في نظرته للمجتمع المدني بالواقع االجتماعي والسياسي المعاصر له آنذا ، إالنظرية، 

رويا في ذلك أو ليها هذا المجتمع  انعكاس للواقع االجتماعي السياسي الذي  انت تعيشه وقد تصور بأن المبادئ التي يقوم ع

قابل طار مإليه  إعلى العقد االجتماعي، إذ ينظر  نه المجتمع الذي يتشكل بناا  أ إلىيشير مفهوم المجتمع المدني  .العصر

ليه أنه ذلك المجال الواقع بين األسرة والدولة، والذي يتشكل من مجموعة من النظم والمنظمات إلإلطار التنظيمي، حيث ينظر 

وغير حكومية، وتجمع بين أععائها في رابطة أساسها المصلحة واةرادة الحرة،  إرثيةوالمؤسسات والهيئات، والتي تعتبر غير 

 طة الجنسية .وطنيا مثل راب وليل وراثيا  القبيلة والعائلة، وال انتماا  

 مبادئ المجتمع المدني

 ، هما: مبدأينن المجتمع المدني يقوم على أيرى ييجل 

، حيث يعمل أساسيامبدأ الذاتية األنانية: وهي التي تتمثل في الشخص الذي يتخذ من ذاته هدفا  -1

رغباته وغاياته الج ئية ويحكمه الهوى الشخصي، فينحصر في المجتمع المدني  ل  و شباعحاجاته الخاصة  ةعلى تلبي

 .ن نظام المجتمع المدني نظام ذري متنافر األج ااأئرة أنانيته الفردية، فيرى ييجل فرد في دا

ال عن طريق اآلخرين، لذا ال يبقى الفرد مع وال بل تنشأ إال تشبع مبدأ التبادلية:  ثيرا من الحاجات  -2

-Al)المستقلين ويرتبطون بروابط عامة ومشتر ة ومتوسطة بين األفراد  ،عالقات التبادل ببين األفراد فتتكون الجماعة

Shakht،2002.) 

 مؤسسات المجتمع المدني في األردن 

يندرج تحت مصطلح مؤسسات المجتمع المدني العديد من المنظمات والمؤسسات الهامة والتي بدورها تقوم في العديد 

 (Al-Mahadeen،2016من األدوار في مختلف المجاالت واألصعدة ومن أهم تلك المؤسسات: )

 :األحزاب السياسية -1

تقوم بالعديد من  أنها إالالسلطة،  إلىفبالرغم تدرجها تحت الهدف السياسي وهدفها الرئيسي المعروف بالوصول 

 ما يلي: إلىجانب المجتمع المدني وذلك خدمة للفرد، وقد قسمت هذن األح اب  إلىاألنشطة 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

253 

 

 خواناةجماعة هاألح اب الدينية: والتي تقتصر على المعتقدات الدينية المسلمة والمسيحية   -

 المسلمين والشبيبة المسيحيين.

 المنشأوطنية محلية  أح ابأح اب وضعية: وهي التي تم وضعها من قبل البشر وتصنف  ما يلي:  -

قومية  ح ب البعث وح ب الناصرون، واألح اب  وأح اب، أقوى  واألردنواألهداف  الح ب الوطني، والدستوري، 

 العالمية  اةخوان المسلمين والشيوعية.   أو األممية

 النقابات المهنية والعمالية: -2

 ما فإذاوالخدمية،  اةنتاجيةوذلك بسبب موقعها في العملية  ،للمجتمع المدني األساسيهذن النقابات بالسند  دّ تع

 أنهاشرائح المجتمع تعليما،  ما  أكثرتعم  نهاإ إذ؛ الدولة بالعج  الحر ي بإصابةالعام، قامت بذلك  باةضرابالقيام  قررت

مما قد يعطيها  ،لى الصعيد العالمي، وعالقاتها الخارجية مع التنظيمات المماثلة عاةقليميالقومية على المستوى  أبعادهالها 

 الكثير من الدعم والقوة.

 االتحادات والجمعيات الخيرية:  -3

 أوللدفاع عن مصالحهم المشتر ة،  أشخا تعبير سياسي اجتماعي يطلق على تجمع عدة  بأنهاتعرف الجمعية 

وقد تنوعت نشاطاتها ، األخيرة نةو األبشكل ملفت في  أعدادهالتحقيق فكرة مشتر ة ضمن حدود معينة واضحة، وقد ازدادت 

، والمرأة ، وتعمل على خدمة مختلف الشرائح االجتماعية:  األطفال والشباب،  بار السن و نسانيةمهنية وخيرية  ما بين

 والمسجونين.  والمعوقينوالمرضى 

 

 قسمين: إلى األردنوتقسم منظمات المجتمع المدني في 

العامة  األهدافوتحتوي على  :في ظل الدستور األردنيينجميع  أماممفتوحة الععوية المنظمات  -1

السياسية، واتحادات  واألح اب، واألنديةكالنقابات المهنية والعمالية، والهيئات الثقافية والنسائية، والمنظمات الشبابية 

 الطلبة.

غير والدراسات المستقلة و  األبحا المنظمات على حواف المجتمع المدني، وتشمل مايلي: مراك   -2

وهي ذات طابع النفع العام، األعمال  ،العائلة الهاشمية إشرافالريحية، الصناديق والمؤسسات التي تكون تحت 

 (   Al-Manajaah، 2019االجتماعية التطوعية، التنمية.  ) 
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  دور مؤسسات المجتمع المدني 

نهوض والتي تصب في مصلحة المجتمع وتساهم بال ،هنا  العديد من األدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني

 األدوارهو مختص بالمجاالت التنموية، وتكمن تلك  ومنها ما ةمنها اجتماعية، واقتصادي فيه، حيث تختلف من عدة نوا   

 كاآلتي:

 من الناحية االجتماعية:  -1

دة القانون واالستقرار ايتعمل تلك المؤسسات على تحقيق العديد من مطالب المجتمع المدني،  التسامح وس

 التعاون االجتماعي،  ما تعمل على تنفيذ الكثير من البرامج وخصوصا البرامج التطوعية في  افة المجاالت، حيث تقوم ب

 مع توفير بع  الخدمات.   المجتمع،المادي لمؤسسات  المساعدات والدعمفراد والجهات المختصة، وتقدم مع العديد من األ

 االقتصادية:من الناحية  -2

ذ تقوم بتقديم العديد من المساعدات العينية إمكافحة الفقر و يفية الحد منه،  هذن المؤسسات جاهدة في حاولت

فراغهم من خالل  قاتأو والمعنوية للفقراا والمحتاجين، وتساعد الكثير من الشباب والفئات العمرية النشطة على استتالل 

والعمل الجماعي و يفية  التعاون العمل التطوعي، مع العمل على تشجيع رو   أولي المشار ات الفعالة في المجتمع المح

 تنسيق الجهود. 

 من الناحية التنموية:  -3

ذ تقوم بتنظيم ورشات عمل إالتنمية في مختلف المجاالت،  بإحدا تقوم بع  مؤسسات المجتمع المدني 

على حماية البيئة وتقديم الخدمات الصحية، والتعريف بشروط السالمة  أيعامختلفة، وعقد دورات تدريبية متنوعة، وتعمل 

والثقة بالنفل، مع دعم المشاريع التنموية.   )  تحقيق رو  الوالا واالنتماا واالعت از والفخر إلىالعامة، وتسعى جاهدة 

Al-Manajaah، 2019  ) 

 المدني:ما يميز المنظمات الدولية غير الحكومية عن مؤسسات المجتمع 

ن نشاط هذن المنظمات أدولية ومن خالل ذلك الوصف، يتعح تتصف بع  المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات 

العديد من الدول، فيما تعم هذن المنظمات في ععويتها العديد من األععاا من  تجاوزنما ي و  ،يتخطى حدود الدولة الواحدة

لمؤسسات المجتمع المدني، فهي عبارة عن مؤسسات نشأت عن تجمع هيئات مختلف الدول ومختلف الجنسيات، أما بالنسبة 
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الريح.  إلىتهدف  بسببها، في الوقت نفسه ال أنشأتالخاصة والمعينة والتي  أهدافهافراد، لها أمجموعة  أووطنية 

(Mubarakiah، 2011) 

 المنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على النحو اآلتي:  ما بينويأتي االختالف 

وي يحمل ي شخص معنأالمدني الوطنية، معاملة  المجتمعمن حيث القانون: تعامل مؤسسات  -

 فإنها ،المنظمات الدولية غير الحكومية إلىما بالنسبة أ تطبيقه،مع القانون الواجب  إشكاليةي أجنسية الدولة، فال يوجد 

 الجنسيات.  يومتعدد يالعديد من األععاا مختلف النتمااوذلك  ،في القانون  اةشكالياتتواجه بع  

من  أكثر إلىومن حيث النشاط: يفوق نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية في حجمه وامتدادن  -

 في الدولة الواحدة. والذي ينحصر نشاطها  ،من دولة واحدة، نشاط مؤسسات المجتمع المدني وأكثر إقليم

المشكالت ذ تنشأ مؤسسات المجتمع المدني بسبب وجود بع  إنشأة  ل منهما:  إلىما بالنسبة أ -

وجود ضتط  إلىما سبب نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية، فيعود أقليم الدولة الواحدة، إالتي تكون منحصرة داخل 

 مشكالت الحياة الدولية. 

كبر المشكالت التي تواجه مؤسسات المجتمع أسبل النجا : تعد العتوطات الحكومية والتمويل من  -

قل عرضة لتلك ألدولية غبر الحكومية فإنها تكون المنظمات ا إلىما بالنسبة أجاحها، المدني الوطنية والتي تحد من ن

 طبيعة تكوينها ونشاط عملها.  إلىوذلك تبعا  ،المشكالت

ومن بع  النماذج من المنظمات الدولية غير الحكومية المهمة والمؤثرة والناشطة في مختلف البلدان والمعنية 

الناشئة عن الحروب  اةنسانية اآلالمباللجنة الدولية للصليب والهالل األحمر، والتي تهتم بتخفيف  ا  اابتدبحقوق اةنسان، 

التي تهتم بشؤون السجناا والمعتقلين والمحرومين ، والن اعات المسلحة والكشف عن ضحايا التعذيب، ومنظمة العفو الدولية

في شتى الدول، وثالثها  اةعدامعقوية  إلتاا إلىجاهدة  أيعامن الحقوق المدنية والسياسية، والمعرضين للتعذيب، وتعمل 

 اةنساناحترام وتع ي  حقوق  إلى، وتهدف اةنسانوالتي تعرف بالمنظمة العريية لحقوق  اةنسانوق منظمة مراقبة حق

 ( Al-Ameen،2013واحترام حرياته األساسية في الوطن العريي . )
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 تصنيف المنظمات غير الحكومية 

 اآلتية:محاور صنفت العديد من المنظمات غير الحكومية حسب المعايير وال 

 لتحقيقه.  ت المنظمةئ، الهدف التي أنشاالهتمام( )مواضيعوفق االختصا  الموضوعي  -1

الهدف الواحد  أصحابن لتلك المنظمة، و المؤسس األشخا ، )الععوية(وفق الخصائص الهيكلية  -2

 والمعني. 

 ، ودوليا(. إقليمياا، ، وطني)محلياتصا  وعمل المنظمة اخ )نشاطرافي وفق االختصا  الجت -3

  .(Masri،2012) الخارجية(مع الجهات  أوالمنظمة مع السلطة  )عالقةوفق استقاللية المنظمات  -4

 

 المنظمات غير الحكومية:

نه في سنة أال إمع عدم تحديد هوية تلك المنظمة،  1617سنة  إلىالمنظمات غير الحكومية ظهورا  لىأو ترجع 

ل منظمة اسميا وهي منظمة األصدقاا  واكارس، لكن يرجع ظهور المنظمات غير الحكومية فعليا أو قد ظهرت   1624

  1942ت في عام ئنشأوقد  ،1832عندما تأسست الجمعية البريطانية لمحارية العبودية في عام  ،القرن التاسع عشر إلى

عب اليوناني خالل االحتالل النازي، ويعد ذلك في عانى منها الش التيكسفورد لمكافحة المجاعة إفي المملكة المتحدة لجنة 

ويدعى المجلل األمريكي  ،للمنظمات غير الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية نشاا اتحاد عامإتم   1943عام 

 (Al-Rahamneh، 2018لإلغاثة. ) األهليةللمؤسسات 

لى والثانية في  ل و خالل الحريين العالميتين األوقد قامت العديد من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والطوعية 

ووصلت دول العالم الثالث في منتصف الثمانينات، حيث  ،ائل القرن الواحد والعشرينأو ن وصلت أ إلىمريكا، أرويا و أو من 

 حدا  التنمية والتتير االجتماعي.إ إلىلم يقتصر دورها في العمل التطوعي والخيري فحسب، بل اتسعت مآلها 

منظمات حكومية وطنية، ودولية عالمية، ودولية متخصصة، فمنها من اهتمت بقعايا التنمية  إلىفقد انقسمت 

 والحرب.والمرأة والسكان والفقر والصحة والسالم والمعاقين والسلم والطبيعة والعنف والجريمة 

ذ تنشأ إلكافة القوانين الداخلية للدول، تنظيمات لمجموعة من األفراد تخعع  نهاأالحكومية بعرفت المنظمات غير 

ذ تعفي عليها الشخصية القانونية الداخلية، ويتيح لها القانون إتحكمها وتنظم سلو ها وتصرفاتها، في ظل تلك القوانين و 
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ن ة أخرى ممثيالتها في الدول األخرى تكوينا التحادات عالمية،  اتحاد األطباا العرب، ومن جه إلىالداخلي االنعمام 

 نسان المحلية في بع  البلدان القمعية. ليها الخناق  بع  منظمات حقوق اةن يعيق عأالممكن 

 ،ذ تتوافر فيها بع  المعايير المحددةإمة مستقلة بحد ذاتها عن الدولة، تعتبر المنظمة غير الحكومية منظ

المنظمات،  أومجموعة من األفراد وأبرزها أن تكون ذات ييكلية تحظى بنظام تأسيسي وشكل قانوني، أسست من قبل 

 أععائها،ويصورة مستقلة عن الدولة، بحيث تكون أهدافها موجهة للمصلحة العامة وليست للريح المادي، وال تخدم مصالح 

 أووقد تتخذ شكل جمعيات  ،قانونية متعددة بأشكالعامة تحظى  ألهدافتحقيقا  ،نها تأسست بمبادرة خاصةإأي 

 (NGO Major Group ، 2017(.طالقاإيح للر  ال تهدفمؤسسات، 

 في األردن المنظمات غير الحكومية المعنية في مجال الجريمة

المؤسسات غير الحكومية في المجتمع األردني  ةنشاا، األساس والمشرع  2008يعد قانون الجمعيات لسنة 

ي شخص اعتباري يتألف من مجموعة من أ) وهي عبارة عن والتي تنشأ بموجب هذا القانون تحت مسمى جمعية 

تحقيق أي منفعة خاصة  أو، يقوم بتقديم الخدمات والقيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف الريح األشخا 

وينشأ في وزارة التنمية تحت  ،ألية أغراض سياسية، ويتم تسجيله وفقا لهذا القانون  أولشخص معين  أوألي من أععائه 

حيث يستثنى  يعين بقرار مجلل الوزراا بتنسيب من الوزير، إذويشرف عليها مراقب التسجيل،  عيات(،مسمى )سجل الجم

قانون مجالل الطوائف  أحكامالمسجلة وفق ، بع  االعتبارات من هذا القانون  الطوائف الدينية والعنصرية غير المسلمة

لتايات عنصرية وغيرها من االستثنااات ) قانون رقم ي جمعية أة النافذة المفعول، ويحظر تسجيل الدينية غير المسلم

 .(2008( لعام 51)

ومن المنظمهات ، تتمر   وظائف المنظمات غير الحكومية في تحقيق الوظائف السياسية واالجتماعية واالقتصادية

لبهرامج والخهدمات التي تختص في مجال الحد من الجريمة والوقاية منها في األردن بصهورة مباشهرة وغيهر مباشهرة مهن خهالل ا

 اآلتية:غير الحكومية المنظمات  خاللها،المقدمة من 

 (UNODCسط وشمال أفريقيا )و مكتب األمم المتحدة اةقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األ -1

 (UNICEF Jordan Country Officeمكتب يونيسف األردن ) -2

 (UNHCR Jordan) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين األردن -3

 (PRIالمنظمة الدولية لإلصال  الجنائي ) -4
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 (Justice Center for Legal Aid - JCLAمر   العدل للمساعدة القانونية ) -5

 (Mizan - Law group for human rightsمنظمة مي ان القانون لحقوق اةنسان ) -6

 (NCHR)اةنسانالمر   الوطني لحقوق  -7

 (Questscope) كويست سكوب -8

 (Tamkeen for Legal Aid and Human Rightsجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اةنسان )  -9
 (NCCIمنظمة أرض البشر السويسرية ) -10

 
 

 : مراحل التأسيس للمنظمات غير الحكومية

وارتبطت ارتباطا  ،حيث  انت تلك المنظمات تأخذ الطابع الديني والخيري  ،ميالدي 1800بدأت في بدايات  لى:و األ

 وثيقا بفكرة التبشير.

انية، بعد مرحلة الحرب العالمية الث وخصوصا ما ،والثانية: ظهرت المنظمات غير الحكومية في منتصف القرن العشرين

 عمال الرعاية و يفية تقديم الخدمات. أ حيث ر  ت في نشاطاتها على 

 نسان. في مجال حقوق اة وحتى اآلن، وقد اهتمت النصف الثاني من القرن العشرين والثالثة: بدأت بعد

 ويالتحليل  ما يلي: 

فقد شهدت أعداد  ،آنذا وحسب طبيعة النظام الدولي وعدد الدول  1950عام  إلى 1900في عام  -

 المنظمات الدولية وغير الحكومية زيادة بطيئة وثابتة. 

تحت سيادة االستعمار ، عند استقالل المستعمرات التي  انت 1980 إلى 1950وفي عام  -

مثل في ت امنا لبروز تنظيم دولي جديد يت ،ازدياد عدد الدول، فقد ت ايدت المنظمات الدولية إلىدت أوالتي  ،روييو األ

حماية مصالحها ومعالجة قعايا مختلفة آنذا   إلىتهدف  ،من المنظمات الدولية متكتلة منظمة األمم المتحدة وعدد

ضعاف ما أحيث ازداد خمسة  ،، وقد شهد عدد المنظمات غير الحكومية ارتفاعا ملحوظاويسبب نظام ثنائي القطبين

زون، ومشاكل و ، حيث شهدت تلك الفترة تنوعا للقعايا الدولية،  مشاكل البيئية  ثقب األ1950كان عليه في عام 

 سلحة النووية.  األ آنذا برز القعايا أايا السالم الدولي، حيث  انت من الفقر، والحريات، وقع
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مههن ضههعف  أكثههريومنهها هههذا، امتههازت هههذن فههي ازديههاد لعههدد المنظمههات غيههر الحكوميههة   لههىو  1940مهها فههي عههام أ

وخاصهة بتنهوع القعهايا  ،الهدور الهذي تلعبهه ههذن المنظمهات بأهميهةالمنظمات الدولية وذلهك بسهبب االسهتقرار، فقهد ارتهبط ذلهك 

ل عمليات التواصل واالتصال.  يسهتعالم و وسائل اةطور ت إلىأدى وماتية للعالم، مما والن اعات الدولية واجتيا  الثورة المعل

(Al-Rahamneh، 2018) 

 دور المنظمات غير الحكومية بالحد من الجريمة 

 أهمية إعطاا إلىمن خمسين سنة تقريبا،  ألكثرالمتحدة والتي تعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية  األممدعت 

نظريا، فقد ابتدأت باتجان الوقاية من الجريمة في الخطة الثانية على الوقاية لوقاية ميدانيا من الجريمة وليل مقتصرا لكبرى 

سنة  إلى 1985في سنة  ما الخطة الثانية فقد بدأتأخماسية،  وقد  انت خطة 1980 – 1976في الفترة الواقعة مابين 

في  ةالمتطور  واألساليباسات والمعالجات والطرق العلمية الميدانية وقد صاحبت هذن الخطط الكثير من الدر ،  1988

ريمة في الميدان، والثانوية في  يفية الوقاية من الج ليةو األ ستراتيجياتاةالوقاية من الجريمة، وقد بذلت جهدها في معرفة 

الثانوية غير  ستراتيجياتاة ىلإا انتقلت وهن ،واةجراااتوالتي يقصد بها الترتيبات والتدابير  ،ستراتيجياتومن ثم عرفت اة

فراد المجتمع وقياس مدى انعكاساتها أتحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي، لجميع  إلىالمباشرة، والتي تهدف 

 (Talib،2001على التقليل من الجريمة ومعدالتها. )

 الجريمة و يفيةغير المباشرة في الوقاية من  ستراتيجياتواةلية المباشرة و األ ستراتيجياتاةمم المتحدة تبنت األ

 التأثير بمعدالت الجريمة في المجتمعات، أهمها:

زيادة االهتمام بالفئات المعرضة الرتكاب الجريمة والوقوع فيها والفئات المعرضة للسلو   -1

 الجانح. 

جرامي والوقوع ارتكاب الفعل اة إلىالشروط التي تؤدي بدورها  أوالحد والتقليص من الظروف  -2

 فيه. 

 غير المباشرة:  األساليبومن 

 .لألفرادتحسين الظروف السكنية  -1

 ه.وتحسين لألفرادتوفير المستوى التذائي  -2

  .القعاا على البطالة وتحسين ظروف التشتيل -3
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  .تحسين مستوى الرواتب والمعاشات -4

 تحسين برامج العمان االجتماعي ومحتوياتها.  -5

 ستراتيجياتاة إلى إضافة ،الجريمةفي الوقاية من  األهليةالمشار ة  إلىيعا أشارت الدول النامية والمتقدمة أبعد ذلك 

هي  األهليةن المشار ة أحيث اعتقد ب ،واتفاق في الدول النامية .ن او تع ال يوجدنه أغير  ،جرااات الوقائية السابقةوالتدابير واة

ت الدول الصناعية المتقدمة في والمواطنين، بينما تعدّ  ةفراد الشرطأمابين  التعاون منية وزيادة وتحديث الدوريات األ ،تنشيط

 والعواحي السكنية، والحث على المساهمة في الوقاية من الجريمة.  لألحيااوعمل جمعيات  ،األهليةحدا  تنشيط للجمعيات إ

 آلية المنظمات غير الحكومية في الوقاية من الجريمة 

 يلي: الجريمة على مامن عمالها في الوقاية أ والنشطة المحترفة في  األهليةي أاعتمدت الجمعيات غير الرسمية  

عمل لجان وطنية ومحلية تعمل على الوقاية من الجريمة من خالل تقديم العون والمساعدة  -1

ويرامج  ستراتيجياتإوحثها على عمل  الجريمة،والتشجيع للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمعنية بالوقاية من 

 ساليب وقائية تمتاز بطابع عملي وميداني وتطبيقي محترف. أوسياسات و 

 وما أنفسهم األشخا لجان وجمعيات محلية للعمل على ف  الن اعات والتي تنشأ بين نشاا عدة إ -2

ويعيدا  ،ويعيدا عن المحاكم ،بعيدا عن المؤسسات الرسمية ،الجماعات، ويشكل ودي أووالمؤسسات  األشخا بين 

 عن استخدام العنف. 

مساعدة الشرطة وتحديدا الشرطة المجتمعية والدوريات  إلىهلية محلية، تهدف أ نشاا جمعيات إ -3

حياا السكنية.  حياا والعواحي السكنية، وذلك تسهيال لالتصال والتعرف على سكان تلك األمنية في األاأل

(Talib،2001) 

 االتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة 

ل ما اتبعتها المجتمعات أو الوسائل التقليدية  دّ ذ تعإت المتعددة للوقاية من الجريمة، جراااتنوعت الوسائل والبرامج واة

 تلك الوسائل التقليدية: أبرزنسانية في الوقاية من المخاطر التي تهدد سالمتها، وقد  انت اة

مة من الج ائية والعقويات، وهذا ما اعتمدته الدول  ر ي ة لسياستها الوقائية و يفية التصدي للجري -1

 ،للفعلمن المواطن، مع تشديد العقويات الرادعة أرمة للنشاطات الخطرة والتي تهدد خالل القوانين الج ائية المج

 رهابية. يات اةالعقويات الخاصة  التشديد على عقوية خطف الطائرات والعمل وخصوصا
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 التدخل الشرطي، من خالل زيادة الرقابة الشرطية والتصدي للمجرمين ومالحقتهم والقب  عليهم.   -2

 التدخل القعائي من خالل اتخاذ العقويات الرادعة وال اجر لكل فعل جرمي.  -3

ي اعتمد فيه على المصلحين االجتماعيين و بار العلماا الجنائيين، ذصال  العقابي والالعالج واة -4

صالحيات والمؤسسات العقابية، انطالقا من مبدأ العمل على صالحية وتريوية في السجون واةإة برامج عد بإحدا 

 ،Al-Awjiجرام صالحا في مجتمعه.  ) مواطنا صالحا بعيدا عن اة ومهنيا، وجعلهتأهيل المجرم ثقافيا واجتماعيا 

1987 ) 

 اتباع إلىن بع  الوسائل التقليدية وحتى بع  تطورها توجهت الدول بعد ارتفاع عدد الجرائم وتنوعها عن التخلي ع

ن الجريمة أ إلىسباب الجريمة وعوامل ارتكابها، حيث خلصت معظم الدراسات أ، بعدما اتجه التر ي  على وسائل الوقائية العامة

 ال على  أواجتمعت فيما بينها  ،واجتماعية وثقافية فاسدة ةضاع اقتصاديأو ال حصيلة إهي  شكالها وعوامل ارتكابها ماأبكافة 

 ساليب الوقائية العامة: هم األأ وفيما يلي سلو  الفرد وجعلت منه مجرما،  علىثرت بدورها أحدة، 

ساسية أمقومات  طبيعية  وجودالتوجه نحو بنية اجتماعية بحتة، توافر بيئة اجتماعية مالئمة لحياة  -1

ؤثر ويشكل التي ت، ساسيةمور األوغيرها من األ ،وتوفر الصحة ،وتواجد المهنة ،وتوفر السكن ،كالعائلة والمدرسة

 نسان السوي. مباشر في صقل شخصية اة

التوجه نحو تريية مدنية صحيحة، من خالل التنشئة االجتماعية الصحيحة، وما تفرضه تلك   -2

 منه وسالمته. أات صحيحة مراعية مصلحة المجموع و راف وعادات وسلو يات وواجبأالتنشئة من ا

ة من االجتماعية، من خالل توفير سلسلة من الخدمات االجتماعي والتأميناتالتوجه نحو الخدمة  -3

 قسام طوارئ، تشعر المواطن بالطمأنينة.أسام صحية وتوجيه اجتماعي تريوي و قأعيادات اجتماعية و 

الفقر والبطالة  إلىغلب الجرائم المرتكبة تعود أ ن إذ إوجه نحو حياة اقتصاديه متوازنة، الت -4

نشاا مكاتب للتوجيه إواالستتالل واالحتكار، لذا العمل على التوزيع العادل للثروة وتوفير العديد من فر  العمل، 

 المهني والتدريب. 

ت االجتماعية، وذلك بالحث على عمال والنشاطاقات الفراغ والتشجيع على األأو تنظيم  إلىالتوجه  -5

 ندية الثقافية والرياضية ويث رو  العمل الجماعي في مختلف المجاالت.   األنشاا  عمال التطوعية، و األ
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مني األ التعاون الجنائية و  التشريعاتقليمي المشتر  لتع ي  الجهود وتوحيد الدولي واة التعاون  -6

من ال األن الجريمة وتطوير  فااات رجبحا  والدراسات المتعلقة بالوقاية موتنظيم المؤتمرات والندوات وتطوير األ

 (Al-Awji، 1987جه ة العدالة. )أو 

 المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية

تعرف المعوقات بأنه الشيا الصعب والذي يكتنفه شيا من التموض يحول دون فاعلية تحقيق األهداف والذي يسبب 

 الفعلي.نجاز نجاز المتوقع واةمستوى اة ما بينفجوة 

لمفاييم الذي ال المنظمات غير الحكومية العديد من الصعويات، بداا بالصراع حول المصطلحات واتعاني الكثير من 

سالمية والمتشددة تران (، فبع  التيارات اةالمجتمع المدني ال وهو )أ ،في استيعابه ضمن منظومة المفاييم ةي ال يواجه مععل

رية يرونه مشروعات ومخططات استعمارية غريية مستترة، ال تالئم ما بع  التيارات القومية واليساأمصطلحا مشبوها وفاسدا، 

الواقع وتتعارض مع القيم والمعتقدات، ومن التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في العالم العريي تحديدا، وجود قوانين 

 (.Saleh، 2014وتشريعات وواضحة وصريحة تحظر عليها العمل السياسي، ) 

يصيب المؤسسات البيروقراطية من تثاقل مفرط وروتين معقد وافتقار  ن ماأ (Lester M.Salamon)ويرى سالمون 

نها تواجه العديد من إذ إخاصة  لما اتسع نطاقها وتشعبها،  ،األهليةالتنسيق وعدم االستجابة السريعة  قد يصيب الجمعيات  إلى

 ديد المعوقات على النحو التالي: ويكمن تح ،كبرأدارية بشكل وخصوصا المعوقات اة ،المعوقات

ومية والمختصة في نفل كويع  المؤسسات الح األهليةمابين الجمعيات  التعاون هنا  قصور في  -1

  .المجال

عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة عن احتياجات الفئات المستهدفة والمهتمة بخدمتها  -2

 ومايية مشكالتها. 

والمدرية والمتخصصة في  المؤهلةمالية والمادية، ونقص في العناصر البشرية ال دالعج  في الموار  -3

 ( Abu Al-Naser،2007.  )هاوتنفيذ تهادار  و  البرامج والخدمات المقدمةتخطيط 
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 النظريات المفسرة 

 (Al Rifai،1998النظرية عبارة عن نظام مفاييم. أي عالقات بين المفاييم والمتتيرات المختلفة في مجال معين. )

ليست مجموعة القعايا المنسقة فيما بينها والتي يمكن التأكد من صدقها أو اختبار محتوياتها عن طريق البحث  ا  فهي إذ

التصورية التي بإمكانها تقديم خارطة مباشرة للمشكالت في ميدان معين تفيد الباحث في  الميداني، و نما هي المفاييم واألدوات

دراسته العملية إفادة مباشرة. النظرية هنا بمثابة الدليل الموجه للبحث طالما  انت تقدم األدوات التصويرية وأسلوب معالجتها من 

 خالل نسق فكري متكامل.

فراد والجماعات داخل المنظومة وار االجتماعية التي يقوم بها األدة على األن نظرية الدور قائمإ نظرية الدور:

من التفاعل والمشار ة  ذلك نوعا دّ هدف منها تحقيق لمتطلباتهم، ويعال مجموعة من المهام والواجبات يكون الإهي  ما ،المجتمعية

ن يشتل العديد أأن يمكن للفرد الواحد  بارسونزرى فراد والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني في  افة القاعات، ويما بين األ

 .(Al-Khatatneh، 2017دوار في المجتمع نفسه )من األ

فكرة الدور من أهم األفكار وأهم  دّ حيث تع ،تحتل نظرية الدور االجتماعي في علم النفل االجتماعي أهمية  بيرةو 

لدور، الوضع، المكانة مفاييم أساسية أخرى  ا إلىحيث توسعت  ،النظريات التي تعمنها ميدان علم النفل االجتماعي

لخ.  ما نجد من ناحية أخرى أن فكرة الدور ظهرت بطريقة غير مباشرة في أول األمر،  انت تعني ورقة ملفوفة تحمل إوالطبقة...

كتابة، ومن جهة أخرى  انت تعني ماذا يقام في المسر  من طرف الممثلين في قطعة تمثيلية، ثم تطور مفهوم الدور االجتماعي 

اجتماعية، ومن  إلىموضوعية من نفسية  إلىوتعددت التسميات من ذاتية  ،الجتماعيةمعنى الوظيفة االجتماعية أو المهنة ا إلى

تطبيقية، و انت تعني في بع  األحيان مواقف األفراد وفي بع  األحيان  إلىمفاييم علمية، ومن نظرية  إلىمفاييم فلسفية 

وهكذا تعدد  ،نشاط االجتماعي ذا األهمية الكبيرةاألخرى تمثيل الدور، وفي البع  اآلخر الوظيفة االجتماعية أو الممارسة وال

 (www.b-sociology.com)مصطلح الدور وتطور.

وهما الدور االجتماعي  ،ن هنالك مفهومين رئيسيين في نظرية الدور االجتماعيأرائد هذن النظرية  )جورجميد(يرى كما 

ولكل فرد عدة  وحقوق،يتحدد اجتماعياز ويرتبط به واجبات وتعني المكانة االجتماعية وضع بناا اجتماعي  ،والمكانة االجتماعية

 ،و مجموعة من التوقعات االجتماعيةأ  المتوقع ويرتبط بكل مكانة نمط من السلو  والوظيفة،مكانات مثالز مكانة السن والعمر 

 نثى.األفالذ ر له وضع اجتماعي يترتب عليه سلو يات اجتماعية متوقعة بعكل 
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االجتماعي يشمل  ن السلو أ باعتباربالصورة المعقدة التي  ون عليها  نسانيالسلو  اةوتحاول نظرية الدور تفهم 

ويمثل وحدة الثقافة  ،دراكية لهذن النظرية هي الدورالعناصر الرئيسة اةن إولهذا ف ،عناصر حعارية واجتماعية وشخصية

 (Habib, 2016)والذات تمثل وحدة الشخصية. االجتماع،والوضع ويمثل وحدة 

 

هها ل طههر ت Organization Theory:  نظريــة المنظمــة أنمههاط السههلو   تفسههيرنظريههة المنظمههة إطههار ا مرجعي هها عام 

اةدارية للتنبؤ بالسلو  والتحكم فيه والتأثير عليه بهدف زيادة  فااة المؤسسهة.  قراراتلل فعليةقاعدة  توفرو التفاهم في المنظمات. و 

 وسلو  الجماعات واألفراد العاملين في المنظمات. ئهاالمنظمات وأدا ويشمل أيعا دراسة ييكل

لتهي تقهدم رؤيهة مجموعهة مهن المفهاييم والتعهاريف والمقترحهات المترابطهة ا عبهارة عهنزنظرية المنظمة فإن وفقا لجو  يلي، 

األفههراد والمجموعههات الفرعيههة التههي تتفاعههل فههي بعهه   إلههىنظريههة المنظمههة مجموعههة مههن المقترحههات التههي تسههعى ف .منهجيههة للسههلو 

 والهدف منها هو الهدف الموجه. ز النشاط،تشر   يف يتسلل األفراد من لالنسق النموذجية 

تم تصهميم الهيكهل التنظيمهي لهدمج األشهخا  مهع المنظمهة.  أي  يف ، كل لمنظمةل تحليال أيعا تشكلنظرية المنظمة 

 إنها وصفية وتنبؤية حول حالة معينة من العالقة في المنظمة.

ممها يعكهل مها  ،عبهر السهنواتالتهي تهم تطويرهها  اآلداب والمعلومهات المعرفيهةنظرية المنظمة هي مجموعهة مهن  طة،اسبب

تصهرف األفهراد والجماعهات فهي الهياكهل التنظيميهة  يهةشر   يف إلىالتي تسعى  تصوراتمجموعة من ال وهييجري في المنظمات. 

 (.Bader & Sabbagh ،2020) .المختلفة والبيئة

 نظرية التعلم االجتماعي: 

ويالتهالي فههي عمليهة تعلهم، إال أن ههذا الهتعلم قهد يكهون  ،ن التنشئة االجتماعية هي عملية تعديل وتتيير في سلو  الفهردإ

غير مباشر من خالل تقليد المحيطين. وقد يتعلم الطفل أنماطها سهلو ية لهم يعلمهها لهه الراشهدون  أومباشرا من خالل التدريب عليه 

-Elنمهاذج. )يمكهن اعتبهارن  وأغلهب مها يحهاط باألطفهال ،وريما نهون عنها، ألن الطفل يعمهل مها يشهاهدن ويهران مهن تصهرفات وسهلو 

Sherbiny and Sadek, 2006 ) 

 ويبدو على ما تبنان علماا نظريات التعلم السابق ذ رهم تحي هم لدور البيئة المحيطة.

بشكل  أوبشكل مباشر ما إ ،تعاريف المرافقة له بطرق مختلفةن الناس يتعلمون السلو  المنحرف والأيؤ د هيرشي و 

ذ إالتع ي  ويععف من خالل العقاب،  ن السلو  المنحرف قد يقوى بواسطةإمن خالل التقليد والنمذجة، حيث  أوغير مباشر 
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فراد، ن التعلم االجتماعي يفسر سلو  األأضاف وعلى أة التع ي  المتا ، وقد يرتبط ديمومة هذا السلو  من خالل التع ي  ونوعي

 إلىدور مهم في التعلم والوصول بدورها من ي والبناا االجتماعي، لما للبيئة ن هنالك عالقة وطيدة مابين التعلم االجتماعأو 

 (.Al-Badaineh، et al، 2013الجريمة والجنو  واالنحراف. ) 

 

 صلة:الالدراسات السابقـة ذات 

االسهتفادة منهها  ، ألنهها تهوفر الكثيهر مهن المعلومهات، ب يهةأهمية بالتة فهي تهدعيم أي بحهث جهار  إن الدراسات السابقة لها 

فههي جميههع مراحههل البحههث، فهههي تههوفر المعلومههات النظريههة والبيانههات والشههواهد الواقعيههة لتكههون انطالقههة يبنههى علههى أساسههها البحههث. 

 ،( في الحد من الجريمة والوقاية منها ز، من المواضيع الحديثة نوعا مهاNGOSوُيعتبر موضوع ز دور المنظمات غير الحكومية )

فيمها يلهي سهنقوم بعهرض مها توصهلت إليهه المشهابهة، و  ساتاخاصة من حيث الدر  ،ا الصددذسات في هادر لة وجود قا ما يفسر ذوه

 األحد . إلىترتيب زمني من األقدم  وفق ،سةات الدر اسات تتعلق بمتتير االباحثة من در 

 إلى السابقةقسمت الدراسات ، هذن الدراسة ةثراااطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة ن أويعد 

 التالي:جنبية ودراسات عريية على النحو أدراسات 

 

 الدراسات العربية:

. هدفت الجريمة من الوقاية في المدني المجتمع دورمؤسساتبعنوان:  (ALRaqaad ، 2019) دراسة 

، التحليلي استخدام المنهج الوصفيالجريمة، وقد تم  من الوقاية في المدني المجتمع دور مؤسسات إلىالتعرف  إلى الدراسة

 أداا فاعلية تحقيق وسائل الثاني: المدني. والمبحث المجتمع مؤسسات مايية ل:و األ تقسيم الدراسة لمبحثين المبحثتم و 

 المدني المجتمع دور الجريمة. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أبرزها: أن مواجهة في المدني المجتمع مؤسسات

 اةجرامي، ودعوتهم السلو  من أفراد المجتمع تحصين خالل من الجريمة من الوقاية في وافر بنصيب هميس أن يمكن

 بهذا تقوم أذا المدني المجتمع مؤسسات والمجتمع. و ن الفرد على أثارها من والحد الجريمة لمكافحة األمن رجال مع ن و اللتع

 هذن عاتق علىة الملقا والمسؤولية العريية، منه الدول تعاني الذي الحرج الوقت هذا في خاصة والمطلوب المهم الدور

 الدور أن هذا إلىالعام والشرطة.   ما توصلت الدراسة  باألمن ممثلة "الحكومة" الرسمي الجانب إلى إضافة، المؤسسات

 االجتماعي للعبط ليةأو  األسرة  وحدة خالل من صافها، وذلكأو و  طرقها بشتى الجريمة مكافحة من الحد أو منع في المهم
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 دور إلى إضافة، االنحراف والوالا ومحارية واالنتماا القيم وغرس النشا توعية في ودورها كالمدرسة التريوية والمؤسسات

 العلمية.  والندوات إقامة المحاضرات خالل من وذلك األمنية التوعية بنشر واألندية، العام النفع ذات المؤسسات

 

 في الجريمة ارتكاب في المؤثرة االجتماعية العوامل، بعنوان: (ALshdefat & alrshede ، 2016) دراسة

 السلو  على التعرف إلىالدراسة  . هدفتوالتأهيل في مراكز اإلصاح المحكومين نظر وجهة من األردني المجتمع

 ودور الجريمة، إلىالمؤدية االجتماعيةالعوامل  على والتعرف والشرعية، والقانونية واالقتصادية االجتماعية اةجرامي وأبعادن

 والتأهيل، مراك  اةصال  في نظر المحكومين وجهة من الرتكابها والعودة الجريمة ارتكاب إلى الفرد دفع في العوامل هذن

  الجريمة، ارتكاب إلى الفرد دفع في المختلفة ودورها االجتماعية والعوامل القوى  ويين الجريمة بين العالقة مدى عن والكشف

 (150)ويلتت الدراسة، عينة البسيطة الختيار العشوائية العينة استخدام وتم البيانات، لجمع استبانة وتطوير تصميم وتم

 وقوع قبل بأفراد العينة أحاطت غيرالمالئمة االجتماعية الظروف من مجموعة هنالك :لىإالدراسة  توصلت وقد، مبحوثا  

 األسرية لمتتيرات العالقات أثر وجود إلى إضافة، الجريمة ممارسة إلى في دفعهم دورا  هاما   لعبت أثنائها وفي الجريمة

 وارتكاب جهة، من االجتماعي العبط ووسائل وطبيعةالسكن، السكنية التعليمي، والمنطقة والمستوى  االقتصادي، والمستوى 

 في المجتمع األردني . الجرمي السلو 

"الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة بعنوان:( Al-Rahamneh، 2018دراسة )

وفي  ،التعرف على الخلفية التاريخية للمنظمات غير الحكومية عموما   إلى، هدفت الدراسة ( " 2017 – 2011العربية )

قة العريية في الفترة هذن األدوار في المنط لسياسي واألمني وتحليل انعكاساتالمنطقة العريية خصوصا، وييان دورها ا

أن:  إلىالتاريخي، وخلصت الدراسة  الوصفي و ينالمنهج للدراسة (، وقد استخدم الباحث 2017 – 2011الواقعة مابين )

آخرها المساس بسيادة الدولة،  ،هنا  اتجاهات متعددة النعكاسات الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية

 ل على حقوق المواطنين بذرائع إنسانية الشعار مصلحية المعمون، لكن دون تعميم .  و اوالتط

دور منظمات المجتمع المدني األردني في الحد من الصراع بين ( بعنوان ز  Al-Khatatneh، 2017)دراسة 

التعرف  إلىذن الدراسة هدفت ه الوالءات الفرعية وقيم المواطنة: دراسة على عينة من المنتسبين للهيئات الثقافية "،

على دور منظمات المجتمع المدني األردني في الحد من الصراع بين الوالاات الفرعية  وقيم المواطنة، وقد اعتمدت الباحثة 

توصيات  ان من ، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج و داة للدراسةأ ةعلى المنهج الوصفي المسحي بالعينة، واستخدام االستبان
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ين وذلك لتحس ،ونوعا   تفعيل منظمات المجتمع المدني العديد من األنشطة والممارسات الوطنية  ما   أهمها: ضرورة

فعل، مع تطوير منهجية لمنظمات المجتمع المدني لقياس أثر أنشطتها على المجتمع أالمساهمة بصورة واقعية ويشكل 

 األردني.

يز ثقافة حقوق سات المجتمع المدني في تعز ( بعنوان " المعوقات التي تواجه مؤس Saleh، 2014) دراسة

المعوقات التي تواجه مؤسسات  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة  نسان من وجهة نظر المديرين في محافظات غزة "اإل 

المنهج نسان من وجهة نظر المديرين في محافظ غ ة، وقد استخدم الباحث ع المدني في تع ي  ثقافة حقوق اةالمجتم

ومديرة اختيرت بطريقة عشوائية،  ( مدير100ملت عينة الدراسة على )غراض الدراسة، وقد شالتحليلي تحقيقا ألالوصفي 

( فقرة 30هداف الدراسة، مكونة من )أ استخدم الباحث االستبانة لتحقيق وقد  ،صلي% ( من المجتمع األ 11.4وينسبة )

لي: التوجد فروق ذات داللة ظهرت النتائج مايأالسياسية(، وقد مجاالت هي ) االجتماعية، والثقافية، و  ةموزعة على ثالث

وقد خرج الباحث بعدة توصيات  ان حصائية تع ى لكل من المتتيرات التالية: النوع وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، إ

ؤسسات المجتمع المدني مكانيات المادية، والتي بدورها تشجع مدارية والفنية واةمكانيات اةهمها: ضرورة توفير  افة اةأ 

تعاد عن الصراع في نطاق عملها، يجب على مؤسسات المجتمع المدني االب هنأصت بأو نسان، و على نشر ثقافة حقوق اة

 عالم المختلفة.   رائها عبر وسائل اةأن تعطى مؤسسات المجتمع المدني فرصة واسعة للتعبير عن أو 

 

 جنبية:الدراسات األ

ر للكشف عن تقدي ،"(NGO Major Group ،2017مجموعة المنظمات غير الحكومية ) "بحثية بعنوان ورقة

( 194ة للمنظمات غير الحكومية للمنتدى السياسي عالي المستوى ز، حيث شار ت )الموقف الرسمي للمجموعة الرئيس

واالرتقاا بعالم متتير من خالل  ة اآلتية، مسائل الفقرلت المسائل الرئيسو اتنر حكومية في هذن الورقة، وقد منظمة دولية غي

تع ي  التطور الدائم، مواجهة الفقر والجوع  إلىحيث يشترط في  ل ذلك السالم الدائم والمستمر، حيث هدفت  النماا،

ة أشكاله، فمواجهة التميي  بكا إلىيعا أالتتوفر لهم الرعاية، وقد هدفت  المطقعين، والعمل على توفير الرعاية الصحية لمن

 غاثية ذات الطابع المستمر. نسانية واةهداف اةجموعة من األيعا بعدد من قعايا البيئة ومأت واهتم
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

 ،ومؤسسات المجتمع المدني غلب الدراسات والتي تتعلق بدور المنظمات غير الحكوميةأ ن الحظت الباحثة بأ

شكالها وانخراط الشباب في العمل التطوعي والديمقراطية، واهتمت ألف تالتنمية بمخ اهتمت ويشكل  بير ومباشر بموضوع

االجتماعية  كلاوالمشحقوقها، واالهتمام بالطفل والتعليم ييان و  ودعمها العديد منها بمواضيع الفقر والبطالة ومشار ة المرأة 

 .دمان سري واةالمتعلقة بالتفكك األ

 ،نها تعد من الدراسات السباقة في المجتمع األردنيأ هو الدراسات السابقةعن الحالية  هذن الدراسة أما مايمي 

التي تبحث معرفة المنظمات غير الحكومية المعنية والمختصة في مجال نشاطها وعملها في الجريمة بكافة أشكالها، 

من خالل معرفة  في الحد من الجريمة و يفية الوقاية منها، NGOsدور المنظمات غير الحكومية  وتبحث أيعا في

وخاصة حدا  تتيير في مستوى الجريمة إعملت على  نأالبرامج والخدمات التي تقدمها تلك المنظمات غير الحكومية، وما 

رض الواقع في ميدان المجتمع األردني، أحيثيات التطبيق على يعا في أضاع الراهنة والمتذبذبة، وتبحث و في ظل األ

 .تلك المنظمات غير الحكومية ليهاإالتي تتوصل ومايية المخرجات 

 

 منهجية الدراسة 

يعد المنهج الشائع الذي و  ،(االستبانةاستخدام منهج المسح االجتماعي )الدراسة على اعتمدت  

 30هداف البحث العلمي، حيث تم بناا استبانة مكونة من أ ويساعد الباحث في تحقيق  ،والمستخدم في العلوم االجتماعية

، ، النوع اةجتماعياسم المنظمة ل على البيانات الديموغرافية وتعم مايلي: )و األ اوموزعة على ج أين، يحتوي الج   سؤاال

ما الج ا الثاني فيعم ثالثة مجاالت يحتوي أ(، و هل العلمي، التخصص، سنوات الخبرةالعمر، المسمى الوظيفي، المؤ 

، أما المجال الثاني ( سؤاال11المنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها على )ل والمتعلق بالخدمات التي تقدمها و المجال األ

الذي ، ما المجال الثالثأسئلة، و أ( 10يحتوي على )فللحد من الجريمة والوقاية منها  والمتعلق بالبرامج التي تقدمها المنظمة

 سئلة. أ( 9ا فيتكون من )يتعلق بالمعوقات التي تواجهها المنظمة في الحد من الجريمة والوقاية منه
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 مجتمع الدراسة وعينتها

لغ عددهم ابال ،والمعنية في الحد من الجريمة المنظمات غير الحكومية العاملين فييتكون مجتمع الدراسة من 

 مدير برامج، مدير مشروع، مدير مكتب، مدير حالة، محامي، رئيل جمعية ( .موزعين مابين ) ،( موظف100)

 

 عينة الدراسة:

المنظمات غير الحكومية المعنية في الحد من  في اختيار المالئمة استخدمت الباحثة العينة القصدية 

 .منظمات غير حكومية 10وجرى اختيار  ،ردنيفي المجتمع األالجريمة و يفية الوقاية منها 

 أداة الدراسة 

من  أيعاوياالستفادة  ،ذات الصلةاستفادت الباحثة ببناا أداة الدراسة بالرجوع لألدب السابق والدراسات  

، والعاملين في وزارة التنمية االجتماعية الحكوميةالخبرة والعاملين في مجال المنظمات غير  وأصحابالمختصين 

 واألكاديميين في بع  الجامعات األردنية والعريية.

 صدق الدراسة وثباتها  

من خالل عرضها على عدد من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، حث تم  انةباالستتم اختبار صدق 

كما تم استخدام اختبار  رونباخ ألفا  على العينة النهائية. االستبانةإجراا التعديالت الالزمة وفقا لمالحظاتهم قبل توزيع 

ويما  0.60دراسة أعلى من النسبة المقبولة ، حيث تبين أن قيمة ألفا بالنسبة لكل مجال من مجاالت الداة الختبار ثبات األ

 يدل على ثبات االستبانة، وقد تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

 Cronbach's Alpha عدد الفقرات المتغيرات الرقم

الخههههدمات التهههههي تقهههههدمها المنظمهههههة للحهههههد مهههههن الجريمهههههة  1

 والوقاية منها

11 0.625 

الجريمة والوقاية  البرامج التي تقدمها المنظمة للحد من 2

 منها

10 0.613 

 0.691 9الصهههههعويات التههههههي تواجهههههههها المنظمهههههة فههههههي الحههههههد مههههههن  3
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 ( نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة 1الجدول رقم )

 

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

( وهو برنامج الرزم اةحصائية للعلوم االجتماعية، عن طريق إدخال البيانات spssل )أاستخدمت الدراسة برنامج 

واسهههتخراج النتهههائج مهههن خهههالل األسهههاليب اةحصهههائية  المتوسهههط الحسهههابي، االنحهههراف المعيهههاري، حسهههاب التكهههرارات والنسهههب 

الفهروق ذات الداللهة  ( لقيهاس One Way Anova(، واختبهار)  T-test، واختبهار )ألفا( )كرونباخالمئوية، واختبار الثبات 

( الختبهههار personتهههم اسهههتخدام اختبهههار معامهههل ارتبهههاط بيرسهههون ) لقهههدو فهههراد العينهههة تبعههها لهههبع  المتتيهههرات. اةحصهههائية أل

 الفرضيات.

 محددات الدراسة 

 الدراسة:تتحدد نتائج 

مدير  مكتب،مدير  مشروع،مدير  برامج، )مديرمن المنظمات غير الحكوميةن في و العامل :البشريةالحدود 

منها  والوقايةوتحديدا المنظمات غير الحكومية المعنية والمختصة في مشكلة الجريمة والحد  جمعية(رئيل  محامي، حالة،

 األردني.في المجتمع 

 م( 2021 –م  2018 ما بينالواقعة  )الفترةالزمانية:الحدود 

في الحد من الجريمة في الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المعنية  المكانية:الحدود 

 عمان.وتحديدا العاصمة  ،و يفية مكافحتها في المملكة األردنية الهاشمية ،والوقاية منها

لتحديد مستوى تقديرات عينة الدراسة، تم احتساب مقياس لكرت الخماسي المستخدم حسب المعادلة و 

 الرياضية التالية:

الحد األدنى من المقياس( / عدد الفئات المطلوية، ويالتالي تصبح المعادلة  التالي  –للمقياس )الحد األعلى 

(3-1/ )3  =1.33. 

 الجريمة والوقاية منها

 0.726 30 المقياس  كل 
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العينة حيث يصبح المعيار اةحصائي المستخدم لتقدير مستويات المتوسطات الحسابية ةجابات مفردات 

 :كالتالي

  درجة منخفعة(. 1.66إلى 1من( 

  درجة متوسطة(. 2.33 إلى1.67من( 

  درجة مرتفعة(.  3 إلى 2.33من( 

 

 خصائص عينة الدراسة

النتائج  وتظهر ،تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتتيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

 (:2على النحو اآلتي في جدول رقم )

 

 ( التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية 2الجدول )

 النسبة المئوية التكرار خصائص عينة الدراسة

 النوع 

 االجتماعي

 64.0 48 ذ ر

 36.0 27 أنثى

 100.0 75 المجموع

 

 16.0 12 سنة 40أقل من  العمر

 49.3 37 سنة 40-50

 34.7 26 50من  أكثر

 100.0% 75 المجموع

 

 46.7 35 مدير برامج المسمى الوظيفي
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 النسبة المئوية التكرار خصائص عينة الدراسة

 10.7 8 مدير المشاريع

 10.7 8 مدير مكتب

 8.0 6 مدير حالة

 8.0 6 محامي

 16.0 12 رئيل الجمعية

 100.0% 75 المجموع

 

 74.7 56 بكالوريوس المؤهل العلمي

 25.3 19 دراسات عليا

 100.0% 75 المجموع

 

 30.7 23 وعلم نفلفلسفة  التخصص

 50.7 38 قانون 

 10.7 8 تريية خاصة

 8.0 6 علم اجتماع

 30.7 23 فلسفة وعلم نفل

 100.0% 75 المجموع

 

 25.3 19 سنة فما دون  10 عدد سنوات الخبرة

 46.7 35 سنة 11-20

سنة 20أكثر من   21 28.0 

 100.0% 75 المجموع
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بين أفراد  اةداريينويما يدل على ارتفاع نسبة  ،من العينة من الذ ور %64( أن 2يتعح من الجدول رقم )

% 34.7وسنة،  50-40هم ما بين أعمار   او تتر % من العينة 49.3أن  العينة، أما فيما يتعلق بمتتير العمر فقد تبين

 ويما يدل على ارتفاع متوسطات أعمار أفراد العينة.  ،سنة 50من العينة ت يد أعمارهم عن 

% منها 16و% من العينة يعملون في وظيفة مدير برامج 46.7أما فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي فقد تبين 

 رؤساا جمعيات.

% من العينة يحملون مؤهل بكالوريوس والباقي من حملة الدراسات 74.7أما المؤهل العلمي فقد تبين أن 

% من العينة من حملة تخصص فلسفة 30.7و% من العينة من حملة تخصص قانون، 50.7العليا.  ما تبين أن 

 وعلم نفل.

 20% من العينة ت يد خبرتهم عن 28سنة، و 20-11خبرتهم ما بين   او تتر % من العينة 46.7كما تبين 

 سنة. 

تههم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافههات المعياريهههة مهههن أجهههل وصههف تقهههديرات أفهههراد عينهههة الدراسهههة 

 لفقرات األسئلة التالية:

 ل: ما الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد مهن الجريمهة فهيو اةجابة عن السؤال األ

 األردنيل المجتمع

( المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة لفقههراتز الخههدمات التههي تقههدمها المنظمههة للحههد مههن 3الجههدول )
 الجريمة والوقاية منهاز

 الفقرة 
المتوســــــــ  

 الحسابي
االنحـــــــــراف 

 الترتيب المعياري 
ــــــــــة  األهمي

 النسبية

1 
2 .تقدم المنظمة الخدمات القانونية للفئات المستهدفة

.2533 
.87137 1

0 
 متوسطة

2 
2 للفئات المستهدفة.  االجتماعيةتقدم المنظمة الخدمات 

.8133 
.58572 

7 
 مرتفعة

3 
2 تقدم المنظمة الخدمات النفسية للفئات المستهدفة

.6267 
.65292 

8 
 مرتفعة

4 
تقههههدم المنظمههههة الرعايههههة الصههههحية للفئههههة المسههههتهدفة مههههن 

 .العحايا
2

.1733 
.94973 1

1 
 متوسطة
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5 
2 تقدم المنظمة الخدمات التشتيلية للفئات المستهدفة

.4533 
.66360 

9 
 مرتفعة

6 
المنظمة مع المؤسسهات الرسهمية الحكوميهة للحهد  ن او تتع

 من الجريمة والوقاية منها. 
2

.9600 
.25680 

2 
 مرتفعة

7 
المنظمة مع المنظمات غيهر الحكوميهة للحهد مهن  ن او تتع

 الجريمة والوقاية منها. 
2

.9467 
.32438 

3 
 مرتفعة

المنظمة مع المجتمهع المحلهي للحهد مهن الجريمهة  ن او تتع 8
 والوقاية منها. 

2
.9067 

 مرتفعة 5 37392.

9 
المنظمههة مهع الجهههات الدوليهة للحههد مهن الجريمههة  ن او تتعه

 والوقاية منها. 
2

.9733 
.23094 

1 
 مرتفعة

1
0 

2 .تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان
.9200 

.35868 
4 

 مرتفعة

1
1 

ومواقهههههههع التواصهههههههل  اةعهههههههالمتعتمهههههههد المنظمهههههههة وسهههههههائل 
 االجتماعي في الحد من الجريمة والوقاية منها. 

2
.8800 

.43371 
6 

 مرتفعة

2 المتوس  العام 
.7188 

 مرتفعة  26066.

 

نحو التساؤل السابق،  ما نالحظ أن الفقرة  امرتفع مستوى يعكل  2.7188 العام البالغنالحظ أن المتوسط 

أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة  دّ الجريمة والوقاية منها.   ز تعالمنظمة مع الجهات الدولية للحد من  ن او تتع( ز 9)

 ن او تتع( ز 7)الفقرة  منهاز. واحتلتالمنظمة مع المؤسسات الرسمية الحكومية للحد من الجريمة والوقاية  ن او تتع( ز 6)

( ز 10الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبةالمنظمة مع المنظمات غير الحكومية للحد من الجريمة والوقاية منها.   ز احتلت 

( زتقدم المنظمة الرعاية الصحية للفئة المستهدفة 4تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان ز واحتلت الفقرة )

 من العحايا.  ز المرتبة األخيرة بين فقرات التساؤل أعالن.

 

المجتمههع فههي الحكوميههة للوقايههة مههن الجريمههة  مهها البههرامج التههي تقههدمها المنظمههات غيههراةجابههة عههن السههؤال الثههاني: 

 األردنيل
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( المتوسههههطات الحسههههابية واالنحرافههههات المعياريههههة لفقههههراتز البههههرامج التههههي تقههههدمها المنظمههههات غيههههر 4الجههههدول )
 األردن ز الجريمة فيالحكومية للوقاية من 

المتوس   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
األهمية  الترتيب المعياري 

 النسبية
1

2- 
 70698. 2.6533 تقوم المنظمة بتقديم البرامج التعليمية. 

9 
 مرتفعة

1
3- 

 68445. 2.7333 تقوم المنظمة بتقديم البرامج التدريبية. 
7 

 مرتفعة

1
4-  

تساهم المنظمة في التأهيل و عادة الدمج المجتمعي للفئات 
 المعنية. 

2.7067 .69308 
8 

 مرتفعة

1
5- 

 55247. 2.7867 تقوم المنظمة بتقديم الفر  التطوعية. 
6 

 مرتفعة

1
6- 

تقوم المنظمة بعمل المحاضرات والندوات المعنية بالحد 
 من الجريمة والوقاية. 

2.9333 .25112 
3 

 مرتفعة

1
7- 

 25680. 2.9600 المختصة.   الدورّية واألبحا تقوم المنظمة بعمل الدراسات 
2 

 مرتفعة

1
8- 

 متوسطة 10 94211. 2.2400 تدعم المنظمة المشاريع التنموية. 

1
9- 

 23094. 2.9733 المستهدفة.اختيار الفئة  آليةتراعي المنظمة 
1 

 مرتفعة

2
0- 

البرامج والخدمات المقدمة  أثرتعمل المنظمة على قياس 
 بالوسائل المعتمدة لديها. 

2.9200 .27312 
4 

 مرتفعة

2
1- 

 35616. 2.8533 الفئة المستهدفة.  معايير لقياس مدى رضاتمد المنظمة تع
5 

 مرتفعة

 مرتفعة  25985. 2.7760 المتوس  العام 
نحو التساؤل السابق،  ما  امرتفع مستوى يعكل  2.776 العام البالغ( أن المتوسط 3يتعح من الجدول رقم )

( ز 17أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ ز تعاختيار الفئة المستهدفة آلية( ز تراعي المنظمة 19نالحظ أن الفقرة )

( ز تقوم المنظمة بعمل المحاضرات 16)الفقرة  واحتلت“. المختصة.   الدورّية واألبحا تقوم المنظمة بعمل الدراسات 

( ز تعمل المنظمة على قياس 20فقرة )الثالثة، وتليها ال المرتبةز احتلت  عنية بالحد من الجريمة والوقاية.والندوات الم

( زتدعم المنظمة المشاريع التنموية ز 18البرامج والخدمات المقدمة بالوسائل المعتمدة لديهاز واحتلت الفقرة ) أثر

 المرتبة األخيرة بين فقرات التساؤل أعالن.
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ميهة فهي الحهد ظمهات غيهر الحكو نتائج اةجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: مها المعوقهات التهي تواجهه المن

 األردنيلمن الجريمة في المجتمع 

( المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافهههات المعياريهههة لفقهههراتز المعوقهههات التهههي تواجهههه المنظمهههات غيهههر 5الجهههدول )
 الحكومية في الحد من الجريمة في األردن ز

المتوس   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
األهمية  الترتيب المعياري 

 النسبية
2

2- 
 48099. 2.7200 تواجه المنظمة صعويات بالقوانين واألنظمة التشريعية. 

6 
 مرتفعة

2
3- 

 87508. 2.2667 سياسية.تواجه المنظمة صعويات 
8 

 متوسطة

2
4- 

 87137. 2.2533 تواجه المنظمة صعويات أمنية. 
9 

 متوسطة

2
5- 

 32438. 2.9467 تواجه المنظمة تحديات ثقافية. 
3 

 مرتفعة

2
6- 

 25680. 2.9600 تواجه المنظمة تحديات اجتماعية. 
2 

 مرتفعة

2
7- 

 46383. 2.8800 ضاع المحلية والدولية الراهنة.   و عمل المنظمة باأل يتأثر
4 

 مرتفعة

2
8- 

 80695. 2.5867 يتأثر عمل المنظمة بالتمويل. 
7 

 مرتفعة

2
9- 

 44398. 2.7867 يتأثر عمل المنظمة بالتوزيع الجترافي. 
5 

 مرتفعة

3
0- 

تأثر عمل المنظمة بجائحة  ورونا على الصعيدين 
 والدولي.المحلي 

2.9733 .23094 
1 

 مرتفعة

 مرتفعة  31202. 2.7081 المتوس  العام 
 

نحو التساؤل السابق،  امرتفع مستوى يعكل  2.7081 العام البالغ( أن المتوسط 5يالحظ من الجدول رقم )

أعلى  تعتبر “والدولي ( ز تأثر عمل المنظمة بجائحة  ورونا على الصعيدين المحلي 30كما نالحظ أن الفقرة )

 ز.تواجه المنظمة تحديات اجتماعية ( ز26الفقرات موافقة، تليها الفقرة )

 ( ز يتأثر27الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبة( ز تواجه المنظمة تحديات ثقافية. ز احتلت 25)واحتلت الفقرة 

تواجه المنظمة صعويات أمنيةز المرتبة  ( ز24واحتلت الفقرة ). ز ضاع المحلية والدولية الراهنةو عمل المنظمة باأل
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حو المجاالت الثال  ناختبار الفروقات في آراا العينة الدراسة فقد تم  أعالن. وألغراضاألخيرة بين فقرات التساؤل 

 وفقا للمتتيرات الشخصية التالية: ،الدراسةمحل 

 الجنس: -1

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل   t test for independent sampleلقد تم استخدام اختبار 

 لمتغير الجنس t test for independent sampleاختبار ( 6الجدول )
 الداللة قيمة ت  المتوسط الحسابي العدد الجنل المجال

 0.962 0.048 2.7197 48 ذ ر 1
   2.7172 27 أنثى

 0.105 1.64 2.8125 48 ذ ر 2
   2.7111 27 أنثى

 0.236 1.196- 2.6759 48 ذ ر 3

   2.7654 27 أنثى
أن قيمة ت المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 6يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 الجنل. إلىالدراسة تع ى 

 العمر: -2

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل  ،لقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

 

 ( تحليل التباين األحادي لمتغير العمر7الجدول )

 المريعات مجموع 

درجهههههههههههههههههههههههههههههههة 

 الداللة F المريعاتمتوسط  الحرية

 368. 1.014 069. 2 138. بين المجموعات 1

   068. 72 4.890 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

 105. 2.327 152. 2 303. بين المجموعات 2
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   065. 72 4.693 في المجموعات

    74 4.997 المجموع

 473. 756. 074. 2 148. بين المجموعات 3

   098. 72 7.056 المجموعاتفي 

    74 7.204 المجموع

 

أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 7يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 العمر. إلىالدراسة تع ى 

 المسمى الوظيفي: -3

 :ما يلي إلىلقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي حيث تم التوصل 

 ( تحليل التباين األحادي لمتغير لمسمى الوظيفي8الجدول )

 الداللة F المريعات متوسط درجة الحرية مجموع المريعات 

A 942. 243. 017. 5 087. بين المجموعات 

   072. 69 4.941 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

B 031. 2.635 160. 5 801. بين المجموعات 

   061. 69 4.196 في المجموعات

    74 4.997 المجموع

C 134. 1.755 163. 5 813. بين المجموعات 

   093. 69 6.391 في المجموعات

    74 7.204 المجموع
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أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 8يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم ،  انت قيمة ف ذات داللة إحصائية( )حيثما عدا المجال الثاني  0.05إحصائية عند مستوى 

ا عدا المجال المسمى الوظيفي، م إلىوجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل الدراسة تع ى 

 البرامج التي تقدمها المنظمة للحد من الجريمة والوقاية منها(.)الثاني 

 المؤهل العلمي: -4

 ما يلي: إلىحيث تم التوصل   t test for independent sampleلقد تم استخدام اختبار 

 لمتغير المؤهل العلمي t test for independent sampleختبار ( ا9الجدول )

 الداللة قيمة ت المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.347 0.946 2.7354 56 بكالوريوس 1

   2.6699 19 دراسات عليا

 0.728 0.349 2.7821 56 بكالوريوس 2

   2.7579 19 دراسات عليا

 0.786 0.273- 2.7024 56 بكالوريوس 3

   2.7251 19 دراسات عليا

أن قيمة ت المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة  إلى( 9يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل ،  0.05إحصائية عند مستوى 

 المؤهل العلمي. إلىالدراسة تع ى 

 التخصص:

 ما يلي: إلىتم التوصل  حيثلقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

 لمتغير التخصص اختبار تحليل التباين األحادي( 10الجدول )

مجموع  
 الداللة F المربعات متوس  درجة الحرية المربعات

 552. 705. 048. 3 145. بين المجموعات 1
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 4.882 في المجموعات
7

1 
.069   

 5.028 المجموع
7

4 
   

2 

 061. 2.569 163. 3 489. بين المجموعات

 4.507 في المجموعات
7

1 
.063   

 4.997 المجموع
7

4 
   

3 

 266. 1.347 129. 3 388. بين المجموعات

 6.816 في المجموعات
7

1 .096   

 7.204 المجموع
7

4 
   

أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست  إلى( 10يشير الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال ،  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 التخصص. إلىمن المجاالت محل الدراسة تع ى 

 سنوات الخبرة: -5

 :ما يلي إلىحيث تم التوصل  ،لقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

 ( اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة11الجدول )

 الداللة F متوسط المريعات درجة الحرية مجموع المريعات 

 499. 702. 048. 2 096. بين المجموعات 1

   068. 72 4.932 في المجموعات

    74 5.028 المجموع

 260. 1.373 092. 2 184. بين المجموعات 2

   067. 72 4.813 في المجموعات

    74 4.997 المجموع
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 022. 4.024 362. 2 724. بين المجموعات 3

   090. 72 6.480 في المجموعات

    74 7.204 المجموع

( أن قيمة ف المحسوية بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدراسة ليست ذات داللة 11يشير الجدول رقم )

يدل على عدم  مما ،إحصائية( انت قيمة ف ذات داللة  حيث )ما عدا المجال الثالث  0.05إحصائية عند مستوى 

المسمى الوظيفي، ما عدا المجال  إلىوجود فروقات في آراا العينة حول  ل مجال من المجاالت محل الدراسة تع ى 

 الصعويات التي تواجهها المنظمة في الحد من الجريمة والوقاية منها(. الثالث )

 

 مناقشة النتائج:

ل: ما الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في الحد من ومناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال األ 

 األردني؟ المجتمع الجريمة في

من  المنظمة مع الجهات الدولية للحد ن او تتع(  9ل أن الفقرة )و نتائج الدراسة المرتبط بالسؤال األأظهرت 

المنظمة مع المؤسسات الرسمية الحكومية  ن او تتع( 6أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ الجريمة والوقاية منها، تع

المنظمة مع المنظمات غير الحكومية للحد من  ن او تتع(  7للحد من الجريمة والوقاية منها بينما احتلت الفقرة ) 

( تراعي المنظمة المعايير الدولية لحقوق اةنسان 10الثالثة، وتليها الفقرة ) المرتبةالجريمة والوقاية منها، احتلت 

 . ( تقدم المنظمة الرعاية الصحية للفئة المستهدفة من العحايا المرتبة األخيرة4ت الفقرة )واحتل

ن منظمات المجتمع المدني لها دور  بير في الحد من الجريمة والوقاية منها أذلك من خالل  تع و الباحثة

جه ة أومنها  ،مع الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية والجهات الرسمية الحكومية داخل البالد التعاون من خالل 

و ما  ،نواعهاأا بينها للمكافحة الجريمة بكافة جاهدة التشبيك فيم حاولالتي ت، الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني

يجاد إيجابي في إثر أالمشتر  من  التعاون ات وهذا وما لهذن الخدم ،ذ رت الباحثة سابقا بطريقة مباشرة وغير مباشرة

التي  شفت عن ، (   Al-Janfawi، 2010حيث اتفقت الدراسة مع دراسة ) ،تخفيف من ارتكاب الجريمةلحلول ل

مع الجهات  التعاون المؤسسات الرسمية )الحكومية ( وغير الرسمية ) غير الحكومية ( في الحد من الجريمة و 

يعا أفقت الهدف المنشود. وتوا إلىية وأجه ة الشرطة للوصول التعاونالجمعيات  ما بينن هنا  تنسيقا أ، و المختصة
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( منظمة دولية غير حكومية في المشار ة في المنتدى  194( ، في مشار ة ) NGO Major Groupمع دراسة ) 

هداف والكثير من األ ،والجوع المطقعين مسائل الفقر واالرتقاا من خالل النماا ومواجهة الفقر لاو تنالسياسي الذي 

نسان، فيما اختلفت الدراسة الحالية  مع دراسة سة والدولية لحقوق اةمراعية في ذلك المعايير الرئي ،غاثةنسانية واةاة

 (Qandeel، 2002 ) ، لكن  ،يعاأ نيةاو وتعطوعية  األهليةن العالقة مابين الدولة والمنظمات أ إلىالتي خلصت

ا وممارسة وهذا ي يد من الصعوية في عمله ،ن الدولة تفرض سيطرتها على شكل المنظمة ونشاطهاإفي  ال الحالتين 

 فيما ت داد بذلك المشاكل االجتماعية وت يد نسبة ارتفاع الجريمة . ،كمل وجهأنشاطها على 

تطلبات الدور متنافرة يشتل مراك  مع من الشخص يجد نفسه ترتبط النتائج بنظرية الدور حيث إو 

 كثر من دور ونشاط  التدريب والتمكين والتنمية وغيرها من األهداف.، و ذلك المنظمة تشتل أومتعارضة

 

المجتمع  الجريمة فيما البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للوقاية من اإلجابة عن السؤال الثاني: 

 األردني؟

لية اختيار الفئة آالمنظمة  ( تراعي19الفقرة )أن  الثانيأظهرت نتائج الدراسة والمرتبطة في السؤال 

بينما  المختصة، الدورّيةحا  أالمنظمة بعمل الدراسات واال ( تقوم17أعلى الفقرات موافقة، تليها الفقرة ) دّ المستهدفة تع

الثالثة، وتليها  والوقاية المرتبةالمنظمة بعمل المحاضرات والندوات المعنية بالحد من الجريمة  ( تقوم16)احتلت الفقرة 

( 18واحتلت الفقرة ) لديها،البرامج والخدمات المقدمة بالوسائل المعتمدة  أثر( تعمل المنظمة على قياس 20الفقرة )

 األخيرة.زتدعم المنظمة المشاريع التنموية ز المرتبة 

 ،ةيههحكوميههة لههديها العديههد مههن البههرامج التعليميههة والتدريبالغيههر ن المنظمههات أذلههك مههن خههالل  الباحثههة روتفسهه

مهن الممكهن تقلهيص ليهة التهدريب والتعلهيم آففهي  ،حتهى العهاملين لكيفيهة الوقايهة مهن الجريمهة أوسواا للفئات المسهتهدفة 

ي ت يهههد بهههدورها  ثافهههة البحهههث فهههي والتههه ،دورّيهههةال بحههها مهههل الهههورد والنهههدوات والدراسهههات واأليعههها عأحجهههم الجريمهههة ، و 

يعهها تعمههل المنظمههات غيههر الحكوميههة أو  سههاليب الجرميههة الجديههدة والمتنوعههة مههع زيههادة الخبههرة فههي اكتشههاف الجريمههة،األ

تسمو  ذيتحقيق الهدف الل ؛مع المؤسسات األمنية والمجتمعية التعاون على  استقطاب الخبراا والمختصين من خالل 

الدراسهة عهن وجهود دورات (، حيهث بينهت  Al-Janfawi، 2010) ي او الجفنهليه، وتتفهق ههذن النتيجهة مهع نتيجهة دراسهة إ

، العمههل علههى مههع الجهههات غيههر الحكوميههة المختصههة التعههاون فههراد الشههرطة بااللتحههاق بههها بأقههوم بههها يرشههادية  تدريبيههة و 
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التههي ، (Abu Safiya،2000بههو صههفية )أيعهها  مههع دراسههة أسههباب الجريمههة ، واتفقههت أعههداد دراسههات وتقههارير حههول إ 

ع سياسهات تدريبيهة للعهاملين فهي تلهك الحكوميهة بالعمهل االجتمهاعي، ووضهضرورة اهتمام المنظمهات غيهر  إلىتوصلت 

يعها مهع دراسهة الرقهاد أ، واتفقهت واالستفادة من الخبهرات الموجهودة فهي المنظمهات الحكوميهة ،المنظمات غير الحكومية

(Al-Raqqad، 2019 ) ، قامة المحاضرات إمن خالل  ،منيةالمهم في نشر الوعي والتوعية األ الدوربشادت أحيث

المتمثههل فههي  ،مههع الجانههب الرسههمي ) الحكههومي ( التعههاون والنههدوات العلميههة التههي تقههوم بههها مؤسسههات المجتمههع المههدني ب

ن للمنظمههات غيههر أ( Al-Rahamneh، 2018منههة ). بينمهها اختلفههت الدراسههة مههع دراسههة الرحااألمههن العههام والشههرطة

 المواطنين.على حقوق  لاو والتط المساس بسيادة الدولة  ى،خر أمنية وسياسية أالحكومية مآل 

دائهههها وعملهههها وماييهههة أدوارهههها ومهههدى منظمهههات وأالتهههي تهههدرس الههههذن النظريهههة مهههع نظريهههة المنظمهههة:  وتهههرتبط

 .نشاطها

 ما المعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الحـد مـن الجريمـة فـينتائج اإلجابة على السؤال الثالث: 

 األردني؟ المجتمع

عمههههل المنظمههههة بجائحههههة  ورونهههها علههههى  ( تههههأثر30ظههههرت النتههههائج المرتبطههههة فههههي السههههؤال الثالههههث أن الفقههههرة )أ

بينمهها  اجتماعيههة،المنظمههة تحههديات  ( تواجههه26أعلههى الفقههرات موافقههة، تليههها الفقههرة ) دّ تعهه والههدولي،الصههعيدين المحلههي 

ضهاع و عمهل المنظمهة باأل ( يتهأثر27وتليهها الفقهرة ) الثالثة، المرتبة ( زتواجه المنظمة تحديات ثقافية25)احتلت الفقرة 

 األخيرة.( تواجه المنظمة صعويات أمنية المرتبة 24ومن ثم احتلت الفقرة ) الراهنة،المحلية والدولية 

التهي تحهد مهن قهدرتها علهى  ،أن منظمات المجتمع المدني تواجه العديد من المعيقات إلىذلك وتع و الباحثة 

العههالمي  األصههعدةبههها جميههع الههدول علههى مسههتوى  افههة  تههأثرتالتههي ، لههها مههرورا بجائحههة  ورونههاأو و  ،مواجهههة الجريمههة

تمويههل بعهه  والقلههة فههي  علههى الههدول العههباممهها زاد  ،األنشههطةوالههدولي والمحلههي، حيههث عرقلههت الجائحههة الكثيههر مههن 

يعا هنا  العديد من التحديات والتي تواجه المنظمات غير الحكومية  الثقافية والتحديات أالمنظمات غير الحكومية، و 

حيهث اتفقهت الدراسهة  ،عاقهة عمهل تلهك المنظمهات  هالمتتيرات االجتماعيهةإ ، والتي تسهاهم فهي المجتمعية واألمنية أيعا

ن للمتتيههرات االجتماعيههة والثقافيههة إ، حيههث (Shdeifat and Rashidi، 2016دي )مههع دراسههة الشههديفات والرشههي

فههي ارتكههاب السههلو  الجرمههي، وهههذن نفههل  ا بيههر  اوالمسههتوى االقتصههادي والتعليمههي والتنههوع الجترافههي ومنطقههة السههكن أثههر 

 إلههىتاحههة برامجههها والوصههول  عاقههة تقههديم خههدماتها و إ يههد مههن المنظمههات غيههر الحكوميههة فههي التحههديات التههي تواجههه العد
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ن تعطى أضرورة  إلىالتي توصلت ، (Saleh، 2014، وتتفق هذن النتيجة مع نتيجة دراسة صالح )الفئات المستهدفة

مكانيههات الماديههة ، وتههوفير  افههة اةنسههانةونشههر حقههوق ا آرائهههامؤسسههات المجتمههع المههدني فرصههة واسههعة للتعبيههر عههن 

يعها بابتعهاد تلهك المنظمهات عهن الصهراع فهي أصهت أو عملهها المنشهود، و إلهى التهي تشهجعها للوصهول ، دارية والفنيةواة

أن  إلهىالتهي توصهلت ، (Abu Safia،2000نطهاق عملهها، بينمها تختلهف ههذن الدراسهة مهع نتيجهة دراسهة أبهو صهفية )

قههل مههن الوسههط فههي السياسههات واةجههرااات والهيكههل التنظيمههي أو  اضههعيف دّ مههات غيههر الحكوميههة يعههاألداا اةداري للمنظ

 والتنبؤ والبرامج ال منية واالتصال . 

 

 التوصيات 

والتههي تسههاهم بشههكل مباشههر وغيههر  ،بعههد تحليههل ومناقشههة نتههائج هههذن الدراسههة توصههي بالعديههد مههن التوصههيات الهامههة

وتتمثهل ههذن التوصهيات  ،والتقليل من فر  ارتكاب الجريمة في المجتمع األردني ،مباشر في الحد من الجريمة والوقاية منها

 يلي: .فيما 

  شههؤونهان تكههون هيئههة غيههر حكوميههة علههى تلههك المنظمههات لمتابعههة أوجههود جهههة رقابيههة ويفعههل 

 وتقييم عملها ورصد نتائجها. 

  العمهههههل علهههههى تهههههذليل الصهههههعويات والتحهههههديات التهههههي تتعهههههرض لهههههها المنظمهههههات غيهههههر الحكوميهههههة

ينبتههي لتلههك المنظمههات المشههار ة فههي و  ،وذلههك لتسهههيل عملههها ،أيعهها فههي الدولههةوالمنظمههات الدوليههة غيههر الحكوميههة 

 المستهدفة.مصالح الفئات ل المتعلقة بها وما يتفقصياغة بع  النصو  القانونية 

  شهتال الشهباب وتقليهل إدة فهر  التطهوع لمها فيهه مهن فائهدة العمل التطوعي وزيا ميةبأهالتعريف

 فر  االنحراف. 

  .المتابعة والتقييم للمشاريع والخدمات والبرامج المقدمة من قبل المنظمة 

  األردن لتشهههمل محافظهههات إعهههادة النظهههر فهههي التوسهههع الجترافهههي للمنظمهههات غيهههر الحكوميهههة فهههي

 الهاشمية  افة. المملكة األردنية
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 على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة 

 د. محمد حمد هللا الحوامدة

 وزارة التربية والتعليم

 د. لطفي منيزل المساعيد

 جامعة آل البيت

 د. ياسمين عبد هللا الحر

 وزارة التربية والتعليم

 الملخص

. لتحقيق على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة التعرف إلى إلى هدفت الدراسة     

( فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة 27مكونة من ) استبانةهدف الدراسة تم تطوير 

أثر تطبيق أنظمة . وتم استخدام المنهج المسحي الوصفي. أظهرت نتائج الدراسة أن عميدًا ورئيس قسم( 55المكونة من )

كانت بدرجة متوسطة، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةاإلدارة 

توجد فروق ال . و الذكورعزى لصالح ، وتالجنسوتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات ال و . الخبرةذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير 

بشكل كامل  اإللكترونّيةتفعيل اإلدارة  أوصت الدراسة في ضوء تلك النتائجو ، األكاديميةالحسابية تعزى لمتغير الرتبة 

، ووضع األنظمة والقوانين اإللكترونّيةجميع اإلجراءات األكاديمية واإلدارية التي تتم بالطريقة التقليدية إلى وتحويل 

 .اإللكترونّيةوالتشريعات التي تحكم التعامالت 

 جامعة آل البيت.، األداء الوظيفي، اإللكترونّيةأنظمة اإلدارة الكلمات الدالة: 
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The Effect of Applying Electronic Management Systems on Job 

Performance at Al al-Bayt University. 

Abstract 

The study aims to identify the effect of applying electronic management systems on job 

performance at Al al-Bayt University. To achieve the aim of the study, a questionnaire 

consisting of (27) Items was developed, its validity and reliability were ascertained. The 

questionnaire was distributed to the study sample consisting of (55) deans and department 

heads. Descriptive survey method was used. The Results of the study shows that there is a 

moderate effect of applying electronic management systems on job performance at Al al-Bayt 

University. There are no statistically significant differences between the arithmetic averages 

attributed to the gender variable. There are no statistically significant differences between the 

arithmetic averages attributed to the experience variable. There are no statistically significant 

differences between the arithmetic averages attributed to the variable of academic rank. The 

study recommends, in the light of these results, to activate the use of electronic management 

and converting the entire academic and administrative procedures which are usually carried 

out in the traditional way to it also recommends establishing systems, laws and legislations 

which are controlled by electronic transactions. 

Key Words: Electronic Management Systems, Gob Performance, Al-Bayt University.        
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 المقدمة

من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت التطورات في مجال االتصاالت،  اإللكترونّيةتعد اإلدارة    

وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير الجدي من قبل الدول والحكومات في االستفادة من منجزات الثورة التقنية، 

تسهم حيث ، اإللكترونّيةطريقة الواطنين باألعمال، وتقديم الخدمات للم إنجازفي  اإلنترنتباستخدام الحاسوب وشبكات 

طوابير طويلة أمام أعضاء هيئة التدريس ورؤساء ببفاعلية في حل العديد من المشكالت التي من أهمها التزاحم والوقوف 

كرد فعل واقعي الستخدام تطبيقات الحاسب اآللي في مجال  اإللكترونّيةاألقسام في الجامعات، لذلك جاءت اإلدارة 

ات العامة لتطوير طرق العمل التقليدية على طرق أكثر مرونة وفاعلية من ناحية، ومن ناحية أخرى االستفادة من الخدم

في االستغناء عن الحاجة للنهايات  اإلنترنتفي توفير الوقت والجهد والتكلفة، حيث أسهمت شبكة  التقنيةمنجزات الثورة 

مما يترتب عليه سهولة االتصال بين أجهزة الحاسب اآللي المختلفة  الطرفية كوسيلة للربط بين أجهزة الحاسب اآللي،

 الذي دعم توجهات الحكومات والمنظمات اإلدارية. اإلنترنتباستخدام 

كنمط إداري متطور يستخدم منجزات التقنية في تطوير العمليات اإلدارية وإكسابها  اإللكترونّيةن ظهور مصطلح اإلدارة إ   

تتطلب  ،حيوية وخصوصية من المؤسسات في تسم به العمليونظرا لما  ،إلى مصافي المستقبل مميزات نوعية نقلها

، والولوج في اإللكترونّيةاستخدام ما يحقق الفاعلية لهذا العمل، توجهت األنظار إلى ضرورة معرفة متطلبات تطبيق اإلدارة 

 (.2003،الغرابلحياة المعاصرة )عصر المعرفة يرتكز على استغالل التقنيات الحديثة في شتى مناحي ا

وقد غدت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسيلة حياة، وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو نخبة 

 الحديثة الستغاللاجتماعية. وفي ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة التي تعتمد بشكل أساس على التقنيات 

أصبحت تكنولوجيا المعلومات  ،المعرفة في رفع مستوى الرفاه االجتماعي واستغالل الموارد المختلفة خير استغالل

في ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم  ،واالتصاالت وسيلة بقاء وأداة ال يمكن االستغناء عنها

ليمي كأهم محرك إلحداث تغيير جذري وثورة حقيقية في نمط الحياة والتفكير، واالزدهار. وفي هذا اإلطار يبرز النظام التع

 (.2003بن يونس،التغيير )ن توفرت لها سبل ووسائل إفاألجيال الصاعدة دائما هي األقدر على تحقيق نقلة نوعية 

م ونشر المعرفة، ومصدرًا أساسيًا وتعد الجامعة من أهم هذه المؤسسات التعليمية واالجتماعية، كونها مكانًا لصناعة العل    

لتغذية المجتمع، ومصدرًا لإلشعاع العلمي والحضاري لها، فمن خاللها تتبلور األفكار والقيم واالتجاهات، فالجامعة لها 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

291 
 

دورها، البد من تطوير ثالث وظائف أساسية: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وحتى تتمكن الجامعة من القيام ب

ألنها تؤثر وتتأثر بالمجتمع، فهي المسؤولة عن تقدمه من خالل  ه،وتطور  ن هذه الوظائف تتغير بتغير المجتمعفها؛ ألوظائ

(. وتعد المدخل أو الطريق لسوق العمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تحديد 2012صنع الحاضر ورسم المستقبل )عامر، 

 تبدأ فيها أساليب التطور والتقدم في المجتمع.، كما وتعد البداية التي وجودتها نوعية المخرجات

وتعتمد جودة الجامعة اعتمادًا كبيرًا على القادة األكاديميين، فهم اللبنة األولى في عمليات اإلصالح والتجديد 

هم والتطوير نحو األفضل، إذ يقع على عاتقهم مهمات تحقيق أهدافها، وتنفيذ رؤيتها، وخططها، وبرامجها المرتبطة بكفاءت

التجديد والتحسين على (، وما يقدمونه من معلومات؛ إذ تقوم هذه المعلومات 2011وفاعليتهم في أداء مهماتهم )الصرايرة، 

 المستمر.

 مشكلة الدراسة

السيما أنه  على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت، اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة سعت هذه الدراسة للتعرف على 

تطوير األداء والحـد العمل،مما يسهم في وما تحققه من سرعة ودقة وشفافية في  اإللكترونّيةل تفعيل أنظمة اإلدارة من خال

الموجودة من خالل زيادة الالمركزية بين المستويات اإلدارية بغرض اختصار اإلجراءات الروتينية التي تبدد  مـن الـسلبيات

الكثير من الوقت والجهد في عملية اتخاذ القرارات في المستويات العليا، مع إتاحـة قـدر أكبر من الحرية للعاملين في 

 :وبهذا تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال التالي . قـدراتهم وإبـداعاتهمالمستويات الدنيا التخاذ القرار واالستفادة مـن 

من وجهة نظر العمداء ورؤساء  على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة ما 

  ؟األقسام

 :هدف الدراسة وأسئلتها

مــن  علــى األداء الــوظيفي فــي جامعــة آل البيــت اإللكترونّيــةأثــر تطبيــق أنظمــة اإلدارة التعــرف إلــى إلــى هــدفت الدراســة     

 ، ولتحقيق هذا الهدف ستتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي:وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام

 العمـداء وجهة نظر على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت من اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة : ما السؤال األول
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 ؟رؤساء األقسامو 

 اإللكترونّيـةأثـر تطبيـق أنظمـة اإلدارة ( فـي a≤0.05: هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )السؤال الثاني

والرتبـة الخبـرة،  الجـنس، لمتغيـرات البيت من وجهة نظر العمداء ورؤسـاء األقسـام تعـزى على األداء الوظيفي في جامعة آل 

 ؟األكاديمية

 :أهمية الدراسة

أثـر تطبيـق والقـادة التربـويين مـن خـالل معرفـة  العـالي التعلـيم يؤمل أن يسـتفيد مـن نتـائج هـذه الدراسـة كـل مـن وزارة

مــن خــالل تزويــدهم بظطــار نظــري حــول  ون حثا، والبــعلــى األداء الــوظيفي فــي الجامعــات اإللكترونّيــةأنظمــة اإلدارة 

 أداة دراسة.وكذلك من االستفادة من  ،على األداء الوظيفي اإللكترونّيةتطبيق أنظمة اإلدارة 

 :مصطلحات الدراسة

 تتحدد مصطلحات الدراسة بما يلي:

المعلومات واالتصاالت للقيام هي أسلوب من أساليب اإلدارة الحديثة تعمل على استخدام تكنولوجيا  :اإللكترونّيةاإلدارة 

تخطيط، وتنظيم، وتنفيذ، ورقابة، وتقويم، ووسائل اتصال، من أجل تطوير العمل اإلداري  عمال اإلدارية المختلفة منباأل

 (.45، ص2005، )إدريس ورفع كفايته، وتحقيق األهداف المخطط لها

: بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة التي استخدمت لقياس أثر إجرائيا   اإللكترونّيةوتعرف اإلدارة 

على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام،  اإللكترونّيةطبيق أنظمة اإلدارة ت

آل المطبقة في جامعة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة أعضاء هيئة التدريس مدى معرفة مجال )والمحددة بالمجاالت اآلتية: 

مدى مجال ، و آل البيتاإلداري في جامعة ل اإللكترونية في تطوير العممدى مساهمة أنظمة اإلدارة ومجال ، البيت

مدى توفر مجال و آل البيت، جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تحسين 

 (.الجامعة لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونيةل التسهيالت الالزمة من قب
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والواجبات المكلف بها، مما يؤكد صالحيته لمباشرة مهام وظيفته، ويظهر األداء في قيام الفرد باألعمال : تقييم األداء

لتوقعات واضحة والتوصل  ،السلوكيات العملية واألعمال المقصودة التي يؤديها األفراد والمؤسسات لتحقيق هدف معين

 (.Devilin, 2008,p 28) هالألعمال التي يجب إنجاز 

ممن يشغلون وظيفة عميد ورئيس قسم وممن  ،أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت: هم العمداء ورؤساء األقسام

 يحملون رتبة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(.

أثر الذين قاموا بالتعبير عن وجهة نظرهم عن  األقسامالعمداء ورؤساء: ويعرف العمداء ورؤساء األقسام إجرائيا  

في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةتطبيق أنظمة اإلدارة 

 م.2021/ 2020

 تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:: حدود الدراسة ومحدداتها

وظيفي في جامعة على األداء ال اإللكترونّيةاقتصرت الدراسة على موضوع أثر تطبيق أنظمة اإلدارة : حدود موضوعية

 من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام. آل البيت

 .العمداء ورؤساء األقسام في جامعة آل البيتاقتصرت الدراسة على جميع : حدود بشرية

 اقتصرت الدراسة على جامعة آل البيت الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية.: حدود مكانية

 م.2021/  2020في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ُأجريت هذه الدراسة : حدود زمانية

 يتحدد تعميم النتائج في ضوء موضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة.: المحددات
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 األدب النظري:

 اإللكترونّيةمفهوم اإلدارة 

هي أسلوب من أساليب اإلدارة الحديثة تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للقيام  :اإللكترونّيةاإلدارة 

باإلعمال اإلدارية المختلفة من تخطيط، وتنظيم، وتنفيذ، ورقابة، وتقويم، ووسائل اتصال، من أجل تطوير العمل اإلداري 

 .(2005، )إدريس ورفع كفايته، وتحقيق األهداف المخطط لها

 :اإللكترونّيةهداف اإلدارة أ

أهم هذه األهداف على  استعراضويمكن  اإللكترونّيةتطرق أغلب الكتاب والباحثين والمفكرين ألهداف اإلدارة 

 (:2011النحو التالي )الوادي والوادي ،

 اإلدارية.التقليل من التعقيدات  .1

 لدى كافة العاملين.يجابية ومات في دعم وبناء ثقافة مؤسسية إتوظيف تكنولوجيا المعل .2

 كافة.اإلدارة العليا وإدارة الموارد و زيادة الترابط بين العاملين  .3

 تحقيق الفائدة القصوى لعمالء المؤسسة التربوية.  .4

 للموارد.تحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمستفيدين واالستغالل األمثل  .5

 المعرفة.التعليم المستمر وبناء  .6

 مات.تحسين مستوى الخد .7

 تخفيض التكاليف. .8

وتسهيل الحصول على الخدمات  ،توفير المعلومات والبيانات بصورة فورية للمستفيد ولمتخذي القرار .9

 في أي زمان ومكان وبشكل آلي.

 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التربوية بمختلف أنواعها. .10
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 :اإللكترونّيةمزايا اإلدارة 

 (2009)ياسين، هذه المزايا على النحو التالي: تناولويمكن  اإللكترونّية،هناك العديد من المزايا 

 مركزية.وكأنها وحدة  ومتابعتها . إدارة اإلدارات المختلفة للمؤسسة التربوية1

 األعمال. إنجاز. الدقة والسرعة في 2

 . زيادة اإلنتاجية اإلدارية.3

 المستويات اإلدارية.لكترونيًا لجميع . توفير المعلومات الالزمة إ4

 . زيادة الكفاءة والفاعلية للمؤسسة التربوية.5

 األنظمة.. تقليل مخالفة 6

 . وصول الخدمات للمتعاملين مع ضمان سرية وأمن المعلومات.7

 . تنمية مهارات وقدرات العاملين التقنية.8

 :اإللكترونّيةمتطلبات تطبيق اإلدارة 

ن تطبيقها يستلزم العديد ظلذا ف والبشرية،نظامًا متكاماًل من المكونات التقنية والمعلوماتية والتشريعية  اإللكترونّيةاإلدارة  تعدّ 

من حيث تقديم الخدمة ووسائل نقل المعلومات وطلب الخدمات من  اإللكترونّيةوتعتمد تقنية اإلدارة  المتكاملة،من المقومات 

 المستفيدين.قبل 

 :(2009ما يلي )نجم، اإللكترونّيةاإلدارة ومن أهم المتطلبات لتطبيق 

 التأسيس.ستراتيجيات وخطط . وضع اإل1

 .اإللكترونّية. وضع البنية التحتية لإلدارة 2

 تدريجي.. تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت وفق تحول 3
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 .هموتثقيف المتعاملينوتوعية  هموتدريب . تعليم العاملين4

 وتحديثها.. إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات الحالية 5

 .وحمايته اإللكترونّية. ضمان أمن المعلومات في اإلدارة 6

 :اإللكترونّيةدارة اإلمعوقات تطبيق 

وفي مقابل هذه المميزات الكبيرة التي تتمتع بها شبكة المعلومات الدولية، فقد توجد هناك بعض المعوقات أمام استخدامها 

 اإللكترونّيةمن المعوقات تواجه استخدام اإلدارة  اواتفق عدد من العلماء على أن هناك عدد المؤسسات،كتقنية حديثة في 

 (:1999ومنها ما يأتي )المهدي،

ارتفاع الكلفة المادية إلنشاء شبكة المعلومات الدولية، فهي تحتاج إلى شبكة اتصال جيدة وأجهزة حاسوب، وهذا يرتبط  -1

 بالقدرة على تمويل المبالغ الالزمة لذلك. 

وجود الحاجة إلى تدريب الموظفين على استخدام شبكة المعلومات الدولية بكفاءة وفاعلية، وفي ضوء األهداف  -2

 طلوبة.الم

نجليزية، وهذا يشكل عائقا أمام معلومات الدولية، تكون باللغة اإلمعظم البحوث والمقاالت العلمية في شبكة ال إنّ  -3

 استخدامها بفاعلية. 

 وجود العديد من الفيروسات والتي تتناقل بين أجهزة الحاسوب من خالل شبكة المعلومات الدولية.  -4

وجود بعض االتجاهات السلبية من قبل بعض المدراء والموظفين نحو استخدام التقنيات الحديثة ومنها شبكة المعلومات  -5

 الدولية. 

فما نجده في وقت معين قد ال نجده في وقت  ه،وثبات عدم استقرار المواقع التي تربط بينها في شبكة المعلومات الدولية -6

 آخر.

 ، فقد توجد مواقع غير معروفة أو مشبوهة. وصحتها ومات الموجودة في الشبكة الدوليةعدم دقة جميع المعل-7



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

297 
 

وجود بعض المواقع الممنوعة في شبكة المعلومات الدولية، ومن الصعوبة حصرها وتحديدها، ومنع الموظفين من  -8

 الدخول إليها.

 مطبق في دولتنا.ترابط كبير بين ما هو مطبق في دولة ما وما هو  يكون هناكقد ال  -9

 مفهوم األداء الوظيفي

حظي األداء باهتمام بالغ، كونه يعد من أهم المكونات األساسية في أي منظمة، فهو مؤشر على مدى التزام 

 .همودوافع العاملين بعملهم ووالئهم وانتمائهم له، فهو يعكس جميع قدرات العاملين على حد سواء

يقوم به الفرد أو مجموعة من األفراد من أعمال وأنشطة ترتبط بوظيفة أو ( األداء بأنه ما 2011ويعرف درة )

 مهنة ما.

ه، وعرف األداء بأنه العمل الذي يؤديه المرؤوس بما يسهم في تحقيق األهداف من خالل تفهمه لدوره، وإتقان

 (.2012ي )عربيات، تباعه للتعليمات التي تصل إليه من اإلدارة وسلوكه مع زمالئه، ورؤسائه، وتطوره المهنوا

 الدراسات السابقة

ــةأثــر تطبيــق أنظمــة اإلدارة تضــمن هــذا الجــزء عرضــًا للدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة   اإللكترونّي

. وتــم تقســيمها إلــى دراســات عربيــة وأجنبيــة، تاليــًا عرضــها وفــق تسلســل علــى األداء الــوظيفي فــي جامعــة آل البيــت

 زمني من األقدم إلى األحدث، وذلك كما يلي: 

 الدراسات العربية

الذي يواجه المدراء في نظم  اإللكترونيهدفت إلى الكشف عن أبرز عوائق تطبيق النظام ( 2000دراسة عبيان )

حيث تم  ،( من القيادات الرجالية والنسائية في مدينة الرياض2200الدراسة على ). أجريت هذه اإللكترونّيةالمعلومات 

في الداخلية من  اإللكترونيهم عينة الدراسة المعنوية )معوقات النظم  استبانة( 420رجع منها ) استبانة( 500توزيع )

كثافة العمل الورقي وعدم توافقها مع  وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز عوائق تطبيق النظام اإللكتروني وجهة نظر القادة(.
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العاملين في القسم  السريع، وكثرةالتطور السريع للبرامج، وعدم توافر البنية التحتية، كذلك تدني جاهزية شبكة االتصال 

 الواحد وضعف التدريب والتأهيل.

سام األكاديمية في الجامعات هدفت إلى بناء أنموذج لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األق (2011دراسة الحياصات )  

األردنية العامة في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة وقياس مدى كفايته. وقد تم تطوير أداة تكونت من أربعة 

التنفيذي، ضمان جودة التعليم وتطويره، العالقات اإلنسانية، البحث العلمي وخدمة المجتمع(. وقد تم  مجاالت )اإلداري 

. وأظهرت النتائج أن واقع تقييم ا( عميد42إذ تكونت عينة الدراسة من ) ،ة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائيةاختيار عين

األداء الوظيفي لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات العامة جاء بدرجة متوسطة، وفي ضوء ذلك قامت الباحثة في بناء 

 األقسام في الجامعات. أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء

هدفت إلى التعرُّف على مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات  (2011دراسة الصرايرة )

أظهرت نتائج . رئيس قسم أكاديمي (77ى )طبِّقت عينة الدراسة عل. و األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها

الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية كان مرتفعًا، باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة  الدراسة أن مستوى األداء

نوع الكلية، والجنس، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة، ومكان الحصول على درجة  (وهيإحصائية تعود لمتغيرات الدراسة 

 (.   الدكتوراه، والجامعة التي يعمل فيها

إلى بناء أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لموظفي الجامعات األردنية الحكومية استنادا  هدفت (2015دراسة قطيشات )

إلى قواعد القيادة األخالقية. وقد تم تطوير أداة تكونت من ثالثة مجاالت )الصفات األخالقية اإلدارية، الصفات األخالقية 

( 407إذ بلغ عددها ) ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الشخصية، الصفات األخالقية التعامل مع اآلخرين(. وقد

موظف إداري وأكاديمي إداري من الجامعة األردنية. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مالءمة األنموذج المقترح لتقييم أداء 

 موظفي الجامعات األردنية استنادا إلى قواعد القيادة األخالقية جاء بدرجة مرتفعة.

 راسات األجنبيةالد

لموظف في مؤسسات الدولة ( هدفت إلى التعرف على الكفايات التكنولوجية والتدريبية لدى اclay,2000دراسة كالي )

مة هذه الكافيات في إكسابه لصفات تميزه عن غيره من العاملين لتحسين نوعية اإلنتاج. واستخدم الباحث ومدى مالء
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للمقاييس المطورة من قبل الجمعية الدولية الستخدام  مبنية وفقاً  ،( كفاية تكنولوجية تدريبية33مكونة من ) استبانة

( مدير 76األمريكية باإلضافة إلى ) ةفي مؤسسات بالواليات المتحد اً ( موظف146التكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من )

المعلومات أقل من توقعات  الدراسة أن الموظفين لديهم كفايات تكنولوجيورئيس قطاع بمراكز نظم المعلومات. ودلت نتائج ا

المدراء بمراكز المعلومات. في حين تدنت استجابات المدراء عن المقاييس الدولية. وقد أوصى الباحث بضرورة توظيف 

أهمية تكنولوجيا المعلومات في تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المعلوماتية، وفهم عملية االتصال المعلوماتية وتقدير 

 .هاوتقويم هاوتنفيذ هاوتطوير  إعداد استراتيجيات العمل

 ،تقييم أداء رؤساء األقسام في جامعة نبراسكا، وتم استخدام أداة االستبانةهدفت إلى  ((Dunning, 2007دراسة داننج 

هذه  وقد أظهرت رئيس قسم، (306)و اً عميد(43)عينة الدراسة من والمغلق، تألفتإذ احتوت على أسئلة من النوع المفتوح 

 .هوفهم من أولئك الرؤساء يفتقدون معرفة الوصف الوظيفي الخاص بموقعهم 50 % الدراسة بأن

المطبق في  اإللكترونّيةلدراسة إلى التعرف على نظام األرشفة اهدفت هذه (Lee and Lee .2009)  دراسة لي أند لي 

بيانات كمية ونوعية لإلجابة على تـساؤالت  تاستخدم حيث ، 2008و  2003جمهورية كوريا الجنوبية بين عامي 

منها المجموعة  اإللكترونّيةالدراسة، ومن نتائج الدراسة وجود مجموعة من العوائق التي تؤدي إلى الحد من تطبيق األرشفة 

لتعـديل على نظام النسخ المؤقت يفتقد إلى تسجيل وقت وبيانات التعديل، االحتفاظ في األولى "عقبات تسجيل البيانـات ": ا

"عقبات في التطبيقات التكنولوجية " منها: عدم وجود نظام  الثانيةالبيانات والمـستندات يتم فقط لسنة واحدة. والمجموعـة 

ي المستخدم ": استخدام التوقيع اإللكتروني عند إغـالق ما المجموعة الثالثة "عقبات في النظام البشر ، أحفظ احتياطي يـوميأ

أو فتح أي وثيقة إال أن هذا النظام لديه عيوب منها عدم حمايته، وكذلك تغيير بيانات التوقيع تتغيـر مع الوقت، يجب 

 .استخدام شخص مضمون للعمل في وظيفة مدير دائرة األرشفة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة األرشفة إلكترونيًا (Moloi and Mutula .2007)موتيال مولوي أند  دراسة

في دولة بتسوانا في أفريقيـا، حيث قام الباحثان بعمل مقابالت معمقة مع العاملين في الوزارات، حيث بلغ عدد الـوزارات فيهـا 

. كما تم عمل مقابالت اموظف 95فهوفـي الـوزارات  ّيةاإللكترون، أما عدد العاملين المختصين في األرشـفة عشرة وزارة تسع

شخصية معمقة مع المسئولين عن دوائر األرشيف اإللكتروني. وتم تحليل بيانات المقابالت واالستبيانات تحلياًل كميًا 

اصة لألرشفة وخ اإللكترونّيةونوعيًا. وكان من أبرز النتـائج التـي توصـلت إليها الدراسة: عدم وجود قوانين لإلدارة 
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، لدى العاملين في الوزارات خبرة جيدة في عملية إدارة اإللكترونّيةفـي البلـد، قلـة وعي الموظفين بأهمية األرشفة  اإللكترونّية

 اإللكترونّيةالسجالت إال أنهم يفتقدون إلى المهارات األساسية في استخدام الحاسوب. أما العقبات التي تواجـه إدارة األرشفة 

، عدم متابعة صيانة الشبكة الموجودة اإللكترونّيةافتقـار الحكومـة فـي بتـسوانا إلـى البنيـة التحتيـة لـإلدارة )األرشفة( فهي:

  .باستمرار، نقـص اإلمكانيـات البـشرية والفنية والمادية إلدارة األرشيف إلكترونياً 

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

من الدراسات السابقة العربية واألجنبية من حيث األدب النظري، واألداة المستخدمة، واختيار منهج الدراسة، تمت االستفادة 

(، وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها من الدراسات الحديثة 2011،الصرايرة(، ودراسة)2000،كاليكدراسة)

، كما أن على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةرة أثر تطبيق أنظمة اإلداوالقليلة التي تناولت موضوع 

أهمية أثر تطبيق أنظمة ويمثل اتجاهًا رائدًا في اإلدارة المعاصرة، وتسهم في إيجاد  ،موضوع هذه الدراسة يتسم بالحداثة

 اإلدارية بكفاءة.األكاديمية و لوظائف ا إنجازفي  ها، وتعزيز دور على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةاإلدارة 

 منهجية الدراسة، وإجراءاتها:

: تكــون مجتمــع الدراســة مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام فــي جامعــة آل البيــت للفصــل الدراســي األول مجتمععع الدراسععة

ــلت البيانــات مــن الموقــع الرســمي لجامعــة آل  ،( عميــدًا ورئــيس قســم55(، والبــالغ عــددهم )م2021/ 2020) للعــام الجــامعي وقــد ُحصِّ

 البيت.

 ( يبين ذلك.1( عميدًا ورئيس قسم والجدول )50: اختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث بلغت )عينة الدراسة

 .، وسنوات الخبرةاألكاديمية والرتبة الجنس،توزع أفراد عينة الدراسة حسب     1الجدول 

 النسبة المئوية  العدد                      المتغير

 الجنس

 %92 46 ذكور

 %8 4 إناث

 %100 50 الكلي
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 % من إجمالي مجتمع الدراسة.90.9لقد بلغت نسبة العينة 

 أداة الدراسة

حيث تكون الجزء األول من البيانات الشخصية، وأما الجزء  ؛تم بناء وتطوير أداة لقياس متغيرات الدراسة وهي مكونة من جزأين

موزعة ، على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة ( فقرة لقياس 27فقد تكون من ) ،الثاني من األداة 

ومجـال ، آل البيـتالمطبقة في جامعة  اإللكترونّيـةبأنظمة اإلدارة أعضـاء هيئـة التـدريس مدى معرفة مجـال على أربعة مجـاالت وهـي: )

ـــــــــــــــــــــتفي جامعة اإلداري ل مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العم مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجـــــــــــــــــــــال ، و آل البي

الجامعة لدعم ل مدى توفر التسهيالت الالزمة من قبمجــال و آل البيــت، جامعة أداء أعضــاء هيئــة التــدريس فــي اإللكترونية في تحسين 

 (،2000بيــــــــــان)ع ، وذلــــــــــك بــــــــــالرجوع إلــــــــــى األدب النظــــــــــري، والدراســــــــــات الســــــــــابقة ذات العالقــــــــــة منهــــــــــا(أنظمة اإلدارة اإللكترونية

 (.2011)والصرايرة

 صدق األداة

( من أساتذة 5ُتحقِّق من صدق أداة الدراسة بطريقة صدق المحتوى، وذلك بعرضها على عدد من المحكمين والبالغ عددهم )

المحكمين اإلدارة التربوية، وأصول التربية، والقياس والتقويم، واللغة العربية، من أساتذة الجامعات األردنية، وقد ُطلب من 

تنقيح األداة ومراجعتها من حيث درجة وضوح الفقرات، وجودة الصياغة اللغوية، ودرجة انتماء الفقرات للمجال الذي تقيسُه، 

 تحيث ُجمعت البيانات من المحكمين، وبعد ذلك أُعيد ها،أو حذف وتعديل أي فقرة يرون أنها ال ُتحقق الهدف من األداة 

 الرتبة األكاديمية

 %62 31 أستاذ

 %30 15 مشارك

 %8 4 مساعد

 سنوات الخبرة

 %8 4 ( سنوات5أقل من )

 %30 15 ( سنوات10( إلى أقل من )5من )

 %62 31 ( سنوات فأكثر10)

 %100 50 الكلي
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أثر ( فقرة لقياس 30الجزء الثاني من األداة مكونًا من ) %( من الُمحكمين، حيث كان80) صياغتها، وفق ما توافق عليه

بناًء على آراء  ،( فقرة27وتم تعديله ليصبح ) على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت، اإللكترونّيةتطبيق أنظمة اإلدارة 

 .المحكمين

 ثبات األداة

( يبـين 2، والجـدول )وثبـات اإلعـادة للمجـاالت معامل االتساق الـداخلي )كرونبـاأ ألفـا(احتساب من ثبات األداة من خالل ُتحقِّق 

 ذلك

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت2الجدول   

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

أعضاء هيئة التدريس مدى معرفة مجال 

المطبقة في جامعة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة 

 آل البيت

0.86 

0.90 

مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجال 

اإلداري في ل اإللكترونية في تطوير العم

 آل البيتجامعة 

0.85 

0.90 

مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجال 

أداء أعضاء هيئة اإللكترونية في تحسين 

 آل البيتجامعة التدريس في 

0.84 

0.87 

ل الالزمة من قبمدى توفر التسهيالت مجال 

 الجامعة لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية
0.85 

0.89 
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 المعالجة اإلحصائية

م البرنامج   SPSS اإلحصائي اسُتخدِّ لتفريغ البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:   

 .لإلجابة عن السؤال األول اسُتخدِّمت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية -

واختبـار  لإلجابة عن السؤال الثـاني اسـُتخدِّمت المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، وإجـراء تحليـل التبـاين المتعـدد، -

 ت لمعرفة داللة الفروق. 

على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت من وجهة نظـر عمـداء الكليـات  اإللكترونّيةوللتعرف إلى أثر تطبيق أنظمة اإلدارة 

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لتكون مؤشـرًا علـى درجـة التقـدير باالعتمـاد علـى المعيـار  ون ورؤساء األقسام، اعتمد الباحث

 التالي في الحكم إلى تقدير المتوسطات الحسابية كاآلتي:

 ( مؤشرًا منخفضًا.2.33)أقل من أو يساوي  .1

 ( مؤشرًا متوسطًا.3.67( وأقل من أو تساوي )2.34أكبر من أو يساوي ) .2

 ( مؤشرًا مرتفعًا.3.68أكبر من أو تساوي ) .3

 : اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة

 .اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة  :المتغيرات المستقلة . أ

 : اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة الوسيطة اآلتية:المستقلة الوسيطةالمتغيرات  . ب

 (.ذكر، أنثى ، وله فئتان: )الجنس -

 سنوات فأكثر(. 10سنوات،  10إلى أقل من  5سنوات،  5أقل من الخبرة، ولها ثالث فئات: ) -

 الرتبة األكاديمية ولها ثالث فئات: )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(. -

 .األداء الوظيفي: المتغيرات التابعةج.      
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وحسب تسلسل أسئلتها: اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج  نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:  

على األداء الوظيفي فـي جامعـة آل البيـت  اإللكترونّيةما أثر تطبيق أنظمة اإلدارة  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول .1

لإلجابـة عـن هـذا السـؤال اسـُتخرِّجت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات من وجهة نظر عمداء الكليـات ورؤسـاء األقسـام؟ 

على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت مـن وجهـة نظـر عمـداء الكليـات  اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة المعيارية 

 يوضح ذلك. (3والجدول )، ساء األقسامورؤ 

 (3الجدول )

أثر تطبيق أنظمة  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجة، الستجابات عينة الدراسة عن مجاالت

 مرتبة تنازليًا. على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام اإللكترونّيةاإلدارة 

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

3 

مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجال 

أداء أعضاء اإللكترونية في تحسين 

 آل البيتجامعة هيئة التدريس في 

 مرتفع 1 97. 3.70

4 

مدى توفر التسهيالت الالزمة مجال 

الجامعة لدعم أنظمة اإلدارة ل من قب

 اإللكترونية

 متوسط 2 0.65 3.02

1 

أعضاء هيئة مدى معرفة مجال 

 اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة التدريس 

 آل البيتالمطبقة في جامعة 

 متوسط 3 0.65 2.45

 متوسط 4 0.77 2.53مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجال  2
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 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

اإلداري ل اإللكترونية في تطوير العم

 آل البيتفي جامعة 

 متوسط --- 0.76 2.93 المجموع الكلي

 

على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت من  اإللكترونّيةألثر تطبيق أنظمة اإلدارة أن الدرجة الكلية ( 3الجدول )يبين 

 ( وبانحراف معياري 2.93وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام جاءت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ)

)مدى مساهمة أنظمة مجال  حيث جاء، (3.70-2.53المتوسطات الحسابية للمجاالت مابين )( وتراوحت 0.76)مقداره

متوسط حسابي بأعلى في الرتبة األولى آل البيت( جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في اإلدارة اإللكترونية في تحسين 

ساهمت  اإللكترونّيةاإلدارة أن أنظمة  جة. وتفسر هذه النتيمرتفعة(، وبدرجة 0.97وبانحراف معياري مقداره ) (،3.70بلغ )

بشكل كبير في تسهيل عملية االتصال بين اإلدارات المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتبسيط اإلجراءات 

 اإلنتاجية، وتدعم التحول إلى إدارة ال مركزية. وزيادةوالمتابعة، وتسهيل عملية المراقبة  العمل، إنجازاإلدارية، وسرعة 

 (.2011(، واختلفت مع نتيجة دراسة الصرايرة )2001واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحياصات )

( في الرتبة آل البيتاإلداري في جامعة ل مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العموجاء مجال )مجال 

في كثرة  وقد تفسر هذه النتيجة. متوسطةجة (، وبدر 0.77(، وبانحراف معياري مقداره )2.53األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

األعباء الوظيفية الروتينية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مما ال يتيح لهم استغالل هذا الوقت في 

 .وفعاليتها تطوير العمل اإلداري، وال يسهم في رفع كفاءة اإلدارة

بت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات  وحسب ترتيب  كل مجال منفرداً وقد ُحسِّ

 المجاالت في األداة، حيث كانت على النحو اآلتي:
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آل المطبقة في جامعة  اإللكترونّيععععةبأنظمة اإلدارة أعضععععاء هيئععععة التععععدريس مدى معرفة  المجععععال األول:

 :البيت

، التـدريس عـن بعـد إلـىتقيـيم الحاجـة  المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والرتبـة، والدرجـة، لفقـرات مجـال اسُتخرِّجت

 ذلك. يوضح( 4والجدول )

 (4الجدول )

مدى معرفة مجال  الدراسة عن فقراتالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجة، الستجابات عينة 

 مرتبة تنازليًا. آل البيتالمطبقة في جامعة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة أعضاء هيئة التدريس 

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

1 
لدي معرفة شاملة عن الخدمات التي تقدمها جميع 

 المقدمة في الجامعة. اإللكترونّيةأنظمة اإلدارة 
 متوسط 1 0.97 2.61

2 
لدي معرفة شاملة عن األنظمة التي تستخدمها 

 العمادة والتي أحتاج إليها في عملي.
 متوسط 2 1.04 2.48

 متوسط 3 1.16 2.41 .اإللكترونّيةلدي خلفية معرفية عن اإلدارة  4

3 
 اإللكترونّيةأتابع باستمرار ما يتم تفعيله من األنظمة 

 الجديدة.
 متوسط 3 1.14 2.41

5 
لدي خلفية معرفية عن العناصر الرئيسة لإلدارة 

 .اإللكترونّية
 متوسط 5 1.11 2.40

 متوسط 6 1.06 2.39 .اإللكترونّيةلدي خلفية معرفية عن إيجابيات اإلدارة  6



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

307 
 

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

 متوسط --- 0.65 2.45 المجال الكلي

للدرجة الكلية  وبلغ المتوسط الحسابي، (2.61–2.39تراوحت ما بين )( أن المتوسطات الحسابية قد 4يبين الجدول )

، وبانحراف (2.45آل البيت )المطبقة في جامعة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة أعضاء هيئة التدريس مدى معرفة لمجال 

لدي معرفة شاملة عن الخدمات ( والتي تنص على "1حيث جاءت الفقرة رقم ) متوسطة،(، وبدرجة 0.65معياري مقداره )

(، 2.61في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) المقدمة في الجامعة". اإللكترونّيةالتي تقدمها جميع أنظمة اإلدارة 

ن لدى عينة الدراسة معرفة شاملة عن األنظمة أ وقد يفسر ذلك إلى (، وبدرجة متوسطة،0.97وبانحراف معياري مقداره )

، اإللكترونّيةن لدى عينة الدراسة خلفية معرفية عن مفهوم اإلدارة ملها والمستخدمة في جهة عملها، وأع التي تحتاجها في

المطبقة في الجامعة، وما يتم تفعيله من أنظمة  اإللكترونّيةلكن ينبغي التوعية بالخدمات التي تقدمها جميع أنظمة اإلدارة 

 جديدة.

" بالرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي .اإللكترونّيةلفية معرفية عن إيجابيات اإلدارة لدي خ( ونصها " 6وقد جاءت الفقرة رقم )

إلدارة واقع التطبيق المنخفض ل (، وبدرجة متوسطة، وقد ُيعزى ذلك بسبب0.65(، وبانحراف معياري مقداره )2.39بلغ )

يستخدم فيها  وحتى في  الحاالت التي جامعة،عمل ال إلى االعتماد الكبير في التعامالت واعتبارها األساس في اإللكترونّية

ورقية موازية للعمل، وقد يكون السبب أيضًا في ذلك قلة عامالت، فيجب أن تكون هناك نسخة في الم اإللكترونّيةاإلدارة 

، والتي في حال انقطاعه عن الثقة في التكنولوجيا ومرفقاتها، أو ارتباط التكنولوجيا بعوامل أخرى مثل الطاقة الكهربائية

واختلفت مع نتيجة  (،2000عبيان )واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  .اإللكترونّيةالجامعة تعيق استخدام التكنولوجيا واإلدارة 

 (.2015قطيشات )

آل اإلداري في جامعة ل مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمالمجععال الثععاني: مجععال 

 : البيت
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مدى مساهمة أنظمة اإلدارة مجـــــال المتوســـــطات الحســـــابية، واالنحرافـــــات المعياريـــــة، والرتبـــــة، والدرجـــــة، لفقـــــرات  اســـــُتخرِّجت

 ( يوضح ذلك.5والجدول )آل البيت، اإلداري في جامعة ل اإللكترونية في تطوير العم

 (5الجدول )

مدى مساهمة أنظمة مجال  فقراتات عينة الدراسة عن الستجابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة 

 مرتبة تنازلياً  آل البيتاإلداري في جامعة ل اإلدارة اإللكترونية في تطوير العم

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

3 
تعمل على تسهيل عملية االتصال بين اإلدارات 

 المختلفة.
 متوسط 1 1.03 2.65

7 
تساعد على زيادة معدل المرونة اإلدارية في  

 التعامل مع أي تغيير يطرأ
 متوسط 2 1.06 2.59

 متوسط 3 1.02 2.57 تسهم في توفير الموارد المادية وتقلل التكاليف. 5

 متوسط 4 1.13 2.54 تسهم في تبسيط اإلجراءات اإلدارية 2

4 
الوقت توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في 

 المناسب.
 متوسط 5 1.13 2.52

 متوسط 6 1.06 2.46 تعمل على تقليل ظاهرة الفساد اإلداري. 6

1 

إلغاء او إنشاء أو دمج ) تغير الهيكل التنظيمي

بما يزيد من فعالية وكفاءة ( بعض الوحدات

 .التنظيم

 متوسط 7 0.88 2.36
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 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

 متوسط --- 0.77 2.53 المجال الكلي

للدرجة الكلية  وبلغ المتوسط الحسابي، (2.65-2.36المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 5يبين الجدول )

، وبانحراف معياري (2.53آل البيت)اإلداري في جامعة ل مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العملمجال 

تعمل على تسهيل عملية االتصال بين  على"والتي تنص ( 3رقم ) ةحيث جاءت الفقر  متوسطة،(، وبدرجة 0.77مقداره )

(، وبدرجة 1.03وبانحراف معياري مقداره ) (،2.65في الرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ )" .اإلدارات المختلفة.

غالبًا أن تشابه اإلجراءات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس على اختالف خبراتهم اإلدارية،  ، وقد ُيعزى ذلك إلىمتوسطة

تنسجم مع األعراف المعمول بها في الجامعة، والتي تحدد الطرق التي يجب أن يتعامل بها أعضاء هيئة التدريس من  ما

 حيث المراسالت.

و إنشاء أو دمج بعض الوحدات( بما يزيد من فعالية تغير الهيكل التنظيمي )إلغاء أ "ونصها ( 1)جاءت الفقرة رقم  وقد

وقد  ،متوسطة(، وبدرجة 0.88وبانحراف معياري مقداره ) (،2.36خيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )بالرتبة األ" وكفاءة التنظيم.

على تخفيف البيروقراطية في العمل، وال تدعم التحول  اإللكترونّيةأنه في بعض األحيان ال تعمل أنظمة اإلدارة  ُيعزى ذلك

دراسة داننج  واتفقت هذه النتيجة مع إدارة ال مركزية بتغير الهيكل التنظيمي للجهة حتى يزيد من فعالية وكفاءة النظام. ىإل

Dunning, 2007)) مولوي أند موتيال  دراسة، واختلفت مع دراسة(2007. Moloi and Mutula). 

 آل البيت: جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في تحسين في اإللكترونية اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال  :المجال الثالث

 اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجة، لفقرات  اسُتخرِّجت

 ( يوضح ذلك.6، والجدول )آل البيت جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في تحسين في اإللكترونية

 (6الجدول)

 مساهمة مدىمجال  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجة، الستجابات عينة الدراسة عن فقرات

 مرتبة تنازليًا. آل البيت جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في تحسين في اإللكترونية اإلدارة أنظمة
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 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.04 4.17 العمل. إنجازتؤدي إلى سرعة  4

 مرتفعة 2 95. 3.98 تسهم في زيادة اإلنتاجية. 1

 مرتفعة 3 1.37 3.88 اإلبداع والتطوير الذاتي. تعمل على تحفيز روح 6

 مرتفعة 4 1.09 3.71 تعمل على تسهيل عملية المراقبة والمتابعة. 5

 متوسطة 5 1.24 3.61 الشفافية وإتاحة المعلومات.تعمل على تحقيق  3

 متوسطة 6 1.41 3.48 تسهم في انخفاض نسبة األخطاء في العمل. 2

 مرتفعة --- 97. 3.70 المجال الكلي

 

 لمجالللدرجة الكلية  وبلغ المتوسط الحسابي،(4.17-3.48المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 6يبين الجدول )

، وبانحراف (3.70آل البيت)جامعة أداء أعضاء هيئة التدريس في مدى مساهمة أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تحسين 

في " .العمل إنجازتؤدي إلى سرعة  والتي تنص على"( 4رقم ) ةحيث جاءت الفقر مرتفعة. (، وبدرجة 0.97معياري مقداره )

األثر  وقد ُيعزى ذلك إلى ،مرتفعة(، وبدرجة 1.04وبانحراف معياري مقداره ) (،4.17الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

، خاصة فيما يتعلق بسرعة الحصول على المعلومات والبيانات، وتخزينها، اإللكترونّيةالفعال لتطبيق أنظمة اإلدارة 

والمساهمة في تطوير العمل اإلداري، وزيادة اإلنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين فاعلية العمليات الجامعية، والتخلص من 

 األعمال الورقية. 

بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " العمل. تسهم في انخفاض نسبة األخطاء في "ونصها ( 2)وجاءت الفقرة رقم 

، وفهمها، اإللكترونّيةالقيام بأعباء اإلدارة  وقد ُيعزى ذلك إلىمتوسطة، ( وبدرجة 1.41، وبانحراف معياري مقداره )(3.48)

أعضاء هيئة  ستراتيجياتها، وهيكلها، ونظام العمل بها، وهذا األمر غير مكتمل النضوج في الجامعة، فبعضوإدراك إ
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بشكل جيد، فيما يزال البعض بعيدًا كل البعد عن استخدام التكنولوجيا، بل  اإللكترونّيةاإلدارة  ن على استخدامالتدريس قادرو 

 (.2000واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبيان ) يخشاها ويبحث عن مبررات لعدم األخذ بها.

 : نيةرواإللكت اإلدارة أنظمة لدعم الجامعة لقب من الالزمة توفرالتسهيالت مدىمجال : المجال الرابع

 لقب من الالزمة توفرالتسهيالت مدىمجـال المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجـة، لفقـرات  اسُتخرِّجت

 ( يوضح ذلك.7والجدول ) ،اإللكترونية اإلدارة أنظمة لدعم الجامعة

 (7جدول )

 مدىمجال  واالنحرافات المعيارية، والرتبة، والدرجة، الستجابات عينة الدراسة عن فقراتالمتوسطات الحسابية، 

 مرتبة تنازليًا. اإللكترونية اإلدارة أنظمة لدعم الجامعة لقب من الالزمة توفرالتسهيالت

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

1 

بمواصفات مناسبة توفر الجامعة أجهزة حاسب 

عضو هيئة التدريس من الدخول إلى أنظمة  تمكن

 .اإللكترونّيةاإلدارة 

 متوسط 1 0.70 3.35

5 
تستجيب الجامعة بشكل سريع ألي متطلبات تقنية 

 تخدم مصلحة العمل.
 متوسط 2 1.05 3.11

3 

توفر الجامعة كافة البرامج التي يحتاجها عضو 

المستخدمة في لتشغيل األنظمة  هيئة التدريس

 .مجال عمله

 متوسط 3 1.28 3.04

 متوسط 4 0.93 3.02طابعة، ) توفر الجامعة كافة ملحقات الحاسب 4
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 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

التي يحتاجها عضو هيئة ( لخإوحدات، تخزين ...

 التدريس في مجال عمله.

 متوسط 5 0.94 2.96 توفر الجامعة شبكة اتصال سريعة وآمنة. 2

6 
لحفظ البيانات توجد قواعد بيانات كافية 

 والمعلومات.
 متوسط 6 1.11 2.91

 متوسط 7 1.23 2.89 .تهتم الجامعة بتطوير األنظمة بشكل مستمر 8

7 

توفر الجامعة دورات تدريبية وورش عمل لتعليم 

عضو هيئة التدريس كيفية استخدام أنظمة اإلدارة 

 .اإللكترونّية

 متوسط 8 1.20 2.74

 متوسط --- 0.65 3.02 المجال الكلي

للدرجة الكلية  وبلغ المتوسط الحسابي ،(3.35-2.74المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 7يبين الجدول )

وبانحراف معياري مقداره  (،3.02الجامعة لدعم أنظمة اإلدارة اإللكترونية)ل مدى توفر التسهيالت الالزمة من قبلمجال 

توفر الجامعة أجهزة حاسب بمواصفات مناسبة تمكن عضو هيئة  على" والتي تنص( 1رقم ) ةحيث جاءت الفقر ، (0.65)

، وبانحراف معياري (3.35في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" .اإللكترونّيةالتدريس من الدخول إلى أنظمة اإلدارة 

لمنسوبي الجامعة  كترونّيةاإللأن الجامعة تقدم العديد من الخدمات  وقد ُيعزى ذلك إلى ،متوسطة(، وبدرجة 0.70مقداره )

المعلومات سواء من داخل الشبكة المحلية بالجامعة، أو من خالل شبكة  ،اإللكترونيمن خالل الوصول لموقع الجامعة 

 (.اإلنترنت)العالمية 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

313 
 

توفر الجامعة دورات تدريبية وورش عمل لتعليم عضو هيئة التدريس كيفية استخدام  "ونصها ( 7)وقد جاءت الفقرة رقم 

( وبدرجة 1.20وبانحراف معياري مقداره ) (2.74بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" .اإللكترونّيةأنظمة اإلدارة 

كما أن ميزانية نقص الموارد الفنية من األجهزة في الجامعة، وتدني مهارات الموارد البشرية،  وقد ُيعزى ذلك إلى .متوسطة

الجامعة ال تحتمل شراء أجهزة حاسوب، وعمل دورات تدريبية وورش عمل، وعدم وجود تمويل خارجي لهذه الدورات 

 (.2015اسة قطيشات )(، واختلفت مع در 2011الحياصات )واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  التدريبية.

اسـتجابات أفـراد  ( فـي0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ) هل :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

علـــى األداء الــوظيفي فـــي جامعــة آل البيـــت مــن وجهـــة نظــر عمـــداء الكليـــات  اإللكترونّيــةأثـــر تطبيــق أنظمـــة اإلدارة عينــة الدراســـة عــن 

المتوســـطات  اســـُتخرِّجت، تبعـــًا لمتغيـــرات: )الجـــنس، والرتبـــة األكاديميـــة، وســـنوات الخبـــرة(؟  لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ورؤســـاء األقســـام

علــى األداء الــوظيفي فــي جامعــة آل البيــت مــن وجهــة نظـــر  اإللكترونّيــة، ألثــر تطبيــق أنظمــة اإلدارة الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة

أثــر تطبيــق أنظمــة ( علــى جميــع مجــاالت الجــنس، والرتبــة األكاديميــة، وســنوات الخبــرةعــًا لمتغيــرات: )عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام تب

 ( يوضح ذلك.8، والجدول )على األداء الوظيفي في جامعة آل البيت اإللكترونّيةاإلدارة 

 متغير الجنس

 (8جدول )

على  اإللكترونّيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لمجاالت أثر تطبيق أنظمة اإلدارة 

 لمتغير الجنس تعزى  األداء الوظيفي في جامعة آل البيت

 المتغير المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

أعضاء هيئة مدى معرفة 

بأنظمة اإلدارة التدريس 

المطبقة في  اإللكترونّية

 آل البيتجامعة 

 1.07 2.59 ذكر

-.605 

 

49 

0.54 
 1.07 2.67 أنثى
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 مساهمة مدىمجال 

 اإللكترونية اإلدارة أنظمة

 في

 اإلداري لتطويرالعم

 آل البيتفيجامعة 

 1.08 2.61 ذكر

-.734 

 
49 0.46 

 1.14 2.71 أنثى

 مساهمة مدىمجال 

 اإللكترونية اإلدارة أنظمة

أداء أعضاء  تحسين في

 جامعة هيئة التدريس في

 آل البيت

 70. 2.92 ذكر

2.674 

 
49 0.00 

 95. 2.64 أنثى

 توفر مدىمجال 

 من الالزمة التسهيالت

 أنظمة لدعم الجامعة لقب

 اإللكترونية اإلدارة

 

 61. 2.75 ذكر

2.269 

 
49 0.02 

 98. 2.51 أنثى

 968. 62. 2.72 ذكر المجال الكلي

 
49 0.33 

 73. 2.63 أنثى

أداء  تحسين في اإللكترونية اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال للجنس على  تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 اإلدارة أنظمة لدعم الجامعة لقب من الالزمة توفرالتسهيالت مدىومجال  آل البيت جامعة أعضاء هيئة التدريس في

 (.2011واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الصرايرة )، ولصالح الذكور اإللكترونية
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 متغير سنوات الخبرة 

 (10جدول )

على األداء الوظيفي في  اإللكترونّيةأثر تطبيق أنظمة اإلدارة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت

 الخبرة لمتغير سنوات جامعة آل البيت تعزى 

 
مجموع 

 المربعات

مربع 

 األوساط
 ف

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

أعضاء هيئة التدريس مدى معرفة 

المطبقة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة 

 آل البيتفي جامعة 

0.024 0.584 0.020 

48 

0.98 

 اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال 

 لالعم تطوير في اإللكترونية

 آل البيت جامعة في اإلداري

3.724 0.575 .240 48 0.49 

 اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال 

أداء  تحسين في اإللكترونية

 جامعة أعضاء هيئة التدريس في

 آل البيت

0.498 0.620 0.402 48 0.67 

 التسهيالت توفر مدىمجال 

 لدعم الجامعة لقب من الالزمة

 اإللكترونية اإلدارة أنظمة

0.634 0.372 0.856 48 0.34 
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 0.39 48 0.949 0.436 0.827 المستوى الكلي

 أظهرت نتائج الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة على أي من المجاالت.

 (.2011واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الصرايرة )

 متغير الرتبة األكاديمية

 (11جدول)

على األداء الوظيفي في  اإللكترونّيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أثر تطبيق أنظمة اإلدارة 

 جامعة آل البيت تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية

 
مجموع 

 المربعات

مربع 

 األوساط
 ف

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

أعضاء هيئة التدريس مدى معرفة 

المطبقة  اإللكترونّيةبأنظمة اإلدارة 

 آل البيتفي جامعة 

.667 .222 .392 

48 

.759 

 اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال 

 لالعم تطوير في اإللكترونية

 آل البيت جامعة في اإلداري

.637 .212 .426 48 .735 

 اإلدارة أنظمة مساهمة مدىمجال 

أداء أعضاء  تحسين في اإللكترونية

 آل البيت جامعة هيئة التدريس في

.563 .188 .451 48 .717 
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 التسهيالت توفر مدىمجال 

 لدعم الجامعة لقب من الالزمة

 اإللكترونية اإلدارة أنظمة

.361 .120 .267 48 .849 

 622. 48 590. 315. 945. المستوى الكلي

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية على أي من المجاالت.أظهرت نتائج الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات 

 (.2011واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الصرايرة )

 

 التوصيات

 فيما يلي مجموعة من التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة: ون الباحثيعرض 

بشكل كامل وتحويل جميع اإلجراءات األكاديمية واإلدارية التي تتم بالطريقة التقليدية إلى  اإللكترونّيةاإلدارة  _ تفعيل1

 .اإللكترونّية

 .  اإللكترونّية_ وضع األنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم التعامالت 2 

 .لبياناتالتحسين المستمر للبنية التحتية من أجهزة الحاسوب والبرامج وشبكات االتصال وقواعد ا_ 3

 توفير الدعم المالي والموارد البشرية المتخصصة لتطوير األنظمة بشكل مستمر._4
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 بورصة عمان لألوراق المالية في تنشيط  االستثمارور صناديق د

 

  أماني محمد سليمان الخليفات

  القوات المسلحة األردنية_الثقافة العسكرية_التعليم الجامعي_جامعة الحسين بن طالل

  أ. د. بسمان عمر الضالعين

  جامعة الحسين بن طالل

 

 الملخص

 االستثمار صناديق   ة  على أهمي   ركيز  الت  بان عم   بورصة   في تنشيط   االستثماراديق صن ورد على فتعر  ال إلىراسة الد  ت هدف

تم وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي, و . بورصة  القها في التي تحق   ةي  االقتصاد الوفورات   دراسة  و , الوطني   االقتصادفي 

( 200حيث تم  توزيع ) ,من المستثمرين في قاعات التداول, وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة والمكونة استبانةإعداد 

ستخدام اولتحليل البيانات تم  ,%(88( ما نسبته )176) اإلحصائي  وبلغ عدد االستبانات المستردة والقابلة للتحليل  ,استبانة

 .ات المعياريةالوصفي والمتمثلة في التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف اإلحصاءأساليب 

وعلى حجم التداول وتقليل  ,هاوتطوير  بورصة عمان على تنشيط االستثمارلصناديق ثر أ وجود إلىوتوصلت الدراسة 

كبيرة في تعزيز ال تهاهميألإنشاء صناديق استثمارية في بورصة عمان بوأوصت  في بورصة عمان. االستثمارمخاطر 

المشاركة مع البنوك بتمكين البنوك األردنية للبدء و  ,البورصةدورها في تعزيز نشاط و , دخاري لصغار المستثمري الوعي اال

 لدخول والمشاركة في األسواق النقدية.اإنشاء صناديق استثمار مشتركة توفر للمستثمرين و ,, الدولية

 

 .المالية ، األوراقبورصة عمان ،االستثمارلمات المفتاحية: صناديق الك
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The Role of Investment Funds in Revitalizing the Amman Stock Exchange 

 

Abstract 

    The study aims to identify the role of investment funds in revitalizing the Amman Stock 

Exchange by focusing on the importance of investment funds in the national economy, and to 

study the economic savings that they achieve in the stock exchange. A descriptive and 

analytical approach is used. A questionnaire was prepared and distributed to the members of 

the study sample consisting of investors in trading halls. 200 questionnaires were distributed, 

176 of which were recovered and statistically analysed, rating (88%). As for data analysis, 

descriptive statistical methods were used, represented in the frequencies, percentages, 

arithmetic averages, and standard deviations. 

 

    The study concludes that there is an impact of investment funds on the revitalization and 

development of the Amman Stock Exchange, and on trading volume and reducing investment 

risks in the Amman Stock Exchange. It recommends the establishment of investment funds in 

the Amman Stock Exchange due to its great importance in enhancing the savings awareness 

of small investors, and its role in enhancing the activity of the stock exchange, enabling 

Jordanian banks to start participating with international banks. It also recommends 

establishing joint investment funds which provide investors with entry and participation in the 

money markets. 

Keywords: the Investment Funds, Amman Stock Exchange, Securities 
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 إلطاِر العام للّدراسةا

 مةالمقدّ  1.1

على الد  زدادت أهميت  اوقد  ,ولالد   اقتصاد   حورا  رئيسا  في تنمية  وم   ة  مهم   ركيزة   سواق  األ عد  ت       في  الذي تمارسه   ور  ها بناء 

في  ة  األساسي   عامال  من العوامل  ة  المالي   سواق  األوتمثل  ,الوطني االقتصاد الي تنمية  وبالت   ,سات  والمؤس   األفراد   خرات  مد   تنمية  

على  إيجابي   ر بشكل  ها يؤث  وتنظيم   ة  المالي   سواق  األ كفاءة   ن  إف لذلك   ,ولالد   ة في تلك  واألجنبي   ة  المحلي   موال  األ رؤوس   جذب  

 (.2012,)شريط ةولفي الد   ي  االقتصاد النمو   

 

 ة  ي  االقتصاد نمية  في الت   القوي   رتباطه  ال يني  االقتصادمن  الكثير   هتمام  ا  مويل يجذبالت   أن  إلى ( 2013فرحات)وتشير  

 ساليب  األ لتلك   األفضل   ستخدام  باالة  الكفيل رق  الط   ن  أ إال   ,ة  تاحالم   هادوات  أو  مويل  الت   أساليب   د  مع تعد   زامن  بالت   ,ة  جتماعيواال

 ة  ز مكانة  متمي   ت  التي الق   ة  المالي   سواق  األ ساليب  ومن هذه األ ,اقتصاد يا  كبيرا  ألي  تحد   ل  شك  ها البعض ي  لبعض   ة  كملها م  وجعل  

 الصورة   الذي يعكس   ,ها المالي  سوق   مدى نجاح  ب   يقاس   ول  الد   اقتصاد   وأصبح   ,العولمة   بعد   ة  وخاص   الحديث   في العصر  

 .قتصاد  لال ة  الحقيقي  

 

 بشكل   المالي   وق  الس   و متابعة  أ ة  المالي   القوائم   هم  في ف   يملك المعرفة   فضل لمن الاأل عد  ي   في الصناديق   االستثمار كما أن  

 ركات  ة للش  المالي   المخاطر   طبيعة   معرفة   جل  أمن  مستمر   شكل  ق ب  ها ت دق  ن  أ االستثمار صناديقز ما يمي   كما أن   ,م ستم ر

ناديق في هذه   ة  درجالم    البيانات   ة  كاف   وتحليل   نوات  الس   على مدار   ة  المالي   األوراق موقفها المالي في سوق   ومعرفة   ,الص 

حيث بلغ عدد  ,انبورصة عم   في تنشيط   االستثمار صناديق به   الذي تقوم   ور  الد   لمعرفة   راسة  ت هذه الد  . وجاء  والمعلومات  

وصندوق األفق  ,االستثمارو سكان للتجارة اإل ن هما: صندوق بنكاالستثمار المسجلة في بورصة عمان اثنيصناديق 

 ن للتداول.يلدى البورصة ولكنهما غير مدرج نمسجال انقدو الصن وهذان ,ي االستثمار 
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 وأسئلتها راسةمشكلة الدّ  2.1

من  ,اآلمن   االستثماررتبط منها بما الم  ال سي   ,ا  عالمي   ة  المالي   األوراق سوق   في تنشيط   المتزايد   هتمام  اال في ضوء  

 ة  وفعالي   ة  كفاء   را  في تقييم  مؤش   عد  وت   ,وق  الس   ا  في نشاط  دورا  أساسي   والتي تلعب   ,االستثمار وصناديق   حافظ  خالل الم  

من  االستثمارعلى  ع  شج  وي   ,ساتومؤس   ن واألجانب من أفراد  المستثمرين المحليي   ومقياسا  يجذب   ,وق في هذا الس   االستثمار

 ول  للد   الوطني   االقتصادة على المالي   األوراق سواق  أفي  االستثمار صناديق   ت في تأثير  التي بحث   ة الدراسات  ولقل   ,جهة

 ت هذه  جاء   ,أخرى  ها )بورصة عمان( من جهة  األردن وسوق   وبالتحديد  , األوسط   رق  الش   وخصوصا  دول   ,النامية  

 ة.المالي   األوراق سوق   في تنشيط   االستثماردور صناديق ي لتحر  راسة   الد  

 ذبذب  والت   ,ة  المالي   األوراقفي  داوالت  الت   مهم من خالل   اقتصادي   ة من نشاط  المالي   األوراق له سوق  ونظرا  لما يشك  

 سهم  األ وعدد   داول  الت   وحجم   العائد   ل في تحديد  تدخ   ,هومتغيرات   وق الس   في مؤشرات   وانخفاض   من ارتفاع   الذي نالحظه   الحاد  

 االستثمار كصناديق   جديدة   أدوات   ستحداث  او  ,فترة زمنية محددة خالل   ذة  المنف   العقود   وعدد   هم  ل دوران الس  ومعد   ة  تداولالم  

ة  المالي   وراق  لألة  حفظم   لتشكيل   ة  الكافي موال  األ لعدم توفر   االستثمارعن  فراد  األ امتناع   يضا  أ ,ة  المالي   األوراق سواق  أ لتنشيط  

صناديق  داء  أ ومعرفة   ,رلها المستثم   التي قد يتعرض   ة  حتملالم   ل من المخاطر  والتي تقل   نويع  ها بالت  ع  تمت   لعدم   ,بهم ة  الخاص  

 ها المالي.و نقصان في نشاط  أ ما زيادةإان عم   بورصة   في تنشيط هاوتقييم   هاوقياس   االستثمار

 

 التالي: حون  العلى  راسة  جها الد  عال  التي ت   المشكلة   صياغة  مكن ي   ة  السابق على المعطيات  وبناء  

 في تنشيط بورصة عمان لألوراق المالية؟ االستثمارهل هناك دور حقيقي لصنايق  -1

   ة  سئلاأل تم صياغةعمان  بورصة   في تنشيط   االستثمار صناديقه ب الذي تقوم   ور  الد   ولمعرفة 

 التالي ة :ة   الفرعي  

 على تنشيط بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -2

 على حجم التداول في بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -3

 في بورصة عمان؟ االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارما هو أثر صناديق  -4

 على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين في بورصة عمان؟ االستثمارما هو أثر صناديق  -5
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 ةراسات الدّ فرضيّ  3.1

راسة  الحالي ة  ا  راسة  وأسئ لت ها الم ختلفة  ولتحقيق  أهداف  الد   على الن حو  الت الي:تم  بناء  فرضي ات الد راسة   ,عتمادا  على مشكلة  الد 

على تنشيط  بورصة   االستثمار( لصناديق  α≤0.05) مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   ال يوجد  : ةالفرضّية الرئيس

 عم ان.

 ويتفّرُع عنها الفرضيات التالية: 

H01مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على تطوير بورصة عمان. االستثمار 

H02مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على حجم التداول في بورصة  االستثمار

 عمان.

H03مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمار. 

H04مستوى الداللةعند  ة  حصائي  إ داللة   ور ذأث   يوجد   : ال (0.05≥α لصناديق )على توفير مالذ آمن لصغار  االستثمار

 المستثمرين.

 

 راسةأنموذج الدّ 4.1
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 (2018 ،وسليم ،)سعيد بـعداد الباحثة باالستعانة إ
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 اّلدراسة أهدافُ  5.1

 ان من خالل  عم   بورصة   في تنشيط   االستثماراديق ور صند   على فتعر  لل رئيسي   راسة بشكل  هذه الد   تهدف  

 الية: الت   على الجوانب   ركيز  الت  

 .على تطوير بورصة عمان االستثمارصناديق دور ف على التعر   -1

 على حجم التداول في بورصة عمان. االستثمارصناديق دور  دراسة   -2

 .االستثمارعلى تقليل مخاطر االستثمار  صناديقبه  ور الذي تقوم  بيان الد   -3

توفير مالذ آمن ل االستثمار من أدوات   جديدة   داة  أك االستثمار صناديقبه  أن تقوم   ور الذي من الممكن  تحديد الد   -4

 لمستثمرين.ا لصغار

 

 ,انعم   بورصة  في تنشيط    االستثمار صناديق   دور   في توضيح   ي ةالتطبيقة العملي  ة همي  ل األتتمث  : الّدراسة أهمّية 6.1

ها هم واستغالل  موال  أ لتوظيف   استثماري ة جديدة   بدائل   يجاد  إل ,همئات  ف   مختلف  على  تهموحاج خرينالمد   المستثمرين   وتلبية  لرغبة  

 بورصة   في تنشيط   تساهم   صناديقذا كانت هذه الإوما  ,ةفي البورص المتداولة  ة  و المدرج ندات  والس   سهم  ها في األوتنويع  

 األوراقهم في موال  أ خرين من إدخار  المستثمرين المد   لكي تسمح لصغار   االستثمار لصناديق   ة  الحاج وجود  و  ,م الأان عم  

 ومساهمة   ,المتوقعة   المخاطر   مع مقدار   تتناسب   ة  معقول تحقيق عوائد   بما يضمن   ,ة  المالي   األوراق في سوق   ة  المتاحة  المالي  

في  ائدة  الس   ةي  االقتصاد وضاع  األ ية في تنشيط بورصة عمان ضمناالستثمار وضيح دور الصناديق في ت ة  هذه الدراس

 ي. المحل   االقتصادرت على ث  أوالعوامل التي  ردناأل

 

ان سوق عم   لتنشيط   االستثمار صناديقفيه  ور الذي تقوم  الد   وإظهار   توضيح   من خالل   ة هذه الدراسةح أهميا  فتتض  ا علمي  أم  

 غار  ستثمرين الص  الم   الل تزويد  من خ   ة  المالي   داة  األهذه    من استخدام  ف التخو   ا  في إزالة  دورا  مهم   لعب  تكما  ,ة  المالي   لألوراق  

هميتها أ نواعها و أ ومعرفة   هاوتوضيح   االستثمار مفهوم صناديق   ستقراء  ا إلى كما تهدف   ,ة  والمطلوبة  الالزم بالمعلومات  

 األوراق في سوق   االستثمار لصناديق   ي  االقتصادور ح الد  يوض   ,متكامل   علمي    ر  تصو   وإعطاء   ,لمفص   حكامها بشكل  أو 

في  االستثمار وتشجيع   خرات  ب المد  على جذ   ر  ( يؤث  ااستثماري ها )وعاء  لكون   ستثماري ةاال ناديق  على الص   ركيز  بالت   ,ةالمالي  
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 في تنشيط   االستثمار ور صناديق  د   المهتمين في دراسة   لبة  للط   ة  علمي   مادة   ة  راسالد   هذه   ر  كما وتوف   ,ةالمالي   األوراقسوق 

 .(انبورصة عم  ة )المالي   األوراقسوق 

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية7.1

موال من خالله الجمع بين الطلب على األموال والعرض لألهو المكان الذي يتم  (:StockMarket) الّسوق المالي -

 ,)أبو زيدعن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال  المباشرغير ء كان ذلك باالتصال المباشر أو سوا

2009). 

 لع  والس   ة  المالي   األوراق سواق  أ جميع أعمال   ممارسة   إلى سوق يهدف  (: Amman Stock Exchange)ان بورصة عمّ  -

 والطلب   ض  وى العر  ل ق  تفاع   المناسب لضمان   المناخ   وتوفير   ,هاوخارج   المملكة   داخل   هاها وتطوير  ها وإدارت  وتشغيل   ات  والمشتق  

 ة وتنمية  المالي   في األسواق   االستثمار ثقافة   ونشر   ,والعادل ليم والواضح  الس   داول  س الت  وفق أس   المتداولة  ة   المالي   األوراقعلى 

 .(2015,عباد)ركةمها الش  التي تقد   والخدمات  ة المالي   باألسواق  قة   المتعل   المعرفة  

 األوراقها في وتوظيفها واستثمار   األفراد   خرات  مد   وعاء مالي لتجميع   يه (:Investment Funds)االستثمارصناديق  -

فقا  و   األموال   في إدارة   الحديثة   األساليب   ىحد  إوهي  ,ةالمالي   األوراقحافظ م   في إدارة  خبرة    ذات   جهة   ة من خالل  المالي  

 صناديق س  التي تؤس   على الجهة   بالفائدة   بما يعود   ,هم للمخاطر  ل  تقب   ودرجة   ة  هم الخدمي  حتياجات  االمستثمرين و  لرغبات  

 .(2016 ,ودويكات دالحدا ,الزرقان ,)موسى ككل القومي   االقتصادخرين وعلى وعلى المد   ,االستثمار

 

 دراسةحدود الّ  8.1

في تنشيط  االستثمار: تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة بأنها تقيس دور صناديق الحدود الموضوعية -1

 بورصة عمان.

 .2020-2019لقد تم إجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي  الحدود الزمانية: -2

: وتتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة والتي اقتصرت على جميع المستثمرين في قاعات الحدود البشرية -3

 .االستثمارالتداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق 
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 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 وتطّورها االستثمارنشأة صناديق  1.2

 ول  الد   تعد  لكن  ,االستثمار صناديق ظهور   هد بداية  الذي ش  مان والز   المكان   فاق بين الباحثين على تحديد  ال يوجد ات  

 صناديق   نشأة   راسات أن  ترى إحدى الد   حيث   ,االستثمارصناديق  تأسيس   ومن ثم   ,البورصات   في تأسيس   ابقة  الس   ة  الغربي  

 ,1870ابت عام الث   المال   ذات رأس   االستثمار أو شركات   المغلقة   ناديق  الص   ابتكار   حيث تم   ,سكتلنداأ إلى تعود   االستثمار

 عيد  لى الص  أما ع .حترفين بالبورصةم   تدار لمعرفة   أموال   إدارة   هم لدى شركات  أموال   غار آنذاك بإيداع  خرون الص  قام المد   وقد

في  األجل والر قصير  البنك األهلي صندوق األهلي للد   حين أنشأ   ,جربةوض هذه الت  خ   إلى األسبق   عودية  كانت الس   ,العربي

بعد هذا  عودية إال  الس   االستثمار صناديق   وتنظيم   ر قواعد  سم تصد  اب ستثماري إل صندوق جاري أو  لت  ثم او  ,1979ديسمبر 

العديد من  جربة في إصدار  هذه الت  لنجاح    عودية نتيجة  ت البنوك الس  ستمر  او 1993أي في بداية عام  ,عاما   14اريخ بنحو الت  

 ص لها من هيئة  المرخ   الوساطة   شركات   إلىا  نتقلت حالي  اناديق هذه الص   علما  أن إدارة   ,عةالمتنو   ستثماري ةاال ناديق  الص  

 تلك   سمت أغلب  ت  او  ,جاح واإلقبالمن الن   نفسها بنسب  متفاوتة   جربة  ت الت  فقد خاض   ,ةول العربي  ما باقي الد  أ ,ةوق المالي  الس  

عودية ة بعد الس  عربي   وجاءت الكويت ثاني دولة   ,مة لهاشريعات المنظ  قبل صدور الت   ية  االستثمار ناديق الص   جارب بصدور  الت  

من وهي مصر من الز   عقد   ة بعد نحو  ول العربي  ثم تبعتها بعض الد   ,1985ها عام إذ بدأت تجربت   ,جربةالت   في خوض  

)  1997واألردن في عام  ,1996تلتها لبنان في العام ,1995ثم المغرب عام  ,1994والبحرين وعمان في عام 

 (.2012,شريط

 

 الوطنيّ  االقتصادللمستثمرين و  االستثمارمزايا صناديق 2.2

وبالت الي تعود  بال نفع  على الفرد   ,جذ ابا   المشتركة   ناديق  الص   في االستثمار تجعل   التيزايا الم من العديد   كلهنا

ولة   ( 2016 ,نوعبد الحسي مه(؛ )عبد الحكي1427,ويقب(؛ )الث    2013,وهي كما جاء  في كل من )مرعي ,والمجتمع  والد 

ب الم ستثمرين ما يأتي:  ومن المزايا التي تجذ 

 اتاالستثمار تنويع  -1

صة -2  اإلدارة المتخص 
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 تقديم الخدمات  للم ستثمرين  -3

 المي زات الضريبي ة -4

 المرونة -5

 االستثمارتوزيع المخاطر  وتخفيض  تكلفة  -6

قابة -7  الت نظيم والر 

 حفظ األصول -8

اعدي واألعرجيلال االستثمارأم ا مزايا صناديق    ( التي تتمثل فيما يأتي:2017,قتصاد  الوطني  كما جاء  في )الس 

 .المالي ة األوراقتنشيط سوق   -1

 .المالي ة وتدويلها األوراقنتظام  سوق ا -2

خرات الوطني ة ومنع تسرب ها للخارج -3  .حماية  المد 

 

 

 

 هاومخاطر  االستثماريوب صناديق ع 3.2

 قيحق   التي نةالس   ففي ,ندوق الص   حقيبة   دهاتتكب   التي بالخسائر   مباشر   بشكل   االستثمار صناديق   في المستثمرون  ريتأث  

 ييؤد   ,خسارة ندوق  الص   د  تكب   إذاأم ا  ,أرباحا   المستثمرون  قيحق   ثم   ومن ,همللس   وقيةالس   القيمة   صافي تزداد   أرباحا   ندوق الص  

ة ع2010,د(؛ )عبد الحمي2001,وقد ذكر )الزبيدي ,وقيةالس   القيمة   في انخفاض   إلى ذلك  االستثماريوب لصناديق  ( عد 

 منها اآلتي:

 أسواق  المال. المخاطر  الن اجمة  عن التقل ب في األسعار  في -1

مة بالن قد األجنبي في صناديق   -2  عند ارتفاع  سعر  صرف  العملة  المحلي ة. االستثمارانخفاض  قيمة  األصول المقو 

سوق  نشاط   يف أصلي   الي القضاء على ركن  وبالت   ,بهم خاصة   ة  مالي   حافظ  م   إنشاء   فيخرين الذين رغبوا المد   زاحمة  م -3

 .ةالمالي   األوراق
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ن خاصة  وأ ,ناديقالص   وثائق   فير قه المستثم  الذي يحق   ر على العائد  ناديق مما يؤث  الص   إدارة   تكلفة   رتفاع  ا -4

 اإلدارة األجنبي ة. هو على شركات  األكبر  ماد  عتاال

تصاد قلال دون تحقيق فائدة   الخارج   إلىخرين المد   أموال   نتيجة   ة  عالمي   بورصات   في ة  مالي   أوراق   ندوق بشراء  الص   يام  ق -5

 .القومي  

  .الوثائق ولحملة   االستثمار ة لصناديق  الضريبي   المعاملة   فرض   -6

ندوق أو عن الص   غير كاملة   ا يعطي صورة  مم   ,ناديقالص   إصدار   نشرة   فيظهرت  التي والبيانات   المعلومات   نقص   -7

 ة.اته المستقبلي  عملي  

 

 المالّية األوراقودروها في تنشيط سوق االستثمار صناديق  4.2

ا  في األسواق  المالي ة   االستثمار صناديقتلعب   حيث يتم  من خالل ها إخراج  قطاع  المصار ف من دوره   ,دورا  بارزا  ومهم 

خرات   إلىالت قليدي   ع المد  ور  أوسع  من خالل  جم  لمال  الكافي أو وإعادة  استثمار ها في األسواق  ل من ال يمل كون ا ,د 

وق المالي االستثمار صناديقحيث ت عد   ,الخبرة  الكافية  في هذا المجال   ط أداء  الس  من  ,من أهم األدوات  التي تنش 

ركات   ي ,خالل خل ق  طلب  على أسهم  الش  يمكن  ,ااستثماري   ولة  لدى المصار ف بوصف ها منف ذاكما أن ها تعال ج مشكلة  الس 

نهوري   (.2013 ,من خالله  جذ ب األموال  )الس 

 

 الّدراسات الّسابقة 5.2 

 الدراسات العربية:

 ها في تحقيق  ساهمت  ومدى م   االستثمار لصناديق   ة  القانوني بيعة  الط   بيان   إلىت دف  ه.(2018 ,)سعيد وسليمدراسة   -1

 هدف   ن  أ" إلى نتائج  الشارت أفي العراق؛ حيث  راسة  الد   جراء  إ وتم   االستثمارمخاطر   وتذليل   ,ةي  االقتصاد ة  نميالت  

 وتنشيط   ,ة  المالي   األوراق في مجال   خرات  المد   واستثمار   توظيف   هو االستثمار صناديق   من نظام   ع العراقي  المشر  

لها  االستثماروشركات  االستثمار من صناديق   كال   ن  أ إلى ة  راسلت الد  وتوص   ,ةالمالي   األوراق بورصة   حركة  

ب ستثمرين وجذ  للم   مان  ر األا يوف  مم   ,المخاطر   توزيع   وفقا  لمبدأ   ة  المالي   األوراق حافظ  م   وهو تكوين   ,غرض واحد
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 ا  في تفعيل  دورا  هام   االستثمار صناديقي كما وتؤد   ,يةاالقتصاد ها بعيدا  عن المخاطر  الستثمار   موال  األ رؤوس  

وكطالب  ةمن جه النقود   به كعارض   وج الذي تقوم  ور المزد  الد   من خالل   ,ة  المالي   األوراق في سوق   داول  الت   ات  عملي  

 .خرى أ من جهة   داول  للت   ة  المطروح ة  المالي   وراق  لأل

 

على  وء  الض    وتسليط   ,االقتصادفي  االستثمار ة صناديق  ف على أهمي  عر  الت   إلىهدفت  .(2017,)فرحات دراسة   -2

 صناديقه ب ن تقوم  أن الذي يمك   ور  الد   وتحديد   ,رللمستثم   االستثمار صناديقها التي تحقق   ةي  االقتصاد الوفورات  

 في سوق   االستثماره صناديق ب ور الذي تقوم  الد   وبيان   ,ستثمرينمن الم   جديدة   شريحة   لجذب   كأداة   االستثمار

 األموال   رؤوس   حت في استيعاب  نج   ة  المالي   وراق  لأل الكويت   سوق   أن   إلى وأشارت النتائج   ,ة  الكويتي   ي ة  المال األوراق

 األوراق سوق   أداء   رات  على مؤش   لها أثر   االستثمار صناديق ن  أو  ,االستثمار صناديق   عن طريق   ة  جنبي  واأل ة  المحلي  

 ة  سالمي  واإل ة  قليدي  الت   االستثمار صناديقن أ إلى ة  راسالد   لت  وتوص   ,ةوقي  الس   ة  خصوصا  على القيم ة  الكويتي   ة  المالي  

 وق.نحو الس   ة  خرات الفائضالمد   بتوجيه   وذلك ,وق المالي  الس   على تنشيط  تعمل 

 

وقد رأى  ,هاردن من حيث واقع  في األ ستثماري ةاال ناديق  عرف على الص  الت   إلىوالتي هدفت  (. 2014 ,)الطالب دراسة   -3

 وتوفير   ,ستثمرينغار الم  ص   خرات  ب مد  في جذ   ,منها المرجو   ي  االقتصادها دور   على تأدية   قادرة   ها ال زالت غير  أن   الباحث  

 أن تسارع   وقد أوصى بضرورة   ,ة  الوهمي   وظيف  الت   هم مع شركات  بعد تجربت   ة  خاص   ,لهم المالئمة   ستثماري ةاال البيئة  

 .استثماري ةصناديق  تأسيس   كرة  ي  ف  تبن   إلىردن في األ العاملة   ة  سالمي  اإل المصارف  

 
 ,هاوتحليل   ةالمالي   لألوراق   سوق   إنشاء   لمتطلبات   ة  ئيسالر   المالمح   دراسة   إلىهدفت  .(2014,)عكنوش دراسة   -4

 األوراق التي نشأت بها سوق   ة  الكيفي  ف على عر  الت   إلىكما هدفت أيضا   ,ر فيهارات التي تؤث  المتغي   طبيعة   وتحديد  

 ,اهزت من وجود  ها وعز  رات التي ساهمت في إنشائ  طو  والت   ات  ل العملي  جم  ف على م  عر  والت   ,في الجزائر ة  المالي  

 سوق   أن   إلىلت وتوص   ,ة المتداولة  المالي   وكذلك األدوات   ,ين ووسطاء  وق من متعامل  لين في الس  للمتدخ   إضافة  

ق ومنها ما يتعل   ,يولة  ق الس  وخل   سات  والمؤس   االقتصاد بتمويل   ق  ة منها ما يتعل  عد   ة لها وظائف  المالي   األوراق

ات ة المؤسس  بمحدودي   صف  في الجزائر يت   ة  المالي   األوراق ن سوق  أو  ,خاطرالم   ب وتسيير  المناس   عر  الس   بتحديد  
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 انوية  الث   األسواق   صة في صناعة  المتخص   سات  المؤس   غياب   أن   إلى باإلضافة   ,ةة بالوساطة المالي  المختص  

جدا   قليلة   ة  المالي   ساهمة التي تقوم عليها األسواق  الم   شركات   فضال  عن أن أعداد   ,ةالمالي   األسواق   لنشاط   زة  والمحف  

 ولة.في الد  

 

ت ءفي الجزائر والتي جا ةي  االقتصاد ة  في تفعيل التنمي ة  المالي   سواق  األ دور   توضيح   إلىهدفت  .(2013,)بن دهان دراسة   -5

و التي أ ,مويل  ز في الت  ذات العج   ةي  االقتصاد سات  للمؤس   الفوائض   صحاب  أ يقوم على توجيه   وق المالي  الس   بأن   هانتائج  

 إلىتائج الن   شارت  أو  ,ساتهذه المؤس   الي تطوير  وبالت   ,ةي  االقتصاد نمية  في الت   والمساهمة   ها وتطويره  نشاط   في توسيع   ترغب  

 ومن ثم   ,ي  االقتصاد مو  على الن   ة  سلبي   ثار  آ إلىي ا يؤد  مم   ,ةي  االقتصاد بات  قل  الت   في تحقيق   ة  سوق المالي  األ مساهمة  

 .ة  العشوائي   وق والمضاربة  في الس   ب  الع  الت   نتيجة   ,ة  ي  االقتصاد فاهية  الر   مستويات  

 

 ة  المالي   األوراق في سوق   شترك  الم   االستثمار صناديق هيور الذي تؤد  الد   تبيان   إلىهدفت  .(2013,مرعي )دراسة    -6

: عديدة   قت نتائج  وحق   ,ستثماري ةاال صناديققها الالتي تحق   ةي  االقتصاد على الوفورات   وء  الض   وتسليط   ,في سورية

 ه تحقيق  نفس   وبالوقت   ,ات  االستثمار في  نويع  من خالل الت   رخاطالم   من تقليل   االستثمار ن لصناديق  ا يمك  همه  أ 

 ,تهدار إندوق و بين مالكي الص   والفصل   ,ة  قابللر   دارة  إ لوجود   ر الفرد  قه المستثم  فضل مما يحق  أ استثماري ة عوائد  

في  االستثمار صناديق   هو قيام   راسة  لت لها الد  التي توص   تائج  الن   ومن أهم   ,ة  المالي   وراق  لأل مستمر   تحليل   جراء  إو 

 و البنوك القيام بها.أر الفرد ال يمكن للمستثم   مشاريع  

 
 األوراق في سوق   هوض  في الن   االستثمار صناديق   ة  ف على مدى أهمي  عر  الت   إلىهدفت  .(2012,دراسة )شريط -7

ها ها وربط  وأهداف   االستثمار صناديق   ض أنواع  وعر   ,هاع  وتنو   وق المالي  في الس   ات  االستثمار على  والتأثير   ,ة  المالي  

ها لتقييم أدائ   مصر   في جهورية   االستثمار صناديق   ودراسة   ,ر فيهال المستثم  ة تعام  ة وكيفي  يرها المالي  مع تقار  

 صناديقن تلعب أن ه من الممك  ن  أها أشارت نتائج  و  ,ةالمالي   األوراق بسوق   ات  االستثمار  ها على توجيه  وتأثير  

 ات  االستثمار و  ة  القائم ات  االستثمار  من خالل تمويل   ,ة  الخصخص برنامج   دعم   فيا  ورئيسا  دورا  هام   االستثمار

 ة  الحكوم من جانب   م المطروحة  سه  األ وشراء   ,للمشروعات القائمة اخلي  مويل الد  الت   زيادة   عن طريق   ,ة  الجديد
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 تعظيم   إلىالذي يسعى  ,غيرخر الص  ول المد  قام األفي الم   م  تخد   االستثمار صناديقن أو  ,هاالتي تملك   ركات  للش  

 .ة  عالمتوق   كاليف  الت   الي تقليل  وبالت   ,ة  ممكن درجة   ألقل   المخاطر   ه مع تقليل  رباح  أ

 
 

 جنبيةالدراسات األ

 من يمكن تم تحديد عاملين. الحقيقي االقتصاد في االستثمار صناديق أدوار هدفت لبيانالتي  .( Zu, 2016دراسة ) .1

 األسهم إصدارات سوق  في مطلعين كممولين  أوال  : الحقيقي االقتصاد على تؤثر ية أناالستثمار  للصناديق خاللهما

 ية فياالستثمار  الصناديق مشاركة فإن ,التجريبية الناحية من. الثانوية السوق  في مطلعين كمستثمرين وثانيا  , الجديدة

 ومستوى  الكلي المستوى  من كل على,الجديدة لألسهم لالصدرات اإلنتاج بحساسية تتنبأ الجديدة األسهم اصدارات

 في للمشاركة للمخرجات أقوى  بحساسية األصغر الصافية األموال تدفقات ترتبط ,ذلك إلى باإلضافة. الصناعة

 مستوى  على. المال رأس من لديها أقل يكون  عندما بالصناديق الخاصة المعلومات تكاليف انخفاض بسبب ,التمويل

 .المخضرمين األسهم مصدري  إنتاجية بنمو إيجابي بشكل ية تتنبأاالستثمار  الصناديق ,الشركة

 

لتعرف على مجموعة من المجاالت التي ينشأ عنها تعارض مصالح بين إدارة ل هذه الدراسة (.جاءتHaslem,2012دراسة ) .2

 الصندوق والمالكين التي كان من أهمها: 

  طبيعة العالقة بين تركيبة مجلس  ,مدى استقاللية إدارة الصندوق عن مجلس اإلدارة –طبيعة تعارض المصالح

عددهم -1أن األتعاب االستشارية تكون أقل عندما يكون المديرون المستقلون:  وتبيناإلدارة واألتعاب االستشارية: 

اإلشراف على -3دعم أكبر لإلشراف(.  يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المديرين )-2أقل )تتركز المسؤولية(. 

 نسبة كبرى من أصول صندوق المستشار.

 وإدارة  ,جودة اإلدارة ,حوافز المدير ,توى مسؤولية اإلدارةجودة مجلس اإلدارة وحملة األسهم: درست العالقة بين مس

 الصندوق.
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 ابقة: راسات السّ راسة عن الدّ ز هذه الدّ أهم ما يميّ 

 صناديق   من أنواع   اها نوععتبار  اب ,ة  سالمي  اإل صناديقان تناولت العم   ت في بورصة  التي جر   ابقة  الس   راسات  الد   أغلب    

 في سوق   االستثمارف في ور المصار  ود   ,االستثمارصناديق   أداء   في تعزيز   األسواق   دور   تناول   خر  اآل والبعض   ,االستثمار

 ولىواأل االستثمار صناديق موضوع تناولت التي العربية البيئة في القليلة الدراسات من هذه الدراسة تعد  و  ,ةالمالي   األوراق

 سابقتهاعن  راسة  هذه الد   تختلف  و كما  عمان, بورصة في االستثمار صناديق دور تناولت التي الباحثة علم حد على

من  ,ان  عم   بورصة   في تنشيط   االستثمار صناديق   دور براز  إل مة  المالئ   ة  اإلحصائي  د األساليب ة تعتم  كونهادراسة تطبيقي  

 )من حيث  في تنشيط بورصة عمان االستثمارلمعرفة دور صناديق تداول الآراء المستثمرين في قاعات  تحليلخالل 

 , توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين(.االستثمارتطوير بورصة عمان, حجم التداول, تقليل مخاطر 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 منهجية الدراسة: 3-1

وهذا  ,في تنشيط بورصة عمان االستثمارالمنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور صناديق  اعتمدت الباحثة

 ,ومعالجتها وتحليلها تحليال  دقيقا   ,ع الحقائق والبيانات وتصنيفها, معتمدا  على جمالظاهرة المبحوثةالمنهج يقوم على تفسير 

 نتائج عن المشكلة. إلىالستخالص داللتها والوصول 

 

 مجتمع الدراسة:  3-2

 .االستثمارتألف مجتمع الدراسة من المستثمرين في قاعات التداول لدى الجهات المعنية بتداول صناديق 

 

 عينة الدراسة: 3-3

حيث قامت الباحثة  ,( من جميع المستثمرين في قاعات التداولRandom Sampleتم سحب عينة عشوائية )

( استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها 5وبعد مراجعة االستبانات تبين أن ) ,استبانة( 176واسترداد ) ,استبانة( 200بتوزيع )

 . استبانة( 171) اإلحصائي  التالي بلغ عدد االستبانات الصالحة لغايات التحليل بو 
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 وصف خصائص عينة الدراسة: 3-4

وفيماا يلاي  ,فراد المجيبينالتكرارات والنسب المئوية للخصائص التعريفية لألبيان  إلىهدف هذا الجزء من الدراسة ي

 . توضيح إلجابات العينة

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس (1-3الجدول )  الجنس: 1- 3-4

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 %80.1 137 ذكر 
 %19.9 34 أنثى

 %100 171 المجموع
 ,%(80.1( وبنساابة )137تكاارارا  ماان العينااة هاام ماان الااذكور وعااددهم ) ( أن النساابة األعلااى1-3يتضااح ماان نتااائج الجاادول )

 ذكور. ال( وهذا يفسر أن النسبة األعلى من رواد قاعات التداول من 34وعددهم ) ,%( منها لإلناث19.9تليها )

 

 التردد على السوق المالي: 2- 3-4

 على السوق المالي( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد مرات التردد 2-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

عدد مرات التردد 
على السوق 

 المالي

 %13.5 23 مرة في األسبوع
 %56.1 96 مرتان في األسبوع

 %30.4 52 طيلة األسبوع
 %100 171 المجموع

وعاددهم  ,ن فاي األسابوععمان المالي مارتي %( من العينة يترددون على بورصة56.1( أن )2-3يتضح من نتائج الجدول )

 (.23%( منها يترددون مرة واحدة في األسبوع وعددهم )13.5بينما ) ,(96)

 :االستثمارحجم  3- 3-4

 االستثمار( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير حجم 3-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 %63.7 109 قلدينار فأ 50000 االستثمارحجم 
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 %22.2 38 دينار 51000-100000
101000-150000 19 11.1% 
 %2.9 5 دينار فأكثر 150000

 %100 171 المجموع
بينماااا  ,(109وعاااددهم ) ,ديناااار 50000%( مااان العيناااة يقااال اساااتثمارهم عااان 63.7( أن )3-3يتضااح مااان نتاااائج الجااادول )

طبيعاااة  إلاااى( وتبااارر الباحثاااة السااابب 5وعاااددهم ) ,ديناااار 150000%( مااان العيناااة يبلاااغ حجااام اساااتثمارهم أكثااار مااان 2.9)

 ات.االستثمار انكماش في حجم إلى مما أدى  ,يةاالقتصادالظروف الصحية السائدة التي أثرت على جميع القطاعات 

 

 :االستثمارسنوات الخبرة في مجال  3-4-4

 االستثمار( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال 4-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

سنوات الخبرة في 
 االستثمارمجال 

 %9.4 16 سنوات 5قل من أ
 %51.5 88 سنوات 5-10

 %33.3 57 سنة 11-15
 %5.8 10 سنة فأكثر 16

 %100 171 المجموع
 10-5بااااين ) االسااااتثمار%( مااان العينااااة تتااااراوح ساااانوات خبااارتهم فااااي مجااااال 51.5( أن )4-3يتضاااح ماااان نتااااائج الجاااادول )

وهاذا مؤشار  ,(10وعاددهم ) ,سانة 16عان  االساتثمار%( منها تزيد خبرتهم فاي مجاال 5.8بينما ) ,(88وعددهم ) ,سنوات(

 .االستثمارجيد لتمتع أفراد عينة الدراسة بخبرة في مجال 

 المستوى التعليمي: 5- 3-4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي5-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المستوى التعليمي

 %18.7 32 دبلوم 
 %52 89 بكالوريوس
 %19.3 33 ماجستير

 %9.9 17 دكتوراه 
 %100 171 المجموع
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%( 9.9بينماااا ) ,(89وعاااددهم ) ,%( مساااتوياتهم التعليمياااة بدرجاااة البكاااالوريوس52( أن )5-3)يتضاااح مااان نتاااائج الجااادول 

وهااذا مؤشاار علااى أن اغلااب أفااراد عينااة الدراسااة يحملااون مااؤهالت علميااة  ,(17وعااددهم ) ,مسااتواهم العلمااي بدرجااة الاادكتوراه 

 نتائج منطقية حول موضوع الدراسة.  إلىتساعد على الوصول 

يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة يترددون على  ,على ما تقدم من التحليل الوصفي للمتغيرات التعريفية لعينة الدراسة بناء  و 

وتباين أيضاا  أن النسابة األعلااى منهاا تتاراوح خبارتهم بااين  ,مماا يعناي عاادم انقطااعهم ,ساوق عماان الماالي مارتين فااي األسابوع

وهااذا مؤشاار علااى قاادرة أفااراد عينااة الدراسااة  ,اد العينااة يحملااون مااؤهالت علميااةوتبااين أيضااا  أن أغلااب أفاار  ,( ساانوات5-10)

 مما يساعد بتحقيق أهداف الدراسة. ,أسئلة الدراسة بشكل دقيق اإلجابة على

 

 أداة الدراسة: 3-5

وتم تطوير أداة الدراسة  ,في تنشيط بورصة عمان االستثمارلقياس دور صناديق  استبانةلتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

 إلىباإلضافة  ,االستثماروكذلك الدراسات السابقة حول موضوع صناديق  ,بعد االطالع بشكل أساسي على األدب النظري 

تقليل مخاطر  ,حجم التداول ,تطوير بورصة عمان حول تنشيط بورصة عمان ) االطالع على المواضيع التي تدور

 ,ستبانةر المستثمرين( وعليه تم تطوير أداة الدراسة مع مراعاة الباحثة عند صياغة االتوفير مالذ آمن لصغا ,االستثمار

 هما:. ا وعدم وجود صعوبات أثناء تعبئتها والتي تكونت من قسمين,وضوحها وتسلسله

حجم  ,التردد على السوق المالي ,الجنس وقد تضمن بيانات تعريفية عن أفراد عينة الدراسة وهي ) القسم األول:

 المستوى التعليمي(. ,االستثمارسنوات الخبرة في مجال  ,االستثمار

بلااغ عااددها  ,فااي بورصااة عمااان االسااتثمارودورهااا فااي تنشاايط  االسااتثمارتضاامن األساائلة المتعلقااة بصااناديق  القســم الثــاني:

 (.6-3وكما هي مفصلة في الجدول ) ,( فقرة28)

 محاورها  التي تقيس  أداة الدراسةتوزيع فقرات ( 6-3)رقم الجدول 

 عدد الفقرات الفقرات   البيان المحور
 8 8-1 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 5 13-9 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 8 21-14  االستثمارتقليل مخاطر و  االستثمارصناديق  الثالث
 7 28-22 من لصغار المستثمرينمالذ آوتوفير  االستثمارصناديق  الرابع
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 عدد الفقرات الفقرات   البيان المحور
 28 28-1 مجموع فقرات أداة الدراسة

 

 :هاوثبات دق أداة الدراسةص 3-6

 :الصدق الظاهري  3-6-1

ومن ثم تم عرضها على محكمين من أعضاء  ,بصورتها األولية على مشرف الدراسة ستبانةقامت الباحثة بعرض اال   

وأنها تقيس ما  ,ستبانةوذلك للتحقق من مدى صدق محتوى فقرات اال ,هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات األردنية

 وفقا  لمالحظاتهم.  ستبانةوقد تم تعديل اال ,ومدى جودة صياغة الفقرات ,وضعت فعال  لقياسه من حيث انتماء الفقرات

 

 الصدق البنائي:  3-6-2

ما إذا كانت قاادرة و  ,يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة لتحقق من األهداف التي تريد األداة الوصول إليها     

حياث تام احتسااب معامال ارتبااط )بيرساون( والاذي  ,(108: 2016 ,)عطياة على قيااس مضامونها الاذي صاممت مان أجلاه

الفقاارات السااالبة أو التاي يقاال معاماال ارتباطهااا عاان  تعااد  و  ,فقاارات المقياااس مااع الدرجاة الكليااة يباين درجااة ارتباااط كاال فقارة ماان

 ( يوضح نتيجة الصدق البنائي.7-3( والجدول )Linn,& Gronlund, 2012:136ويفضل حذفها ) ,( متدنية0.25)

 

 ( معامل ارتباط فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية لمحورها 7-3جدول )

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني األولالمحور 
وتطوير  االستثمارصناديق 

 بورصة عمان

وحجم  االستثمارصناديق 
 التداول في بورصة عمان

وتقليل  االستثمارصناديق 
 االستثمارمخاطر 

وتوفير  االستثمارصناديق 
 مالذ آمن لصغار المستثمرين

 R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة

1 0.561 9 0.676 14 0.539 22 0.640 
2 0.695 10 0.735 15 0.533 23 0.801 
3 0.589 11 0.737 16 0.394 24 0.726 
4 0.615 12 0.742 17 0.635 25 0.790 
5 0.772 13 0.627 18 0.741 26 0.750 
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 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني األولالمحور 
وتطوير  االستثمارصناديق 

 بورصة عمان

وحجم  االستثمارصناديق 
 التداول في بورصة عمان

وتقليل  االستثمارصناديق 
 االستثمارمخاطر 

وتوفير  االستثمارصناديق 
 مالذ آمن لصغار المستثمرين

 R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة R رقم الفقرة

6 0.769 
 

19 0.743 27 0.539 
7 0.770 20 0.716 28 0.575 
8 0.596 21 0.768  

( وهااي 0.801- 0.394( أن معاماال ارتباااط فقاارات أداة الدراسااة بمحاورهااا تراوحاات مااا بااين)7-3تضااح ماان الجاادول )ي     

فقرات أداة الدراسة صادقه بنائيا  وإمكانية االعتماد عليها في  تعد  وبذلك  ,(0.25فقرات تتمتع بتميز جيد باعتبارها أعلى من )

 . اإلحصائي  التحليل 

 

 : ثبات أداة الدراسة 3-6-3

( فااي قياااس ثبااات االتساااق الااداخلي لفقاارات محاااور Cronbach's Alphaتاام االعتماااد علااى معاماال كرونباااخ ألفااا )

 (. 8-3الدراسة والموضحة نتائجه في الجدول )

 

 ستبانة( لمحاور االCronbach Alpha( قيمة معامل )8-3جدول )

 Cronbach البيان المحور
Alpha 

 عدد الفقرات

 8 0.828 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 5 0.740 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 8 0.793  االستثمارتقليل مخاطر و  االستثماردور صناديق  الثالث
 7 0.814 من لصغار المستثمرينآتوفير مالذ و  االستثماردور صناديق  الرابع

 28 0.903   ستبانةالثبات العام لال
( والتاي 8-3( لفقارات أداة الدراساة والموضاحة فاي الجادول )Cronbach Alphaيتضح أن قيمة معامال االتسااق الاداخلي )

 . ( لجميع الفقرات0.903وبدرجة ثبات بلغت ) ,%( لمحاور الدراسة82.8-%74تراوحت بين )
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( Cronbach Alpha( أن الحد األدنى لثبات االتسااق الاداخلي لمعامال )Sekaran & Bougie, 2016: 325قد أشار )و 

عليااه  وبنااء ,علاى درجااات ثباات أعلاى ألداة الدراسااة ذلاك دل   ,%100( واحااد أي 1وكلماا اقترباات القيماة مان )( 0.70هاو )

ن جميع معامالت االتساق الداخلي الواردة بالجدول أعاله تعد مؤشرا جيدا  على ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتمااد عليهاا فإ

 . اإلحصائي  في التحليل 

 

 :التوزيع الطبيعي اختبار 3-7

اختبااااااار إذ تاااااام إجااااااراء  ,التوزيااااااع الطبيعااااااي أم ال تقااااااع تحاااااات أنهاااااااللتأكااااااد فحااااااص البيانااااااات التااااااي تاااااام جمعهااااااا تاااااام 

(Kolmogorov-Smirnov Test),  وماان شااروط التوزيااع الطبيعااي أن   ,الختبااار توزيااع البيانااات طبيعيااا  والااذي يسااتخدم

 (.Field, 2013: 246( )0.05( للبيانات أكبر من )Sigتكون قيمة )

 

 ( K-Sباالعتماد على اختبار ) التوزيع الطبيعي للبيانات (9-3الجدول )

الوسط  البيان المحور
 الحسابي

االنحراف 
 K-S Sig المعياري 

 0.152 1.135 0.546 3.97 تطوير بورصة عمانو  االستثمارصناديق  األول
 0.060 1.323 0.605 3.91 حجم التداول في بورصة عمانو  االستثمارصناديق  الثاني
 0.124 1.180 0.518 3.91 االستثمارتقليل مخاطر و  االستثمارصناديق  الثالث
 0.213 1.058 0.633 3.89 من لصغار المستثمرينوتوفير مالذ آ االستثمارصناديق  الرابع

( Sigبداللاة قيماة ) ,( يتضح أن توزيع البياناات كاان طبيعياا  9-3بناءا  على بيانات االختبار الموضحة في الجدول )

 (. 0.05كبر من )ا ألجميع المحاور والتي تحمل قيم

 

 تحليل فقرات أداة الدراسة:  3-8

لمعرفاة اتجااه أراء  ,تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسابية

وفقااا  لمقياااس  ,حيااث تاام تقساايم أداة الدراسااة لمعرفااة األهميااة النساابية لكاال فقاارة ماان فقراتهااا ,أفااراد عينااة الدراسااة حااول محاورهااا

 (:Subedi, 2016حيث تم وضع مقياس تدريجي للحكم على نتائج الدراسة وفقا  للمعادلة التالية ) ,ليكرت الخماسي
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 طول الفئة=
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

= 
(5-1) 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

  ( وبمستوى متدن  2.33-1قة األولى )المواففتصبح درجة  2.33= 1+ 1.33قل وزن = طول الفئة + أ
 ( وبمستوى متوسط 3.66-2.34فتصبح درجة الموافقة الثانية )  3.66=  1.33+  2.33ولالنتقال للفئة الثانية 
 ( وبمستوى مرتفع5-3.67فتصبح درجة الموافقة الثالثة ) 5= 1.33+  3.66ولالنتقال للفئة الثالثة 

 

 صادر جمع البيانات: م 3-9

 اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات وهي: 

نترنات ذات تام جماع هاذه البياناات مان الكتاب والادوريات والرساائل الجامعياة ومواقاع اإلالبيانات الثانويـة:  -1

 تطوير اإلطار النظري للدراسة.لودورها في تنشيط بورصة عمان  ,االستثمارالعالقة بصناديق 

حياث تام تطويرهاا لتتناساب  ,فاي جماع البياناات األولياة  ستبانةعلى اال اعتمدت الدراسةالبيانات األولية:  -2

 .مع طبيعة الدراسة وعنوانها 

 

 : ة المستخدمةاإلحصائيّ األساليب  3-10

لتوظيااف  (SPSS)ة للعلااوم االجتماعيااة اإلحصااائي  تاام اسااتخدام عاادة أساااليب إحصااائية باالعتماااد علااى برمجااة الحزمااة 

 :وفيما يلي توضيح لهذه األساليب ,البيانات التي تم جمعها لخدمة أغراض هذه الدراسة

 (  تااام اساااتخدامه لفحاااص درجاااة ثباااات إجاباااات المبحاااوثينCronbach's Alphaاختباااار ثباااات أداة الدراساااة ) -1

 .ستبانةعلى أسئلة اال هاواختبار 

( الختبار معامالت ارتبااط الفقارات المقيااس بالدرجاة الكلياة لمحورهاا وصاوال  Pearson Correlationاختبار ) -2

 صدقها البنائي. إلى

 ( للتعرف على أن البيانات تقع ضمن التوزيع الطبيعي أم ال.Kolmogorov-Smirnovاختبار ) -3
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بي واألهميااة والااوزن النساا ,وترتيااب األولويااة ,التحلياال الوصاافي ماان حيااث الوسااط الحسااابي واالنحااراف المعياااري  -4

 النسبية. 

 استخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص التعريفية للمستجيب. -5

 (.One Sample t-Testللعينة الواحدة ) Tاستخدم اختبار  -6

 

 الجانب التطبيقي ونتائج الدراسة

 الوصفي: اإلحصاءتحليل  4-1

حياث تام احتسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لفقارات كال  ,يتناول هذا الجزء وصفا  لمحاور الدراساة

وباإجراء  ,محور بغرض الحكم على درجة الموافقة وتحديد األهمية النسبية لهذه الفقارات ومان ثام األهمياة النسابية لكال محاور

 هذه الخطوات جاءت النتائج على النحو التالي:

 

 وتطوير بورصة عمان(: االستثمارتحليل فقرات المحور األول )صناديق  4-1-1

وتطااوير بورصااة عمااان( حيااث  االسااتثمار( بيانااات الفقاارات المتعلقااة بااالمحور األول )صااناديق 1-4يبااين الجاادول )

أهمية نسبية مرتفعة لجمياع  إلىأفضت  ,( وهي متوسطات مرتفعة4.18-3.78تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )

في بورصة تحقيق وفورات اقتصادية  إلى يةاالستثمار صناديق ( والتي تنص على "يساهم وجود ال1إذ حققت الفقرة ) ,الفقرات

فاي حاين حققات الفقارة  ,( وبدرجاة مرتفعاة0.757( وباانحراف معيااري )4.18عمان " على المرتبة األولى بمتوساط حساابي )

فاي عملياتهاا ثاة يالحدالتكنولوجياة واإلدارياة ب ياألساال يةاالساتثمار ق يصانادوالتي تنص علاى "تساتخدم ال ,يرة( المرتبة األخ5)

 ( وبدرجة مرتفعة.0.936( وبانحراف معياري )3.78ية" بمتوسط حسابي )االستثمار 

والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور األول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (1-4جدول )

 وتطوير بورصة عمان االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 الرتبة المعياري 

الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 83.6 1 0.757 4.18تحقياااااق  إلاااااى يةاالساااااتثمار صاااااناديق يسااااااهم وجاااااود ال 1
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
 االنحراف 
الوزن  الرتبة المعياري 

 النسبي%

األهمية 
 النسبية

 في بورصة عمان وفورات اقتصادية 

تحقياااااق  إلاااااىية االساااااتثمار صاااااناديق ياااااؤدي وجاااااود ال 2
 لتضخم في األردن في بورصة عمان لمعالجة 

 مرتفعة 76.6 7 0.908 3.83

معااايير الشاافافية ية بزيااادة االسااتثمار تسااهم الصااناديق  3
 مرتفعة 78.2 6 0.685 3.91 واإلفصاح في بورصة عمان 

ية بتطاااااااوير القاااااااوانين االساااااااتثمار تساااااااهم الصاااااااناديق  4
 مرتفعة 79.8 4 0.632 3.99 في بورصة عمان  واألنظمة والتعليمات

التكنولوجياة ب ياألساال يةاالستثمار ق يصنادتستخدم ال 5
 مرتفعة 75.6 8 0.936 3.78 يةاالستثمار في عملياتها ثة يالحدواإلدارية 

كفاااااااءة ية  فااااااي زيااااااادة االسااااااتثمار تسااااااهم الصااااااناديق  6
 في بورصة عمان  االستثمار

 مرتفعة 81.8 2 0.867 4.09

7 
ية أساااااااليب التحلياااااال االساااااتثمار الصااااااناديق تساااااتخدم 

الماااالي الحديثااااة لزيااااادة ثقاااة المسااااتثمرين بالصااااناديق 
 ية.االستثمار 

 مرتفعة 81 3 0.969 4.05

8 
تساااااااااااهم النشاااااااااارات  الصااااااااااادرة  عاااااااااان الصااااااااااناديق 

ية في زيادة وعي المستثمرين صغارا  وكباارا   االستثمار 
 يةاالستثمار لالستثمار في الصناديق 

 مرتفعة 78.8 5 0.643 3.94

 مرتفعة %79.4 1 0.546 3.97 المؤشر الكلي

 

 حجم التداول في بورصة عمان(:و  االستثمارتحليل فقرات المحور الثاني )صناديق  4-2-2

وحجام التاداول بورصاة عماان( حياث تباين  االساتثمار( بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثاني )صاناديق 2-4يبين الجدول )

أهميااة نساابية مرتفعااة لجميااع  إلااىأفضاات  ,( وهااي متوسااطات مرتفعااة4.10-3.67أن المتوسااطات الحسااابية تراوحاات بااين )

زياادة حجام  إلاىية االساتثمار هم زياادة عادد المساتثمرين فاي الصاناديق يساا ( والتي تانص علاى "13إذ حققت الفقرة ) ,الفقرات

فاي  ,( وبدرجة مرتفعاة0.692( وبانحراف معياري )4.10ألولى بمتوسط حسابي )اعمان " على المرتبة  بورصةالتداول في 

عماااان مناااذ نشاااأة الصاااناديق  بورصاااةفاااي والتاااي تااانص علاااى "تغيااار حجااام التاااداول  ,( المرتباااة األخيااارة9حاااين حققااات الفقااارة )

 ( وبدرجة مرتفعة.1.022( وبانحراف معياري )3.67ية" بمتوسط حسابي )االستثمار 
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والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثاني المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (2-4جدول )

 وحجم التداول في بورصة عمان االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

9 
عماااااان مناااااذ نشاااااأة بورصاااااة فاااااي تغيااااار حجااااام التاااااداول 

 ية.االستثمار الصناديق 
 مرتفعة 73.4 5 1.022 3.67

10 
ية وتنوعااااات مناااااذ نشاااااأة االساااااتثمار لقاااااد زادت المحاااااافظ 

عمليااااة التااااداول فااااي ية ممااااا نشاااط االسااااتثمار الصاااناديق 
 .لبورصةا

 مرتفعة 79.2 2 0.839 3.96

11 
تفعياال عمليااات التااداول  إلااى االسااتثمارصااناديق  تااؤدي

 عمان بورصة في 
 مرتفعة 78.4 3 0.836 3.92

12 
زيااااادة حجاااام  إلااااى تااااؤدي يةاالسااااتثمار ق يادة الصااااناديااااز 

 عمان بورصة التداول في 
 مرتفعة 77.8 4 0.897 3.89

13 
يساااااااااهم زيااااااااادة عاااااااادد المسااااااااتثمرين فااااااااي الصااااااااناديق  

 عمان. بورصةزيادة حجم التداول في  إلىية االستثمار 
 مرتفعة 82 1 0.692 4.10

 مرتفعة %78.2 3 0.605 3.91 المؤشر الكلي

 

 (:االستثماروتقليل مخاطر  االستثمار)صناديق  الثالثتحليل فقرات المحور  4-2-3

( حياث االستثماروتقليل مخاطر  االستثمار( بيانات الفقرات المتعلقة بالمحور الثالث )صناديق 3-4يبين الجدول )

أهمية نسبية مرتفعة لجمياع  إلىأفضت  ,( وهي متوسطات مرتفعة4.03-3.76تبين أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )

ية" علاااى االقتصااادية قليلااة المخاااطر الماليااة و االسااتثمار الصااناديق  تعااد   ( والتااي تاانص علااى "16إذ حققاات الفقاارة ) ,الفقاارات

( المرتباة 17فاي حاين حققات الفقارة ) ,( وبدرجاة مرتفعاة0.636( وبانحراف معيااري )4.03المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

مااان المحاااافظ  غيرهاااامااان  االساااتثمارسااايولة لتقليااال مخااااطر األكثااار  يةاالساااتثمار  صاااناديقال تعاااد  والتاااي تااانص علاااى " ,األخيااارة

 ( وبدرجة مرتفعة.0.892( وبانحراف معياري )3.76ية األخرى" بمتوسط حسابي )االستثمار 
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والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (3-4جدول )

 االستثماروتقليل مخاطر  االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

14 
 ية فااااي  تخفاااايضاالسااااتثمار يساااااهم تنويااااع  الصااااناديق  

 .اتاالستثمار شراء المخاطر من خالل تنويع 
 مرتفعة 80 2 0.782 4.00

15 
بااااااااالقوانين واألنظمااااااااة ية االسااااااااتثمار تلتاااااااازم الصااااااااناديق 

التااي تاانص عليهااا تشااريعات  الناظمااة لعملهاااوالتعليمااات 
 .بورصة عمان

 مرتفعة 76 7 0.844 3.80

16 
ية قليلاااااة المخااااااطر المالياااااة االساااااتثمار الصاااااناديق  تعاااااد  

 ية.االقتصادو 
 مرتفعة 80.6 1 0.636 4.03

17 
سايولة لتقليال مخااطر األكثر  يةاالستثمار  صناديقال تعد  

 ية األخرى.االستثمار من المحافظ  غيرهامن  االستثمار
 مرتفعة 75.2 8 0.892 3.76

18 
التكنولوجياااة ب ياألساااال يةاالساااتثمار ق يصااانادم التساااتخد

 يةاالستثمار عملياتها  ل مخاطريالحديثة لتقلواإلدارية 
 مرتفعة 77.2 6 0.814 3.86

19 
دارياااة مؤهلاااة مهاااارات إ االساااتثمارتتاااوفر لااادى صاااناديق 

 الصناديق بكفاءة عالية.دارة  استثمارات إقادرة على 
 مرتفعة 78 5 0.852 3.90

20 
ية االسااااتثمار ية ماااان األوعيااااة االسااااتثمار الصااااناديق  تعااااد  

قليلااااة المخاااااطر بالنساااابة للفائاااادة السااااوقية كونهااااا ثابتااااة 
 المخاطر. 

 مرتفعة 78.4 4 0.804 3.92

21 
ية وتنوعااااات مناااااذ نشاااااأة االساااااتثمار لقاااااد زادت المحاااااافظ 

مماااااااا يقلااااااال مااااااان المخااااااااطر  ,يةاالساااااااتثمار الصاااااااناديق 
 المصاحبة لالستثمار.

 مرتفعة 79.8 3 0.833 3.99

 مرتفعة %78.2 2 0.518 3.91 المؤشر الكلي

 (:وتوفير مالذ آمن لصغار المستثمرين االستثمار)صناديق  الرابعتحليل فقرات المحور  4-2-4

وتااوفير مااالذ اماان لصااغار المسااتثمرين(  االسااتثمار( بيانااات الفقاارات المتعلقااة بااالمحور الرابااع )صااناديق 4-4يبااين الجاادول )

أهمياة نسابية مرتفعاة  إلاى( وهاي متوساطات مرتفعاة أفضات 4.05-3.80حيث تبين أن المتوسطات الحساابية تراوحات باين )

 يةاالسااتثمار  قيالصااناد الناجمااة عاان ( والتاي تاانص علااى "إن العوائااد المحاساابية والمالياة27إذ حققاات الفقاارة ) ,لجمياع الفقاارات

( 0.932( وباانحراف معيااري )4.05المستثمرين صغارا  وكبارا " على المرتبة األولاى بمتوساط حساابي )جذب أكبر عدد من ي
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في  أساسيادورا   يةاالستثمار  الصناديق والتي تنص على "تلعب ,يرة( المرتبة األخ25في حين حققت الفقرة ) ,وبدرجة مرتفعة

 ( وبدرجة مرتفعة.0.905( وبانحراف معياري )3.80" بمتوسط حسابي )نيالمستثمر  زيادة عدد صغار

 

والرتبة والوزن النسبي واألهمية النسبية لفقرات المحور الثالث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (4-4جدول )

 من لصغار المستثمرينوتوفير مالذ آ االستثمارصناديق 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
الوزن 
 النسبي%

األهمية 
 النسبية

22 
لصاااااغار  اآمنااااا اماااااالذ يةاالساااااتثمار الصاااااناديق تاااااوفر 

 .عمان  بورصةفي  المستثمرين
 مرتفعة 78.6 2 0.892 3.93

23 
ثابتااااااة وآمنااااااة  إياااااارادات  االسااااااتثمارصااااااندوق  تحقااااااق

 لصغار المستثمرين.
 مرتفعة 76.4 6 0.890 3.82

24 
وفاااااورات اقتصااااااادية  يةاالساااااتثمار تحقاااااق الصاااااناديق 

 لصغار المستثمرين.
 مرتفعة 76.6 5 0.908 3.83

25 
زيااادة فااي  أساساايا دورا   يةاالسااتثمار  الصااناديق تلعااب

 .نيالمستثمر  عدد صغار
 مرتفعة 76 7 0.905 3.80

26 
مااااان  مختلفاااااة اأنواعااااا يةاالساااااتثمار ق يتطااااارح الصاااااناد

 .نيكبار وصغار المستثمر لة يالمال األوراق
 

 مرتفعة 77.6 4 0.965 3.88

27 
 قيالصاناد الناجمة عان إن العوائد المحاسبية والمالية

 المساتثمرين صاغارا  جذب أكبر عدد من ي يةاالستثمار 
 .وكبارا  

 مرتفعة 81 1 0.932 4.05

28 
ية بمرونة اساتعادة األماوال االستثمار تتمتع الصناديق 

ثمرة ماان قباال صااغار المسااتثمرين فااي أي وقاات المساات
 و بخسائر قليلة. دون خسارة أ

 مرتفعة 77.8 3 0.946 3.89

 مرتفعة %77.8 4 0.633 3.89 المؤشر الكلي

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: 4-3

 وقد كانت النتائج كما يلي:

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة: 4-3-1
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Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تنشيط بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تنشيط بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

 (.5-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 5-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 26.942 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللاة  يأثار ذ وجاود إلاىوالاذي يشاير  ,الفرضاية الرئيساةلنماوذج  اإلحصاائي  ( نتاائج االختباار 5-4الجادول ) يمثل

( 26.942)والبالغاة  Tمان خاالل قيماة  ,علاى تنشايط بورصاة عماان االساتثمارلصاناديق  (α≤0.05إحصائية عند مساتوى )

وبمساتوى  ,األنماوذج عناد درجاة حرياة واحادةمعنوية هاذا  ما يمثل أيضا وهو( 1.96وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )

 (.0.05( وهي أقل من )Sig=0.00معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 4-3-1-1

Ho: مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عندال (α≤0.05)  على تطوير بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على تطوير بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

-4موضااحة فااي الجاادول )ه كمااا هااي كاناات نتائجاا( و One Sample T-Testتاام اختبااار هااذه الفرضااية باسااتخدام اختبااار )

11.) 

 (1( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )6-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 23.260 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05وية *معنوية عند مستوى معن
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 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 يأثار ذ وجاود إلاىالفرضاية الفرعياة األولاى والاذي يشاير لنماوذج  اإلحصاائي  ( نتائج االختباار 6-4الجدول ) يمثل

والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تطاااوير بورصاااة عماااان االساااتثمارلصاااناديق  (α≤0.05داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى )

 ,األنموذج عند درجة حرياة واحادةمعنوية هذا  ما يمثل أيضا وهو( 1.96كبر من قيمتها الجدولية والبالغة )( وهي أ23.26)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 4-3-1-2

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على حجم التداول في بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

Ha : مستوى  إحصائية عنديوجد أثر ذو داللة (α≤0.05)  على حجم التداول في بورصة عمان االستثمارلصناديق. 

 (.7-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 ( 2( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )7-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 الحريةدرجة 
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 19.650 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللااة  يأثاار ذ وجااود إلااىوالااذي يشااير  ,الفرضااية الفرعيااة الثانيااةلنمااوذج  اإلحصااائي  ( نتااائج االختبااار 7-4الجاادول ) يمثاال

والبالغااة  Tماان خااالل قيمااة  ,علااى حجاام التااداول فااي بورصااة عمااان االسااتثمارلصااناديق  (α≤0.05إحصااائية عنااد مسااتوى )

األنمااوذج عنااد درجااة حريااة معنويااة هااذا  مااا يمثاال أيضااا   وهااو ,(1.96( وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )19.65)

 (.0.05)( وهي أقل من Sig=0.00وبمستوى معنوية ) ,واحدة

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 4-3-1-3

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارلصناديق. 
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 (.8-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testهذه الفرضية باستخدام اختبار )تم اختبار 

 ( 3( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )8-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 22.936 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05معنوية *معنوية عند مستوى 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

داللاااة  يأثااار ذ وجاااود إلاااىالفرضاااية الفرعياااة الثالثاااة والاااذي يشاااير لنماااوذج  اإلحصاااائي  ( نتاااائج االختباااار 8-4الجااادول ) يمثاال

والبالغاااااة  Tماااان خاااااالل قيماااااة  ,االساااااتثمارعلاااااى تقلياااال مخااااااطر  االساااااتثمارلصااااناديق  (α≤0.05إحصااااائية عناااااد مساااااتوى )

 ,األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادةمااا يمثاال معنويااة هااذا  وهااو( 1.96كباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )وهااي أ( 22.936)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 4-3-1-3

Ho:مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على توفير مالذ آمن للمستثمرين االستثمارلصناديق. 

Ha :مستوى  يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند (α≤0.05)  على توفير مالذ آمن للمستثمرين. االستثمارلصناديق 

 (.9-4ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و One Sample T-Testتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار )

 

 ( 4( نتائج اختبار الفرضية الفرعية )9-4جدول )

نتيجة الفرضية العدمية 
(HO) 

 درجة الحرية
DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية

T 
 المحسوبة

 18.322 1.96 *0.00 170 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 يأثار ذ وجاود إلاىوالاذي يشاير  ,الفرضية الفرعياة الرابعاةلنموذج  اإلحصائي  ( نتائج االختبار 9-4الجدول ) يمثل

والبالغاة  Tمان خاالل قيماة  ,علاى تاوفير ماالذ آمان للمساتثمرين االساتثمارلصناديق  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )
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األنمااوذج عنااد درجااة حريااة واحاادة معنويااة هااذا  مااا يمثاال وهااو( 1.96كباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة )( وهااي أ18.322)

 (.0.05قل من )( وهي أSig=0.00وبمستوى معنوية )

 

 ملخص نتائج االختبارات: 4-3-2

وكاذلك بيااان األهمياة النساابية لمحاااور الدراساة كمااا هااي  ,ات المتعلقااة بهااااإلحصااءيمكان تلخاايص نتاائج االختبااارات السااابقة و 

 (.10-4موضحة في الجدول )

 للعينة الواحدة لمعرفة دور محاور الدراسة  T( نتائج اختبار 10-4جدول )

األهمية 
 النسبية

 الرتبة
قيمة الداللة 

 ةاإلحصائيّ 

 Tقيمة 
 الجدولية

 Tقيمة 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المحور

 األول 3.97 0.546 23.260 1.96 0.00 1 مرتفعة

 الثاني 3.91 0.605 19.650 1.96 0.00 3 مرتفعة

 الثالث 3.91 0.518 22.936 1.96 0.00 2 مرتفعة

 الرابع 3.89 0.633 18.322 1.96 0.00 4 مرتفعة

 3.92 0.447 26.942 1.96 0.00  مرتفعة
المؤشر 
 العام 

ن ( وأ1.96)( المحسااوبة للعينااة الواحاادة أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة T( أن جميااع قاايم )10-4يتضااح ماان الجاادول )

وحملات جمياع المحااور درجاات مرتفعاة مان  ,(0.05قال مان )جميع المحااور جااءت جميعهاا بقيماة أة لاإلحصائي  قيمة الدالة 

علاااى تطاااوير  االساااتثمارحياااث حصااال )دور صاااناديق  ,األهمياااة النسااابية وبااادرجات ال تتفااااوت كثيااارا فاااي متوساااطها الحساااابي

( ومان ثام )دور صاناديق االساتثمارعلاى تقليال مخااطر  االساتثمارر صاناديق بورصة عمان( على الرتبة األولى ومن ثم )دو 

علااى تااوفير مااالذ آماان لصااغار المسااتثمرين(  االسااتثمارعلااى حجاام التااداول فااي البورصااة( وحصاال )دور صااناديق  االسااتثمار

 وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  ,على الرتبة األخيرة من حيث األهمية النسبية
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 النتائج والتوصيات 

 

 تائج الدراسة:ن 1.5

 تقوم الباحثة بعرض النتائج كما يلي: ,ةاإلحصائي  بعد استعراض نتائج المعالجة      

لصاااناديق  (α≤0.05) داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى  يثااار ذأ وجاااود إلاااىتوصااالت  :نتيجةةةة الير ةةةية الرئيسةةةية -1

وهااي أكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة  ,(26.942)والبالغااة  Tماان خااالل قيمااة ,علااى تنشاايط بورصااة عمااان االسااتثمار

 (.1.96والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى )أظهاارت أنااه  نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ا ولةة : -2

( وهاااي أكبااار مااان قيمتهاااا الجدولياااة 23.26)والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تطاااوير بورصاااة عماااان االساااتثمار

 (.1.96والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أنااه يوجاادأظهاارت  نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة ال انيةةة: -3

( وهاااي أكباار ماان قيمتهاااا 19.65)والبالغااة  Tماان خاااالل قيمااة  ,علااى حجااام التااداول فااي بورصاااة عمااان االسااتثمار

 (.1.96الجدولية والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أظهاارت أنااه يوجااد ال ال ةةة:نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة  -4

( وهاي أكبار مان 22.936)والبالغاة  Tمن خالل قيمة  ,في بورصة عمان االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمار

 (.1.96قيمتها الجدولية والبالغة )

 

لصااناديق  (α≤0.05أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) أظهاارت أنااه يوجااد نتيجةةة الير ةةية اليرايةةة الرا  ةةة: -5

( وهاااي أكبااار مااان قيمتهاااا 18.322)والبالغاااة  Tمااان خاااالل قيماااة  ,علاااى تاااوفير ماااالذ آمااان للمساااتثمرين االساااتثمار

 (.1.96الجدولية والبالغة )
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 استنتاجات الدراسة. 2.5

وتم  ,استبانة( 200حيث تم توزيع ) ,في تنشيط بورصة عمان االستثماردور صناديق التعرف على  إلىهدفت الدراسة 

التالي بلغ عدد بو  ,( استبانات لم تكتمل اإلجابات عليها5وتبين أن ) ,%(88أي ما نسبته ) ,استبانة( 176استرداد )

 .استبانة( 171) اإلحصائي  االستبانات الصالحة لغايات التحليل 

ة اإلحصائي  قيمة الدالة و  ,(1.96المحسوبة للعينة الواحدة أكبر من قيمتها الجدولية )( Tجميع قيم )ويتبين من التحليل أن 

وحملت جميع المحاور درجات مرتفعة من األهمية النسبية وبدرجات  ,(0.05لجميع المحاور جاءت جميعها بقيمة أقل من )

على تطوير بورصة عمان( على  ماراالستثحيث حصل المحور )دور صناديق  ,ال تتفاوت كثيرا  في متوسطها الحسابي

على  االستثمارومن ثم )دور صناديق  ,(االستثمارعلى تقليل مخاطر  االستثمارومن ثم )دور صناديق  ,الرتبة األولى

على توفير مالذ آمن لصغار المستثمرين( على الرتبة األخيرة  االستثمارحجم التداول في البورصة( وحصل )دور صناديق 

 .من حيث األهمية النسبية

 

 توصيات الدراسة. 3.5

 على ما ورد من نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي: بناء

دخااري ن أهمياة كبيارة فاي تعزياز الاوعي االضرورة إنشاء محافظ وصناديق اساتثمارية فاي بورصاة عماان لماا لهاا ما -1

 دورها في تعزيز نشاط بورصة عمان.و  ,لصغار المستثمرين

 ية لما لها من تفعيل لروح االدخار لدى المجتمع.االستثمار نشر ثقافة التعامل مع الصناديق  -2

والعمال علاى  ,يةاالستثمار ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتسهيل منح التراخيص الالزمة إلنشاء الصناديق  -3

 ن تلك الصناديق.تشجيع المنافسة بي

بإنشاء صاناديق اساتثمار  ,تمكين البنوك التجارية األردنية للبدء عن طريق المشاركة مع البنوك الدوليةالعمل على  -4

 .والتجارية  ,والمالية ,مشتركة توفر للمستثمرين أفرادا  ومؤسسات الفرصة للدخول والمشاركة في األسواق النقدية

للبحاث فاي أبعااد أخارى قاد تاؤثر فاي  ,يةاالساتثمار توصي الباحثة بإجراء دراسات أخارى حاول مساتثمري الصاناديق  -5

 عملية تنشيط بورصة عمان.
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تقييم العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحية األردنّية لدور اإلعالن الّسياحي في تشجيع 
 .االجتماعيالّسياحة األردنّية عبر مواقع الّتواصل 

 د. فرحان راشد العليمات

 د. خلف الفي الحماد

 د. علي يحيى الحديد

 محمد محمود ابو دلو

 جامعة اليرموك

 

 الملّخص
 

تسعى هذه الّدراسة  إلى معرفة  تقييم العاملين في العالقات العامة في الّشركات الّسياحية األردنية لدور اإلعالن السياحي      

، واعتمدت هذه الّدراسة على المنهج الوصفي المسحي، وتّم االجتماعيفي تشجيع السياحة األردنية عبر مواقع الّتواصل 

حوثين باستخدام االستبانة اإللكترونية التي تّم توزيعها باستخدام أسلوب الحصر الشامل، حيث الحصول على البيانات من المب

حية األردنّية في محافظات ( موّظفًا، والمتمثلة في العاملين في قسم العالقات العاّمة في الّشركات السيا28بلغت عينة الدراسة )

 ربد والعقبة.عمان وإ

 ج من أهّمها:توّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائ

واتخاذ قرار  دوًرا في جذب اإلنتباه، وخلق الرغبة، واإلقناع، االجتماعين لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل إ .1

من وجهة نظر العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية بدرجة  الشراء، وتثبته في الذاكرة،

عن دور اإلعالن السياحي مرتفعة. تبين وجود درجة رضا مرتفعة عند العاملين في الّشركات السياحية األردنية 

 في تشجيع الّسياحة في األردن. االجتماعيعبر مواقع التواصل 

 .االجتماعيتقييم، العالقات العامة، الشركات السياحية، دور، اإلعالن الّسياحي، تشجيع، مواقع الّتواصل الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This study seeks to know the evaluation of public relations workers in Jordanian tourism 

companies of the role of tourism advertising in promoting Jordanian tourism through social 

networking sites. This study relied on descriptive studies. Data were obtained from the 

respondents by using electronic questionnaires which were distributed using the method of 

comprehensive enumeration. The study sample consists of (28) employees, represented by 

workers in the Public Relations Department of the Jordanian tourism companies in the 

governorates of Amman, Irbid and Aqaba. 

The study reached several results, the most important of which are: 

The majority of public relations workers in Jordanian tourism companies agree that tourism 

advertising on social media has an important role in attracting attention, creating desire, 

persuasion, and making the purchase decision. 

It was found that there is a high degree of satisfaction among workers in Jordanian tourism 

companies about the role of tourism advertising through social media in encouraging tourism in 

Jordan. 

Key words: evaluation, public relations, tourism companies, role, tourism advertising, 

encouragement, social networking sites. 
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 :مقّدمة

، وقد استخدم بمفهومه البسيط دون تعقيد للمصطلحات والمفاهيم، ومع مرور خدام اإلعالن منذ العصور القديمةبدأ است    

ندالع الثورة الصناعية، وما تالها من زيادة في اإلنتاج والتطور في وسائل النقل أثر ا لزمن طرأ عليه تطورات عديدةا

يث بات والمواصالت وتعدد أذواق المستهلكين وصعوبة تلبيتها، باإلضافة إلى تطور وسائل اإلعالن ذاتها وزيادة انتشارها، ح

(، ويلعب اإلعالن دورًا 2019براهيم،إجاالت الحياة العديدة )ستغناء عنه في زخم التطور الهائل في ماإلعالن أمرًا ال يمكن اال

كونها تسهم في  ،مهمًا في نقل األفكار والمعلومات وتوجيه سلوك األفراد نحو السلع والخدمات، وتحقيق الكثير من الفوائد

 (.2017، بدراإلسراع بعجلة التنمية االقتصادية وتحقيق الرواج الّتجاري )

اع الّسياحي يسعى كغيره من القطاعات إلى مواكبة الّتطور والّتقدم فإنه اعتمد على اإلعالن من أجل تحقيق وبما أّن القط     

؛ ويعمل وتنميتها أهدافه باعتباره أداة اّتصال تعمل على تقوية العالقات بين المهتمين والمنتفعين بالسياحة داخل البالد وخارجها

، مما ينتج وتحسينها واستمرارها ّسياحّية الّصحيحة مع العمل على تنمية هذه العالقاتعلى تزويد الّطرف اآلخر بالمعلومات ال

(، وقد 2019،بركان عنه زيادة في عدد الّسياح ويسهم في نشر الوعي الّسياحي وتنمية روح المعرفة بكل ما يتعلق بالسياحة ) 

إذ لعبت وسائل اإلعالم دورًا  ،العصر الذهبي للّسياحة"شهد القطاع السياحي في القرن العشرين تطورًا ملحوظًا أطلق عليه "

لى الّتشريعات والقوانين التي عوة إلى المحافظة عليها، إضافة إبارزًا في التعريف  بالمناطق الّسياحية وضرورة العناية بها والدّ 

القطاع من الناحية االقتصادية   وِضعت لتطوير القطاع الّسياحي؛ إلدراك  واضعي هذه القوانين وأصحاب القرار ألهمّية هذا

 (.2007حراحشة،)

، إذ تمثلت تلك القفزات االجتماعي، وخاصة في وسائل الّتواصل االّتصالاٍت كبيرًة في مجال تكنولوجيا وقد شهد العالم قفز      

واستخدام وسائل اإلعالم ، وزيادة مستخدميها وتحولهم بشكل كبير عن متابعة االجتماعيفي تعدد تطبيقات مواقع التواصل 

زت به من تلك المواقع من تفاعلّية، وتزامنّية، وسقف عاٍل للّرأي والّتعبير، وتنّوع كبير في المحتوى سواء أكان التقليدية؛ لما تميّ 

 ، وتوّفر خدمة اإلعالنات الممّولة والمجانّية.، أو من المستخدمينذلك التنّوع من الّتطبيقات ذاتها
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إّن  الّشركات الّسياحية  األردنّية تلعب دورًا مهّما  في الّترويج للمواقع الّسياحية األردنية لجذب السائحين من داخل وبناًء عليه ف 

المتنّوعة، حيث يساعد اإلعالن على الترويج للرحالت والفعاليات  االجتماعيمن خالل شبكات التواصل  وخارجها المملكة

، وعليه تأتي هذه الدراسة لتقييم دور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع وتنشيطها احة األردنيةمما يساهم في تنمية الّسي ،المختلفة

 في تشجيع الّسياحة األردنية من وجهة نظر العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية. االجتماعيالّتواصل 

 

 إشكالّية الّدراسة:

، االجتماعياإلعالم متكامالن في الكثير من األهداف والغايات، وحتى قبل ظهور مواقع التواصل يبدو جليًّا أّن الّسياحة و      

الذي يعّد من أهّم مقومات االقتصاد  ،فقد قام اإلعالم الوطني بأدوار مهّمة في تسليط الّضوء على قطاع الّسياحة األردني

التي من  االجتماعية بالقطاع الّسياحي، واستثمار مزايا مواقع الّتواصل األردني، لتنتقل المهّمة الحقا للمؤّسسات الوطنّية المعنيّ 

أهّمها عالمّية تلك المواقع وقدرتها في الوصول لجميع أنحاء العالم، ومن هنا جاءت هذه الّدراسة للوقوف على أهمّية اإلعالن 

ّتقييم، وهم العاملون في الّشركات الّسياحية، وأّن من خالل فئة قد تكون األقدر على ال االجتماعيالّسياحي عبر مواقع الّتواصل 

هذه الّدراسة وّدت لوال ظروف جائحة كورونا الوقوف على تقييم الّسّياح األردنيين وغير األردنيين لإلعالن الّسياحّي عبر مواقع 

 صياغة مشكلة الّدراسة بالّسؤال اآلتي:  . وبناًء على ما سبق فيمكناالجتماعيالّتواصل 

ما تقييم العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية لدور اإلعالن الّسياحي في تشجيع الّسياحة األردنّية عبر 

 ؟االجتماعيمواقع الّتواصل 

 وانبثق عن هذا الّسؤال الّرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

نتباه من وجهة نظر العاملين في العالقات في جذب اال االجتماعيقع الّتواصل ما دور اإلعالن الّسياحي عبر موا .1

 العاّمة في الّشركات الّسياحية األردنّية؟

في خلق الّرغبة من وجهة نظر العاملين في العالقات  االجتماعيما دور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .2

 العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية؟
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في اإلقناع من وجهة نظر العاملين في العالقات العاّمة  االجتماعين الّسياحي عبر مواقع الّتواصل ما دور اإلعال .3

 في الّشركات الّسياحية األردنّية؟

في الحّث على اّتخاذ قرار الّشراء من وجهة نظر العاملين  االجتماعيما دور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .4

 في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحية األردنّية؟ 

في الّتثبيت في الّذاكرة من وجهة نظر العاملين في  االجتماعيما دور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .5

 ة؟العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحية األردنيّ 

في  االجتماعيواصل اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الت ما مدى رضا العاملين في الّشركات الّسياحية األردنّية عن دور .6

 تشجيع الّسياحة في األردن؟

 أهمّية الّدراسة:

ودوره في تشجيع الّسياحة األردنّية من  االجتماعيتأتي أهمّية هذه الّدراسة من أهمية اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل     

لما لها من فوائد تعود عليهم وعلى شركاتهم؛ إذ يعّد  وتفّهمهم خالل إدراك العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية

 اإلدراك هو الحافز الذي يدفعهم نحو الّتطبيق.

 كما يمكننا أن ندرج أهمّية الّدراسة فيما يأتي: 

 أهمّية اإلعالن في الّترويج للقطاع الّسياحي األردنّي  واستخدام الّشركات السياحية له . .1

إدراك العاملين في العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية ألهمية اإلعالن في مجال الّسياحة ودوره في جذب  .2

 اخلي والخارجّي.الّسّياح، مّما يساهم في رفد الّسياحة األردنّية على المستوى الدّ 

 تسليط الّضوء على دور اإلعالن في الّترويج الّسياحي األردنّي وأثره على تشجيع الّسياحة األردنية. .3

األكثر استخدامًا من قبل الّسياح  االجتماعيإثراء المكتبة العربّية والمحلّية بماّدة علمّية للّتعرف على أهّم مواقع الّتواصل   .4

 وتأثيرها عليهم.
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 ّدراسة:أهداف ال

يكمن هدف الّدراسة في الّتعّرف إلى تقييم العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية لدور اإلعالن     

 . االجتماعيالّسياحي في تشجيع الّسياحة األردنّية عبر مواقع الّتواصل 

 وتتمّثل في الّتعرف إلى:

في جذب االنتباه من وجهة نظر العاملين في العالقات العاّمة  االجتماعيدور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .1

 في الشركات السياحية األردنية.

في خلق الرغبة من وجهة نظر العاملين في العالقات العامة  االجتماعيدور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .2

 ية األردنية.في الشركات السياح

في اإلقناع  من وجهة نظر العاملين في العالقات العامة في  االجتماعيدور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .3

 الشركات السياحية األردنية.

في الحّث على اّتخاذ قرار الّشراء من وجهة نظر العاملين في  االجتماعيدور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .4

 ات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية. العالق

في الّتثبيت في الذاكرة من وجهة نظر العاملين في العالقات  االجتماعيدور اإلعالن الّسياحي عبر مواقع الّتواصل  .5

 العاّمة في الّشركات الّسياحية األردنّية.

في  االجتماعيالسياحي عبر مواقع التواصل  مدى رضا العاملين في الّشركات الّسياحّية األردنية عن دور اإلعالن .6

 تشجيع الّسياحة في األردن.
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 اإلطار الّنظري 

 مصطلحات ومفاهيم الّدراسة: 

(، 2009، الزعبيعملية قياس أو مقارنة بين عاملين أو أكثر لتحديد قيمة أو أهمية أو تأثير العوامل التي يتم قياسها)تقييم: 

ودورها في  االجتماعيإصدار حكم أو اختبار فاعلّية اإلعالنات الّسياحّية المنشورة عبر شبكات الّتواصل  جرائيًّا بأّنه:وُيعرف إ

 تشجيع الّسياحة األردنّية من وجهة نظر العاملين في قسم العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنّية.

هم العاملون في العالقات العاّمة أو اإلعالن في الّشركات السياحية األردنية، ويقومون العاملون في العالقات العاّمة)إجرائيًّا(: 

 أو أّية وسائل أخرى. االجتماعيبالترويج والتسويق لخدماتهم الّسياحية عبر وسائل اإلعالم ومواقع الّتواصل 

ن األشخاص الذين يقدمون الخدمات الّسياحية هي شركات تجارّية يتّم إدارتها من قبل شخص أو مجموعة مالّشركات الّسياحّية: 

شركات سياحّية أردنّية  وتعرف إجرائيًّا بأّنها:( 2017، زقاق بوللّسياح والمتعّلقة بالّسفر أو اإلقامة أو الّنقل أو حجز غرف )

واّلتي تعمل على تقديم الخدمات الّسياحّية  ،يمتلكها شخص أو مجموعة من األشخاص المشتركين برأس مالها أو إدارتها

 المتنّوعة داخليًّا أم خارجيًّا.

أو الوظيفة أو األداء الذي يقوم به اإلعالم  االجتماعيمعايير الّسلوك أو القواعد اّلتي تحكم وصًفا معّيًنا في البناء  الّدور:

عمل أو مهّمة أو  ويعرف إجرائيًّا بأنه:(، 1994، شلبيةلّترفيه )بالّنسبة للجمهور في مجاالت مختلفة منها الّتعليم، واألخبار، وا

وظيفة العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات الّسياحّية األردنية الذي يهدف إلى تشجيع الّسياحة األردنّية عبر مواقع 

 .االجتماعيالّتواصل 

الجماهيري اّلذي تتخذه المجهودات غير الّشخصّية بهدف نقل رسالة لمجموعة من  االّتصالإحدى إستراتيجّيات اإلعالن: 

جرائيًّا ويعرف إ(، 2003، عبد القادراألفراد من خالل تقديم األفكار والخدمات بقصد إنعاش الّطلب على منتوجات معينة )

من خالل تقديم معلومات وبيانات إعالمّية  نشاط إعالمي اّتصالي سياحي يهدف إلى التأثير على فئة معينة من الناسبأّنه: 
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تتعلق بالترويج لمنتجها أو خدماتها الّسياحّية في األردن، إلعطاء المستهلك معلومات  االجتماعيعبر مواقع الّتواصل  واّتصالية

 ّتخاذ قرار شرائي للسلعة أو الخدمة المعلن عنها.أو إقناعه ال

نشطة التي تقوم بها الّشركات الّسياحية األردنّية لدفع الّسائح لزيارة األماكن والمواقع مجموعة من األعمال واألتشجيع الّسياحة: 

الّسياحية األردنّية من خالل لفت انتباههم وخلق الّرغبة لديهم نحو هذه األماكن عن طريق تعّرضهم لإلعالن الّسياحي عبر 

 ألردنّي.بهدف نمو وتطوير القطاع الّسياحي ا االجتماعيمواقع الّتواصل 

لتقاء ح لمجموعات مختلفة من الّناس باالّتصال في البيئة الّرقمّية واّلتي تسمهي الّطرق الجديدة لال :االجتماعيمواقع الّتواصل 

، راضيهتمامات والهوايات نفسها، كما تسمح لهم بتبادل الخبرات والمنافع )على اإلنترنت، بحيث يكون لهم اال والّتجّمع

منظومة من الشبكات اإللكترونية االفتراضية التي يستخدمها العاملون في العالقات العاّمة في  إجرائيًّا بأّنه:ويعرف (، 2003

 الّشركات السياحية بهدف الترويج والتشجيع للّسياحة األردنية.

 

 الّدراسات الّسابقة: 

 الّدراسات العربّية:

في  االّتصال( بعنوان"إدراك ممارسي العالقات العاّمة في الفنادق األردنّية ألهمّية تطبيق تكنولوجيا 2018دراسة الّزعبي).1

الّتعّرف إلى مدى إدراك ممارسي العالقات العاّمة في الفنادق إلى هدفت هذه الّدراسة  أدائهم الوظيفّي" فنادق عّمان ُأنموذًجا".

في أدائهم الوظيفي، حيث اعتمدت على المنهج الوصفي المسحي، وطّبقت العّينة على  االّتصالولوجيا األردنّية ألهمّية تكن

 عن طريق أسلوب الحصر الّشامل باستخدام االستبانة. ا( ممارس130)

مستوى إدراك  ( بين0.5وجود عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) وتوّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائج من أهّمها:    

والمنفعة المدركة منها، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائّية عند  االّتصالممارسي العالقات العاّمة ألهمّية تطبيق تكنولوجيا 

وكّل من )سهولة االستخدام  االّتصال( بين مستوى إدراك ممارسي العالقات العاّمة ألهمّية تكنولوجيا 0.5مستوى الّداللة)
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ة، والوصول إلى وسائل تكنولوجيا االجتماعيّتجاهات، والّتأثيرات ّنوايا الّسلوكية لالستخدام، واالعايير الّشخصّية، والالمدرك، والم

( بين مستوى إدراك ممارسي العالقات العاّمة وكّل 0.5(، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )االّتصال

( بين مستوى إدراك 0.5ريب(، ووجود عالقة إيجابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة )من )سنوات الخبرة، ومجال التد

 ممارسي العالقات العاّمة تبًعا للمتغًيرات الديموغرافّية )المستوى التعليمي( لصالح الدراسات العليا. 

"القطاع التجاري األردني  االجتماعيواصل ( بعنوان "توظيف ممارسي العالقات العامة لشبكات الت2018. دراسة المزاهرة )2

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توظيف ممارسي العالقات العاّمة في القطاع الّتجاري األردني لشبكات الّتواصل  أنموذجًا". 

وّحدة لقبول ، والّتعّرف على العوامل المؤّثرة في توظيفهم لهذه الّشبكات في ضوء العناصر الخمسة للنظرّية الماالجتماعي

 ( ممارس من ممارسي العالقات العامة، واعتمدت الّدراسة على المنهج الوصفي.100، وطبقت على )واستخدامها التكنولوجيا

في  االجتماعي% من عّينة الّدراسة تقوم بتوظيف شبكات التواصل 48أّن  وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج من أهّمها:    

األخرى، وأّنه يوجد عالقة بين  االجتماعيمجال عملهم، وأّن شبكة الفيسبوك هي األكثر استخداًما من بين شبكات الّتواصل 

األداء المتوّقع والنّية الّسلوكّية، كما أشارت الّدراسة إلى وجود عالقة بين كل من األداء المتوّقع والجهد المتوّقع والّتأثير 

 القة بين الجهد والّتأثير المجتمعي والّتسهيالت المتاحة بدرجات مرتفعة.المجتمعّي، ووجود ع

( بعنوان "العالقات العاّمة ودورها في تطوير الّتسويق السياحي "دراسة وصفية تحليلّية تطبيًقا على 2017. دراسة عبدهللا )3

 ".2016سمبر دي -2015دائرة الّسياحة والّتسويق الّتجاري بمدينة دبي خالل الفترة يناير 

التعرف إلى المفاهيم األساسية للعالقات العاّمة وأدوارها الّرئيسة بصفة عاّمة واستخداماتها في إطار إلى هدفت الّدراسة     

الّتسويق الّسياحي والّطرق الُمثلى للّربط بين أدوات العالقات العاّمة واإلعالم السياحي والتفاعلي من أجل تسويق سياحي ناجح، 

( على مجتمع الّدراسة االستبانةت الدراسة على المنهج الوصفي، وتّم تطبيق كّل من أداة )المقابلة، والمالحظة، واستمارة واعتمد

 ( مفردة من إداريي ومستشاري دائرة الّسياحة في دبي والهيئات التابعة لها بمختلف إداراتهم. 30الذي تكون من )

الّشخصي تساهم بشكل كبير في مجال  االّتصالإدارة العالقات اإلعالمّية و  هّمها:وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج من أ     

تحقيق الّسمعة الطيبة على مستوى القطاع الّسياحي في دائرة الّسياحة بدبي والهيئات الرسمية التابعة لها من خالل تحسينها 
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في التطوير المستمّر للّتسويق الّسياحي والّتجاري  االّتصالة و للّصورة الذهنّية وتزويدها للمجتمع، وتساهم إدارة العالقات اإلعالميّ 

 في الهيكل اإلداري. وأنشطتها ودورها الوظيفي والرئيسبدبي، عبر برامجها 

في إدارة سمعة الشركات)  االجتماعي( بعنوان "توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل 2017. دراسة زين العابدين )4

 زين وآسيا سيل ُأنموذًجا(".شركات الهاتف النقال 

في إدارة سمعة الشركة:  االّتصالالتعرف إلى إمكانية  دور العالقات العاّمة في توظيف وسائل إلى هدفت هذه الدراسة     

شركات الهاتف النقال "زين وآسيا سيل ُأنموذًجا"، واستخدم المنهج المسحي الوصفي، وطبقت على العاملين في قسم العالقات 

 العاّمة بشركتي زين آسيا سيل  في العراق عن طريق الحصر الشامل للعينة، وتم استخدام أداة االستبانة.

ضروري في إدارة  االجتماعيأن توظيف العالقات العاّمة لوسائل الّتواصل  وتوّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائج من أهّمها:    

، وأّن المعلومات التي االّتصالودورها في إدارة سمعة شركات  االجتماعيسمعة الّشركات، مما يدّل على أهمّية وسائل الّتواصل 

أن الخدمة التي تقدمها الشركة معلومات صحيحة وصادقة وواقعية، وذلك بشرط أن تتمّيز الّشركة تضعها العالقات العاّمة بش

 غيرها. بالمصداقّية من خالل الّتعامل وبث كل ما هو واقعي وعدم التهويل في الخدمات أو

تصاالت لشركة السودانية لالات العامة " ا( بعنوان"التقنيات الحديثة ودورها في إدارة أنشطة العالق2015. دراسة بابكر )5

 سوداتل ُأنموذًجا".

ومعرفة مدى مساهمتها في إحداث التعرف إلى دور التقنيــات الحديثــة علــى أداء هــذه اإلدارة إلى هــدفت هــذه الدراســة     

ليلي، وطبقت على عينة رتقاء والتقدم في هذه اإلدارة بصفة خاّصة والّشركة بصفة عاّمة، واستخدم المنهج الوصفي التحاال

تصــاالت ســوداتل مــن مــديرين تنفيــذيين العامة بالشــركة الســودانية لال( موظًفا من العاملين في إدارة العالقات 30قوامها )

 ورؤســاء أقســام ومــوظفين عن طريق أسلوب الحصر الشامل، واستخدمت أداة االستبانة.

ت العامـة إدخال التقنيات الحديثـة سـاهم فـي زيـادة فعاليـة أنشـطة إدارة العالقـا ائج من أهّمها:وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نت    

تصاالت سوداتل وتأثير هذه األنشطة على جماهير الشركة، وإدخـال التقنيـة أدى إلـى تغييـر النظـرة العاّمـة بالشـركة السودانية لال
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هتمام بالّتقنية الحديثة جعل واال رة الّذهنّية عن الّشركة وخدماتها لدى الجمهور الخارجي،للجمهـور بـل وأّدى إلـى تحسـين الّصـو 

 ت المحلّية واإلقليمية والدولية.االّتصاالالّشركة في مركز الّريادة في مجال 

 ( بعنوان "عملّية العالقات العاّمة في المنشآت السياحية في األردن".2011. دراسة الزبن)6

هدفت هذه الّدراسة إلى معرفة عملية العالقات العاّمة في المنشآت السياحية في األردن وتقييم عينة الدراسة لوظائف     

، والتقويم وفًقا للمتغّيرات الّشخصّية والوظيفّية(، واستخدم المنهج الوصفي، االّتصالالعالقات العامة المتمثلة في )التخطيط ، و 

( موظًفا وموّظفة من العاملين في إدارات العالقات العاّمة في المشاريع الّسياحّية في العاصمة 152)  وطّبقت على عينة قوامها

 عمان عن طريق الحصر الّشامل. 

جاءت ممارسة العالقات العاّمة في المنشآت السياحية في األردن بدرجات  وتوّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائج من أهّمها:    

المرتبة األولى من حيث الممارسة عند العاملين في المنشآت السياحية في األردن وتلتها  االّتصالفة متوسطة، واحتلت وظي

البحوث والتقويم ثّم التخطيط، ووجود فروق ذات داللة إحصائّية في عملّية العالقات العاّمة للمنشآت الّسياحّية تعزى إلى متغّير 

إحصائّية في عملية العالقات العاّمة للمنشآت الّسياحّية تعزى إلى متغّير الجنس  المؤهل العلمي ونوع المنشأة، وعدم وجود فروق 

 والعمر والّتخّصص وسنوات الخبرة. 

 

 جنبية:   الدراسات األ

 Hotel Businesses’ Use of Social( بعنوان 2017)ARIKAN, KAHYAOĞLU, ÇİLESİZدراسة . 1

Media as a Public Relations Instrument: Twitter Sample 

 ة كأداة للعالقات العامة: تويتر إنموذجًا االجتماعياستخدام الشركات الفندقية لوسائل اإلعالم 
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من قبل الشركات الفندقية التي تستخدم توتير، واستخدمت  االجتماعيهدفت هذه الّدراسة إلى تقييم استخدام وسائل التواصل     

( شركات التي تعد من أكبر مجموعات الفنادق في العالم من خالل تحليل 3ا )المنهج الوصفي، وطبقت على عينة قوامه

 المحتوى للتغريدات التي أرسلتها مجموعات الفنادق من حساباتها على تويتر.

ت في إدارة حسابات وسائل االّتصاال: أن كل شركة تستخدم شكلها الخاص من وتوّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائج من أهّمها    

الشركات من أجل اّتصال ثنائي االتجاه  في حسابات االجتماعين استخدام وسائل التواصل للشركات، وإ االجتماعياصل التو 

 والتحديث الّسريع والفعالية واإلقناع. االّتصالبما في ذلك  االجتماعيستفادة من ميزات وسائل الّتواصل مهم بالنسبة لهم لال

 Social Media and Promotion of Tourist Destinations with( بعنوان 2016) Kuric دراسة .2

Negative Country Image 

 والترويج للوجهات السياحية مع صورة البلد السلبية االجتماعيوسائل التواصل 

األمثل للوجهات السياحية مع  االّتصالهدفت هذه الدراسة إلى فهم أفضل لتصورات وجهة المسافرين، وتطوير إستراتيجية      

من مستخدمي شبكات الّتواصل  ا( مستخدم144صورة البلد الّسلبية، واستخدمت المنهج الوصفي، وطّبقت على عّينة قوامها )

 .االجتماعي

أن الترويج أن لصورة  الدولة تأثيًرا مباشًرا على نّية زيارة السياح للدولة، و  وتوّصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:    

له تأثير كبير على زيادة نسبة السياح للمناطق الّسياحية في الدول   االجتماعيللوجهات السياحية عبر وسائل التواصل 

 المروجة.

 The PR Pyramid: Social media and the new( بعنوان  2012) Damásio, Dias, Andradeدراسة .3

role of Public Relations in organizations 

 العالقات في المنظمات والدور الجديد لجمهور االجتماعيهرم العالقات العامة: وسائل التواصل 

باعتبارها أدوات يستخدمها العاملون في العالقات  االجتماعيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين وسائل التواصل     

العامة والمهنيون وكجزء من الحياة اليومية ألصحاب المصلحة في المنظمات، وتعّد من البحوث التجريبية، حيث طبقت على 
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الّشخصية مع ، واستخدمت أداتي االستبانة والمقابالت االجتماعي( منظمة برتغالية تستخدم وسائل التواصل 15عينة قوامها )

 وكالء المنظمات.

في العالقات  نه البّد من وجود اّتفاقية مشتركة بين األكاديميين والعاملينإ وتوّصلت الّدراسة إلى عّدة نتائج من أهمها:    

 االجتماعيوعلى نطاق واسع، وأن وسائل التواصل  االجتماعيستخدام المكثف والمتكرر لوسائل التواصل العاّمة من خالل اال

هي أدوات يستطيع ممارس العالقات العاّمة أن يضعها تحت تصّرفه من أجل تحقيق الّتطور والّتقدم في المنظمة التي يعمل 

 بها. 

 

 اإلطار المنهجي

 نوع الّدراسة ومنهجها: 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، والتي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو     

مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع بل تتجاوز إلى معرفة المتغيرات والعوامل التي تتسبب 

، ويطلق على الدراسات الوصفية أحيانًا اسم وتحليلها ا بهدف تفسير حدوث الظاهرةفي وجود الظاهرة وتربط المتغيرات ببعضه

ختيار تصنيف المسح (، وتم ا1997، غرايبةعلى الرغم أنه نوع واحد فقط من أنواع الدراسات الوصفية ) االجتماعيالمسوح 

ة الذي يستفاد منه في الّتعّرف على الشامل الذي يتناول جميع مفردات المجتمع، كما تعتمد على مسح أساليب الممارس

وذلك بهدف تطوير الواقع التطبيقي الفعلي والتعرف إلى  ،مع الجمهور االّتصالالسياسات واألساليب اإلدارية والنظم المتبعة في 

دارية الطرق التي تتبعها في ممارساتها ألنشطتها باعتبار أن نجاح الجهود اإلعالمية يعتمد على مدى فعالية الجوانب اإل

 (.1976، حسينوالتنظيمية)
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 مجتمع الدراسة وعينته:

يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في قسم العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية في كل من محافظات     

( شركات وهي ) داالس، مواكب، 6( موظًفا، حيث بلغ عدد الشركات التي تم مسحها )28عمان وإربد والعقبة، والبالغ عددهم )

 تمثل تلك الشركات أكبر الشركات التي تعمل في القطاع السياحي.فيرمونت، جورانتي، بترا، مونتانا(، و 

ونظًرا لصغر حجم المجتمع اّتبعت هذه الّدراسة أسلوب المسح الّشامل ومعناه جمع البيانات من جميع المفردات التي يتكون     

ار المستحدثة ومدى تقبلها وعالقته منها مجتمع الّدراسة، ويناسب هذا األسلوب الّدراسات التي تهتّم بقياس التأّثر باألفك

، حجاببالخصائص الديموغرافية، كما ُيستفاد من أسلوب المسح الّشامل في الحصول على نتائج دقيقة وخالية من األخطاء )

2002.) 

 أداة الدراسة: 

كأداة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد العينة، والتي تعّد من أشهر وسائل جمع  ةاناعتمدت هذه الدراسة على االستب    

سئلة العينة بقراءتها واإلجابة على األالمعلومات في البحوث، فهي نموذج يمثل مقابلة تحريرية مع عينة الدراسة؛ إذ يقوم أفراد 

ستفسارات المرتبطة ببعضها لتحقيق أهداف الّدراسة واال عبارة عن مجموعة من األسئلة (، وهي2003، الحيزانالتي تتضمنها)

 (.2015، قنديلجيوفي ضوء مشكلة الدراسة )

وتم توزيع االستبانة إلكترونًيا على العاملين في الّشركات السياحية بسبب ظروف جائحة كورونا، وإغالق العديد من القطاعات 

 توقفها. أو

باالعتماد على األدب النظري السابق المتعلق بتقييم العاملين في العالقات العامة في الشركات  االستبانةوتم تصميم     

ين ة األردنية عبر مواقع التواصل االجتماعي،  وتكونت من جزأالسياحية األردنية لدور اإلعالن السياحي في تشجيع السياح

 على النحو التالي:

، العمر، المؤهل العلمي، التخصص، وعدد سنوات االجتماعيالمتعلقة ب )النوع  : يتناول خصائص أفراد العينةالجزء األول

 الخبرة(.

 (، بحيث تجيب عن أسئلة مشكلة الدراسة وأهدافها.Items: يتكون من مجموعة من الفقرات والعبارات )الجزء الثاني
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 إجراءات الصدق والثبات: 

ويقصد باختبار الصدق أن تقيس األداة ما صممت من أجله، ولكي يتحقق عامل الصدق تم استخدام أسلوب  اختبارات الصدق:

 .(1995، حسينويقصد به "مدى قدرة أداة الدراسة على أن تقيس ما تسعى الدراسة على قياسه فعاًل") ،الصدق الظاهري 

العبارات المستخدمة فيه، بعد عرضها على مجموعة من وتّم التأكد من صدق االستبانة لقياس المتغّيرات ومدى فهم     

األساتذة المحكمين في مجال اإلعالم والعالقات العاّمة واإلعالن، وتم األخذ بمالحظاتهم ومقترحاتهم بشكل يضمن قدرة األداة 

 على تحقيق أهداف الدراسة وقياس الفعل المراد قياسه، وأصبحت صالحة للتطبيق على عينة الدراسة. 

بمعنى  قدرة األداة المستعملة في إجراء البحث على قياس ما صممت لقياسه في فترات زمنية متفاوتة، تبارات الثبات: اخ

، نصرهللاويتصف االختبار بالثبات عندما يعطي النتائج نفسها أو نتائج متقاربة إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة) 

2016.) 

لفا (، حيث بلغ معامل الثبات الكلي طريقة االتساق الداخلي )كرونباخ أحتساب معامل الثبات بوللتحقق من ثبات األداة تم ا    

 ( يوضح معامالت الثبات لكل مما يلي:   1(  وهي نسبة مرتفعة وتشير إلى ثبات األداة والجدول رقم )0.73)

 داة ( ثبات األ1جدول )

 لفاثبات كرونباخ أ المحور

 0.72 نتباهالمحور األول: جذب اال

 0.69 المحور الثاني: خلق الرغبة

 0.75 المحور الثالث: اإلقناع

 0.76 المحور الرابع: الحث على قرار الشراء

 0.70 المحور الخامس: التثبيت في الذاكرة

 0.73 الثبات الكلي
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( كحد أعلى، فتدّل 0.76( كحد أدنى و )0.69( أن قيم ثبات الفقرات تراوحت بين )1يتضح من بيانات الجدول رقم )    

 (.0.73المؤشرات على تمتع أداة الدراسة بقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة حيث بلغ مستوى الثبات الكلي )

 

 األساليب اإلحصائية:

( SPSSة )االجتماعيتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الستخراج النتائج باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 

 وهي:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية. .1

 الرتبة لكل فقرة. .2

 اختبار )كرونباخ ألفا( لقياس ثبات أداة الدراسة. .3

 الدراسة:حدود 

 .االجتماعيمن مستخدمي مواقع التواصل  في الشركات السياحية األردنية العاملون في قسم العالقات العامةالحدود البشرية : 

 2020: شهري تشرين أول وتشرين ثاني من عام  الحدود الزمنية

 : محافظات عمان وإربد والعقبة. الحدود المكانية

 الدراسة مقياس ليكرت الثالثيمقياس التصحيح : استخدم في 

 الدرجة المتوسط المرجح

 منخفضة 1.00-1.66

 متوسطة 1.67-2.33

 مرتفعة 2.34-3.00
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 عرض النتائج ومناقشتها:

يقدم هذا الفصل عرض وتحليل أسئلة الدراسة في ضوء األهداف التي تسعى إلى تقييم العاملين في العالقات العامة في     

، ويبدأ الفصل االجتماعيالشركات السياحية األردنية لدور اإلعالن السياحي في تشجيع السياحة األردنية عبر مواقع التواصل 

 بعرض موسع ألسئلة الدراسة.

 غرافيةو ( خصائص العينة الديم2جدول )         

 المعلومات الديموغرافية                                         

  البيانات العناصر التكرارات النسبة المئوية

  االجتماعيالنوع  ذكر 22 78.6

 نثىأ 6 21.4

  العمر سنة 30قل من أ 16 57.1

 40لى إ 30 10 35.7

 كثرفأ 41 2 7.1

  المؤهل العلمي أقل من بكالوريوس 20 71.4

 بكالوريوس 8 28.6

 دراسات عليا 0 0

  كاديميالتخصص األ إنسانية  22 78.6

 علمية 6 21.4

  عدد سنوات الخبرة سنوات 5أقل من  16 57.1

 سنوات 10 – 5 10 35.7

 سنوات 10كثر من أ 2 7.1
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%(، و بلغت نسبة اإلناث ) 78.6( أن غالبية عينة الدراسة من الذكور حيث بلغت نسبتهم )2يتضح من الجدول رقم )    

%(، بينما يبلغ ما نسبته 57.1سنة ما نسبته ) 30%( من إجمالي حجم العينة، وكما يشكل الذين عمرهم أقل من 21.4

سنة فأكثر، كما أن غالبية أفراد  41%( للذين  أعمارهم 7.1ونسبة ) سنة، 40لى إ 30%( للذين تترواح أعمارهم بين 35.7)

%(، بينما الذين يحملون درجة البكالوريوس كانت 71.4حيث بلغت نسبتهم ) ،عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  أقل من بكالوريوس

ليا، ويشّكل الذين ينتمون للكليات %(، في حين خلت عينة الدراسة من األفراد الذين يحملون درجة الدراسات الع28.6نسبتهم )

لى الكليات العلمية نسبة في حين بلغت نسبة الذين ينتمون إ %(،78.6حيث بلغت نسبتهم ) ،اإلنسانية غالبّية عينة الدراسة

%( للذين 35.7%(، بينما يبلغ ما نسبته )57.1سنوات قد بلغت نسبتهم ) 5%(، وإّن الذين لديهم سنوات خبرة أقل من 21.4)

سنوات. وتبرز النتيجة  10%( للذين سنوات خبراتهم أكثر من 7.1سنوات، وما نسبته ) 10لى إ 5تراوح سنوات خبراتهم من ت

األهم في خصائص عينة الدراسة بقّلة اإلناث اللواتي يعملن في القطاع السياحي، وقد تفسر هذه النتيجة بظروف العمل الشاقة 

 هالي نحو العمل في القطاع السياحي .عند األ، أو وجود تحفظات في القطاع السياحي

 

 االجتماعي( استخدام مواقع التواصل 3جدول )

   االجتماعياستخدام مواقع التواصل                             

 الفقرة البيانات العناصر الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات

منذ متى تستخدم مواقع  أقل من سنة 0.000 0.000 0

 االجتماعيالتواصل 

 

 3لى سنة إ 0.000 0.000 0

 سنوات 

 3كثر من أ 3.000 0.000 28

 سنوات

ما معدل استخدامك  قل من ساعة أ 0.000 0.000 0

لمواقع التواصل 

 

قل ساعة إلى أ 0.000 1.328 10
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 يوميا االجتماعي ساعتين

أكثر من  2.642 1.328 18

 ساعتين

 

هل تتابع اإلعالن  نعم 3.000 0.000 28

السياحي الخاص 

بشركتك في مواقع 

 ؟االجتماعيالتواصل 

 ال 0.000 0.000 0

 

 3من  كان بدرجة كبيرة منذ أكثر االجتماعي( إن استخدام أفراد عينة الدراسة لمواقع التواصل 3يتبين من الجدول رقم )   

كان أكثر من ساعتين  االجتماعي(، وكما تبين أن معدل االستخدام اليومي لمواقع التواصل 3.000سنوات وبمتوسط حسابي )

تلعب دوًرا مهمًّا في الحياة اليومية للعاملين في  االجتماعي( مما يدّل أن مواقع التواصل 2.642يومًيا وبمتوسط حسابي )

 ،فراد عينة الدراسة يتابعون اإلعالن السياحي الخاص بشركتهمأياحية األردنية، وأن جميع العالقات العامة في الشركات الس

 (.3.000حيث بلغ متوسط حسابهم )

في نشر اإلعالن  االجتماعيوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن العاملين في العالقات العامة أدركوا أهمّية ودور مواقع التواصل     

زمان والمكان، باإلضافة إلى إمكانية  تقديم المعلومات المتعلقة بالسياحة بشكل واضح وبسيط بحيث الّسياحي وتجاوزه لحدود ال

 يسهل على الجمهور المستهدف الوصول إلى المعلومة التي يبحث عنها.

كبير في  لها دور االجتماعي( اّلتي أشارت إلى أن وسائل التواصل 2017اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) زين العابدين،     

معلومات صحيحة  االجتماعي، وإن المعلومات التي تقدمها العالقات العامة عبر مواقع التواصل االّتصالإدارة سمعة شركات 

% من ممارسي العالقات العاّمة يقومون بتوظيف 48( التي أّكدت على أن 2018 المزاهرة، دراسة ) ومعوصادقة وواقعية، 

 و، االجتماعين شبكة الفيسبوك هي األكثر استخداًما بين شبكات الّتواصل جال عملهم، وأاالجتماعي في مشبكات الّتواصل 
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لها دور كبير في الترويج للوجهات السياحية وزيادة  االجتماعين وسائل التواصل ( التي توصلت إلى أkuric،2016دراسة )

 نسبة السياح للمناطق السياحية في الدول المروجة.

ولإلجابة على أسئلة الدراسة فقد تم استخدام اإلحصاءات الوصفية لمعرفة "تقييم العاملين في العالقات العاّمة في الّشركات    

 .االجتماعيالسياحّية األردنية لدور اإلعالن الّسياحي في تشجيع الّسياحة األردنية عبر مواقع التواصل 

نتباه من وجهة نظر العاملين في في جذب اال االجتماعيمواقع التواصل  ما دور اإلعالن السياحي عبر :السؤال األّول

 العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية؟

 ( جذب االنتباه4جدول )

 المحور األول: جذب االنتباه              

المرت

 بة

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات النسبة المئوية

 

 

1 

يجذب انتباهي األلوان  3.000 0.000 28موافق:  100%

والتصميم المميز المستخدم 

في اإلعالن السياحي عبر 

 االجتماعيمواقع التواصل 

1 

 0محايد:  0

 0غير موافق:  0

 

4 

يلفت انتباهي موقع  2.500 0.759 18موافق:  64.3%

اإلعالن السياحي عبر 

 االجتماعيمواقع التواصل 

2 

 6محايد:  21.4%

 4غير موافق:  14.3%

 

3 

يلفت انتباهي تكرار عرض  2.715 0.611 22موافق:  78.6%

اإلعالن السياحي عبر 

 االجتماعيمواقع التواصل 

3 

 4محايد:  14.3%

 2غير موافق:  7.1%

يساهم اإلعالن السياحي  2.858 0.534 26موافق:  92.9% 2 4 
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عبر مواقع التواصل  0محايد:  0

في لفت نظري  االجتماعي

إلى المنتجات المعروضة 

أكثر من اإلعالنات في 

 خرى الوسائل األ

 

 المجموع العام:

 0.476 

 

المجموع العام: 

2.768 
 2غير موافق:  7.1%

 

يجذب انتباهي األلوان والتصميم المميز المستخدم في اإلعالن  والتي تنص على "( 1ن الفقرة رقم )( أ4يبين الجدول رقم )  

(، 0.000(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة وانحراف معياري ) 3.00) االجتماعيالسياحي عبر مواقع التواصل 

في لفت  االجتماعير مواقع التواصل يساهم اإلعالن السياحي عب( والتي تنص على "4وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )

(، وانحراف معياري ) 2.858"، بمتوسط حسابي ) خرى أكثر من اإلعالنات في الوسائل األنظري إلى المنتجات المعروضة 

 (، والتي تنص على "2(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة، كما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة رقم )0.534

نحراف معياري (، وا2.500"، وذلك بمتوسط  حسابي ) االجتماعييلفت انتباهي موقع اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل 

 (، وبدرجة أهمية مرتفعة.0.759)

نتباه للعاملين في العالقات العامة في الشركات هناك جذب اوبشكل عام تشير النتائج اإلجمالية إلى وجود مستوى مرتفع "إن    

(، واالنحراف المعياري للمجال ككل كان 2.768لسياحية األردنية على اإلعالنات السياحية"، حيث يبلغ مستوى الممارسة )ا

 (، مما يشير إلى تقارب في اآلراء، وعدم وجود تشتت كبير في اإلجابات.0.476منخفًضا)

ية إضافة الصور الملونة ومقاطع الفيديو والتصاميم تتميز بإمكان االجتماعيوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن وسائل الّتواصل    

عبر هذه المواقع بتكلفة  وتكراره الجذابة التي تساهم في لفت انتباه الجمهور المستهدف، باإلضافة إلى إمكانية عرض اإلعالن

القات اإلعالمية ن إدارة الع( التي أشارت إلى أ2017)عبدهللا، هذه النتيجة مع دراسة واتفقت أقل من الوسائل األخرى.

وهذا بدوره يساهم في  ،الشخصي يساهم بشكل كبير في مجال تحقيق السمعة الطيبة على مستوى القطاع السياحي االّتصالو 

 جذب االنتباه لإلعالن السياحي.
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في خلق الرغبة من وجهة نظر العاملين في العالقات  االجتماعيما دور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  :السؤال الثاني

 العامة في الشركات السياحية األردنية؟

 ( خلق الرغبة5جدول )                                                        

 المحور الثاني: خلق الرغبة                          

المرت

 بة

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي المعياري االنحراف  التكرارات النسبة المئوية

 

 

 

2 

يخلق اإلعالن السياحي  2.572 0.513 16موافق:  57.1%

عبر مواقع التواصل 

ميواًل لدي  االجتماعي

نحو المنتجات 

أكثر من  المعروضة

المنتجات في الوسائل 

 خرى األ

1 

 12محايد:  42.9%

 0غير موافق:  0

 

 

1 

تزيد رغبتي لمنتجات  2.715 0.611 22موافق:  78.6%

اإلعالن السياحي المعلن 

عنها عبر مواقع التواصل 

مقارنة  االجتماعي

بإعالنات الوسائل 

 خرى األ

 

2 

 4محايد:  14.3%

 2غير موافق:  7.1%
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4 

يوفر لي اإلعالن  2.311 0.744 14موافق:  50%

السياحي عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

معلومات كاملة حول 

 المنتجات المعلن عنها

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 10محايد:  35.7%

 4غير موافق:  14.3%

 

 

3 

يساعدني اإلعالن  2.429 0.755 16موافق:  57.1%

السياحي عبر مواقع 

في  االجتماعيالتواصل 

تمييز األفضل من بين 

 العروض المقدمة

  8محايد:  28.6%

المجموع العام: 

0.655 

 

المجموع العام: 

2.519 

 4غير موافق:  14.3%

 

تزيد رغبتي لمنتجات اإلعالن السياحي المعلن عنها عبر مواقع  ( والتي تنص على "2ن الفقرة رقم )( أ5يبين الجدول رقم )

"، حصلت على المرتبة األولى من حيث األهمية وذلك بمتوسط حسابي  خرى مقارنة بإعالنات الوسائل األ االجتماعيالتواصل 

( 1(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )0.611(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة وانحراف معياري )2.715)

ت المعروضة أكثر من ميواًل لدي نحو المنتجا االجتماعييخلق اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  والتي تنص على "

(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 0.513(، وانحراف معياري )2.572"، بمتوسط حسابي ) خرى المنتجات في الوسائل األ

 المرتفعة. 
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ت يوفر لي اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل (، والتي تنص على "3كما تبين أن أقّل الفقرات أهمية كانت الفقرة رقم )    

(، وبدرجة 0.744(، وانحراف معياري )2.311"، وذلك بمتوسط ) معلومات كاملة حول المنتجات المعلن عنها االجتماعي

 أهمية متوسطة.

وبشكل عام تشير النتائج اإلجمالية إلى وجود مستوى مرتفع " إن اإلعالن السياحي يخلق رغبة عند العاملين في العالقات     

(، واالنحراف المعياري للمجال ككل كان 2.519العامة في الشركات السياحية األردنية"، حيث يبلغ مستوى الممارسة )

 عدم وجود تشتت كبير في اإلجابات.اآلراء، و  (، مما يشير إلى تقارب في0.655منخفًضا)

تساهم في سهولة حصول الجمهور المستهدف على  االجتماعيويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن مواقع التواصل     

 االجتماعيالمعلومات التي يحتاجها وإمكانية الرجوع إليها بأي وقت، باإلضافة إلى أن اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل 

الوقت في الحصول  يساعد في التمييز والمقارنة بين العروض المقدمة من الشركات السياحية المختلفة ألنه يساهم في توفير

( 2015ة) بابكر، هذه النتيجة مع دراس اتفقتعلى أفضل العروض المقدمة، مما يساعد في خلق الرغبة وتحويلها إلى فعل. و 

لى أنشطة العاملين في العالقات العامة يؤدي إلى تغيير النظرة العامة للجمهور ديثة إالتي أشارت إلى أن إدخال التقنيات الح

 وتحسين الصورة الذهنية عن الشركة وخدماتها، والذي يساهم بدوره في خلق الرغبة لدى الجمهور المستهدف.

في اإلقناع  من وجهة نظر العاملين في العالقات  االجتماعيما دور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  :السؤال الثالث

 العامة في الشركات السياحية األردنية؟

 ( اإلقناع6جدول )

 قناع المحور الثالث: اإل            

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات النسبة المئوية المرتبة

 

 

1 

يزودني اإلعالن السياحي عبر  2.786 0.578 24موافق:  85.7%

 االجتماعيمواقع التواصل 

بصورة جيدة عن فوائد 

 المنتجات المعلنة

1 

 2محايد:  7.1%

 2غير موافق:  7.1%



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

380 
 

 

 

2 

يؤثر اإلعالن السياحي عبر  2.643 0.633 20موافق:  71.4%

على  االجتماعيمواقع التواصل 

ميولي نحو المنتجات بشكل 

 إيجابي

2 

 6محايد:  21.4%

 2غير موافق:  7.1%

 

 

 

3 

 0.851 18موافق:  64.3%

 

يساعد اإلعالن السياحي عبر  2.429

 االجتماعيمواقع التواصل 

قتنع بإقناعي بالسلع التي لم أ

بها من خالل عرضها في 

 الوسائل التقليدية

3 

 4محايد:  14.3%

  6غير موافق:  21.4%

المجموع العام: 

0.687 

 

المجموع العام: 

2.620 

 

 االجتماعي"يساعد اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل ( والتي تنص على 1ن الفقرة رقم )( أ6يبين الجدول رقم )    

 ،"، حصلت على المرتبة األولى من حيث األهميةقناعي بالسلع التي لم اقتنع بها من خالل عرضها في الوسائل التقليديةبإ

(، وفي المرتبة الثانية 0.851(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة وانحراف معياري )1.571وذلك بمتوسط حسابي )

على ميولي نحو المنتجات  االجتماعييؤثر اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل والتي تنص على "  ،(2جاءت الفقرة رقم )

 قع ضمن مستوى األهمية المرتفعة. (، وهي ت0.633راف معياري )(، وانح1.357"، بمتوسط حسابي )بشكل إيجابي

يزودني اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل (، والتي تنص على "1قل الفقرات أهمية كانت الفقرة رقم )كما تبين أن أ    

(، وبدرجة 0.578ري )معيا (، وانحراف1.214"، وذلك بمتوسط حسابي )بصورة جيدة عن فوائد المنتجات المعلنة االجتماعي

 رتفعة.أهمية م

 االجتماعيلإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  لى وجود مستوى مرتفع "هناك دوروبشكل عام تشير النتائج اإلجمالية إ    

(، واالنحراف 1.380في إقناع العاملين في العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية"، حيث يبلغ مستوى الممارسة )

لى تقارب في اآلراء، وعدم وجود تشتت كبير في اإلجابات. وتشير إ(، مما يشير 0.687المعياري للمجال ككل كان منخفضًا )
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عن األماكن السياحية المعروضة عبر مواقع التواصل  ركات السياحية على تقديم شرح كافٍ هذه النتيجة إلى إمكانية الش

وكما يمكن الجمهور  ق فيديو تفصيلي عن تلك األماكن وما يميزها عن غيرها،رفا، باإلضافة إلى قدرتها على إاالجتماعي

 ن قبل، مما يزيد من إقناعهم بها.مكانية الحصول على ردود أفعال من األشخاص الذين قاموا بزيارتها مالمستهدف من إ

( التي أشارت إلى أّن المعلومات التي تضعها العالقات العامة بشأن الخدمة 2017هذه النتيجة مع دراسة )زين العابدين،اتفقت 

قناع الجمهور المستهدف بكل ما تقدمه الشركات وصادقة وواقعية، والتي تساهم في إالتي تقدمها الشركة معلومات صحيحة 

 السياحية من خدمات مختلفة.

في الحث على اتخاذ قرار الشراء من وجهة نظر  االجتماعيما دور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  :السؤال الرابع

 العاملين في العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية؟

 ( الحث على قرار الشراء7جدول )

 المحور الرابع: الحث على قرار الشراء                   

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات المئويةالنسبة  المرتبة

 

 

1 

يقوم اإلعالن السياحي  2.715 0.468 20موافق:  71.4%

عبر مواقع التواصل 

بإغرائي بما  االجتماعي

تقدمه من تخفيضات 

 وتسهيالت

 

 8محايد:  28.6% 1

 0غير موافق:  0

 

 

1 

يشجعني اإلعالن  2.715 0.468 20موافق:  71.4%

السياحي عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

بشراء العديد من 

 المنتجات المعروضة

2 

 8محايد:  28.6%

 0غير موافق:  0
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2 

يشعرني اإلعالن  1.858 0.949 10موافق:  35.7%

السياحي عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

بالصدق وعدم التردد 

 بشراء المنتجات

  4محايد:  14.3%

المجموع العام: 

0.628 

 

المجموع العام: 

2.430 

 14غير موافق:  50%

 

يقوم اإلعالن ( على " 1(، حيث تنص فقرة رقم )2( و )1الفقرات أهمية كانت الفقرة رقم ) علىأ (  أن 7يبين الجدول رقم )

( والتي تنص على 2"، وفقرة رقم )بإغرائي بما تقدمه من تخفيضات وتسهيالت االجتماعيالسياحي عبر مواقع التواصل 

"،  بالمرتبة نفسها وبمتوسط بشراء العديد من المنتجات المعروضة االجتماعي"يشجعني اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل 

 ( وبدرجة أهمية مرتفعة.0.468ي )( وانحراف معيار 1.715حسابي )

"يشعرني اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل ( واّلتي تنص على 3( أن الفقرة رقم )7كما تبين يبين الجدول رقم )  

وذلك بمتوسط حسابي  ،همية من حيث األهمية، حصلت على أقل الفقرات أ بالصدق وعدم التردد بشراء المنتجات" االجتماعي

 (. 0.949متوسطة وانحراف معياري )تقع ضمن مستوى األهمية ال (، وهي1.858)

في  االجتماعيوبشكل عام تشير النتائج اإلجمالية إلى وجود مستوى متوسط " لدور لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل   

ردنية "، حيث يبلغ مستوى الحث على اتخاذ قرار الشراء من وجهة نظر العاملين في العالقات العامة في الشركات السياحية األ

عدم وجود (، مما يشير إلى تقارب في اآلراء، و 0.628(، واالنحراف المعياري للمجال ككل كان منخفًضا )2.430الممارسة )

 تشتت كبير في اإلجابات.

سياحي عبر ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن  الشركات السياحية عندما تقدم العروض والتخفيضات من خالل اإلعالن ال   

تساهم في زيادة الطلب على المنتجات السياحية المعروضة، مما يزيد من درجة الّصدق وعدم التردد  االجتماعيمواقع التواصل 

 لدى الجمهور المستهدف في اتخاذ قرار الشراء.   
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يساهم في التطوير المستمر  االّتصالعالمّية و أشارت إلى أن إدارة العالقات اإل ( التي2017هذه النتيجة مع دراسة )بدر اتفقت 

للتسويق السياحي والتجاري عبر برامجها وأنشطتها؛ إذ  يعّد الّتسويق الّسياحي من األدوات التي يستخدمها ممارسو العالقات 

للخدمة العاّمة ضمن برامجهم وأنشطتهم بهدف الترويج للشركة والذي بدوره يساعد الجمهور المستهدف على اتخاذ قرار الّشراء 

 أو الّسلعة المعروضة.

في التثبيت  في الذاكرة من وجهة نظر العاملين في  االجتماعيما دور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  :السؤال الخامس

 ة في الشركات السياحية األردنية؟العالقات العام

 

 ( التثبيت في الذاكرة8جدول )

 المحور الخامس: التثبيت في الذاكرة                   

المرت

 بة

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات النسبة المئوية

 

 

1 

يعمل بقاء اإلعالن  2.643 0.744 18موافق:  64.3%

السياحي عبر مواقع 

لفترة  االجتماعيالتواصل 

طويلة في ترسيخه في 

 ذاكرتي

1 

 10محايد:  35.7%

 0غير موافق:  0

 

 

1 

تؤثر األشكال واأللوان  2.643 0.744 22موافق:  78.6%

المستخدمة في اإلعالن 

السياحي عبر مواقع 

في  االجتماعيالتواصل 

 ترسيخه في ذاكرتي

 2  2محايد:  7.1%

 4غير موافق:  14.3%
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2 

 

 

يساعد موقع اإلعالن  2.429 0.755 16موافق:  57.1%

السياحي عبر مواقع 

في  االجتماعيالتواصل 

 تثبيته في ذاكرتي

3 

 8محايد:  28.6%

 4غير موافق:  14.3%

 

 

3 

 2.072 0.730 16موافق:  28.6%

 

يساهم اإلعالن السياحي 

عبر مواقع التواصل 

في تثبيه في  االجتماعي

ذاكرتي أكثر من اإلعالن 

 عبر الطرق التقليدية

4 

  8محايد:  50.0%

المجموع العام: 

0.743 

 

المجموع العام: 

2.447 

 4غير موافق:  21.4%

 

يعمل بقاء اإلعالن ( على " 1(، حيث تنص فقرة رقم )2( و )1على الفقرات أهمية كانت الفقرة رقم )(  أن أ 8) يبين الجدول رقم

تؤثر األشكال ( التي تنص على" 2"، وفقرة رقم ) لفترة طويلة في ترسيخه في ذاكرتي االجتماعيالسياحي عبر مواقع التواصل 

" بالمرتبة وبمتوسط حسابي في ترسيخه في ذاكرتي االجتماعيواأللوان المستخدمة في اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل 

 ( وبدرجة أهمية مرتفعة.0.744ري )معيا( وانحراف 2.643)

في تثبيته في  االجتماعييساعد موقع اإلعالن السياحي عبر مواقع الّتواصل ( والتي تنّص على "3و جاءت الفقرة رقم )

ن توى األهمية المتوسطة .كما تبين أ(، وهي تقع ضمن مس0.755(، وانحراف معياري )2,429"، بمتوسط حسابي )ذاكرتي

في تثبيته في ذاكرتي أكثر من  االجتماعييساهم اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل ( والتي تنص على "4) الفقرة رقم

لمتوسطة وانحراف (، وهي تقع ضمن مستوى األهمية ا2.072"، حصلت على متوسط حسابي )اإلعالن عبر الطرق التقليدية

 (.0.730معياري )
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في  االجتماعيلى وجود مستوى مرتفع "يساهم اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل وبشكل عام تشير النتائج اإلجمالية إ    

(، واالنحراف المعياري 2.447زيادة تثبيته في ذاكرة العاملين في الشركات السياحية األردنية"، حيث يبلغ مستوى الممارسة )

 جود تشتت كبير في اإلجابات.عدم و (، مما يشير إلى تقارب في اآلراء، و 0.743للمجال ككل كان منخفًضا )

بأوقات مختلفة  وتكراره من إمكانية عرض اإلعالن االجتماعيلى أن ما تتميز به مواقع الّتواصل و هذه الّنتيجة تشير إ    

وبكافة األشكال التي تناسب الجمهور المستهدف، باإلضافة إلى أن موقعه الجذاب يساهم في تذكره والرجوع إليه في أي وقت، 

 مما يزيد من تثبيته في ذاكرتهم.

التواصل "ما مدى رضا العاملين في الشركات السياحية األردنية عن دور اإلعالن السياحي عبر مواقع : السؤال السادس

 في تشجيع السياحة في األردن؟"  االجتماعي

 

 (  الرضا الوظيفي9الجدول )

 المحور السادس: الرضا الوظيفي                   

 الفقرة البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري  التكرارات النسبة المئوية الرتبة

 

 

1 

ما مدى رضا العاملين  2.625 0.132 18كبيرة:  64.3%

في الشركات السياحية 

األردنية عن دور 

اإلعالن السياحي عبر 

مواقع التواصل 

في تشجيع  االجتماعي

 السياحة في األردن؟"

1 

 10متوسطة:  35.7%

 0قليلة:  0
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( أن العاملين في الشركات السياحية األردنية  لديهم رضا كبير عن دور اإلعالن السياحي عبر مواقع 9يبين الجدول رقم )    

 (.0.132(، واالنحراف المعياري )2.625في تشجيع السياحة في األردن، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) االجتماعيالتواصل 

كان له دور كبير في تشجيع السياحة  االجتماعيإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل ويعزو البحث هذه النتيجة إلى أن ا    

نه قام بتحقيق كافة المراحل من ) جذب االنتباه، خلق الرغبة، اإلقناع، الحث على قرار الشراء، التثبيت في ؛ وذلك ألاألردنية

 الذاكرة( والتي ساهمت جميعها  في وصول العاملين في العالقات العامة إلى الرضا الوظيفي . 

هي  االجتماعين وسائل التواصل إلى أالتي أشارت  (2012) (Damasio, Dias, Andradeهذه النتيجة مع دراسة ) اتفقت

أدوات يستطيع ممارس العالقات العامة  أن يضعها تحت تصرفه من أجل تحقيق التطور والتقدم في المنظمة التي يعمل بها؛ 

ذ إن استخدام هذه الوسائل من قبل العاملين في العالقات العامة يساعد في إظهار المهارات والكفاءات التي يمتلكونها من إ

 لى تحقيق الرضا الوظيفي لديهم.، مما يؤدي إاالجتماعيخالل تصميم اإلعالنات السياحية والترويج لها عبر وسائل التواصل 

 النتائج:

 :ستعراض ألبرز نتائج هذه الدراسةفيما يلي ا

حيث  ،العاملين في الشركات السياحية األردنية نة الدراسة من فئة اإلناث من بين أفراد عيّ  تبين أن فئة الذكور أكثر .1

 (.21.4(، فيما بلغت نسبة اإلناث )78.6شكلت نسبتهم )

وبمعدل أكثر  ،سنوات 3بدرجة كبيرة منذ أقل منذ  االجتماعين أفراد عينة الدراسة يستخدمون مواقع التواصل تبين أ  .2

  .من ساعتين يومًيا

نتباه من وجهة نظر العاملين في العالقات ا في جذب االدور  االجتماعيإن لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .3

 العامة في الشركات السياحية األردنية بدرجة مرتفعة.

من وجهة نظر العاملين في العالقات في خلق الرغبة  ادور  االجتماعيإن لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .4

 مرتفعة.العامة في الشركات السياحية األردنية بدرجة 
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في اإلقناع من وجهة نظر العاملين في العالقات العامة  ادور  االجتماعيإن لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .5

 في الشركات السياحية األردنية بدرجة مرتفعة.

ر من وجهة نظفي اتخاذ قرار الشراء وتثبيته في الذاكرة  ادور  االجتماعيإن لإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل  .6

 بدرجة مرتفعة.العاملين في العالقات العامة في الشركات السياحية األردنية 

عن دور اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل وجود درجة رضا مرتفعة عند العاملين في الشركات السياحية األردنية  .7

 .في تشجيع السياحة في األردن االجتماعي

 :الّتوصيات

 وصي بما يلي: إليها الدراسة فإنها تي توصلت في ضوء الّنتائج الت

زيادة جهود الّشركات الّسياحّية األردنّية  لتوفير المزيد من فرص العمل لإلناث في القطاع الّسياحي، حيث يساهم ذلك  .1

 واالقتصادي. االجتماعيفي التقليل من نسبة البطالة في المجتمع وتحسين الوضع 

الذي يتناسب مع الجمهور  وتقييمه ياحي من أجل تحديد المحتوى االستعانة بمختصين في مجال اإلعالن السّ  .2

 .االجتماعيالمستهدف من حيث األلوان والّتصميم المميز الذي سيستخدم في اإلعالن السياحي عبر مواقع التواصل 

لزيادة نمّو القطاع بذل المزيد من الجهود اإلعالنّية من خالل زيادة عرض اإلعالنات الّسياحية عبر الوسائل التقليدية  .3

 الّسياحي األردني.

، وذلك من االجتماعيأن تعمل الّشركات الّسياحّية على تحسين وتطوير اإلعالنات الّسياحّية عبر شبكات التواصل  .4

لى تقديم العديد من العروض معلومات كافية ومفيدة، باإلضافة إعلى  اإلعالن الذي يحتوي  خالل تصميم

 السياحّية المعلن عنها.والّتخفيضات عن المنتجات 

الّتركيز على تصميم اإلعالنات الّسياحّية بطريقة جذابة وملفتة للجمهور المستهدف، بحيث تحتوي على مقاطع فيديو  .5

 وصور واقعية للمناطق السياحية المعلن عنها من أجل زيادة تنمية السياحة األردنية.
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 : دراسة نوعية وتعليمها الرياضياتتعلم  عن األردنّيةفي الجامعة  المعلمين طلبةالمعتقدات 

 د. سندس عبد الرحيم اشتيه

 أ.د. ابراهيم احمد الشرع

  الجامعة األردنية

 

 الملخص

لتحقيق ، و وتعليمها الرياضياتتعلم عن  األردنّيةفي الجامعة  المعلمينطلبة الهدفت هذه الدراسة إلى تعرف معتقدات        
المنهج منهجا نوعيا من نوع و نهجت هذه الدراسة  هم،للكشف عن معتقداتُطرح سؤال مفتوح عام على الطلبة الدراسة  هدف

أفكار  على أربع وزعت، ا( معتقد58، حيث بلغ عدد المعتقدات)ُصنفت معتقداتهمت الطلبة و الوصفي التحليلي؛ إذ حلّلت إجابا
سبب في حب ال "معلم الرياضياتأن معتقد و ، %(92 -%3تراوحت بين) المعتقداتتلك  أظهرت النتائج أن نسب شيوععامة. 
الرياضيات مادة %(، ثم معتقد" 81" )الرياضيات مادة معقدة وصعبة%(، تاله معتقد" 92)شيوعا معتقدات الطلبة أكثرالمادة "

وفي ضوء النتائج  %(.3" )للطالب الذي يحل بطريقة جديدة د تقديرال يوج" ات شيوعامعتقدوكان أقل ال%(، 72) "مهمة
 نوعية إجراء بحوثهج الرياضيات في مواقف حقيقية، و توفير أنشطة حياتية تربط محتوى منا :أهمهاالباحثان بتوصيات  أوصى
 .(136)لدى الطلبة معتقدات السلبيةالل يتشك العوامل المؤدية إلىتدرس 

 ؛ دراسة نوعية.األردنّية: المعتقدات؛ الرياضيات؛ طلبة الجامعة؛ الجامعة الكلمات المفتاحية
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Students’ Teachers’ Beliefs at the University of Jordan about Learning and Teaching 

Mathematics: A Qualitative Study 

Abstract 

 

   This study aims to examine the opinions of the majority of the students who teach at the 

University of Jordan about learning and teaching mathematics. To achieve the goal of the study, 

the students were asked general questions to clarify their opinions. This study used a qualitative 

approach of the type of analytical descriptive curriculum. The results showed that the prevalence 

of these beliefs ranged from (3%-92%), the belief of the “mathematics teacher is the reason for 

loving the subject” is the most common beliefs of students (92%), followed by the belief of 

“mathematics is a complex and difficult subject” (81%), then the belief that “mathematics is an 

important subject” (72%), and the least common belief was “there is no appreciation for the 

student who solves in a new way” (3%). In the light of the results, the recommendations of the 

study are: to provide life activities that link the content of mathematics curricula in real 

situations, and to conduct qualitative research that examines the factors leading to the formation 

of negative beliefs among students. 

Keywords: beliefs; Mathematics; University students; University of Jordan; A qualitative study. 

 

 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

395 
 

 مقدمة

 وواضعوالمناهج  ، ففي الوقت الذي يبذل فيه مخططولتوجيه الممارسات التعليميةمعتقدات المحرك الخفي التشكل     

 فإنيسعى المعلمون إلى تحقيق تلك األهداف، و ، جوةلتحقيق األهداف التربوية المر  في تخطيط المناهج اكبير  االسياسات جهد

أو عدم السعي إلنجاح هذا ، تشكل العامل األهم والمحرك األقوى أم دون وعي منهم بشكل واع   الطلبةالتي شكلها معتقدات ال

 .نجاحه

ما يمكن بء ىوتنبف، اهدتحقيق األل تهممثابر  مستوى معتقدات الطلبة بشكل كبير في خياراتهم والجهد الذي يبذلونه، و وتؤثر     

مخاوفهم والمثيرات لتغلب على وتحدد مدى قدرة الطلبة على امتلكونها، التي ي للطلبة القيام به فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات

 (.Pajares & Miller, 1994المختلفة التي يواجهونها)

 غير منطقية من معتقداتما يحمله الطلبة ف، في بعض األحيان الرياضيات تتحدى عملية التدريس عنمعتقدات الطلبة  نإو    

هم الرياضية بناءة، ففشل الطلبة في أداء مهماتالرياضيات بطريقة فاعلة و  ون سيدر للمعلمين الذين تحديات شكل تُ أو غير مبررة 

ع المعلم مضيات، و تنعكس على تفاعلهم من تلك األمور التي قد تؤثر بشكل سلبي في معتقدات الطلبة حول مادة الريا واحدة

 (.Ayele & Dadi, 2016)أثناء تدريسفي 

 مستوى عالقات مهمة بين المعتقدات و  الممارساتفي الطلبة معتقدات ر ثأ تقصتالتي النوعية والتجريبية فقد كشفت األبحاث 

، تحل المشكالالطلبة في  التي يستخدمها التعلم لدى الطلبة ستراتيجياتإفي  وأثرها، المهمات في التعلم وإنجاز تهمشاركم

 & Sokolovتغيير في الفصول الدراسية ككل) تممعتقدات في حال ال تلكمكانية تغيير إضاًل عما توصلت إليه األبحاث من ف

College, 2017 .) 

قد ال ، ومتنوعة عديدة ألسبابنتيجة  همالطلبة من معتقدات ليست بالضرورة صحيحة، فقد تتشكل معتقداتن ما يحمله كما أ

لرياضيات قد تكون سببًا في في أثناء تدريس االطلبة التي يمر بها تعلم ال، إال أن خبرات ترتبط بتعليم الرياضيات وتعلمها
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بحيث ، وطبيعة ممارساتهمالرياضيات دريس المعلمين ت كيفيةالتركيز على  مما يؤكد على أهميةهم، لدي معتقداتتلك ال تشكيل

 (.Spangler, 1992)وتعلمهاالرياضيات  معتقدات إيجابية عن طبيعةالطلبة  يعزز لدى

 تكون ألن كثيرا منها قد ، لدى الطلبةولد معتقدات خاطئة بالخبرات االنفعالية والمهارية التي يمر بها أو يوفرها المعلم، قد ت

نحو موضوع معين أو أسلوب  دراكية مشحونة عاطفياً إتشكل تحيزات و أوهام إدراكية مستقرة، تشبه األوهام البصرية،  ناتجة عن

وتوفير الفرض  ،األمر الذي يرتب على معلمي الرياضيات مسؤولية اختيار المواقف (.Fielder & Bless, 2000)ما 

 والخبرات التي تبث لدى الطلبة رسائل إيجابية عن الموضوع، وتحسسهم بقدراتهم في تعلم الرياضيات.

لى التعامل تهم عهم العوامل التي تؤثر في قدر طلبة عن الرياضيات هي واحدة من أ المعتقدات التي يشكلها ال وبالتالي فإن   

، هم األكاديميمساعدة الطلبة على تحقيق تقدملهمية غاية في األ اتقدات الطلبة أمر ن مع، ويعد الكشف عةالرياضيالمواقف مع 

في  ُوجد اختالف كبير إذ ه من معتقدات عن تعلم الرياضيات؛نوما يحملو  قدرات الطلبة بينفضاًل عن تضييق الفجوة 

 ,Sutharالطلبة ذوي القدرات المنخفضة)ما هو لدى ععن تعلم الرياضيات المعتقدات لدى الطلبة ذوي القدرات العالية 

Tarmizi, Midi & Adam, 2010). 

الطريقة التي يدرسون بها، فإن معتقدات و ، ن ممارساتهم في أثناء التدريسي الوقت الذي تؤثر فيه معتقدات المعلمين عوف

ت الطالب بارتباط النظرية التي وترتبط معتقدات المعلم وومعتقدا، له تعلمهم فيتؤثر وصعوبته طبيعة الموضوع  عنالطلبة 

ين أو الذين التقليدي لدى المعلمينالبنائية، عن تلك الموجودة المتبنين النظرية  المعلمينمعتقدات ينطلق كل منها؛ إذ تختلف 

 & Carter)تهطلبلدى ها إلى معتقدات ترجموبالتالي ينقل المعلم ما يحمل من معتقدات وي ،يتبنون النظرية السلوكية

Norwood, 1997.) الرياضيات، لما لها من مادة  عن كلية العلوم التربوية طلبةهذه الدراسة للكشف عن معتقدات  لذا جاءت

ه عن تعلمها من جهة أخرى، وما سينقلونه إلى طلبتهم من نتعليم الطلبة لمواضيع الرياضيات من جهة، وما قد يحملو  أهمية في

معلمي الرياضيات يتخرجون من المدرسة وقد تعلموا كره الرياضيات ويعودون إليها لينقلوا جهة ثالثة، حيث أشار زوريخ إلى أن 

 .كرهم لها إلى طلبتهم
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تتناول فمن بداية ثمانينيات القرن الماضي، اهتمت أبحاث تعليم الرياضيات بالمعتقدات، حيث أشارت الدراسات التي 

إلى أن المعتقدات تؤثر في طرائق في تعامل الطلبة مع المهام  الطلبة في مادة الرياضياتمعتقدات كل من المعلمين و 

والمواقف الرياضية، وتؤثر كيفية تعلمهم لموضوعات الرياضيات، كما أن معتقدات المعلمين عن أهمية تفاعلهم مع الطلبة 

 (.Yeping & Judit, 2013في أثناء التدريس وكيفية تنظيم الطلبة في الصف تؤثر بشكل أساسي في معتقدات الطلبة)

( المعتقدات، بأنها ما يحتفظ به الفرد لفترة طويلة، Sokolov & College, 2017وقد عرف سكولف و كولج )     

على توضيح األسباب المنطقية) التي قد تكون خاطئة( التي شكلت لديه ذلك  اوتشكل لديه حالة ذهنية، بحيث يكون قادر 

( المعتقدات عن الرياضيات، بأنها أحكام Pajares & Miller, 1994ميلير) المعتقد حول شيء ما. وعّرفها باجاريس و

 للطلبة حول قدراتهم على حل المشكالت الرياضية، أو أداء المهام المتعلقة بالرياضيات أو النجاح في الرياضيات.

: األول: وياتمست( المعتقدات إلى ثالثة Woolfolk, Davis & Pape, 2006 وقسم  ولفولك و دافيس و بابي)   

معتقدات عن الذات.  والثاني: معتقدات معرفية عن تعليم الرياضيات وتعلمها في الواقع الحقيقي. واشتمل الثالث: على 

 المعتقدات عن النظام التعليمي والسياق االجتماعي. 

متعلقة بالمتعلمين  قدات إلى خمسة مجاالت: معتقدات( على تقسيم المعتCalderhead, 1996في حين عمل كالديرهيد)   

ن التدريسية، ومعتقدات يوتعلمهم، ومعتقدات متعلقة بالمعلمين، ومعتقدات متعلقة بالموضوع، ومعتقدات متعلقة بممارسات المعلم

متعلقة بالذات. ويرى نيلسون أن معتقدات الطلبة تتشكل بصورة أولية تجعلها قابلة للتعديل والتغيير، بعد تحليلها ومعرفة دواعي 

 (. Nilsson, 2014كلها واالفتراضات التي قامت عليها تلك المعتقدات )تش

وبالتالي، ال بد من األخذ بالحسبان جملة العوامل التي تؤثر في معتقدات الطلبة وتشكيلها، كالتدريس الصفي، وممارسات 

ومجموعة التفاعالت الصفية بين الطلبة المعلم داخل الغرفة الصفية وخارجها، وبرامج إعداد المعلمين، والبيئة االجتماعية، 

 & Barkatsasالتواصل مع الطلبة)رورة التغيير في طرائق التدريس و أنفسهم، فضاًل عن قناعات المعلمين حول ض

Malone, 2005.) 
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دراسة  (Pajares & Miller, 1994ة معتقدات الطلبة: فقد أجرى باجارس و ميلير)يدهذا، وقد بحثت دراسات عد   

لى تعرف أثر معتقدات الطلبة عن كفاءتهم الذاتية في مادة الرياضيات في القدرة على حل المشكالت، تكونت هدفت إ

في أدائهم لحل  ا( طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن لمعتقدات الطلبة عن كفاءتهم الذاتية تأثير 350العينة من )

 المسألة، وفي فعاليتهم الذاتية ومستوى القلق لديهم.

( إلى تقصي أسباب عزوف طلبة المرحلة الثانوية في قطر عن دراسة ,Al-Baqer 1994وهدفت دراسة الباقر )    

( طالبا وطالبة، وأظهرت النتائج أن الطلبة يرون أن المادة كبيرة ومملة، وغير قابلة للفهم 371الرياضيات، شملت العينة )

عن قناعتهم بعدم  م، وال تفيدهم في المستقبل، فضالت ميولهم واهتماماتهوتحتاج إلى وقت أطول. وال تلبي دراسة الرياضيا

هم منها، وعدم نهم، وكثيرا ما يخيفو ننبو ؤ الطلبة وي ن ي الرياضيات غير محبوبين، ويوبخو قدرتهم على تعلمها، وأن معلم

 تنوع أمثلة الرياضيات وضعف ربطها بالحياة اليومية.

هدفت إلى تعرف معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات حول حل المسالة الرياضية و ( دراسة Abid, 2002أجرى عابد)و 

ظهرت نتائج الدراسة أطالبة، و ( طالبًا و 85وطبقت الدراسة على )ثرها بتحصيلهم ومعتقداتهم بفاعليتهم الذاتية، أمدى ت

وق تعزى للتحصيل ولفاعليتهم وجود فروق في المعتقدات عن حل المسألة الرياضية، كما أظهرت النتائج أن تلك الفر 

 الذاتية. 

العينة من ( فهدفت إلى تقصي معتقدات طلبة كلية التربية عن الرياضيات، تكونت ,2006Al-Serأما دراسة السر)     

%( 62ن )أالرياضيات نظرة أدائية، في حين  %( من الطلبة ينظرون إلى56ظهرت النتائج أن )أ( طالبًا وطالبة، و 87)

%( ينظرون إلى 68%( نظرتهم مثالية للرياضيات، وأن )54إلى الرياضيات نظرة تجريبية طبيعية، و) منهم ينظرون 

%( منهم بضرورة التعلم 93%( كانت لديهم معتقدات مختلطة للرياضيات، ويعتقد )89الرياضيات نظرة اجتماعية، وأن )

%( من الطلبة يعتقدون بكفاءتهم الذاتية 56)ة تربوية، وهناك %( أن للرياضيات قيم83معتقدات ) التشاركي، و كانت

لتعلم الرياضيات، ويعتقد جميع الطلبة بضرورة تعليم الرياضيات بطريقة بنائية، وأنه ال عالقة بين األداء التدريسي 

 ومعتقدات الطلبة عن الرياضيات. 
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لقدس المفتوحة عن تعلم ( إلى تعرف معتقدات الطلبة المعلمين في جامعة ا,Rayan 2010وهدفت دراسة ريان)   

طالبة في تخصصي ( طالبًا و 161تكونت العينة من ) الرياضيات وتعليمها، ومعرفة داللة الفروق تبعا لبعض المتغيرات،

التربية الرياضية والرياضيات. أشارت النتائج أن معتقدات الطلبة تتفق مع توجهات التربية الحديثة، وأظهرت وجود فروق 

( في معتقدات الطلبة تبعًا للتخصص ولصالح الرياضيات، وعدم وجود فروق ذات داللة 0.05دالة إحصائيا عند )

 إحصائية تبعا للجنس ومستوى السنة الدراسية.

لمادة  األردنّيةثر دراسة طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة أإلى تقصي  (Al-Shara, 2014)وهدفت دراسة الشرع   

( طالبا، 68مفاهيم أساسية في الرياضيات في تصوراتهم عن قدراتهم لتعليم الرياضيات وتعلمها، تكونت العينة من )

بة احتفظوا بتصورات عالية عن قدراتهم لتعليم الرياضيات وتعلمها، وبعد مضي نصف الفصل لوأظهرت النتائج أن الط

لفصل ارتفعت تصوراتهم قليال عن قدراتهم لتعلم الرياضيات وتعلمها، وعزى قلت تصوراتهم عن قدراتهم لتعلمها، وفي آخر ا

نتيجة لعدم احتفاظهم بخبرات رياضية سابقة  ،الباحث ذلك إلى أن الطلبة شكلوا معتقدات غير مبررة عن قدراتهم لتعلمها

 مناسبة.

يم الرياضيات والفعالية الذاتية في ( إلى تعرف أثر معتقدات الطلبة عن تعل Adams, 2014كما هدفت دراسة آدمز)   

( طالب، وأظهرت نتائج 3عملية النقل) نقل ما يتعلمه الطلبة إلى مواقف أخرى واالستفادة منه(، تكونت العينة من )

الدراسة أن معتقدات الطالب عن تعليم الرياضيات تؤثر في  خطوات محددة في عملية النقل، كما أظهرت النتائج أن 

 ية يمكن أن تؤثر في عملية نقل أثر التعلم، بمساعدة معتقدات عن تعلم الرياضيات. الفعالية الذات

( دراسة هدفت إلى تعرف معتقدات الطلبة حول حل المشكالت وتعلم Ayele & Dadi, 2016وأجرى آيلي و دادي)     

ل حل المشكالت وتعلم ( مدارس، وأظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة حو 4الرياضيات، تكونت العينة من )

لتخصص الطالب  تبعاً  ،، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكورغير متحيزة الرياضيات كانت محايدة

حصائية بين معتقدات الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعتقداتهم عن تعلم إمة الوالدين. ولم تكن هناك فروق ومكان إقا

 الرياضيات وحل المشكالت. 
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معتقداتهم ( إلى تعرف أثر اتجاهات الطلبة و Du, Liang & Schalow, 2019ما هدفت دراسة ديو و لينغ و شلو)ك    

عن مادة الرياضيات في نتائجهم وتعلم الحساب، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يعتقدون أنه من الضروري أن يكونوا 

ألداء الجيد في المحاسبة، كما أظهرت النتائج أن الطلبة جيدين في الرياضيات، إال أن كونهم جيدين شرط غير كاف ل

 يجابية اتجاه الرياضيات. إمعتقدات األداء الجيد في المحاسبة كانوا يحملون  ي ذو 

( إلى دراسة العالقة بين معتقدات Yildiz, Ciftci & Ozdemir, 2019وهدفت دراسة يلديز و سيفتسي و أوزدمير)     

ية في الرياضيات ومصادر الكفاءة الذاتية، وتكونت عينة الدراسة من طالبين، أحدهما حقق الطلبة عن كفاءتهم الذات

تحصياًل عاليًا في الرياضيات واآلخر تحصياًل منخفضًا في الرياضيات، وأظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة حول 

التحصيل المرتفع لديهم معتقدات  ي ة أن الطلبة ذو كفاءاتهم الذاتية موازية لتحصيلهم األكاديمي، كما أظهرت نتائج الدراس

 التحصيل المنخفض يحملون معتقدات سلبية. ي يجابية نحو الرياضيات، في حين أن الطلبة ذو إ

( إلى استكشاف معتقدات الكفاءة Tunc, Cakiroglu & Bulut, 2020وهدفت دراسة تونك و كاكيروغلو و بولت)    

، وأظهرت النتائج أن التدريس كان له مساهمات ا( معلم31الخدمة، تكونت العينة من )الذاتية لمعلمي الرياضيات قبل 

إيجابية في معتقدات الكفاءة الذاتية لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة، وكشفت النتائج أن المعلمين قبل الخدمة لديهم ثقة 

استخدام النماذج سيكون له نتائج إيجابية في في أنفسهم حول استخدام نماذج ملموسة كمتعلمين ومعلمين. واعتقدوا أن 

 عملية التدريس وتعلم الطالب. 

باستعراض الدراسات السابقة، يتبين أّن هذه الدراسة قد تشابهت مع الدراسات السابقة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالبحث و        

 ,Carter & Norwood, 1997; Tunc)لك الدراسة تشابهت نتائج تو في تأثير معتقدات الطلبة في األداء والفعالية والقلق. 

Cakiroglu & Bulutm, 2020) وبالتالي تسهم في تشكيل معتقدات  ،فيما يتعلق بأن معتقدات المعلمين تؤثر في ممارساتهم

 ,Abid( أن معتقدات الطلبة قابلة للتغيير والتعديل. وبينت دراسة كل من  )Nilsson, 2014الطلبة وأدائهم. وبينت دراسة )

2002;Yildiz, Ciftici & Ozdemir, 2019( Du, Liang & Schalow, 2019;  أن المعتقدات تختلف باختالف مستوى

 (.Pajares & Miller,1994التحصيل والفعالية الذاتية لديهم. وأن معتقدات الطلبة تؤثر في الفعالية واألداء والقلق لديهم )



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

401 
 

نها لم تتخصص في البحث في مجال معين، بل تم توجيه أالدراسة عن الدراسات السابقة بومن ناحية أخرى، فقد اختلفت هذه 

سؤال مفتوح ليعبر فيه الطلبة عن معتقداتهم عن مادة الرياضيات، دون تدخل لتوجيه الطلبة أو تأطير ألفكارهم بشيء معين، 

انعكاس تلك ات الطلبة حول تعلم الرياضيات و دفي حين أن الدراسات السابقة جميعها كانت تركز على مجال واحد هو معتق

المعتقدات على أدائهم وفعاليتهم. أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في تأصيل اإلطار النظري وتكوين صورة شاملة 

 للمعقدات، واختيار أسلوب التحليل للبيانات النوعية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

بوجه عام، وزيادة عدد  الدراسات التي  وتعلمها م الرياضياتيحثت العوامل المؤثرة في تعلب  مع زيادة عدد الدراسات التي     

، حيث أظهرت (House & Telese, 2008; Wang, 2007)حدى هذه العوامل بوجه خاصإلبة كحثت حول معتقدات الطبُ 

الدراسة الدولية أداء الطلبة في من العوامل التي أثرت في الرياضيات،  عن عتقدات الطلبةأن م House & Teleseدراسة 

 اكما أن هناك تراجع Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).للعلوم والرياضيات

عما كان عليه أداؤهم عام  2015لعام   (TIMSS) في أداء الطلبة األردنيين في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات املحوظ

 عنكان ال بد من التوجه نحو معرفة معتقدات الطلبة ف .2011( نقطة عما كان عام 21، حيث تراجع أداؤهم ) 2011

وة الحاصلة بين معتقدات الطلبة ويحد من الفج، لديهمكاديمي ما يحقق التقدم األهم بمعتقداتمحاوالت تغيير ب لبدءل، الرياضيات

ة وذات أثر في الحياة العلمية والعملية، وفي العلوم األخرى يوحقيق مهمةالرياضيات، بما فيها من جوانب  طبيعةواقع و 

ما معتقدات طلبة كلية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: يدا تحاول هذه الدراسة وتحد وغيرها.كالفيزياء، والطب، والهندسة، 

 :اآلتيةاألسئلة  هتفرع عنو  ؟وتعلميها الرياضيات تعلم عن األردنّيةفي الجامعة العلوم التربوية 

 ؟معلم الرياضياتعن  األردنّيةفي الجامعة  العلوم التربوية كلية ما معتقدات طلبة .1

 ؟طبيعة الرياضياتعن  األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .2

 ؟لتعلمل الطلبةقدرات  عن األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .3

 ؟ تعلمهمالطلبة ل يميتق كيفية عن األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .4
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 أهداف الدراسة 

نظرا ، وتعلمها الرياضياتعن تعليم  األردنّيةفي الجامعة تعرف معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية ى لإهدفت هذه الدراسة    

 .تصور واضح عن كيفية معالجة مشكالت الطلبة التي تواجه تعليمها وتعلمهاتكوين  يسهم فيعرفة تلك المعتقدات مألهمية 

 أهمية الدراسة

 ربما ستوفر هذه الدراسة مجموعة منف الجانب النظري  أما تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي:

الطلبة عن مادة الرياضيات، كما قد توفر هذه الدراسة جملة من لدى األسباب التي أدت إلى تكوين بعض المعتقدات 

التي من الممكن أن تسهم في حال تطبيقها إلى تحسين في تلك المعتقدات للحد من المعتقدات الناتجة عن  ،التوصيات

، وما توفره من إطار نظري ومجموعة الرياضيات عن إيجابيةدات وبناء معتق ،ارسات المعلم مثالأسباب ذات عالقة بمم

 .من الدراسات السابقة حول الموضوع

ها بما يعزز لديهم المعتقدات تخطيط تدريسالرياضيات في  عن معتقدات الطلبة معرفةساعد فقد ي، الجانب التطبيقي أما

تفاعلهم في مادة  تعزيزتحصيلهم و  وتحسين إنجازهم فيهاويطور ، مما ينعكس على أداء الطلبة فيها، اإليجابية عن تعلمها

وقد توجه المشرفين على تدريب معلمي الرياضيات وإعدادهم للتخطيط لبرامج تدريب المعلمين، ومن جهة  الرياضيات.

 أخرى توجه مخططي المناهج لتعزيزها بالمواقف التي تلفت انتباه الطلبة لتعلم الرياضيات وتحببهم بها.

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

حل المشكالت الرياضية، أو أداء المهام المتعلقة بالرياضيات  عنلطلبة حول قدراتهم اأحكام الرياضيات:  عنات معتقدال

ويفكر به بما يشعر به الطالب  في هذه الدراسة: وتعرف إجرائيا   (.Pajares & Miller, 1994أو النجاح في الرياضيات)

ال يحكم عليها إن تفسير و إلى منه تحتاج  ة والمبرر غير  سواء كانت مبررة أو، ويترجمه إلى ممارساتعن الرياضيات 

 .ئةطاكانت صحيحة أم خ
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في كلية العلوم التربوية في : معلم الصف أو تربية الطفل لوريوسابرامج البكفي ن و الملتحقهم الطلبة  :المعلمين الطلبة

 .2020\2019الفصل األول من العام الجامعي في  ن و ومسجل األردنّيةالجامعة 

 حدود الدراسة ومحدداتها:

الملتحقين في برنامج البكالوريوس في الفصل  األردنّيةم التربوية في الجامعة اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية العلو 

وخصائصها السيكومترية من صدق نتائج في ضوء أداة الدراسة، ال، و يتحدد تعميم 2020\2019األول من العام الجامعي

 . وثبات

 جراءات الدراسة إالطريقة و 

 مجتمع الدراسة وعينتها

(. وبلغ عدد أفراد 1655البالغ عددهم ) األردنّيةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة 

 ع.م%( من المجت17وشكلت العينة ما نسبته ) ،وطالبة( طالبًا 274عينة الدراسة الحالية)

 منهج الدراسة

 عنطلبة المعتقدات  عن  والكشفلمالءمته لهذا النوع من الدراسات  نظرا ؛الوصفي وعيالن منهجالاستخدمت هذه الدراسة 

يار مجال المعتقد، بل تومن غير توجيه لذهنية الطالب في اخ ،من الباحثينتدخل  من غيركما هي في الواقع  ،الرياضيات

 .وكما يراها أتيحت له الفرصة للتعبير عن أفكاره ومعتقداته بحرية

 أداة الدراسة

معتقداتهم عن وتعلمها:  الرياضياتتعليم للكشف عن معتقداتهم عن طرح سؤال مفتوح على الطلبة لتحقيق هدف الدراسة 

المشاركون  يجيب عنه، وعن طبيعة المادة، وأهميتها بالنسبة إليهم وفائدتها لهم. بحيث وممارساتهمعلم الرياضيات، 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

404 
 

من معتقدات  همناذهأما يدور في على  لحصوللدون تقييد، أو تحديد أو توجيه لمعتقداتهم،  م بحريةهعن معتقدات ن ويعبرو 

 الرياضيات.  عن

 صدق األداة و ثباتها

طبيعة السؤال ، فإن معتقدات الطلبةمحكومًا بتحقيق غرض الكشف عن  األداة ، ولما كان صدق األداة للتأكد من صدق      

 ،به عن تعليم الرياضيات وتعلمها وما يرتبط بطبيعتها ن و وإجراءات تطبيقه أتاح للطلبة الحرية الكاملة في التعبير عما يعتقد

، أو توجيه من الباحثين دون تدخلاملة لرياضيات بحرية كعن ا هكل ما يعتقدأن يبين الطالب  اقتضت وطبيعة السؤال التي

، وشكلت معتقدات لديه هامدرسة أو خارجداخل ال هخبراتل نتيجةعن الرياضيات  يشعر به ويعتقدهعما  الطالب بحريةر ليعبّ 

 حقق معيار الصدق.األداة تفإن  عليهو 

 داة ثبات األ

إلجابات أوراق  10ينالباحثأحد حلل حيث االستقرار عبر الزمن  ثبات األولى حسب معامل :نيتمعامل الثبات بطريق سبحُ 

 ,Cooper) معادلة كوبر سبوعين وُحسب معامل التوافق بين التحليلين باستخدامأوأعاد تحليلها بعد  اختيرت عشوائيا ،الطلبة

%( 98. وُوجدت قيمته )%100×االختالف(معامل التوافق = عدد مرات التوافق/)عدد مرات التوافق + عدد مرات ، (1974

 . مرتفعة للثبات وهي نسبة

( من إجابات الطلبة التي حللها 10األوراق )ذات الباحث اآلخر حلل  ؛ إذالباحثين يتحليل نكما حسب معامل التوافق بي

وحسبت قيمة معامل الثبات  لتحقيق التوافق، من غير عينة الثباتبعد أن ناقشا ورقة الباحث األول بشكل مستقل عن الزميل 

 %(95)  المحللينووجدت قيمة ثبات  دلة كوبر،اباستخدام مع

 إجراءات الدراسة 

 .تمت مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية .1

 .طلبة كلية العلوم التربوية  طبقت علىو  ها.ثباتو  هاتم التحقق من صدقو الدراسة  أداة طّورت  .2

 لدى الطلبة. جابات الطلبة وتصنيفها للكشف عن األفكار التي تشكل معتقداتترميز إ .3
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 نتائج الدراسة  التوصيات والمقترحات في ضوء توضعو  تمت صياغة نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 ومناقشتهاالدراسة نتائج 

 على توزعت ا( معتقد58)تبين وجودوقد  ،استجابات الطلبة الطلبة بعد ترميز معتقدات صنفتلإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 ةمرتبطمعتقدات و  %(،20.7ما نسبته ) ،ا( معتقد12الرياضيات ) بمعلم ةمرتبط معتقدات: فرعية هيمجاالت ة أربع

 على تعلم الرياضيات الطلبةمقدرة مرتبطة ب( معتقدا 22)و %(،31ما نسبته ) ،( معتقدا18) طبيعة مادة الرياضياتب

 %(.10.3لرياضيات وشكلت ما نسبته )الطلبة ل( معتقدات في مجال تقويم تعلم 6) صنفتو ، %(37.9ما نسبته )شكلت 

 سئلتها.أعرض لنتائج الدراسة بحسب تسلسل  وفيما يأتي

عن معلم  األردنّيةما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة "  النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على:

( 1، ويبين الجدول )امعتقد( 12)ضمن مجموعة مكونة من  عن معلم الرياضياتصنفت معتقدات الطلبة  الرياضيات؟"

 .معلم بين الطلبة ونسبته ضمن معتقدات المجال نفسهالنسب شيوع المعتقدات عن 

 بين الطلبة ونسبته ضمن معتقدات المجال نفسه  1معلمالعن معتقدات شيوع النسب :(1الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 معلم الرياضيات

 ت 

 

نسبة  

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

 معتقدات الطلبة عن  رقم 

 معلم الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
المعلم سبب حب المادة  1

 عدمه

يعرض المعلم المادة  7 92% 28.6 252

 بسرعة عجل 

34 3.9 12% 
تحتاج معلم ينوع  2

 ستراتيجياتباإل

194 
22 

المعلم يتقيد بالكتاب  8 71%

 ويعتمد على التلقين  

29 
3.3 

11% 

يتمتع  اتحتاج معلم 3

 بالكفاءة 

106 
12 

المعلم ال يتيح الحوار  9 39%

 والنقاش 

27 
3.1 

10% 

أساليب تدريس  4

 المعلمين مملة 

89 
10.1 

المعلم ال يبين أهمية  10 32%

 المادة 

27 
3.1 

10% 

                                                           
1

المعلم في جميع الجداول وفي هذه الدراسة هو معلم الرياضيات   
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 54 المعلم صارم وعبوس  5
6.1 

على  اقادر  اتحتاج معلم 11 20%

 توصيل المعلومة 

26 
3 

9% 

 اخبير  اتحتاج معلم 6

 بالتدريس

34 
3.9 

لشخصية المعلم دور في  12 12%

 فهم المادة 

11 
1.3 

4% 

قدات تعممجال ضمن  صنفت، ا( معتقد12)( وجود 1تحليل معتقدات الطلبة كما هو مبين في الجدول) يتضح من   

، وقد تراوحت تلك المعتقدات ما بين المعتقدات التي ركزت على صفات المعلم)غير صبور، ال الرياضيات معلم عن الطلبة

) يمنع الحوار والنقاش حول ه ممارساتوأخرى ارتبطت بوصل المعلومة(، الكفاءة، حازم، ال يحب تخصصه،ال يك يمتل

 موضوعات المادة، يعرض المادة على عجل، ال يعكس مدى أهمية المادة أثناء التدريس، يهمل الطالب الضعيف(.

 ين الطلبة.شيوعه ب ه، ونسبمجالضمن ( نسب شيوع المعتقد  1ويوضح الشكل رقم ) 

 

 شيوعه بين الطلبة ونسب همجال ضمنشيوع المعتقد  نسب :( 1الشكل رقم ) 

29% 

22% 12% 

10% 

6% 

4% 

4% 3% 3% 3% 3% 1% 

 .نسب شيوع المعتقد ضمن مجاله، ونسب شيوعه بين الطلبة

 تحتاج معلم ينوع باالستراتيجيات المعلم سبب حب المادة عدمه

 أساليب تدريس المعلمين مملة  تحتاج معلم يتمتع بالكفاءة 

 تحتاج معلم خبير بالتدريس المعلم صارم وعبوس 

 المعلم يتقيد بالكتاب ويعتمد على التلقين   يعرض المعلم المادة بسرعة عجل 

 المعلم ال يبين أهمية المادة  المعلم ال يتيح الحوار و النقاش 

 لشخصية المعلم دور في فهم المادة  تحتاج معلم قادر على توصيل المعلومة 
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، عليهو  .المعتقداتبين الترتيب األول هي األعلى وجاءت بالمعلم  عنمعتقدات الطلبة السلبية نسبة أن هذا، وقد تبين 

جاباتهم إصّرح الطلبة في  ؛ إذو اإليجابيةأمعتقدات الطلبة السلبية  تشكيلاألقوى في  المؤثرن المعلم هو إ القول:يمكن 

 عن ذلك. 

 ربماو  ،وتنعكس على أداء طلبته ،ياضياتر معلم ال ممارسات بنسب متفاوتة فيو مجموعة من العوامل التي قد تؤثر فهناك 

ذاته أيضًا، وقد تنعكس بشكل صريح أو عن معلم للمادة و التدريس ة طبيع عنتشكل تلك العوامل جملة من المعتقدات 

الرسائل الضمنية التي يرسلها المعلم إلى طلبته بقصد منه أو من غير قصد، مما يعتقد  على معتقدات الطلبة عبرضمني 

 أو دون وعي. منهم بها الطلبة بوعي

تنعكس ن يمكو  ،ممارساتهمتؤثر في  ينأن معتقدات المعلم( إلى Carter & Norwood, 1997كارتر ونورود) فقد أشار

 الممارسات في أداء الطلبة ومعتقداتهم.  تلك كما تؤثر، لدى طلبتهمرجم إلى معتقدات تتو 

وربما يعزى تشكل بعض أصناف المعتقدات لدى الطلبة عن معلم الرياضيات، إلى طبيعة المواقف والخبرات التي    

بينهما، وما إذا كان المعلم يتيح  وفاعليتها االتصال والتواصلعملية  وطبيعة ،في أثناء التدريس يوفرها المعلم إلى طلبته

ز الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ويتقبلها منهم. ويلعب تعزيز المعلم وتشجيعه للطلبة دورا أساسيا في تعزي

وبالتالي يشكل  ،هنه أو يسمعو نما يقرأو وأفكارهم من شأنه أن يدفعهم إلى عدم التردد بنقد  مبادراتهم، فتقدير المعلم آلرائهم

 .هلديهم معتقدات حول جودة تدريس

 

 

 

 (: معتقدات المعلم و أثرها في معتقدات الطالب3الشكل)

 معتقدات المعلم

 معتقدات الطالب بشكل عام 

 معتقدات الطالب عن المادة  معتقدات الطالب عن التقييم 

 معتقدات الطالب عن قدرته لتعلم الرياضيات 

ن وبالتالي يمكن القول إ
معتقدات المعلم هي 

الحلقة األقوى تأثيرا في 
معتقدات الطلبة، ويمكن 
توضيح تلك العالقة  في 

(3الشكل)  
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طبيعة عن  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على:

( 2، ويبين الجدول )معتقدا( 18عن طبيعة الرياضيات ضمن مجموعة مكونة من ) ؟" صنفت معتقدات الطلبة الرياضيات

 هذا التصنيف.

 ونسب شيوعه بين الطلبة هعن طبيعة الرياضيات ضمن مجال معتقداتنسب شيوع ال (2الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 طبيعة الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 طبيعة 

 الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
عن عبارة الرياضيات  10 %81 16.5 223 صعبةمادة  1

 رموز   

38 2.8 14% 

 %12 2.4 33 مضيعة للوقت وغير مهمة  11 %80 16.2 219 جدامادة معقدة  2
العمليات  إلجراءمهمة  3

 الحسابية 

 %11 2.1 29 مادة مملة 12 72% 14.6 197

 153 مادة ممتعة  4
11.3 

تطبيقية ال تقتصر على  13 55%

 الجانب النظري 

28 
2.1 

10% 

تنمي القدرات العقلية  5

 وتحث على التفكير

113 
8.4 

وي موضوعات غير تح 14 41%

 المهمة

23 
1.7 

8% 

 %6 1.2 16 أقل المواد أهمية  15 %27 5.5 74 مادة تراكمية  6
 %5 0.9 13 أساس العلوم األخرى  16 %27 5.4 73 قوانين  نظريات و كلها  7

 %4 0.8 11 دائما كبير هاحجم 17 %21 4.2 57 مادة مجردة  8
معرضة  هاموضوعات 18 %16 3.2 43 تحث على اإلبداع 9

 للنسيان 

8 0.6 3% 
 حصرتطبيعة الرياضيات، وقد تراوحت تلك المعتقدات ما بين المعتقدات التي رتبط بم ا( معتقد18)وجود أظهرت النتائج 

 الرموز ستند إلىوت، هاصعب فهمالرياضيات مادة ي اعتبرتمعتقدات ، إلى ود العمليات الحسابيةأهمية الرياضيات في حد

 مضيعة للوقت.لقوانين وأنها وا

يث المعتقدات من حالثاني الترتيب وجاءت ب ،طبيعة الرياضيات عنمعتقدات السلبية ارتفاع مستوى ال( 2بين الجدول)تي    

 الرياضيات مادة معقدة%(، و 72): الرياضيات مادة مهمة في حدود العمليات الحسابية مثلجابات الطلبة، إاألكثر تكرارًا في 
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( نسب 4ويوضح الشكل رقم ) %(.55)الرياضيات مادة ممتعة لمن يفهمها(، و %81)صعبةالرياضيات مادة و  %(80)جدا

 ونسب شيوعه بين الطلبة. همجال ضمن عن طبيعة الرياضيات شيوع المعتقد

 

 شيوعه بين الطلبة ونسب همجال عن طبيعة الرياضيات ضمن المعتقد نسب شيوع :(4الشكل رقم )

أن الرياضيات مادة بالطلبة فعلى الرغم من اعتقاد ، عن طبيعة الرياضيات سلبيةمعتقدات الطلبة معظم ن إ :القوليمكن و 

األمر الذي يفسر عزوف كثير من الطلبة عن دراستها والتخصص فيها في ، هاديعقتها وتبو صعبممتعة، إال أنهم يعتقدون 

 . (,Al-Baqer 1994) الباقر الجامعة

17% 

16% 

15% 

11% 

8% 

6% 

5% 

4% 

3% 

3% 2% 
2% 2% 2% 

1% 1% 

1% 
1% 

 نسب شيوع المعتقد عن طبيعة الرياضيات ضمن معتقدات مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة

 مادة معقدة جدا مادة صعبة 

 مادة ممتعة  مهمة إلجراء العمليات الحسابية 

 مادة تراكمية  تنمي القدرات العقلية وتحث على التفكير

 مادة مجردة  كلها نظريات و قوانين  

 الرياضيات عن رموز    تحث على اإلبداع

 مادة مملة مضيعة للوقت وغير مهمة 

 تحوي موضوعات غير المهمة  تطبيقية ال تقتصر على الجانب النظري 

 أساس العلوم األخرى  أقل المواد أهمية 

 موضوعاتها معرضة للنسيان  حجمها دائما كبير
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أعضاء هيئة التدريس في تدريس المادة وقلة توظيفهم  ممارساتتعزى معتقدات الطلبة السلبية عن طبيعة الرياضيات إلى وربما 

في تشكل معتقدات سلبية  ى الطلبة عن الرياضيات أثردوقد يكون للخبرات السابقة ل ،لوسائل اإليضاح والتكنولوجيا في التدريس

م من تخصصات أدبية كانت الرياضيات مادة غير أساسية في المرحلة الثانوية، وربما عن طبيعتها؛ إذ يغلب على الطلبة أنه

؛ إذ يقتصر على دراسة مادتين فقط في أحسن ةيالجامع مدراستهالتي يتعرض بها الطلبة في  الرياضيات مساقاتعدد  لقلة

مام أعضاء هيئة التدريس أمما يقلل الفرصة  األحول، وقد يأخذ مادة واحدة فقط في حال درس مادة بديلة لظروف تخرجه.

( إلى أن معتقدات الطلبة قابلة Nilsson, 2014فقد أشار نيلسون) .للعمل على تغيير معتقدات الطلبة عن طبيعة الرياضيات

 وري تحليلها والعمل على تغييرها.للتغيير، وأنه من الضر 

قدرات الطلبة عن  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نص على:

معتقدا، ويبين ( 22قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات ضمن مجموعة مكونة من ) عن لتعلم الرياضيات؟" صنفت معتقدات الطلبة 

 .( هذا التصنيف3الجدول )

 شيوعه بين الطلبة نسب لتعلم الرياضيات ضمن مجاله و عن قدرات الطلبة قد تالمع نسب شيوع :(3الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

قدرات الطلبة لتعلم 

 الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

رقم 

 لغي

معتقدات الطلبة عن قدرات 

 الطلبة لتعلم الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
يجعلها فهم أساسياتها  12 %33 7.8 91 مادة تحتاج إلى الدقة  1

 ممتعة 

57 4.2 21% 

 %20 4.1 56 تحفز الطلبة على التنافس  13 %30 6.1 83 وقتالى  هاتعلميحتاج  2

لفهم أكثر من لتحتاج  3

 الحفظ 

 %17 3.4 46 تثير قلق الطلبة و توترهم  14 29% 5.9 80

 عبرتزداد تعقيدا  4

 الصفوف

يحتاج قدرة على تعلمها  15 29% 5.8 78

 التحليل 

43 3.2 16% 

يحتاج إلى  هاتعلم 5

 تركيز

وقت الحصة غير كاف  16 28% 5.7 77

 لتعلمها

37 2.7 14% 

فهم يحتاج الحفظ و  6

 الفهم 

 %12 2.4 32 كثرة األمثلة تسهل فهمها 17 27% 5.4 73
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طلبة ذوي القدرات التناسب  18 %27 5.4 73 يحتاج إلى ذكاء تعلمها   7

 العليا 

26 1.9 10% 

 مهارات  لمهاتعيحتاج  8

 عالية

67 
4.9 

 16 ختلف عن المواديتعلمها  19 25%
1.2 

6% 

ل يسهّ  ربط بالحياة  9

 هاتعلم

 %6 1.2 16 ب تعلمهاالقوانين تصعّ  20 23% 4.7 64

استخدام الوسائل يسهل  10

 تعلمها

64 
4.7 

دبي لبة األطال يمكن ل 21 23%

 تعلمها

14 
1.2 

5% 

يحتاج تعلمها إلى  11

 تدريب 

 %4 0.9 12 تعلم الرياضيات سهل 22 22% 4.5 61

، وقد تراوحت تلك المعتقدات تعلم الرياضياتلعن قدرة الطلبة  تقداتعمالبمرتبط  اً ( معتقد22( أن هناك)3الجدول) من يتضح

 الفهم أكثر من الحفظ،إلى  اجتهاحو أمر وراثي،  ن تعلمهاأو أن الرياضيات تحفز الطلبة على التنافس،  ترى ما بين معتقدات 

 وأنها، هالتعلم وأن زمن حصة الرياضيات غير كاف .هاتعلموق عيالقوانين  حفظعدم أن و إلى كون الرياضيات تشتت التفكير 

ويوضح الشكل  .ال تعلمهحياتية ليسهمثلة أها تحتاج إلى نوأيشتت تفكيرهم وانتباههم، الحل  طريق تعددأن و توتر، القلق و الثير ت

عن ( نسب شيوع المعتقد 4ويوضح الشكل رقم ) .ع المعتقد بين معتقدات مجاله، ونسب شيوعه بين الطلبة( نسب شيو 5رقم)

 .شيوعه بين الطلبة ونسب هضمن مجالقدرات الطلبة لتعلم الرياضيات 
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 شيوعه بين الطلبة ونسب مجالهضمن عن قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات نسب شيوع المعتقد  :(4الشكل رقم )

به بموضوعية نحو الرياضيات. وربما  ن تقداتهم بتحصيلهم أكثر مما يشعرو وقد تعزى طبيعة هذه المتقدات إلى ربط الطلبة مع

كان لممارسات المعلم، وأسلوبه في عرض المادة وتقديمها للطلبة ولفت انتباههم إلى صعوبتها في المستقبل تأثير في رسم 

هذه  تتفقاو مما شكل لديهم انطباعات معينة كونت لديهم معتقدات سلبية عن قدراتهم لتعلمها.  ،صورة قاتمة عن إمكانية تعلمها

 ,Yildiz, Ciftici & Ozdemir؛ Du, Liang & Schalow, 2019؛ ,Abid (2002كل مندراسة نتيجة مع النتيجة 

واتفقت مع دراسة  الذاتية.تهم فاعليباختالف مستوى تحصيل الطلبة و التي توصلت إلى أن معتقدات الطلبة تختلف  (2019

9% 
7% 

7% 

7% 

7% 

6% 
6% 6% 

5% 
5% 

5% 

5% 

5% 

4% 
4% 

3% 3% 2% 

1% 

1% 1% 1% 

 نسب شيوع المعنقد عن قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات ضمن مجاله وشيوعه بين الطلبة

 يحتاج تعلمها الى وقت مادة تحتاج إلى الدقة 

 تزداد تعقيدا عبر الصفوف تحتاج الفهم أكثر من الحفظ 

 فهم يحتاج الحفظ و الفهم  تعلمها يحتاج إلى تركيز

 تعلمها يحتاج مهارات حل المشكلة تعلمها يحتاج إلى ذكاء 

 استخدام الوسائل يسهل تعلمها ربط بالحياة  يسّهل تعلمها 

 فهم أساسياتها يجعلها ممتعة  يحتاج تعلمها إلى تدريب و ممارسة 

 تثير قلق الطلبة و توترهم  تحفز الطلبة على التنافس 

 وقت الحصة غير كاف لتعلمها تعلمها يحتاج قدرة على التحليل 

 تناسب الطلبة ذوي القدرات العقلية العليا  كثرة األمثلة تسهل فهمها

 القوانين تصعّب تعلمها تعلمها يحتاج مهارات تختلف عن باقي المواد

 تعلم الرياضيات سهل طلبة الفرع االدبي ال يمكنهم تعلمها
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(Al-Shara, 2012)  التربوية غيروا من تصوراتهم عن قدراتهم لتعلم الرياضيات بعد حيث أشار إلى أن طلبة كلية العلوم

 دراستهم لمادة مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها.

في أثناء التدريس ألنماط تعلم الطلبة، وعرض  عضو هيئة التدريسوربما تعزى تشكل مثل هذه المعتقدات إلى عدم مراعاة 

قلما استخدم فيه الوسائل المعينة ووسائل اإليضاح التي توظف أنماط تعلم مختلفة تتفق مع تنوع أنماط تعلم  ،المادة بنمط واحد

الطلبة. وربما لقلة توظيف التكنولوجيا في عرض المادة وتوضيح المفاهيم المجردة جعل الطلبة يرسمون صورة نمطية لمادة 

 ما وظفت فيها التقنياتقلّ  ةتقليديبطريقة هم أكبر سنا وتلقوا الرياضيات  اكتسبوها من تفاعلهم مع من ن قد يكونو  ،الرياضيات

 الطلبة وتربطها بحياتهم اليومية. أذهان التي تقرب المفاهيم إلى  الحديثة

ديهم تلقوا تعليما تقليديا للرياضيات، قد شكل ل نوربما لكثرة ما يتردد على أسماع الطلبة من مدرسيهم أو أولياء أمورهم الذي    

سرية تلعب دورًا األ أن العوامل حتىالعوامل البيئية و الثقافية و ر الطلبة عن بعض عبّ  معتقدات سلبية عن قدراتهم لتعلمها؛ حيث

مفهومه فصرت  غيرنها صعبة و أرياضيات "والدتي أثناء تدريسي كنت أسمعها تحكي عن مادة الفمثال: ، همداتقفي تشكيل معت

 ."صعبة عتقد بأنهاأ 

عن كيفية  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نص على:

( 6)تقييم تعلمهم للرياضيات ؟" صنفت معتقدات الطلبة عن كيفية تقييم تعلمهم للرياضيات ضمن مجموعة مكونة من 

 ( هذا التصنيف.4، ويبين الجدول )معتقدات

 مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة لرياضيات ضمناعن تقييم تعلم نسب شيوع المعتقد  :( 4الجدول ) 

نسبة   ت معتقدات الطلبة عن كيفية تقييم تعلمهم للرياضيات الرقم

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
 %8 26.4 23 اختبارات الرياضيات صعبة جدًا  1

 %6 19.5 17 اختبارات الرياضيات طويلة  2
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 %5 14.9 13 أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل  3

 %5 14.9 13 حل لل واحدة طريقةرياضيات  لكل سؤال 4

 %4 13.8 12 خطوات طويلةمسائل الرياضيات تحتاج  5

 %3 10.3 9 ال يوجد تقدير للطالب الذي يحل بطريقة جديدة  6

 

، وقد تراوحت تلك تعلهم في مادة الرياضيات يميعلق بتقتت( معتقدات 6)وجود( 4الجدول) الموضحة فيأظهرت النتائج     

، وأن أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال اوصعوبته المعتقدات ما بين معتقدات أشارت إلى طول اختبارات الرياضيات

يتبين أن هم، و تعزيز المعلم ل وقلةمثلة الصفية أسهل بكثير من مستوى أسئلة االختبارات، سئلة واألأن مستوى األو كاماًل، 

( نسب شيوع 5الشكل ) ويوضح تعلم الرياضيات.يم يتقسلبية عن معتقدات تشكيل في  اقد لعبت دور  ممارسات المعلم التقويمية

 ة.ونسب شيوعه بين الطلب همجال ضمنعن تقييم تعلم الرياضيات المعتقد 

 

 ونسب شيوعه بين الطلبة همجال ضمنلرياضيات ا عن تقييم تعلمنسب شيوع المعتقد  :(5الشكل )

الرياضيات باالختبارات، واستمرار تهديد الطلبة بها، منطلقين من تبنيهم  هذه المعتقدات إلى اهتمام معلمي وقد يعزى تشكل   

سابقة في أثناء دراستهم المدرسية أو الجامعية، وما شكل لدى المعلمين السلوكي في التعليم، وما مروا به من خبرات المنحى 

26% 

20% 
15% 

15% 

14% 

10% 

 نسب شيوع المعتقد عن تقييم تعلم الرياضيات ضمن مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة 

 اختبارات الرياضيات طويلة  اختبارات الرياضيات صعبة جداً 

 لكل سؤال رياضيات طريقة واحدة للحل  أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل 

 ال يوجد تقدير للطالب الذي يحل بطريقة جديدة  مسائل الرياضيات تحتاج خطوات طويلة
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الطلبة على تقييم  عدم تشجيععن أهمية االختبار في تقييم الطالب، غير مهتمين بأساليب التقييم الحقيقي أو األدائي، و  امعتقد

ت أكثر ح، وتراو (%28)عن  هابنسب لطلبة زادتشيوعا بين االمعتقدات  أكثر أن بدىتحليل النتائج  وباستقراء تعلمهم بأنفسهم.

 .(5الجدول) هو موضح فيكما  وهي%( 28.5 -% 10بين )شيوعا المعتقدات 

 عن تعلم الرياضيات األكثر تكرارا  بين المعتقدات معتقدات الطلبة نسب شيوع :(5الجدول)

 نسبة  شيوعهضمن مجاله المعتقد  التسلسل
 28.5 سبب حب المادة معلم الرياضيات هو  1

 26.4 اختبارات الرياضيات صعبة جدا   2
 22 ستراتيجياتاإلتحتاج إلى معلم ينوع في  3
 19.5 اختبارات الرياضيات طويلة 4
 14.9 أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل 5
 14.9 لكل مسألة في الرياضيات حل واحد فقط 6
 16.5 صعبةالرياضيات  7
 16.2 معقدة جداالرياضيات  8
 14.6 مهمة في الحياة  الرياضيات 9

 12 تحتاج إلى معلم يتمتع بالكفاءة 10
 11.3 ممتعةالرياضيات  11
 10 بطريقة مملةالرياضيات عادة ما يقدم المعلم  12

تدريس الرياضيات( بإعادة  األمر الذي يوجه القائمين على تخطيط المناهج وتدريب معلمي الرياضيات ) وإعداد أعضاء هيئة

ة الرياضيات في الحياة اليومية وتقربها إلى يالنظر في محتوى مواد الرياضيات بتضمينها مواقف حياتية تبين للطلبة أهم

؛ إذ تقتصر مواد الرياضيات لمعلم الصف على في البرنامج مقررات الرياضياتلوريوس بزيادة عدد ابرامج البكوير طأذهانهم، وت

( نسب شيوع معتقدات 6ويوضح الشكل ) فقط، في حين التخصصات األخرى ال تتضمن برامجهم مواد في الرياضيات.مادتين 

 الطلبة األكثر تكرارًا بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات.
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 نسب شيوع معتقدات الطلبة األكثر تكرارا  بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات. :(6الشكل )

أن تعزز مواد الرياضيات في الجامعة بطرح مساق يعنى بتوظيف الرياضيات بالحياة، ويتعرض إلى  كنمومن جهة أخرى ي  

اتجاهات إيجابية لدى الطلبة ويزيد من  ىتاريخ الرياضيات ودور العلماء العرب في إثراء المعرفة في مجال الرياضيات، مما يلق

 لديهم ميولهم نحو تعلمها. مإيجابا في تكوين معتقدات تعظؤثر م عن أهميتها في الحياة، األمر الذي يهوعيهم وإدراك

 التوصيات والمقترحات

 معتقداتحيح لتص، وتعلمها الرياضياتتعليم  عن معتقدات طلبتهممناقشة ب الرياضيات هيئة التدريس أعضاء زيادة اهتمام .1

 .تغييرهاللهم  التي يمكن تبرير عدم معقوليتهاو ، المنطقيةالطلبة غير 

ن يهتموا بالجانب أو  وتفسير األداء عن أدائهمللطلبة التغذية الراجعة  تدريس الرياضياتالهيئة  أعضاءأن يقدم ضرورة  .2

 .نفعالي لطلبتهم في أثناء التدريساال

 .حياة الطالبالرياضيات في  موضوعاتأنشطة تربط  ئة تدريس الرياضياتيضرورة أن يقدم عضو ه .3
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 نسب شيوع معتقدات الطلبة األكثر تكراراً بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات 
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وبما  ،ضمن برامج معدة لتطوير معتقدات إيجابية لديهم عن ممارساتهم هموتدريب الرياضيات أعضاء هيئة التدريس إعداد .4

 ينعكس على معتقدات طلبتهم.

 .حيث يقتصر البرنامج على مادتين فقط برنامج البكالوريوسفي زيادة مقررات مواد الرياضيات  .5

التقدم الحضاري بما يخلق اتجاهات إيجابية تسهم في إضافة مادة في تاريخ الرياضيات تبرز تطورها التاريخي وأهميتها في  .6

 اضيات.يتقدات إيجابية لدى الطلبة عن الر تشكيل مع

 .شكلت بها معتقدات الطلبة السلبيةالكيفية التي تالعوامل و إجراء بحوث تدرس  .7

باختالف بعض قدات تإجراء دراسات تبحث في معتقدات طلبة المرحلة المدرسية عن الرياضيات، واختالف أنواع المع .8

 ، لمعرفة تطور طبيعة معتقدات الطلبة عن تعلم الرياضيات وتعلمها.المتغيرات

 المراجع العربية 

(. آراء عينة من الطلبة القطريين بشعبتي األدبي بالمرحلة الثانوية العامة حول أسباب العزوف عن 1994الباقر، نصره ) 

 .213-172(، 11، ) جامعة قطر -حولية كلية التربيةدراسة الرياضيات. 

 مجلة الجامعة اإلسالمية (. معتقدات الطلبة المعلمين نحو تعلم الرياضيات وتعليمها. 2010ريان، عادل)

 .751-719(، 2)18، للبحوث اإلنسانية       

مجلة جامعة (. معتقدات الطلبة المعلمين تخصص الرياضيات في جامعة األقصى حول الرياضيات. 2006السر، خالد)

 .323-285(، 2)10، قصىاأل

(. معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات نحو حل المسألة ومدى تأثرها بتحصيلهم و      معتقداتهم 2002عابد، عدنان)

 .72-43(، 65)17، المجلة التربويةبفاعليتهم التدريسية. 
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 مدى استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكم التحكيم

 احمد فالح العبادلة

 جامعة مؤتة

 الملخص

تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكم التحكيم، وكشف 

تم استخدام المنهج  التحكيم. استثناءات على مبدأ استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكمالجوانب التي تعتبر 

ومن أهم نتائج الدراسة أنه يحق لكل من أطراف النزاع بعد صدور حكم التحكيم أن يتقدم لهيئة يلي. لالوصفي التح

وكذلك  ،التحكيم التي أصدرت الحكم وذلك بطلب بتفسير الغموض أو اإليهام الذي ورد في منطوق حكم التحكيم

وكذلك طلب إصدار حكم إضافي إذا أغفلت  ،طلب تصحيح األخطاء المادية الجنة كتابية أو حسابية الواردة فيه

وال يكون للهيئة تتولى ذلك من تلقاء  ،الهيئة عن الفصل في أحدى المطالب ويكون الحكم متممًا لحكم التحكيم

يجب على المشرع أن ينظم مسألة  :وأوصت الدراسة ة.نفسها إال إذا وردت أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابي

والتي قد تكون مدة أقامتها قد انتهت، وذلك حينما يصدر  ،بدء مدة إقامة دعوى البطالن للطرف الذي لم يتقدم به

 .قرار بتصحيح الخطأ المادي أو الحكم اإلضافي

 .حكيمالمدى، هيئة التحكيم اختصاصها، إصدار قرار التالكلمات المفتاحية: 
 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

422 
 

 

The extent to which the arbitral tribunal has implemented its 

jurisdiction by issuing the arbitration award 

 

Abstract 

 

This study aims to identify the extent to which the arbitral tribunal has exhausted its 

jurisdiction by issuing the arbitral award, and to reveal the aspects that are considered 

exceptions to the principle of the arbitral tribunal depleting its jurisdiction by the 

issuance of the arbitral award. The descriptive analytical method was used. One of the 

most important results of the study is that each of the parties to the dispute, after the 

arbitral award is issued, has the right to submit to the arbitral tribunal that issued the 

award with a request to explain the ambiguity or delusion that was mentioned in the 

text of the arbitral award, as well as a request to correct the material errors in the 

written or arithmetic committee contained therein, as well as a request to issue a 

judgment Additional if the panel neglects to decide on one of the claims and the 

judgment is complementary to the arbitration ruling, and the panel may not undertake 

this on its own unless there are purely material errors, written or arithmetic. The study 

recommends: The legislator must regulate the issue of starting the period for filing a 

nullity lawsuit for the party who has not filed it, and whose filing period may have 

ended, when a decision is made to correct the material error or an additional 

judgment. 

 

Key words: The extent , arbitral tribunal its jurisdiction , issuing the arbitration award 
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 المقدمة 

ولو لم  ،ببطالنهطعن ولو كان يقبل ال ،وز حكم التحكيم بمجرد صدوره حجية األمر المقضي بهحي

لت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات أو صفإذا ف ،وبصدوره تستنفذ هيئة التحكيم لواليتها ،بتنفيذه رأمر يصد

وليس لها العدول عن  ،ل فيها مرة أخرى صدفوع فإنها تستنفذ واليتها بشأنها، فال تكون لها والية نظرها أو الف

ة التحكيم من جديد في نفس الخصومة المسألة التي فصلت فيها هيئإثارة نفس  لألطرافوليس  ،قرارها أو تعديله

د نظر المسألة في تعيالهيئة من أن  عفاستنفاذ الوالية تمن ،ن استنفاذ الوالية يتعلق بالنظام العامإذ إ ،ولو باتفاقهم

فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمًا منهيًا للخصومة فاصاًل في كل ما قدم لها من طلبات فإنها ، نفس الخصومة

أما إذا عرضت عدة طلبات على هيئة  وليس لها والية بنظرها ،بالنسبة للقضية التحكيمية برمتهاتستنفذ سلطتها 

فانه  وأصدرت حكمها المنهي للخصومة دون أن تفصل في أحد هذه الطلبات فقد تصدر هيئة التحكيم التحكيم

بعد إصدار الحكمي المنهي  يجيز القانون لهيئة التحكيم هيئة التحكيم لواليتهاعلى مبدأ استنفاذ  واستثناءً 

 .و تفسير الحكم أو تصحح الخطأ الماديأن تكمل النقص أللخصومة 

 :مشكلة الدراسة

 ،في الحكم صدور الحكم التحكيمي واستنفاذ هيئة التحكيم لواليتها غموض أو أخطاء مادية أو نقص قد يعتري 

اللبس والغموض أو تصحيح الخطأ المادي أو زالة بعض المطالب، فعند إوذلك بأن تغفل الهيئة عن الفصل في 

وقد تكون مدة  ،تهم في الطعن بالحكميطراف التحكيم فيما يتعلق بصلحإضافة ما تم إغفاله فقد يتغير موقف أ

 الطعن قد انقضت.

 هداف الدراسة:أ

 لتحقيق األهداف التالية: تهدف هذه الدراسة

 .بصدور حكم التحكيمالتعرف على مدى استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها  -1

استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكم  استثناءات على مبدأالتي تعتبر الجوانب كشف  -2

 . التحكيم
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 :سئلة الدراسةأ

 ويثير هذا الموضوع العديد من التساؤالت ومنها على سبيل المثال: 

تفسير حكم التحكيم بعد صدوره وتصحيح األخطاء المادية الواردة به من تلقاء بمدى والية هيئة التحكيم  -

 نفسها أو بناء على طلب. 

  .إذا تبين بأنها أغفلت الفصل في بعض المطالب ،مدى والية هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم -

 .ين في هذا الجانبجابات تفيد المهتمكون محور دراستنا لعلنا نجد لها إهذه التساؤالت وغيرها ست

 طار الدراسة:إ

 .مدى استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكم التحكيم :وسنركز في دراستنا على موضوع

 .دون التطرق لحكم التحكيم وحجيته إال بالقدر الضروري والعارض الذي تقتضيه هذه الدراسة

 منهجية الدراسة:

 ، للتعرف على النصوص القانونية ذات العالقة ومضامينهاوسنعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي 

 :تقسيم الدراسة

 مباحث:  ةوتأسيسًا على ما تقدم سنقسم هذه الدراسة إلى ثالث

 المبحث األول: تفسير حكم التحكيم. 

 تفسير حكم التحكيم. طلبالمطلب األول: 

 .لتحكيمإجراءات تفسير حكم االمطلب الثاني: 

 .حكم التحكيمفي تصحيح األخطاء المادية المبحث الثاني: 

 .المطلب األول: طلب تصحيح األخطاء المادية في حكم التحكيم

 .المطلب الثاني: إجراءات تصحيح األخطاء المادية في حكم التحكيم

 .الحكم اإلضافي المبحث الثالث:



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

425 
 

  .المطلب األول: إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات

 .طلب إصدار الحكم اإلضافيالمطلب الثاني: 

  .المطلب الثالث: إجراءات تقديم الطلب

 نيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.كيم والحكم اإلضافي وفق قواعد اإلالمطلب الرابع: حكم التح

 التعريفات:

  .من عدد فردي ، والمكونةالتي تتولى مهمة الفصل في النزاع بالتحكيم هي الجهة هيئة التحكيم:

  .اللبس وعدم الوضوح في نتيجة الحكم مما يصعب تنفيذهم الغموض في الحكم:

  .: هو خلو الحكم من الفصل في المطالبةالنقص في الحكم

  : هي األخطاء الكتابية والمطبعية.خطاء الماديةاأل

  .هو حسم النزاع بشكل واضح ومفهوم الحكم : تفسير

 .هي محكمة التمييز محكمة الطعن:
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 ث األولالمبح

 تفسير حكم التحكيم

 طلب تفسير حكم التحكيم : المطلب األول

وتبدو احتماالت ذلك أكثر ورودًا في أحكام التحكيم  ،م معرضة ألن يشوبها الغموض واإليهامان األحكإ

 . التي ال يلزم أن يكون مصدرها من رجال القانون 

 .عليها دون استلزام ترتيب معينن هذه األحكام يلزم اشتمالها على البيانات المنصوص وإ

 التحديدوإنما يفتح الباب للخالف حول  ،وقد يندمج منطوق الحكم في األسباب وهو أمر ال يعيب الحكم

وتتناول  ،وما انتهوا إليه خاصة في المنازعات التي تتشعب فيها الطلبات والدفوع المحكمون الدقيق لما فصل فيه 

 .(1)مسائل ذات طابع فني أو محاسبي

فقرة )أ( من قانون التحكيم على أنه: ]يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من  45المادة  وقد نصت

ويجب على  ،من غموض منطوقةهيئة التحكيم خالل الثالثين يومًا التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في 

 . (2) ئة التحكيم[طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهي

بحيث ال يتضح  ،يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه إذا شاب منطوق حكم التحكيم غموض أو إيهام

فإن ذلك يحتاج إلى تفسير، وكما أن سلطة تفسير حكم المحكمة تكون للمحكمة التي  ،من قرار تضمنهما 

وال يؤدي غموض منطوق حكم  ،فإن سلطة تفسير حكم التحكيم تكون لهيئة التحكيم التي أصدرته ،أصدرت الحكم

إلى غموض أو أيهام في منطوق  ولهذا ال يجوز أن ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم استناداً  ،التحكيم إلى بطالنه

 الحكم. 

 عًا. ومن الجانب الموضوعي تبا الشخصيوسوف نبحث نطاق التفسير من الجانب 

 

                                                           

 215، ص 1999النهضة العربية، القاهرة، د. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار ( 1)
 2018لسنة  16قانون التحكيم األردني المعدل رقم ( 2)
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 أواًل: النطاق الشخصي لتفسير حكم التحكيم 

يقتصر الحق حيث  ،يجوز لكل من طرفي التحكيم طلب تفسير ما يرد في منطوق الحكم من غموض

 .ولو كان لهم فيه مصلحة ،في طلب التفسير على طرفي التحكيم فليس لغيرهما طلب التفسير

كما أنه ليس لهيئة التحكيم أن تقوم بتفسير حكمها من تلقاء نفسها وليس لها أية سلطة في التفسير من 

 تلقاء نفسها ولو كان ميعاد التحكيم ال زال ممتدًا. 

و غامض تجاه األطراف الغموض يشوب ما ه هو أن قرار التحكيم صحيح وذلك كون من ذلك  والحكمة

وال يعقل أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم بحاجة إلى تفسيره حتى لو كان به  ،بحاجة إلى تفسير الذين يكونون 

حكم يعقل ما مفهو صادر منهم، فال وضعوا العبارات،فهم الذين  ،وذلك لكونه واضحًا بالنسبة لهم ،غموض

تلقاء نفسه حكم من موبالتالي فال ،والعبارات الغامضة للغير تكون واضحة لمن أصدرها وهو المحكم ،يصدر عنه

 لو كان غامضًا بالنسبة للغير وهم األطراف.  حتىليس بحاجة إلى تفسير ما أصدره هو 

جدوى من إزالة الغموض دون الطلب من  إضافة إلى أن المحكم قد استنفذ واليته من هذا الحكم فال

 األطراف ذلك. 

 ثانيًا: النطاق الموضوعي لتفسير حكم التحكيم 

طرفي التحكيم طلب تفسير ما يرد في منطوق الحكم من غموض، فطلب التفسير يكون  ألي منيجوز 

واضحًا ال يشوبه غموض، وذلك لكي ال يتخذ طلب التفسير وسيله  المحكمينغير مقبول إذا كان منطوق حكم 

التفسير إال  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ال يقبل طلب ،بما لحكم التحكيم من حجية األمر المقضي به س  م  لل  

على أن ذلك  ،الحكم كما لو تعلق بوقائعه أو بأسبابهبمنطوق فال يقبل إذا لم يتعلق  ،إذا تعلق بمنطوق الحكم

 . (3)يجب إال يؤخذ على نحو شكلي، فقد يرد المنطوق في الوقائع أو في األسباب

  

                                                           

د. فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والدولية والتجارية علمًا وعماًل، منشأة المعارف القاهرة، ( 3)
 .594، ص 2014
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 إجراءات تفسير حكم التحكيم: المطلب الثاني

 اولهانوسنت ،التحكيم بطلب من األطراف لهيئة التحكيم حالل المدة القانونيةتبدأ إجراءات تفسير حكم 

 تباعًا.

 أواًل: مدة تقديم طلب تفسير حكم التحكيم 

أنه )يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من على فقرة )أ( من قانون التحكيم  (45)نصت المادة 

ويجب على  ،حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموضهيئة التحكيم خالل الثالثين يومًا التالية لتسلمه 

 .(4)طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم(

ة التحكيم تفسير ما يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه يجوز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئ

وذلك خالل ميعاد معين وهو الثالثين يومًا التالية لليوم الذي تسلم به نسخة من  ،من غموض وقع في منطوقه

 .حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه

هيئة التحكيم للطرف طالب التفسير نسخة من حكم اليوم التالي لتسليم ميعاد طلب التفسير من  ويبدأ

الحكم إلى طالب التفسير إعالنًا رسميًا  نعالزم لبدء ميعاد التفسير إ وال يل ،صدور الحكمتاريخ التحكيم وليس من 

خر قد تسلم حكم التحكيم في ، ولو كان هناك طرف آبورقة محضرين، ويحسب الميعاد بالنسبة لطالب التفسير

طلب تفسير حكم التحكيم في ميعاد الطلب ولو أن ميعاد الطلب انقضى بالنسبة تاريخ آخر، ويكون للطرف 

 ويكون للطرف طلب تفسير حكم التحكيم ولو قبل تسلمه نسخة الحكم.  ،طرف اآلخرلل

 ،فإذا قدم طلب التفسير بعد انقضاء ثالثين يومًا من تاريخ تسليمه حكم التحكيم كان طلبه غير مقبول

 طلبوال يحول ذلك من قبول  ،فهذا الميعاد هو ميعاد سقوط يرتب على انقضائه سقوط الحق في طلب التفسير

 في طلب التفسير.  هاآلخر الذي لم يسقط حقالطرف 

فيجب على الطرف اآلخر  ،ن عدم قبول طلب التفسير لتقديمه بعد الميعاد ال يتعلق بالنظام العاموإ

ولو بعد صدور  ،ويجوز للطرفين أن يتفقا في مشارطة التحكيم أو في اتفاق الحق ،الدفع به في الوقت المناسب

                                                           

 قانون التحكيم األردني، مرجع سابق.( 4)
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د انقضاء الميعاد ولو قدم طلب التفسير بع ،على تخويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها ،حكم التحكيم

 /أ( من قانون التحكيم. 45المادة ) يالمنصوص عليه ف

هيئة التحكيم مكتوبًا متضمنًا لولم ينص قانون التحكيم على شكل خاص لطلب التفسير فهو يقدم 

 البيانات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف منه. 

 ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 

الطلب أواًل إلى الهيئة ثم يتم تبليغه بعد ذلك سواء من مقدم الطلب أو من الهيئة  من تقديموال يمنع ذلك 

 ام قانون التحكيم. ويتم التبليغ وفقًا ألحك ،نفسها أو من مركز التحكيم الذي يجرى فيه التحكيم

ى قابليته لدعوى البطالن أو وال يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر على حجية حكم التحكيم أو عل

كما أنه ال يؤدي إلى منع إعالن الحكم أو إلى وقف ميعاد دعوى البطالن أو إلى وقف  ،مكانية طلب تنفيذهعلى إ

 . (5)تنظر دعوى البطالن في وقف التنفيذالتنفيذ أو إلى التأثير في سلطة المحكمة التي 

 

 االختصاص بالتفسير ثانيًا: 

/أ من قانون التحكيم يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم 45حسب نص المادة 

 تفسير ما وقع في منطوقة من غموض.

بطلب بنظر لنا من خالل هذا النص بأنه نفس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم هي المختصة  يتبين

فال يسري عليها ما هو مقرر بالنسبة ألحكام  ،التفسير، ويجب أن تنعقد بنفس المحكمين الذين شكلوا هذه الهيئة

لذين أصدروه حسب مبدأ المحاكم من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تفسيره ولو تغير القضاة ا

 شخاص المحكمين. ي على هيئة التحكيم التي ترتبط بأوهذا المبدأ ال يسر  ،استمرارية المحكمة مهما تغير قضاتها

                                                           

 .595ي، مرجع سابق، ص د. فتحي وال( 5)
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/ هـ من قانون التحكيم على أنه ]يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم 45نصت المادة وقد 

ع األمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه ما لم يتفق الطرفان التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير رف

 . (6)على خالف ذلك[

يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه عند تعذر انعقاد هيئة التحكيم كما في حالة وفاة المحكم أو أحد 

التحكيم لنظر طلب ة هيئة ملالمحكمين الذين أصدروا الحكم أو قيام مانع لديه فيجوز لألطراف االتفاق على تك

بطلب تفسير حكم التحكيم  وإذا لم يتم االتفاق على تكملة هيئة التحكيم لنظر التفسير فإن االختصاص ،التفسير

و يتفق األطراف على أللبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك المختصة االستئناف محكمة ينعقد ل

 . (7)اختصاص هيئة تحكيم بنظرها

فع دعوى بطالن حكم التحكيم أو طلب األمر بتنفيذه سلب اختصاص هيئة التحكيم وال يترتب على ر 

بتفسير حكمها على أن هذا االختصاص ال يحول دون المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تفسير أي جزء 

النه. من منطوق الحكم يكون تفسيره الزمًا الستعمال سلطتها في القضاء بوقف تنفيذ الحكم أو في القضاء ببط

كما أنه ال يحول دون دور القاضي الذي ينظر طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم من تفسيره بالقدر الالزم للبت في 

 الطلب. 

 التفسيرنظر طلب ثالثًا: 

إبداء دفاعه من خر أن تمكن الطرف اآل اوعليه ،تنظر هيئة التحكيم طلب التفسير مرافعة بين الطرفين

 بشأنه. 

ن نطاق الخصومة في التفسير ينحصر في المجادلة حول غموض المنطوق أو إظهار التفسير إو 

 الواجب لهذا المنطوق. 

                                                           

 قانون التحكيم األردني، مرجع سابق.( 6)
، 2002، وأنظمة التحكيم الدولية، القاهرة، 1994لسنة  27د. أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقًا للقانون رقم ( 7)
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فليس لألطراف عند نظر طلب التفسير أن يتمسكوا بدفوع ال عالقة لها بما في حكم التحكيم من 

روا مسائل قانونية يائع جديدة أو يثأو يناقشوا وقائع النزاع أو يقدموا مستندات متعلقة بها أو يعرضوا وق ،غموض

 حسمها الحكم أو مسائل قانونية جديدة. 

وذلك بتفسيره تفسيرًا منطقيًا  ،تقوم هيئة التحكيم بتفسير منطوق الحكم وفقًا لقواعد تفسير األحكامو 

م لتفسيره فيمكن اللجوء إلى عناصر أخرى كيعناصر حكم التح ف  األخرى فإذا لم تك اصرهبالنظر إلى أسبابه وعن

 في القضية كطلبات الخصوم واألوراق المقدمة في الخصومة. 

التفسير وسيلة فال تتخذ من  ،ويجب على الهيئة أن تعمل على الكشف عن القرار الذي يتضمنه الحكم

 . (8)لتعديل حكمها أو للحذف منه أو اإلضافة إليه

خالل الثالثين يومًا التالية لتاريخ تقديم طلب  ]يصدر التفسير كتابة/ب على أنه 45نصت المادة وقد 

 . (9) ديد المدة خمسة عشر يومًا أخرى إذا رأت ضرورة لذلك[مالتفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها ت

يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها بالتفسير كتابة خالل الثالثين 

ديد هذا الميعاد لمدة خمسة عشر يومًا ويجوز لهذه الهيئة تم ،يئة التحكيمتالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيومًا ال

وإذا انقضى ميعاد التفسير  ،ادعالمدة يجب أن يصدر قبل انقضاء الميتمديد وقرار  ،أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

سواء الميعاد األصلي أو الميعاد الجديد زالت سلطة هيئة التحكيم في التفسير، فإن صدر حكم التفسير بعد ذلك 

ويل هيئة لم يكن األطراف قد اتفقوا على تخ وذلك ما ،كان حكمًا باطاًل لصدوره ممن ال سلطة له في إصداره

 عاد.يهذا الم التحكيم سلطة التفسير فيما يجاوز

ويصدر حكم التفسير في نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم على أنه ال يلزم أن يحتوي على 

وإنما يجب أن يشتمل بداًل من ذلك على بيان الحكم المطلوب تفسيره والعبارات  ،صورة من اتفاق التحكيم

 المطلوب تفسيرها. 

                                                           

 2016د. محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص ( 8)
 قانون التحكيم األردني، مرجع سابق. ( 9)
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يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا لحكم التحكيم /ج من قانون التحكيم على أنه ]و 45ونصت المادة 

 الذي يفسره وتسري عليه أحكامه[. 

للحكم الذي يفسره وتسري يتبين لنا من خالل هذا النص بأن الحكم الذي يصدر بالتفسير يعتبر مكماًل 

طريق ويجوز رفع  وال يقبل الطعن فيه بأي ،حجية األمر المقضي به يحوزعليه أحكامه. ولهذا فإن حكم التفسير 

 الدعوى من إعالن حكم التفسير. رفع دعوى ببطالنه ويبدأ ميعاد 

دعوى بطالن حكم  /د من قانون التحكيم على أنه ]يتم ضم القرار التفسيري إلى45ونصت المادة 

 .(10) قامتها أو نظرها قبل صدوره[التحكيم في حال إ

دعوى بطالن حكم التحكيم أو طلب األمر بتنفيذه يبين لنا من خالل هذا النص بأنه ال يترتب على رفع 

فعند إقامة دعوى بطالن حكم التحكيم فال أثر له على اختصاص  ،سلب اختصاص هيئة التحكيم بتفسير حكمها

ذ يتم ضم القرار التفسيري دئفإذا صدر قرار التفسير بعد إقامة دعوى البطالن فعن ،هيئة التحكيم بتفسير حكمها

 كم التحكيم. إلى دعوى بطالن ح

  

                                                           

 قانون التحكيم األردني، مرجع سابق.( 10)
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 المبحث الثاني

 تصحيح األخطاء المادية بحكم التحكيم

فيكفي الرجوع إلى من أصدر الحكم  ي كتابي أو حسابيإذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادي بحث

 وسنتناول ذلك في مطلبين: لتصحيحه.

 المطلب األول: طلب تصحيح األخطاء المادية في حكم التحكيم 

]تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها على أنه فقرة )أ( من قانون التحكيم  46نصت المادة 

 ،لب أحد الخصومطمن أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على 

لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب  وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يومًا التالية

 .(11) التصحيح حسب مقتضى الحال[

 النطاق الموضوعي لتصحيح حكم التحكيم 

حيث يجب إلمكان التصحيح أن  ،يتبين لنا من خالل هذا النص طبيعة الخطأ الذي يجوز تصحيحه

فالخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في التعبير وليس الخطأ في  ،يتعلق األمر بخطأ مادي أو حسابي

رقامًا غير التي يجب أن دم المحكم في التعبير عن تقديره ألفاظًا أو أويتوافر هذا الخطأ إذا استخ ،التقدير

 فالتصحيح ال يرمي إلى الحصول على تقدير جديد من الهيئة.  ،نتهى إليه من تقديرايستخدمها للتعبير كما 

خر من الحكم يكون مكماًل للمنطوق على أن الحكم أو جزء آويستوي أن يقع الخطأ المادي في منطوق 

فال  ،يكون الخطأ واضحًا من منطوق الحكم أو من مقارنة منطوق الحكم ببيناته األخرى أو بمحضر الجلسة

 سة. حه من أوراق أو عناصر خارج الحكم أو محضر الجلييجوز تبين الخطأ المادي وتصح

ولكن تجمع  ،ومن أمثلة األخطاء المادية أن يأتي في حيثيات الحكم حساب المبالغ المستحقة للمدعي

هذه المبالغ خطأ في منطوق الحكم أو أن يقع خطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم بتسليمه مع وضوح 

 هذا الخطأ من سياق الحكم. 

                                                           

 .603قانون التحكيم األردني، مرجع سابق، ص ( 11)
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لم يودع أو لم يعلن إلى المحكوم عليه أو أن يكون  ويمكن تصحيح حكم التحكيم حتى لو أن الحكم

 أو تكون هيئة التحكيم قد رفضت طلبًا بتفسيره.  ،مشوبًا ببطالن ولم ينقض بعد ميعاد دعوى البطالن

وإن أمكانية تصحيح الخطأ المادي الوارد في حكم التحكيم ال يمنع من طلب تفسيره أو من طلب األمر 

 . (12)طالنه مع أن مجرد الخطأ المادي ال يصلح سببًا لبطالن حكم المحكمينبتنفيذه وال من رفع دعوى ب

 النطاق الشخصي لتصحيح حكم التحكيم

وذلك لكون الخطأ يجب  ،تتولى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم مهمة تصحيحه سواء من تلقاء نفسها

ص، وال يعلن الطلب إلى الطرف وال يشترط في الطلب أي شكل خا ،أو بناء على طلب أحد الخصومأن ُيصحح 

 فالتصحيح يتم بقرار من الهيئة من غير مرافعة.  ،اآلخر أو يكلف بالحضور أمام الهيئة

فإنه يمكن لألطراف تكملة  ،انعقاد الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم كوفاة أحد أعضاء الهيئةفإذا تعذر 

فعندئذ يجوز رفع  ،فإذا لم يتم االتفاق ،الهيئة للقيام بالتصحيح أو على اختيار هيئة جديدة للقيام بهذه المهمة

حيث  ،من قانون التحكيم (/د46)وذلك حسب نص المادة  ،األمر إلى محكمة االستئناف المختصة للبت فيه

انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، يجوز في حال ثبوت استحالة نصت على ]

 [رفع األمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

وإذا رفعت دعوى بطالن حكم التحكيم فيمكن ألي من الطرفين أن يطلب من المحكمة التي تنظر 

ويرى بعض  ،ن خطأ مادي فتقوم المحكمة بهذا التصحيحتصحيح ما شاب الحكم م –كطلب عارض  –الدعوى 

الفقه الفرنسي أن المحكمة عندئذ ال تصحح الخطأ المادي الوارد بالحق المدعي ببطالن إال إذا ما قضت برفض 

 . (13)الدعوى 

  

                                                           

 .198د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ( 12)
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 المطلب الثاني: إجراءات تصحيح األخطاء المادية في حكم التحكيم 

 قد يكون بطلب من األطراف أو الهيئة من تلقاء نفسها وذلك على النحو التالي: 

 ميعاد التصحيح أواًل: 

 فقرة )أ( من قانون التحكيم بين فرضتين:  (46)فرقت المادة 

فيجب أن يتم  :الفرض األول: إذا أجرت هيئة التحكيم التصحيح من تلقاء نفسها دون طلب من أطراف التحكيم

فإذا انقضى هذا الميعاد فقدت هيئة التحكيم  ،التصحيح خالل الثالثين يومًا التالية لتاريخ صدور الحكم

 وال يكون لها إجراء التصحيح إال بناء على طلب. ،سلطتها في هذا الشأن

طلب التصحيح من  ال يتقيد الطلب بأي ميعاد، فيمكن تقديم ؛الفرض الثاني: أن يجري التصحيح بناء على طلب

بتنفيذه أو بانقضاء الحق  ولم ينقض   التحكيم المطلوب تصحيحه قائمًا لم يلغ  أي الخصوم ما دام حكم 

 الثابت به بالتقادم. 

 أن تجري هيئة التحكيم التصحيح خالل الثالثين يومًا التالية لتاريخ إيداع طلب التصحيح. ويجب 

 ثانيًا: االختصاص بالتصحيح 

من قانون التحكيم على أنه ]ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم  (/ب46)نصت المادة 

وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز  ،وُيبلغ إلى الطرفين خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره

  .(14)التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن تسري عليها أحكام هذا القانون[

قع عليه رئيس و يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه يصدر قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة، وي

ويجوز أن تكون األغلبية من سبق له رفض التوقيع على حكم  ،غلبيةالهيئة وأعضاؤها ويصدر القرار باأل

ويجب على الهيئة  ،حكمويجوز أن يرفض التوقيع على قرار التصحيح من سبق له التوقيع على ال ،التحكيم

إعالن قرار التصحيح إلى الطرفين خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدوره، على أن هذا الميعاد تنظيمي ال يترتب 

 على مخالفته بطالن قرار التصحيح. 

                                                           

 قانون التحكيم األردني، مرجع سابق.( 14)
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منطوقة بما  فتغير، هاوليس لهيئة التحكيم أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر من

فإذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح بأن استندت في قرارها  ،مكفي ذلك من مساس لحجية الحلما  ،يناقضه

تعديالت بالتصحيح إلى بيانات الحكم أو محضر الجلسة أو تضمن قرار التصحيح رجوعًا عن الحكم أو 

ئذ يمكن رفع دعوى أصلية ببطالن هذا القرار، ويسري عليها ما يسري على دعوى بطالن حكم دفعن لمنطوقه،

 التحكيم من حيث حاالت دعوى البطالن وميعاد الدعوى والفصل فيها. 

ها عن دعوى البطالن توأن دعوى بطالن قرار التصحيح هي دعوى خاصة تختلف في هدفها وطبيع

في حين أن ، ن دعوى بطالن حكم التحكيم ترمي إلى هدم حكم التحكيمإذ إ .التي تقام بطلب بطالن حكم التحكيم

 دعوى بطالن قرار التصحيح ترمي إلى التمسك بحكم التحكيم كما صدر قبل قرار التصحيح. 

فإذا تبين لمحكمة البطالن وهي محكمة االستئناف المختصة بأن هيئة التحكيم قد تجاوزت سلطتها في 

وليس لها سلطة أن تصحح الخطأ المادي في حكم التحكيم  ،ببطالن قرار التصحيح فقطالتصحيح فإنها تقضي 

 كون التصحيح من اختصاص هيئة التحكيم وحدها. 

 ولطالبأما قرار هيئة التحكيم برفض طلب التصحيح فلم ينص المشرع على جواز تقديم دعوى ببطالنه 

 .(15)تقديم دعوى بطالن حكم التحكيمالتصحيح أن يثيره لدى محكمة االستئناف المختصة عند 

]يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطالن  :من قانون التحكيم على أنه (/ج46)وقد نصت المادة  

 حكم التحكيم في حال أقامتها أو نظرها قبل صدوره[ 

يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه في حال إقامة دعوى البطالن لحكم التحكيم قبل تصحيحه فبعد 

 تصحيحه يتم ضمه إلى دعوى البطالن المنظورة والمقامة قبل صدوره. 

  

                                                           

 د. فتحي والي، مرجع سابق. ( 15)
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 المبحث الثالث

 الحكم اإلضافي

طلب و ل في بعض الطلبات إغفال هيئة التحكيم الفص ط وهي:و ر يستلزم توافر شالحكم اإلضافي 

 وسنتناول ذلك في مطلبين:  ،خالل المدة القانونيةالخصوم أو أحدهم إصدار الحكم اإلضافي 

 إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات: المطلب األول

في طلب من الطلبات المقدمة لها  قد أغفلت سهوًا أو خطأ الفصل الهيئةباإلغفال أن تكون  ُيقصد

حله مطراف الطلب أو ب، سواء تعلق هذا العنصر بألبت في عنصر من عناصر الطلبغفااًل كليًا، وذلك بعدم اإ 

 أو بسببه. 

ع أو إذا قدم طلب ضد ، فأغفلت الهيئة النظر في طلب الريعكما لو أنصب الطلب على مال وري

 لت فيه بالنسبة ألحدهما فقط دون اآلخر. فصطرفين ف

فال يوجد إغفال إذا تعلق اإلغفال بطلب  ،الموضوعيةالمقصود بالطلبات في هذا الشأن هي الطلبات و 

غفلت وال يوجد إغفال إذا أ  ،باستثناء طلب حلف اليمين الحاسمة ،إجرائي بما في ذلك ما يتصل بإجراءات اإلثبات

 الهيئة الرد على أحد حجج الخصوم أو على أي دفع ولو تعلق بالموضوع. 

فصل فيه هو طلب أصلي أو احتياطي أو تبعي، وإن ويستوي أن يكون الطلب الذي أغفلت الهيئة ال

غفااًل لهيئة التحكيم طلب الخصم الذي سبق وأن لى الطلبات الختامية، فال يعتبر إ اإلغفال يجب أن ينصب ع

 قدمه ولم يثيره في مذكرته الختامية بما يفيد نزوله عنه. 

 صل فيه بالرفض أو القبول. وأن هيئة التحكيم تعتبر أنها قد أغفلت الطلب ما دام أنها لم تف

أما إذا أشارت الهيئة في حكمها أنها قد رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فال تنصرف هذه العبارة إال 

 . (16)ر إليهاكمها وبحثتها دون تلك التي لم تشفي ح ثبتتهاأإلى الطلبات التي تكون الهيئة قد 

                                                           

 605مرجع سابق، ص د. فتحي والي، ( 16)
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من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء ]يجوز لكل  :/أ( من قانون التحكيم على أنه47وقد نصت المادة )

موعد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يومًا التالية لتسلمه ُحكم التحكيم إصدار ُحكم تحكيم 

وأغفلها ُحكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل  ،إضافي في طلبات قدمت خالل اإلجراءات

 .(17)تقديمه[

غفل الفصل في أحد الطلبات الموضوعية نه إذا صدر حكم التحكيم وأ يتبين لنا من خالل هذا النص بأ

المقدمة من الخصوم خالل إجراءات التحكيم، فإنه يجوز لمن قدم هذا الطلب ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم 

غفلت الهيئة الفصل في أ  ، وال يجوز لمنطلب إصدار حكم إضافي في الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه

وذلك لكونه  ،بالحكم اإلضافي بأن يرفع دعوى بطالن الحكم بسبب هذا اإلغفال يستعيض عن طلبهطلب له أن 

 ال يعتبر حالة من حاالت البطالن. 

 

طلب إصدار الحكم اإلضافي المطلب الثاني:   

 تباعاً وسنبحث نطاق إصدار الحكم اإلضافي من الجانب الشخصي والموضوعي 

تفصل هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه بناء على طلب أي من طرفي التحكيم بإصدار  النطاق الشخصي:

نفاذ توذلك الس ؛وليس لهيئة التحكيم أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه من تلقاء نفسها ،حكم إضافي

فال يجوز لها أن تبحث فيما أغفلت الفصل فيه دون طلب من طرفي  ،هيئة التحكيم لواليتها عن الحكم

 التحكيم. 

ويكون الحق في تقديم الطلب لكل من طرفي التحكيم فهذا الحق ال يقتصر على من أغفل الحكم 

والذي له مصلحة وحق في صدور  ته الهيئة موجهًا ضدهغفلوإنما أيضًا لمن كان الطلب الذي أ  ،الفصل في طلبه

هيئة التحكيم برفض هذا الطلب، إال أنه ال يقبل الطلب من المستدعى ضده فيما أغفلت الهيئة الفصل  حكم من

ضد الطلب أو إذا ُقدم دفع إجرائي يرمي  اموضوعي ادفاع له مصلحة في الطلب كما لو لم يبد  إذا لم تكن  ،فيه

 أو الدفع بعدم القبول.  إلى إنهاء خصومة التحكيم بغير حكم في الموضوع كالدفع بعدم االختصاص
                                                           

 قانون التحكيم األردني.( 17)
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ال يقبل الطلب اإلضافي إذا كان الهدف منه إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من طلبات و النطاق الموضوعي: 

إذ يتعارض قبول مثل هذا الطلب مع  ،تعديل الحكم ولو كان قضاؤه فيها معيباً  بقصدموضوعية 

 ر المقضي به التي حازها حكم التحكيم. راقحجية اإل

أمام هيئة التحكيم يهدف  ل  ب  يقبل الطلب اإلضافي إذا كان يرمي إلى الحكم في طلب لم يطرح من ق   وال

 .بأي صورة إلى العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبها

 

 المطلب الثالث: إجراءات تقديم الطلب 

 أواًل: مدة تقديم طلب الحكم اإلضافي

شكل خاص على أن يتضمن البيانات الالزمة لتحقيق دون ويقدم الطلب كتابة أمام هيئة التحكيم 

 .الغرض منه

ويجب أن يبلغ الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم على أنه ال يمنع من تقديم الطلب 

سواء من مقدم الطلب أو من هيئة التحكيم أو من مركز التحكيم الذي يجري  ،أواًل إلى الهيئة ثم إعالنه بعد ذلك

 تحكيم. فيه ال

ويحسب الميعاد لكل طالب على  ،مكيم الطلب خالل الثالثين يومًا التالية لتسلمه حكم التحدويجب أن يق

اد قد يع، ويكون من حق الطرف تقديم طلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه خالل هذا الميعاد ولو كان المحدة

 انقضى بالنسبة للطرف اآلخر. 

 ،غفلت الفصل فيهطلب من هيئة التحكيم الفصل فيما أ في أن ي فإذا انقضى الميعاد سقط حق الخصم

 زال ممتدًا. التحكيم ال اديعولو كان م

 .ويكون أي حكم يصدر من هيئة التحكيم بناء على مثل هذا الطلب حكمًا باطالً 
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ه ن عدم قبول الطلب لرفعه بعد هذا الميعاد ال يتعلق بالنظام العام فيجب على الطرف اآلخر الدفع بوإ

 . (18)وليس لهيئة التحكيم أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها

 ثانيًا: االختصاص بإصدار الحكم اإلضافي

فإذا تعذر انعقاد الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم  التحكيم، ينظر الطلب مرافعة بين الطرفين من هيئة

بإصدار الحكم اإلضافي أو على اختيار هيئة كوفاة أحد أعضاء الهيئة فإنه يمكن لألطراف تكملة الهيئة للقيام 

 فإذا لم يتم االتفاق فعندئذ يجوز رفع األمر إلى محكمة االستئناف المختصة للبت فيه. ،جديدة للقيام بهذه المهمة

]تصدر هيئة التحكيم حكمها اإلضافي خالل ستين يومًا من تاريخ تقديم أنه على  (/ب47)وقد نصت المادة 

 . (19) ديد هذه المدة لثالثين يومًا أخرى إذا رأت ضرورة ذلك[جويجوز لها ت ،الطلب

يتبين لنا من خالل هذا النص بأنه يجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها اإلضافي خالل ستين يومًا 

 آلخر. من تاريخ تقديم الطلب. والمقصود بتاريخ تقديم الطلب هو تاريخ تقديم الطلب للهيئة بعد إعالنه للطرف ا

ديد قبل انقضاء ويجب أن يصدر قرار التم ،ديد هذه المدة لثالثين يومًا أخرى وللهيئة وفقًا لهذا النص تم

وإذا  ،لم تعد للهيئة سلطة الفصل في الطلبا انقضى الميعاد سواء األصلي أو الجديد ذوإ ،األصلي الميعاد

 فصل في الطلب.تجاوزته كان حكمها باطاًل لصدوره من هيئة ليس لها سلطة ال

ي الشأن من و على أنه يالحظ أن تجاوز الميعاد الذي يجب على الهيئة إصدار حكمها فيه ال يمنع ذ

و صاًل بنظر النزاع وفقًا للقواعد العامة أالفصل فيه إلى المحكمة المختصة أ رفع طلبه الذي أغفلت هيئة التحكيم

 إلى نفس هيئة التحكيم أو هيئة تحكيم أخرى في خصومة تحكيم جديدة إذا كان اتفاق التحكيم ال زال باقيًا. 

فيه من حيث صدوره وإعالنه ودعوى  لغفلت الفصأ  ماويخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم في

 بطالنه وتنفيذه لما تخضع له أحكام التحكيم. 

 ]يعتبر الحكم اإلضافي متممًا لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه[.  أنهعلى  (/ج47)نصت المادة قد و 

                                                           

 607د. فتحي والدي، مرجع سابق،  ( 18)
 قانون التحكيم األردني.( 19)
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قامتها أو دعوى بطالن الحكم في حال إ ]يتم ضم الحكم اإلضافي إلىأنه على  (/د47)ونصت المادة 

 . (20) نظرها قبل صدوره[

يتبين لنا من خالل هذه النصوص بأن الحكم الصادر من هيئة المحكمين فيما أغفلت الفصل فيه 

 يخضع لما تخضع له أحكام التحكيم من حيث صدوره وإعالنه ودعوى بطالنه وتنفيذه. 

وإذا أقيمت دعوى بطالن حكم التحكم قبل صدور الحكم اإلضافي فيتم ضم الحكم اإلضافي إلى دعوى 

 البطالن. 

 

 المطلب الرابع

 نيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدوليو كيم والحكم اإلضافي وفق قواعد اإل تصحيح وتفسير حكم التح

 ،النموذجي التحكيم التجاري الدولي موضوع تصحيح أحكام التحكيم وتفسيرها اإلونيسترالعالجت قواعد 

منها بأنه "يجوز ألي من الطرفين أن يطلب من حيث التحكم تصحيح األخطاء  33حيث ورد في نص المادة 

وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ تسلمه  ،المادية والمالية كاألخطاء الحسابية أو الكتابية أو الطباعية أو غيرها

 الطرف اآلخر.قرار التحكيم أو المدة التي يتفق عليها الطرفان بشرط إخطار 

 ،كما يجوز إلنجاز الطرفين أن تطلب من هيئة التحكيم تفسير ما ورد في قرارها من نقاط غامضة

التصحيح أو التفسير خالل ثالثين يومًا من  أن تجري ويجب أن يتفق الطرفان على وجود التفسير ولهيئة التحكم 

 تاريخ تسلم الطلب ويكون قرارها جزءًا من قرار الحكم.

لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصحح األخطاء المادية خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ ويجوز 

وإذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل في أي من طلبات الخصوم فيحق للخصم خالل مدة ثالثين يومًا  ،صدور القرار

 خر.اآلفلت عنه شرط إخطار الطرف من تاريخ تسلمه قرار التحكم إصدار قرار إضافي بما أغ

                                                           

 قانون التحكيم األردني( 20)
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ولهيئة التحكيم إصدار قرار إضافي في خالل ستين يومًا ولهيئة التحكيم أن تحدد المدد الممنوحة لها 

وقد تضمنت بعض التشريعات العربية نصوصًا كهذه كنصوص قانون التحكيم  مر،إلصدار قرارها إذا اقتضى األ

 .(21)األردني المذكور

اإلضافي، قرارات تحكيمية  صحيح األخطاء المادة أو إصدار الحكمبتفسير الغموض أو بت  وتعتبر هذه القرارات 

 .(22)خضاعها لقواعد الطعن الخاصة بهذه القراراتيقتضي إ

 .(23)وجميع ما سبق ذكره، يكون نابعًا من واجبات الحكم بقيامه بمهمة التحكيم حتى نهايتها

 

 الخاتمة 

مدى استنفاذ هيئة التحكيم لواليتها بصدور حكم أما وقد وصلنا إلى نهاية هذا البحث والذي تناولت فيه 

  :التالية إلى مجوعة من النتائج والتوصيات التحكيم قد توصلنا

 أواًل: النتائج 

تبين لنا من خالل هذا البحث بأنه يحق لكل من أطراف النزاع بعد صدور حكم التحكيم أن يتقدم لهيئة 

 وكذلك ،موض أو اإليهام الذي ورد في منطوق حكم التحكيمالتحكيم التي أصدرت الحكم وذلك بطلب بتفسير الغ

وكذلك طلب إصدار حكم إضافي إذا أغفلت  ،حسابية الواردة فيهالكتابية أو أو ال طلب تصحيح األخطاء المادية

تتولى ذلك من تلقاء أن ويكون الحكم متممًا لحكم التحكيم وال يكون للهيئة  ،الهيئة عن الفصل في أحدى المطالب

 نفسها إال إذا وردت أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 

 ثانيًا: التوصيات 

                                                           

لكتروني، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، صيف، العقود الدولية، التحكيم اإللياس ناإ( د. 21)
 . 273، ص 2012

 .202، ص 2002أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د. (22)
، ص 2010األستاذ كرم محمد زيدان النجار، المركز القانوني للمحكم، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ( 23)

243. 
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، والتي قد بدء مدة إقامة دعوى البطالن للطرف الذي لم يتقدم بهالمشرع أن ينظم مسألة يجب على 

ن موقفه يث إضافي، حاإلحكم المادي أو الخطأ التصحيح ب ار قرار دقامتها قد انتهت، وذلك حينما يصتكون مدة إ

 من إقامة دعوى البطالن قد يتغير نتيجة هذا التصحيح أو الحكم اإلضافي.
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في ُكتب التربية  اإلسالميمفاهيم الفقه  استيعابفي  فوق المعرفي التفكيراستخدام أثر 
 في األردن. األساسي الصف العاشر لدى طالب ة )المطورة(اإلسالمي

 

 إسماعيل أبوغليون  الدكتور عيد
 والتعليموزارة التربية 

 :الملخص

في ُكتب  اإلسالميأثر استخدام التفكير فوق المعرفي في استيعاب مفاهيم الفقه هدفت الدراسة إلى التعرف على 

 شبة التجريبياستخدم الباحث المنهج  .ة )المطورة( لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردناإلسالميالتربية 

. وأعد الباحث اختبارًا لقياس اإلسالمي مفاهيم الفقهاستيعاب  في المعرفيالتفكير فوق استخدام  أثرللتعرف على 

تجريبية(. وتوصلت  -طالبًا في مجموعتين )ضابطة (72)تكونت من   المفاهيم الفقهية لدى عينة الدراسة التي

اإلسالمي ه فقمفاهيم الفوق المعرفي في تنمية استيعاب  التفكير ستراتيجيةوجود أثر إلالدراسة إلى عدة نتائج، أهمها 

التجريبية على طالب العينة الضابطة. وأوصت الدراسة  ، حيث تفوق طالب العينةالصف العاشر األساسي لطالب

عقيدة، ة األخرى، كوحدة )الاإلسالميجميع وحدات التربية في  التدريس فوق المعرفي إستراتيجيةبضرورة استخدام 

 . (. التفسير، الحديث الشريف .

 .اإلسالميمفاهيم الفقه ة، التفكير فوق المعرفي، استيعاب اإلسالميالكلمات المفتاحية: التربية 
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Abstract 

The currentstudy aimed at identifying the effect of using metacognitive thinking on 

understanding concepts of Islamic jurisprudence among tenth grade students in Jordan.  

The researcher used the semi-experimental approach to identify the effect of using a 

metacognitive strategy on developing the understanding of jurisprudential concepts. The 

researcher prepared a test to measure the jurisprudence concepts of the study sample, 

which consisted of (72) students in two groups (control - experimental). The study 

reached several results, the most important of which is the effect of the metacognitive 

teaching strategy in developing the understanding of the jurisprudential concepts of the 

tenth grade students, as the experimental sample students outperformed the students of 

the control sample. The study recommended the necessity of using the strategy of 

teaching supra-cognitive in all other units of Islamic education, as a unit (belief, 

interpretation, hadith…).     

Key words: Islamic education, metacognitive thinking, comprehension of 

jurisprudential concepts.                                                                                          
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 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

في التدريس  ستراتيجياتاإلوذلك بتوظيف كافة  ،تزايد االهتمام العالمي بتحسين نواتج التعلم عند الطلبةي       

كتساب لطريقة، ولعل أبرز هذه النتاجات اهدف تحقيق التكامل بين جوانب العلم المتمثلة بالمادة ) المعرفة ( واب  

التدريس  إستراتيجيةالمتبعة في ذلك  ستراتيجياتاإلالطالب مهارات التفكير المختلفة وحل المشكالت، ومن أهم 

إضافة إلى تنمية  ،جابية في طريقة التعلمهدف إلى إكساب الطالب اتجاهات إيالتي تو ( التفكير فوق المعرفي)

 .لديهم االستيعاب

التي تعتمد على معطيات المدرسة البنائية في  التعليمية ستراتيجياتاإلفوق المعرفية من  التفكير إستراتيجيةعد تُ و 

( التي تهتم بتنظيم المادة الدراسّية، ونظرّية Brunerالتعليم التي ُبنيت على عدة نظريات وهي: نظرية برونر) 

( التي تهتم بفكرة التعلم السابق وأثره في الّتعلم الالحق، ونظرّية التعلم ذي المعنى ألوزبل Gangne)جانييه

(Ausubel التي تركز على تنظيم المادة الدراسّية و التعلم السابق، حيث ) على البنية المعرفّية السابقة أوزبل ركز

ن إاكتشافي، حيث  وتعلم؛ فقسم التعلم إلى: تعلم استقبالي، فكرتي برونر وجانييهدمج من خالل  ،لدى المتعلم

، وذلك بإتاحة الفرصة ملمتعلالموجود لدى ايحدث إذا تم ربط المادة التعليمية بالخبرات السابقة المعنى  االتعلم ذ

أمام المتعلم إليجاد روابط حقيقّية وليس عشوائّية بين المفاهيم مع تلك التي تم تكوينها مسبقًا في البناء المعرفي 

معتمدًا في ذلك على استخدام العمليات  ،نظيمهيسعى باستمرار إلى ترتيب ما تعلمه وت فهو .(2004جاسم،لديه )

واالستدالل، واالستنتاج، من أجل اتخاذ القرار المناسب وتحقيق هدفه  العقلّية المختلفة: كالفهم، والتفسير، والتحليل

 (.2001،توق، قطامي، عدسمن التعلم )

، وإكساب وتنمية االستيعاب إحداث التعلمالمهمة في  ستراتيجياتاإلمن فوق المعرفية  التفكير إستراتيجيةعد وتُ     

على مجموعة من االفتراضات  وهي تعتمد الطلبة كيفّية معالجة المعلومات، وكيفّية التفكير بشكل مستقل وفّعال،

 من أهّمها :

معرفّية ّن التعلم يتم بربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة، فالمعلومات تخزن في الذاكرة على هيئة بنى إ -1

تسّمى مخططات، والمخطط جملة ما يعرفه المتعلم عن موضوع ما، ويستعمل المتعلم هذه المعلومات لتكوين 

 فرضّيات أو تنبؤات تتعلق بمعنى النص ومقاصده وتصبح هذه الفرضّيات والتنبؤات بمثابة الغرض من التعلم.
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 فكار والمعلومات يمكن تمييزه.ّن التعلم تنظيم للمعرفة، فالنمط التنظيمي هو ترتيٌب لألإ -2

ستراتيجّيًا عندما يعي إق المعرفّية، أي أن التعلم يكون ّن التعلم اكتساب خبرة من البنى المعرفّية، والبنى فو إ-3

 (.1989التي يستعملونها في التعّلم ويضبطون محاوالتهم الستعمالها)الشيخ،  ستراتيجياتاإلالمتعلمون المهارات و 

 .تطور نتيجة االنتقال من إطار فكري إلى آخرالعلم ي نّ إ -4

عملية التغيير المفاهيمي تقوم على تحويل المفاهيم التي يحملها الطالب من خالل عملية التعلم، فاألفكار  نّ إ-5

 الجديدة ال تضاف فقط إلى األفكار القديمة، وإنما تتفاعل معها وتغيرها، وقد يتغير الطرفان معًا.

التدريس الذي يأخذ باعتباره المفاهيم السابقة للطلبة يؤدي إلى امتالك أفضل للمفاهيم العلمية وحذف  نّ إ-6

 المفاهيم البديلة.

 .إحداث تغيير في وجهات نظر الطلبةالنقاش واعتبار وجهات نظر اآلخرين في التعلم يؤدي إلى  نّ إ -7

سليمان وهمام، )عونه وما يدركونه، وما يكتشفونه بأنفسهم الطالب ال يفهمون فهمًا حقيقّيًا إاّل ما يختر  نّ إ -8

 .(2003زيتون، و (؛ )زيتون 2003

التعلم عملّية نشطة؛ فالطالب يبنون خالل التعلم أفكارًا جديدة، ويطورون قاعدتهم المفاهيمّية، فمعنى  نّ إ -9

متجذرة في عقل المتعلم، ويتشكل هذا المفاهيم يبنى ذاتيًا من قبل الفرد المتعلم؛ ومعنى ذلك أن المعرفة تكون 

المعنى نتيجة تفاعل حواسه مع البيئة الخارجّية، ونتيجة لهذا التفاعل المستمر ُيعيد الفرد تنظيم المعرفة التي 

مما يمكنه من التقدم في تحصيل المعرفة، وحذق عملياتها وتقليل  ،يتعلمها تنظيمًا يتناسب واالستعداد التطوري له

 (.Good & Brophy,2004الفجوة بين المستوى المتقدم للمعرفة والمستويات االبتدائية لها )

ألنها تشتمل على  ،الفقهيةفوق المعرفية في تدريس المفاهيم  التفكير إستراتيجيةم وتزداد الحاجة إلى استخدا      

عالية التجريد، وتعّلم مثل هذه المفاهيم المجّردة يتطلب فترات زمنّية طويلة ينتقل فيها المتعّلم تدريجّيًا مع  مفاهيم

المفهوم المراد تعلمه من حالة الغموض إلى حالة الوضوح، حتى يصبح المفهوم واضحًا تمامًا، قاباًل للتمييز 

  والتحديد. 

معلمي  ياة الطلبة من حيث  تحسين واقعهم، وتكوين قناعاتهم، وضرورة إعدادونظرًا ألهمّية المفاهيم الدينّية في ح

 التدريس، ة وتحليلها، واإلفادة منها خالل عمليةاإلسالمية وتدريبهم على استخالص المفاهيم اإلسالميالتربية 

الخوالدة،  وهو ما تؤكده العديد من الدراسات مثل دراسة ) ،حديثة في تدريس هذه المفاهيم إستراتيجياتواستخدام 
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 اإلسالميه مفاهيم الفقفي استيعاب  التفكير فوق المعرفي إستراتيجية(. فقد برزت الحاجة إلى استخدام 2003

 األساسي. العاشرلدى طالب الصف 

لالرتقاء  هاوتطوير  أساليب التعليم والتعلم بتحديث واألخذ االتجاهات التربوية الحديثة ضرورة االهتمام ؤكدكما تُ   

القرن، والتعامل مع أحداثه وتطوراته المعرفية هذا جوانب نمو الطالب وتمكينهم من التكيف مع معطيات  كافةب

اهتمام المعلم ، و يتطلب عملية تطوير التعلموهذا  ،والسلبية والتلقين من خالل نقل الطالب من أجواء التلقي

ستيعاب المفاهيم وبناء طريقة التفكير الصحيحة ال موتعليمه همبشكل رئيس، وتعويد بالطالبوالمدرسة 

 ).2013الطنطاوي،  ). االتجاهات

االنتقال من التلقين الى  یمن االتجاهات التربوية الحديثة التي تركز عل ةيالمعرف فوق التفكير تعلم مهارات  عدويُ   

 وأنشطة تعليم التفكير، أو التفكير من خالل التعليم أمن خالل سلسلة من  العليا، تنمية مهارات التفكيرو  التفكير،

القرآن الكريم  ، فقد أشارةاإلسالمياتجاه عام في التربية وهو وتطوير العقل، ألنه مناط التكليف  التعليم بالتفكير،

ة، يالمعرففوق التفكير مهارات خر باز ؛ فالقرآن هاوتنمي الكثير من اآليات التي تتضمن مهارات التفكير العلياإلى 

ا ُتْغن ي اآلي اُت و النُُّذُر ع ْن  : تعالى الق، هاوفهم إدراك العالقاتكمهارة  م  م او ات  و األ ْرض  و  اذ ا ف ي السَّ ُقل  اْنُظُروا م 

ُنون   ٍة : وقوله سبحانه ،(101 :)يونسق ْوٍم ال ُيْؤم  ْثن ا ف ي ُكلّ  ُأمَّ ل ق ْد ب ع  رَُّسواًل أ ن  اْعُبُدوا َّللاَّ  و اْجت ن ُبوا الطَّاُغوت  ۖ و 

ان   ْيف  ك  يُروا ف ي اأْل ْرض  ف انُظُروا ك  ل ُة ۚ ف س  ال  ل ْيه  الضَّ قَّْت ع  ْنُهم مَّْن ح  م  ى َّللاَُّ و  ْنُهم مَّْن ه د  ب ين   ف م  اق ب ُة اْلُمك ذّ   ع 

  (.2011،أبو جحجوح.)(36النحل:)

؛ إذ مية مهارات التفكير فوق المعرفيةة في تناإلسالميمعلم التربية ل اكبير  اأهمية و دور  أن هناكحث لذا يرى البا

في نفس الطالب،  هاية، ومصادر التشريع، تشتمل على هذه المهارات و ترباإلسالمين طبيعة مبحث التربية إ

فهم األحكام الشرعية،  نوتدعوه إلى استخدامها في حياته للوصول للحقائق واالهتداء بها، أضف إلى أ

ساعدهم يوالتقويم، و  ،والمتابعة ،التخطيطالتفكير فوق المعرفية  نمي مهاراتيو الطلبة، تفكير  يثيرواستنباطها، 

؛ وذلك لجعلهم أكثر قدرة على حل مشكالتهم، من ثم ةاإلسالميمبحث التربية  م نحويتهدافعوزيادة  ،على الفهم

؛ وبناًء على ذلك جاءت هذه الدراسة استجابة للتوجهات الحديثة في تطوير عملية التعليم مواجهة متطلبات حياتهم

 تمثلت في مشكلة الدراسة.
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 مشكلة الدراسة: -

لدى الطلبة، وعلى العليا التفكير  نمي مهاراتالتي ت ستراتيجياتاإلمن  التفكير فوق المعرفي إستراتيجيات عدّ تُ    

المعرفة  فوق القدرات المتدنية لمهارات  الطلبة أصحابساعدة مُ و ، المختلفة قدرات الطلبة ليراعيتكيف المنهاج 

زيادة قدرتهم على ربط المعلومات و عن طريق اتخاذ القرارات الفاعلة،  ملتعلمه الطلبةوزيادة ضبط  ،على اكتسابها

فوق المعرفية في تدريس التربية  إستراتيجياتالجديدة بالمعلومات السابقة. كما أن الحاجة تزداد إلى استخدام 

 اعلم على أنهتالعملية تزويد الطلبة بالخبرات والفرص التي تصل بهم إلى فهم لالعملية التعليمية  فية اإلسالمي

 ساعد الطلبة على إظهار العمليات المعرفية، التي توجههم إلى محاولة اكتساب المعرفةتُ  ،بناء معرفي منظم

 ،حل المشكالت التي تواجههم في حياتهمفي توظيف التعلم  ساعدهم أيضًا علىوتُ  ،التفكير واإلبداعوتنمية عملية 

ما الحظه ونظرًا ل  (. 2004 )المشاعلة، ةمع ما يشهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية، وهو ما تؤكده دراس

اشر األساسي، من وجود ضعف وصعوبة لدى الطالب  ة للصف العاإلسالميالباحث خالل تدريسه لمبحث التربية 

 إستراتيجياتتبرز مشكلة الدراسة بضرورة البحث عن ، على ما سبق وبناءً ؛ اإلسالمي مفاهيم الفقهفي استيعاب 

التربية  مبحث في اإلسالمي الفقه مفاهيم ودراسة أثرها في تنمية استيعابتدريسية فوق المعرفية مرتبطة بالفهم، 

تدريس فوق المعرفية  إستراتيجيةلتوظيف ، وتأتي هذه الدراسة طالب الصف العاشر األساسي ة لدىاإلسالمي

تحدد مشكلة ستة، وعليه اإلسالميالتربية  مبحث في، هاوتحسين اإلسالميالفقه  مفاهيماستيعاب  تسهم في تنميةل

 بالسؤال الرئيس اآلتي: الدراسة

استيعاب  اختبار) في بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ؟فوق المعرفيالتدريس  سترتيجيةإ ستخداماإلى  ى عز تُ القبلي والبعدي  (اإلسالمي مفاهيم الفقه

 يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:أهمية الدراسة: 

 عند التخطيط لتطوير المناهج فوق المعرفي التفكير ه خبراء المناهج والمختصين في تبني توظيفيتوج. 1

 في دليل المعلم. به االسترشادأو  ،الدراسية

جديدة في مادة  إستراتيجيةة في تدريب المعلمين على تطبيق اإلسالمييستفيد منها مشرفو مادة التربية . قد 2

 ة في الدورات التدريبية والزيارات اإلشرافية. اإلسالميالتربية 
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 )المطورة( ةاإلسالميحديثة في تدريس مادة التربية  إستراتيجيةساعد المعلمين في التعرف على تطبيق تُ . قد 3

 .فوق المعرفي التفكيرتتمثل في 

 ةاإلسالميأساليب تدريس التربية  لتطوير من البحوث والدراسات المستقبليةإجراء المزيد في سهم . قد تُ 4

 . إستراتيجياتهاو 

 أهداف الدراسة: -

 تهدف الدراسة إلى:

 مفاهيم الفقهفوق المعرفية ) التخطيط، المراقبة، التقويم( في تنمية استيعاب  التفكير إستراتيجيةأثر استخدام  معرفة

التدريس  ةقيمقارنة بطر  ة )المطورة(اإلسالميساسي في مادة التربية األ لعاشرلصف الدى طالب ا اإلسالمي

 االعتيادية.

 حدود الدراسة: -

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:

عناصر  التدريس فوق المعرفي، إستراتيجيةللطالب بعد تطبيق قياس المستوى التحصيلي . الحد الموضوعي: 1

 إجراء معامالت الّصدق والّثبات الاّلزمة.، التخطيط والضبط والمراقبة( ) التدريس فوق المعرفي إستراتيجية

 م. 2022-2021من العام الدراسي  األولالحد الزمني: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي . 2

 محافظة العقبة. في مدارسالحد المكاني: تم تطبيق هذه الدراسة . 3

 طالب الصف العاشر األساسي. عينة الحد البشري: اقتصرت هذه الدراسة على. 4

 مصطلحات الدراسة: -

 :فوق المعرفيالتفكير 

وتوجيهه تجعله على وعي  يقوم بها الطالب بمساعدة المعلم تفكير عمليات"هبأن 43:2013):)أبو البشير هعرفتُ 

 ،بالهدف منها قبل وبعد وأثناء التعلم وبعد التعلم وذلك من خالل وعيه ؛التعليميةبسلوكه المعرفي خالل المهمة 

 ."المشكالت وغيرها من العمليات لتذكر المعلومات وفهمها والتخطيط لذلك، وحل
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مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها الطالب تحت إشراف وتوجيه من المعلم ليكون  :عرفه الباحث إجرائيًا بأنهويُ 

ه، وأن يعرف األنشطة والعلميات العقلية التي سير بها عملية تعلمه وتفكير تالكيفية التي  وإدراك ومراقبةوعي  على

 قبل وأثناء وبعد عملية التعلم. ) التخطيط، المراقبة، التقويم( يستخدمها للقيام بالعمليات فوق المعرفية

 :  هاستيعاب مفاهيم الفق

وإدراك الحقائق والعالقات واألساليب فهمًا متكاماًل لألفكار؛ أي فهم نه: تكوين الطالب أ( ب2019عرفه خليل )يُ 

 بطرق مختلفة. هالتي يتعلمها، إضافة إلى فهم أهمية معرفته لألفكار الجديدة وحل المشكالت التي تواجه

المقدمة له في  مالمفاهي العالقات المتبادلة بين إدراك  من  الطالب تمكنعملية عقلية  :بأنه رائياً عرفه الباحث إجيُ و 

قاس بالدرجة التي ت، و ها في مواقف حياتية جديدةوتطبيق هاوتفسير  هامن خالل قيامه بشرح اإلسالميالفقه وحدة 

 .ختبار المعد لذلكالفي ا الطالبيحصل عليها 

ف األول، صاإللزامية الممتدة من ال فوف المرحلة األساسيةصاألخير من  صفالهو  :الصف العاشر األساسي

 ف العاشر في وزارة التربية والتعليم في األردن.صوحتى ال

 اإلسالمي طة المعرفية في إطار الدينشواألن والقيم واالتجاهات : مجموعة الخبراتةاإلسالميمبحث التربية 

 األساسي ف العاشرصر تدريسه للالمقر  ةاإلسالميمنة في كتاب التربية ضالمت ،اإلسالميفقه وع الضلة بمو صالمت

 في األردن.

 راسات السابقةالد  

راسات السابقة مصطلح يراد به مراجعة الدراسات والبحوث التي تناولت الموضوع قيد الدراسة أو جوانبه الدّ      

راسات حتى يتمكن الباحث من البدء بما انتهى منه غيره، وقد قام الباحث باالطالع على مجموعة من البحوث والدّ 

السابقة ذات العالقة بموضوع دراسته ومتغيراتها، من أجل االستفادة منها في بناء أدوات الدراسة واإلطار النظري 

من الدراسات  هاالختالف بين دراسته وبين ما سبقمدى التشابه و و  ار األساليب اإلحصائية المناسبة،واختب

 :الدراسات ومن هذه، والبحوث
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دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الخريطة الذهنية في مقرر الفقه  (2020) الشمري ، العريج فقد أجرى  -

على تنمية االستيعاب المفاهيمي لطالبات الصف الثاني المتوسط. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج 

: على مجموعتين موزعتين ،طالبة( 139التصميم شبه التجربي، حيث اختيرت عينة عشوائية من ) يالتجريبي ذ

وتمثلت أداة الدراسة في بناء اختبار االستيعاب المفاهيمي في مقرر الفقه الذي  ،ضابطة تجريبية وأخرى مجموعة 

أعدته الباحثة، لقياس مهارات االستيعاب المفاهيمي الست عند ويجنز ومكتاي )الشرح، التفسير، التطبيق، اتخاذ 

 0.05فروق دالة إحصائية عند مستوى ) دو وج ات(. وأسفرت الدراسة عنلذالمنظور، المشاركة الوجدانية، إدارة ا

≥α بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن وفق الخرائط الذهنية وبين متوسط درجات  )

موعة جر االستيعاب المفاهيمي لصالح المطالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في اختبا

 التجريبية.

تدريس فوق معرفية في تحصيل  إستراتيجيةالكشف عن أثر هدفت إلى دراسة  (2015أجرى النعانعة )و  -

ة لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن وتنمية اتجاهاتهم نحوها، اإلسالميالمفاهيم الصحية في مبحث التربية 

في اختبار تحصيل المفاهيم الصحية، وطبقت الدراسة على  اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتمثلت األدوات

تم تقسيمهم إلى  ،من طلبة الصف السابع الشرعي في قصبة عمان وقصبة السلط ( طالباً 67عينة مكونة من )

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية نتائج ، وأسفرت ضابطةواألخرى ريبية جمجموعتين، إحداهما مجموعة ت

الفروق مقياس االتجاهات البعدي، وكانت حصيل البعدي و أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التبين متوسطات 

 .لصالح المجموعة التجريبية

ما وراء المعرفة على التفكير  إستراتيجيةهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام دراسة ( 2012حماد ) وأجرى  -

ة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي بتطبيق اإلسالميلدى طالب الصف العاشر في مبحث التربية 

من الصف العاشر في مبحث  اً ( طالب76ما وراء المعرفة على عينة تجريبية وأخرى ضابطة قوامها ) إستراتيجية

( بين أداء عينة 0.05ة، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) اإلسالميالتربية 

 .ما وراء المعرفة إستراتيجيةإلى متغير  ى على االختبار البعدي للتفكير تعز ة الدراس
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التدريس الميتامعرفي في تحصيل  إستراتيجياتثر استخدام أهدفت إلى استقصاء دراسة  (2011خطاب ) وأجرى -

ة اإلسالميطالب الصف التاسع في مديرية تربية منطقة معان للمفاهيم الصحية واألخالقية في مادة التربية 

( طالبة وزعوا إلى شعبتين، تجريبية وضابطة، واستخدم في هذه 60واتجاهاتهم نحوها. تألقت عينة الدراسة من )

اختبار تحصيل المفاهيم الصحية واألخالقية، ومقياس اتجاهات الطالب نحو المفاهيم  ن هما:االدراسة أدات

( في تحصيل α≤ 0.05نتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )الالصحية واألخالقية، وقد أظهرت 

 الطالب للمفاهيم الصحية واألخالقية لصالح المجموعة التجريبية.

التفكير فوق المعرفي في  إستراتيجياتإلى تقصي فاعلية استخدام هدفت  دراسة( 2011وأجرى أبو شريخ ) -

وتمثلت أداة  ،ية الهاشميةاألردنالمملكة ة باإلسالميتحصيل طالبات الصف العاشر األساسي في مبحث التربية 

فقرة من نـوع اختيار من  (50)صمم الباحث أداة قياس التحصيل، وهي على شكل اختبار مؤلف منبأن الدراسة 

على مجموعتين،  موزعاتطالبات الصف العاشر األساسي من  (61) على(متعدد، واقتصرت عينة الدراسة 

التفكير فوق المعرفي، ودرست )المجموعة الضابطة(  إستراتيجياتباستخدام ( تجريبيةالمجموعة )الدرست 

باألسلوب التقليدي، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالبات في 

 .التفكير فوق المعرفي إستراتيجياتوذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست ب ،دريسالمجموعتين بعد الت

 يستراتيجيتي التدريس فوق المعرفإهدفت هذه التعرف إلى أثر استخدام دراسة ( 2011كما وأجرى الرفاعي ) -

وقد  والبنائي للتعلم في اكتساب المفاهيم الفقهية وتنمية التفكير االستقرائي لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن،

، شعبة األولى بالطريقة االعتياديةحيث درست ال موزعين على ثالث شعب، ،طالباً  (115)تكون أفراد الدراسة من 

 التدريس إستراتيجيةودرست الشعبة الثالثة باستخدام  ،التدريس البنائية إستراتيجيةودرست الشعبة الثانية باستخدام 

قام الباحث ببناء أداتي الدراسة وهما: اختبار اكتساب المفاهيم الفقهية، واختبار التفكير االستقرائي، ، ةيفوق المعرف

داء مجموعات الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أ -وخلصت الدراسة إلى النتائج االتية: 

 .التفكير فوق المعرفي إستراتيجيةعلى اختبار اکتساب المفاهيم الفقهية، لصالح المجموعة التي تعلمت باستخدام 
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 &Panijpan,2010) Ruenwongsa, بانيجبانو  روينونجساكتبيشينارونج و  وأجرى  -

Ketpichainarong) على االستقصاء في استيعاب طالب  دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية التعلم القائم

الجامعة في تايلند لبعض المفاهيم البيولوجية وتصوراتهم حول بيئة التعلم البنائي. وتم إعداد مقياس بيئة التعلم 

استخدم نشاط السليلوز وتطبيقاته( بمقرر التقنية الحيوية الصناعية، و  البنائي واختبار استيعاب المفاهيم في وحدة )

وطالبة من المستوى الرابع  اطالب 54المجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراسة من  اهج التجريبي ذالباحث المن

بالجامعة، وتم تطبيق مقياس بيئة التعلم البنائي واختبار استيعاب المفاهيم قبلي وبعدي على عينة الدراسة، 

الطالب للمفاهيم المتضمنة في وحدة )  وأظهرت نتائج الدراسة فعالية التعلم القائم على االستقصاء في استيعاب

 نشاط السليلوز وتطبيقاته( وكذلك تحسن تصوراتهم عن بيئة التعلم البنائي .

دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية  ) Lisette , Joop& Albert، 2009)ليزيت وآخرون  وأجرى  -

حيث  ،لدى طالب المرحلة الثانوية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في استيعاب بعض المفاهيم الكيميائية

استخدم وتم إعداد اختبار استيعاب المفاهيم في موضوع ) االنتشار الجزيئي( ، و  ،طبقت الدراسة في هولندا

وطالبة من المرحلة الثانوية)  ا( طالب80وتكونت عينة الدراسة من ) المجموعة الواحدة، االباحث المنهج التجريبي ذ

وبعد االنتهاء من التدريس تم  ،تطبيق اختبار االستيعاب المفاهيمي القبلي على العينةدارسي الكيمياء(، وتم 

وأظهرت نتائج الدراسة فعالية نموذج االستقصاء الدوري في  ،تطبيق االختبار البعدي لالستيعاب المفاهيمي

 استيعاب طلبة المرحلة الثانوية للمفاهيم الكيميائية المتضمنة في موضوع ) االنتشار الجزيئي (.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة:

 رى الباحث في هذه الدراسات ما يلي:                                                 ، يد تناول الباحث الدراسات السابقةبع

فوق المعرفي في  التفكير إستراتيجية . اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي سبق عرضها في استخدام1

 .اإلسالمي مفاهيم الفقه استيعابفي تنمية فوق المعرفي التدريس، واختلفت عنها في أنها بحثت عن أثر التدريس 
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التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين ) تجريبية شبه . اتفق عدد من الدراسات السابقة على استخدام المنهج 2

القائم على مجموعتين متكافئتين ) تجريبية  جريبيالتشبه في هذه الدراسة المنهج  ضابطة(، واستخدم الباحث أيضاً 

، بينما الضابطة تم تدريسها باألسلوب فوق المعرفيالتدريس  إستراتيجيةبتم تدريسها  ضابطة(، التجريبية

 . االعتيادي

قد و  . تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة، واستخدمت معظمها االختبار كأداة للحصول على معلومات،3 

 في استخدام اختبار استيعاب مفاهيمي. الدراسات السابقة اتفقت هذه الدراسة مع

ناث في المدراس، ومنها ما تناول الطالبات والطالب تناول الطالبات اإل. تنوعت العينة بين الدراسات، فمنها ما 4

ضمن في المدراس، ومنها ما تناول الطالب الذكور، واتفقت الدراسة مع الدراسات في تناولها الطالب الذكور 

 . ضابطةوأخرى جريبية مجموعة ت مجموعتين

جريت في فترات زمنية متقاربة وفي أماكن مختلفة، حيث أنها أنجد واألجنبية . بالنظر إلى الدراسات العربية 5

فوق التفكير   إستراتيجيةبمما يدل بشكل واضح على تزايد االهتمام بالتدريس  يناألخير  ينكان معظمها في العقد

 . العملية التعليميةالمعرفي في 

فوق المعرفي مقارنة بالطريقة العادية، التفكير  إستراتيجيةب . وقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة فعالية التدريس6

 .اإلسالمي مفاهيم الفقهفوق المعرفي في تنمية استيعاب  قامت هذه الدراسة للتحقق من أثر التدريسو 

فوق المعرفي في  دراسات التي تدرس أثر التدريسنها من الأ. تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ب7

 . ثعلم الباح ودحد ؛ وذلك فياألساسيطالب الصف العاشر لدى  اإلسالمي مفاهيم الفقهتنمية استيعاب 

 استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:  مدى

تحديد باستفادة الباحث من الدراسات السابقة التي قام باالطالع عليها قبل البدء بإجراء هذه الدراسة،  تعددت

باختبارين  ابطةالذي يتكون من مجموعتين تجريبية وضو التجريبي، شبة المنهج المناسب لهذه الدراسة وهو المنهج 
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التعرف على طريقة إعداد اختبار ، و اً ائيوصياغتها إجر  ومصطلحات الدراسةتوضيح مفاهيم و  ،) قبلي بعدي(

بناء دليل  ، كذلكالدراسات السابقةالتي توصلت إليها  نتائجبال الدراسة الحالية ربط نتائج، و االستيعاب المفاهيمي

التي يمكن  والدراسات التعرف على الكتب والمراجعو باتباع الخطوات الصحيحة لذلك. لتدريس وحدة الفقه  المعلم

بالشكل  هاهذه الدراسة و يوجه يخدماالستفادة من اإلطار النظري للدراسات السابقة بما ، و ه الدراسةهذ تثري أن 

 .الصحيح

 الطريقة واإلجراءات

 ، وذلك لمالئمة هذا المنهج طبيعة الدراسة.ياستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريب منهج الدراسة: -

من طالب من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة  طالباً ( 72تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -

( طالبًا، درست 36مجموعة تجريبية وعددها ) بمجموعتينعبدهللا الثاني للتميز في محافظة العقبة، ممثلة 

( طالبًا درست بالطريقة 36التفكير فوق المعرفي، ومجموعة ضابطة وعدد أفرادها ) إستراتيجيةباستخدام 

المدرسة بصورة قصدية؛ وذلك لسهولة التوصل إليها، وإلمكانية تعاون  وقد تم اختيار هذه، المدرسةفي  االعتيادية

 .إدارة المدرسة مع الباحث

 لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد األدوات اآلتية: الدراسة: أدوات -

 بعدي.( –، لقياس تحصيل الطالب )قبلي اإلسالمي مفاهيم الفقهالستيعاب اختبار  -1

 .اإلسالمي مفاهيم الفقهاستيعاب في تنمية  التدريس فوق المعرفي إستراتيجيةدليل المعلم الستخدام  -2

على مجموعة من المحكمين ا تم التأكد من صدق أداة قياس عن طريق عرضـه االختبار التحصيلي: صدق -

بلغ ة اإلسالميوبعض مشرفي ومعلمي مبحث التربية ، والمناهج واألساليب، اإلسالميالفقه  المتخصصين في

للتحقق من صدق ، لنصائحهم وتعديالتهم قياس وفقـاالأداة هم، وعدلت ؤ محكمين، حيث أخذت آرا (10) همعـدد

% بين المحكمين، وبذلك أصبح االختبار 80االختبار، وقد تم حذف خمس فقرات لعدم حصولها على نسبة اتفاق 

 .وذلك بصورته النهائية ( فقرة،25مكونا من )
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( طالبًا من 25بلغ عدد أفرادها ) مجموعةتم التحقق من ثبات االختبار عن طريق  االختبار التحصيلي: ثبات -

على هذه المجموعة ثم سجلت النتائج،  اإلسالميمفاهيم الفقه ، حيث طبق اختبار استيعاب خارج عينة الدراسة

واعتبرت هذه  (0.84بلغ معامل ارتباط بيرسون)حيث ، على المجموعة نفسها إعادة االختباروبعد أسبوعين تم 

 .القيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة

تم استخراج معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار بعد تصحيح إجابات  معامالت الصعوبة والتمييز: -

(، وتراوحت 0.74 - 0.51لصعوبة بين )طلبة العينة االستطالعية على االختبار، وقد تراوحت معامالت ا

 .لغايات الدراسة ( وتعد هذه القيم مقبولة0.40 - 0.48معامالت التمييز بين  )

 الخطوات اآلتية:متبعًا  ،اإلسالميمفاهيم الفقه الستيعاب اختبار ببناء  الباحثقام  :اختبار المفاهيم الفقهية

في وحدة الفقه  لدى الطالب اإلسالميمفاهيم الفقه  استيعابالهدف من االختبار: قياس مستوى  -1

 ف العاشر األساسي.صلل ةاإلسالميفي مادة التربية  اإلسالمي

على مجموعة من المحكمين إلبداء  االختبار بصيغتها األولية فقراتالصدق الظاهري لالختبار: عرضت  -2

المحكمين تم استخراج نسبة االتفاق بين فقرات االختبار مع حرية التعديل. وفي ضوء آراء  هم حولائر آ

؛ تم قبول جميع ذلكفأعلى، وبناء على  (0.80)جميع الفقرات على نسبة اتفاق  تلك اآلراء، وقد حصلت

 االختبار للتطبيق االستطالعي. فقرات 

) استطالعية مكونة من  ةتطبيقه على عينتم ؛ وتحكيمهالتطبيق التجريبي: بعد صياغة االختبار  -3

 ، وذلك:خارج عينة الدراسةمن مجتمع الدراسة،  (طالباً 25

 (دقيقة كزمن مناسب40(دقيقة، وحدد زمن )45-30لحساب زمن االختبار: تراوح زمن االختبار بين ) -

 لالختبار الحقيقي.

 للتحقق من الثبات، وبلغ (Cronbach’s Alphaثبات االختبار: تم االعتماد على معامل ألفا كرونباخ ) -

 وهي قيمة مقبولة لغرض الدراسة الحالية. (0.84)ثبات لالختبار ككل معامل ال
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الباحث  اطالع  التدريس فوق المعرفي، من خالل إستراتيجيةتم إعداد دليل المعلم للتدريس باستخدام  دليل المعلم:

في  المختصينمجموعة من  في هذا المجال، وقد تم عرض الدليل على على األدبيات والدراسات التي أجريت

لخطوات ل وفقاً الدليل بصورته النهائية صياغة آلرائهم وتعديالتهم تم  لتحكيمه، ووفقاً  ةاإلسالميمناهج التربية 

 التالية:

 اإلسالميمفاهيم الفقه  استيعابفي  التفكير فوق المعرفي إستراتيجيةهدف الدليل: التعرف إلى كيفية توظيف *

 .العاشر األساسيلدى طالب الصف  في وحدة )العبادات والمعامالت(

 :محتوى الدليل*

الفقهية في الخطة،  المفاهيماستيعاب  خطة تنفيذ الدليل: تم تحديد عدد الحصص الدراسية الالزمة لتنمية-

تطبيق عملي  بما في ذلك من ،اإلسالميالزمن الالزم لكل حصة يتم فيها تطبيق مفاهيم الفقه  وتحديد

  للمهارات الالزمة.

المادة العلمية: تم تصميم المادة العلمية وفق نموذج الوحدات التعليمية المصغرة، بحيث تضمنت كل وحدة  -

، وما يلحق ذلك من األشكال والصور والرسومات والوسائط اإلسالميمفاهيم الفقه مفهومًا أساسيًا من 

 المتعددة، كما تم إضافة العديد من األنشطة التدريبية للتطبيق.

وتحديد مدى  الدليل الظاهري: تم عرض الدليل على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقهصدق  -

وأعدت موافقتهم له دلياًل ، على الدليل ومحتواه  مته لتحقيق األهداف المنشودة منه، وقد وافق المحكمون ءمال

  جاهزًا لالستخدام. وأصبح بذلك على صدق محتواه وصالحيته،

 ما يأتي: الباحثمن أجل تنفيذ الدراسة وتحقيق أهدافها أجرى  إجراءات الدراسة: -

وذلك من خالل الرجوع إلى الكتب والدوريات الحالية؛ الخاص بالدراسة  والتربوي  األدب النظري طالع على اال

واالستيعاب  التدريس فوق المعرفي إستراتيجيةوالمجالت والمؤتمرات العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة ب

 .اإلسالميالمفاهيمي للفقه 
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للصف  ةاإلسالمي( من مبحث التربيـة اإلسالميأعاد الباحث صـياغة الوحـدة التعليمية )وحدة الفقه  .1

 التدريس فوق المعرفي. إستراتيجياتالعاشر األساسي وفق 

بهدف حساب الصدق  آلرائهم، وتطبيقها تجريبياً  عرض أدوات الدراسة على المحكمين، ثم تعديلها وفقاً  .2

  .والثبات والزمن

لتطبيق الدراسة  مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبةالحصول على الموافقات الرسمية الالزمة من  .3

 .مدرسة عبدهللا الثاني للتميز على طالب الصف العاشر األساسي في

وتم اختيار مجموعتي الدراسة  ،اشر جميعهم من خالل عمل مجموعةتم التواصل مع طالب الصف الع .4

 تم توزيع الطالب على المجموعتين. ،بالطريقة العشوائية البسيطة

 .وجاهياً  تم التواصل مع المجموعتين والّتدريس وإعطاء الحصص .5

 . توزيع البرنامج العام للمدرسةتم عمل برنامج الحصص،  وروعي فيه أوقات  .6

 رصد النتائج.  وتم  ،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةعينتي الّدراسة اختبـار قبلـي ل اءأجر تم  .7

، حيث تم تدريس تدريب المعلم المكلف بتدريس طالب الصف العاشر على إجراءات التنفيذتم  .8

ضابطة المجموعة الفيما تم تدريس التفكير فوق المعرفي،  إستراتيجيةتجريبية باستخدام المجموعة ال

  مت المعلم نفسه بتـدريس المجموعتين التجريبية والضابطة.حيث قا بالطريقة االعتيادية،

استيعاب إجراء اختبـار فيها  تم ، مباشرة بعد انتهاء التـدريسزمنية مدتها ثالثة أسابيع  فترةأعطيت  .9

 .للمجموعتين ورصدت النتائج اإلسالميمفاهيم الفقه 

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها في ضوء نتائج  .10

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة. اتقديم بعض توصيات الدراسة ومقترحاته، و الحالية

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

461 
 

 :غيرات اآلتيةاشتملت الدراسة على المت متغيرات الدراسة:

 التدريس فوق المعرفي. إستراتيجيةالمستقل:  المتغير

 .اإلسالميمفاهيم الفقه استيعاب المتغير التابع: 

لها؛ تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية التحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤ  :المعالجة اإلحصائيةأساليب 
(SPSSلتحليل ) :البيانات والحصول على النتائج، ومن ذلك 

 للتحقق من صدق االتساق الداخلي. (Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )-

 للتحقق من الثبات. (Cronbach’s Alphaمعامل ألفا كرونباخ )- 

 لتحديد داللة الفرق بين المتوسطات. (ANOVAتحليل التباين األحادي )-

 .اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين-

 نتائج الدراسة وتفسيرها

بين متوسطي درجات طالب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية "بسؤال الدراسة وينص على النتائج المتعلقة 

 سترتيجيةإ ستخداماعزى إلى تُ القبلي والبعدي  (اإلسالمي استيعاب مفاهيم الفقه اختبار) في المجموعة التجريبية

 ؟التدريس فوق المعرفي

بحساب اختبار )ت(  السابقتم التحقق من صحة الفرض  لإلجابة عن السؤال السابق؛ تم صياغة الفرض التالي:

 ( يوضح ذلك:1للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين. والجدول )

لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  T-testنتائج اختبار (: 1الجدول )

 .اإلسالميمفاهيم الفقه استيعاب البعدي الختبار  القياس

       
 البيان

 المجموعة

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 مربع إيتا
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 0.85 0.05 1.258 85 0.70 29.1 36 التجريبية
 4.10 19.75 36 الضابطة

الداللة، ومستوى وحجم ى يوضح الجدول المتوسط، واالنحراف المعياري، ودرجات الحرية، واختبار )ت(، ومستو 

تحصيل أفراد  . وبالنظر إلى الجدول فإنه يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجاتالتأثير

على التجريبية صلت المجموعة ، فقد حالبعدي استيعاب المفاهيمبية في االختبار ، والتجريالمجموعتين الضابطة

، وبذلك يظهر أن هناك (19.75البعدي على متوسط )تبار في االخالضابطة ، بينما حصلت المجموعة (29.1)

 وادرس الذين الطالب، ويمكن تفسير ذلك بأن البعدي لصالح المجموعة التجريبيةفي األداء  اوملموس اواضح اتفوق

من فهم المفاهيم واستيعابها بصورة  واقد تمكن فوق المعرفي التدريس إستراتيجيةباستخدام  اإلسالمي مقرر الفقه

 إستراتيجية، حيث تمتاز واسترجاعها وفهمها هيئة صورة يسهل حفظهاعلى  م، ورسخت في أذهانهلة ومترابطةشام

، بصورة متكاملة ومترابطة هاوتنظيم المفاهيمبأنها تساعد على استدعاء المعلومات و  التدريس فوق المعرفي

تلك استخدام ب م، فصار التعلم لديههيم المختزنة في البنية المعرفيةالجديدة مع المفاوبالتالي تسهل دمج المفاهيم 

لمدلوالتها  الطالبعلى استيعاب  بناءً  اإلسالميمفاهيم الفقه ، مما يؤدي إلى سهولة تذكر ذا معنى ستراتيجيةاإل

 امناسب امناخو توفر بيئة تعليمية التفكير فوق المعرفي  إستراتيجيةالتدريس بمن أن  )زعرب(، وذلك ما أكده اللفظية

على  الطالبالفعالة، وتحسن من قدرة  ستراتيجيةعلى اختيار اإل الطالبخالل تحسين قدرة  للتفكير من

وتوصيلها إلى  ،جمع المعلومات، وتنظيمها، ومتابعتها، وتقييمها أثناء عملية التعلمتساعد على ، كما االستيعاب

 . (2012،)زعربالمعلومات ها بكل سهولة، استرجاعبعضمع بعضها ربط األفكار و ، سهولة بكل هعقل

% بحجم تأثير قوي، بما يعني تفوق 99عند مستوى ثقة T-testكما يتضح من الجدول السابق داللة اختبار 

داءالمجموعة التجريبية بشكل دال حيث زاد أ ،المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في المعلومات الفقهية

التفكير فوق  إستراتيجيةبالتي تم تدريسها  وبالتالى استفادت المجموعة التجريبية ،(29.1بمقدار ) احصائيإ

 مجوعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية.مقارنة بال المعرفي
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 ةاإلسالمي( في كتاب التربية اإلسالمي الفقهوحدة)ويوضح الجدول التالي وجود أثر إيجابي مرتفع لتدريس من  

 طالبلدى  اإلسالميمفاهيم الفقه استيعاب في تنمية  التدريس فوق المعرفيباستخدام  العاشر األساسيللصف 

، حيث يتضح الفارق بين النتيجتين قبل تطبيق التجربة وبعدها لصالح التطبيق البعدي، مما المجموعة التجريبية

، التدريس فوق المعرفيمن خالل استخدام  اإلسالميمفاهيم الفقه مع التجربة واستيعاب  الطالبيعني تفاعل 

 لديه. الدراسي ورفع المستوى التحصيلي الطالبوبالتالي تظهر أهميتها في تحسين أداء 

الفروق في وضيح نتائج هذه الفروق بين التطبيق البعدي والقبلي للمجموعة التجريبية: يمكن ت (:2الجدول)     

الفروق بين التطبيق البعدي والقبلي  للمجموعتين المرتبطتين كالتالي: T-testالتالي طبقة الختبار  الجدول

 .للمجموعة التجريبية

      
 البيان

 القياس

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل ارتباط 
 بيرسون 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التاثير

 القياس
 البعدي

36 29.1 0.70 0.10 28 16.58 0.05 90% 

القياس 
 القبلي 

36 18.65 3.33 

بعدي والقبلي للمجموعة الذي يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتطبيقين ال (2) بالنظر إلى الجدول

وحصلت في التطبيق القبلي على  (،29.1، فقد حصلت المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي على )التجريبية

مفاهيم معرفي في زيادة استيعاب الموعة التجريبية من التدريس فوق (، مما يعني استفادة المج18.65متوسط ) 

نه حين تطبيق االختبار القبلي على المجموعة التجريبية إاعلهم اإليجابي مع التجربة، حيث ، وتفاإلسالميالفقه 

التي كلفوا بدراستها، ويظهر  اإلسالميالواردة في وحدة الفقه  اإلسالميمفاهيم الفقه  كانوا يجهلون معنى كثير من

وبعد تطبيق التجربة ثم إجراء االختبار البعدي لوحظ تحسن كبير في أداء  ذلك من خالل نتائج االختبار القبلي،
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دراك العالقات بينها، وبالتالي حيث تم استيعاب المدلوالت اللفظية للمفاهيم الفقهية المحددة وسرعة إ ،الطالب

 ها.ئاستدعاوسرعة سهولة تذكرها 

بما يعني تفوق القياس  ،ي % بحجم تأثير قو 90عند مستوى ثقة و (ت)ويتضح من الجدول السابق داللة اختبار 

وبالتالي استفادت ، (10.45بمقدار )ا د أداء المجموعة بشكل دال إحصائيحيث زا ،البعدي على القياس القبلي

 . التدريس فوق المعرفي إستراتيجيةطة ساجموعة التجريبية بعد تدريسها بو الم

الفروق بين التطبيق البعدي والقبلي للمجموعة الضابطة: يمكن توضيح نتائج هذه الفروق في  (:3الجدول)     

البعدي والقبلي الفروق بين التطبيق  للمجموعتين المرتبطتين كالتالي: T-testالجدول التالي طبقأ الختبار 

 .للمجموعة الضابطة

      
 البيان

 القياس

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل ارتباط 
 بيرسون 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التاثير

القياس 
 البعدي 

36 19.75 4.10 -0.02 28 2.58 0.05 22.3% 

القياس 
 القبلي 

36 16.26 4.88 

بما يعني تفوق القياس البعدي  ،% بحجم تأثير قوي 99من الجدول السابق داللة اختبارت عند مستوى ثقة يتضح 

 المجموعة استفادت وبالتالي ،(3.49)،بمقدار اد أداء المجموعة بشكل دال إحصائيحيث زا، على القياس القبلي

لكن ربما تكون  ،هي عدم داللة اختبار "ت" النتيجة المثالية  كانت وإن فقط، الزمني العامل مرور نتيجة الضابطة

بعض المعلومات الفقهية، ولكن بمراجعة  ن كتسبو يعلى المجموعة الضابطة جعلتهم الفترة الزمنية التي مرت 

، أكبر بشكل ملحوظ (10.45)/القبلي للمجموعة التجريبية أن فرق الزيادة للتطبيقين البعدينرى  السابقجدول ال

مي التأثير بين /القبلي للمجموعة الضابطة، كما يتضح أيضا من فرق حجللتطبيقين البعديمن فرق الزيادة 

(. %22.3القبلي للمجموعة الضابطة )و  (، والتطبيقين البعدي%90/القبلي للمجموعة التجريبية )التطبيقين البعدي



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

465 
 

لتالي يعطي أفضلية إضافية ، وبااالعتياديةعلى الطريقة  التدريس فوق المعرفي ستراتيجيةإلمما يعطي تفوقا 

 التدريس فوق المعرفي.الستخدام 

: يمكن توضيح نتائج وعة التجريبية في التطبيق القبليالفروق بين المجموعة الضابطة والمجم(: 4الجدول )     

للمجموعتين المستقلتين كالتالي: الفروق بين المجموعتين  T-testهذه الفروق في الجدول التالي طبقأ الختبار 

 التجريبية والضابطة على التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

       
 البيان

 المجموعة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 المعياري 

 الداللة قيمة  اختبار)ت( درجة الحرية

 0.05  1.80 85 3.33 18.65 36 التجريبية
 4.88 16.26 36 الضابطة

بما يعني عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  )ت(يتضح من الجدول السابق عدم داللة اختبار

مفاهيم الفقه وبالتالي تكافؤ المجموعتين في  ،اإلسالميمفاهيم الفقه استيعاب على القياس القبلي لمقياس 

وبالتالي أي زيادة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في التطبيق  ،قبل تنفيذ التجربة اإلسالمي

 التريس فوق المعرفي.     إستراتيجيةالبعدي سترجع الستخدام 

استيعاب  في تنمية التدريس فوق المعرفي إستراتيجيةفعالية تطبيق  وبالتالي يتضح من الجداول السابقة إجماالً 

 ويمكن تفسير ذلك وإرجاعه إلى ما يأتي :  ،لدى عينة الدراسة اإلسالميمفاهيم الفقه 

فوق المعرفّية على طالب درسوا بالطريقة االعتيادية، كون  إستراتيجيةأن تفوق مجموعة الّطالب الذين درسوا ب

الدائمة في  ممحور العملّية التعليمّية التعليمة، من حيث مشاركته مفوق المعرفّية ه إستراتيجيةالّطالب في 

بعمليات التخطيط والمتابعة، وإجراء التقييم، فهي  مالمستمر، وتفكيره مونشاطه ماألنشطة التعليمّية، وحماسه

يكون مشاركًا وايجابيًا  التفكير فوق المعرفي، إستراتيجيةفي  نحو التعليم، فالّطالب معلى إثارة دافعيته متشجعه

ويبعد عنه الملل والرتابة مقارنة بالطرق االعتيادية. فقد أظهر الّطالب الذين وحيويًا ونشيطًا مما يشعره باالرتياح، 
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ة، لتعّلم المفاهيم اإلسالميفوق المعرفّية استعدادهم وحماسهم للتعّلم، زاد اهتمامهم بحصة الّتربية  إستراتيجيةدرسوا ب

ة التعّلم والتعليم، قد أثرت في أكثر إيجابية نحو عمليّ تمام بالتحضير المنزلي، وأصبحوا الفقهية، وزادت اه

و  العريجة. وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة )اإلسالمياتجاهاتهم نحو مبحث الّتربية 

دراسة  ،(2011، أبوشرخدراسة )و (، 2012، حّماددراسة )و (، 2015، عانعةو دراسة )النّ  (2018، الشمري 

 (.2011، الّرفاعي)

 الدراسة والتوصيات والمقترحاتملخص نتائج 

 ملخص نتائج الدراسة: :أوالا  

مفاهيم استيعاب في تنمية  التدريس فوق المعرفي إستراتيجية أثرتمثل الغرض الرئيس للدراسة في التعرف على 

، وفيما يلي عرض لملخص أهم النتائج التي تم التوصل إليها العاشر األساسيالصف  طالبلدى  اإلسالميالفقه 

التدريس فوق المعرفية في  إستراتيجيةما أثر ، والذي نص على: إلجابة عن السؤال الرئيس للدراسةخالل ا من

 ة"؟    اإلسالميلدى طالب الصف العاشر األساسي في مبحث التربية  اإلسالميمفاهيم الفقه استيعاب 

ال يوجد فرق ذو داللة  -   ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار صحة الفرض، وظهرت النتيجة كما يلي:

يوجد فرق ذو  - القبلي. التطبيقالضابطة في  إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة

البعدي لصالح القبلي و  داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق

 .مرتفع، وبحجم أثر إيجابي التطبيق والبعدي

مفاهيم الفقه التدريس فوق المعرفي في تنمية استيعاب  ستراتيجيةعلى ذلك أظهرت النتائج وجود أثر إل وبناءً 

،  لطالب الصف العاشر األساسي، حيث تفوق طالب العينة التجريبية على طالب العينة الضابطة اإلسالمي

  إليها الدراسة. واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في النتائج التي توصلت
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 وصي بما يأتي:يبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث  التوصيات: اا:ثاني

 نيتضم –. سترتيجية فوق المعرفيإبحيث تتضمن إعداد المحتوى وفق  ةاإلسالميالتربية ضرورة تطوير كتب  -

 وطريقة التدريس باستخدامها.  ،المعرفيفوق  سترتيجيةإنبذة عن أهمية  ةاإلسالميالتربية معلم  ليدل

 قائمة المراجع العربية

ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي في  إستراتيجياتأثر استخدام (. 2013أبو البشير، أسماء .) -

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى،

 األزهر، غزة، فلسطين.

عمليات العلم ومهارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقاتها في  (.2011.)يحيى محمد ،أبو جحجوح -

 .325-277( 1) 9، المجلد ةاإلسالميجلة الجامعة م، تدريس العلوم

العصف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج  إستراتيجياتدام (. فاعلية استخ2014أبو شريخ، شاهر ذيب. ) -

التعلم التوليدي في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالب الصف التاسع األساسي 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية ة، اإلسالميفي األردن واتجاهاتهم نحو تعلم العقيدة 

 .286 - 251(، 8) 2فلسطين،  - والنفسية

(. أسس علم النفس التربوي، دار الفكر، 2001توق، محي الدين، قطامي، يوسف، وعدس، عبد الرحمن. )  -

 عمان، األردن.

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع.نظريات التعلم(. 2004جاسم، محمد. ) -

المعرفية عبر الويب في االستيعاب المفاهيمي وتنمية مهارات فاعلية الرحالت (. 2016الجمل، توكل محمد.) -

 .. دراسات عربية في التربية وعلم النفسالتفكير التأملي من خالل مادة الفقه لدى طالب المرحلة الثانوية األزهرية

(77 )197-245. 
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لتفكير لدى طالب ما وراء المعرفة على تنمية ا إستراتيجية(. فاعلية استخدام 2012حماد، شريف علي. ) -

 .226 - 205(، 134مصر، )- ، مجلة القراءة والمعرفةةاإلسالميالصف العاشر من خالل مبحث التربية 

الصف التاسع  الميتا معرفي في تحصيل طالب إستراتيجيات(. أثر استخدام 2011خطاب، أحمد عدنان. ) -

ة واتجاهاتهم نحوها في مديرية تربية منطقة معان، اإلسالمياألساسي للمفاهيم الصحية واألخالقية في مادة التربية 

 .475-443(،2)35جامعة عين شمس، - مجلة كلية التربية

فاعلية وحدة تعليمية مقترحة قائمة على نموذج التكامل بين البراعة الرياضية (. 2019خليل، إبراهيم الحسن. ) -

واالحتفاظ بالتعلم لدي تالميذ الصف الرابع ومهارات القرن الحادي والعشرين في تنمية التحصيل الدراسي 

 . رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود.االبتدائي

(. أثر طريقة حل المشكلة في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم في تدريس وحدة الفقه، 2003الخوالدة، ناصر.) -

 .87-72( 2) 30، المجلد مجلة دراسات الجامعة األردنية

(. أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم 2003ام، عبدالرزاق سويلم.)سليمان، خليل رضوان وهم -

على تنمية بعض المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، مجلة كلية التربية، كلية 

 .(2) 15التربية : جامعة المنيا، 

" منشورات  ستراتيجيان: التدريس المعرفي في مجاالت المحتوى إلالتعليم والتعلم ا(. 1989الشيخ، عمر حسن .) -

 األردن. -معهد التربية، األنوروا، اليونيسكو، عمان

تراتيجيتي التدريس فوق المعرفة والبنائي للتعلم في اكتساب إسأثر استخدام (. 2011الرفاعي، محمد نايف.) -

أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة  ،طلبة المرحلة الثانوية في األردنالمفاهيم الفقهية وتنمية التفكير االستقرائي لدى 

 األردن. -عمان العربية، عمان

 -ما وراء المعرفة في اكتساب مهارات التفكير )اإلبداعي إستراتيجيةأثر استخدام (. 2012زعرب، هاني .) -

 غزة. ،ةاإلسالمية. الجامعة . رسالة ماجستير غير منشور التأملي( في دروس القراءة للصف الثالث األساسي
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التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم  إستراتيجيات(. 2003زيتون، حسن حسين وعبد الحميد كمال زيتون.) -

 .1، القاهرة: عالم الكتب، طوالتعّلم

(. اتجاهات الحث التربوي في مجال جودة إعداد المعلم في مصر والعالم العربي، 2013الطنطاوي، محمد.) -
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النحوية لدى طلبة  لهواتف الذكية في تنمية المفاهيمفاعلية برنامج تعليمي قائم على تطبيقات ا
 الصف التاسع األساسي.

 

 ميساء صالح أبو زيد

 وزارة التربية والتعليم

 أ.د.نايل محمد سليمان الحجايا

 جامعة الطفيلة التقنية

 

 الملخص
تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية المفاهيم النحوية استهدفت هذه الدراسة معرفة فعالية برنامج      

قائم على تطبيقات الهواتف الذكية  برنامج تعليمي، تم إعدادلدى طلبة الصف التاسع األساسي، ولتحقيق هدف الدراسة 
ن صدق االختبار وثباته م م التحققوتحققت من صدق محتواه، وأعدَّت اختباًرا لقياس مهارات المفاهيم النحوية، كما ت

الثاني للتميز من مديرية التربية والتعليم في لواء  ة المنهج شبه التجريبي حيث اختارت مدرسة عبد هللادراسواتبعت ال
( طالًبا 18)حداهما تجريبية وضمت : إن للذكورختارت أربع شعب من المدرسة، شعبتاسحاب بطريقة قصدية، ثم ا
والثانية ضابطة ضمت  ،( طالبة19حداهما تجريبية ضمت ): إن لإلناثًبا وشعبتا( طال18ومجموعة ضابطة ضمت )

ة بتطبيق االختبار القبلي على المجموعتين الضابطة والتجريبية، ثم ُدر ِّست دراس( طالبة بطريقة عشوائية، وقامت ال16)
رنامج القائم على تطبيقات الهواتف المجموعة الضابطة وفق البرنامج االعتيادي وُدر ِّست المجموعة التجريبية وفق الب

وُحللت  ،االختبار البعدي ةدراسال( واستمرت التجربة مدة شهر، ثم طبقت Nearpod-Make it- Tiny tapالذكية )
حيث أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء طلبة الصف التاسع األساسي في اختبار  ،النتائج

ية ُيعزى إلى البرنامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة مهارات المفاهيم النحو 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى إلى التفاعل بين البرنامج  ،إحصائية ُيعزى إلى الجنس

القائم على تطبيقات الهواتف الذكية  باعتماد البرنامج التعليمي ةدراسالالتعليمي والجنس،  وفي ضوء النتائج أوصت 
(Nearpod-Make it- Tiny tap.في تدريس المفاهيم النحوية ) 

 الكلمات المفتاحية: البرامج التعليمية، تطبيقات الهواتف الذكية، المفاهيم النحوية.    
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The Effectiveness of an Instructional Program Based on Smartphone 

Applications in Developing Syntactical Concepts Among Ninth Grade 

Students. 

ABSTRACT 
This study aimed to investigate the effectiveness of a learning program, based on smart 

phones applications, in the development of the syntactical concepts of the ninth-grade 

students. To achieve the purpose of the study, the researcher prepared an educational 

program based on smart phone applications, verified the validity of its content, and 

prepared a test to measure the skills of syntactical concepts. 

 

The study followed the quasi -experimental approach in this study.  The researchers 

purposefully selected Abdullah ll School of Excellence - Sahab Directorate of Education 

as a purposive sample to conduct the study. Four classes were selected. Two of these 

classes were for male students. One of the male classes was an experimental sample and 

comprised 18 students while the other male class was a control sample and comprised 18 

students. On the other hand, one of the female classes was an experimental sample and 

comprised 19 students while the other female class was a control sample and comprised 

16 students selected randomly.  

The researcher applied the pre-test on the control and experimental groups. The control 

group studied according to the regular program and the experimental group studied based 

on smart phone applications "Nearpod-make it- tiny tap". The Treatment lasted for four 

weeks, after that the researcher applied the post test and the results were analyzed 

accordingly. 

The results showed that there existed a statistically significant difference between the 

average performances of ninth grade students in testing the skills of syntactical concepts 

strengthen by the educational program as given to the experimental group. The researcher 

concluded the absence of statistically significant differences attributable to gender. In 

addition, the results revealed no statistically significant differences attributed to the 

interaction between the educational program and gender. 

The researcher recommended adopting the educational program based on smart phone 

applications "Nearpod, Make it, Tiny tap" in teaching syntactical concepts. 

 

Keywords: an educational program, smart phone application, syntactical concepts 
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 المقدمة

َنَزَل ◌ فقال تعالى )وإنَُّه َلتنزيُل َرب ِّ الَعالمَين الَحمُد هلل الذي َخصَّ اإلنسان بالبيان وجعل من أدواته القلم واللسان،      

يُن  وُح األمِّ ريَن ◌ بِّهِّ الرُّ َن اُلمنذِّ ( فاللغة هي الوسيلُة 195-192بِّلَساٍن َعَربي ِّ ُمبين( )الشعراء :◌ َعَلى َقلبَِّك لِّتُكَون مِّ

دبهم وَثقافاتهم، فهي وسيلة التفاهم فمن خاللها ُيعبرون عن أنفسهم وأفكارهم وأ ر،األساسية في التفاهم بين البش

 والتواصل بينهم، كما إنَّها نتاج لتطور الفكر اإلنساني.

واللغة العربية هي أرفع ُلغات األرضِّ َقدًرا ومنزلة، لغٌة كونية، ال َتعرُف التصدُّعات في بنيتها والتغييرات في       

بعضها بِّبناٍء متناسٍق متكامل فكانت لغة الَشرع والعلم، فقد  قواعدها، لغٌة زاخرة بمفرداتها ودالالتها التي ترتبط مع

زادها  ،وجل لُيقيَم بها الحجة والبرهان على الذين خالفوا شرعه فكانت لسان ديٍن خالد ولغة رسالة خاتمة اختارها هللا عز

دقة أساليبها )الشحود، القران بالغًة وبياًنا حتى َغدت تتألق وتتباهى على غيرها من اللغات بفصاحتها وروعتها و 

2003.) 

فاكتسبت هذه اللغة المنزلة العالية والمكانة السامية كونها لغة القران الكريم الذي َنزل بلساٍن عربي مبين، فقال       

د ( فهي األساس لفهم القران والسنة اللذان هما عما29زلناه قرا نا عربًيا لعلكم تعقلون( )سورة يوسف: اية أنتعالى )إنَّا 

( فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية )إن  نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرٌض واجب، فإن  فهم 2016الدين )يعقوب، 

 (.1970الكتاب والسنة فرض، وال ُيفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب( )ابن تيمية، 

ضر األمم واكبت كافة العصور بسالستها ومرونتها وقوة تراكيبها، فهي وعاء كما إنَّها لغٌة حضارية ومقياس لتح      

كما أنَّها وسيلة لبناء الفكِّر ودعامة  ،الثقافة والمعرفة وأداٌة لنقلها، والمنظار الذي ُيطَّلع به على تجارب اآلخرين وخبراتهم

متها الصوتية والنحوية والصرفية؛ لتكون بناًء حدود الزمان والمكان، لغة تترابط أنظ ، ناقلة للتراث متجاوزةللتفكير

 (.                               2011متكاماًل من النظام اللغوي، تزداد جمااًل بدراستها وفهم معانيها )شعيب،

ي من تعلم اللغة العربية هو إكساب المتعلم القدرة على التواصل اللغو  الهدف الرئيس ( أنَّ 2016ويذكر مدكور )      

السليم سواء كان ذلك شفويا أو كتابة، وتدريبه على التفكير وذلك من خالل تفاعله مع الخبرات واألنشطة اللغوية التي 
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ارس من الموازنة ( أ2014تستند على القواعد النحوية، كما أشار مصطفى ) ن الدَّ نَّ تدريس اللغة العربية يتحقق بِّتمك 

 ة والكتابة واالستماع والتحدث.وهي القراء ،بين مهارات اللغة األربعة

وُيعدُّ النحو العربي ميزان هذه اللغة وضابطها الذي ُيميز صحيح الكالم من سقمه، فقد وصفه كثيٌر من العلماء      

فقد أجمع األئمة والسلف على أن ه شرط  ،(، كما إن ه آلة العلوم األساسية2006بأبي العلوم العربية وعمادها )حسن، 

لو َدرَس المجتهد العلوم كافة لم يصل إلى رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فهو ضروري لفهم العلوم الشرعية ف ،لالجتهاد

ارسِّ أْن يكون ُملًما بعلوم النحو وقواعده، فهو اللبنة األساس التي تضبط قوانين اللغة 2004)الحريري، ( لذلك الُبدَّ للد 

  1998) .القراءة، الكتابة، االستماع، التحدث )مجاور، فتكتمل به سالمة المهارات اللغوية األربعة:

كما إنَّه األداة الفعالة التي ُتمكننا من الُنطق الصحيح للكلمات وضبطها، وإيصال المعنى بصورٍة صحيحة، فهو      

ارس من دقة التعبير والكتابة الس ن الدَّ ليمة فيصحح مقياس دقيق ُتقاس به الكلمات وُتضبط به التراكيب، كما ُيمكَّ

هب جمالها، فيضبط أواخر الكلمة بحيث تؤدي كل منها وظيفة معينة فيحافظ على ُيذاألساليب متفادًيا الخطأ الذي قد 

ا صحيًحا )أبو ارس حتى يتمكن من إتقانها واستخدامها استخدامً بناء الجملة وتركيب كلماتها، فيكون مرشدًا ومعيًنا للدَّ 

 (.2013الريش،

نَّ تعلم النحو وإتقانه ُينمي مهارات التفكير العلمي عند الطلبة مثل: دقة المالحظة، ( أ2018ليطي )وتؤكد الس     

باإلضافة  ،وصحة الُحكم، واإلحساس، والموازنة، واالستنتاج، ويساعد على إدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات

الطلبة على دراسة األمثلة والشواهد والتراكيب واألساليب إلى تنمية الثروة اللغوية وصقل األذواق من خالل وقوف 

نهم من محاكاة األساليب الصحيحة. ،المتعددة  مما ُيمك 

( إلى ضعف الطلبة في النحو، وعدم َتمكنهم من تذوق المادة النحوية وعجزهم 2017فأشار الموسوي والجابري )      

( 2018ل وعزوفهم عن تعلم النحو، كما أشارت السليطي )عن استخدامها وظيفيا مما يؤدي بهم إلى ضعف التحصي

إلى أنَّ من أسباب ضعف النحو عند الطلبة الطرق التقليدية المتَّبعة في التدريس التي تفتقر إلى تنمية الذخيرة اللفظية 

 لديهم، وعدم قدرتها على تلبية حاجات المتعلمين ومواكبة تطور المجتمع الذي ينتمون إليه.
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أنَّ جمود طرائق تدريس النحو وعدم التنوع في أساليب التدريس ُيعٌد سبًبا مهًما  2017)ا ذكرت سعيد وكريم )كم       

ستراتيجيات التعليمة الحديثة التي ( إلى أهمية استخدام اإل2003إذ أشار الحيلة ) ،في صعوبة تعلم النحو عند الطلبة

وتناسب قدراتهم وتزيد رغبة الطلبة في التَّعلم واكتساب المفاهيم والتي ُتثير دافعية الطلبة  ،تواكب مستجدات العصر

 والمهارات، فتتحقق األهداف التعليمية بأقصر وقٍت ممكن وأقل جهد وأكثر فاعلية.

( إلى ظهور عدد من الدراسات حول إعادة النظر في طرائق 2011كما أشارت دراسة حمود وعبد الكريم وغافل )    

وم على التلقين وتقديم المعلومة جاهزة إلى طرق أكثر فعالية وتأثير تعتمد على إيجابية ومشاركة تدريس النحو التي تق

المتعلم، وبرامج تعليمية ُتكسبه المعارف والمهارات والقيم التي تؤهله للحاضر والمستقبل، فتحول المعلومات والمعارف 

 المدرسية إلى كفاءاٍت ومهاراٍت عملية. 

( إلى أنَّ التطبيق الفعلي واستخدام الوسائل التقنية الحديثة وإشراك 2011عبد الكريم وغافل )وأكدت حمود و       

علم ُيساعد في إيصال المعنى وتثبيت القواعد لديهم، باإلضافة إلى أنَّ استعمال المعلم لوسائل حسية الطلبة في عملية التَّ 

بحيث يكون المعلم ُميسًرا  ،لمعلومة بسهولة وفهمها وتطبيقهاشجعهم للوصول إلى اوأساليب تدريس تثير دافعية الطلبة تُ 

 في عملية التَّعلم ويكون دور الطالب مشارًكا فيها.

فإدخال التقنيات الحديثة قد ُيسهم في تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها وإكساب الطلبة مهارات التفكير العليا،      

ومنح البرنامج الدراسي فعالية وتأثير وإضافة الحيوية إلى المواد الدراسية فتجعلها  وتنمية قدرتهم على التفكير واإلبداع

الة بين المعلم والمتعلم على التكيف  اقادر  مما ُيكَّون جيال ،ذات قيمة وأقرب للتطبيق من خالل المشاركة اإليجابية والَفعَّ

 (.2006لى آفاق التقدم والرقي )الحيلة،مواكًبا للتطور العلمي والتكنولوجي ينهض بسوق العمل إ ،السليم

وقد ظهرت كثير من التقنيات الحديثة التي ُتلبي حاجات المتعلمين وتحقق األهداف التي َتصبو العملية التعليمية      

 ، وُتحفزهم نحو التعلم فتجعل من المتعلم محور العملي ة التعليمية، فظهرومشاركته إليها، معتمدة على إيجابية المتعلم

التعليم اإللكتروني الذي ُيقصد به: استخدام وسائل التقنية الحديثة بكافة أشكالها لتقديم المحتوى التعليمي واألنشطة 

 (.2012التي ُتساعد على تحسين نتاح التعلم )عبد العاطي وأبو خطوة، ، الدراسية، واستخدام البرمجيات التعليمية
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بما تحويه من برامج متعددة على جذب انتباه الطلبة والتأثير عليهم، فأشارت  كما تقوم وسائل التكنولوجيا الحديثة      

العديد من الدراسات إلى تحسن المفاهيم والمهارات لدى الطلبة أثناء تفاعل الطلبة بما يشاهدونه ويسمعونه من برامج 

تدريس ُيساعد في رفع تحصيل ( أنَّ استخدام التعليم اإللكتروني في ال2008ويرى حسين ) 2002)تعليمية )الفار، 

وتعميق المفاهيم وتحسين المهارات وإمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين المعلمين والطالب، كما تراعي  ،الطلبة

 التنوع في المستويات المختلفة.

علمي لذلك كان ال ُبدَّ من البحث عن مداخل تدريس جديدة َتعمد إلى إعمال الفكر وتنسجم مع التطور ال     

والتكنولوجي الذي دخل كافة مجاالت الحياة بما فيها المؤسسات التعليمية، فالمعلم الُكفء هو الذي ينوع في طرائق 

التدريس وال يتبع طريقة واحدة في الموقف التعليمي حتى يحقق الهدف من العملية التعليمة، والتي تتمحور حول 

عية الطلبة وتنمي لديهم مهارات التفكير كانت أكثر فعالية وأثرا عند المتعلم المتعلم، فكلما كانت الطريقة المتبعة تثير داف

 (.2009)الغول،

وعطًفا على ما سبق جاءت هذه الدراسة للبحث عن مداخل جديدة في تدريس النحو، ومحاولة لتدريسه بأساليب       

 جديدة معتمدة على تطبيقات الهواتف الذكية. 

 

 مشكلة الدراسة

ألهمية النحو لدى الطلبة، ألنه ركن أساسي في بناء الجملة العربية، فهو الضابط الذي يضبط اللغة  نظًرا     

ويقومها، فيصوب األساليب اللغوية والتراكيب يقول الجاحظ :)"وكان أيوب السختياني يقول: "تعلموا النحو فإنَّه َجماٌل 

: "تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض"( )البيان ـــــ رضي هللا عنه ــــللوضع وتركه هجنة للشريف " وقال ُعمر

 (.  2:219والتبين

(، إضافة 2019ضرورة مراجعة طرق التدريس في المدارس) الحجايا،  وبناًء على ما كشفت عنه الدراسات من     

مود طرائق ( وج2010؛ وأبو عمرة،  2014وجود ضعف لدى الطلبة في المهارات النحوية كدراسة )حسين، إلى

 .فإنَّ قضية تعلم النحو مازالت مشكلة ُيعاني منها الطلبة( 2014تدريسها )عايز وزاير، 
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وجود ضعف لدى الطلبة  االحظ ما مع زمالئهمفي ميدان التدريس، ومن خالل تواصله ومن خالل تجربة الباحثين     

المفاهيم النحوية لدى الطلبة باستخدام تقنية  في المفاهيم النحوية؛ لذلك كانت الحاجة إلى دراسات تبحث في تنمية

 .حديثة تواكب متطلبات العصر

الضعف ومواجهة هذه الصعوبات الحائلة بين الطالب وإتقان النحو ولتيسير استيعابه وتحسين ولمواجهة هذا      

إلى التعلم الفعال ترنو يس و كان الُبدَّ من إيجاد وسائل حديثة تدعم طريقة التدر  ،مهارات الطلبة في المهارات النحوية

والفهم العميق وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة واالبتعاد عن األساليب التقليدية التي ُتضعف الدافعية لدى 

 الطلبة.

؛ 2017وبناًء على ما كشفت عنه األبحاث التربوية من فعالية البرامج التعليمية اإللكترونية في التعليم كدراسة )سليم،   

ما فعالية برنامج تعليمي  لإلجابة على السؤال الرئيس: ( جاءت هذه الدراسة محاولة2015؛ عبد العاطي، 2017لعزام ا

قائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية المفاهيم النحوية لتنمية المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع 

 األساسي؟ 

 

 :أسئلة الدراسة 

رجات طلبة الصف التاسع األساسي في المفاهيم النحوية على االختبار التحصيلي اختالفا . هل تختلف متوسطات د1

 يعزى إلى طريقة التدريس )البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية والطريقة االعتيادية(؟

 ختبار . هل تختلف متوسطات درجات طلبة الصف التاسع األساسي في المفاهيم النحوية على اال2

 التحصيلي اختالفا يعزى إلى الجنس)ذكور/إناث(؟

. هل تختلف متوسطات درجات طلبة الصف التاسع األساسي في المفاهيم النحوية على االختبار التحصيلي اختالفا 3

 يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟
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 هداف الدراسة:أ

مج تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية المفاهيم هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف فاعلية برنا     

البرنامج على أربع مجموعات مجموعتين )تجريبية وضابطة(  تم تطبيقالنحوية لدى طلبة الصف التاسع األساسي. إذ 

للتميز للذكور ومجموعتين )تجريبية وضابطة( لإلناث من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة عبد هللا الثاني 

 التابعة لمديرية لواء سحاب. 

لتعرف على اختالف درجات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم النحوية الذين يدرسون باستخدام ا-1

 البرمجية التعليمة مقارنة بأقرانهم الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية 

ي للمفاهيم النحوية باختالف الجنس عرف على اختالف درجات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسالتَّ -2

 )ذكور/إناث(.

عرف على اختالف درجات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم النحوية والتفاعل بين طريقة التدريس التَّ  -3

 والجنس.

 أهمية الدراسة    

 تتحدد أهمية الدراسة في:       

ة الصف التاسع األساسي، وتزويد مصممي المناهج ببرنامج اإلسهام في محاوالت تنمية المفاهيم النحوية لدى طلب

كما تسمح لمعلمي اللغة العربية باالطالع على  ،تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية لتنمية المفاهيم النحوية

التربوية بإضافة  باإلضافة إلى تزويد األبحاث ،برامج تعليمية قائمة على تطبيقات الهواتف الذكية لتنمية لمفاهيم النحوية

 علمية عن برامج قائمة على تطبيقات الهواتف الذكية.

 

 التعريفات اإلجرائية  

الفاعلية في )البرنامج التعليمي(: هي نسبة مدى تحقيق نتاجات البرنامج التعليمي للمفاهيم النحوية القائمة على      

 تطبيقات الهواتف الذكية.



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

482 
 

-Nearpodتفاعلي محوسب قائم على تطبيقات الهواتف الذكية يشمل تطبيقات ) البرنامج التعليمي: هو برنامج     

Make it-Tiny tap  ( بما يتضمنه أخواتهاو  وإنَّ  أخواتهاالتعلم المتعلقة بالنواسخ )كان و ( يساعد على تحقيق نتاجات

ن المتعلم من فهم نتاجات التعلم وتوظيف ا ،من نصوص وأشكال وحركة ومؤثرات صوتية لمفاهيم في حياته وترسيخ ُتمك 

 القيم لديه مما ُيتيح للمتعلم اإلبداع واالبتكار.

( ودخولها على أخواتهاو  وإنَّ  أخواتهاالمفاهيم النحوية: مجموعة من المهارات المستهدفة وتتمثل في النواسخ )كان و      

وخبرها ومعاني النواسخ وإعرابها ء النواسخ والتغيرات التي تطرأ عليها، والحاالت التي تأتي عليها أسما االسمي ةالجملة 

 الطالب من خالل االختبار الُمعد لهذه الغاية. اعرابا تاما، وتقاس بالعالمة التي سيحصل عليهإ 

: هو أداة تعاون وتواصل بين المعلمين والطلبة باستخدام األجهزة النقالة يسمح للمدرسين بتصميم Nearpodتطبيق 

تعليمي بطريقة جذابة، حيث يمكنهم من تنظيم مسابقات أو امتحانات أو استطالعات الرأي، عروض تفاعلية للمحتوى ال

 وإمكانية متابعة تقدم الطلبة.

: هو تطبيق تفاعلي يمكن من خالله إنشاء )مشاريع تعليمية( بصورة ألعاب ومسابقات تعليمة للمحتوى Make itتطبيق 

 التعليمي، بحيث ُيتيح للطالب تقويم أنفسهم.

: هو تطبيق تعليمي لتصميم األلعاب والمسابقات للدروس بطريقة تفاعلية، كما يساعد المعلم في Tiny Tapتطبيق 

مما  ،مرحلة التقويم، حيث يتيح إنشاء مسابقات بسيطة وإمكانية تسجيل األسئلة واألجوبة وردود الفعل لألخطاء بالصوت

 ُيسهم في خلق جو تفاعلي في عملية التعلم.

 

 : لدراسةحدود ا

 تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:     

. حدود مكانية: تقتصر هذه الدراسة على طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة عبد هللا الثاني للتميز التابعة 1

 لمديرية لواء سحاب.

 .2020/2021. حدود زمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام 2
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 : طلبة الصف التاسع األساسي..حدود بشرية3

 حدود موضوعية:4.

تقتصر موضوعات البرنامج على الحروف الناسخة في كتاب قواعد اللغة العربية للصف التاسع األساسي 1-

 .2018الصادر عن وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية للعام 

 التربية والتعليم في لواء سحاب.مدرسة عبدهللا الثاني للتميز التابعة لمديرية 2-

 وتتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات المستخدمة واستجابة أفراد الدراسة عليها.    

 

 الدراسات السابقة

جد و ت ال نيوحسب علم الباحث ُأجريت عدة دراسات تحدثت عن أثر البرامج التعليمية في تنمية الت علم وتحسينه،     

هواتف الذكية في تنمية المفاهيم النحوية، وإنَّما هناك دراسات استخدمت تطبيقات الهواتف دراسة تناولت تطبيقات ال

 هناك دراسات تناولت المفاهيم النحوية:أن الذكية في فروع المعرفة األخرى وتخصصات أخرى، كما 

الالزمة   M-Learning( دراسة حول مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال 2019أجرى المباريدي والخولي )      

أثناء اإلعداد بكليات  وأدائهم لطالب كلية التربية في ضوء احتياجاتهم التدريبية بهدف تحسين كفاءة الطالب المعلمين

َتمَّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وإعداد قائمة عامة بمهارات استخدام  ،مصر -التربية في جامعة السويس

لتحديد احتياجات طالب  ةانإعداد استب الواجب توافرها لدى طالب كلية التربية كذلك َتمَّ  وتوظيف تطبيقات التعلم النقال

كلية التربية من مهارات توظيف تطبيقات التَّعلم النقال والالزم تنميتها لديهم، وشملت عينة الدراسة طالب الفرقة الثالثة 

أساسي -كيمياء-بيولوجي -رياضيات لشعب العلمية)( طالًبا من طالب الفرقة الثالثة با85بكليات التربية وضمت )

( 9وتوصلت النتائج إلى قائمة بمهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال تضمنت ) ،علوم( بكلية التربية جامعة السويس

 ( مهارة فرعية مطلوب تنميتها لدى طالب كلية التربية.64مهارات رئيسة، و)

عن أثر استخدام التعلم بالهاتف في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى ( الكشف 2019وهدفت دراسة الخريسات)     

بإعداد استبانة للمواطنة الرقمية، وإعداد  الباحثان ولتحقيق هدف الدراسة قامطالب الصف األول ثانوي في األردن، 
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وتكونت عينة الدراسة  وحدة واحدة مطورة من مبحث الجغرافيا باستخدام التَّعلم بالهاتف واختبار للمواطنة الرقمية،

ا تمَّ اختيارهم قصدًيا من مدرسة اإلمام علي الثانوية للبنين في مدينة عمان، وجرى تقسيمهم إلى بً ( طال43من)

وتوصلت النتائج إلى وجود أثر الستخدام الت علم بالهاتف في تنمية المواطنة الرقمية لدى  ،مجموعتين تجريبية وضابطة

 وصت بتعزيز الت علم بالهاتف في العملية التعليمية. طالب الصف األول ثانوي وأ

قائم على التلمذة  ،( دراسة بهدف التعرف إلى فاعلية استخدام برنامج تعليمي2019) وأجرى الزهراني وأبو رحمة

 المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية والقدرة على حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف، استخدمت

م  (57وقد تكونت عينة الدراسة من ) الدراسة المنهج شبه التجريبي، تلميًذا في الصف السادس االبتدائي، وقد ُقس ِّ

المفاهيم  اختبار ( تلميًذا، ولتحقق أهداف الدراسة اسُتخدم29( تلميًذا وضابطة )28التالميذ إلى مجموعتين: تجريبية )

وُطب ِّق على المجموعتين قبلًيا وبعدًيا، والبرنامج التعليمي القائم على النحوية، ومقايس القدرة على حل المشكالت، 

نموذج التلمذة المعرفية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي  

لمذة المعرفية، وإجراء مزيد درست بالبرنامج التعليمي القائم على التلمذة المعرفية، وأوصت الدراسة بأهمية توظيف الت

أو تأخذ بمتغيرات أخرى  من الدراسات عن فاعلية التلمذة المعرفية في فروع اللغة العربية األخرى مثل البالغة واألدب،

 لم تتناولها هذه الدراسة كالجنس والمرحلة الدراسية مثاًل.

وتصويب  صة في تنمية مهارات اللغة العربيةالتَّعرُّف على أثر استخدام الق إلى ( 2018هدفت دراسة ربعي )     

فلسطين،  وقد  -التصورات الخطأ للمفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع في مدارس مديرية جنوب الخليل

وزعت عشوائيا إلى  ،)ذكور وإناث( ( طالب104استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالًبا )ذكور وإناث( 51لًبا وطالبة درست باستخدام القصة القصيرة، وشعبتين ضابطتين)( طا53شعبتين تجريبيتين)

وأعدَّت اختباًرا  ،خر لألداء الكتابيعداد سلم تقدير لألداء القرائي وآدرست بالطريقة االعتيادية، كما قامت الباحثة بإ

ابية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر الستخدام وقامت باستخدام المتوسطات الحس، للتصورات الخطأ للمفاهيم النحوية

القصة القصيرة في تنمية مهارات اللغة العربية وتصويب الخطأ للمفاهيم النحوية ُتعزى لطريقة التدريس ولصالح 

 المجموعة التجريبية .
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عد النحوية لدى ستراتيجية خرائط المفاهيم في تحسين مهارات القوا ( دراسة للكشف عن أثر إ 2018وأجرت يوسف )   

ستراتيجية خرائط المفاهيم، ن المادة التعليمية المنظمة وفق إطالب الصف السابع األساسي، وتضمنت أداة الدراسة م

َتمَّ  ،( طالًبا من مدرسة عبد هللا الثاني للتميز في منطقة إربد60واختبار القواعد النحوية، وتكون أفراد الدراسة من)

تين تجريبية درست بالخرائط المفاهيمية والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية، توزيعهم عشوائيا في مجموع

وأظهرت نتائج التحليالت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية على 

 بعدي لصالح المجموعة التجريبية. أدائهن في اختبار القواعد النحوية ال

دراسة بحثت في أثر تدريس الرياضيات عبر تطبيقات الهاتف المحمول في  (altakhyneh, 2018)لتخاينة وأجرى ا

طالًبا وطالبة( مسجلين في مادة الرياضيات بقسم الدراسات التربوية  57أنظمة التعلم المفتوحة، وتكونت عينة الدراسة )

ستخدام ج مواقف الطالب اإليجابية اتجاه اأظهرت النتائ( و 2017-2016الدراسي )في الجامعة العربية المفتوحة للعام 

%، دافعية اإلنجاز 75حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية تصاعديا: التفكير الرياضي  ،تطبيقات الهاتف المحمول

 %.96%، تطبيق التكنولوجيا 77%، المهارات االجتماعية والعاطفية 76

ف على واقع استخدام طلبة المرحلة الثانوية لتطبيقات الهاتف النقال في ( التََّعر 2017واستهدفت دراسة سليم)     

إربد ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم، وتكونت عينة  –العملية التعليمية في المدارس الحكومية في لواء بني عبيد 

ظهرت النتائج أنَّ المعدل العام ، وأها الباحث( طالبًا وطالبة، وتمثلت أداة الدراسة باالستبانة التي أعدَّ 317الدراسة من )

للمتوسطات الحسابية الستخدام الطلبة لتطبيقات الهاتف النقال في العملية التعليمية جاء متوسًطا،  وتبين من نتائج 

فحص الفرضيات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لصالح الطلبة )اإلناث( كذلك لطلبة 

لم تظهر فروق تعزى للتفاعل بين متغير الجنس والتخصص، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في التخصص العلمي، و 

 ستراتيجيات تنفيذها، وإجراء مزيد من الدارسات التي تكشف عن تطبيقات التعلم النقال.إالبرامج والمناهج الدراسية و 

كية في العملية التعليمية من وجهة نظر ( بدراسة لقياس  درجة استخدام الهواتف الذ 2017كما قامت العزام )     

طلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية الخاصة، ولتحقيق هدف الدراسة َتمَّ تطوير استبانة تتعلق بدرجة استخدام 

عات طلبة الجام الهواتف الذكية في العملية التعليمية وتوزيعها على جميع أفراد الدراسة من طلبة تكنولوجيا التعليم من
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، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنَّ درجة استخدام الهواتف الذكية في التعليم عند طلبة تكنولوجيا التعليم األردنية الخاصة

بالجامعات األردنية الخاصة كانت متوسطة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في العملية التعليمية لطلبة تكنولوجيا التعليم في الجامعات ( في درجة استخدام الهواتف الذكية α≤ 0.05الداللة)

خاصة لكل من المدرسين ة ( فأوصت بعقد دورات الخاصة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، الجامعة، المرحلة الدراسي

 .واستخدامها والطلبة لتوظيف كافة األدوات المتاحة في العملية التعليمية

( إلى استقصاء أثر استخدام تطبيق الواتساب المتاح على الهواتف الذكية 2017حمدي)وهدفت دراسة أبو رمان و      

ولتحقيق  ،في الجامعة األردنيةفي مركز اللغات في تنمية مهارات الت علم الذاتي لدى الطلبة الناطقين بغير اللغة العربية 

، بلغ عدد المجموعة ًبا وطالبة( طال25اسة من)هدف الدراسة تم إعداد مقياس مهارات الت علم الذاتي، وتكون أفراد الدر 

( طالًبا بينما شكل الباقي المجموعة الضابطة، وأظهرت النتائج وجود فرق بين متوسطي الدرجات على 11التجريبية )

ق دالة بين و مقياس مهارات التعلم الذاتي ُيعزى لمتغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فر 

التوجيه، التحكم، استخدام مصادر التعلم، التقويم  الدرجات على أبعاد مهارات التعلم الذاتي األربع) التنظيمية، متوسط

الذاتي ُتعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية( وبناًء عليه أوصت بتوظيف تطبيق الوتساب في تنمية 

 عربية.مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة الناطقين بغير ال

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية تطبيقات الهاتف المحمول على  (Macluso, 2016)كما أجرت ماكلوسو      

( طالًبا جامعيا 54فتكونت عينة الدراسة ) ،تعلم الطالب وأثرها في تعزيز التعلم في دورة تتناول مقدمة في علم النفس

مدى  أثير التَّعلم باستخدام تطبيقات الهاتف من خالل قياس( إناث، حيث قامت بقياس مدى ت34( ذكور و)20)

وتوصلت الدراسة إلى زيادة كبيرة في األداء للمجموعة التي تعلمت  ،التغيير في االختبار القبلي والبعدي بشكل منفصل

 باستخدام التطبيقات مقارنة بالمجموعة التي تعلمت عن طريق النصوص فقط.

 التعقيب على الدراسات:    

ُيالحظ من االستعراض للدراسات السابقة أنَّ هناك توجًها نحو استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في العملية      

 الدراسات: المباريدي ومن هذه ،لما لها من أثر وفعالية في تنمية التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي ،التعليمية
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 (2016)، ودراسةALtakhyneh (2018)ودراسة  (؛2017((؛ ودراسة سليم)2019(؛ والخريسات) 2019)

Macaluso. 

 وتوظيفها وقد تنوعت هذه الدراسات السابقة فهناك دراسات تناولت تحديد مهارات استخدام تطبيقات التعلم النقال      

M-Learning ( إلى التَّعرف على واقع اس2017(، بينما هدفت دراسة سليم )2019كدراسة المباريدي والخولي ) تخدام

طلبة المرحلة الثانوية لتطبيقات الهاتف النقال في العملية التعليمية، كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الخريسات 

في منهج الدراسة، كما تتفق الدراسات ذات الصلة بالمهارات النحوية على أنَّ الطلبة يعانون من ضعف في  ( 2019)

(، ودراسة يوسف 2018تعليمية كما أظهرت إمكانية تحسينها كدراسة ربعي )المهارات النحوية في مختلف المراحل ال

(2018). 

( في هدفها إلى البحث في 2018(، ويوسف )2019) الية مع دراسة الزهراني وأبو رحمةكما َتتفق الدراسة الح     

 موضوع المفاهيم النحوية من حيث اكتسابها وتنميتها.

مستخدمة ما بين المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، فاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كما تنوعت مناهج الدراسة ال     

وتنوعت أدوات الدراسة فكانت اختبارات  ،( في المنهج شبه التجريبي2018وربعي ) 2019)الزهراني وأبو رحمة)

 ،ختبار التحصيلي والمادة التعليميةالمفاهيم النحوية واختيار قياس المهارات المعرفية وبطاقة المالحظة واالستبانة واال

ستراتيجيات والوسائل المختلفة في ، مما يؤكد فاعلية اإلكما أظهرت جميع النتائج فعاليتها لصالح المجموعة التجريبية

 اكتساب المفاهيم النحوية.  

لهواتف الذكية في تنمية وتختلف الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات بتطبيق برمجية تعليمية قائمة على تطبيقات ا  

المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع األساسي، وتختلف من حيث أدواتها، ومن حيث العينة والمجتمع ومن حيث 

 طبقات المجتمع، فجاءت هذه الدراسة مكملة لسلسلة الدراسات التي تعنى بتنمية المفاهيم النحو.

 :الّدراسةمنهجّية 

المفاهيم الدراسة. إذ َتمَّ تطبيق اختبار تحصيلي قبلي  في  لهدف به التجريبي؛ لمناسبتهالمنهج ش استخدام َتمَّ    

ابطة والت جريبي ة، ثم  َتم  تطبيق  الن حوي ة لوحدتين من كتاب الل غة العربي ة للصف الت اسع األساسي على المجموعتين الض 
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ابطة والت جريبي ة بعد اال نتهاء من تدريس الوحدتين، وفي هذه الدراسة َتمَّ بحث أثر نفس االختبار على المجموعتين الض 

على المتغير التابع المتم ث ل  برنامج تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكيةالمتغير المستقل المتم ثل في استخدام 

 في تنمية المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع األساسي.

 

 الدراسة    أفراد

ن      ( طالًبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة عبد هللا الثاني للتميز 71الدراسة من ) أفراد تكو 

وَتمَّ اختيارها قصدًيا بواقع أربع شعب؛ وذلك لتوفر  2020-2021التابعة لمديرية لواء سحاب من العام الدراسي 

شوائية على مجموعتين: المجموعة التجريبية ، وقد وزعت الشعب بطريقة عوقربها من سكن الباحثين إمكانات التطبيق

( 34( طالبة، والمجموعة الضابطة وعدد أفرادها )19( طالًبا و)18( يدرسون في شعبتين فيهما )37وعدد أفرادها )

 .( طالبة16( طالًبا و)18يدرسون في شعبتين فيهما )

 أداتا الدراسة  

 ين:لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداتي الدراسة اآلتيت

 اختبار المفاهيم النحوية )االختبار التحصيلي(:

من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل من بينها  ( فقرة25وتكون من ) -اختباًرا للمفاهيم النحوية  انأَعدَّ الباحث      

 آلتية:بديل صحيح، حيثُ طبق االختبار قبل تنفيذ البرنامج وبعده، واتبعت في إعداد االختبار اإلجراءات ا

مغالسة،  ؛2008من )نعمة، حيث أفاد الباحثان، لتربوي تحديد المفاهيم النحوية المستهدفة بالرجوع الى األدب ا1-

 (.1999؛ عدس،1999؛ الراجحي،2007

 (.أخواتهاو  ، إنَّ أخواتهاتحليل محتوى الوحدات الدراسية المستهدفة )كان و 2-

 طلبة في نهاية الوحدة الدراسية.صياغة نتاجات التعلم المتوقع إتقانها من ال3-

 (.3إعداد جدول مواصفات االختبار، الملحق )4-
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(، ووزعت مهارات المفاهيم النحوية في االختبار على 7صياغة أسئلة االختبار بصورته األولية، الملحق )5-

 النحو اآلتي:

 (.2، وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة األولى: التعرف على أنواع اسم كان و 

 (.3هارة الثانية: تحديد خبر كان وبيان نوعه، وعدد فقراتها )الم

 (.2( على اسمها واستخراجه، وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة الثالثة: تفسير سبب تقدم خبر )كان و 

 (.2(، وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة الرابعة: توضيح داللة معاني )كان و 

 (.2عراًبا تاما، وعدد فقراتها )ا إ خامسة؛ إعراب كان واسمها وخبرهالمهارة ال

 (.1وعدد فقراتها ) ،ضبًطا سليًما أخواتهاالمهارة السادسة: ضبط إن و 

 (.4(، وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة السابعة: تمييز أنواع خبر )إنَّ و 

 (.2( على اسمها واستخراجه، وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة الثامنة: تفسير حاالت تقدم خبر )إنَّ و 

 (.1( وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة التاسعة: يتبين عمل ما الكافة عند دخولها على )إنَّ و 

 (.2( وعدد فقراتها )أخواتهاالمهارة العاشرة: بيان داللة )إنَّ و 

 (.2إعراًبا تاًما وعدد فقراتها ) أخواتهاتضمن إن و ت ملالمهارة الحادي عشرة: إعراب ج

 

 االختبار بصورته األولية تم التحقق من صدقه وثباته على النحو اآلتي: وبعد االنتهاء من إعداد

 صدق االختبار

للتحقق من صدق االختبار َتمَّ عرضه على اثني عشَر محكًما من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربية 

إلبداء رأيهم  ؛األردنية وأساليب تدريس اللغة العربية وتكنولوجيا تصميم التدريس والقياس والتقويم في الجامعات

ومالحظاتهم في مدى وضوح صياغة فقرات االختبار ومالءمتها لمستوى الطلبة، ومدى ارتباط البدائل بأرومة السؤال 

مؤشًرا مستقاًل  في  وبناًء على ذلك َتمَّ األخذ بالمالحظات، مثل جعل مهارة االستخراج ،ومؤشرات المفاهيم النحوية

ألنه  ،ديل صياغة بعض الفقرات مثل )موضع تقدم خبر كان( إلى تقدم خبر كان في قول الشاعردائية وتعالمؤشرات األ
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)أي ذكر السبب( وحذف بعضها اآلخر، وإضافة مهارة تحديد خبر الحرف الناسخ في المهارات األساسية، وعمل توازن 

 ( .1بار بصورته النهائية، الملحق رقم)وتصميم االخت أخواتهاوإنَّ و  أخواتهاختص بكل من كان و بعدد المهارات التي ت

 ثبات االختبار

نة من ) ( طالبة َتمَّ اختيارهم من خارج 22تمَّ تطبيق اختبار المفاهيم الن حوي ة على العينة االستطالعية المكو 

ل؛ للتأك د من ثباته بطريق ة االختبار وإعادة عينة الدراسة، وَتمَّ إعادة تطبيق االختبار بعد مرور أسبوع من الت طبيق األو 

( بين الت طبيقين Pearson correlation coefficient(. وقد َبلغ معامل ارتباط بيرسون )test-retestاالختبار )

( وَتدل  على أنَّ االختبار يتمت ع بثبات Patric ;Christa and Lothar, 2018(، وُتعدُّ هذه القيمة مناسبة )0.80)

 مرتفع. 

 زمن االختبار

طالًبا وطالبة من  20)من ) عينتي الدراسة وعينة الثبات مكونةزمن االختبار بتطبيقه على عينة من خارج  تم تحديد

بالتالي أصبح الزمن المالئم لالختبار التحصيلي ساب الزمن الذي يستغرقه االمتحان، الصف التاسع األساسي لح

 دقيقة  60للوحدة=

 تصحيح االختبار

( لتطبيق االمتحان Google Formsتطبيق ) ختيار من متعدد واستخدمفقرة من نوع اال( 25تكون االختبار من )     

 وتصحيحه وفق اإلجراءات اآلتية:

راسة المجموعة والجنس.-1  تصنيف نماذج اإلجابات بحسب متغيري الد 

خاطئة أُعطيت كل فقرة من الفقرات عالمة واحدة، بحيث تأخذ اإلجابة الصحيحة عالمة واحدة واالجابة ال2-

 ( عالمة.25صفًرا، فكانت العالمة النهائية للسؤال )

ُفرَِّغت العالمات المتحصلة على االختبار، ورتبت لغايات المعالجة اإلحصائية، حيث َتمَّ االستعانة ببرنامج 3-

 ( وتحليلها وفق اإلحصاءات المناسبة.SPSSالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

491 
 

 التعليميالبرنامج 

تكون البرنامج التعليمي من مادة تعليمية محوسبة تتألف من وحدتين دراستين من كتاب قواعد اللغة العربية ي     

( -Nearpod-Mak it-Tinytap) ةلكترونيا على تطبيقات الهواتف الذكيإعدادها إ للصف التاسع األساسي َتمَّ 

ستراتيجيات ه، والنتاجات العامة والخاصة، وإسس بنائوأُ  ويشتمل على مجموعة من مسوغات بناء البرنامج التعليمي

 هداف الدراسة.ومدة تنفيذ البرنامج بهدف تحقيق أ التقويم وأدواته واستراتيجيات التدريس والمستهدفون في البرنامج، 

 مكونات البرنامج

: األهداف  أوالا

ويتوقع من الطالب بعد تطبيق  ،اسيينيهدف هذا البرنامج إلى تنمية المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع األس     

 البرنامج أن:

 يضبط الطالب اسم إنَّ وخبره ضبطا سليًما.1-

 .أخواتهايتبين الطالب أنواع خبر إنَّ و  2-

 .االسمي ةعند دخولها على الجملة  أخواتهايستنتج الطالب دالالت إنَّ و 3-

 لجملة.ُيفسر الطالب سبب تقدم خبر إنَّ على اسمها واستخراجه من ا4-

 .أخواتهايتبين الطالب عمل )ما الكافة( عند دخولها على إنَّ و 5-

 .أخواتهاُيعرب الطالب جماًل تتضمن إنَّ و -     6

 يضبط الطالب اسم كان وخبرها ضبًطا سليًما.       7-

 يستخرج الطالب اسم كان ويبين نوعه.     8-

 يستخرج الطالب خبر كان ويبين نوعه.-     9

 .أخواتهابين الطالب داللة كان و يت-    10

 يفسر الطالب سبب تقدم خبر كان على اسمها ويستخرجه.-   11

 .أخواتهاُيعرب الطالب جماًل تتضمن كان و -    12
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 (محتوى البرنامج التعليمي) المادة التعليمية-ثانياا 

 راحل:َتمَّ إعداد مادة تعليمية الكترونية قائمة على تطبيقات الهواتف الذكية وفق م

 .اختيار المادة التعليمية وتحليلها-1

( من كتاب قواعد اللغة العربية أخواتها( و )إنَّ و أخواتهاتكونت المادة التعليمية من الوحدتين الثانية والثالثة )كان و 

اشمية للعام للصف التاسع األساسي الجزء األول، والمقرر على الطلبة من وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية اله

 ( وتضمن المواضيع اآلتية:2017-2018)

، أخواتها، وتقدم خبر كان على اسمها ومعاني كان و أخواتهاوأنواع خبر كان و  أخواتها)أنواع اسم كان و  أخواتهاكان و  -

 (.أخواتهاإعراب كان و 

َ  و أخواتها، صور خبر إنَّ و أخواتها)عمل إنَّ و  أخواتهاإنَّ و  - ، أخواتهاعلى اسمها معاني إنَّ و  تهاأخوا، تقدم خبر إن 

 .أخواتهادخول )ما الكافة( على إنَّ و 

( يبين عنوان الوحدات التعليمية وعنوان موضوعاتها وعدد 1( حصة دراسية والجدول )12على ) ويتوزع تنفيذها

 الحصص الدراسية المحددة لكل وحدة.

 ة لهاالوحدات التعليمية وموضوعاتها والساعات المقرر : 1الجدول 

 عدد الحصص الدراسية موضوعاتها           عنوان الوحدة        

 حصة صفية  أخواتهاعمل كان و      أخواتهاكان و       

 حصتان وخبرها( وأنواعهما  أخواتهاسم )كان و ا

 ثالث حصص صفية عرابهادم خبر كان على اسمها ومعانيها وإ تق

 حصة صفية ( وعملهاأخواتهاالحروف الناسخة )إنَّ و  أخواتهاإنَّ و        

 حصتان اسم )إنَّ واخوتها( وصور خبرها 

 ثالث حصص صفية تقدم خبر إن ومعانيها ودخول ما الكافة عليها 
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 صدق البرنامج

 تحكيم النسخة اإللكترونية والورقية من البرنامج

الءمته للتنمية المفاهيم النحوية ُعرض على مجموعة من للتحقق من صدق المحتوى التعليمي في البرنامج، وم    

للتحقق من وضوح صياغة محتوى البرنامج التعليمي وارتباطه باألهداف  ؛المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص

من المحكمين إبداء مالحظاتهم بالحذف  بة الصف التاسع األساسي، كما طلب الباحثانالتعليمية ومالءمته لمستوى طل

 .قترحت، ثبت البرنامج بصورتهي ُقدمت وإجراء التعديالت التي اإلضافة أو التعديل، وبعد األخذ بالمالحظات التأو ا

 

 تنفيذ البرنامج

دت العالمات وُحلَلت  ، بدء بالتدريسَتمَّ إجراء االختبار القبليبعد أن      حيث استمرت مدة الدراسة شهًرا ثم ُرصِّ

 ئي المصاحب للوصول للنتائج.باستخدام تحليل التباين الثنا

 منفذا البرنامج

قام معلم ومعلمة ممن يعلمون اللغة العربية للصف التاسع األساسي في المدرسة المختارة لتنفيذ البرنامج التعليمي      

يقات تعريفهما أهداف الدراسة واط العهما على محتوى البرنامج التعليمي وتطبوتم مدرسة عبدهللا الثاني للتميز،  وهي

ة  للتطبيق البرنامج  والخطة الزمنية للتطبيق البرنامج  وآلية تطبيق البرنامج التعليمي وكيفية التعامل مع الهاتف المعدَّ

ة لتنفيذ البرنامج واالستماع إلى مالحظاتهما، وكيفية تطبيق  تطبيقات اختبار المفاهيم النحوية كما قام الهاتف المعدَّ

 اءات تطبيق الدراسة من خالل التواصل مع المعلمين.باإلشراف على إجر  الباحثان

 إجراءات الدراسة:

 تم اتب ِّاع الخطوات اآلتية إلتمام هذه الدراسة وتنفيذها           

 َتمَّ أخذ الموافقة الرسمية من إدارة مدرسة )عبد هللا الثاني للتميز(.1-

 ع الدراسة.استعراض األدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بموضو 2-

 دب التربوي والدراسات ذات الصلة.لنحوية المستهدفة بالرجوع إلى األإعداد قائمة بمهارات المفاهيم ا3-
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 (.أخواتهاوإنَّ و  أخواتهاالرجوع إلى اإلطار العام للمنهاج؛ لتحديد النتاجات المطلوبة في وحدتي )كان و 4-

( حيث تضمن Nearpod-Make it-Tin Tapتف الذكية )بناء البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهوا5-

ستراتيجيات التدريس هدف العام والنتاجات التعليمية وإ( والأخواتهاوإنَّ و  أخواتهاالمحتوى التعليمي للنواسخ )كان و 

 والوسائل التعليمية والتقويم وأدواته واألنشطة واألمثلة المصاحبة التي تتفق مع المحتوى واألهداف.

من صدق البرنامج بنسختيه الورقية واإللكترونية من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي  التأكد6-

الخبرة واالختصاص في مجال تكنولوجيا التعليم واللغة العربية والدراسات اللغوية وأساليب تدريس اللغة العربية؛ ألخذ 

 ية.آرائهم حول مناسبة البرنامج لميول الطلبة ومستوياتهم النمائ

ن تربويين حكمين من أساتذة الجامعات ومشرفيإعداد اختبار المفاهيم النحوية وعرضه على مجموعة من الم7-

ومعلمات من ذوي الخبرة؛ للتأكد من صدق االختبار، ثم تطبيق االختبار على عينه استطالعية من خارج عينة 

 الدراسة للتحقق من ثبات االختبار.

ختيرت أربع مجموعات اُ وهي مدرسة عبد هللا الثاني للتميز في لواء سحاب، ثم  اختيار مدرسة بطريقة قصدية-

 )ذكور وإناث( ومجموعتين ضابطة )ذكور وإناث( بطريقة عشوائية. تجريبيةمجموعتين 

 االلتقاء بمعلم ومعلمة اللغة العربية؛ لتوضيح الغرض من الدراسة وأهدافها وتدريبهما على تنفيذ البرنامج.-

 الختبار القبلي لمهارات المفاهيم النحوية قبلًيا على أفراد الدراسة.تطبيق ا-

 البدء بتنفيذ البرنامج-

( الخاص بالبرنامج Passwordضبط المجموعة التجريبية بعدم دخول المجموعة الضابط من خالل إدخال ) -

 التعليمي.

 تطبيق االختبار البعدي -

 تقديم المقترحات والتوصيات. جمع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج ثم -

 متغيرات الدراسة 

 البرنامج القائم على تطبيقات الهواتف الذكية  -المتغير المستقل: وله مستويان: أ
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 الطريقة االعتيادية    -ب                               

 إناث -ب ذكور -ثانوي: الجنس وله فئتان: أمتغير مستقل 

 .لنحوية لدى طلبة الصف التاسع األساسيالمفاهيم االمتغير التابع: 

 تصميم الّدراسة: 

راسة المنهج شبه الت جريبي، من خالل مجموعتين: ضابطة وتجريبي ة، وقياسين: قبلي وبعدي،   ات بعت الد 

 وعليه تم  ات باع الت صميم اآلتي في الد راسة:

EG: O1        X        O1   

cG: O1                    O1   

 

 معالجة اإلحصائّية:ال

( واستخراج النتائج SPSSَتمَّ تحليل بيانات هذه الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 للمعالجات اإلحصائي ة اآلتية:وفًقا 

عوبة والت مييز - طات الو  ،معامل ارتباط بيرسون  ،معامالت الص  التباين  تحليلحسابي ة واالنحرافات المعياري ة، و المتوس 

η) إيتامرب ع و (،ANCOVAالمشترك )
  .(f( ومعادلة كوهين )2

 

 ومناقشتها نتائـــــــــج الدراســـــــــة

: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الّدراسة األّول ونّصه: "هـل تختلـف درجـات طلبـة الصـف التاسـع األساسـي  أّوالا

الفــا يعــلى إلــى طريقــة التــدريج )البرنــامج التعليمــي القــائم علــى فــي االختبــار التحصــيلي فــي المفــاهيم النحويــة اخت

 تطبيقات الهواتف الذكية والطريقة االعتيادية(؟

ف   طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لعالمات طلبة الص  لإلجابة عن أسئلة الد راسة، تم  استخراج المتوس 

لبرنامج تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية( والضابطة  الت اسع األساسي  للمجموعتين الت جريبي ة )التي خضعت
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ة الل غة  )التي خضعت لطريقة الت دريس التقليدي ة( في اختبار الت حصيل القبلي والبعدي في المفاهيم الن حوي ة في ماد 

 .2العربي ة، وكانت الن تائج كما في الجدول 

 

طات الحسابي ة واالنحرافات الم2جدول  ابطة : المتوس  ف الت اسع األساسي  للمجموعتين الض  عياري ة لعالمات طلبة الص 

ة الل غة العربي ة  والت جريبي ة في اختبار الت حصيل القبلي والبعدي في المفاهيم الن حوي ة في ماد 

اإلحصاءات 

 الوصفية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 مجموعال التجريبية الضابطة المجموع التجريبية الضابطة

 21.89 23.3 20.65 12.54 12.08 13.03 المتوسط الحسابي

 2.36 1.82 2.27 2.18 2.49 1.68 االنحراف المعياري 

 71 37 34 71 37 34 العدد

 (25* عالمة االختبار من )

ف الت اسع األساسي  للمجموعتين  2يتبين من الجدول طات درجات الص  وجود فروق ظاهري ة بين متوس 

ابطة و  ط الحسابي في االختبار الض  الت جريبي ة، وفي االختبارين القبلي والبعدي، حيث تشير النتائج إلى أن  المتوس 

ابطة كان ) ط الحسابي في  1.68)( درجة بانحراف معياري )25( من )13.03القبلي للمجموعة الض  أم ا المتوس 

(. أي أن  هناك فرًقا 2.49ة، بانحراف معياري )( درج25( من )12.08االختبار القبلي للمجموعة الت جريبي ة فكان )

ط الحسابي بين المجموعتين مقداره ) ابطة. 0.95ظاهريًّا في المتوس   ( لصالح المجموعة الض 

ابطة كان )كما  ط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة الض  من  20.65)تشير النتائج إلى أن  المتوس 

ط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة الت جريبي ة كان (. 2.27( درجة، بانحراف معياري )25) أم ا المتوس 

ط الحسابي بين 1.82( درجة، بانحراف معياري )25( من )23.03) (، أي أن  هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوس 

 ( لصالح المجموعة الت جريبي ة.2.38المجموعتين مقداره )
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طات  ابطة والت جريبي ة في ولمعرفة ما إذا كانت الفروق في المتوس  الحسابي ة لدرجات طلبة المجموعتين الض 

(، وبهدف عزل الفرق α ≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تالتطبيق البعدي الختبار المفاهيم النحوي ة ذا

النتائج كما ( وكانت ANCOVAفي الت طبيق القبلي لالختبار، تمَّ استخدام تحليل التباين المشترك )بين المجموعتين 

 3في الجدول 

ابطة  (ANCOVAتحليل التباين المشترك ):3الجدول  ف الت اسع األساسي  للمجموعتين الض  لدرجات طلبة الص 

 والت جريبي ة في اختبار المفاهيم النحوي ة في مادة اللغة العربي ة.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

ي ة  الحر 

ط  متوس 

 المربعات

قيمة )ف( 

 سوبةالمح

مستوى 

اللة  الد 

 إيتامربع 

η
2 

 0.026 0.188 1.771 7.230 1 7.230 االختبار القبلي

 0.279 *0.000 25.476 103.999 1 103.999 طريقة التدريس 

 0.038 0.112 2.588 10.566 1 10.566 الجنس

 0.004 0.623 0.243 0.944 1 0.994 الجنسX طريقة التدريس 

       4.082 66 269.424 الخطأ

         71 34402.000 الكل ي  

 * دالة إحصائيًّا

طات α ≤0.05وجود فرق ذي داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة ) 3تظهر النتائج في الجدول  ( بين متوس 

درجات الط لبة للمجموعة الت جريبي ة )التي خضعت لبرنامج تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية( والمجموعة 

ا ( ومستوى 25.476بطة )التي خضعت للطريقة التقليدي ة في الت دريس(، حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة )الض 

اللة )  ≤05-0مما يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وهذه القيمة دال ة إحصائيًّا، ( 0.000الد 

αلدى طلبة  يم النحوية في مادة اللغة العربي ة( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في المفاه

الصف التاسع األساسي تعزى الستخدام البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية". أي أنَّ هناك أثًرا 
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لدى  بي ةالستخدام البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية المفاهيم النحوي ة في مادة اللغة العر 

 طلبة الصف الت اسع األساسي.

لةولمعرفة ات جاه الفروق، تم  حساب  طات البعدي ة المعد  ابطة والت جريبي ة  المتوس  لدرجات أفراد المجموعتين الض 

 : 4في اختبار المفاهيم النحوي ة في مادة اللغة العربي ة، كما في الجدول 

لة4جدول ال طات البعدي ة المعد  ابطة والت جريبي ة في اختبار المفاهيم النحوي ة في لدرج : المتوس  ات أفراد المجموعتين الض 

 مادة اللغة العربي ة.

ل العدد المجموعة ط البعدي المعد   الخطأ المعياري  المتوس 

ابطة  20.602a 0.352 34 الض 

 a 0.336 23.089 37 التجريبي ة

ط البعدي  الم 4تشير الن تائج في الجدول  ابطة هو )أن  المتوس  ل ألفراد المجموعة الض  (، وأن  20.602عد 

ل ألفراد المجموعة الت جريبي ة هو ) ط البعدي  المعد  يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (، أي أن ه 23.089المتوس 

ة ( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في المفاهيم النحوي ة في مادة اللغα ≤0.05الداللة )

ولصالح  العربي ة لدى طلبة الصف الت اسع األساسي يعزى للبرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية

 .المجموعة الت جريبي ة

( الستخدام البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية  fولمعرفة حجم األثر )   

 دلة كوهين:المفاهيم النحوي ة، تم استخدام معا

 
η) إيتاوبما أن  قيمة مرب ع 

( وهو حجم أثر كبير  0.62( يساوي )  f( فإن  حجم األثر )0.279( تساوي )2

(. وعليه فإن  حجم األثر الستخدام البرنامج التعليمي f ≥0.40 ≤1.00وفًقا لمعيار كوهين، إذ تقع هذه القيمة بين )
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لدى طلبة الصف التاسع  يس المفاهيم النحوي ة في مادة اللغة العربي ةالقائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تدر 

 األساسي كان كبيًرا. 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن وضوح أهداف البرنامج التعليمي للطلبة ومناسبة لخصائصهم النمائية من 

د إرشادات وتعليمات للطلبة، وتوفر حيث مراعاة الفروق الفردية، ومناسبة مستوى التطبيقات وسهولة استخدامها ووجو 

وتسجيالت صوتية ومؤثرات ووسائط متعددة استخدم فيه قد ساهم في اإلقبال على استخدامها في تعلم المفاهيم 

النحوية في مادة اللغة العربية، وقد يعود تفسير هذا أيضًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تدريس مادة النحو قد أخرج 

ساليب التقليدية في التدريس والتي تعتمد إلى التلقين وعلى حفظ القاعدة دون توظيفها في مواقف الطلبة من  األ

كالمية أو تعبيرية أو كتابية في حياته العملية، األمر الذي قد ساهم في زيادة دافعيتهم نحو التعلم، وذلل الصعوبات 

ا أنَّ تعلم النحو باستخدام التطبيقات الذكية أسهل عليهم التي قد تواجه الطلبة في فهم المادة والتعمق بها، وربما وجدو 

وأكثر متعة وتشويق من الطرائق المعتادة لمادة النحو، هذا باإلضافة إلى أنَّ  طلبة الصف التاسع قد وجدوا في 

 ن ه مصدر تعلم يلبي احتياجهم في مواصلة التعلم في ظل جائحة كورونا.أالبرنامج التعليمي 

ير هذه النتيجة أيًضا إلى أنَّ البرنامج التعليمي باستخدام التطبيقات الذكية قد وفر فرص وربما يعود تفس

الت علم الذاتي للطلبة بأشكال مختلفة عن طريق الرسوم والبيانات والنصوص والصوت والصور والفيديو وتخزينها 

وإَّن البرنامج التعليمي قد ساهم في زيادة ليتمكنوا من االستفادة منها في أي وقت يناسب الطلبة في تعلم مادة النحو، 

 مشاركة الطلبة والتواصل مع أقرانهم.

لكترونـي للـتعلم اإل( التي أشـارت إلـى وجـود أثـر إيجـابي 2020البرديني )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 ية.في تعلم اللغة العرب

ونّصه: "هل تختلف درجات طلبة الصـف التاسـع األساسـي ثانياا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الّدراسة الّثاني 

 في االختبار التحصيلي في المفاهيم النحوية اختالفا يعلى إلى متغّير الجنج)ذكور/إناث(؟"

ف الت اسع       طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لعالمات طلبة الص  لإلجابة عن هذا السؤال، تم  استخراج المتوس 

ابطة )التي األساسي  للمج موعتين الت جريبي ة )التي خضعت لبرنامج تعليمي قائم على تطبيقات الهواتف الذكية( والض 
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ة الل غة العربي ة،  خضعت لطريقة الت دريس التقليدي ة( في اختبار الت حصيل القبلي والبعدي في المفاهيم الن حوي ة في ماد 

 .5ول وفًقا لمتغي ر الجنس، وكانت الن تائج كما في الجد

ابطة 5جدول  ف الت اسع األساسي  للمجموعتين الض  طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لعالمات طلبة الص  : المتوس 

ة الل غة العربي ة، وفًقا لمتغي ر الجنس  والت جريبي ة في اختبار الت حصيل القبلي والبعدي في المفاهيم الن حوي ة في ماد 

 الجنس
اإلحصاءات 

 الوصفية

 االختبار البعدي ختبار القبلياال

 المجموع التجريبية الضابطة المجموع التجريبية الضابطة

 ذكور

 21.44 22.72 20.17 12.44 11.89 13.00 المتوسط الحسابي

 2.44 2.02 2.18 2.26 2.72 1.57 االنحراف المعياري 

 36 18 18 36 18 18 العدد

 إناث

 22.34 23.32 21.19 12.63 12.26 13.06 المتوسط الحسابي

 2.21 1.60 2.23 2.12 2.31 1.84 االنحراف المعياري 

 35 19 16 35 19 16 العدد

 (25* عالمة االختبار من )

طات درجات الذ كور واإلناث في االختبارين القبلي  5يتبين من جدول وجود فروق ظاهري ة بين متوس 

ط ال ( درجة، 25( من )12.44حسابي للذكور في االختبار القبلي كان )والبعدي، حيث تشير النتائج إلى أن  المتوس 

ط الحسابي في االختبار القبلي لإلناث فكان )2.26بانحراف معياري ) ( درجة، 25( من )12.63(. أم ا المتوس 

ط الحسابي بين الذ كور واإلناث في االختبا2.12بانحراف معياري ) ر القبلي (. أي أن  هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوس 

 ( لصالح اإلناث. 0.19مقداره )

ط الحسابي للذكور في االختبار البعدي كان )كما  ( درجة، 25( من )21.44تشير النتائج إلى أن  المتوس 

ط الحسابي في االختبار البعدي لإلناث فكان )2.44بانحراف معياري ) ( درجة، 25( من )22,34(. أم ا المتوس 
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ط الحسابي بين الذ كور واإلناث في االختبار البعدي (. أي 2.21بانحراف معياري ) أن  هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوس 

 ( لصالح اإلناث.0.90مقداره )

طات الحسابي ة لدرجات الذ كور واإلناث في التطبيق البعدي الختبار  ولمعرفة ما إذا كانت الفروق في المتوس 

في (، وبهدف عزل الفرق بين الذ كور واإلناث α ≤0.05الداللة )داللة إحصائية عند مستوى المفاهيم النحوي ة ذا 

 3( وكانت النتائج كما في الجدول ANCOVAالت طبيق القبلي لالختبار، تمَّ استخدام تحليل التباين المشترك )

ل. ؤال األو  ( α ≤0.05إذ تظهر النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة ) المعروض في الس 

طات درجات الذ كور واإلناث، حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) اللة  ( ومستوى 2.588بين متوس  وهذه ( 0.112)الد 

( بين α ≤0.05مما يعني عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )القيمة غير دال ة إحصائيًّا، 

لدى طلبة  المفاهيم النحوية في مادة اللغة العربي ةمتوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 

الصف التاسع األساسي ُتعزى لمتغي ر الجنس". أي أن  فعالية البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية 

 ال تختلف على كل من الط لبة الذ كور واإلناث. في تنمية المفاهيم النحوي ة في مادة اللغة العربي ة

أن  فعالية البرنامج التعليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية في تنمية المفاهيم النحوي ة في  يعنيوهذا 

ال تختلف على كل من الط لبة الذ كور واإلناث. وهذا يشير إلى أن  الطلبة الذكور واإلناث قد تفاعلوا  مادة اللغة العربي ة

اهيم النحوية باستخدام الهواتف الذكية ألنها في متناول أيدي الجميع بنفس الدرجة بالبرنامج التعليمي في تعلم المف

باإلضافة إلى متعة  ،ذكورًا وإناًثا، وأنهم قد وجدوا في استخدام التطبيقات الذكية طريقة أسهل لهم من التعلم التقليدي

مل معها ومرونة التعليم التعلم بما تحويه البرامج التعليمية من صوت وصورة وفيديو، وسهولة استخدامها والتعا

راسة مع نتيجة دراسة العزام التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات  والتفاعل في أي وقت ومكان، وتتفق نتيجة هذه الد 

( في درجة استخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية لطلبة α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( التي أشارت 2017نية الخاصة ُتعزى لمتغير الجنس واختلفت مع نتيجة دراسة سليم )التكنولوجيا بالجامعات األرد

 ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لصالح اإلناث.  اً إلى أن  هناك فروق
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سـي ثالثاا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الّدراسة الّثالث ونّصه: "هل تختلف درجات طلبة الصـف التاسـع األسا

 في االختبار التحصيلي في المفاهيم النحوية اختالفا يعلى إلى التفاعل بين طريقة التدريج والجنج؟"

عدم وجود فرق ذي داللة ( في ANCOVAيظهر تحليل التباين المشترك ) 3في العودة إلى الجدول رقم 

والتجريبية في اختبار المفاهيم ( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة α ≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى للتفاعل بين طريقة الت دريس وجنس الط لبة،  النحوية في مادة اللغة العربي ة

اللة )0.994حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) ( وهذه القيمة غير دال ة إحصائيًّا، مما يعني أن ه 0.243( ومستوى الد 

( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة α ≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال يوجد فرق ذو

لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى للتفاعل بين طريقة   والتجريبية في المفاهيم النحوية في مادة اللغة العربي ة

ط لبة ال يتأثر بتفاعل الط لبة الذ كور أو اإلناث مع الت دريس وجنس الط لبة". أي أن  فعالي ة تنمية المفاهيم الن حوي ة لدى ال

طريقة الت دريس، وبالت الي فإن البرنامج الت عليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية مناسب للط لبة الذ كور واإلناث 

 على حد  سواء.

بة الذ كور واإلناث على حد  وبالت الي فإن البرنامج الت عليمي القائم على تطبيقات الهواتف الذكية مناسب للط ل

سواء. ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى وجود اهتمام مشترك لدى الطلبة من الذكور واإلناث بأهمية تعلم المفاهيم 

النحوية في هذه المرحلة كونها من المفاهيم والمهارات التراكمية للمادة بغض النظر عن طريقة التدريس المستخدمة، 

معلمي المادة بالتأكيد على تعلم المفاهيم والمهارات النحوية بشكل مستمر، باإلضافة إلى أنَّ  وربما أيضًا إلى دور

التطبيقات الذكية تجذب الذكور واإلناث في هذه المرحلة العمرية على حٍد سواء، ويمكن تفسير هذه النتيجة أيًضا إلى 

من خالل تطبيقات الهواتف الذكية يكون له معنى أنَّ تضمين المفاهيم النحوية في البرمجية اإللكترونية وعرضها 

بعيًدا عن أنماط التدريس  ،حيث تدرس بواسطة الهواتف الذكية ،ويساعد على التحفيز نحو التعلم لكال الجنسين

التقليدية فيكون المتعلم هو المشارك في العملية التعليمية، عالوة عما سبق فتوفر كافة أنواع التحفيز التي تتوفر في 

تعليم اإللكتروني التي تعتمد على إثارة الدافعية لدى الطلبة مقارنة بالمنهج التقليدي الذي يعتمد على التلقين والحفظ ال
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أكثر من االعتماد على التنوع وتنمية مهارات التفكير واإلبداع لكال الجنسين؛ لذا فإن اكتسابهم للمفاهيم النحوية لم 

اء كانت الطريقة التقليدية أم التطبيقات الذكية( وجنس الطالب، وتتفق نتيجة هذه يتأثر نتيجة التفاعل بين الطريقة)سو 

التي أشارت إلى عدم ظهور فروق إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى  (2017الد راسة مع نتيجة دراسة سليم)

 للتفاعل بين المتغير والجنس والتخصص.

 التوصيات:

م التطبيقات الذكية في تعليم مفاهيم ومهارات اللغة العربية األساسية لما تشجيع معلمي اللغة العربية استخدا -

 لها من أثر في تحسين التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

 تدريب المعلمين على استخدام التطبيقات التعليمية في الهواتف الذكية. -

فكير العليا ومهارات التعبير لدى إجراء دراسات تتناول استقصاء أثر التطبيقات الذكية في تحسين مهارات الت -

 الطلبة في اللغة العربية.
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(، ص ص 33/1مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، ) السابع األساسي في منطقة إربد.
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 العامالت في القطاع الصحي األمهاتمن وجهة نظر  رسرةةاأل التنشئةتأثير مواقع التواصل االجتماعي على 

 
  زدهار خلف الهواري إ

 جامعة مؤتة

 

 الملخص
في القطاع  تالعامال األمهاتمن وجهة نظر  سرةةاألالتنشئة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التعرف إلى إلى هدفت هذه الدراسة 

تم تطوةر لتحقيق أهداف الدراسة عشوائيا، و  تم اختيارهنًا، أم( 150قد تكونت عينة الدراسة من )و ، الصحي في محافظة الكرك

وتوصلت النتائج إلى  ،من  صدقهما وثباتهماوتم التأكد  ، سرةةاألومقياس التنشئة  ،مقياس تأثير مواقع التواصل االجتماعي مقياسين:

ن هنالك عالقة ، وأالعامالت األمهاتجاء بمتوسط مرتفع من وجهة نظر  سرةةاألالتنشئة  أنماطو تأثير مواقع التواصل االجتماعي أن 

لمواقع  أثرهنالك  أنالنتائج  أظهرتة، وكذلك التنشئة اإليجابي أنماطو في تأثير مواقع التواصل االجتماعي  إحصائيادالة  ارتباطيه

%( من التباين الكلي في التنشئة 18.7مواقع التواصل االجتماعي ما نسبته ) تأثيرفقد فسر  سرةةاألي التنشئة التواصل االجتماعي ف

 األطفالتعزى لمتغير عدد  سرةةاألوسائل التواصل االجتماعي للتنشئة  ثرأل إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  وأظهرتأيضا، سرةةاأل

عقد دورات ب وتوصي الباحثة( كعمر لالم، سنة25قل من )اإليجابية في العمر لفئة أالتنشئة  نماطأل أثرالنتائج وجود  أظهرتفي حين 

في ظل  األبناءتهدف إلى توعيتهم بتأثير مواقع التواصل االجتماعي واالستخدام المفرط لها وكيفية رعاية  األمورء ألوليا أسرةةتدرةبية 

 .التكنولوجيا

 .العامالت، القطاع الصحي األمهات، سرةةاألتنشئة التواصل االجتماعي، المواقع الكلمات المفتاحية: 
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The impact of social media sites on Family upbringing from view pointof mother 

Working in the health sector 
 

 

Abstract 

 

This study aimed to identify the impact of social networking sites on family upbringing from the 

point of view of working mothers in the health sector in Karak Governorate. The study sample consisted 

of (150) mothers, who were chosen randomly. The social networking sites and the family upbringing 

scale were confirmed for their validity and reliability. 

The results concluded that the impact of social networking sites and patterns of family upbringing 

came with a high average from the point of view of working mothers, and that there was a statistically 

significant correlation in the impact of social networking sites and patterns of positive upbringing. 

Social networking sites accounted for (18.7%) of the total variance in family upbringing, and also 

showed that there were no statistically significant differences in the impact of social media on family 

upbringing due to the variable number of children, while the results showed an effect of positive 

upbringing patterns in age for a group less than 25 as the age of the mother. The researcher recommends 

holding family training courses for parents aimed at educating them about the impact of social 

networking sites and the excessive use of them and how to care for children in light of technology. 

Key words:.social media sites , Family upbringing , mother Working , health sector 
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 :خلفية الدرارسة

مواقع التواصل االجتماعي من الضرورات الحياتية في العصر الحالي، إذ دخلت هذه المواقع على الحياة االجتماعية  د  تع  

والسلبي في آن واحد، فمنذ دخول مواقع التواصل االجتماعي على حياة األسرة حتى  اإليجابي ثروالحياة اليومية لألفراد، فكان لها األ

ابتعد أفرادها عن التواصل االجتماعي المتعارف عليه في لقاء األسرة واجتماعاتها المختلفة، فأصبحت التغيرات في جوهر العالقات 

باء واألبناء، وأصبح لكل فرد عالمه الخاص الذي انعزل فيه عن فأظهرت تفاعالت جديدة داخلها، أدى إلى وجود فجوة بين اآل سرةةاأل

 واالجتماعية وطبيعة التفاعالت المتجددة بينهم. سرةةاألاألسرة في التنشئة  أنماطسلبا على  أثرمحيطه االجتماعي، الذي 

 التفاهم من نوع  إيجاد بغرض أخرى  إلى مجموعة ومن خرآ إلى شخص من للمعلومات، هادفة نقل عملية بأنه التواصل يعرف 

 بطرةقة أكثر أو طرفين بين واألفكار المعلومات وتبادل نقل خاللها من يتم التي العملية هو االجتماعي فالتواصل لذلك بينهما، المتبادل

 من وذلك مختلفة، وثقافات مجموعات من األفراد تفاعل خالل من اتصالية وسائل عدة أو وسيلة وباستخدام مباشرة، غير أو مباشرة

 ((Al-Atoum,; Al-Koufahi,& Mirza, 2011)الرسالة وفهم المعنى لتوصيلالفرصة  إتاحة أجل

..( عن طرةق مواقع وخدمات أصدقاء، زمالء،  أقاربعملية تواصل مع عدد من الناس ) هوالتواصل االجتماعي  مصطلحو  

بتلك  إمدادك أثناءبل وتتزامن معك  معلومة بإعطاءالكترونية، توفر سرعة وصول المعلومات على نطاق واسع، فهي مواقع ال تكتفي 

 (Al-Miqdadi, 2013).اإلنترنتتبادلي فوري على شبكة  أسلوبالمعلومات وبذلك يكون 

 تتيح للوةب الثاني الجيل مع ، ظهرتاإلنترنت شبكة على المواقع من مجموعة على يطلق مصطلحمواقع التواصل االجتماعي هي  أما

 ،(لخإ .... شركة مدرسة، جامعة، بلد،)انتماء شبكات أو مجموعات اهتمام حسب يجمعهم افتراضي مجتمع بيئة في األفراد بين التواصل

 أخبارهم ومعرفة لآلخرةن الشخصية الملفات على االطالع أو الرسائل إرسال مثل التواصل المباشر خدمات طرةق يتمعن هذا كل

تتم  التي مجانيةالخدمات عرفها بالفقد ( williams,2010) أما وةليامز، (Al-Rasheed, 2013للعرض ) التي يتيحونها ومعلوماتهم

ة التي تسمح للمشترك فيها اإللكترونيفهي منظومة من الشبكات ، من خالل شبكة تفاعليةوتعمل على تسهيل االتصال  اإلنترنتعبر 

ديهم الهوايات واالهتمامات ل آخرةن أعضاءلكتروني، مع إن ثم ربطة عن طرةق نظام اجتماعي ، ومموقع خاص بهبإنشاء 

 (Alrawe2012)نفسها

 جديدة معلومات المجتمع أفراد كسابإ :(Alawneh, 2012)ةلعالونوفقا ل اآلتية العناصر في االجتماعي التواصل أهمية وتكمن 

، واإلذاعة والمجالت الصحف في نشره يتم ما خالل من بينهم مايف االجتماعي التفاعل فرص من تزةد كما التواصل مهارات خالل من
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تكوةن سلوك الفرد ، و بينهما المتبادل التفاهم من نوع إيجاد أخرى بغرض إلى مجموعة ومن خرآ إلى شخص من والمعرفة الثقافة نقلو 

تبادل المشاعر ونقل األفكار واستعراض ، و والتقاليد، فيتعلم اللغة، والثقافة، والقيم والعادات اإلنسانية، فمن خالله يكتسب الخصائص 

 والمبادرة التعبير على والقدرة والتفكير واإلقناع التحدث مهارات، وإكسابه النظر وتوفير المعلومات والرقابةاألخبار وتناقل وجهات 

 .والمناقشة

 تمثل الناس من مجموعة من الشبكات هذه داخلية خاصة:وتتكون  شبكات :هما ،ينرئيس نوعين إلى وسائل التواصل تقسمو

 فقط هؤالء األشخاص دعوة في وةتحكم منظمة أو تعليمية مؤسسة داخل أو ما تجمع داخل األفراد يمثل خاصا أو مغلقا مجتمعا

 في والدخول اجتماعات وملفات، وحضور تدوةن وتبادل آراء من أنشطته في والمشاركة للموقع للدخول الناس من غيرهم وليس

 مستخدمي لجميع متاحة شبكات هيو  عامة: خارجية شبكاتو  (.linked inاألنشطة، مثل شبكة ) من وغيرها مباشرة مناقشات

 مثل عامة وخدمات للمستخدمين شخصية ملفات من يتكون  النوع وهذا ،المستخدمينلجذب  خصيصا صممت بل ،اإلنترنت

 محددة تصنيفات على بناءً  والمعلومات والنصوص الروابطو  والمرئية الصوتية ملفاتالصور وال مشاركةو  الشخصيةالمراسالت 

 . (Al-Sayed, A.& Abdel-Aal, 2009) (Facebookشبكة ) مثل ،النطاق الجغرافي أو العملأو  بالدراسة مرتبطة

العالمية: حيث تلغي الحواجز الجغرافية والمكانية، وتتحطم فيها الحدود الدولية،  :اوسائل التواصل االجتماعي بعدة ميزات منهتتمتع و 

مرسل وكاتب  وهوبل وقارئ، التفاعلية: فالفرد فيها مستق  ، و الفرد في الغرب في بساطة وسهولةفيستطيع الفرد في الشرق التواصل مع 

التنوع وتعدد االستعماالت : فيستخدمها الطالب ، و المشاهدين والقراءة من لالفاع للمشاركة اً ، وتعطي حيز تلغي السلبيةفهي ومشارك، لذا 

سهولة االستخدام : فالشبكات االجتماعية تستخدم الحروف، ، و للتعلم والعالم لبث علمه وتعليم الناس، والكاتب للتواصل مع الُقراء وهكذا

التوفير واالقتصادية: في الجهد، والوقت، والمال في ظل المجانية االشتراكية ، و تسهل للمستخدم التفاعللصور التي والرموز وا

والتسجيل، فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز على شبكات التواصل االجتماعي، فهي ليست حكرا  على أصحاب األموال أو على 

 .(Awad, 2014)جماعة دون أخرى 

 :هاومخاطر  التواصل االجتماعي مواقعمزايا 

 أثرالذي  ،نجاح عالقاته االجتماعية، وفي هذا العصر تطورت وسائل االتصال بشكل كبيرمدى يقاس نجاح الفرد ب أصبح لقد 

فقد اكتسب األفراد معلومات جديدة وطورت قدراتهم  ،وغيرها والسياسيةوالفكرةة  والثقافيةالحياة االجتماعية  نواحيعلى جميع بدوره 

وكسب الرزق والدعوة إلى هداية  اإللكترونيالفردية ومهاراتهم، لبساطة اللغة واستخدام الحروف والرموز، وكذلك من مزاياها التسوةق 
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هذا التطور كان له  أن إالالناس بالنصح واإلرشاد، وتقوةة العالقات االجتماعية بين األفراد في مواقعهم المختلفة وخاصة البعيدة منها، 

يقضون وقتا طوةال في التعامل مع شبكات  فاألفرادفي المجتمع،  األفراد بين العالقات وتفكيك اجتماعياً  األفراد عزل في كبير دور

األخالقي والكذب والخداع والنفاق الفساد  إلىمرغوبة أدت  مواد غيرعرض ، و (Abdo, 2009)ةالتواصل االجتماعي بطرةقة الفت

، (Ahmad& Muhammad, 2017أحمد و محمد، و Sari, 2008ساري )وتدني مستوى التحصيل الدراسي لألبناء اإللكتروني

أدت و  اإللكتروني،وانتشار الخيانة الزوجية واالنحرافات واالبتزاز  وزوجية أسرةةمشكالت وسببت بين األفراد،  فقدان التواصل الطبيعيو 

أي رهاب فقدان  النوموفوبيا : :النفسية ومن بينها األمراض، وانتشار (Al-Kohl, 2017) وازدياد حاالت الطالق. األسرتفكك  إلى

و استقبال أثم عدم القدرة على االتصال  ًا،تواجده خارج نطاق التغطية زمن أوالهاتف المحمول، والشعور بالخوف من فقدانه 

م الظهر آالالصحية مثل ضعف النظر والسمع و  األمراضماعي، و مواقع التواصل االجت إدماناالتصاالت وهو يحدث عن طرةق 

 .(Al-Awadi&Shebita, 2014) نوموالكتف وقلة ال ةبوالرق

 مواقع التواصل االجتماعي: وتأثير رسرةةاألالتنشئة 

عن خمسة  ، فالطفل يحتاج ما ال يقلاألبناءواضح في حياة  تأثيرمن المؤسسات االجتماعية غير الرسمية التي لها  األسرة إن 

التي  الحياتية، وتسيير حياته باالعتماد على معلوماته ومعارفه عشر عاما لكي يحقق نضجا عقليا وبدنيا يمكنه من االعتماد على نفسه

في  األولىهي المؤسسة االجتماعية  األسرةوبذلك تعتبر  ،التي تربى عليها الطرةقةبنفس  بنائهأ، وتربية األسرةاكتسبها من خبراته داخل 

 واتجاهاتهم بما يتناسب مع ثقافة المجتمع. فكارهمأعلى  تأثيرها، األبناءفي عقول  واألفكارالمسؤولة عن غرس القيم  ،المجتمع

يجابيا في سلوكهم وتطوةر قدراتهم المعرفية والعقلية في االتصال بالعالم الخارجي والقدرة على إتؤثر  واألبناء اآلباءبين  الناجحةفالعالقة 

هي سبب لتقبلهم في المجتمع  اآلباءاتجاههم من قبل  والمراقبة والمتابعةالحماية  نأ أبنائهم، وتفهم اآلخرةنالتعاون والتفاعل مع 

 (.Abu haif, 2006وااللتزام بالضبط االجتماعي ) األكبرالخارجي 

 (:Hamdan, 2006من مخاطر التواصل االجتماعي بما يلي) أفرادهافي وقاية  األسرةوةمكن تحديد دور 

 من وهذا يتطلب خاص، بشكل االجتماعي التواصل ومواقع عام، بشكل لإلنترنت األبناء الستعمال عام ة أسرةة أحكام وضع .1

 الوفاء عليهم وحياتية أسرةةو  ومدرسية شخصية حاجات لديهم ألن   منتظمة؛ بصورة المواقع هذه   الستعمال األبناء توجيه األسرة

 المواقع، هذه   مع بأنفسهم جانباً  االنعزال دون  وهادفة، واقعية اجتماعية عالقات ب بناء األبناء على التركيز  يجب كما بها،
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 أو األحاديث تصديق من األبناء وتحذير هم،ئأبنا مع يتواصلون  الذين والمعارف األصدقاء معرفة كذلك األسرة وعلى

 .والحرام الحالل بمبادئ يلتزمون  ال ومنحرفين فاسدين أشخاص تصدر من التي المعلومات

م شخصياتهم وطموحاتهم وفهم أبنائها، مع الجلوس سرةيجب على األ المخاطر، هذه   من للوقاية الُمسبق األسرة تخطيط .2  وتفه 

 من عليهم ينقص تعليمهم ما ثم   ومن االجتماعي، التواصل ب مواقع ُمتعلقة ومهارات معارف من فيها ب ما وحاجاتهم، رغباتهم

 والصدق، األمانة مبادئ والعمل على بالقول وتعوةدهم األبناء وتربية الُمعاصرة، ةاإللكتروني والسلوكية العلمية المجاالت هذه  

 لهم قرانأ بصحبة أو بمفردهم أو األسرة من كانوا على مرأى سواء القيم، بهذه   واقعهم في أو المواقع هذه   في ذاتياً  والتصرف

 ذلك يكون  أن دون  محددة، أوقات وفي ُمحددة مفيدة ألغراض المواقع هذه   استخدام على األسرة تأكيد وكذلك المنزل، خارج

 األخرى. اليومية والمواعيد المسؤوليات حساب على

 في أجل التشاور من وذلك وأصدقاءاألسرة، الواحدة األسرة أعضاء تضم مجموعات شكل على اجتماعي تواصل مواقع تكوةن .3

 وإشباع لهم، وُمفيد هو جديد ما ُكل على واالطالع والخبرات المعارف وتبادل ،وأرائهم ُمشاركاتهم ودعم األبناء، تهم قضايا

 متواصل. بشكل أبنائهم متابعة لألسرة ُيتيح مما الُمنضبط؛ والتعارف التواصل في رغباتهم

 :رسرةةاألالتنشئة 

، من خالل العالقة القائمة بين اآلباء واألبناء، فمن اآلباء من يستخدم أسلوب العقاب، ومنهم سرةةاألوتتحدد أساليب التنشئة  

ميع هذه األساليب أسلوب الحماية الزائدة، ومنهم من يهمل األبناء إهمااًل كامال، كما أن ج أوالنصح واإلرشاد،  يستخدم أسلوبمن 

األسرة تحدد إن كان الطفل سينمو ، فن بيئة إلى أخرى بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتختلف هذه األساليب م أثرتت

 أنماطعن تحديد سمات شخصيته وسلوكه في المستقبل، وذلك من خالل  ير سليم فهي المسؤولةغ أو اسليم نفسيا واجتماعيا انمو 

ة وصواًل لمرحلة وأساليب لتنشئة التي يتبعها الوالدان في تربية أبنائهما في مراحل العمر المختلفة لألبناء، من الطفولة للمراهق

 ((Al-Najem, 2007الشباب

عملية تحول للفرد من كائن بيولوجي إلى فرد اجتماعي، وةنظر إلى التنشئة الوالدية بأنها  بأنها (Nasser, 2004وةعرفها ناصر)

 .نين المجتمع ألفرادهعملية يتم بواسطتها نقل قيم ومبادئ وعادات وقوا
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ولكنها تنمو من خالل  ،عملية إنسانية واجتماعية من خاللها يكتسب الفرد طبيعته اإلنسانية التي ال تولد معهوتعرف على أنها 

المواقف ومشاركته تجارب الحياة مع اآلخرةن، فهي تهدف إلى تحوةل الفرد إلى عضو فاعل قادر على القيام بأدواره االجتماعية والتي 

بر جميعها تتم من خالل الكثير من الجماعات والمؤسسات )األسرة، المدرسة، الجامعة، دور العبادة، الرفاق ووسائل اإلعالم( التي ُتعت

وسائط حتمية ومفروضة لعملية التنشئة، فعلى الرغم من اختالف تلك المؤسسات في أدوارها إال  أن ها تشترك جميعها في تشكيل قيم 

 نماطالمرغوب فيها من الناحية الدينية واألخالقية واالجتماعية واالبتعاد عن األ نماطاألفراد ومعتقداتهم وسلوكياتهم بحيث ينحو نحو األ

 (.Al-Raqb& Al-Zeyoud, 2008فيها كاالنحرافات والعنف )غير المرغوب 

التنشئة  أنماطهم، حيث تعددت ئلتي يتبعها الوالدان لتنشئة أبناوهي عبارة عن اإلجراءات واألساليب ا :رسرةةاألالتنشئة  أنماط

 األفراد.ة في حياة اإليجابيالتي تعتبر مسؤولة عن كثير من الجوانب السلبية و  سرةةاأل

ن يتعامالن مع طفلهما بتسامح، وبتقبل أفكاره ومشاعره يالوالد ، لكون سرةةاألالتنشئة  أنماطمن أفضل  أواًل: النمط الديمقراطي:

يجابية إواستخدام أساليب نظام صارم  أيالبعد عن فرض بتوسط واعتدال، و  الجسمية والنفسية واالجتماعيةه إشباع حاجات، و وطموحاته

إلى حالة الرضى النفسي، ومن خالل  وةصل اجتماعيا الطفل تكيففينجاز وفقا لقدراتهم، اإلتشجيع نحو الوتحفيز التفكير، و كاإلقناع 

؛ ة على الطفلاإليجابي أثارةيقيمان عالقة دافئة مع أطفالهم، ومن  بل ،شاقة أون تربية الطفل مهمة صعبة أهذا النمط ال يرى الوالدان 

، وأفكاره آراءهالقدرة على حل المشكالت، الثقة بالنفس، وجعله شخصية سوةة قادرة على مواجهة مواقف الحياة وحرةة التعبير عن 

 (. Sawalha& Hawamdeh,2006)السلوكية التي يظهرها نماطفي األله إلى االستقالل ومبادرة وتلقائية ومي هنفسوةعتمد على 

هذا النمط بمحاسبة الطفل وبث الخوف والقلق في نفسه مما يؤثر سلبا في سلوكه، وةتضمن : يتصف النمط التسلطي ثانيا:

ن اآلراء قد تكون مصدر سخرةة وعقاب إن حدث ذلك فإ، و فرض الوالدين رأيهما على أبنائهما دون مراعاة رغباتهم وميولهم

مبدأ العنف بأشكاله المختلفة الجسدية واللفظية والرمزةة، ومبدأ : أهمهامن  مبادئةقوم هذا النمط على عدة و (. Kenawy, 2008)لهم

 & ,Watfa)المجافاة االنفعالية والعاطفية بين اآلباء واألبناء، وةتمثل ذلك بحواجز نفسية وتربوةة كبيرة بين أفراد األسرة الواحدة 

Shihab, 2001) ، فقدان الثقة ، استخدام أساليب العدوانية الشعور بالكفاءة،عدم يترتب على النمط التسلطي سلبيات منها: غالبا ما و

واألطفال الذين ينشئون في مثل هذا الجو ، بالنفس والعجز في مواجهة المواقف المختلفة واالستسالم وعدم القدرة على التمتع بالحياة
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 ,Hamshari)الكآبة واألنانية ن بالتردد وضعف الشخصية، وةكون عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية: مثلييكبرون متصف

2013.) 

الحب، والشرب، والحنان و  كاألكلعدم إشباع حاجاته الفسيولوجية والنفسية الضرورةة، مثل في يتثالثا: نمط اإلهمال: 

تشجيعه، وعدم المحاسبة على السلوك السلبي، مما قد يسبب له اإلحباط، وةنتج شخصية  أو، اإليجابيالسلوك  تعزةزوالنظافة، وعدم 

 .(Al-Rashdan,, 2005)غير متوافقة مع ذاتها و غير ملتزمة بقواعد المجتمع، 

مهما كانت، حيث يقوم الوالدان بتوفير أي شيء  هواإلذعان لمطالب االبنإلى اإلسراف في تدليل  ُيشير: رابًعا: نمط التدليل

 ,Rahimaن توفيرُه بسرعة )يرغبة بتملك أي شيء يرةدُه، مما يتطلب من الوالد يهسًبا لُه أم ال، وبذلك تتكون لديطلبُه سواء كان منا

، وكذا عدم تحمل ه طوال حياتهاحتياجات في قضاءولية، واالعتماد على الغير ا النمط إلى عدم تحمل الطفل المسؤ ، وةؤدي هذ(2005

وقد يحمل ، (Frederic, Fite& Rather, 2016د أن تلبى كافة مطالبه )الطفل مواقف الفشل واإلحباط في الحياة الخارجية حيث تعو  

مما قد يعرضه لبعض مواقف الفشل، وتوقع هذا اإلشباع المطلق من المجتمع فيما بعد، فيصطدم  ،بن هذا االتجاه معه إلى المدرسةاال

بعملية الضبط االجتماعي، وربما تعارضت رغباته مع التعاليم الدينية، كما تنمو نزعات األنانية وحب التملك لدى الطفل، حيث يرةد أن 

 (.Al-Azmi, 2019يمتلك كل شيء في الوجود )

 ن باقيبين األبناء، وتفضيل أحداهما ع المساواة هما بعدم يد الوالدين أو كلُيشير نمط التفرقة إلى قيام أحنمط التفرقة: خامًسا: 

المفضل لشخص غير  االبنلذلك يتحول  الميالد )األكبر أو األصغر(. فيسباب، مثل الجنس )ذكر أو أنثى(، والترتيب أأخوته، لعدة 

 ،أو مراعاة ظروف أي شخص، فمكانته التي يحظى بها لدى والديه لالهتماممن حوله، فهو غير مضطر  واحتياجاتمبال بشعور 

وةنتج عن هذا النمط  ،(Monica & Alfred, 2013يلقاها ) التيتجعله ال يرى إال نفسه وذاته التي تضخمت نتيجة للمعاملة الخاصة 

المكانة والقيمة. وعدم تحمل  فيقل منه أنه ليس له مثيل أو شبيه، فهم أ هاعتقادخوته، نتيجة إعلى من حوله وبخاصة  االبنتعالي 

 (.Wittenborn, 2002) هؤولية نتيجة اعتماديته على والديمسال

ُيشير إلى تقلُّب الوالدين في معاملة الطفل بين اللين والشدة، أو الَقبول والرفض، وهذا يؤد  ي إلى وجود طفل رسادرًسا: نمط التذبذب: 

ينه على تكوةن فكرة ثابتة عن سلوكه. كما يقصد به إدراُك الطفل من خالل معاملة والديه له أنهما ال  َقل ق بصفة مستمرة، وهذا ال ُيع 

يعامالنه معاملة واحدة في الموقف الواحد، بل إن هناك تذبذًبا قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين، وهذا األسلوب يجعل 
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أن يتوقَع رد فعل والديه إزاء سلوكه، كذلك يشمل هذا األسلوب إدراَك الطفل أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الطفل ال يستطيع 

 (.Al-Khatib, 2015الشخصي والوقتي، وليس هناك أساٌس ثابت لسلوك والديه نحوه )

ن الوالدين ُيشعران الطفل بالمحبة والسعادة عند إالوالدين في معاملة الطفل، حيث  ُيشير هذا النمط إلى ثباترسابًعا: نمط المتوازن: 

بشكل كبير لألطفال  نفعاًل شنيًعا، كما أن الوالدين في هذا النمط ينتبها ارتكبقيامه  باألمور الجيدة، وةوبخانه  أو ُيعاقبانه  إذا أخطأ أو 

 (.Nasser, 2004ل والديه  إزاء سلوكه  )على توقع ردة فع اهم، وهذا األسلوب يجعل الطفل قادر نهم وةنصحو ننهم يراقبو إحيث 

ع ا نو أوتتغير  ،ة والسلبية على األبناء في بعض جوانب شخصياتهماإليجابيتأثيراته  سرةةاألالتنشئة  أنماطإن لكل نمط من 

لة يؤثر في شخصيته وفي طبيعة معام أسرتهجنس الطفل في  نإ :األسرةالمولود وترتيبه في جنس  األساليب وشدتها تبعا لعوامل منها:

 إن :عمر الوالدين، و (Ali, 2010) يكون محط خبرة للوالدين، والمستوى التعليمي للوالدين فاألكبر وكذلك ترتيبه بين األوالد،، والديه له

الجانب األبناء في حيرة ودوامة بين ما كان األب كبير بالعمر يضع هذا تخدام أساليب تنشئة األبناء، وكلفي اس اكبير  االوالدين دور لعمر 

كلما كانت طرق  ،ه من تقدم حضاري وتكنولوجي، فكلما كان الفارق الزمني في العمر قليالنوبين ما يرو  ،التمسك بقيم وتوجيهات اآلباء

لحالة لإن  :والدينشخصية ال، و (Al-Rashdan,, 2005)وكذلك البيئة المجتمعية التي يعيش بها الطفل وةنشأ ا،المعاملة أكثر اتزان

والهروب من تحمل  ض اآلباء قد يتبع أسلوب الرفضاألبناء، فبع تنشئةالجسمية والنفسية والعقلية للوالدين انعكاسات ظاهرة على طرةقة 

ا على تنشئة تؤثر سلب نماطاألتلك ف إلثبات الذات وفرض النظام داخل األسرة، استعمال الشدة والتهديد والتسلط إلى أوالمسؤولية 

، وكذلك نتيجة لعدم االستقرار النفسي واالنفعالي في األسرة يؤدي إلى تذبذب وعدم استقرار في الجو السائد داخل األسرةفاألبناء، 

وما يسودها  العالقة بين الوالدين:، (Al-Zoubi,2006) وتلبية حاجاتهم األبناء ةتنشئله تأثير كبير في  لألسرةالمستوى االقتصادي 

 األمنوتؤدي العالقات السوةة بين الوالدين إلى إشباع حاجة الفرد من  ،لألبناءها على النمو النفسي أثر من تماسك أو اختالف، لها 

نمو نفسي غير سوي  إلىتؤدي إلى تفكك األسرة، مما يخلق جوا يؤدي  فإنهاأما التعاسة الزوجية  ،وعلى توافقه االجتماعي ،النفسي

الذي يسوده المحبة واأللفة والتسامح والثقة فالجو العاطفي عالقة األبوةن ، و (Sajida, 2013)إلى العزلة واالنطواء  األبناءوتدفع 

ما ينتج عنه زةادة الثقة بالنفس لديهم  ،يجابي يؤثر في شخصية األطفال ونموهم النفسي واالجتماعيإون يؤدي إلى توفير جو والتعا

تسم أساليب الوالدين في األسر كبيرة الحجم ت :حجم األسرة، و (Soumia, 2006والقدرة على التعامل مع جميع الظروف المختلفة )

هذه تكون و  لسيطرة،، وهنا تفرض القيود الصارمة وةزداد التسلط وااألبناءبإهمال أبنائهم؛ ألنه قد يصعب عليهم االهتمام بأمور كل 
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اني من كانت األسرة تع إذامما يؤثر سلبيا على طبيعة التنشئة لديهم، السيما  ،قل نجاحا في فاعلية الضبط األسري أاألغلب  في األسر

 (.,2013Al-Sunaidiوبالمقابل قله األبناء تجعلهم يستخدمون أسلوب الحوار واإلقناع )مشكالت كالسكن وقلة الدخل، 

 ما يلي: سرةةاألمن ابرز النظرةات التي حاولت تفسير التنشئة  :رسرةةاألنظرةات التنشئة 

عملية على أساس تقوم هذه النظرةة مستمرة مدى الحياة،  مبادئوفق  سرةةاألملية التنشئة ع: إن  نظرةة التفاعل الرمزي  .1

، وبالتالي يتم واالستجابةبين أفراد األسرة وبين المجتمع واألسر األخرى لتبادل الخبرة عن طرةق الُمثير  االجتماعيلتفاعل ا

يتفاعل  ،من والده ااألدوار تبعًا للنوع، نتيجة لذلك ينشأ االبن قرةب اختالفكد على ةؤ فراد المجتمع في ثقافة مشتركة، و صهر أ

تؤكد تلك النظرةة على تفاعل الطفل مع أسرته ومع ، الدتها تشاركها في أعمالهامن و  معه في جميع أعماله، واالبنة قرةبة

 Al-Ghazwiآلخرةن )ل اآلخرةن الكتساب الخبرة وتكوةن الذات التي يتم التعرف عليها من خالل تصور اآلخرةن له وتصوره

; Khaz'leh; Omar; Al-Banawi& Al-Taher, 2004).) 

على أن  األسرة بناء يحقق وظيفة مجتمعية، وتنظر للتنشئة االجتماعية كعملية ركز النظرةة : تالنظرةة البنائية الوظيفية .2

 االجتماعياجتماعية تعليمية تهدف إلى إكساب األفراد ثقافة المجتمع، حيث ُتشير النظرةة إلى أن  األسرة نسق فرعي للنسق 

توازنه. هنا يتعرض األفراد خالل التنشئة االجتماعية لعمليات  تتفاعل مع عناصره للمحافظة على البناء االجتماعي وتحقيق

األفراد  يتعلمواالمتثال التي تساعدهم على التوافق االجتماعي وارتباطهم بعملية التعليم، من خالل تلك النظرةة  سرةةاألالتنشئة 

أن يتم تحديد أدوار للذكور واإلناث يلتزم بها اتجاهات الوالدين عن طرةق التقليد والمحاكاة لألفعال واألقوال والسلوكيات، على 

المجتمع. بمعنى أن  تلك النظرةة تركز على العالقات االجتماعية داخل األسرة وبين األسرة والوحدات االجتماعية الكبرى من 

 (.Sharia, 2006خالل األدوار التي تؤديها في عملية التنشئة االجتماعية لألعضاء الجدد في المجتمع )

أن سلوكيات األفراد ُمتعلمة من خالل تجربته في الحياة، من هنا يجب على األهل أن والتي ترى : ة التعلم االجتماعينظرة .3

في المراحل تؤثر على األبناء تحديدًا في بداية تنشئتهم، ألن  األبناء أن التي من شأنها ، يقوموا بممارسة السلوكيات السوةة

لذا يجب على األهل أخذ الحيطة والحذر  ،أكثر تعلمًا وتغيرًا لسلوكهم حسب ما يرونه من أفراد أسرتهم ن العمرةة األولى يكونو 

تسهم في تشكيل ثقافتهم وتعوةدهم على تعلم السلوكيات والمعايير االجتماعية  سرةةاألفي سلوكياتهم أمام أبنائهم، فالتنشئة 

ع والمكافآت الُمستخدمة من قبل أسرهم التي تستخدم بعض الوسائل المقبولة من خالل أساليب الثواب والعقاب والتشجي
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تعلم االجتماعي أمثال دوالرد واألساليب في تحقيق التعلم، فأصحاب تلك النظرةة يرون وجود أهمية كبيرة للتعزةز في عملية ال

 Bandura & Walterالترو و ، أم ا باندورا تبعَا للتعزةزفمن وجهة نظرهم أن السلوك يتغير  Dollard & Mille[وميلر

 (.,2015Turkeyaالتعلم وبعض السلوكيات التي تظهر لدى األفراد فجأة ) يفسريشيران إلى أن  التعزةز ف

 وأرسئلتها: مشكلة الدرارسة

االتجاهات  وإكسابهم األبناءالكبير في تنشئة  ثراألالقطاعات االجتماعية التي ينبغي االهتمام بدراستها فلها  أهمتعد األسرة  من  

،  فهي التي تحدد نمو الشخصية السوةة أخرى واالتجاهات الدينية واالجتماعية والثقافية من جهة  ،من جهة واآلخرةن أنفسهمنحو 

-Al)الخواجا وتلبية حاجاتهم األبناءتنشئتهم المتعددة التي يتبعها الوالدين في رعاية  أنماطو من خالل طرق  ،لألبناء والالسوةة

Khawaja, 2005 أصبحتفقد  األبناءورعاية  سرةةاألالتنشئة  أنماطإلى تغير في  أدى(، ومع انتشار مواقع التواصل االجتماعي 

 أنماطيجابا وسلبا على إ تأثر في التفاعل بين أفراد المجتمع من جهة وبين أعضاء األسرة والتي بدورها  المتداولةالوسيلة الوحيدة 

 اإلفراطوالوظائف التي تمارسها طرأت عليها تغيرات بسبب  األدوارن ( أAl-Harbi, 2010فقد أظهرت نتائج دراسة الحربي) ،التفاعل

وقد يكون الستخدام وسائل التواصل االجتماعي جوانب سلبية  ،سرةةاألفي استخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل وظيفة التنشئة 

ة اإليجابي( فقد أظهرت أن الجوانب ,2013Al-Fadelدراسة الفاضل) أماتفكك األسري واالجتماعي، وال األبناءكإضاعة الوقت وعزلة 

، أما من الناحية السلبية فقد الستخدام مواقع التواصل االجتماعي قد زادت من الترابط االجتماعي ومنح األفراد مساحة للتعبير عن الرأي

 واجتماعية. أسرةة، وأدت إلى مشاكل دت إلى ضعف التواصل المباشرأ

 سرةةاألتهم دى دخول مواقع التواصل االجتماعي إلى حيا، أفي مراحل نمائية مختلفة ألطفال كأمومن خالل خبرة الباحثة  

التقليد لما يرونه والدخول بحوارات فكرةة ودينية مع  أهمهامن  ،دت إلى ظهور بعض السلوكات السلبيةأ ،والشخصية واالجتماعية

يضاح الصواب التعامل معهم الذي كان بين الديمقراطي في الحوار وإمتطرفين، ومشاكل دراسية وصحية، مما انعكس ذلك على طبيعة 

وسحب  اإلنترنتتصال بطع االإلى الحزم في ق اإلنترنتتواصل االجتماعي عبر والتقليل من عدد ساعات ال ،من الخطأ لهذه المواقع

 والصراخ والعصبية.يديهم الهواتف من أ

، سرةةاألوبناء على ذلك فقد ارتأت الباحثة القيام بالدراسة الحالية في الكشف عن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التنشئة  

 وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

523 
 

 العامالت في القطاع الصحي؟ األمهاتمن وجهة نظر لألبناء  سرةةاألتأثير مواقع التواصل االجتماعي على التنشئة  مستوى  ما  -1

 العامالت في القطاع الصحي؟ األمهاتانتشارا من وجهة نظر  سرةةاألالتنشئة  أنماطأكثر ما  -2

الكلي  تأثير مواقع التواصل االجتماعي بين( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ارتباطيةهل توجد عالقة   -3

 العامالت في القطاع الصحي؟ األمهاتمن وجهة نظر  االجتماعيةالتنشئة  أنماطواألبعاد و 

 ؟العامالت في القطاع الصحي األمهاتنظر  من وجهة سرةةاأللتواصل االجتماعي في التنشئة  لمواقع أثرهل يوجد  -4

من  سرةةاألوسائل التواصل االجتماعي على التنشئة  ثرأل (α≤0.05مستوى الداللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائية عندهل ت -5

 ؟األطفالتعزى لمتغيري العمر وعدد  العامالت في القطاع الصحي األمهاتنظر  وجهة

 ةأهداف الدرارس

 :اآلتي هدفت هذه الدراسة إلى

القطاع  فيالعامالت  األمهاتنظر  وجهةمن  لألبناء سرةةاألالتعرف على تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التنشئة  .1

 .الصحي

 .في ضوء مواقع التواصل االجتماعي السليمة سرةةاألالمعوقات التي تحد من التنشئة  أهمالتعرف على  .2

تعزى للمتغيرات  سرةةاألتأثير مواقع التواصل االجتماعي على التنشئة حول عينة الدراسة  أفراد آلراءدرجة الفروق  إلىالتعرف  .3

 .العامالت في القطاع الصحي لألمهات الديمغرافية

 أهمية الدرارسة: 

 األمهاتمن وجهة نظر  سرةةاألالتنشئة  كونها تتناول البحث في تأثير مواقع التواصل االجتماعي على في تكمن أهمية الدراسة

 : جانبينالعامالت في القطاع الصحي وجاءت في 
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 النظرةة:  األهمية

 وكيف نظرتهن لتأثير مواقع ،العامالت في القطاع الصحي األمهاتالفئة المستهدفة بالدراسة وهي همية الدراسة في تكمن أ  .1

وهذه من المواضيع  ،اإللكترونيبناء ورعايتهم في ظل التكنولوجيا الحديثة والتعليم التواصل االجتماعي على تنشئة األ

 حة العربية والعالمية.والمتغيرات الحديثة التي ظهرت على السا

 المختلفة آثارها ومالحظة االجتماعي، التواصل مواقع استخدام ظاهرة ازدياد حول المكتبة العربية بهذا النوع من الدراساتاء أثر  .2

والتوفيق  سرةةاأل، والتحقق من مدى تأثيرها على التنشئة سروعي بهذه المواضيع المؤثرة في األبناء واألوترسيخ ال األسرة على

 .بين الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية

 .يجابياتهاإع التواصل االجتماعي وسلبياتها و ثار مواقآتوعية المجتمع ب .3

 .باألسرةمن الدراسات التي تهتم بالمستجدات المعاصرة المتعلقة  .4

 األهمية التطبيقية:

على التنشئة  هاأثر و وتوجيهية في مخاطر مواقع التواصل االجتماعي  إرشاديةالقرار في عمل برامج  وأصحاب األسرقد تستفيد  .1

 .سرةةاأل

 .االستفادة من مقاييس الدراسة المطورة في دراسات مستقبلية .2

دمان مواقع التواصل االجتماعي والتعليم إفي ظل  سرةةاألساليب التنشئة مور لتحسين أهمية الدراسة ألولياء األتكمن أ  .3

 .اإللكتروني

 واإلجرائية: التعرةفات المفاهيمية

  :ثم ومن خاص به حساب بإنشاء فيها للمشترك تسمح التي ةاإللكتروني الشبكات من منظومة هيورسائل التواصل االجتماعي 

 (.Fadlallah, 2011والهوايات) نفس االهتمامات لديهم آخرةن أعضاء مع لكترونيإ اجتماعي نظام خالل من ربطه

 ة والسلبية  اإليجابيالعامالت في القطاع الصحي على استبانة تأثير مواقع التواصل االجتماعي  األمهاتجابة إ وُتعرف إجرائًيا

 .هذه الدراسة ألغراضالمطور المعد            
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  الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة  إكسابعملية تعلم وتعليم تقوم على التفاعل االجتماعي، بهدف : هي رسرةةاألالتنشئة

 .(Al-Sabawi, 2006، تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق معهم )ةالدوار اجتماعية معين

 ها من وجهة نظرهن المطورة أنماطو  سرةةاألاع الصحي على استبانة التنشئة العامالت في القط األمهاتجابة إ وُتعرف إجرائًيا

 .هذه الدراسة ألغراض ةالمعد           

 تي:باآل تتحدد نتائج الدراسة: ومحدداتها حدود الدرارسة

 .2021شباطخالل شهر  الحدود الزمانية:

 .المستشفى الحكومي والمراكز الصحية في قصبة الكرك الحدود المكانية:

 .العامالت المتزوجات في القطاع الصحي الحدود البشرةة:

 التنشئة ، ومقياستأثير وسائل التواصل االجتماعيالخصائص السيكومترةة لمقياسي الدراسة : مقياس الحدود الموضوعية:

 .سرةةاأل

 الدرارسات السابقة

 :ألهمها عرضاً  بموضوع الدراسة ومتغيراتها واآلتي مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة إلى الباحثة تتوصل

وسائل  تأثيرفي ضوء  لألبناء سرةةاألالوقوف على واقع التنشئة  إلى( والتي هدفت Hussein, 2016) حسين دراسة

وتوصلت نتائج  ،(18-15لطالب في المرحلة العمرةة ) األمور أولياء( من 100على ) ةالدراسالتواصل االجتماعي عليهم،طبقت عينة 

 أسئلة، وتقصيرهم في الرد عن األبناءعلى  وتأثيرهابمضامين مواقع التواصل االجتماعي  األمور أولياءقصور معرفة  إلىالدراسة 

 ألولياءومن ثم قصور الدور الفعلي  ،لهذه المواقع الخصوصيةتفعيل  بإمكانية، بجانب جهلهم المزةفةة اإللكترونيحول الهوايات  أبنائهم

 المتالحقة لمواقع التواصل االجتماعي.  التأثيراتورعايتهم من خطر  أبنائهملحماية  األمور

لشبكة الفيسبوك  األردنية األسرةجاءت هذه الدراسة للتعرف على استخدامات فقد ( Najadat, 2014)النجادات اسةدر  أما

منه لدى المتزوجات العامالت في جامعة اليرموك، وتصنف الدراسة من البحوث  المتحققة شباعاتودوافع هذه االستخدامات واإل

لديهن  العينة( من 65.5ما نسبته ) أنوتوصلت الدراسة  ،سؤاال 14على عينة البحث تضمنت  استبانةوتم توزةع  ،الوصفية التحليلية
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حدث أومعرفة  ،الفراغ أوقاتالقدامى والجدد والتسلية وشغل  األصدقاءحساب على الفيسبوك والهدف منه البقاء على تواصل مع 

 التطورات المحلية والعالمية، 

الكشف عن اآلثار االجتماعية  إلى( دراسة هدفت Al-Zaboon& Abu Sa`ilik, 2014وأجرى الزبون وأبو صعيليك )

لخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة اوالثقافية لشبكات التواصل االجتماعي على األطفال في سن المراهقة في األردن من الفئة العمرةة من 

وتوصلت ، طفال المنخرطين في استخدام الفيسبوكثى( من األأن 135( و )اذكر  141( فردا منهم )276وتكونت عينة الدراسة من )

خرةن على الشبكة خبار اآلأات االجتماعية من خالل متابعة هي توسيع العالق والثقافيةثار االجتماعية هم اآلأ ن ألى إالدراسة 

كان فثار السلبية ما اآلأ ذين يشتركون في نفس االهتمامات،صدقاء اللصداقات القائمة، وزةادة عدد األومجاملتهم،  وتعزةز وتوثيق ا

والتعرف إلى أفراد من الجنس اآلخر يرفض الكبار إقامة عالقة  ،ولساعات طوةلة مفيدةلعاب غير أهدار الوقت في موضوعات و إ برزها أ

ة اإليجابيثار ن اآلأطوةلة، وبينت النتائج  ألوقاتمعهم، واإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي والشعور بالرغبة الملحة لمتابعتها 

 ناث.كثر منها لدى اإلأثار السلبية تكونت لدى الذكور كثر من الذكور بينما اآلأناث تكونت لدى اإل

ل استخدام تقنية االتصال الحديثة على القيم االجتماعية من خال أثرمعرفة  إلى( Ali& Al-Zyoud, 2013دراسة )ت وهدف

وجود النتائج  وأظهرت ة،طالبا وطالب (370الباحث المنهج المسحي على عينة ) استخدم باء واألبناء،التواصل االجتماعي بين جيل اآل

بناء منذ الصغر ينعكس األة فغرس ثقافة الحوار مع استخدام وسائل التواصل على القيم االجتماعي ألثر إحصائيةفروق ذات داللة 

 خرةن. على اتجاهاتهم وسلوكياتهم مع اآل يجابياإ

استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي على  أثرإلى معرفة  هدفت(  والتي Normar, 2012) نومار دراسةوفي 

في الجزائر، و توصلت الدراسة إلى أن  الفيسبوكمن مستخدمي  افرد 265 عينةالدراسة على  أجربت حيث،  االجتماعيةالعالقات 

عند استخدام  أكثرسنا يتعامل بوعي  األكبرلسن، فالفرد الجنس وا لمتغيرمن مستخدم إلى آخر تبعا  يختلفاستخدام الفيسبوك 

 يمكنباالتصال الشخصي وجها لوجه،  كما ال  أثر، حيث االجتماعيةسلبية  على منظومة العالقات  أثارالهذا الموقع  أنالفيسبوك كما 

سلبا على العالقات  يؤثرنه ال أ يبين، مما وتوسيعهاوالقائمة و  القديمة االجتماعيةعلى العالقات  في الحفاظ يساعدنه قد أإنكار 

 .خبارهمأواالطالع على  األشخاصمن خالل التواصل الدائم بين  عليهاوالحفاظ  توسيعهاكذلك في  يساعدوإنما  ،االجتماعية
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شبكات التواصل االجتماعي على تفكير  تأثيرالتعرف على ( jain, gupta,& anand,2012دراسة جين وجوبتا واناند)وهدفت  

مواقع التواصل  أنوتوصلت النتائج إلى ( 30-18( فرد من الفئة العمرةة )100على عينة تكونت من ) ةاستبانحيث وزعت  ،الشباب

 على تفكير الشباب. تأثيرالعام ولها  الرأياالجتماعي تعمل على تعبئة 

كاديمي وعالقته بالتحصيل األ اإلنترنتاستخدام  لمعرفة (Tarawneh& Al-Fnaikh,2011وهدفت دراسة الطراونة والفنيخ )

وتوصلت  ة،( طالبا وطالب595نة الدراسة من )والتكيف االجتماعي واالكتئاب ومهارات االتصال لدى طلبة جامعة القصيم، وتكونت عي

تي تعزى إلى عدد ساعات ودرجة االكتئاب الكاديمي، التكيف االجتماعي، حصائيا في كل من التحصيل األإالنتيجة لفروق دالة 

 .اإلنترنتاستخدام 

( هدفت إلى البحث في العالقة بين شبكات التواصل pollet, Robert &dunbar, 2011دراسة بولت وروبرت ودنبر) 

عمارهم من أ  تراوحت ،اً فرد (117االجتماعي وحجم العالقات االجتماعية الواقعية، والتقارب العاطفي فيها. تكونت عينة الدراسة من )

( عامًا من مستخدمي تلك الوسائط في هولندا. توصلت الدراسة إلى أن الوقت الذي يمضيه األفراد في استخدام شبكات 18-63)

التواصل االجتماعي يرتبط بعدد األصدقاء على الشبكة، وال يرتبط بعدد األصدقاء على أرض الواقع، أو بالشعور بالتقارب العاطفي 

ن لديهم عالقات اجتماعية واقعية ة بغيرهم ال تشير بأاإللكترونيما أن نتائج مقارنة المنخرطين بشبكات التواصل االجتماعي معهم ك

 كثر من غيرهم.أصدقائهم الحقيقين أيا مع نهم متقاربون عاطفأو أكثر أ

الستخدام مواقع الشبكات ( إلى التعرف على التأثير االجتماعي kieth et al,2011خرون)آوقد هدفت دراسة كيث و 

واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة توصلت الدراسة إلى أن  ،( شاب بأمرةكيا1200االجتماعية. وأجرةت الدراسة على عينة )

س ة مما كانت عليه قبل عامين، كما توصلت تلك الدراسة إلى أن استخدام )الفييالعالقات االجتماعية في أمرةكيا أصبحت أكثر حميم

وأن جزءًا صغيرًا فقط من مستخدمي )الفيس بوك( في أمرةكا لم يلتقوا  ،بوك( ساعد بشكل كبير في إيجاد عالقات وثيقة بين األفراد

 بأصدقائهم في )الفيس بوك( من قبل.

يس ( الكشف عن العوامل المؤثرة في طول الوقت التي يقضيه المستخدمون لشبكة )الفulusu,2010ولوسو )أوهدفت دراسة 

فردًا من اإلناث  199ة من بوك( من خالل استبانة تم توزةعها على عينة من مستخدمي )الفيس بوك( في تركيا، وتكونت العين
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يتعل ق األول بأسباب االستخدام وتضمن  ،(، وقد قسمت االستبانة إلى شقينعام 58-18عمارهم بين )أ ( من الذكور تراوحت 207و)

صل االجتماعي، الكتابة على الحائط، التسلية، الوقت الحر، والبحث عن األصدقاء. أما الشق الثاني خمسة عناوةن رئيسة، هي: التوا

من االستبانة، فيتعلق بالعالمات واإلعالنات التجارةة وما تضيفه من اتجاهات. وقد خلصت الدراسة أن التسلية والعالمات واإلعالنات 

شارت نتائج الدراسة إلى أن غير المتزوجين أكما  ،فراد على شبكة فيس بوكيقضيه األ ر ة تزةد من الوقت التيالتجارةة واألوقات الح

 جل التسلية مقارنة بالمتزوجين.أطول في استخدام شبكة فيس بوك من أكثر جنوحًا لقضاء وقت أ

التواصل في ية والوحدة وشبكات هدفت إلى إيجاد العالقة بين كل من الشخص ( hardic& tee,2007دراسة هارديكوتي) 

العالمي، وكان غالبية المستجيبين من  اإلنترنت( فردا المتطوعين من مجتمع 96حيث تكونت عينة الدراسة من ) دمان على اإلنترنتاإل

ن ألى إوأنشطة اإلنترنت. توصلت الدراسة أستراليا، وجهت لهم أسئلة بغرف المحادثة حول الشخصية واالنفعاالت وشبكات التواصل 

%( تم تصنيفهم كمستخدمين 52عينة الدراسة تم تصنيفهم كمستخدمين عاديين وفق معايير اإلدمان، في حين أن )%( من 40)

، وبينت الدراسة وجود عالقة وطيدة بين الشخصية اإلنترنت%( كمدمنين بشكل مرضي على 8مفرطين لإلنترنت، بينما تم تصنيف )

 خرى أمان على اإلنترنت من جهة جتماعي من جهة، واإلدوالوحدة وشبكات التواصل اال

بين أفراد  سرةةاأل( على العالقات اإلنترنتاستخدام ) أثر( بدراسة هدفت إلى دراسة Al-Oweidi,2004وقد قام العوةضي ) 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: عدم وجود  ،( أسرة200ولقد تم اختيار عينة فرضية عددها ) ،األسرة السعودية

ينهم وبين األخوة، باإلضافة ( في العالقة بينهم وبين الوالدين، وباإلنترنتفروق ذات دالل معنوةة بين جنس األبناء، تأثير استخدام )

، وعدم وجود عالقة بين الحالة سرةةاألقات ( في العالاإلنترنتن اختالف عمر المستخدم ليس له عالقة بمدى تأثير استخدام )أإلى 

 خوة. اإل على العالقة بين الزوجين وبين الوالدين واألبناء وبين اإلنترنتالتعليمية وبين تأثير استخدام 

 -اإلنترنت( ( دراسته التي هدفت إلى معرفة األبعاد النفسية، واالجتماعية، والثقافية التي تركها )Sari, 2008وأجرى ساري )  

على عالقات الشباب االجتماعية بأسرهم، وتفاعالتهم االجتماعية مع معارفهم،  -لكترونية حديثة في المجتمع إبوصفه وسيلة اتصال 

وأصدقائهم، وقد اعتمد الباحث على منهج المسح االجتماعي طبقت في المجتمع القطري على عينة من الشباب في مدينة الدوحة من 

( 38,6ما نسبته ) دأهمها: وجو (، وتم استخدام أداة االستبانة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من 471بلغ حجمها ) كال الجنسيين

 (.اإلنترنتمن أفراد العينة كانوا قد تحدوا آليات الضبط األسري واالجتماعي، وقاموا بلقاءات مباشرة وجها لوجه بمن تعرفوا إليهم عبر )
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وشبكات التواصل االجتماعي على المجتمع، ومدى  اإلنترنت أثرمعرفة  إلى( التي هدفت Al-Helifi, 2002)الحليفيدراسة  

( طالبا في المرحلة 137طبقت الدراسة على ) ثالشبكات، حيات والسلبيات لمستخدمي تلك اإليجابياالستفادة من تلك المواقع و 

تبادل المعلومات وتقرةب  ألغراضلديهم رغبة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي  العينةفراد أن معظم أظهرت النتائج أ، و الجامعية

ن هناك الكثير من أمونها للترفيه والتسلية، كما تمام مهامهم العلمية كذلك يستخدإلطالب في الجامعات وتساعدهم على المسافات بين ا

دمان وهذا ما يجعل تلك المواقع مسيطرة بشكل لى مرحلة اإلإتصل  االجتماعي لفترات طوةلة قد السلبيات الستخدام مواقع التواصل

 كامل على حياة الفرد. 

 : على الدرارسات السابقة وتعقيباً 

، كأحد الموضوعات الهامة في سرةةاألوالتنشئة ، تأثير مواقع التواصل االجتماعيسابقة يالحظ أهمية وباستعراض الدراسات ال 

الدراسات على المستوى العالمي وخاصة في المجتمعات الغربية والعربية. وكيف ربطت هذه المتغيرات الحياة، حيث حظيت بالعديد من 

، (kieth et al,2011خرون)آكيث و  بمتغيرات أخرى، ساعدت في الحصول على نتائج تدل على أهمية وجود هذه المتغيرات، كدراسة

 فقد اهتمت مجموعة من الدراسات السابقة بتأثير، (Hussein, 2016) حسين، ودراسة (Al-Oweidi,2004العوةضي )ودراسة 

، (Sari, 2008ساري )، ودراسة (Al-Helifi, 2002)الحليفي كدراسة سرةةاألعلى األفراد والعالقات  مواقع التواصل االجتماعي

درجة تأثير مواقع التواصل  إيجادولم تجد الباحثة أيا من الدراسات السابقة التي حاولت ، (Al-Oweidi,2004العوةضي )ودراسة 

 .األمهاتمن وجهة نظر  ثرإلظهار األارتباطية بعالقة  إيجاباوكيف ارتبطت سلبا أو  سرةةاألالتنشئة  أنماطاالجتماعي أو 

الدراسة واختيار المنهج والتصميم ومناقشة النتائج من حيث االتفاق  الدراسات السابقة في تطوةر أداتي استفادت الدراسة الحالية من

 واالختالف.

 كيفياً  تعبيرًا دقيقاً  ،ليعبر عن ظاهرة الدراسة التحليلي المنهج الوصفي الحالية الدراسةاتبعت : اإلحصائيةوالمعالجة  منهج الدرارسة

إنما  ،وال يقف هذا عند مجرد جمع بيانات وصفية،لمن خالل أرقام وجداو  رقمياً  بإعطائها وصفاً  وكمياً  ،بوصفها وتوضيح خصائصها

 وتصنيفها وبيان نوعية العالقة بين متغيراتها. ،وتحليل وربط وتفسير لهذه البيانات ،يتعدى ذلك إلى محاولة تشخيص
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 اً ( أم522من) العامالت في القطاع الصحي الحكومي في قصبة الكرك  األمهاتتكون مجتمع الدراسة من جميع : مجتمع الدرارسة

 م.2019/2020في القطاع الصحي في قصبة الكرك وفق إحصائية مديرةة صحة الكرك ةعامل

موزعات على ، تم اختيارهن بطرةقة العينة القصدية ( أم عامله في القطاع الصحي150تكونت عينة الدراسة من ) :عينة الدرارسة

 . %( من مجتمع الدراسة28شكلن ما نسبته ) المراكز الصحية والمستشفى الحكومي في قصبة الكرك

 تم استخدام أداتين هما:  ألغراض الدراسة الحالية  :الدرارسة ااتأد

 العديد من من خالل االطالع على ،تأثير مواقع التواصل االجتماعيمقياس تم تطوةر : تأثير مواقع التواصل االجتماعيأوال: مقياس 

( Al-Rashidat,2017)الرشيدات مثل دراسة االجتماعي على األبناء وتنشئتهم،المتعلقة بتأثير مواقع التواصل  الدراسات السابقة

تكون المقياس بصورته األولية من و  (Louaiza& Fatima, 2018ودراسة لوةزة وفطيمة) (،Al-Omari, 2018ودراسة العمري)

لمواقع التواصل  اإليجابيبعدين: التأثير  إلىموزعة تقيس تأثير مواقع التواصل االجتماعي على األبناء وتنشئتهم  ( فقرة35)

(، غير 3(، محايدة)4(، موافقة)5بشدة) ة، وفق تدرةج ليكرت الخماسي) موافقالتأثير السلبي لمواقع التواصل االجتماعي، و االجتماعي

 :هما التحقق من مؤشرات صدقه بطرةقتينوتم (( 1(، غير موافقة بشدة)2موافقة)

وعلم النفس في جامعة  من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم االجتماعية مجموعةعرضه على من خالل  :الظاهري صدق ال

قياس ولفئة بفقرات المقياس من حيث الصياغة اللغوةة ومدى انتماء الفقرات للم آرائهم إلبداء ( محكمين7وقد بلغ عددهم) ،مؤتة

 (26، 20، 10، 7عدلت صياغة بعض الفقرات مثل الفقرة) و على الفقرة  لإلبقاءمحكمين % من ال80 تفاقنسبة االدراسة، وتم اعتماد 

 :اآلتية األبعاد( فقرة موزعة على 32المقياس بصورته النهائية مكون من ) أصبحوبهذا فقد 

 يجابية، إ( فقرة 17وةتكون من ) ،يلمواقع التواصل االجتماع اإليجابيالتأثير : األولالبعد 

 ( فقرة سلبية.15وةتكون من ) ،البعد الثاني: التأثير السلبي لمواقع التواصل االجتماعي

من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها،  اً ( أم30عينة استطالعية بلغت)تطبيق المقياس على وذلك من خالل  صدق البناء الداخلي: 

(، وبلغت معامالت االرتباط بين 0.85-0.65وتراوحت معامالت االرتباط بين) ،وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية

وجميعها ذات داللة إحصائية عند  (0.83الثاني)( وللبعد 0.75)األولبعدي المقياس والدرجة الكلية وبلغت معامالت االرتباط للبعد 
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 (.α≥ 0.01مستوى داللة )

 وتنشئتهم، من خالل: األبناءتأثير مواقع التواصل االجتماعي على مقياس ثبات تم التحقق من كما   

وذلك من خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعية CronbachAlphaمعادلة كرونباخ ألفا استخدام طرةقة االتساق الداخلي ب

 ، من مجتمع الدراسة ومن خارج عينته.امأ( 30بلغت)

رتباط بين اال ثم تم استخراج معامل ،سبوعينأعلى نفس العينة بفارق زمني  test retestعادة االختبار إ رةقة االختبار و والثبات بط 

 ( يوضح معاملي الثبات: 1والدرجة الكلية والجدول رقم)  مرتي التطبيق، وذلك على مستوى بعري المقياس 

 (: معامالت الثبات لبعدي مقياس تأثير مواقع التواصل االجتماعي  1جدول )   

 عادةثبات اإل لفاأ عامل الثبات كرونباخم البعد

 0.76 0.92 لمواقع التواصل االجتماعي  اإليجابيالتأثير 

 0.81 0.88 االجتماعيالتأثير السلبي لمواقع التواصل 

 0.79 0.90 الكلي

( لالتساق الداخلي 0.90( أن معامالت الثبات لمقياس تأثير مواقع التواصل االجتماعي الكلي )1عند استعراض نتائج الجدول )

 الدراسة الحالية. ألغراضوهذه القيم مقبولة اإلعادة ( في اختبار 0.79و)

 :هوتفسير  هوتصحيح االجتماعي مقياس تأثير مواقع التواصلطرةقة تطبيق 

 1.33=  3÷  4المدى =، 4=  1 -5المدى =
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 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع فما فوق 3.68

 

 : رسرةةاألالتنشئة ثانيا: مقياس 

مثل دراسة ، سرةةاألالتنشئة  أنماطب، من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة سرةةاألالتنشئة تم تطوةر مقياس   

 (،Al-Raqb& Al-Zeyoud, 2008ودراسة الرقب والزةود) (،Al-Alji, 2017)العلجي( ودراسة Al-Qahtani, 2002)القحطاني

التنشئة السلبية وتشمل خمسة  أنماطبعدين:  علىموزعة  سرةةاألالتنشئة  أنماط( فقرة تقيس 60وتكون المقياس بصورته األولية من )

ة وتشمل خمسة مجاالت هي: اإليجابي سرةةاألالتنشئة  أنماط، و مجاالت هي: التسلط، واالهتمام، والحماية الزائدة، والتفرقة، والتذبذب

(، 4(، موافقة)5بشدة) ةرت الخماسي) موافقا، وفق تدرةج ليكالمسؤوليةالتقبل، التعاون، مراعاة الميول واالتجاهات، والحوار، وتحمل 

 (( وتم التحقق من مؤشرات صدقه بطرةقتين هما:1(، غير موافقة بشدة)2(، غير موافقة)3محايدة)

معة من خالل عرضه على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم االجتماعية وعلم النفس في جا الصدق الظاهري: 

( محكمين إلبداء آرائهم بفقرات المقياس من حيث الصياغة اللغوةة ومدى انتماء الفقرات للمقياس ولفئة 7مؤتة، وقد بلغ عددهم)

حيث عدلت صياغة بعض الفقرات وبهذا فقد أصبح المقياس  ،على الفقرةمحكمين لإلبقاء ال % من80 اتفاقنسبة اعتماد الدراسة، وتم 

 ( فقرة موزعة على األبعاد اآلتية:50من ) ابصورته النهائية مكون

 .فقرات سلبية 5في كل مجال ، سلبية( فقرة 25) السلبية  سرةةاألالتنشئة  أنماطالبعد األول: 

 .يجابيةإفقرات  5فقرة سلبية، في كل مجال ( 25ة  )اإليجابي سرةةاألالتنشئة  أنماطالبعد الثاني: 

من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها،  ا( أم30وذلك من خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت) صدق البناء الداخلي: 
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وللمجاالت  (،0.88-0.48وتراوحت معامالت االرتباط بين) ،لنمط التنشئة السلبية وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية

(، ومجال 0.82(، ومجال الحماية الزائدة بلغ)0.63همال بلغ) ( ومجال اإل0.55تي مجال التسلط بلغ)مع الدرجة الكلية كانت كاآل

ية فقد تراوحت معامالت االرتباط لفقراته مع الدرجة الكل  اإليجابيما نمط التنشئة أ(،  0.82(، ومجال التذبذب بلغ) 0.49التفرقة بلغ)

تي: مجال التقبل) فقد جاءت معامالت االرتباط كاآل اإليجابي( وللمجاالت الفرعية مع الدرجة الكلية للنمط 0.92 -0.62بين ) 

(، 0.66(، ومجال الحوار جاء معامل االرتباط) 0.79(، ومجال مراعاة الميول واالتجاهات فقد بلغ )0.87(، ومجال التعاون)0.75

 .وجميعها ذات داللة إحصائية(. 0.920ومجال تحمل المسؤولية بلف )

 وتنشئتهم، من خالل: األبناء تم التحقق من ثبات مقياس تأثير مواقع التواصل االجتماعي علىكما   

اس على عينة استطالعية وذلك من خالل تطبيق المقي Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا طرةقة االتساق الداخلي باستخدام 

 ، من مجتمع الدراسة ومن خارج عينته.امأ( 30بلغت)

االرتباط بين  ثم تم استخراج معامل ،سبوعينأعلى نفس العينة بفارق زمني  test retestعادة االختبار إ والثبات بطرةقة االختبار و  

 ( يوضح معاملي الثبات: 2مرتي التطبيق، وذلك على مستوى بعري المقياس والدرجة الكلية والجدول رقم) 

 ومجاالته سرةةاألالتنشئة  (:  معامالت الثبات لبعدي مقياس  2جدول ) 

 عادةثبات اإل لفاأمعامل الثبات كرونباخ  المجاالت

 0.82 0.85 التسلط

 0.80 0.83 اإلهمال

 0.89 0.91 الحماية الزائدة

 0.89 0.84 التفرقة

 0.79 0.79 التذبذب

 0.83 0.84 الكليالسلبية  سرةةاألنمط التنشئة 

 0.84 0.85 التقبل
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 0.82 0.84 التعاون 

 0.76 0.79 مراعاة الميول واالتجاهات

 0.81 0.86 الحوار

 0.89 0.92 تحمل المسؤولية

 0.82 0.85 الكلية يجابياإل سرةةاألنمط التنشئة 

( في اختبار 0.83( لالتساق الداخلي و)0.84الكلي ) السلبية سرةةاألالتنشئة  لنمطالثبات  ( أن معامل2عند استعراض نتائج الجدول )

وهذه القيم  ،عادةاإل ( الختبار0.82( لالتساق الداخلي و)0.85ة الكلي)اإليجابي سرةةاألغت معامل الثبات لنمط التنشئة وبل ،اإلعادة

 مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

( في المربع المخصص xيتم اإلجابة على المقياس عند التطبيق بوضع عالمة ) :رسرةةاأل قياس التنشئةح وتفسير متطبيق وتصحي

 مقابل كل فقرة وعلى إحدى الخيارات الخمسة وهي )دائما، غالبا، أحيانا، نادرًا، إطالقا(.

 1.33=  3÷  4المدى =،4=  1 -5المدى =

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع فما فوق 3.68

 الدراسة باالتي:تمثلت إجراءات  إجراءات الدرارسة: 

 إعداد أداة الدراسة والتأكد من دالالت صدقها وثباتها. .1

 حصر مجتمع الدراسة وعينته. .2

 .العامالت في القطاع الصحي األمهاتعلى  أداة الدراسةالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لتطبيق  .3
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ولإلجابة عن أي  ،لتوزةع المقياس الباحثةوبحضور  الصحية النساء العامالت في المراكزمن  ةعلى عينأداة الدراسة تطبيق  .4

 المستخدمة.أداة الدراسة استفسارات فيما يخص فقرات 

لن يتم استخدامها إال ألغراض سرةة تامة، وأن هذه المعلومات توضيح الهدف من الدراسة، وأنه سيتم التعامل مع اإلجابات ب  .5

 البحث العلمي.

 روج بالنتائج.جمع البيانات وتحليلها للخ  .6

معامل ارتباط بيرسون وتحليل ، و الحسابية واالنحرافات المعيارةة المتوسطاتبلمعالجات اإلحصائية ا تمثلت :المعالجات اإلحصائية

 تحليل التباين الثنائيو  نحدار المتعدداال

 والتوصيات:  عرض النتائج ومناقشتها

 األمهاتما مستوى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على األبناء من وجهة نظر  :ول ومناقشتهاعرض النتائج المتعلقة بالسؤال األ 

العامالت في القطاع الصحي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارةة لفقرات مقياس تأثير 

 .(  يوضح ذلك3والجدول رقم ) األمهاتهة نظر من وج والسلبي اإليجابيببعديه  األبناءمواقع التواصل االجتماعي على 

الكلي ى فقرات تأثير مواقع التواصل االجتماعي عل األمهاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارةة الستجابات : (3جدول )

 بعاد واأل

 المستوى  ي االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 لمواقع التواصل االجتماعي اإليجابيالتأثير 

 مرتفع  1.40 3.70 واجباته الدراسية أداء 1

 منخفض 1.34 2.17 تصفح المواقع التعليمية  2

 مرتفع 1.48 3.69 فراغه  أوقات إشغال 3

 مرتفع 0.49 4.58 اكتساب المعرفة وسعة االطالع  4
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 منخفض 0.45 1.46 الحصول على معلومات تهمه  5

التعرف على آراء اآلخرةن في مختلف  6

 القضايا 

 مرتفع 0.49 4.60

الحصول على معلومات غير متوفرة في  7

 وسائل أخرى 

 مرتفع 0.50 4.54

 مرتفع 0.49 4.58 التواصل مع األصدقاء واألسرة 8

األخبار واألحداث لكافة  يتابع آخر 9

 المجاالت الرةاضية واالجتماعية 

 مرتفع 1.44 3.80

 مرتفع 0.50 3.70 ةاإللكترونييتابع مواقع التسلية واأللعاب  10

الهروب من التوتر والقلق والمشاكل  11

 الدراسية

 منخفض 0.48 1.61

 مرتفع 0.50 4.53 التعبير عن راية بحرةة ودون قيود 12

 مرتفع 0.49 4.45 يتابع األفالم والمسلسالت  13

 مرتفع 0.50 4.50 أتابع وأراقب المواقع التي يتابعها 14

حدد ساعات معينة الستخدام مواقع أ 15

 التواصل االجتماعي

 منخفض 1.38 2.26

 منخفض 1.36 2.30 حجب بعض المواقع غير الالئقة بعمره أ 16

 مرتفع 1.36 3.70أتابع ما ينشره أبنائي على مواقع التواصل  17
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 االجتماعي

 متوسط 0.21 3.53 الكلي

 لمواقع التواصل االجتماعيالتأثير السلبي  

إضاعة الوقت في استخدام مواقع التواصل  18

 االجتماعي

 متوسط 0.94 3.20

 متوسط 1.19 2.56 التقصير في أداء واجباتهم المدرسية 19

بسبب مواقع  سرةةاألانعزالهم عن األجواء  20

 التواصل االجتماعي

 متوسط 1.06 3.48

على مواقع التواصل االجتماعي  تأثر  21

 أبنائي سلوكات

 متوسط 0.64 3.43

 متوسط 1.13 3.57 اإلنترنتالعصبية والتوتر عند انقطاع  22

يتشتت انتباههم وقلة تركيزهم لبقائهم فترة  23

 طوةلة متابعين لمواقع التواصل االجتماعي

 متوسط 0.58 3

 متوسط 0.77 2.73 تقليد مشاهير مواقع التواصل االجتماعي  24

إدمان مواقع التواصل االجتماعي واأللعاب  25

 ةاإللكتروني

 مرتفع 0.57 4.47

 ءيدخل بأسماء وهمية ليشتم وةسي 26

 لآلخرةن

 مرتفع 1.04 3.85

 منخفض 0.97 1.73علو أصواتهم وعصبيتهم عند الدخول إلى  27
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 ة أو الحوار مع اآلخرةناإللكترونياأللعاب 

على ت مواقع التواصل االجتماعي أثر  28

 صحتهم

 منخفض 0.98 1.85

التعرض للتنمر على مواقع التواصل  29

 االجتماعي

 مرتفع 0.70 4.43

اختالف تفكيرهم وتطرفهم أثناء الحوار  30

 معهم

 مرتفع 0.74 4.31

متابعة المواقع اإلباحية واللقطات المخللة  31

 باألدب

 مرتفع 0.84 4.30

االجتماعية عدم المشاركة في المناسبات  32

العائلية النشغالهم بمواقع التواصل 

 االجتماعي

 منخفض 1.08 1.90

 متوسط 0.43 3.32 الكلي

 متوسط 0.17 3.34 الكلي للمقياس ببعديه

اف معياري ( وبانحر 3.34ذ بلغ)إثير مواقع التواصل االجتماعي جاء متوسطا ن المتوسط العام لتأأ( نجد 3عند استعراض الجدول رقم )

لت علينا التواصل مع اآلصبحت سمة العصر للتفاعأالتواصل االجتماعي ن مواقع ألى إ( وةعزى ذلك 0.17بلغ ) خرةن ل حيث سه 

و التعزةة عبر هذه المواقع ، ومع تفشي أفأصبحت التهنئة  ،امًا عن الطرق التقليدية القديمةبشكل سرةع و فوري وبطرق مختلفة تم

لى ميادين الطيران والتعليم عن بعد، ووطدت العالقات إا حيث دخلت زلة في المنازل ازداد مدى انتشارها واستعمالهجائحة كورونا والع

بين الفرد وجميع من يهمه أمرهم، وبدون تكلفة مالية عكس ما كان يحدث في الماضي من اللجوء إلى االتصال دولًيا بتكاليف مالية 

والدراسية بعبء وجهد كبير، وكذلك أصبح ملجأ للعديد من العاطلين عن العمل في العمل عبر  باهظة أو أداء الواجبات االجتماعية
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 والتسوةق والتروةج لبعض السلع. اإلنترنت

جاء متوسطا وبلغ الوسط الحسابي له  اإليجابين البعد أير مواقع التواصل االجتماعي وجد ومن خالل االطالع على بعدي تأث 

بعد السلبي متوسطا بمتوسط يضا الأ( وجاء 1.46 – 4.60( فقد جاءت الفقرات بين متوسط حسابي)0.21) ( وانحراف معياري 3.53)

وسائل التواصل االجتماعي  نأترى  العاملةاألم  أن إلىوةعزى ذلك ، (0.17( وبانحراف معياري)3.32بلغ ) اإليجابيقل من أحسابي 

شغال وقت فراغه في إكما تساهم في  ،قل وقت وجهدأوتوفير كافة المعلومات الالزمة بداء واجباته المطلوبة أها في التعليم و ءبناأفيد ت

م من ناحية حجب مواقع ءة والكتابة وضمن حدود تقررها األصدقائه ومعارفه وممارسة هواياته المختلفة من اللعب والقراأتواصله مع 

والجيران فهنا  لألقرباءواالجتماعية  سرةةاألبناء وعزلتهم عن المشاركة دمان األإيضا التأثير في أو  معينة واختيار الوقت المناسب لذلك،

بناء وتركتهم هملت األأ نها أتظهر  بناء مسؤولية استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل متوازن حتى القد تحاول أن تحمل األ األم

 النشغالها بعملها.

العامالت في  األمهاتنظر التنشئة االجتماعية انتشارا من وجهة  أنماطعرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ما أكثر 

 سرةةاألولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارةة لفقرات مقياس التنشئة القطاع الصحي؟ 

 (  يوضح ذلك4والجدول رقم ) األمهاتوالسلبي من وجهة نظر  اإليجابيببعديه 

 ةاإليجابيالتنشئة االجتماعية السلبية و  نماطألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارةة : (4جدول )

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد

 مرتفع 0.31 3.71 السلبية" الكلي" رسرةةاألنمط التنشئة 

 مرتفع 0.13 3.95 التسلط

 متوسط  0.33 2.77 اإلهمال

 مرتفع 0.29 3.93 الحماية الزائدة

 متوسط 0.31 3.34 التذبذب
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 مرتفع 0.42 4.28 " الكلي"اإليجابي رسرةةاألنمط التنشئة 

 مرتفع 0.31 3.44 التقبل

 مرتفع 0.53 4.22 التعاون 

 مرتفع 0.29 4.40 مراعاة الميول واالتجاهات

 مرتفع 0.53 4.20 الحوار

 مرتفع 0.42 4.28 تحمل المسؤولية

في  نماطة والسلبية جاءت بمتوسط مرتفع على الكلي لألاإليجابي سرةةاألالتنشئة  أنماط( أن 4)رقم نالحظ من استعراض الجدول

التنشئة  أنماط( فقد جاءت جميع 0.42) ( وبانحراف معياري 4.28ة)اإليجابيالتنشئة  نماطالبعدين، فقد بلغ المتوسط الحسابي أل

التقبل ( يليه نمط التنشئة 4.40تفع بلغ)مراعاة الميول واالتجاهات بمتوسط حسابي مر  سرةةاألة فجاء نمط التنشئة اإليجابي سرةةاأل

ما نمط أ( 4.23ذ بلغ)إ ،الثالثة بالمرتبةتحمل المسؤولية  سرةةاأل( في حين جاء متوسط نمط التنشئة 4.33بمتوسط حسابي بلغ)

الحوار بمتوسط  سرةةاألفقد حصل نمط التنشئة  ،األخيرة المرتبةما في أ( 4.22الحسابي) متوسطةالتعاون فقد بلغ  سرةةاألالتنشئة 

ل خطائهم من خالأبنائها عن غيابها بجعلهم يتحملون مسؤولية أم العاملة تعوةض (، وقد يعود السبب إلى محاولة األ4.20حسابي بلغ)

صغاء لمشكالتهم المنزلية المختلفة، واإل باألعباءصدقاء وتكليفهم في حياتهم االجتماعية واختيار األاتخاذهم القرارات التي تناسبهم 

 .سرةةاألوتلبية حاجاتهم وحوارهم ومشاورتهم في بعض القرارات 

 أنماط(، فقد جاءت 0.31( وبانحراف معياري)3.71السلبية بمتوسط حسابي كلي مرتفع بلغ ) سرةةاألالتنشئة  أنماطفي حين جاءت 

وقد يعود  ،(4.55بمتوسط حسابي مرتفع بلغ) التفرقة سرةةاألفقد جاء نمط التنشئة  ،السلبية بين المتوسط والمرتفع سرةةاألالتنشئة 

يضا االعتماد عليهم في أو  ،ناث وتفضيلهم عليهن من خالل تلبية حاجاتهماإلبناء الذكور و طبيعة الثقافة التي تميز بين األ السبب إلى

( وقد يعود السبب 2.77فقد جاء بأقل متوسط حسابي بلغ ) ،همالاإل سرةةما نمط التنشئة األأم، ثناء غياب األأناث خوتهم اإلإحماية 

عمال المنزلية التي تنتظرها بعد ليهم بسبب األإصغاء بناء واإلن المنزل وقلة فترة الجلوس مع األساعات ع 8من  ألكثرم إلى غياب األ

 االنتهاء من عملها.
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بين   α≥0.05عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

العامالت في القطاع الصحي؟  االجتماعية من وجهة نظر األمهاتتنشئة ال أنماطو  بعادالكلي واأل تأثير مواقع التواصل االجتماعي

 نتائج التحليل  (  يوضح5االرتباط بيرسون والجدول رقم )ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل 

 التنشئة االجتماعية أنماطمعامل االرتباط بين تأثير مواقع التواصل االجتماعي و : (5جدول )

 ةاإليجابي سرةةاألالتنشئة  أنماط السلبية سرةةاألالتنشئة  أنماط 

تأثير 

مواقع 

 التواصل 

الحماية  اإلهمال التسلط

 الزائدة

الكلي  التذبذب التفرقة

 سلبي

مراعاة  التعاون  التقبل

 الفروق 

تحمل  الحوار

 المسؤولية

الكلي 

 ايجابي

التأثير 

 اإليجابي

0.083 0.009 0.017 0.034 0.071 0.018 0.56** 0.81** 0.62** 0.67** 0.83** 0.76** 

التأثير 

 السلبي

0.015 0.022 0.015 0.031 0.094 0.120 0.807 0.092 0.080 0.102 0.085 0.094 

 **0.43 0.48 **0.36 **0.35 **0.46 **0.31 0.023 0.034 0.048 0.035 0.017 0.038 الكلي

 α≥0.01دال عند مستوى  -**

 سرةةاألالتنشئة  أنماطتأثير مواقع التواصل االجتماعي و (أن هناك عالقة ارتباطيه ايجابية بين 5نالحظ من استعراض الجدول )

اسة والمطالعة للدر  اإلنترنتة فقد يعزى السبب إلى أن طبيعة الوضع الراهن يستدعي استخدام مواقع التواصل االجتماعي و اإليجابي

بناء على مساحة من الحرةة في فال بد أن يحصل هؤالء األ ،يضا لحضور الدروس لذلكأالختبارات الدراسية و داء اأوكتابة التقارةر و 

م للدروس وحضورها م ومتابعة األوما يتابعه بمتابعة حثيثة من األ استخدام مواقع التواصل االجتماعي مع تحمل مسؤولية ما يشاهده

بعضا منها أو مشاركتها في مجموعات بعض مواقع التواصل االجتماعي للمتابعة مثل الواتساب أو الفيسبوك. في حين لم تظهر 

 التنشئة السلبية. أنماطو مواقع التواصل االجتماعي  تأثيرالنتائج وجود عالقة ارتباطية بين 

من وجهة نظر  سرةةالتواصل االجتماعي في التنشئة األلمواقع  أثرهل يوجد  تها:ومناقش الرابععرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ( يوضح نتائج التحليل:6عن هذا تم حساب معامل االنحدار البسيط والجدول رقم) لإلجابة؟ األمهات
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 من وجهة نظر األمهات سرةةلتواصل االجتماعي على التنشئة األنتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير مواقع ا: (6جدول )

 tمستوى داللة  المحسوبة tقيمة  Beta الخطأ المعياري  B معامل التحديد معامل االرتباط المتغير المستقل

ثابت االنحدار 

أثير مواقع ت

التواصل 

 االجتماعي

0.433 0.187 2.670 0.148  

 0.433 

 

18.025  

0.000   0.179 0.0.34 5.210 

( في تأثير مواقع التواصل االجتماعي α≥ 0.05وجود عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(  6يتضح من الجدول )

لتأثير مواقع التواصل االجتماعي في  اأثر ذ وجد أن هناك إ( 0.433بمعامل ارتباط بلغ) األمهاتمن وجهة نظر  سرةةاألوالتنشئة 

%( من التباين 18.7( وقر فسر تأثير مواقع التواصل االجتماعي ما نسبته)5.210( المحسوبة) tحيث بلغت قيمة ) ،سرةةاألالتنشئة 

 .األمهاتمن وجهة نظر  سرةةاألالكلي في التنشئة 

سرته أفرد مسؤوال عن نفسه ومتعاونا مع وةمكن أن يعزى السبب إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد تؤدي إلى أن يصبح ال

وقد  ،ة التي تعرض واالبتعاد عن كل شيء متطرف متنافي مع العادات والتقاليداإليجابيسؤولية دراسته وتوجهه نحو األمور وةتحمل م

 ومواقع التواصل االجتماعي. اإلنترنتدمان على لمشكالت الصحية كالسمنة مثال واإلتؤدي به إلى العزلة وا

 

وسائل  ثر( ألα≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :ومناقشتها الخامسعرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟األطفالالعامالت في القطاع الصحي تعزى لمتغيري العمر وعدد  األمهاتمن وجهة نظر  سرةةاألالتواصل االجتماعي على التنشئة 

 ( يوضح نتائج التحليل.7والجدول رقم )   2way anovaاستخدام معامل تحليل التباين الثنائي  عن هذا السؤال تم ولإلجابة

 طفالاعي تعزى لمتغيرات العمر وعدد األاالجتم التواصلمواقع  لتأثيرنتائج تحليل التباين الثنائي : (7جدول )

 مستوى الداللة fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرةة مجموع المربعات المتغير مصدر التباين

التواصل تأثير مواقع  العمر

 االجتماعي

0.109 2 0.055 1.771 0.175 

التنشئة  أنماط

 السلبية

0.003 2 0.002 0.157 0.855 
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التنشئة  أنماط

 ةاإليجابي

2.499 2 1.250 8.199 0.000 

تأثير مواقع التواصل  بناءعدد األ

 االجتماعي

0.058 2 0.029 0.935 0.395 

التنشئة  أنماط

 السلبية

0.009 2 0.005 0.470 0.626 

التنشئة  أنماط

 ةاإليجابي

0.328 2 0.164 1.076 0.344 

تأثير مواقع التواصل  العمر* عدد االبناء

 االجتماعي

0.133 3 0.44 1.440 0.232 

التنشئة  أنماط

 السلبية

0.023 3 0.008 0.766 0.516 

التنشئة  أنماط

 ةاإليجابي

1.990 3 0.663 4.353 0.006 

مواقع التواصل تأثير  الخطأ

 االجتماعي

3.449 112 0.031   

التنشئة  أنماط

 السلبية

1.128 112 0.010   

التنشئة  أنماط

 ةاإليجابي

17.070 112 0.152   

تأثير مواقع التواصل  المجموع المصحح

 االجتماعي

3.678 119    

التنشئة  أنماط

 السلبية

1.165 119    

    119 21.415التنشئة  أنماط
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 ةاإليجابي

 

ذو داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة العمر وعدد األبناء والتفاعل بينهما على الكلي  أثرنه ال يوجد أ( 7نالحظ من استعراض الجدول )

عند مستوى داللة  ةسنه فأقل دال 25السلبية في حين جاءت الفئة العمرةة  سرةةاألالتنشئة  أنماطلتأثير مواقع التواصل االجتماعي و 

(α≥ 0.05 بمتوسط حسابي بلغ )على متوسط حسابي من الفئات العمرةة األخرى.أ وهو  4.471 

 لأللعابطفال بأعمار صغيرة تستطيع التحكم بمستوى المشاهدة والمتابعة أإلى أن األم هنا تكون مسؤولة عن وقد يعزى السبب  

يكون الجانب  الحضانةة أو مشاهد اليوتيوب من خالل متابعة األم للمحتوى أو من هو يجالسهم في المنزل وفي دور اإللكتروني

صغاء لمغامراتهم واإل ألبنائها سرةةاأللعاب الجماعية فيكون هناك تقبل من األم في نمط التنشئة وسع في التفاعل واألأاالجتماعي 

  ياتهم واللعب معهم في المنزل.اليومية وتنمية جوانب كبيرة من هوا

وسائل التواصل االجتماعي ودورة في غرس ثقافة  أهمية أظهرت( التي Ali & Al-Zyoud,2013ه الدراسة مع دراسة )اتفقت نتائج هذ

بين استخدام  ةعدم وجود فروق إحصائي أظهرتالتي  (Al-Oweidi,2004ودراسة العوةضي) منذ الصغر واألبناء اآلباءالحوار بين 

-Alودراسة ) سرةةاألعلى العالقات  تأثيراختلفت في عمر المستخدم الذي لم يثبت له أي  أنها إالوبين الوالدين  اإلنترنت األبناء

Helifi, 2002 اختلفت ، و وتقرةب المسافات تتبادل المعلوما ألغراضن استخدام وسائل التواصل االجتماعي نتائجها أ أظهرت( التي

 األبناءعلى  وتأثيرهابمضامين مواقع التواصل االجتماعي  األمور أولياء(التي نصت على قصور معرفة Hussein, 2016دراسة )مع 

االتصال وجها من حيث لمواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية  اسلبي اتأثير  أظهرتالتي  (Normar, 2012دراسة )و 

 .لوجه

 :باالتي رسبق توصي الدرارسة التوصيات: بناًء على ما

 والمناخ األسري. سرةةاألمواقع التواصل االجتماعي على التواصل األسري والعالقات  أثردراسات مستقبلية لمواجهة  إجراء .1

خدام المفرط لها وكيفية مور تهدف إلى توعيتهم بتأثير مواقع التواصل االجتماعي واالستاأل ألولياء أسرةةعقد دورات تدرةبية  .2

 بناء  في ظل التكنولوجيا.رعاية األ

بناء والتعرف إلى في مواجهة مشكالت األ األمهاتماكن العمل لمساعدة أسري في العمل على تفعيل وحدة إرشاد وتوجيه أ .3
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 حاجاتهم النفسية.

نشغال بالعمل أو بناء واالبالتعرةف بمخاطر االبتعاد عن األ موراأل ألولياء أسرةةعالمية نفسية واجتماعية القيام بحمالت إ  .4

 التواصل االجتماعي.مواقع على  واإلدمانالهواتف النقالة 
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 ه على االرتباط الوظيفي: دراسة حالة في جامعة الطفيلة التقنيةأثر الدعم التنظيمي المدرك و 
 

 دانا عبد الرحمن الحنيفات
 يزن امناور قطيش الحرايزة

 
 جامعة الطفيلة التقنية

 
 الملخص

اإلداريين في  ظفينالدعم التنظيمي المدرك في االرتباط الوظيفي للمو  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة الحالية  

امعة جامعة الطفيلة التقنية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في المستويات اإلدارية في ج

سلوب من خالل أ اختيارهم( موظفًا تم 265عينة الدراسة على ) واشتملت( موظفًا، 645الطفيلة التقنية وعددهم )

( فقرة تقيس 38د من صدقها وثباتها حيث تضمنت )كأداة للدراسة بعد التأكالميسرة. وتم تطوير استبانة  العينة

 اإلحصائي التحليل برمجيةالباحثان  وقد استخدم وتم استخدام المنهج الوصفي والميداني التحليلي.، متغيرات الدراسة

دعم التنظيمي المدرك داللة إحصائية لل يذ أثروجود  إلى. وقد توصلت نتائج الدراسة (SPSSللعلوم االجتماعية )

. وأوصت الدراسة أن تعمل الجامعة على زيادة مستوى مشاركة المرؤوسين في اتخاذ الوظيفي االرتباطعلى تعزيز 

 .القرارات اإلدارية من كافة المستويات. وكذلك أن تقدم الجامعة الدعم المادي والمعنوي للموظفين

 الوظيفي، جامعة الطفيلة التقنية. رتباطاالالدعم التنظيمي المدرك، : الكلمات المفتاحية
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Perceived Organizational Support and Its Impact on Work Engagement: Case 

Study at Tafila Technical University 

 
ABSTRACT 

The study aimed to identify the perceived organizational support and its impact on work 

engagement at Tafila Technical University. The study population consisted of all the employees 

working at the administrative levels and they numbered (645) employees.  The sample of the 

study included (265) employees who were selected by convenience sample. The study used the 

descriptive and analytical method to test the study hypotheses. A questionnaire was developed as 

a tool to collect the data from respondents after ensure its validity and reliability. The 

questionnaire consisted of 38 paragraphs to measure the study variables. Besides; the study used 

the SPSS software to test the study hypotheses. The results of the current study found that there 

is a statistically significant impact of perceived organizational support on work engagement. The 

study recommended that the university should work to increase the level of participation of 

subordinates (employees) in managerial decision-making at all levels. Furthermore, the 

university must provide the employees with the material and moral support or incentives to their 

employees.  

Keywords: Perceived Organizational Support, work engagement, Tafila Technical University 
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 المقدمة

 

 واتصاالت وتكنولوجية معرفية تطورات من يصاحبه وما العولمة عصر هذه أيامنا في جامعاتنا تعاصر

بكل  البشر ماليينعليها  يطلع صغيرة كونيةقرية  إلى فسيحال العالم وتحول ،الممكنة تصوراتنا حدود تخطت

 من الممكنةوالوسائل الطرق  كافة استخدام إلى السعي ضرورة الجامعات إدارةعلى يفرض  مما ويسر،سهولة 

مفهوم  مدار السنوات العشر الماضية يعد  وعلى  (. 2013،نوح (العولمة هذه تأثيرات مع التكيف أجل

ظفين المو  ارتباطمن أبرز المفاهيم اإلدارية والتنظيمية اإليجابية، ويعكس هذا المفهوم الوظيفي  االرتباط

عملهم بفعالية، فهي عبارة عن حالة  ن بأنهم يؤدون به من حيوية ونشاط، ويشعرو  إيجابيًا بعملهم وما يتميزون 

فرص للموظفين للتواصل مع ال الوظيفي خلق االرتباطإيجابية في تحقيق العمل المرتبط بالوظيفة، كما ويتيح 

هتمام الفعلي بأداء اال إلىة وتحفيزية تدفع الموظفين هم وزمالئهم بشكل كبير، من خالل بيئة تشجيعيرؤسائ

الذي قدمه على (، Kahnألول مرة من قبل الباحث ) االرتباطالوظيفة بشكل جيد، وكانت بداية ظهور مفهوم 

 االرتباطأعضاء المنظمة أنفسهم في أدوار عملهم، ومن خالل  الشخصي، وهو عبارة عن تسخير االرتباطأنه 

وأن كما  (.Wefald, 2008دوره)فإن الفرد يستخدم ويعبر عن نفسه جسديًا وذهنيًا، وعاطفيًا أثناء أداء 

 االحترامعلى أساس  وثقة وعدالة قائمةالعامل بمؤسسته يزداد عندما تتمتع المنظمة بقيم أصيلة  ارتباط

ه الوظيفي على أن االرتباطالعمل، و يعرف  ومديره فيبين الموظف  وااللتزامات تكون حيث الوعود المتبادل، 

 (.2012الوظيفة بشكل فعال )المغربي، عمال المتعلقة بمفهوم لتحفيز األفراد ألداء األ

تقوم على التي  والمنفعة المتبادلة االجتماعييستند مفهوم الدعم التنظيمي لنظرية التبادل خر من جانب آ

على أنه يستند على العالقة المتبادلة بين طرفيه،  االجتماعيالسلوك  إلىمجموعة من الفرضيات التي تنظر 
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من األفعال اإلدارية التي يؤديها األفراد ويحركها العائد أو المكسب الذي  االجتماعيحيث يكون التبادل 

متساوي، وقد تشمل  والشخصية بشكلمادية المعامالت الموضوعات ال وتشمل هذهيتوقعون الحصول عليه، 

ومن جهة  (.2014الخدمات والمعلومات )ماضي، المحبة، كما تتضمن النقد و واالحترام و مثاًل الصداقة 

مساعدتها في تحقيق النفسي للموظفين تجاه مؤسساتهم و  االلتزامأخرى تبين أن إدراك الدعم التنظيمي ُيظهر 

الوجداني وجهدهم  التزامهميجب على العاملين الوفاء بهذا الدين من خالل  أهدافها التي تسعى إليها، ولذلك

واالنتماء والسعادة والرضا عن العمل لديهم، واألمر األهم  االلتزامالمبذول، فإن ذلك سيسهم في إيجاد مشاعر 

م يمكن من ثنه أن يحقق األهداف التنظيمية، و أن هذا سيعبر عنه من خالل تطبيقهم للسلوك الذي من شأ

 ,Arshadالمؤسسة تجاه موظفيها ) التزاميوضح مدى  ،الدعم التنظيمي يعتبر بعدًا مهما إدراكن : إالقول

2011 .) 

الدعم التنظيمي المدرك في المنظمات في تحديد السلوكيات الخاصة باألفراد العاملين التي  ويسهم وجود   

د لمثل هذه السلوكيات يجعله يمارسها بشكل متكرر، الفر  وأن إدراكتعود بالنفع على المنظمة نفسها، كما 

 وربما فيفي مجاالت عملهم  والمساعدة لهمواإلسناد األفراد العاملين أن المنظمة تقدم الدعم  وعندما يدرك

 Ucar and)فيها بقية العاملين وإدارتها و عالقتهم مع المنظمة  الخاصة، فإن هذا سيسهم في تعزيز اهتماماتهم

Otken, 2010.)  يتظفي من الموضوعات المعاصرة التي حالوظي واالرتباطويعد الدعم التنظيمي المدرك 

ن إدراك أهمية العالقة التبادلية بين المؤسسة والموظفين العاملين فيها إالكبير في اآلونة األخيرة، إذ  باالهتمام

تجاه  التزاماالموظفين أكثر ومن  ،سوف يجعل من هذه المؤسسات أكثر قدرة على تحقيق الميزة التنافسية

الدعم التنظيمي المدرك، مما يزيد بدوره من توقعات الموظفين بأن األداء  المساهمة فيمؤسساتهم، وبالتالي 

 قما سب إلىاستنادا  (.2011البوريني، والحوري و أبو رمان )والتقدير الوظيفي العالي سوف يحظى بالمكافأة 
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لموظفين اإلداريين ليمي المدرك في االرتباط الوظيفي الدعم التنظ أثرالتعرف على  إلى تهدف هذه الدراسة

 .في جامعة الطفيلة التقنية

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن الفكرة من دور الدعم التنظيمي المدرك تكمن في أن العاملين لديهم وجهات نظر فيما يرتبط بوالء  

ن و ألن العاملين والمؤسسات مشترك ،محمل الجدالمؤسسة تجاههم، فمن المهم أن تؤخذ هذه النظرة على 

الدعم الذي تقدمه المؤسسة لعامليها، حيث  االعتباربعالقة توصف بالتبادلية، ولكن يجب أن نأخذ بعين 

مما يترتب على  ،الذي يحدث بين الموظف وصاحب العمل االجتماعييعكس الدعم التنظيمي نوعية التبادل 

وتفترض نظرية الدعم التنظيمي وجود  ج التي تؤثر على الفرد والمنظمة معًا،هذه العالقة الكثير من النتائ

معتقدات العاملين بمدى تقدير  أثرعالقة تبادلية ومشاركة بين المنظمة والعاملين بها، فال بد أن تتفاعل وتت

لبيئة التنظيمية، المنظمة إلسهاماتهم والعناية برفاهيتهم، ويتفاوت إدراك الدعم التنظيمي من فرد آلخر ضمن ا

فقد يبني بعض الموظفين إحساسهم بالدعم التنظيمي على مقومات متنوعة مثل مدى استعداد المؤسسة 

لتوفير فرص التدريب في المجاالت المهمة المرتبطة بعملهم، أو التشجيع المستمر لهم والثناء الصادق على 

 Cropanzano andالتأثير على سياسات العمل )أعمالهم أو تهيئة الفرصة لهم للمساهمة في اتخاذ القرار و 

Mitchell, 2005.)   ظيت حدارية والتنظيمية التي برزت و باط الوظيفي أحد أهم المفاهيم اإلاالرت بالمقابل يعد

يجابية التي يشعر بها العاملون في إذ يعبر عن الحالة اإل االخيرة، اآلونةباهتمام الكثير من الباحثين في 

يجاد بيئة محفزة تحفز العاملين للقيام من خالل خلق وإ رؤسائهمل تواصلهم المستمر مع مؤسسة ما من خال

قا مما سبق تولد لدى الباحثين رغبة في (. وانطال2016،وحمدبما هو مطلوب منهم بكفاءة وفعالية )دهليز 

بالنفع والفائدة السيما  يجابي يعود؛ لما لهم من أثر إالدعم التنظيمي المدرك على االرتباط الوظيفي دراسة أثر
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عند الحديث عن االرتباط الوظيفي وخاصة في المؤسسات التعليمية بشكل عام وجامعة الطفيلة التقنية بشكل 

 خاص.

 التالي: التساؤل الرئيس على اإلجابة محاولة مشكلة الدراسة في وعليه تتبلور

سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ ه )العدالة التنظيمية، أبعادالدعم التنظيمي المدرك ب أثرما   

 االستغراقه )الحيوية، التفاني، أبعادالقرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على االرتباط الوظيفي ب

 )للموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية؟

 التالية:  الفرعية ويتفرع منه التساؤالت

 ظيمي المدرك على الحيوية للموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية؟الدعم التن بعادأل أثرهل هناك -1

 الدعم التنظيمي المدرك على التفاني للموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية؟ بعادأل أثرهل هناك  -2

لطفيلة الدعم التنظيمي المدرك على االستغراق للموظفين اإلداريين في جامعة ا بعادأل أثرهل هناك -3

 التقنية؟

في جامعة الطفيلة  اإلداريين من قبل الموظفينواالرتباط الوظيفي مستوى الدعم التنظيمي المدرك ما هو  -4

 التقنية؟

 اهداف الدراسة 

ه )العدالة التنظيمية، سلوك أبعادالدعم التنظيمي المدرك ب أثرقياس  إلىدف الدراسة الحالية بشكل أساسي ته

المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على االرتباط الوظيفي القادة المرؤوسين، 
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ف ية. وينبثق من هذا الهدداريين في جامعة الطفيلة التقن)للموظفين اإل االستغراقه )الحيوية، التفاني، أبعادب

 تي:الرئيس عدة أهداف فرعية، يمكن إيرادها على النحو اآل

 .للموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنيةالدعم التنظيمي المدرك على الحيوية  عادأب أثر.التعرف على 1

التفاني للموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة الدعم التنظيمي المدرك على  أبعاد أثرالتعرف على . 2

 .التقنية

داريين في جامعة الطفيلة إلالدعم التنظيمي المدرك على االستغراق للموظفين ا أبعاد أثر. التعرف على 3

 التقنية

من قبل الموظفين اإلداريين في جامعة واالرتباط الوظيفي مستوى الدعم التنظيمي المدرك التعرف على   .4

 التقنيةالطفيلة 

 

 فرضيات الدراسة

H01 ة ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادأبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على تعزيز االرتباط الوظيفي 

 (. (α≤0.05االستغراق( عند مستوى داللة معنوية ه )الحيوية، التفاني،أبعادو 

 ويتفرع منها عدة فرضيات فرعية:
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H01-1 ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادك بذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدر  أثر: ال يوجد

المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد الحيوية عند مستوى 

 (. (α≤0.05داللة معنوية 

H01-2 ادة ه )العدالة التنظيمية، سلوك القأبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد التفاني عند مستوى 

 (. (α≤0.05داللة معنوية 

H01-3 ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

رات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد االستغراق عند مستوى المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرا

 (. (α≤0.05داللة معنوية 

 ة الدراسة أهمي  

 ةة النظري  األهمي  

من جانب واالرتباط الوظيفي  الدعم التنظيمي المدرك أبعاد ثرأل من خالل دراستهاة الدراسة أهمي   تكمن

كما تكمن أهمية الدراسة في تقديم إطار نظري فيما  خر.آن جانب ة، التفاني، االستغراق( مه )الحيويأبعادو 

مفهومي التي تناولت  ،للدراسات السابقة الدراسة كونها امتداداً  وتكمن أهمية ها.أبعاديخص متغيرات الدراسة و 

ة إدار المكتبة العربية في مجال  إلىمما يجعله إضافة جديدة  الوظيفي،الدعم التنظيمي المدرك واالرتباط 

 .الموارد البشرية
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 األهمية التطبيقية

تي تساهم في نهضة ورفعة ومن الركائز األساسية ال ،يعد قطاع التعليم من القطاعات الرئيسة ألي بلد       

ذ تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية، كونها طبقت على جامعة الطفيلة التقنية، وهي الشعوب. إ

مجموعة من المقترحات  ن. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديمود علم الباحثيحاولة األولى في حدالم

ن تساهم في تعزيز مفهوم االرتباط الوظيفي لدى الموظفين والتوصيات إلى إدارة الجامعة، التي من شأنها أ

 اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية.

 أنموذج الدراسة

ه على المتغير أبعادتتضمن توضيح تأثير الدعم التنظيمي المدرك بباالعتماد على فرضيات الدراسة التي  

 تي:ذج افتراضي للدراسة وفق اآله تم تطوير أنمو أبعادالتابع االرتباط الوظيفي ب

 

 ن باالعتماد على الدراسات السابقة الباحثي عدادإالمصدر من 

 :حدود الدراسة

 .ةة الطفيللطفيلة التقنية في محافظالحدود المكانية: جامعة ا 

 (.2020-2019)من العام الدراسي  ولاألالدراسة في الفصل  أجريتالحدود الزمانية:  

 ة.في جامعة الطفيلة التقني اإلداريين العاملينالدراسة على الموظفين  أجريتالحدود البشرية:  
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مفهوم الدعم التنظيمي المدرك     

بع المفاهيم التي من شأنها أن تالمستمر جسدت الجامعات أهمية الموارد البشرية من خالل تالتطور  ظلفي 

تزيد من طاقة هذه الموارد وانشغالها في عملها وتزيد من فعالية الجامعة، ولعل من أبرز هذه المفاهيم الدعم 

ة في الجامعات ككل التنظيمي المدرك، الذي كان ظهوره كمحصلة للسعي نحو تحثيث المفاهيم اإلنساني

الدعم التنظيمي من األمور التي تحفز على خلق السياسات التنظيمية، مما يوجد  د  (. ويع2019)القيسي، 

الفردية،  والتطور وإنجاز الطموحاتإيجاد فرص النمو  ويساعد على، والمؤسسةبين الموظفين  االنسجام

ألفراد، بما يكفل االستفادة من الطاقات والقدرات سيادة التفاعل والحوار بين ا وأساليب العمل وتسهيل طرق 

ذ إ (.2010)أبو هتلة،  والفرد معاً من أجل تحقيق مصلحة المنظمة  والعاملين بالمنظمةالكامنة لدى األفراد 

بالعالقات االجتماعية التبادلية والناتجة ( الدعم التنظيمي المدرك ,Baranik, Roling, and Aby,2010) يصف

ه، ن المنظمة ملتزمة اتجاه، وبعبارة أخرى إذا تيقن الفرد العامل بأت بين الفرد العامل ومنظمتهعن التبادال

قد عالوة على ذلك  .يجابيه بشكل إن الفرد العامل سيبذل قصارى جهده كردة فعل لتعامل المنظمة معفإ

آرائهم بة تعتني وتهتم ن المنظمهم بأوتصورات فراد العامليناأل إدراك إلى يشير الدعم التنظيمي المدرك

شعورهم  إلى باإلضافة للمنظمة،مما يولد لديهم حالة من االنتماء وااللتزام كنتيجة النضمامهم  وإنجازاتهم،

ى سبيل المثال ال الحصر تأدية وبالتالي انعكاس ذلك على تصرفاتهم عل لذلك،بالسعادة والرضا كنتيجة 

 (.Eisenberger, Fasolo, and Dawis, 1990) نجازلإلعمال المطلوبة منهم وزيادة دافعيتهم األ
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والتي تمنح المادية والحسية،  الخدماتالدعم التنظيمي المدرك على أنه جميع أشكال  تعريفيمكن  قومما سب

تحقيق أهداف  إلىالموظفين للوصول  جهودمما ينعكس على  بشكل تلقائي لموظفيها،من قبل الجامعة 

 تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية. إلىدي بالنهاية والتي تؤ  التعليمية المؤسسة
 

 الدعم التنظيمي المدرك: أبعاد

 ستطيع من خاللها إدراكه، ومن هذهللدعم التنظيمي والتي ن أبعادك د  ك مجموعة من المتغيرات التي تعهنال 

 (:2014يرات ما يلي )شعالن،المتغ

والنفسي للمؤسسة التعليمية، من  االجتماعيكونات الهيكل أحد أهم م د  : إذ تعالشعور بالعدالة التنظيمية -1

على طبيعة  ثرتصرفاتهم التي تترك األ والنظر في لموظفيهاحيث اإلدارة والمشاعر والعالقات اإلنسانية 

 بنزاهة، استحقاقاتهمبها القواعد واإلجراءات واللوائح، وإعطاء الموظفين  الدرجة التي يتحدد د  داء، إذ تعاأل

 في آن واحد.  وااللتزامالشعور باألمن  لمن أج

و المدير اإلداري في حال : وهي النشاطات التي يمارسها القائد أسلوك القادة لمساندة المرؤوسين -2

ذلك من خالل اإلقناع آلخرين بتطبيق السلطة الرسمية، و األوامر، واإلشراف اإلداري على ا إصدار

الهدف المنشود، فالسلوك المدعم للمدير يعتبر  إلىلوصول والتأثير على العمل ألداء مهامهم من أجل ا

اإلنتاجية، كما أن هنالك عالقة  إلىتوجههم تشعر الموظفين بتقبلهم للوظيفة و من أبرز األمور التي 

األمور المادية فقط، وإنما تشمل األمور الشعورية  االعتبارتبادلية بين الموظف والمدير ال تأخذ بعين 

 .(2013)نوح،  ييد والتقديروالتأ كاالحترام

ين العديد من األنظمة القرارت من خالل مشاركة ما ب اتخاذ: تتم عملية المشاركة في اتخاذ القرارات -3

عن  فرص للعاملين في الجامعة للتعبيرهذا اإلجراء من منطلق إعطاء ال العاملين فيها، فينطلقاإلدارية و 
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ة المشكالت والمواقف في مواجه مهذه تساهية التشارك من تجاربهم السابقة. فعمل واالستفادة همأرائ

ذلك من خالل توفير المعلومات الكافية وإيجاد البدائل المناسبة من أجل تحقيق الهدف المختلفة، و 

 (.2014وب حسب الموقف وظروفه )ماضي، المطل

يحتاجونه من  ل ماوإكمان في الجامعات أن بإمكانهم إنجاز و : يعتقد العاملدعم وتأكيد الذات للعاملين -4

موجبة بين عدد  ارتباطيةخالل المشاركة اإليجابية في األدوار داخل المنظمة، كما وأن هنالك عالقة 

والتغذية العكسية وتحديد المهام، فالوظيفة تكمن أهميتها  االستقالليةمن المتغيرات مثل توزيع المهارات 

 حديد طبيعة العالقات بين األفراد العاملين.في هيكل تنظيمي متكامل، وهذا يبرز دور المؤسسة في ت

وضوح و  باستقامةهي مدى ثقة المرؤوسين الثقة من أهم العوامل لنجاح المنظومة ف د  : تعالثقة التنظيمية -5

لها  اخل المنظمة كلما كان هنالك دعمعطائهم حقًا كاماًل بالثقة في الموظفين دإ ف المنظومة مع وإنصا

 (.2016واإلنجاز واإلبداع )العجيالت،  يحقق ويبعث الدافعية للعمل

 النظريات المفسرة للدعم التنظيمي المدرك:

يستند الدعم التنظيمي المدرك كمفهوم على النظريات التي تهدف لتحقيق المواساة والفائدة المتبادلة بين كل   

 من طرفي العمل، وفيما يلي أهم هذه النظريات:

 :Social Exchange Theoryأواًل: نظرية التبادل اإلجتماعي 

هذه النظرية  د  ي في مستوياته المختلفة، إذ تعتعكس هذه النظرية الواقع اإلمبريقي لتفسير السلوك اإلنسان  

الفرد وحدة التحليل فيها، ومن أهم أغراضها هو أن الحاجات واألهداف الخاصة هي المحرك األساسي أو 

تي يحققها األفراد في سلوكهم المتبادل حجر الزاوية لهذه النظرية، الدافع الرئيسي لألفراد، إذ تعد المكافآت ال
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اآلخر  وتصرفات الطرف االلتزامفهي تنطوي على سلسلة من التفاعالت المترابطة والتي تتوقف على إيجاد 

 (.2010)الداهري،  االجتماعيةقة في العال

العالقات السائدة في مكان العمل، ووفقًا تتطبق مبادئها على نطاق واسع لدراسة  االجتماعيفنظرية التبادل 

لهذه النظرية يبني الموظف مجموعة من العالقات التبادلية المميزة مع مختلف الزمالء داخل الجامعة، مثل: 

إقامة  علىاإلدارة وزمالء العمل، فعندما يحدث هذا النوع من التبادالت؛ فإن أطراف عملية التبادل يحافظون 

 االلتزاماتوالنفسية في ضوء مجموعة من  االجتماعيةتنطوي على مجموعة من المنافع عالقات طويلة األمد 

 (. 2015المحددة التي تحكمها قاعدة المعاملة بالمثل )حمدان، 

 :Psychological Contract Theoryثانيًا: نظرية العقد النفسي 

توجه سلوك وتصرفات الموظفين وتقوده، المدركة التي  وااللتزاماتتتركز نظرية العقد النفسي على التوقعات  

، فالعقد النفسي بطبيعته ذو تأثير كبير على منظمة التي يعملون بها بشكل رئيسومن ثم أدائهم داخل ال

مخرجات منظمات األعمال، فضاًل عن أن العقد النفسي قد ولد ليعبر عن وجود عالقة بين طرفين: العامل 

معتقدات األفراد أو إدراكهم فيما  إلىأخرى، ويرجع العقد النفسي  من جهة المنظومة أو رب العمل من جهة

المبنية على الوعود  االعتقاداتالمتبادلة بين الموظفين وبين منظمات العمل، فهو يمثل  بااللتزاماتيتعلق 

فسي تبادل مبررة بين الفرد والمنظمة التي يعمل بها، فالعقد الن باتفاقيةاللفظية أو الضمنية فيما يتعلق 

من  الصافي يمنح توازن بين المجهودات المقدمة للتنظيم من طرف الموظف مع ما ينتظره

إن قياس العقد النفسي كان يشكل خالفًا بين الباحثين    (. Rousseau, Jean and John, 2019المنظمة)

على مسألة  (Rousseau and Robinson, 1994)ات من القرن الماضي، إذ ركز كل من يحتى نهاية التسعين
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األساسية للعقد النفسي التي  بعادصياغة نموذج يحدد األ إلىاألمر الذي قادهما  ،العقد النفسي أبعادتعدد 

 يمكن عرضها كما يأتي:

المتبادل بين  االلتزام من ضعيف وبمستوى  األمد قصير عقد بأنه يتميز والذي: التبادلي النفسي العقد ●

أن الموظف يقوم بعملية التفاوض حول  إلىذ يشير العقد التبادلي إ ،طرفي العقد )الموظف والمنظمة(

أن  إلى)كاألجور، الزيادات، الحوافز، أوقات العطل، والفوائد الصحية( التي تميل  االقتصاديةالموارد 

وتقوم على أساس المصلحة الذاتية، وتحديد المسؤوليات بدقة، مع التركيز على المدى  ةتكون غير ثابت

لدى  االغترابفي الوالء مع زيادة في شعور  انخفاضالعالقات، وقد ينتج عن هذه العقود  القصير في

 .االلتزامالموظف مع رغبة عالية في مغادرة المنظمة ومستويات متدنية مع 

العاطفي والتبادل االجتماعي، مثل  االستثمار على العقود من النوع هذا يعتمد: العالئقي النفسي العقد ●

ثقة االجتماعية والعاطفية، إذ يقوم هذا النوع من العقود على المصلحة الجماعية، وترتكز بشكل الوالء وال

دالت التبا إلىأقل على التبادالت المالية، وتتصف بأنها طويلة األمد وتخضع العتقادات األفراد، وتستند 

واالحترام  ستقرارواالعاطفي عالي المستوى ودرجات عالية من التكامل  االجتماعية وتتصف بالتزام

 لتقاليد وقيم المنظمة. 

 :Organizational Support Theoryثالثًا: نظرية الدعم التنظيمي 

إن فكرة فلسفة نظرية الدعم التنظيمي تتشكل من منطلق نفسي بأن الموظفين يفسرون طريقة تعامل   

 معهم، فالمسؤولية الماليةالجهات المسؤولة داخل المنظمة على أنها مؤشرات لطبيعة عالقة المنظمة 
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والشرعية واألخالقية للمنظمة التي تتجسد بأفعال صناع القرار داخل المنظمة، وتعكس مدى رؤية العاملين 

 (.2018ية )كمال، إذا ما كانت معاملة المنظمة لهم مواتية أو غير موات

أن  إلىت هذه النظرية رأيًا يقود وقد كان جل تركيز هذه النظرية على والء العاملين تجاه المنظمة، فقد قدم 

الموظفين لديهم رأيهم بخصوص الوالء من المنظمة نحوهم، فمن المهم التركيز على أن العاملين والمؤسسة 

من هذه العالقة وهو والء الموظف تجاه  اواحد انختبر جانب أالمرتبطين بعالقة توصل للتبادلية، وعلية يجب 

الدعم الذي تقدمه المنظمة لموظفيها، وكيف أن إدراك الموظفين لوالء المنظمة ب االهتمامالمنظمة، بل التركيز 

 (.Dogru, 2019)تجاههم يؤثر على المدى الذي يعيدون عنده الوالء للمنظمة 

 الوظيفي االرتباط

، (Kahn)( من قبل الباحث والكاتب 1990الوظيفي ألول مرة في عام) االرتباطكانت بداية ظهور مفهوم   

األفراد العاملين في أدوار عملهم من خالل  انخراط إلىالشخصي مشيرًا  االرتباطقدمه على أنه  والذي

، كما وأن معظم المنظمات اليوم تدرك تمامًا أن ما يرضيها في الموظف هو الوالء واإلنتاجية، ويكون االرتباط

كي يشعر بالحماس نحو تحقيق جسديًا، وفكريًا، وعاطفيًا بوظيفته في المنظمة، وذلك ل اً الموظف مرتبط

أهدافها، ويكون ملتزمًا بقيمها وينجز أعماله بشكل أفضل، ويعمل على تحقيق المزيد من األعمال المبهرة مع 

ويكون مدافعًا عن منتجاتها وخدماتها  ،كد على بقائه مع المنظمةؤ ك العمل، مما سيتدني الرغبة في تر 

  .2015))محمد،  ويساهم في نجاح أعمالها

المنظمات بشكل عام، والتي  اهتمامالوظيفي من أهم وأقدم المفاهيم التي كانت وال زالت محط  االرتباط دويع 

هذا المفهوم على تطور ونمو المنظمات، ولما يتميز به من  انعكستعني لها الحيوية والتفاني بالعمل، مما 
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هذا  احتواء إلى أنشطتهاوعلى تنوع خصائص سلوكية متقلبة ومتنوعة، ولهذا تسعى العديد من المنظمات 

منه لما يتمتع به من قدرات ومهارات معرفية وفنية وتقنية، والتي تعمل على  واالستفادةالمورد البشري 

هذه المنظمات من ذلك المورد الفعال، فقد وجب  استفادةمساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها التنظيمية، وعند 

 استطاعةتي تساعد على إرضائه وإشباع رغباته وميوله وحاجاته، وفي حال عليها توفر الظروف المالئمة ال

فإنها بذلك تكون قد أنجزت جزءًا كبيرًا من عملية النجاح والتقدم، مما يدفع  احتياجاتهتلك المنظمات تلبية 

لة للحد من إرهاق الوظيفي في المحاو  االرتباطوظيفيًا وتنظيميًا، ونشأ مفهوم  واالرتباط االندماج إلىبالعاملين 

بعملهم وتكوين روح الفريق التي تساهم في تحقيق  ارتباطهمالموظفين وزيادة الترفيه لهم، وذلك من خالل 

  .(Wefald, 2008) األهداف المنشودة

 الوظيفي االرتباطمفهوم 

فرد العامل وتربط ال باإليجابيةهو عبارة عن عالقة تتسم الوظيفي  االرتباط نأ إلى( Wefald, 2008) أشار

ن لكال الطرفين حاجات ورغبات يسعون لتلبيتها من خالل دعمهم مع األخذ بعين االعتبار أ ،بمنظمته

 بالعمل، وبالتالييجابي مرتبط شعور إالوظيفي  االرتباطن أ Schaufeli, 2002)) بينما يرى  .لبعضهم البعض

ثالثة وهي: الحيوية، التفاني،  أبعادمن خالل وصفها  كماالعمل يملؤه،  نالعمل وأ بأهميةيشعر الفرد العامل 

التي الوظيفة  الفرد العامل اتجاهيشعر بها  حالةنه بأ( االرتباط الوظيفي 2009ويعرف حريم ) .واالستغراق

 .في العمل اإلداري  واالستغراق ي،الحيوية والتفانب تتمثل والتييؤديها 
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 فراد العاملين بالمنظمةتتولد لدى األ ت نتائج إيجابيةنه حالة ذاق يمكن تعريف االرتباط الوظيفي بأمما سب

ال يتجزأ من  اً من حيث اعتبارهم جزء لديهمبشكل وثيق، مما يعزز الروح المعنوية هم بها من حيث ارتباط

 ن واحد. الطريفين )المنظمة والفرد( في آالمنظمة، وبالتالي تحقيق أهداف كال

 الوظيفي: االرتباط أبعاد

، االرتباطمما لديهم كنتيجة لذلك  أكثرن يعطون يلمفهوم يظهر أن الموظفين المرتبطام لهذا اإن التصور الع

ة رئيس أبعادالقوة العاملة المرتبطة وظيفيًا ببساطة أكثر إنتاجية، وبناء على ذلك نجد أن هنالك ثالثة  د  وتع

 (:Erbasi and Ozbek, 2016)وهي كما يلي  ،الوظيفي لالرتباط

المستويات المرتفعة من الطاقة والمرونة الذهنية أثناء  إلىحماس في العمل(: والتي تشير الحيوية )ال -

 الفرد لبذل المزيد من الجيد في العمل، والقدرة على المثابرة عند مواجهة الصعاب. واستعدادالعمل، 

لعمل، والشعور مشاركة الفرد بقوة في إنجاز مهام ا إلىبالدور(: ويشير هذا البعد  االهتمامالتفاني ) -

 بأهمية الدور الذي يقوم به في منظمته، وإحساسه بالفخر والتحدي عند ممارسة عمله.

الشعور بالتركيز الكامل في العمل، والعمل  إلىفي العمل(: كما ويشير هذا البعد  االستغراق) االنهماك -

 لدرجة أن الوقت ينقضي بسرعة وصعوبة فصل النفس عن العمل.

 الوظيفي: لالرتباط النظريات المفسرة

الوظيفي من أهمية تجاه الموظفين وأحاسيسهم ومشاعرهم، تجدر بنا اإلشارة  االرتباطمن خالل ما ينبع عن 

 (.2009عدد من أهم النظريات حول هذا الموضوع، ومنها ما يلي)حريم،  إلى
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 (:Maslow)نظرية سلم الحاجات إلبراهام ماسلو -

اإلنسانية، وهي التي يحتاجها الموظف كإنسان  سلم الحاجات إلىريته ( في نظMaslowتطرق إبراهم ماسلو) 

 انه عند قيام الموظف في إشباع حاجاته األساسية، فإنه يصبح مستعدإالوظيفي، حيث  االرتباطلتحقيق 

 للحاجات األخرى التي تلي الحاجات األساسية، كالوظيفة التي يشغلها الموظف وزيادة إنتاجيته.

 اإلنسانية: نظرية العالقات -

تتمثل هذه النظرية بسلوك الموظفين في التعامل مع بعضهم البعض والتشارك في إتمام المهام الموكلة لهم،  

ن مدى التفاهم والعالقات اإلنسانية إفي الشركة، حيث وترتكز هذه النظرية على عالقات األفراد الموظفين 

 .(2015ي لديهم )محمد،رتباط الوظيفلموظفين يساهم في تحسين مفهوم االبين ا

 نظرية التوقع: -

والتي تتم من خالل عملية التحليل  ،التي تدور حول سلوك الموظف االفتراضاتترتكز هذه النظرية على  

والمفاضلة مع البدائل، حيث يقوم الموظف بسلوك معين يتوقع من خالله تحقيق أكثر الفوائد وتجنب 

في العمل  باالستمراربقناعة الموظف ورضاه الذي يسمح له الصعوبات، وهنا نجد أن هذه النظرية تعنى 

 (.Warner and Randy, 2012بشكل فعال )

 نظرية المشاركة في تحديد األهداف: -

ت المادية والمعنوية، آبه تتوقف على المكاف وارتباطهإن العوامل التي تحقق الرضا للموظف عن عمله    

 إلىتسعى  دى الموظفين في المنظمات مرتبطة باألهداف التيوتؤكد لنا هذه النظرية على أن الدافعية ل

 (.2019تحقيقها )الموسوي، 
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 نظرية الحاجة لإلنجاز: -

 إلىنظرية الحاجة  اسمتعد هذه النظرية حديثة نسبيًا وتركز على الحاجة لإلنجاز، ولهذا أطلق عليها   

ها تتناول الخصاص الشخصية لبعض اإلنجاز، وتعطي هذه النظرية مكانة خاصة للدافعية في العمل ألن

األعمال التقليدية غير  إلىاألفراد التي تتمثل في رغبتهم في اإلبداع والتميز، حيث نجد أن الموظفين يميلون 

رجة عالية من التحدي، ويتم التفاخر بها من خالل تزويد اآلخرين بمعلومات عن داآللية، والتي تتمتع ب

لون جهودًا كبيرة جدًا ألنهم يرون في ذلك إرضاء لذاتهم وإثباتًا ألنفسهم وزيادة إنجازاتهم، وبالمقابل نجدهم يبذ

 (.2017ترابطهم بوظيفتهم)الجربوعة،  في

 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية

اختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر  إلىهدفت التي  (2020دراسة )العجارمة،  

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم منهج البحث الوصفي  العمل،المدرك وعالقته بمخرجات  الدعم التنظيمي

عدد من النتائج  إلى( رئيس قسم أكاديمي. وقد توصلت الدراسة 240، وتكونت عينة الدراسة من )االرتباطي

ألقسام رؤساء ا استجابةحصائية بين متوسطات إقة ارتباطية إيجابية ذات داللة من أهمها: وجود عال

في الجامعات األردنية في األكاديميين لدرجة توافر الدعم التنظيمي المدرك ودرجة توافر مخرجات العمل 

الدعم التنظيمي في االلتزام  أثرهدفت لمعرفة والتي ( 2019جهيد وحورية،)دراسة  ما. أعمان العاصمة

جيجل، حيث استخدم الباحث  تسيير بجامعةالعلوم والتجارية وعلوم الاالقتصادية التنظيمي للموظفين في كلية 

 أثروكشفت النتائج وجود . ( موظفا 32راد عينة الدراسة التي قدرت ب )فأأداة لجمع البيانات من ك ةاناالستب
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 (2016)دهليز وحمد،من كل  كما أجرى . إيجابي للدعم التنظيمي في االلتزام التنظيمي للموظفين بالكلية

الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك واألداء  االرتباطلعالقة بين كل من الكشف عن ا إلىهدفت دراسة 

الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك على األداء الوظيفي  االرتباطمن  كل   أثرالوظيفي، وكذلك التعرف على 

هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث شملت العينة الموظفين  استخدمتفي المؤسسات الفلسطينية. 

عالقة ذات داللة إحصائية  أن هناك وأظهرت النتائج اإلداريين واألكاديميين وأصحاب المناصب اإلدارية، من

 اكم .األكاديميةالوظيفي والدعم التنظيمي المدرك واألداء الوظيفي في المؤسسات  االرتباطمن  بين كل  

 االرتباطائف في تعزيز معرفة تأثير عملية تصميم الوظ إلىدراسة هدفت ( 2018)شعيب وحمدي،أجرى 

وفقا للمقاربة التحفيزية في مؤسسة سونلغاز األغواط بداللة المتغير الوسيط المتمثل في  ،الوظيفي للموظفين

عتمد الباحثان فيها على طريقة المعادالت البنائية ا ( مفردة، و 81الرضى الوظيفي، حيث شملت عينة الدراسة )

جملة من النتائج أهمها:  إلىالفرضيات، وقد توصل الباحثان  ختبارالوفق طريقة المربعات الصغرى الجزئية 

الوظيفي، وللعالقة ما بين تصميم الوظائف  االرتباطال يوجد تأثير معنوي لكل من تصميم الوظائف على 

 .الوظيفي لدى العاملين االرتباطالوظيفي على الرضى الوظيفي، وأيضا للرضى الوظيفي على  واالرتباط

 االجنبية الدراسات 

دراسة الدور الوسيط للدعم التنظيمي المدرك في العالقة بين ضغوط  إلى هدفتوالتي  (Saadeh,2019)دراسة 

العمل وااللتزام التنظيمي في المستشفيات في عمان، استخدمت الدراسة تصميما مقطعيا للمسح الكمي لجمع 

كشفت النتائج عن وجود عالقة عكسية مستشفيات في عمان، األردن،  موظف في ست (500) البيانات من

ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل والدعم التنظيمي الملحوظ، وبين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي. 

ضغوط العمل وااللتزام  تؤكد النتائج أيضا تأثير الوساطة الكامل للدعم التنظيمي المدرك على العالقة بين
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على  االرتباط الوظيفيتحديد تأثير  إلى فقد هدفت (Boikanyom and Heyns, 2019) ما دراسة أالتنظيمي. 

ين للدراسة، وهما تان. وقام الباحث باستخدام استبالشاملة في منظمة البتروكيماوياتممارسات إدارة الجودة 

ملين. العا( من الردود من الموظفين 166ارة الجودة الشاملة. تم تلقي )وإد Utrechtمقياس مشاركة العمل في 

إدارة الجودة الشاملة، والذي تم استخدامه  أبعادالنتائج أن ارتباط العمل كان له عالقة إيجابية مع  تأظهر 

استكشاف تصورات الصيادلة حول الدعم  إلىهدفت  دراسة بإجراء (Kizal,2018) كما قام  .كمقياس للجودة

ط الموظفين في بيئة عمل مرهقة وتنافسية، وتم التنظيمي وتأثير المرونة والدعم التنظيمي الملحوظ على ارتبا

باالعتماد على  ،IBM SPSSالتحليل باستخدام االختبارات الوصفية والتحليلية واالنحدار اللوجستي المتعدد في

ظهرت النتائج أفي المملكة العربية السعودية، و  ، تم اختيارهم كعينة عشوائيةا( صيدلي81مسح مقطعي ل)

عالقة  ذات داللة  دال توجولكن  ،تصورات الصيادلة حول الدعم التنظيمي وارتباطهمارتباطًا مهمًا بين 

إحصائية بين المرونة وارتباط الموظفين. وأظهرت هذه الدراسة كيف ترتبط تصورات الصيادلة عن الدعم 

ر وارتباط التنظيمي بمشاركتهم في مكان العمل، مما يدل على وجود عالقة كبيرة بين الدعم التنظيمي المتصو 

معرفة الدور  إلىهذه الدراسة  فقد هدفت( Rayan, Sebaie and Ahmed, 2018)كل من  دراسةما أالموظفين. 

الدراسة على  هذه طبقتذ إ الوسيط للتمكين النفسي في العالقة بين سلوك القائد التمكيني واالرتباط الوظيفي.

عدة  إلىتوصلت الدراسة في صعيد مصر.  سمنت المصريةفي صناعة اإل اموظف (360)من مكونة عينة 

 .سلوك القائد التمكيني واالرتباط الوظيفي نما بين التمكين النفسي يتوسط العالقة نتائج أهمها أ

 التعقيب على الدراسات السابقة 

من حيث عن الدراسة الحالية،  اختلفتقد ن جميع الدراسات السابقة أمن الدراسات نجد  قما سب إلىبالنظر 

ودراسة  ،2020)ولها لمفهوم الدعم التنظيمي المدرك وعالقته بمخرجات العمل مثل دراسة العجارمة )تنا
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الدعم التنظيمي في االلتزام التنظيمي، بينما تناولت دراسة دهليز  أثروالتي تناولت ، 2019)جهيد وحورية )

دعم التنظيمي المدرك واألداء والتي قامت بدراسة العالقة بين كل من االرتباط الوظيفي وال 2016)وحمد)

فقد قامت بدراسة تأثير عملية تصميم الوظائف في تعزيز االرتباط  (2018)ما دراسة شعيب أالوظيفي، 

قد  (Saadeh,2019)ن دراسة بية على سبيل المثال للحصر، نجد أالدراسات األجن إلىالوظيفي. وعند الرجوع 

 دراسة ما، أالتنظيميفي العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام  الدور الوسيط للدعم التنظيمي المدركتناولت 

(Boikanyom and Heyns, 2019)  تحديد تأثير االرتباط الوظيفي على ممارسات إدارة الجودة  إلىفقد هدفت

 بينما الملحوظ،( الدعم التنظيمي وتأثير المرونة والدعم التنظيمي Kizal,2018)بينما تناولت دراسة  .الشاملة

معرفة الدور الوسيط للتمكين النفسي في العالقة  إلى هدفت( Rayan, Sebaie and Ahmed, 2018) اسةدر 

 .بين سلوك القائد التمكيني واالرتباط الوظيفي

 السابقة فيما يلي:كما أن الدراسة الحالية قد تميزت عن غيرها من الدراسات 

الوظيفي لدى الموظفين في جامعة  االرتباطلى ه عأثر اضح حول الدعم التنظيمي المدرك و تقديم تصور و -1

  .الطفيلة التقنية

كونها الدراسة األولى التي أجريت في مكان إجراء الدراسة،  السابقةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات  -1

 .نفيلة التقنية في حدود علم الباحثيفي جامعة الط

في اإلداريين الموظفين  ستهدفتها تسة، كونفي عينة الدرا بقةهذه الدراسة عن الدراسات السا تميزت  -2

  .جامعة الطفيلة التقنية
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 المستقل والتابع()المتغيرين و األجنبية لم تقم بالربط بين كال لدراسات سواء كانت العربية منها أمعظم ا -3

 ن.بشكل مباشر في حدود علم الباحثي

يط، بينما تناولت الدراسة الحالية غلب الدراسات السابقة تناولت الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسأ  -4

 مفهوم الدعم التنظيمي المدرك كمتغير مستقل.

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية منهجية البحث الوصفي والميداني التحليلي، فعلى صعيد البحث الوصفي تم إجراء 

جل تحديد األسس والمنطلقات المسح المكتبي واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية السابقة أل

. أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فقد تم إجراء المسح قوم عليها اإلطار النظري للدراسةالتي ي

االستطالعي الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة، وتحليل كافة البيانات المتجمعة من خالل اإلجابة عن أسئلة 

 الدراسة.االستبانة التي تم اعتمادها في هذه 

 

 مجتمع الدراسة وعينتها

( 645تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية والبالغ عددهم )

 (، تم اختيار عينة ميسرة2020/أيار19موظفًا وموظفة )بحسب سجالت الموارد البشرية في الجامعة بتاريخ )

ن لنوع من العينة لعدم قدرة الباحثيوقد كان السبب في اختيار ذلك ا ،ةوموظف( موظفًا 265بلغ حجمها )

، حيث كانت طبيعة جميع العاملين وخاصة في ظل جائحة كورونا فقد كان العمل عن بعد إلىللتوصل 

، وزعت عليهم االستبانات جميعًا، بعد أخذ  %50 هما نسبتي ضي من العاملين العمل بالمناصفة أالعمل تقت

الجامعة المبحوثة بقصد جمع البيانات عن الدراسة تمهيدًا لمعالجتها واستخراج  الجهات المسؤولة فيموافقة 
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( 9، بعد استبعاد )اإلحصائي( استبانة وجدت أنها صالحة للتحليل 256النتائج، أعيد منها ما مجموعه )

 اإلحصائيت للتحليل ، وبذلك يكون حجم العينة التي خضعاإلحصائياستبانات لعدم صالحيتها للتحليل 

( يبين وصفًا لخصائص عينة الدراسة 1%( من عينة الدراسة، والجدول رقم )96,6( استبانة بنسبة )256)

 حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية: وتوزيعهم

 (1)جدول ال

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لخصائصهم الشخصية والوظيفيةيوضح 

 النسبة المئوية% التكرار فئات المتغير المتغير

 النوع 

 50.0 128 ذكر

 50.0 128 أنثى

 100.0 256 المجموع

 10.9 28 سنة 30أقل من  العمر

 30.1 77 سنة 40أقل من -30

 44.1 113 سنة 50أقل من -40

 14.8 38 سنة  50أكثر من 

 100.0 256 المجموع

 26.2 67 دبلوم أو أقل المؤهل العلمي

 59.4 152 بكالوريوس

 11.3 29 ماجستير

 3.1 8 دكتوراه 

 100.0 256 المجموع
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 5.1 13 مدير المستوى الوظيفي

 6.6 17 مساعد مدير

 19.9 51 رئيس قسم

 68.4 175 موظف

 100.0 256 المجموع

 سنوات الخبرة

 4.7 12 سنوات 5أقل من 

 19.1 49 سنوات 10 -5

 36.3 93 سنة 11-15

 21.5 55 سنة 16-20

 18.4 47 سنة 20أكثر من 

 100.0 256 المجموع

 أداة الدراسة 

واستشارة ذوي الخبرة لدراسات السابقة واإلطار النظري، تطويرها بناًء على ا تم تتمثل أداة الدراسة في استبانة

ه( بدراسة أبعادالدعم التنظيمي المدرك و )المستقل للمتغير واالختصاص، كما وقد تم االسترشاد 

قي، ه ( )العولأبعاد( ، وللمتغير التابع )االرتباط الوظيفي و 2018العاني،; 2013نوح،; 2003،المغربي)

وقد صنفت إجابات المبحوثين على فقرات  .(Bakker et al., 2007; Wang et al., 2017 )(2018والنظاري، 

النحو اآلتي: أوافق بشدة  وعلى ،االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي وحددت بخمس إجابات حسب أوزانها

الث درجات، ال أوافق وأعطيت وأعطيت خمس درجات، أوافق وأعطيت أربع درجات، محايد وأعطيت ث

 ن، ال أوافق بشدة وأعطيت درجة واحدة(. يدرجت
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 صدق أداة الدراسة وثباتها

 الصدق الظاهري: 

فقد تم عرضها على مجموعة من   للتأكد من صدق أداة الدراسة، إي أنها تصلح لقياس ما وضعت من أجله،

ع الدراسة ذلك من المحكمين المختصين في مجال إدارة األعمال من أصحاب الخبرة واالختصاص في موضو 

 .تحقيقها إلىمة فقرات االستبانة لألهداف التي تسعى ءللتحقق من مدى مال

 ثبات أداة الدراسة 

للتأكد من االتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية  جرى استخراج معامل الثبات طبقًا لمعامل كرونباخ ألفا

وتدلل  ،( وتعد هذه النسبة مرتفعة0.939ه، وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي )أبعادولكل متغير بجميع 

( يبين قيم معامالت الثبات 2( ، والجدول رقم )Hair et al.,2006على الثبات واالتساق بين فقرات األداة )

 راسة المستقلة والتابعة:لمتغيرات الد

 

 ((2جدول 

 قيم معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعةيوضح 

 سم البعدا رقم الفقرة
 معامل الثبات

 لفا(أ)كرونباخ 

 0.871 العدالة التنظيمية 1-7

 0.893 سلوك القادة لمساندة المرؤوسين 8-12

 0.899 اراتالمشاركة في اتخاذ القر  13-17

 0.818 دعم وتأكيد الذات لدى العاملين 18-23
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 0.934 المتغير المستقل: الدعم التنظيمي المدرك 1-23

 0.843 الحيوية 24-28

 0.870 التفاني 29-33

 0.801 االستغراق 34-38

 0.909 المتغير التابع: االرتباط الوظيفي 24-38

 

  :اإلحصائينتائج التحليل 
 

 المتغير المستقل )الدعم التنظيمي المدرك(:  أبعادأوال: 

 :العدالة التنظيمية

 (3)الجدول 

( المحسوبة Tفقرات بعد العدالة التنظيمية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )يوضح 

 ومستوى الداللة ودرجة األهمية للفقرات

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 (T)قيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

1 
تتناسب ساعات العمل مع ظروفي 

 الخاصة.
 متوسطة 1 0.000 13.147 1.117 3.42

 متوسطة 2 0.000 12.198 1.102 3.34 عتقد أن راتبي الشهري مناسب.أ  2

 متوسطة 3 0.000 11.534 1.040 3.25بصفة عامة فإن أعبائي وواجباتي  3
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الوظيفية والحوافز المالية التي أحصل 

 عليها مناسبة جدًا.

4 

تحرص الجامعة على أن يبدي كل 

موظف رأيه قبل اتخاذ القرارات الخاصة 

 بالعمل.

 متوسطة 4 0.000 5.841 1.113 2.91

5 
ية على كل يتم تطبيق كل القرارات اإلدار 

 الموظفين بال استثناء.
 متوسطة 7 0.000 4.102 1.189 2.80

6 
تجمع الجامعة المعلومات الدقيقة والكاملة 

 قبل اتخاذ القرارات الوظيفية.
 متوسطة 5 0.000 5.582 1.131 2.89

7 
تشرح الجامعة القرارات اإلدارية لكل 

 الموظفين بال استثناء.
 سطةمتو  6 0.000 4.626 1.135 2.83

 متوسطة - 0.000 10.716 0.841 3.06 العدالة التنظيمية ككل -

 :سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

 (4)الجدول 

( Tفقرات بعد سلوك القادة لمساندة المرؤوسين والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )يوضح 

 المحسوبة ومستوى الداللة ودرجة األهمية للفقرات

 قرةالف الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 ((Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

 متوسطة 1 0.000 10.078 1.085 3.18تسمح الجامعة باستخدام القدرات الشخصية  8
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 للمرؤوسين في حل مشكالت العمل.

9 
تشجع الجامعة روح المبادرة بين المرؤوسين 

 .ويناقشهم أفكارهم
 متوسطة 4 0.000 7.244 1.001 2.95

10 
تترك الجامعة المرؤوسين يؤدون أعمالهم بالطريقة 

 التي يرون أنها األفضل.
 متوسطة 3 0.000 7.971 980. 2.99

11 
تضع الجامعة اقتراحات المرؤوسين موضع 

 التنفيذ ويهتم بها.
 متوسطة 2 0.000 8.063 1.015 3.01

12 
 ةبأية تغييرات محتملعة المرؤوسين تخطر الجام

 تؤثر عليهم.
 متوسطة 5 0.000 6.529 1.063 2.93

 متوسطة - 0.000 9.542 8620. 3.01 ككل سلوك القادة لمساندة المرؤوسين -

 

 المشاركة في اتخاذ القرارات:

 (5الجدول )

( Tة وقيم )فقرات بعد المشاركة في اتخاذ القرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارييوضح 

 المحسوبة ومستوى الداللة ودرجة األهمية للفقرات

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

قيمة 

(T) 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

13 
نسبة مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات 

 عالية. ستراتيجيةاإل
 متوسطة 4 0.000 4.729 1.123 2.83
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14 
أشارك بقدر كبير في اتخاذ القرارات المرتبطة 

 باختصاصي وواجباتي الوظيفية.
 متوسطة 1 0.000 6.668 1.087 2.95

15 
تهتم الجامعة بدوافع واحتياجات العاملين عند 

 اتخاذ القرار.
 متوسطة 2 0.000 5.845 9950. 2.86

16 
في أحيان كثيرة تأخذ الجامعة بما أقدمه من 

 تخاذ القرارات المرتبطة بعملي.مقترحات عند ا
 متوسطة 3 0.000 5.078 1.071 2.84

17 
 إلىأتخذ معظم القرارات دون الرجوع  

 المرؤوسين.
 متوسطة 5 0.000 4.697 1.065 2.81

 متوسطة - 0.000 6.385 9020. 2.86 ككل المشاركة في اتخاذ القرارات -

 دعم وتأكيد الذات لدى العاملين: 

 (6الجدول )

( Tفقرات بعد دعم وتأكيد الذات لدى العاملين والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ضح يو 

 المحسوبة ومستوى الداللة ودرجة األهمية للفقرات

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 ((Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

18 
عة المجهودات اإلضافية التي أبذلها تقدر الجام

 ألداء العمل بكفاءة.
 متوسطة 6 0.000 5.311 1.118 2.87

19 
أشعر بأهمية وظيفتي من خالل ما أنجزه من 

 أعمال.
 مرتفعة 1 0.000 22.998 9710. 3.90
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20 
حصل من عملي على الحوافز والمكافآت التي أ

 رضاي عن العمل. تسهم في تحقيق
 متوسطة 5 0.000 12.846 1.080 3.37

21 
أعيش حياة مستقرة في عملي تساعدني على 

 اإلبداع بشكل مستمر.
 متوسطة 4 0.000 15.727 9820. 3.46

22 
المستوى الوظيفي لعملي يتناسب مع طبيعة 

 النشاط الذي أؤديه.
 متوسطة 3 0.000 16.242 1.097 3.61

23 
تتسم وظيفتي بنوع من التحدي الذي أرغب فيه 

 لعمل.في ا
 مرتفعة 2 0.000 17.274 1.085 3.67

 متوسطة - 0.000 20.519 7650. 3.48 دعم وتأكيد الذات لدى العاملين ككل -

 المتغير التابع )االرتباط الوظيفي(: أبعادثانيًا: 

 :الحيويةبعد 

 (7الجدول )

المحسوبة ومستوى  (Tوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) الحيويةفقرات بعد يوضح 

 الداللة ودرجة األهمية للفقرات
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 ((Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

 مرتفعة 5 0.000 18.788 1.018 3.70 عملي. إلىأشعر بالسعادة في الذهاب  24

25 
داء مهام أشعر بأني معبأ بالطاقة األزمة أل

 وظيفي.
 مرتفعة 3 0.000 20.974 9480. 3.74
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26 
امتلك القدرة على االستمرار في عملي لساعات 

 أو فترات طويلة.
 مرتفعة 4 0.000 20.814 9340. 3.72

27 
أتمتع المرونة واالنفتاح الذهني في أداء عملي بما 

 ال يخل بمشروعية هذا العمل.
 مرتفعة 2 0.000 23.025 8960. 3.79

 مرتفعة 1 0.000 22.674 9180. 3.80 أشعر بالقوة والنشاط أثناء تأدية مهام وظيفتي. 28

 مرتفعة - 0.000 26.984 7410. 3.75 الحيوية ككل -

 

 بعد التفاني :

 (8الجدول )

( المحسوبة ومستوى الداللة Tفقرات بعد التفاني والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )

 األهمية للفقرات ودرجة
 

 الفقرة الرقم

المتوس

ط 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري 
 ((Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

مستوى 

 الفقرة

درجة 

 األهمية

 مرتفعة 2 0.000 24.821 8610. 3.84 تساعدني وظيفتي على إظهار كل طاقاتي. 29

 مرتفعة 5 0.000 22.697 8810. 3.75 وإلهام لي. تمثل وظيفتي مصدر تحفيز 30

 مرتفعة 3 0.000 26.275 8110. 3.83 يوجد لدي اإلصرار على القيام بمهام وظيفتي. 31
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 مرتفعة 4 0.000 24.620 8580. 3.82 أشعر بالفخر تجاه العمل الذي أقوم به. 32

 مرتفعة 1 0.000 26.168 8790. 3.94 أشعر بأن العمل الذي أقوم به ذات معنى وهدف. 33

 مرتفعة - 0.000 30.679 0.696 3.84 التفاني ككل -

 

 :االستغراق بعد

 (9الجدول )

( المحسوبة ومستوى الداللة Tفقرات بعد االستغراق والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )

 ودرجة األهمية للفقرات
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 (T)قيمة 

مستوى 

 الداللة

ترتيب 

ستوى م

 الفقرة

درجة 

 األهمية

 مرتفعة 1 0.000 25.563 8750. 3.90 عندما أقوم بعملي ال أشعر بمرور الوقت. 35

36 
أثناء العمل، أركز في عملي فقط دون االنشغال 

 بأشياء أخرى.
 مرتفعة 2 0.000 26.303 8080. 3.83

 مرتفعة 3 0.000 25.525 8350. 3.83 أشعر بالسعادة عندما أعمل بشكل مكثف. 38

 مرتفعة 4 0.000 23.892 8790. 3.81 من الصعب أن أفصل نفسي في عملي. 37

 مرتفعة 5 0.000 22.364 9310. 3.80 أنسى كل شيء حولي عندما أقوم بعملي. 34

 مرتفعة - 0.000 33.012 6470. 3.83 االستغراق ككل -
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 مة البيانات الختبار الفرضيات:ءمدى مال

ة، تم إجراء اختبارات معامل تضخم ار الختبار فرضية الدراسة الرئيسق تحليل االنحدقبل البدء في تطبي

مة البيانات الفتراضات تحليل ءل االلتواء وذلك من أجل ضمان مالالتباين، والتباين المسموح به ومعام

المستقلة  ( بين المتغيراتMulticollinarityالتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل ) من أجلوذلك  ،االنحدار

( واختبار التباين المسموح Variance Inflation Factor) (VIFباستخدام اختبار معامل تضخم التباين )

(Tolerance( لكل متغير من المتغيرات المستقلة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين )VIF للقيمة )

تباع البيانات للتوزيع ا( وتم التأكد من 0.05( أكبر من )Tolerance( وقيمة اختبار التباين المسموح )10)

( مراعين في ذلك أن البيانات تتبع Skewness( باحتساب معامل االلتواء )Normal Distributionالطبيعي )

( يبين نتائج هذه 10(.  والجدول رقم )1 ±التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن )

 االختبارات: 

 (10)لجدول ا

 بار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل االلتواءاخت

 المتغير المستقل أبعاد
 معامل التباين

VIF 

 التباين المسموح

Tolerance 

 االلتواء

Skewness 
 0.060 4850. 2.061 العدالة التنظيمية

 0.056 4820. 2.074 سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

 0.255 4120. 2.426 المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.792- 7240. 1.381 دعم وتأكيد الذات لدى العاملين
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 أبعاد( لجميع VIF)( نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين 10نتائج الجدول رقم ) إلىوبالرجوع 

(، وأن قيم اختبار التباين المسموح به 2.426 -1.381( وتتراوح ما بين )10المتغير المستقل تقل عن )

(Tolerance( تراوحت ما بين )ويعد هذا مؤشرًا على عدم وجود ارتباط عال 0.724 -0.412 )

(Multicollinarity بين )المتغير المستقل ) أبعاد(Hair et al, 2018  وقد تم التأكد من أن البيانات تتبع

 (.1 ±( حيث كانت القيم أقل من )Skewnessالتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء )

 

 ختبار الفرضياتا

H01 ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على تعزيز االرتباط الوظيفي 

( يوضح 11والجدول رقم ) (. α≤0.05داللة معنوية)ه )الحيوية، التفاني، االستغراق( عند مستوى أبعادو 

 نتائج تحليل التباين لالنحدار.

 (11)جدول ال
الدعم  أثر( للتأكد من صالحية النموذج الختبار Analysis Of Varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار )

 ه على تعزيز االرتباط الوظيفيأبعادالتنظيمي المدرك ب
 

 R R2 المصدر
R2 

Adjusted 

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 *المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

 االنحدار
0.692 0.479 0.471 

42.973 4 10.743 
57.664 

 
.0000 

 
 1860. 251 46.763 الخطأ
  255 89.736 الكلي

 (.α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  * ذات
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 اذ اأثر صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسة، وأن هناك  إلى( 11ردة في الجدول )يتضح من النتائج الوا

، تعزيز االرتباط الوظيفي علىه أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وهي  ،االنحدار ( ويعتبر هذا المعامل مقياسا لنموذج توفيقR2= 0.479حيث بلغت قيمة معامل التحديد )

%( من مستوى االرتباط 47.9مدى الدقة في تقدير المتغير التابع )االرتباط الوظيفي( وهذا يعني أن )

ه. وأظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل أبعادالوظيفي ناتج عن التغير في الدعم التنظيمي المدرك ب

ه أبعادوى الحقيقي للدعم التنظيمي المدرك ب( وهي تمثل المستR2 Adjusted =0.471التحديد المعدل ) 

( المحسوبة قد Fبعد إزالة األخطاء المعيارية الناتجة عن االرتباط الوظيفي. كما دللت النتائج على أن قيمة )

واعتمادًا  (.α≤0.05)( وهي معنوية عند مستوى داللة  α = 0.000( عند مستوى داللة )57.664بلغت )

 وجود ة بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص علىالدراسة الرئيستقدم نرفض فرضية  على ما

ه مجتمعة )العدالة التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، أبعادداللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب يذ أثر

يفي عند مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على تعزيز االرتباط الوظ

 .االنحدار المتعدد( يوضح نتائج تحليل 12والجدول رقم ) (.α≤0.05داللة معنوية)

 

 (12)الجدول 

ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادلدعم التنظيمي المدرك با أثرنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار 

 د الذات لدى العاملين( على تعزيز االرتباط الوظيفيالمرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكي

 B المتغير المستقل أبعاد
الخطأ 

 المعياري 
Beta  قيمةt 

الداللة 

 ةاإلحصائي

 0.135 1.498- 0.098- 0.046 0.069- العدالة التنظيمية
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 0.117 1.572 0.103 0.045 0.071 سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

 0.060 1.887- 0.134- 0.047 0.088- اتالمشاركة في اتخاذ القرار 

 0000. *14.014 7500. 0420. 5820. دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

 .(α≤0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( أن بعد المتغير المستقل )دعم t(، واختبار )Beta( ومن متابعة معامالت )12يتضح من نتائج الجدول )

العاملين( كان ذا تأثير دال إحصائيًا في المتغير التابع )االرتباط الوظيفي( بداللـة وارتفاع  وتأكيد الذات لدى

( والقوة التأثيرية الدالة إحصائيًا لقيمة α≤0.05(  عند مستوى داللة )14.014( المحسوبة البالغة )tقيم )

(Beta( ومعامل ،)B= 0.582الذي يدلل على أن الزيادة بدرجة واحدة في م ) ستوى دعم وتأكيد الذات لدى

في حين بينت النتائج الواردة في  (. 0.582تحسين مستوى االرتباط الذاتي بنسبة ) إلىالعاملين يؤدي 

منفردة)العدالة التنظيمية، سلوك القادة لمساندة المرؤوسين،  بعادلأل أثرالجدول السابق ذاته عدم وجود 

( المحسوبة الظاهرة في tالوظيفي اعتمادا على عدم معنوية قيم )المشاركة في اتخاذ القرارات( في االرتباط 

 الجدول ذاته.

H01-1 ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

عند مستوى المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد الحيوية 

 ( يوضح نتائج تحليل التباين لالنحدار.13والجدول رقم ) (.α≤0.05داللة معنوية )
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 (13)جدول ال

الدعم  أثر( للتأكد من صالحية النموذج الختبار Analysis Of Varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار )

 ه على بعد الحيويةأبعادالتنظيمي المدرك ب

R R المصدر
2 

R
2
Adjusted 

جموع  م

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

Fالمحسوبة* 

مستوى 

 Fداللة 

 االنحدار

0.682 0.465 0.457 

65.190 4 16.298 
54.623 

 

.0000 

 
 2980. 251 74.890 الخطأ

  255 140.080 الكلي

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية األولى، وأن  إلى( 13في الجدول ) يتضح من النتائج الواردة

ه )العدالة أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب (.α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى داللة اذ اأثر هناك 

على التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( 

هذا المعامل مقياسا لنموذج توفيق  د  ( ويعR2= 0.465، حيث بلغت قيمة معامل التحديد )تعزيز بعد الحيوية

%( من مستوى الحيوية 46.5وهي مدى الدقة في تقدير المتغير التابع )الحيوية( وهذا يعني أن ) ،االنحدار

طفيلة التقنية. وأظهرت نتائج الجدول السابق ه في جامعة الأبعادناتج عن التغير في الدعم التنظيمي المدرك ب

( وهي تمثل المستوى الحقيقي للدعم التنظيمي R2 Adjusted =0.457أن قيمة معامل التحديد المعدل ) 

( Fه بعد إزالة األخطاء المعيارية الناتجة عن بعد الحيوية. كما دللت النتائج على أن قيمة )أبعادالمدرك ب

( وهي معنوية عند مستوى داللة  α = 0.000( عند مستوى داللة )54.623المحسوبة قد بلغت )
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(α≤0.05.)  واعتمادًا على ما تقدم نرفض فرضية الدراسة الفرعية األولى بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية

ه مجتمعة )العدالة أبعادداللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب يذ أثر وجود البديلة التي تنص على

ية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد التنظيم

  (.α≤0.05) مستوى داللة معنوية دالحيوية عن

 (14) الجدول

ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب أثرنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار 

 وسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد الحيويةالمرؤ 
 

 B المتغير المستقل أبعاد

الخطأ 

 المعياري 
Beta  قيمةt 

الداللة 

 ةاإلحصائي

 4290. 0.792- 0.052- 0580. 0.046- العدالة التنظيمية

 4890. 0.692- 0.046- 0570. 0.040- سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

 6230. 0.492- 0.035- 0590. 0.029- المشاركة في اتخاذ القرارات

 0000. *13.532 7340. 0530. 7110. دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

متغير المستقل )دعم ( أن بعد الt(، واختبار )Beta( ومن متابعة معامالت )14يتضح من نتائج الجدول )

وتأكيد الذات لدى العاملين( كان ذا تأثير دال إحصائيًا في المتغير التابع )بعد الحيوية( بداللـة وارتفاع قيم 

(t( المحسوبة البالغة )13.532) ( 0.05عند مستوى داللة≥α والقوة التأثيرية الدالة إحصائيًا لقيمة )

(Beta( ومعامل ،)B= 0.711الذي يدلل عل ) ى أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى دعم وتأكيد الذات لدى
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في حين بينت النتائج الواردة في الجدول  (. 0.711تحسين مستوى الحيوية بنسبة ) إلىالعاملين يؤدي 

منفردة)العدالة التنظيمية، سلوك القادة لمساندة المرؤوسين، المشاركة في  بعادلأل أثرالسابق ذاته عدم وجود 

 ( المحسوبة الظاهرة في الجدول ذاته.tلقرارات( في بعد الحيوية اعتمادا على عدم معنوية قيم )اتخاذ ا

H01-2 ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

على بعد التفاني عند مستوى المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( 

 (.α≤0.05)داللة معنوية 

 (15)جدول ال

الدعم  أثر( للتأكد من صالحية النموذج الختبار Analysis Of Varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار )

 ه على بعد التفانيأبعادالتنظيمي المدرك ب
 

R R المصدر
2 

R
2
Adjusted 

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 لمربعاتا

 Fقيمة 

 *المحسوبة

مستوى 

 Fداللة 

 االنحدار

0.648 0.419 0.410 

51.866 4 12.966 
45.342 

 

.0000 

 
 2860. 251 71.778 الخطأ

  255 123.644 الكلي

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ختبار الفرضية الفرعية الثانية، وأن هناك (  صالحية النموذج ال15تضح من النتائج الواردة في الجدول )ت

ه )العدالة التنظيمية، أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  اذ اأثر 

سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على تعزيز بعد 
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( ويعتبر هذا R2= 0.419(، وقيمة معامل التحديد )R= 0.648معامل االرتباط )، حيث بلغت قيمة التفاني

وهذا يعني أن  ،المعامل مقياسا لنموذج توفيق االنحدار وهي مدى الدقة في تقدير المتغير التابع )التفاني(

لة التقنية. ه في جامعة الطفيأبعاد%( من مستوى التفاني ناتج عن التغير في الدعم التنظيمي المدرك ب41.9)

( وهي تمثل R2 Adjusted =0.410وأظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد المعدل ) 

ه بعد إزالة األخطاء المعيارية الناتجة عن بعد التفاني. كما أبعادالمستوى الحقيقي للدعم التنظيمي المدرك ب

( وهي α = 0.000عند مستوى داللة )( 45.342( المحسوبة قد بلغت )Fدللت النتائج على أن قيمة )

واعتمادًا على ما تقدم نرفض فرضية الدراسة الفرعية الثانية بصورتها  .(α≤0.05)معنوية عند مستوى داللة  

ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك  أثر ديوج نهأ على:العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص 

ظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات ه مجتمعة )العدالة التنأبعادب

 (.α≤0.05عند مستوى داللة معنوية) لدى العاملين( على بعد التفاني

 

 (16)الجدول 

ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب أثرنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار 

 المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد التفاني

 B المتغير المستقل أبعاد
الخطأ 

 المعياري 
Beta  قيمةt 

الداللة 

 ةاإلحصائي

 0020. *3.178- 0.219- 0570. 0.182- العدالة التنظيمية

 0140. *2.465 1710. 0560. 1380. سلوك القادة لمساندة المرؤوسين
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 2950. 1.049- 0.079- 0580. 0.061- المشاركة في اتخاذ القرارات

 0000. *12.388 7000. 0510. 6370. دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المتغير المستقل  ادأبع( أن t(، واختبار )Beta( ومن متابعة معامالت )16يتضح من نتائج الجدول )

)العدالة التنظيمية، سلوك القادة لمساندة المرؤوسين،  ودعم وتأكيد الذات لدى العاملين( كانتا ذات تأثير دال 

-3.178( المحسوبة البالغة على التوالي )tإحصائيًا في المتغير التابع )بعد التفاني( بداللـة وارتفاع قيم )

(، وكذلك Betaوالقوة التأثيرية الدالة إحصائيًا لقيمة ) (α≤0.05)(  عند مستوى داللة 2.465-12.388

( والتي تدلل على  أن الزيادة بدرجة 0.637 -0.138 -0.182(  البالغة على التوالي )Bبداللة معامالت )

واحدة في مستوى كل من )العدالة التنظيمية، سلوك القادة لمساندة المرؤوسين، ودعم وتأكيد الذات لدى 

في  (. 0.637 -0.138 -0.182تحسين مستوى التفاني بنسبة  بلغت على التوالي ) إلىين( يؤدي العامل

لبعد المتغير المستقل منفردًا )المشاركة في  أثرحين بينت النتائج الواردة في الجدول السابق ذاته عدم وجود 

 ة الظاهرة في الجدول ذاته.( المحسوبtاتخاذ القرارات( في بعد التفاني اعتمادا على عدم معنوية قيمة )

H01-3 ه )العدالة التنظيمية، سلوك أبعادذ ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك ب أثر: ال يوجد

القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد االستغراق عند 

 تحليل التباين لالنحدار( يبين نتائج 17قم )والجدول ر  (.α≤0.05مستوى داللة معنوية )
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 (17) الجدول 

الدعم  أثر( للتأكد من صالحية النموذج الختبار Analysis Of Varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار )

 ه على بعد االستغراقأبعادالتنظيمي المدرك ب

R R المصدر
2 

R
2
Adjusted 

مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع

قيمة 

Fالمحسوبة* 

مستوى 

 Fداللة 

 االنحدار

0.456 0.208 0.195 

22.164 4 5.541 
16.460 

 

.0000 

 
 3370. 251 84.494 الخطأ

  255 106.657 الكلي

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 اأثر فرضية الفرعية الثالثة، وأن هناك صالحية النموذج الختبار ال (17يتضح من النتائج الواردة في الجدول )

ه )العدالة التنظيمية، سلوك أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  اذ

، القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على تعزيز بعد االستغراق

ويعتبر هذا  ،(R2= 0.208(، وقيمة معامل التحديد )R= 0.456االرتباط )حيث بلغت قيمة معامل 

المعامل مقياسا لنموذج توفيق االنحدار وهي مدى الدقة في تقدير المتغير التابع )االستغراق( وهذا يعني أن 

 ه في جامعة الطفيلةأبعاد%( من مستوى االستغراق ناتج عن التغير في الدعم التنظيمي المدرك ب20.8)

وهي  ،(R2 Adjusted =0.195التقنية. وأظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد المعدل )

ه بعد إزالة األخطاء المعيارية الناتجة عن بعد أبعادتمثل المستوى الحقيقي للدعم التنظيمي المدرك ب

 = αعند مستوى داللة )( 16.460( المحسوبة قد بلغت )Fاالستغراق. كما دللت النتائج على أن قيمة )
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واعتمادًا على ما تقدم نرفض فرضية الدراسة الفرعية  (.α≤0.05)( وهي معنوية عند مستوى داللة  0.000

داللة إحصائية للدعم  يذ أثر وجود الثالثة بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على

، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، ه مجتمعة )العدالة التنظيميةأبعادالتنظيمي المدرك ب

 (.α≤0.05عند مستوى داللة معنوية) دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد االستغراق

 (18)الجدول 

ه )العدالة التنظيمية، سلوك القادة أبعادللدعم التنظيمي المدرك ب أثرنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار 

 ين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( على بعد االستغراق المرؤوس

 B المتغير المستقل أبعاد
الخطأ 

 المعياري 
Beta  قيمةt 

الداللة 

 ةاإلحصائي

 7410. 3310. 0270. 0620. 0210. العدالة التنظيمية

 0600. 1.888 1530. 0610. 0.115 سلوك القادة لمساندة المرؤوسين

 0060. 2.782- 0.243- 0630. 0.174- المشاركة في اتخاذ القرارات

 0000. 7.120 4700. 0560. 3970. دعم وتأكيد الذات لدى العاملين

 .(α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

المستقل ( أن بعدي المتغير t(، واختبار )Beta( ومن متابعة معامالت )18يتضح من نتائج الجدول )

)المشاركة في اتخاذ القرارات، ودعم وتأكيد الذات لدى العاملين( كانتا ذات تأثير دال إحصائيًا في المتغير 

( عند مستوى 7.120-2.782( المحسوبة البالغة على التوالي )tالتابع )بعد االستغراق( بداللـة وارتفاع قيم )

(  البالغة على B(، وكذلك بداللة معامالت )Betaلقيمة ) والقوة التأثيرية الدالة إحصائياً (.α≤0.05)داللة 

( والتي تدلل على أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى كل من )المشاركة في اتخاذ 0.397 -0.174التوالي )
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تحسين مستوى االستغراق بنسبة  بلغت على التوالي  إلىالقرارات، ودعم وتأكيد الذات لدى العاملين( يؤدي 

لبعدي المتغير  أثرحين بينت النتائج الواردة في الجدول السابق ذاته عدم وجود  في  0.397 -0.174))

المستقل منفردًا )العدالة التنظيمية، وسلوك القادة لمساندة المرؤوسين( في بعد االستغراق اعتمادا على عدم 

 ( المحسوبة الظاهرة في الجدول ذاته.tمعنوية قيمة )

 مناقشة النتائج:

 تبار فرضيات الدراسة:نتائج اخ

ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك  أثرة بأنه يوجد ائج اختبار فرضية الدراسة الرئيسأشارت نت.1

ه مجتمعة )العدالة التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات أبعادب

(. وتعني النتيجة أن تكامل α≤0.05ظيفي عند مستوى داللة معنوية)لدى العاملين( على تعزيز االرتباط الو 

ممارسات اإلدارة في جامعة الطفيلة التقنية والمتمثلة في تحقيق مستويات متوسطة من العدالة التنظيمية، 

تعزيز االرتباط الوظيفي للموظفين اإلداريين  إلىوممارسة أساليب قيادة المرؤوسين ودعم الموظفين أدى ذلك 

في الجامعة المبحوثة من حيث شعورهم بالحيوية والتفاني في العمل واالستغراق في انجاز مهام العمل بحيوية 

إيجابي للدعم التنظيمي  أثر( التي بينت وجود 2019دراسة )جهيد وحورية، مع نتيجة وتتفق هذه الونشاط. 

( التي كشفت عن وجود عالقة Kizal,2018دراسة) معالنتيجة  كما تتفق هذه في االلتزام التنظيمي للعاملين.

( التي بينت 2016سة )دهليز واحمد، . واتفقت النتيجة أيضًا مع دراالدعم التنظيمي وارتباط الموظفينبين 

الوظيفي والدعم التنظيمي المدرك واألداء  االرتباطنتائجها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كال من 

وبصورة منفردة بينت النتائج أن بعد المتغير المستقل )دعم وتأكيد الذات  ديمية.الوظيفي في المؤسسات األكا

لدى العاملين( كان ذا تأثير دال إحصائيًا في المتغير التابع )االرتباط الوظيفي(، في حين بينت النتائج عدم 
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ادة لمساندة المرؤوسين، المتغير المستقل منفردة، كل على حده )العدالة التنظيمية، سلوك الق بعادأل أثروجود 

أن الموظفين اإلداريين في الجامعة  إلىالمشاركة في اتخاذ القرارات( في االرتباط الوظيفي. ويعزى ذلك 

افر ممارسات اإلدارة مجتمعة ولشعورهم بااللتزام الوظيفي ظت إلىالمبحوثة لديهم ارتباط وظيفي مرتفع عائد 

 ,Rayanتتفق النتيجة مع نتيجة دراسة )و  .لها وتفانيهم في العملبها وحبهم والوالء للجامعة التي يعملون 

Sebaie and Ahmed ,2018.التي بينت عدم وجود عالقة بين سلوك القيادة وارتباط العمل ) 

ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك  أثروأظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى بأنه يوجد .2

لعدالة التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد الذات ه مجتمعة )اأبعادب

(. ويمكن تفسير هذه النتيجة أن شعور α≤0.05لدى العاملين( على بعد الحيوية عند مستوى داللة معنوية)

ناتج عن دور ممارسات  وكذلك ،الموظفين اإلداريين بالحيوية في العمل ناتج عن والئهم وانتمائهم للجامعة

 ةالموظفين. وبصور اإلدارة مجتمعة والمتمثلة بالعدالة التنظيمية والقيادة والمشاركة في اتخاذ القرارات ودعم 

منفردة بينت النتائج أن بعد المتغير المستقل )دعم وتأكيد الذات لدى العاملين( كان ذا تأثير دال إحصائيًا في 

 ظىأن شعور الموظفين بالحيوية مرتبط بالدعم الذي يح إلىلك عائد ذوتفسير  المتغير التابع )بعد الحيوية(

المتغير المستقل منفردة)العدالة التنظيمية،  بعادأل أثربه من جانب اإلدارة. في حين بينت النتائج عدم وجود 

أن بعد  إلىد ذلك سلوك القادة لمساندة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات( في بعد الحيوية، وربما يعو 

 الحيوية مرتبط بالموظف نفسه وحبه للجامعة ولعمله ولوالئه الوظيفي. 

ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي المدرك  أثروأشارت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية بأنه يوجد .3

القرارات، دعم وتأكيد الذات  ه مجتمعة )العدالة التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذأبعادب

الدعم  أبعاد(. وتعني النتيجة أن α≤0.05لدى العاملين( على بعد التفاني عند مستوى داللة معنوية)
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قيام الموظفين بأداء  إلىالتنظيمي مجتمعة الذي يتلقاه الموظفين اإلداريين في جامعة الطفيلة التقنية أدت 

المتغير المستقل )العدالة التنظيمية،  أبعادبينت النتائج أن  مهام عمله على أحسن وجه. وبصورة منفردة

سلوك القادة لمساندة المرؤوسين، ودعم وتأكيد الذات لدى العاملين( كانتا ذات تأثير دال إحصائيًا في المتغير 

القرارات(  لبعد المتغير المستقل منفردًا )المشاركة في اتخاذ أثرتبين عدم وجود حين التابع )بعد التفاني(. في 

لبعد المشاركة في اتخاذ القرارات في  أثرفي بعد التفاني، ويمكن تفسير هذه النتيجة المتمثلة في عدم وجود 

قيام الموظفين بأداء مهام أعمالهم على أحسن وجه دون اهتمامهم ببعد مشاركتهم في  إلىبعد التفاني عائد 

 اتخاذ كافة القرارات المتخذة في الجامعة المبحوثة.

ذو داللة إحصائية للدعم التنظيمي  أثروأخيرًا أشارت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة بأنه يوجد .4

ه مجتمعة )العدالة التنظيمية، سلوك القادة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دعم وتأكيد أبعادالمدرك ب

أن  إلى(. ومرد هذه النتيجة α≤0.05ة معنوية)الذات لدى العاملين( على بعد االستغراق عند مستوى دالل

الموظفين يؤدون مهام أعمالهم بجد وإخالص ولساعات طويلة لحبهم للجامعة وكذلك لرضاهم عن مستوى 

 الدعم التنظيمي المقدم لهم من جانب اإلدارة.
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 التوصيات:

 اعتمادا على النتائج السابقة، تقدم الدراسة التوصيات التالية:

حقيق مستويات مرتفعة من العدالة التنظيمية في جامعة الطفيلة التقنية، توصي الدراسة بتطبيق لغايات ت .1

خالل تبني نظام عادل فيما يخص األمور من  كل القرارات اإلدارية على كل الموظفين بال استثناء

ن ، وأاواة والعدالةدارية والتنظيمية على سبيل المثال توزيع المسؤوليات والواجبات بما يحقق مبدأ المساإل

 خر.هنالك أعباء إضافية لقسم ما دون القسم اآل ن ال يكو 

بهدف تعزيز سلوك القادة لمساندة المرؤوسين في الجامعة، أن يتم تشجيع روح المبادرة بين المرؤوسين  .2

   من خالل عقد اجتماعات بصورة دورية     ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم واألخذ بها لخدمة مصلحة العمل

 .سواء كان بصفة رسمية وغير رسمية  

 أن تعمل الجامعة على زيادة مستوى مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات اإلدارية من كافة المستويات .3

، وبما يعزز جل التخلص من النمط البيروقراطيد على مبدأ التمكين والتفويض من أمن خالل االعتما

يجابية على ، لما لذلك من نتائج إمن الجامعة يتجزأ ال اً ارهم جزءالمرؤوسين باعتب هؤالءالثقة لدى  مبدأ

 الجامعة.هداف في تحقيق أ  المدى البعيد

أن تقدم الجامعة الدعم المادي والمعنوي للموظفين، من حيث تقدير الجهود اإلضافية التي يبذلها   .4

رفع سوية وكفاءة ي تسهم في افآت المجزية التالموظف ألداء العمل بكفاءة وكذلك تقديم الحوافز والمك

 .العمل 

إجراء مزيد من الدراسات العلمية المماثلة لموضوع الدراسة الحالية في جامعات أخرى وفي قطاعات  .5

إجراء المزيد من  إلى باإلضافة أخرى غير قطاع التعليم بقصد االستفادة من نتائجها وتعميم توصياتها.
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نظار مع توجيه أ المدرك مع عدد من المتغيرات األخرى ر الدعم التنظيمي يالدراسة التي تربط متغ

 .و معدلة على متغيرات الدراسة الحالية متغيرات وسيطة أ إلدخالالباحثين في المستقبل 

6.  

 محددات الدراسة: 

ومن هذه المحددات اقتصارها على العاملين في جامعة  المحددات،تنطوي الدراسة الحالية على مجموعة من 

ظروف  إلى باإلضافة. خرى ائج هذه الدراسة على الجامعات األتعميم نت نال يمكة، وبالتالي الطفيلة التقني

على عدد كبير من الموظفين  االستبانةكانت سبب في الحد من توزيع  covid-19 ةالقاسيجائحة كورونا 

داريين داخل إلاعل من قبل بعض الموظفين اعدم االهتمام والتفو يشكلون عينة الدراسة. داريين والذيناإل

استبعاد بعض االستبانات بسبب عدم اكتمال شروط التحليل في هذه  إلىجامعة الطفيلة التقنية أدى 

 االستبانات.
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 المراجع 

 المراجع العربية

العالقة بين الدعم  .2011أبو رمان، أسعد حامد والحوري، فالح عبد القادر والبوريني، فيصل عبد الرحمن

. دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية. مصر، جامعة القاهرة، التنظيمي وااللتزامرك التنظيمي المد
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 قواعد النظام االقتصادي في اإلسالم: تأصيل قرآني وتطبيق نبوي 

 مشكلة االقتصادّيةالوأثرها في حل 
 

  فرج حمد سالم الزبيدي
 

  جامعة الحسين بن طالل
 

 ملّخص

االقتصادي وعلم االقتصاد، وتأصيل قواعد كلّية من القرآن الكريم تضبط عالقة هدفت الدراسة لبيان الفرق بين النظام 

المشكلة  والتوزيع، وتوضيح أثر تلك القواعد في المساهمة بحل اإلنفاقاإلنسان بالمال من حيث: الكسب والتملُّك و 

 ة: من نتائج الدراس االقتصادّية في العصر الحديث مقارنًة بمعطيات االقتصاد الرأسمالي.

، وعدالة التوزيع(. اإلنفاقلنظام االقتصادي اإلسالمي يختلف عن علم االقتصاد، وهو يرتكز على قواعد ثالث: )الِملكيَّة، ا

 .تفعيل أحكام الِملكيَّة العامَّة وقاعدة عدالة التوزيع؛ ُيسهُم بحل المشكلة االقتصاديَّة لإلنسان

أخالقي إنساني يتأثَّر بمفهوم العدالة االجتماعية وُيحّققها، بعكس قابل للتطبيق عالمّيًا؛ ألّنه  النظاُم االقتصادي اإلسالمي

 االقتصاد الرأسمالي المادي الذي يهتم بتعظيم الربح وتكثير الثروة على حساب العدالة االجتماعّية. 

 د اإلسالمي، المشكلة االقتصادّية.: قواعد النظام االقتصادي، القرآن واالقتصاد، االقتصاالكلمات المفتاحية
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Rules of the Economic System in Islam; Quranic Authentication and Prophetic Practice 

and their Impact on Addressing Economic Problems 

 

Abestract 

The present study aimed to explore the differences between economic system and 

economics. It aimed to identify the texts in Quran that include rules that regulate the way 

one deals with money. Such rules regulate the way one acquires, possesses, spends, and 

distributes money. It aimed to explore the role of those rules in addressing economic 

problems during the modern age. It aimed to explore the latter role in comparison to the 

role of the rules of capitalism. 

It was found that the Islamic economic system differs from economics. It was found that 

the Islamic economic system is based on three types of fundamental rules. Those rules are: 

rules related to possession, spending, and distributive justice. It was found that activating 

the provisions in Shariah that are related to public ownership and the distributive justice-

related rules shall significantly contribute to addressing the economic problems faced by 

people. 

The Islamic economic system is applicable worldwide. That is because the latter system is 

based on humanitarian values and ethics. It is because the latter system aims at achieving 

distributive justice. Contrary to the Islamic economic system, capitalism aims at 

maximizing profits and wealth at the expense of achieving distributive justice. 

Keywords: Rules of the economic system, Quran, economy, Islamic economy, economic 

problems. 
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الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن : مقّدمة
 اهتدى بهديه واستّن بسنته إلى يوم الدين. وبعد:

َر ) وينفي ندرتها، قال تعالى: في األرض مع أنَّ القرآن الكريم ُيقّرر وفرة موارد العيش َرَك ِفيَها َوَقدَّ َوبََٰ

َتَها دأت مـع "بدايـة اإلنسـان عـلى هذه األرض بعد بالمشـكلة االقتصـادية هناك َمْن يرى أّن إاّل أّن .[10]فصلت: (ِفيَهٓاَأۡقوََٰ

 .(26-1م: 2014)القاسمي، "خروج آدم وزوجته من الجنة

ن َدٓابَّٖة الَّ َتۡحِملُ ) القاصرة المخالفة لصريح قوله تعالىوانسجامًا مع تلك الرؤية   َيۡرُزُقَها ٱّللَُّ  ِرۡزَقَها َوَكَأيِّن مِّ

 عدم مقدرة المجتمع على تلبيةلمشكلة االقتصادّية إلى "يعزون ا االقتصاد الرأسماليفإنَّ منظري ؛ [60العنكبوت: ](َوِإيَّاُكۡم  

الندرة النسبية للموارد  حاجات أفراده التي تتميز بأنها غير محدودة ومتزايدة ومتجددة ومتداخلة وذلك بسبب

لحّل المشكلة االقتصادية عن طريق زيادة اإلنتاج وتكثير الثروة  ون يجتهدوعليه فهم  ،(40م: 1999)يعقوب، "االقتصادية

ا يقدمه النظام االقتصادي اإلسالمي من قواعد ناظمة لنشاط اإلنسان مّ م .من دون االستفادةعلم االقتصادمعطيات بوساطة 

 والتعامل مع الثروة. في مجال االقتصاد

لذا فإنَُّه يبُرز "َأماَم المفكرين وعلماء االقتصاد المسلمين في كل حقبة من الحقب التاريخية؛ تَحدٍّ يتمثل في ضرورة 

ويعمل على حل المشكالت  ،ستمد فكره ومبادئه العامة من تعاليم اإلسالمصياغة )وإعادة صياغة( نظام اقتصادي مناسب يـ

 (.105م: 2009)صديقي، والمشاكل األخرى المرتبطة بها( السائدة في كل حقبة من هذه الحقب"(االقتـصادية 

حلِّ المشكلة بيسهُم  وبيان واقعية تطبيقها؛ قواعد النظام االقتصادي في اإلسالمالتأصيل القرآني ل: مشكلة الدراسة

 االقتصاد الرأسمالي. عيوب االقتصاديَّة في الوقت الراهن، ويكشُف 

 :األسئلة الفرعّية التالية الرئيسة مشكلةال هذه عن ينتج

 ما القواعد الناظمة لالقتصاد اإلسالمي في القرآن الكريم؟ .1

 النبويَّة؟ الُسّنةما التطبيقات الفعليَّة لقواعد النظام االقتصادي اإلسالمي في  .2

 ؟لإلنسان مشكلة االقتصاديَّةالالنظام االقتصادي اإلسالمي حّل  يستطيع كيف .3

 إلى: تهدف الدراسة

 إلقاء الضوء على قواعد النظام االقتصادي في اإلسالم، تأصياًل من القرآن وتطبيقًا من الُسّنة. .1

 الرأسمالي.إبراز مميزات النظام االقتصادي اإلسالمي مقارنة بالنظام االقتصادي  .2
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ر .3 من القرآن والُسنَّة، ُيسهُم في حلِّ المشكلة  مؤّصل له قابل للتطبيق ُمعاصراقتصادي لنموذج  نظري  وضع تصوُّ

 االقتصاديَّة لدى اأُلمَّة.

 كونها:  أهميَُّة الدراسة تأتي

 يخفى خطورة دور . تبحث في التأصيل اإلسالمي لمسألة غاية في األهميَّة، أال وهي المسألة االقتصادية، وال1

 االقتصاد في بناء قّوة الدول والشعوب وتحقيق أمنها واستقرار قرارها السياسي. 

ة. .2  ُتعيُد للمسلمين الثقة بأنظمة اإلسالم عامَّة والنظام االقتصادي خاصَّ

 تكشُف ُعوار النظام االقتصادي الرأسمالي الذي طغى على العالم، وبيان عدم إنسانيَّتة. .3

تلتزم الدراسة بحدود موضوع قواعد النظام االقتصادي في اإلسالم تأصياًل من القرآن الكريم : الدراسةحدود 

 وتطبيقًا من صحيح الُسّنة النبوّية، ومقارنة ذلك بالواقع المعاصر. 

من القرآن اإلسالمي  االقتصادي قواعد النظامتأصيل لم أجد دراسة واحدة منفصلة بحثت  :السابقة الدراسات

 ، من أهمها دراستان: الدراسات الُمقاربة للموضوع ، لكن وجدت بعضالكريم

، تضّمنت دراسة الشرعة (قواعد التربية االقتصادية الُمستنبطة من القرآن الكريم)م(: 2017دراسة )الشرعة، : األولى

 كلّية قواعدل التأصيل رّكزت دراستي على ه تربوّية بحتة. بينماقواعد جزئّية تربوّية تتعّلق بالسلوك االقتصادي للفرد، فدراستُ 

 تنظيمّية تتعّلق بتنظيم إدارة االقتصاد من قبل الدولة واألفراد. 

رّكز فيها الباحث  (: )تطبيق القواعد الكلّية للنظام االقتصادي اإلسالمي بالمغرب(م2013الجناتي، ): دراسة الثانية

ي جميع شؤون الحياة، فذكر أنَّ "النظام االقتصادي اإلسالمي يقوم كلّية عاّمة تصلح لضبط تصّرف المسلم ف على مسائل

. االلتزام بالقيم األخالقية 2. االلتزام بالقيم اإليمانية عند ممارسة النشاط االقتصادي. 1بطبيعته على القواعد الكلية التالية: 

م: 2013)الجناتي، ه"نّص الشرُع على تحريم. األصل في المعامالت االقتصادية الِحل إال ما 3في المعامالت االقتصادية. 

قواعد لصيقة بالنظام االقتصادّي مستنبطة من القرآن، وإّنما ذكر قيَّمًا أخالقّية إسالمّية فالجناتي لم يتطّرق ل.(88-89

 باإلضافة كون دراسته ُمختّصة بالتطبيق على االقتصاد المغربي فقط. عاّمة، 

 اختالف جوهري بين نتائج دراستي ونتائج الدراستين أعاله. باإلضافة لوجود
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المعلومات وحشد األدلة،  وجمعاالستقرائي لتتّبع مصادر الدراسة  بالمنهجاستعنُت في دراستي : منهج الدراسة

وبالمنهج االستنباطي التحليلي في استنباط قواعد النظام االقتصادي من القرآن، وبالمنهج الوصفي المقارن لمقارنة معطيات 

 الدراسة بين االقتصادين الرأسمالي واإلسالمي.

 : اآلتية ةالرئيسخّطة تضّمنت العناوين من خالل ستناقش هذه الورقة مشكلة الدراسة : الدراسة خّطة

النظام، االقتصاد، المركب الوصفي )النظام االقتصادي  :تّم فيه بيان مفهوم مدخل مفاهيميبحث األول: مال

 أربعةوجاء على  المشكلة االقتصادّية. مفهوم ونبذة عن في اإلسالم(، الفرق بين النظام االقتصادي وعلم االقتصاد،

 مطالب:

 النظام االقتصادي:المطلب األول: مفهوم: قواعد 

 :مفهوم الُمركَّب الوصفي )النظام االقتصادي( والفرق بينه وعلم االقتصادالمطلب الثاني: 

 : مفهوم النظام االقتصادي في اإلسالمالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: مفهوم المشكلة االقتصادّية.

لقواعد ناظمة لعالقة اإلنسان بالمال وأمثلة تطبيقّية من الُسّنة  قرآنيالتأصيٌل ال المبحث الثاني:

ثّم لها من القرآن الكريم،  التأصيلُ و  مفهوم كل قاعدة حيتوضو  جرى فيه بيان قواعد النظام االقتصادي في اإلسالم،: النبوّية

ّنةالفقهي وذكر بعض األمثلة التطبيقيَّة من خالل  هاواقع بيان بيان أثر تطبيق تلك القواعد في حّل المشكلة النبويَّة. و  السُّ

 وحوى المطالب التالية: االقتصادّية.

 : قاعدة الملكّية: المطلب األول

 )التصرُّف في الِملكيَّة(:  اإلنفاق قاعدة المطلب الثاني:

 : : قاعدة عدالة التوزيعالمطلب الثالث

 النتائج. أهم تتضمن: الخاتمة
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مفاهيميمدخل  المبحث األول:  

 المطلب األول: مفهوم: قواعد النظام االقتصادي:

ت القواعد في اللغة جمع قاعدة، وهي مشتّقة من الثالثي )قعد(، وتأتي بمعنى االستقرار والثبا: : مفهوم قواعدأوالا 

ِعيُل( ٱۡلَبۡيتِ  ٱۡلَقَواِعَد ِمنَ  مُ    ِإۡبرََٰهِ  َيۡرَفعُ  َوِإذۡ ) التنزيلساُسه، وفي أوأساس الشيء، و"قواِعد البيت  [، قال الزّجاج: 127البقرة: ]َوِإۡسمََٰ

والقاعدة اصطالحًا: "قضّيٌة كلّيٌة من حيث اشتمالها  .)ابن منظور، د.ت: مادة: قعد(القواعُد: أساطيُن البناِء التي تعِمده"

 ويستوي في ذلك األمور الحسّية والمعنوّية. .(1156م: 1998)الكفوي، بالقوَّة على أحكام جزئيات موضوعها"

النظاُم في اللغة من الثالثي َنَظَم، وجمعه ُنُظم وأنِظمة. فـ"النون والظاء والميم: أصٌل يدلُّ على : مفهوم النظامثانياا: 

ْعَر وغيَره. والنِّظاُم: الَخيُط َيجَمُع ا . وَنَظْمُت الخَرَز َنْظمًا، وَنَظْمُت الشِّ مادة  :م1979)ابن فارس، لَخَرز"تأليف شيءٍّ

)إبراهيم "ونظاُم األمر: أي قواُمه وعماُده. والنظاُم: الطريقة؛ ُيقاُل ما زال على نظام واحد، والنظاُم: الترتيُب واالتساقنظم(

 .مصطفى وآخرون، د.ت: مادة نظم(

الجمُع، الضمُّ،الترتيُب، االتساُق. ولفُظ وهكذا يظهُر أنَّ المحور المعنوي اللغوي لمادة )نظام(؛ يدور على: التأليُف، 

النظام بهذه المعاني يتضمَّن معنى القوَّة واالستقامة على وجه العموم، فأيُّ أمرٍّ يجري َوفَق نظامٍّ ُمعيَّن يكون أقوى مما لو 

)ابن منظور، "ريقُتهجرى عشوائّيًا من دون نظام، و"كذلك هو في كلِّ شيءٍّ حتى ُيقال: ليس ألمره ِنظاٌم: أي ال تستقيُم ط

 .د.ت: مادة نظم(

وُيراُد به: أيُّ أمرٍّ يتمُّ بوساطته جمُع  –غالبًا  -لنظاُم في االصطالح فال يخرُج عن فلك معناه اللغوي، فُيطلُق أمَّا ا

دةٍّ ذات قوَّةٍّ وفائدة. ويصلح إطالُقه على الماديَّات  مفردات شيءٍّ أو أشياء مختلفة ومتفرِّقة، وترتيُبها على هيئةٍّ موحَّ

 (.Systemوالمعنويات، وهو بهذا المعنى يقابل باإلنجليزية لفظ )

مجموعة من التعليمات واألحكام وفي ضوء ما سبق يصوغ الباحث التعريف اآلتي للنظام اصطالحًا، فهو )

 (.والكمالوالقوانين الُمتَّسقة، لجعِل أحِد جوانب الحياة المعنويَّة أو الماديَّة يعمُل على وجه اإلفادة 

د أموِر الحياة التي تحتاج إلى تنظيم، كان ال بدَّ من تقييد لفظ النظام باإلضافة أو الوصف، فنقوُل: نظاُم  ولتعدُّ

 الحاسوب، نظام األسرة. ونقول: النظام السياسي، النظام االجتماعي، النظام االقتصادي، وهكذا.

الَقْصُد يدور حول معاني: التوسط واالعتدال واالستقامة. "و االقتصاُد لغًة من قصد، وهو : : مفهوم االقتصادثالثاا 

)الزبيدي، .واْقَتَصد في َأْمِره: اسَتَقامَ م: مادة: قصد(1995)الرازي، بين اإلسراف والتقتير، ُيقال: فالن ُمْقِتصٌد في النفقة"
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طَ . د.ت: مادة قصد(  :. قال تعالى)الفيومي، د.ت: مادة قصد(وَطلَب اأَلَسدَّ وَلم ُيَجاِوز الَحّد" "وَقَصَد ِفي اأَلمر َقصًدا َتوسَّ

ۡقَتِصَدٞة() ٞة مُّ ۡنُهۡم ُأمَّ رة جافية66]المائدة: مِّ  .(67: 2هـ، 1420)البغوي، [، مقتصدة: أي عادلة غير غالية وال ُمقصِّ

َعَلمٍّ دالٍّّ على ِعلمٍّ مخصوص يتعّلق بالمال واإلنتاج، فلم يكن معروفًا في بداللته المعاصرة كَ االقتصادُ مصطلُح أمَّا 

"من كلمتين يونانيتي  Economyاالقتصاد اشُتقَّ لفظ التراث العربي اإلسالمي، وإنَّما هو مستورد من الثقافة الغربيَّة: حيُث 

تدبير، وبذلك يكون معنى اللفظ اليوناني: ( معناها: Nomosمعناها المْنِزل، و)نوموس( Oikosاألصل، هما: )ايكوس

بحيث يشترُك أفراُده القادرون في إنتاج الطيبات االقتصادية والقيام بالخدمات، ويشترك  ،(1)العبيدي، د.ت: "تدبير المنزل

ع الناُس في مدلول البيت حتى ُأطِلَق على الجماعة التي تحكُ  مها دولٌة واحدة، جميع أفراده بالتمتع بما يحوزوَنُه. "ثمَّ توسَّ

وعليه فلم يعد المقصود من كلمة اقتصاد المعنى اللغوي وهو التوفير، وال معنى المال فحسب، وإنَّما المقصوُد المعنى 

 .(15م: 1976)بابللي، االصطالحي لمسّمى ُمعّين، وهو تدبير شئون المال، إمَّا بتكثيره وتأمين إيجاده، وإمَّا بكيفية توزيعه"

نى االصطالحي لالقتصاد غائبًا لدى قدامى فقهاء اإلسالم، لكنَّه ليس بالمقصود منه في العصر ولم يكن المع

الحديث، وإّنما قصدوا به المعنى اللغوي، وهو التوفير والترشيد وعدم اإلسراف، قال العزُّ ابُن عبد السالم: "االقتصاُد رتبًة 

ُطها...ولالقتصاد أمثلٌة في استعمال مياه الطهارة فال ُيستعمل من الماء بين رتبتين، ومنزلًة بين منزلتين...وخيُر األمور أوس

 .(175-174: 2)العّز، د.ت، إال قدر اإلسباغ، وال ُينقص من ذلك عن المدِّ في الوضوء والصاِع في الُغسل"

 عبد الغربيون، فهو عندأمَّا المعاصرون من علماء المسلمين، فقد عّرفوا االقتصاد بتعريفات شمولّية مقاربة لما عناُه 

علٌم ُيعنى بدراسة النشاط االقتصادي )استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل(، وما ينشُأ عن هذا النشاط من السبهاني: " الجبار

"دراسُة سلوك اإلنسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتها رفيق المصري:  وعند .(16م: 2014)السبهاني، ظواهر وعالقات"

 .(14م: 2012)المصري، "هإلشباع حاجات

وبهذا يتبيَّن أنَّ لفظ )االقتصاد( قديم الوجود والتداول، يدوُر غالُب استعماله لدى المجتمعات البشرية المتحضرة 

 للداللة على تدبير الشؤون فيما يتعلَُّق بالمال.

في أغلـب  –جرى الخلُط : تصادمفهوم الُمركَّب الوصفي )النظام االقتصادي( والفرق بينه وعلم االقالمطلب الثاني: 

لـذا ال بـدَّ مـن إضـاءةٍّ  بين مصطلحي )النظـام االقتصـادي، وعلـم االقتصـاد( مـن حيـُث المفهـوم والداللـة؛ –الدراسات الحديثة 

 بسيطة لبيان الفرق بينهما.
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مجموعةة بأنَّـه: )بناء علـى مـا سـبق مـن تعريفـات للفظـي )النظـام( و)االقتصـاد(، نسـتطيع تعريـف النظـام االقتصـادي 

 (. من التعليمات واألحكام والقوانين الُمتسقة المتعلِّقة بتدبير شؤون المال من حيث التملُّك والتوزيع

كثيرون على وصفه بأنَُّه: علُم تكثير الثروة، أو تنميتها. فعلماُء االقتصاد الرأسمالي لم  أأمَّا علُم االقتصاد فقد تواط

وذلك بناًء على نظرتهم لنظام االقتصادي، إذ أوَلوا جلَّ اهتمامهم لدراسة علم االقتصاد فقط، يفرقوا بين علم االقتصاد وا

للمشكلة االقتصادية المتمثِّلة بالندرة النسبيَّة للسلع والخدمات بالنسبة للحاجات. وعليه فإنَّ حلَّ المشكلة االقتصاديَّة من 

ه في الس هو علم الثروة، أو هو العلُم االقتصاد أنَّ "علم  1آدم سميث يرى ف وق.وجهة نظرهم؛ يكمن في زيادة اإلنتاج وضخِّ

ةٍّ على األسباب الماديَّة للرفاهية، كاإلنتاج الصناعي أو  الذي يختصُّ بدراسة وسائل إغناء اأُلَمم، مع التركيز بصفة خاصَّ

بينما نجد علماء المسلمين فلم يذكر سميث أي إشارة تتعلَّق بالنظام االقتصادي.  .(18-17هـ: 1406)الجنيدل، الزراعي"

 يرون أّن علم االقتصاد ليس هو النظام االقتصادي.

علُم االقتصاد ال يختلُف بكثرة الثروة وال بقلتها وال يتأثر بها مطلقًا. ومن الخطأ الفادح جعل االقتصاد موضوعًا "ف
شيٌء، وتدبير أمور الجماعة من حيث  -أي إيجاده  –أمور الجماعة من حيث توفير المال واحدًا...ألنَّ تدبير 

توزيع المال شيٌء آخر، إذ األوُل يتعلُق بالوسائل، والثاني يتعلق بالفكر؛ ولهذا يجُب بحُث النظام االقتصادي 
االقتصاد باعتباره ِعلمًا ال عالقة له بوجهة باعتباره ِفكرًا يؤثُِّر في وجهة النظر في الحياة ويتأثَُّر بها، وبحُث علم 

 .(55-54م: 2004)النبهاني، "النظر في الحياة
، الذي ُيعنى بوسائل اإلنتاج وتكثير وبهذا يتبيَّن أنَّ اإلسالَم لم يجعْل اهتمامه الرئيس ُمنصبًَّا على علم االقتصاد

وعلَُّة ذلك  وعدالة توزيعها. تملُّك الثروة ُيعنى بوضع ُأُسس كيفيَّة الثروة، وإنَّما جعلُه ُمنصبًَّا على النظام االقتصادي، الذي

أنَّ اإلنساَن مفطوٌر ِخلَقًة على السعي لتحصيل المال وحبِّ التملُّك، فالفطرُة تدفعه لذلك من دون تشريع ُملزم. وعلى العكس 

"فعندما مشروعيَّة التملُّك وتحقيق عدالة التوزيع.  من ذلك، فإنَّ النفس البشريَّة مطبوعٌة على التفلُّت من االلتزام بضوابط

ُل الدعوَة إلى تنظيم الحياة االقتصاديَّة، كما ُيعا لُج نقوُل عن االقتصاد اإلسالمي إنَُّه ليس علمًا، نعني أنَّ اإلسالَم ديٌن يتكفَّ

وبناًء عليه، فالنظاُم .(343)الصدر، د.ت: سائر نواحي الحياة، وليس علمًا اقتصاديًَّا على طراز علم االقتصاد السياسي"

ى االقتصاديُّ ال يتأثَُّر بعوامل اإلنتاج مباشرة، وإنَّما يتأثَّر بمفهوم العدالة االجتماعية، بعكس علم االقتصاد الذي ال يلتفُت إل

 ي على حساب الجانب اإلنساني. فكرة عدالة التوزيع؛ ألنَُّه ُمسَتمدٌّ أصاًل من الفكر الرأسمالي الذي َيهتمُّ بالجانب الماد

                                                           
 (.21 :2014، إيمونباتلر) ثروة اأُلمم.م(، فيلسوف واقتصادي اسكتلندي، مشهور بكتابه: 1790-1723آدم سميث )1
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وبناًء على ما سبق فإنَُّه ُيمكننا الوقوف على مفهوم النظام : مفهوم النظام االقتصادي في اإلسالمالمطلب الثالث: 

َر لبيانه عدٌد من العلماء والباحثين، فهَو: "مجموعة من األحكام الشرعيَّة، التي تبيِّن  االقتصادي في اإلسالم، حيُث َتصدَّ

فًا وإعادة توزيع"م "مجموعُة األحكام وقيل هو:  .(9م: 2015)الصمادي، وقَف اإلسالم من المال، كسبًا وإنفاقًا وتصرُّ

ل نراُه أقرب  .(13م: 2006)المرزوقي وزمالؤه، فيه"والسياسات الشرعيَّة التي يقوم عليها المال وتصرُّف اإلنسان  واألوَّ

 .للجمع والمنع

االقتصادي بهذا المعنى، ُيحقُِّق أهداف السياسة االقتصادية في اإلسالم، والتي تسعى إلى "ضمان إنَّ تطبيَق النظام 

تحقيق اإلشباع لجميع الحاجات األساسيَّة لكلِّ فردٍّ إشباعًا كليًَّا، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما 

 .(59م: 2004)النبهاني، يستطيع"

تتَّضح الفروق الجوهريَّة بينه وبين النظام االقتصادي الرأسمالي،  ؛صادي في اإلسالمومن خالل مفهوم النظام االقت

وأبرزها: أنَّ النظام االقتصادي في اإلسالم أخالقي إنساني، أي أنَّ محورُه اإلنساُن بالدرجة األولى، ثمَّ إنَُّه مؤطٌَّر بالقيم 

ة من أحكام الوحي وتوجيهاته الرا فضة لتبرير الغاية للوسيلة. وهذا بعكس النظام االقتصادي الرأسمالي، األخالقيَّة المستمدَّ

 المؤطَّر تأصياًل بالقيم الماديَّة وإعالء شأن الربح بغض النظر عن الوسيلة. 

 احيث بنو  ،تتمّثل في الندرة النسبّية المشكلة االقتصادّيةيرى الرأسماليون أّن : مفهوم المشكلة االقتصادّيةالمطلب الرابع: 

نظرتهم على الفكر المالثوسي الذي افترض أّن سّكان األرض يتزايدون وفق متوالية هندسّية تفوق قدرة الموارد الغذائية التي تتزايد 

(. وبناء على 176 :2014وفق متوالية عددّية، مّما سيتسبب حتمًا بإحداث فجوة بين عدد السكان والموارد الغذائية )السبهاني، 

يتمّثل في الحّد من عدد سكان األرض من جهة، وزيادة إنتاج الغذاء من عند الرأسماليين ل المشكلة االقتصادّية هذه النظرة فإّن ح

 جهة ُأخرى. 

َركَ ﴿في الموارد هي األساس  الوفرة أنّ  يرى و ينفي اإلسالم نظرّية الندرة النسبّية،  بينما َر ِفيَهآ  َوبََٰ َتَها﴾]فّصلت:  ِفيَها َوَقدَّ َأۡقوََٰ

اإلنسان في الموارد ال تعلُّق لها بطبيعة الموارد أو عدد السكان، بل هي ناتجة عن سوء تصّرف  المشكلة االقتصادية أنّ و  ،[10

للمشكلة االقتصاديَّة هو اإلنسان، وليس بخل الطَّبيعة، وندرة فـ"السبب الرئيسي  (.54الفنجري، د.ت، ).وتوزيعاً  وإنفاقاً  إنتاجاً 

 (.22 ")مسالمة، د.ت:الموارد

في  المبدأينمعالجة اإلسالم لمسائل االقتصاد إجمااًل تختلف عن نظرة الغرب الرأسمالي، وذلك بسبب اختالف  فإنّ  لهذا

 . من حيث األسباب والحل المشكلة االقتصادّية مفهومل نظرتهما
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 المبحث الثاني

 لقواعد ناظمة لعالقة اإلنسان بالمال وأمثلة تطبيقّية من الُسّنة النبوّية قرآنيالتأصيٌل ال

نَّة، طبقها النبي  ة قواعد مبثوثٌة أدلُتها في القرآن والسُّ في واقع الحياة خالل  يقوم النظام االقتصادي في اإلسالم على عدَّ

إلنسان كإنسان، ويؤدي إلى حلِّ المشكلة االقتصاديَّة في إطار سيرته العطرة، كنهجٍّ إسالميٍّّ أصيل، يكفل تحقيق الكفاية والرفاه ل

تحقيق العدالة االجتماعية، فـ"اإلسالُم...حين يبحُث االقتصاد؛ إنَّما يبحُث في حيازة الثروة، وفي تصرُّف الناس بها، وفي توزيعها 

 .(66م: 2004)النبهاني، بينهم"

، لكن تفصيالتها العمليَّة وتطبيقاتها جاءت في الُسنَّة النبويَّة، بداللة وردت ُأصول النظام االقتصادي في القرآن الكريم

باألحاديث المتعلقة بالنظام االقتصادي، وتضمينها ُمصنفات الُسنَّة والفقه تحت أبواب:  -من قبل العلماء  -االهتمام المبكِّر 

ٌة بتنظيم العالقات الماليَّة، غالُب أدلتها من األحاديث وغيرها، بل ُصنِّفت ك ،2اإلجارة، المزارعة، الحوالةالزكاة، البيوع،  تٌب ُمختصَّ

 هـ(. 224ألبي عبيد القاسم بن سالم ) "األموال"النبويَّة، ككتاب 

ومن خالل استقراء اآليات القرآنيَّة المتعلقة بأحكام تنظيم عالقة اإلنسان بالمال، باإلضافة للنظر في واقع الُسنَّة النبويَّة 

، اإلنفاقالصحيحة، نستطيُع استنباط أهم قواعد النظام االقتصادي في اإلسالم وحصرها بثالث قواعد كلّية، هي: الِملكيَّة، و 

بمثابة األسس التي تتفرَُّع عنها جميُع فروع النظام االقتصادي في اإلسالم. سنقُف في مفردات هذا المبحث  والتوزيع، وهي ُتعدُّ 

على كلِّ قاعدة منها، من حيُث: توضيح المفهوم، والتأصيل من خالل القرآن الكريم والُسنَّة، مع ذكر بعض األمثلة التطبيقيَّة 

 النبويَّة. ّنةللقاعدة من خالل السُ 

ِت ِمَن ٱلنَِّسٓاِءَوٱۡلَبِنينَ ) التملُُّك غريزٌة أودَعها هللُا في اإلنسان فطرًة،: قاعدة الملكّية: طلب األولالم َهوََٰ  ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

ِطيرِ  ةِ  ٱۡلُمَقنَطَرِة ِمَن ٱلذََّهبِ  َوٱۡلَقنََٰ َمةِ  َوٱۡلَخۡيلِ  َوٱۡلِفضَّ مِ  ٱۡلُمَسوَّ ( َوٱأۡلَۡنعََٰ : )لو كان البِن آدَم وادياِن من [، قال 14]آل عمران: َوٱۡلَحۡرثِِۗ

، فاإلنساُن ال يستطيع إخفاء تلك الغريزة أو (1440: 3ه، 1422البخاري، )مال، البتغى ثالثًا، وال يمأُل جوَف ابِن آدَم إال التراُب(

 خالقيَّة.دفع مظاهرها، وإنَّما يهذبها بالتقوى والضوابط الشرعيَّة والقيم األ

                                                           
عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب األرض، وآخر  : هيالمزارعةو(. 173: 5هـ، 1405)النووي،  تمليك منفعة بعوض.هي  :اإلجارة2

 : هيالحوالةو.(467 :6، د.تالزحيلي، .)يعمل في استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها
 .(43 :6. )الزحيلي، د.ت نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم.
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ۥُمۡلكُ  َتۡعَلۡم َأنَّ ٱّللََّ  َأَلمۡ ) ِملكيَّة األشياِء ابتداًء هي هلل  تِ  َلُه وََٰ مََٰ ( ٱلسَّ وإنَّما اإلنساُن ُمستخلٌف في هذه  [،107]البقرة: َوٱأۡلَۡرِضِۗ

ۡسَتۡخَلِفينَ ) الِملكيَّة على سبيل التأقيت ا َجَعَلُكم مُّ ( َوَأنِفُقوْا ِممَّ ، فال يجوُز له االستحواُذ عليها أو التصرُّف فيها إال بإذن [7]الحديد: ِفيهِِۖ

ر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكيَن من ُيضاُف إليه من انتفاِعه بالمملوك والعَوض من الشارع. ف الِملكيَّة هي "حكٌم شرعيٌّ ُيَقدَّ

المالك والمملوك، وتتمثَّل بالعالقة بينهما، وال تكون إال ، وهذا يعني أنَّ الِملكيَّة شيٌء خارٌج عن (364: 3م، 1998)القرافي، عنه"

ُن من االنتفاع به بكل الطرق بإذنٍّ شرعي،  ًا به، بحيث يتمكَّ فهي "العالقُة التي أقرَّها الشارُع بين اإلنساِن والمال، وجعَلُه ُمختصَّ

 .(65م: 1996)أبو زهرة، السائغة لُه شرعًا"

ة، والعامَّة، وملكيَّة الدولة(، وبهذا التقسيم الفريد جاءت ويتميَّز النظام اإلسالمي  د الملكيَّة ثالثيَّة األبعاد: )الخاصَّ بإقراره تعدُّ

أحكام الِملكيَّة في اإلسالم موافقًة للفطرة، ُمراعيًة الميل البشري إلشباع غريزة التملك، ومن جهة ثانية؛ راعت حاجات الجماعة 

هذه الِملكيَّات الثالث عدم التصادم أو اإلهمال، وجعلها جميعًا أصواًل مرعيَّة بنظر الشريعة، تتعاضُد في والدولة. َضِمَن اإلسالُم ل

ً نظامٍّ اقتصاديٍّّ واحد، تحقُِّق التوازن الفطري، وتكفل لأُلمَّة االستقالل االقتصادي والعدالة االجتماعيَّة. وهو بهذه الميزة يخالفُ   ُكالَّ

ة هي األصل، ويهمُل من المذهبين الرأسمال ي والشيوعي، حيُث أقرَّ كلٌّ منهما ِملكيًَّة ُأحاديََّة الجانب، فاألول يرى الِملكيَّة الخاصَّ

ة،  وبهذا صاَدما طبيعة حاجة الجماعة للِملكيَّة العامَّة. والثاني لم يعترف إال بالِملكيَّة العامَّة، ويهمل حاجة الفرد للِملكيَّة الخاصَّ

سانية. ومما ُيحسب للنظام االقتصادي في اإلسالم أنَّه لم ُيقيِّد الِملكيَّة بالكم، بل قيَّدها بالكيف. نستطيع اختصار مّيزات الفطرة اإلن

 الملكيَّة في اإلسالم باآلتي:

 . تكفُل تحقيق العدالة االجتماعيَّة.3 . موافقة للفطرة اإلنسانيَّة. 2 . ثالثيَّة األبعاد. 1

 . ُتحّقق مقاصد السياسة المالّية في اإلسالم.6. ِملكيَّة منفعة ال رقبة.  5 يف ال بالكم. . ُمقيَّدة بالك4

 أقرَّ اإلسالُم ثالثة أنواع من الِملكيَّة، وهي.

ةأوالا  ة أو مجموعة من األفراد على سبو)الفرديَّة(:  : الِملكيَّة الخاصَّ يل "هي كلُّ ِملكيَّةٍّ للمال تعود إلى فرد أو مصلحة خاصَّ

. وهي ضرورة القتصاد الفرد والجماعة، وتدفُع للعمل والتنافس وتحفيز اإلبداع، وتحْوُل بين (155م:  1987)يونس، االشتراك"

ة،  ُرُهۡم  ِمنۡ  ُخذۡ )قال تعالى:اإلنسان والتواُكل واالتكاليَّة. وقد أقرَّ القرآُن الملكيَّة الخاصَّ ِلِهۡم َصَدَقٗة ُتَطهِّ ]التوبة: َوُتَزكِّيِهم ِبَها(َأۡموََٰ

: فإضافة األموال هنا لضمير الجماعِة إضافُة اختصاصٍّ وتصرُّف، وجاءت الُسنَّة النبويَّة مؤكِّدة لذلَك اإلقرار، قال [،103

 لصدقات.بأفعاله فأعطى العطايا، ووزََّع الغنائم وا .وكذلك أقرَّها (143: 3)أبو داود، د.ت، )من أحيا أرضًا ميتًة فهي له(
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ة من حقوق اإلنسان المحميَّة شرعًا بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ف َشرَع اإلسالُم من والملكيَّة الخاصَّ

ُكُلٓواْ ) األحكام ما يضمُن حمايتها، قال تعالى:
ۡ
َلُكم َواَل َتأ ِطِل( َبۡيَنُكم َأۡموََٰ اِرقُ ) وقال:[. 188]البقرة: ِبٱۡلبََٰ اِرَقةُ  َوٱلسَّ  َفٱۡقَطُعٓواْ  َوٱلسَّ

[. وكذلك َمْنُع السفهاِء من ُحريَّة التصرُِّف المطلق في األموال وإن كانت ُملكهم؛ هو منٌع 38]المائدة: َجَزٓاَءَۢ ِبَما َكَسَبا( َأۡيِدَيُهَما

ٗما(َواَل ) تعالى: لمصلحة الفرد والجماعة، كما في قوله َلُكُمٱلَِّتي َجَعَل ٱللَُّهَلُكۡمِقيََٰ َفَهٓاَءَأۡموََٰ  [. 5]النساء: ُتۡؤُتوْاٱلسُّ

ة من أبواب العمل المباح، قال  ولتحقيق االستقالل االقتصادي للفرد واأُلسرة، فقد حثَّ اإلسالُم على تحصيل الِملكيَّة الخاصَّ

ةُ ) تعالى: َلوَٰ ِ( َوٱۡبَتُغوْا ِمن َفۡضلِ  ِفي ٱأۡلَۡرضِ َفٱنَتِشُروْا  َفِإَذا ُقِضَيِت ٱلصَّ : )َما َأكَل َأحٌد طَعامًا قطُّ [، وقال النبُي 10]الجمعة: ٱّللَّ

 .(462: 1ه، 1422)البخاري، كاَن يأُكُل ِمْن عمِل َيِدِه( خيًرا ِمن َأْن يأُكَل ِمْن َعمِل َيِدِه، وِإنَّ نبيَّ هللِا داوَد 

ة تنطلق على عواهنها  ولم يترك اإلسالُم الِملكيَّة َل حّد تكدُّس الثروة بيد قّلة من  -كما في النظام الرأسمالي  -الخاصَّ لتتغوَّ

قها غالبًا األفراد، بل أعطاها ُحريًَّة ُمقيَّدًة بضوابط الحالل والحرام، ونبَّه إلى أنَّ عالقة اإلنسان بالمال هي من أدقِّ العالقات؛ لتعلُّ 

الرجَل يطيُل السفَر أشعَث أغبَر،  النبي )ذكر أثر طريقة اكتسابها على سعادته وشقائه في الدارين، بحقوق اآلخرين، ولخطورة 

، ومطعُمُه حراٌم، ومشرُبُه حراٌم، وملبُسُه حراٌم، وُغِذَي بالحراِم، فأنَّى ُيستجاُب لذلك( )النيسابوري، د.ت: يمدُّ يدُه إلى السماِء يا ربِّ

463). 

م القرآنُ  ( َوَأَحلَّ ٱّللَُّ ) الكريُم أبواَب الكسب غير المشروع كما في الربا لهذا حرَّ
 
ْا َبوَٰ َم ٱلرِّ [، كما زخرت 275]البقرة: ٱۡلَبۡيَع َوَحرَّ

عن بيع الحصاة وعن بيع  للِملكيَّة الخاّصة، نحو تحريم بعض المعامالت، فقد )نهى الُسنَّة النبويَّة بأحكام عمليَّة ضابطة

: )من غشَّ فليس مني((746ي، د.ت: )النيسابور الغرر( ،وكذلك )لعَن رسوُل هللِا (76-66)النيسابوري، د.ت: ، ونهى عن الغشِّ

 )(622: 3الترمذي، د.ت، )الراشي والمرتشي في الحكم، .  وغير ذلك من األحكام والتوجيهات الناهيَّة عن تملُّك ما ال يحلُّ

ة، وجعل اإلسالُم العالقة بينهما تكامليَّة ال ضديَّة، لُكلٍّّ تأتي الِملكيَّة : : الِملكيَُّة العامةثانياا  العامَّة ُمقابل الِملكيَّة الخاصَّ

ر في النظامين الرأسمالي واالشتراكي. والِملكيَُّة العامَّة هي  منها دوُرها في تحقيق كفاية الفرد والجماعة، وذلك بعكس ما هو ُمقرَّ

ا، وهي من مرافقه، كالماء والكأل، وطبيعُتها تمنُع اختصاَص الفرِد بحيازتها، مثل: الطرق "األشياء التي ال تستغني الجماعُة عنه

 ،(59م: 2015)الصمادي، "واألنهار والبحيرات والمساجد والمعادن الكثيرة غير المحدودة، كمناجم الذهب والحديد والبترول

اأُلمَّة، وهو ما يكوُن المالُك فيه عموم أفراد األمَّة من دون استثناء، وُتسمَّى كذلك بـ"ِملكية األراضي المفتوحة عنَوة، وغير ذلك. و 

فالماء  فإنَّ معنى الِملكيَّة هنا، هو أنَُّه مباٌح لعموم الناس بدرجات متفاوتة، ونسبة )الِملك( إلى األمَّة تختلف عن نسبته إلى الفرد،

 .م، موقع ويب(2021)فضل هللا، "لجميع المسلمين واألراضي المفتوحة عنوة مباحة والعشب مباحان لجميع الناس،
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ثغرات وللِملكيَّة العامَّة أهميٌَّة بالغة وأهداٌف جليلة تقصُد لكفاية اأُلمَّة اقتصاديًَّا، ومن تلك األهداف على سبيل المثال: سدُّ ال

ة، كالتوسعة على عامَّة رعايا الدولة في الرزق، وت حقيق مبدأ االنتفاع لجميع رعايا الدولة من التي ال تغطيها الملكيَّة الخاصَّ

م: 2010)الخطيب، المرافق العامَّة، كالماء والكأل والمعادن، فالِملكيَّة العامَّة "تتعلَُّق منفعتها بجميع من تظلَّهم الدولُة اإلسالميَّة"

85). 

في ثالث: ِفي الماِء، والكأِل، والنَّار، وثمُنه  الملكيَّة العامَّة ومارسها كقائد دولة، فقال: )المسلمون شركاء أقرَّ النبيُّ 

: )ال ِحَمى إال هلل ولرسوله، وقال: بلغنا أنَّ عن الصعب بن ُجثامة قال: قال رسول هللا  .(528: 3)ابن ماجه، د.ت، حرام(

أي ال ِحَمى إال على مثل ما حماُه رسوُل هللا لصالح المسلمين كافَّة.  ،(529: 1هـ، 1422)البخاري، حمى النقيَع( رسوَل هللا 

ل في االنتفاع بالمرافق، مثل: تحديد أمكنة في الشوارع أو الرحاب للباعة، ويجوز أن ُتقِطعها لهم إقطاع  "ويجوُز للدولة أن تتدخَّ

ًا ألحد"  .(58م: 2012)المصري، إرفاق ال تمليك، فما هو ُملٌك عامٌّ ال ُيمَلُك ُملكًا خاصَّ

ك : ِملكيَّة الدولةثالثاا  : وهي الملكيَُّة التي "يكوُن صاحُب االختصاِص فيها هو بيت المال، يتصرَُّف فيها تصرُّف المالَّ

ين في أمالكهم، بالبيع و  م: 1987)يونس، والهبة، وغير ذلك، بشرط تحقيق المنفعة العامَّة للجماعة اإلسالميَّة" اإلنفاقالخاصِّ

 ومن موارد ملكيَّة الدولة: األراضي األميريَّة، وخمس الغنائم والمعادن والركاز، ومال من ال وارث له، وغير ذلك.،(203

ومعناه "أنَّ ،(347)أبو عبيد، د.ت: (عاديُّ األرض هلل ولرسوله، ثمَّ هي لكم): ومن األدلَّة على ِملكيَّة الدولة قول النبي 

مالٌك، أو ال ُيعَرُف لها مالك؛ تكون ُملكًا للدولة اإلسالميَّة؛ ألنَّ ما كاَن هلل فهو لرسوله، وما كان لرسوله األرَض التي ليس لها 

فون فيه في المصالح العامَّة للمسلمين"  .(206م: 1987)يونس، فهو ألولي األمر من بعده، يتصرَّ

وملكيَّة الدولة من حيُث التصرُّف، فـ"ِملكيَّة الدولة، تتصرَُّف بها  وال بدَّ من اإلشارة إلى الَفرق الدقيق بين الملكيَّة العامَّة

ا الِملكيَّة العامَّة، فال تتصرَُّف بها الدولة وال الفرد، إذ هي ُملٌك عاٌم لج ة، أمَّ ميع المسلمين، الدولُة تصرُّف األفراد بالملكيَّة الخاصَّ

الفارق بينهما؛ للتنبيه على خطورة ما تقوم  وتأتي اإلشارُة إلى ،(55م: 2012 )المصري،يجوُز االنتفاُع بها دون التصرُّف برقبتها"

ة، َوفَق نظام  -في عصرنا  –به بعض الدول العربيَّة واإلسالميَّة  من تحويل الِملكيَّة العامَّة وِملكيَّة الدولة إلى ِملكيَّة خاصَّ

 .)الخصخصة( المفروض عليها من الصندوق والبنك الدوليان

ة،  ؛صُل عدُم تطبيق الخصخصة على اقتصاد الدولةواأل ألنَّها ستفضي إلى تالشي الملكيَّة العامَّة، لحساب الملكيَّة الخاصَّ

 مما ُيضعف سيطرة الدولة على ُأصول اقتصادها وإدارته، ويزداُد األمُر خطورًة عندما ُتباع تلك األصول لجهات أجنبيَّة.
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م الثروات الطبيعيَّة على ثالث فئات: الفرد والجماعة والدولة، وكان االعتبار نَّ االقتصاد إ" :وخالصة القول اإلسالمي يقسِّ

األول في هذا التقسيم، هو حاجة اإلنسان الفطريَّة لحيازة الثروة، فلم يمنعه من حيازتها، ولم يمنعه من السعي لها وتنميتها 

ب والفساد الذي يسوُد عالقات الناس، بسبب تفاوتهم في القوى والتصرُّف بها، ولكن ضمن أسباب مشروعة، تمنُع االضطرا

 .(369م: 2012)الطاهر، "الجسميَّة والعقليَّة، وفي الحاجة إلى اإلشباع

م: 1990)المناوي، اصطالحًا: "صرُف الماِل في الحاَجة" اإلنفاق: )التصرُّف في الِملكيَّة( اإلنفاق قاعدة المطلب الثاني:

من الطعام والشراب  –هو أو غيره  –النفقة، إذ النفقُة هي "الشيُء الذي ينفقه اإلنساُن فيما يحتاجه . وليس هو (100

( بهذا المعنى، ليس ُمرادفًا لمصطلح االستهالك المتعارف عليه في اإلنفاق. ومصطلح )(126: 3م، 2003)الصنعاني، وغيرهما"

َة  ُيۡؤِمُنونَ  ٱلَِّذينَ ) بذاته، إسالمي الصبغة والمصدرالنظام االقتصادي الرأسمالي، بل هو مصطلٌح ُمستقٌل  َلوَٰ ِبٱۡلَغۡيِب َوُيِقيُموَن ٱلصَّ

ُهمۡ  ا َرَزۡقنََٰ ى: المحمود في المفهوم اإلسالمي إلى مرتبة الحكم الشرعي الملِزم، قال تعال اإلنفاقوترتقي درجة [. 3]البقرة: ُينِفُقوَن( َوِممَّ

ا َجَعَلكُ ) ۡسَتۡخَلِفينَ َوَأنِفُقوْا ِممَّ ( م مُّ  .[7]الحديد: ِفيهِِۖ

: )ال هو أهمُّ وجوه التصّرف في الِملكّية، فلخطورة عالقة اإلنسان بالمال؛ سُيسأل عنه مرتين يوم القيامة، قال  اإلنفاقو 

اكتسبه وفيَم أنفقه، وعن َل عن: عمره فيَم أفناه، وعن علمه فيَم فعل، وعن ماله من أيَن أَدما عبدٍّ يوَم القيامِة حتى ُيستزوُل قَ 

 فقد ورد ذكره ومشتقاته في القرآن الكريم في ثالثة وسبعين موضعًا. اإلنفاقوألهميَّة .(612: 4)الترمذي، د.ت، جسمه فيم أباله(

: 2هـ، 1422البخاري، )أجوَد الناِس...( بُسنَّتِه الفعليَّة كونه القدوة المتََّبَعة، حيُث )كان  اإلنفاقيحثُّ على  وكان النبيُّ 

: )ال حسَد إال في اثنتين؛ رجٌل آتاُه هللُا القرآَن فهو يقوُم به في وجوه الخير، قال  اإلنفاقوكان ُيَحرُِّض المسلمين على .(809

ولكثرة التطبيقات النبويَّة .(370)النيسابوري، د.ت: أناَء الليل وآناَء والنهار، ورجٌل آتاُه هللُا مااًل فهو ينِفُقُه آناَء الليل وآناء النهار(

، اإلنفاق، أولويات اإلنفاقالنبويَّة لثالِث مسائل رئيسة، وهي: أنواع  ّنة؛ سأكتفي بذكر نماذج من السُ اإلنفاقالمتعلِّقة بمسائل 

 .  اإلنفاقضوابط 

 :اإلنفاقفي الكتاب والُسنَّة، يتَّضُح أنَّ هناك نوعين من  اإلنفاق: من خالل استقراء أدلة اإلنفاقأنواع : أوالا 

ولُه أبواٌب  ،(112)بابللي، د.ت:  وُيراد به "إنفاق اإلنسان فيما افترَض هللُا عليه وألزمه بأدائه" اإللزامي )الواجب(: اإلنفاق -)أ( 

في الجهاد،  اإلنفاقعلى من تجُب عليه نفقته من األهل وذوي األرحام، و  اإلنفاقعلى النفس، و  اإلنفاقمتعددة؛ منها: الزكاُة، و 

 وغيرها.



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

619 
 

َقاِبَوٱۡلغََٰ ) تعالى:اإللزامي للزكاة قال  اإلنفاقففي وجوه  ِمِليَنَعَلۡيَهاَوٱۡلُمَؤلََّفِةُقُلوُبُهۡم َوِفي ٱلرِّ ِكيِنَوٱۡلعََٰ ُتِلۡلُفَقَرٓاِءَوٱۡلَمسََٰ َدقََٰ َوِفي ِرِميَن ِإنََّما ٱلصَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٞ  َوٱّللَّ َن ٱللَّهِِۗ ِبيلِِۖ َفِريَضٗة مِّ وفي النفقة اإللزاميَّة على النفس واألهل والنفقة في الجهاد [، 60]التوبة: (َسِبيِل ٱللَِّهَوٱۡبِنٱلسَّ

اٌر أنفقَته على أهلك، أعظُمها أجرًا : )ديناٌر أنفقَته في سبيل هللا، وديناٌر أنفقَته في رقبة، وديناٌر تصدقَت به على مسكين، ودينقال

 .(456)النيسابوري، د.ت: الذي أنفقَته على أهِلك(

)قلعه جي، الطوعي )التعاوني(: وهو "نفقاٌت يؤديها المرُء تبرُّعًا من تلقاء نفسه، لم يوِجْبها عليه الشرُع" اإلنفاق -)ب( 

التطوعي؛ أن ُينفَق اإلنساُن مما  اإلنفاقع، وغيرها. "والقاعدُة في ، كالهبات، والهدايا، واألوقاف، وصدقات التطوُّ (96هـ: 1412

َعِة َأن ُيۡؤُتٓوْا ُأْوِلي ) ، قال تعالى:(644: 2م، 1988)الجليلي، فضل عن كفايته وكفاية أهله" َتِل ُأْوُلوْا ٱۡلَفۡضِلِمنُكۡمَوٱلسَّ
ۡ
َواَل َيأ

ِجِريَن ِفي  ِكيَنَوٱۡلُمهََٰ َوٱۡلَمسََٰ ِِۖ ٱۡلُقۡرَبىَٰ )البخاري، خيُر الصدقِة ما كان عن ظهر غنًى، وابدأ بمن تعول(و)[. 22]النور: (َسِبيِل ٱّللَّ

: 3م، 2003)بّطال، ،فـ"ال صدقَة إال بعد إحراز قوته وقوت أهله، ألنَّ االبتداء بالفرائض قبل النوافل أولى"(324: 1هـ، 1422

428). 

، اإلنفاقفي ترتيب أولويات  -بتأثير العاطفة أو الهوى أو الجهل  -: قد ُيخطُئ اإلنساُن أحيانًا اإلنفاق: أولويات ثانياا 

فيعطي غير األولى على حساب األولى، كأن ُينفَق ما يملُك من مال على تحديث الهاتف، بينما أهُل بيته ال يجدون ما يسدُّ 

بالصدقة فقال  قال: أمر النبي  ، فعن أبي هريرة اإلنفاقُسلَّم أولويات  كفايتهم من المأكل والملبس؛ لذا راعى الشارُع الحكيمُ 

قال: عندي آخر،  رجل: يا رسول هللا عندي دينار )قال: تصدَّق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدَّق به على ولدك،

قال: تصدَّق به على زوجك. أو قال زوجتك. قال: عندي آخر، قال: تصدَّق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت 

 .(575: 1م، 1990)الحاكم، أبصر(

ة حال السعة في الرزق،  النفُس البشريَُّة بحسب فطرتها : تميلُ اإلنفاق: ضوابط ثالثاا  إلى البذخ والتبذير في النفقة، خاصَّ

 اإلنفاقوالنهي عن المباح،  اإلنفاقنستطيع إجماَلها بالعبارة التالية: األمُر ببضوابط شرعيَّة عديدة،  اإلنفاقمن هنا ضبط اإلسالُم 

)إنَّ هللا تعالى طيٌِّب وال َيقبل إالَّ :المباح البّد أن يكون من كسبٍّ حالل وفي غير تبذيرٍّ أو رياء، قال النبي  اإلنفاقو  المذموم.

هـ، 1392)النووي، من غيره" اإلنفاقمن الحالل والنهى عن  اإلنفاقففي الحديث "َحثٌّ على ،(461)النيسابوري، د.ت: طيًِّبا...(

7 :100). 

للصّد عن سبيل هللا،  اإلنفاقالمذموم: هو كلُّ إنفاقٍّ مخالفٍّ للشريعة، ولُه أوجٌه عديدة، كاإلسراف والتبذير، و  اإلنفاقو 

ُموْا ٱۡلَخِبيثَ )من الكسب الخبيث )الحرام(، قال تعالى: اإلنفاقرئاء الناس، و  اإلنفاقو   :قال [، و 267]البقرة:ُتنِفُقوَن( ِمۡنهُ  َواَل َتَيمَّ
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قوا والبسوا في غيِر إسرافٍّ وال َمخَيلةٍّ( "واإلسراُف: مجاوزة الحدِّ في كل فعل أو قول وهو ،(79: 5م، 1986)النسائي، )كُلوا وتصدَّ

 .(253: 1هـ، 1379)ابن حجر العسقالني، أشهر...والمخيلُة: بمعنى الخيالء وهو التكبر" اإلنفاقفي 

تغوَل رأِس الماِل الُمحتَكِر لدى أعدادٍّ قليلةٍّ من الطبقة البرجوازيَِّة، ظاهرٌة يلحُظها  إنَّ : : قاعدة عدالة التوزيعالمطلب الثالث

خاص المراقُب لحالِة االقتصاد العالمي حاليًا، وهي ظاهرٌة رأسماليَّة ال إنسانيَّة، أدَّت إلى تكدُّس الثروة في حّيز ِملكّية بعض األش

َم بإدارة االقتصاد العالمي َوفَق خدمة مصالحها الخاّصة، من دون مراعاِة والشركات، وبالتالي استطاعت هذه الفئة ال قليلة التحكُّ

% من الثروة كما الحال في الواليات المتحدة األمريكية باعتراف 70% من السكان 1مصلحة األكثريَّة وحاجتها. "وحينما يملك 

باقية من السكان، وهو تناشز شائن في البناء االقتصادي % ال99% من الموارد ُتخصص لحاجات 30)كلينتون(، فهذا يعني أّن 

 .(5م، 2001 -هـ 1421)السبهاني، "واالجتماعي

ٌة، ولن يكوَن ذلك إال بالبديل األفضِل والتشري ٌة وُملحَّ ع لهذا فإنَّ الحاجة لتعديل كفَّة الميزان لصالح أغلبيَّة أهل األرض، ماسَّ

 اإلسالمي، فهو يضمُن عدالَة توزيِع الثروة بدقَّةٍّ وشمول. األمثل، أال وهو النظاُم االقتصاديُّ 

ِن() تستند عدالة التوزيع في االقتصاد اإلسالمي إلى مبدأ العدالة العامَّةِ  ۡحسََٰ ُمُرِبٱۡلَعۡدِلَوٱإۡلِ
ۡ
ولتحقيق هذا [،90]النحل: ِإنَّ ٱللََّهَيأ

(َكۡي اَل َيُكوَن ) المبدأ اتخَذ اإلسالُم من قوله تعالى َبۡيَنٱأۡلَۡغِنَيٓاِءِمنُكۡم  ؛ قاعدًة لمشروعيَّة توزيع الثروة، قال ابن كثير [7]الحشر: ُدوَلَةَۢ

في تفسيرها: "أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء؛ لئال يبقى مأَكَلًة يتغلُب عليها األغنياُء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات 

 .(67: 8م، 1999ن كثير، )ابواآلراء، وال يصرفون منه شيًئا إلى الفقراء"

تنسجم قاعدة توزيع الثروة مع نظرِة اإلسالم للمشكلة االقتصاديَّة التي لم يحُصرها بُشحِّ الموارد، بل يرى أنَّها ناتجٌة عن 

إلى ُجهدٍّ واستغالل.  عدم عدالة توزيع الثروة، وأنَّ الفقَر فقُر عبادٍّ ال فقُر بالد، باعتبار أنَّ األرَض ُمنتجٌة خلَقًة، وهي فقُط بحاَجةٍّ 

 تركوا أموالهم في مكَّةهذه القاعدَة في أكثِر من واقعة، منها قسمُته لفيِء بني النظير بين فقراِء المهاجرين الذين  وقد طبَّق النبيُّ 

ِجِرينَ ) ِرِهمۡ  ٱلَِّذينَ  ِلۡلُفَقَرٓاِءٱۡلُمهََٰ ِلِهۡم( ُأۡخِرُجوْا ِمن ِديََٰ عند َمقَدمه المدينَة )من كانت له أرٌض فليزرعها،  [، وكذلك دعوُته 8]الحشر: َوَأۡموََٰ

: )ال على التوزيع العادل للثروة، فقال  . وقد حثَّ النبي (763)النيسابوري، د.ت: أو ليمَنَحها أخاُه، فإن أبى فلُيمِسك أرضه(

ٌة ال ُيعطى الضعيُف فيها حقَُّه غير ُمَتعَتع َست أمَّ  .(344: 2م، 1984أبو يعلى، )(3ُقدِّ

                                                           
: "أي من غير أْن ُيصيَبُه أذًى ُيقِلُقُه وُيزِعُجُه"3  (.190، 1. ينظر: )ابن األثير، جغير ُمَتعَتعٍّ
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 إلى واستنادًا إلى القاعدة أعاله فقد أوجَد اإلسالُم آلياتٍّ وإجراءاتٍّ ناجعة، يتمُّ خالُلها توزيُع الثروِة بعدالةٍّ ودقَّة، بحيُث يصلُ 

ونظام الزكاة، والميراث، وتوزيع الغنائم، كلِّ ذي حقٍّّ حقَُّه، من غير ِمنَّةٍّ وال أذى، كأحكام ِملكيَّة األرض والمعادن وكيفيَّة توزيعها، 

 ومنع الربا واالحتكار، وغير ذلك، وتاليًا أمثلة تطبيقيَّة لبعض آليات قاعدة عدالة التوزيع:

 األحكام الشرعيَّة الُملِزمة لتوزيع الثروة، فهي آليٌَّة فريدة عادلة، تعمُل على نقِل ِنَسبٍّ  ُتعدُّ الزكاُة من أهمِّ : : الزكاةأوالا 

رة من أموالٍّ ُمعيَّنة بلَغت حدَّ الِنصاب، من مالكيها إلى ُمستحقِّيها من أفراد وفئات المجتمع.   ُمَقدَّ

لت الُسنَُّة ببيان تفصيالته، فقد جمع النبي  الزكاة وأنفقها في  جاء أصُل تشريع الزكاة في القرآن الكريم، وتكفَّ

إلى اليمن قال له: )إّنك تأتي قومًا أهَل كتاب، فادُعهم إلى شهادِة أن ال  ذًا ُمعا مصارفها الشرعيَّة، وعندما بعَث النبيُّ 

هم  إلَه إال هللُا وأنِّي رسوُل هللِا، فإْن هم أطاعوا لذلك، فأعِلمُهم أنَّ هللَا افترَض عليهم خمَس صلواتٍّ في اليوِم والليلِة، فإن

: 3)الترمذي، د.ت، قًة في أموالهم، ُتؤَخُذ من أغنيائهم وُتَردُّ على فقرائهم(أطاعوا لذلك، فأعِلمُهم أنَّ هللَا افترَض عليهم َصدَ 

فـ"إعادُة توزيع الدخل والثروة من الفئة األكثر غنًى إلى األكثِر فقرًا، هي هدٌف ُمهمٌّ للزكاة؛ ولذلك لم تسمح الشريعُة بإنفاق .(21

تمويل مرافق الدولة؛ ألنَّها ال تمثل إعادة توزيع من الغني إلى الفقير، حصيلتها في غير مصارفها الشرعيَّة، كشقِّ الطرق أو 

 .(9هـ: 1411القري، )بل تمثل استثمارات ربما يستفيد منها الغنيُّ أكثر من الفقير"

 على توزيع المال لمستحقيه بوسيلة الميراث، وحثَّ المسلمين على ذلك والمداومة عليه حرَص اإلسالمُ : : الميراثثانياا 

هًا: )اقسموا الماَل بين أهِل الفرائِض على كتاِب هللا، فما تَركِت الفرائُض فألولى رجلٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصتحقيقًا للعدالة، فقال  آمرًا وموجِّ

)  .(801)النيسابوري، د.ت: ذكرٍّ

الزكاة، فالميراث  ُتعدُّ أحكاُم الميراث في اإلسالم وسيلة ناجعة إلعادة توزيع الثروة وتفتيت الِملكيَّات، إال أنَُّه أخصُّ من

 يؤدي إلى توزيع الَتِرَكة على ُمستحقيها من األقربين فقط من دون النظر إلى حاجتهم، بينما في الزكاة ُينَظر إلى الحاجة أواًل. إنَّ 

، وضماُن عدالة توزيع الَتِرَكة لمستحقيها الشرع يين. ومن الوظيفَة األولى لنظام الميراث هي منُع احتكار الثروة بيد شخصٍّ واحدٍّ

ر ُتقنِّن مثل هذا النوع من االحتكار، فيقتصر الميراث لالبن األكبر، أو  الغريب أنَُّه ال تزال بعض البلدان التي تدعي التَحضُّ

 ففي بريطانيا "فإنَّ طبقة النبالء ومن بينهم اللوردات والدوقات، ال ُيَورِّثون العقارات للبنات، خشية انتقال للذكور من دون اإلناث،

 .، ويب(2016)وكاالت، اإلرث من األم إلى أبنائها في حال زواجها"

أحلَّ هللا الغنائَم للمسلمين، ونظَّم توزيعها من خالل بعض األحكام الشرعيَّة، بحيث تصُل : : تقسيم الفيء والغنائمثالثاا 

ُسوِل َوِلِذي َوٱۡعَلُمٓوْا َأنَّ )للمستحقين من دون أن يستأِثَر بها الحكاُم والقادة، قال تعالى: ۥ َوِللرَّ ِ ُخُمَسُه ن َشۡيٖء َفَأنَّ ّللَّ َما َغِنۡمُتم مِّ
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ِبيِل( ِكيِنَوٱۡبِنٱلسَّ َوٱۡلَمسََٰ َوٱۡلَيتَََٰمىَٰ بين ملسو هيلع هللا ىلص وقد فاوَت النبي فمقصود اآلية تحقيُق عدالة توزيع الغنائم بين مستحقيها،  [.41]األنفال: ٱۡلُقۡرَبىَٰ

َمُه في يومه، فأعطى اآلهَل َحظَّين، ملسو هيلع هللا ىلص حاجاتهم، فعن ابن عوف )أنَّ رسوَل هللِا المسلمين في العطاء لتفاوت  إذا أتاُه الفيُء قسَّ

 .(97: 3)داود، د.ت، وأعطى العزب حظًَّا(

ومما سبق يتبيَّن أنَّ عدالة توزيع الثروة؛ من أبرز القواعد المميِّزة للنظام االقتصادي في اإلسالم، فهي تعمل على 

، وُتسهُم بشكلٍّ فعال بحل المشكلة االقتصادّية فجوَة بين األغنياء والفقراء، وتقضي على طبقة اإلقطاع )البرجوازية(تضييُق ال

 لدى اإلنسان.

 

 :ةنتائج اآلتيال: خلصت الدراسة إلى الخاتمة

النظام االقتصادي اإلسالمي يرتكز على ثالث قواعَد ُمستنبطة من القرآن الكريم، هي: )الِملكيَّة، أّن أثبتت الدراسة  .1

 .أنَّ النظام االقتصادي يختلف عن علم االقتصادو ، عدالة التوزيع(. اإلنفاق

 األبعاد.عن االقتصادين الرأسمالي واالشتراكي بإقراره ملكيَّة ثالثيَّة النظام االقتصادي اإلسالمي انفرد  .2

 فقط النظام االقتصادي اإلسالمي تأّثره بمفهوم العدالة االجتماعية أواًل، بعكس علم االقتصاد الذي يهتممن ممّيزات  .3

 بتعظيم الربح المادي على حساب العدالة االجتماعّية. 

 السياسة االقتصاديَّة في اإلسالم تهدُف إلى تحقيق أمرين:  .4

 . تحقيق الحّد األدنى من الكفاية والرخاء لرعايا الدولة.ب. االستقالل االقتصادي للدولة واأُلمَّة. أ

وتقصير اإلنسان في  يكمن في سوء توزيع الثروة، وإّنما ليس الندرة النسبيَّةسبب المشكلة االقتصاديَّة يرى اإلسالم أّن  .5

 .إلنتاجالتعامل مع ا

 .في حل المشكلة االقتصاديَّة عالمّياً  ُيسهمّمة وتطبيق قاعدة عدالة التوزيع؛ تفعيل أحكام الِملكيَّة العا .6

لم يجعْل اإلسالم اهتمامه الرئيس ُمنَصبًَّا على علم االقتصاد الذي ُيعنى بوسائل اإلنتاج وتكثير الثروة كما في  .7

 الرأسمالّية، وإنَّما صرَف اهتمامُه للنظام االقتصادي الذي ُيعنى بكيفيَّة تملُّك الثروة وعدالة التوزيع. 

صاد اإلسالمي؛ بالتركيز في دراساتهم على إبراز مزايا النظام يوصي الباحث القائمين على أقسام االقت: التوصيات

االقتصادي اإلسالمي مقارنًة بالنظام الرأسمالي، وحث أصحاب القرار السياسي لتطبيقه واقعّيًا إسهامًا في حل مشكلة األّمة 

 االقتصادّية.  
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 أثر برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على التعلم عن بعد في تحصيل مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها

 

 سمير عبد السالم محمد الصوص

 الجامعة العربية المفتوحة /األردن

  

 الملخص
حصيل مهارات اللغة استكشاف أثر برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على التعلم عن بعد في ت هدفت هذه الدراسة إلى      

 ،مستوى  (16)المكون من اإللكتروني بناء البرنامجفي إعداد و حث الفرق المختصة ا، حيث شارك البالعربية للناطقين بغيرها

جميع مهارات اللغة:  البرنامجوتضمن  ،إضافة إلى اختبار تصنيفي )محكي المرجع( لصالح الجامعة السعودية اإللكترونية

كتابة( إضافة إلى األنماط والتراكيب اللغوية، وتم التأكد من صدق البرنامج واالختبار بعرضه  –اءة قر  -محادثة -)استماع

 على المختصين.

 وطالبة ا( طالب  85) :وقد تم تطبيق البرنامج لمدة عام دراسي على مجموعة من الطلبة األجانب من مختلف الجنسيات    

جرائي اإلنموذج فاعلية الوقد خلصت الدراسة إلى كانوا من مستويات مختلفة،  ( ساعة أسبوعيًّا، علما أن الطلبة12بواقع )

وأوضحت الدراسة المعايير العلمية واألسس ، عن بعد اللغة العربية للناطقين بغيرهاعملية تعليم لتنفيذ المتبع  في البرنامج 

 اضية للناطقين بغير العربية.، ومعايير التدريس من خالل الصفوف االفتر ضوئهافي  لبناء مثل هذه البرامج

 

 .(لكترونياإلبرنامج ال -الناطقين بغير العربية -مهارات اللغة العربية –الكلمات المفتاحية )التعلم عن بعد 
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The effect of a distance interactive e-learning programme for teaching 

Arabic language skills to non-native speakers 

 

Abstract 

      The study aims to explore the effect a distance interactive e learning programme on 

achieving Arabic language skills to non-native speakers. The researcher participated in the 

construction and development of the electronic programme which consists of (16) levels. In 

addition, a classifying test was developed. The programme belongs to the Electronic University 

of Saudi Arabia. The programme included all the language skills: listening, reading, writing, 

speaching and grammer. 

    The programme was applied for a year of study to a group of foreign students from different 

nationalities. 85 students were tested for 12 hours per week using the programme. The students 

were of different levels. The study concluded the effectiveness of the procedural model used in 

the program to implement the process of teaching the Arabic language to non-native speakers 

from a distance.  

   The study identified a practical procedural model for implementation of an electronic 

programme for teaching Arabic to non-speakers. The study explained the scientific criteria and 

the bases for developing  such programmes. Moreover,  the standards of teaching through the 

virtual classes for non-Arabic speakers were stated. 

Keywords (Distance Learning - Live Session - Non-Arabic Speakers- E-Programme). 
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 المقدمة   

وانتشرت مراكز تعليم اللغات في شتى بقاع  ،وثقافية ا ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسيةا ضروريًّ غدا تعليم اللغات أمر      

المعمورة، وتسابقت المؤسسات والهيئات على إعداد برامج لتعليم اللغات وتأليف المناهج من أجل استقطاب الراغبين في تعلم 

وخاصة في وتيرة  ،يعود إلى التسارع التكنولوجي الهائل الذي حدث في الربع األخير من هذا القرن اللغات، ولعل هذا 

ألسباب  ؛للغة العربية النصيب األوفر في اإلقبال على تعلمهاكان و  ،العالم قرية صغيرة تكنولوجيا االتصاالت مما جعل 

 .ة منتشرة في أصقاع العالم العربي والعالم الغربيفأصبحت مراكز تعليم اللغة العربي ،دينية واقتصادية وسياسية

ويقبل المتعلمون على تعليم اللغة تبعا لحاجاتهم وأغراضهم فخطاب اللغة  في أصله خطاب عام يتداوله المتحدثون     

ة العربية فهو حقل تعليم اللغ أما خطاب اللغة الخاص ،وهو بالمصطلح العلمي الدارج تعليم اللغة للحياة ، هبويتواصلون 

إذ تصبح اللغة  في دوائرها المتكاملة مطلبا ثانيا يلي الرغبة  ؛وهو موجه لمتعلمي اللغة ألغراضهم وحاجاتهم ،ألغراض محددة

في تعلم غرض اللغة الخاص، ومما يزيد من اإلقبال على تعلم غرض خاص في اللغة أن تكون مرتبطة بدين، أو محتوية 

أو لما تقدمه من إسهامات في المجاالت  ،الناطقة باللغة دبيا أو ظروفا سياسية تعيشها المناطقإرثا  ثقافيا أو تاريخيا أو أ

  (2015، عودة) .الحيوية واالقتصادية والعلمية الحديثة وغيرها

العربي اآلن وبالنسبة للعالم كله في األهمية التي يشغلها العالم  ،ولعل الدوافع الكامنة وراء هذا اإلقبال تتمثل بصفة عامة    

وأيضا في تراثها الغني والضارب في أعماق  ،على الجهات المختلفة: االقتصادية والسياسية والفكرية والدينية والعسكرية...إلخ

مثل األعداد والجبر والكيمياء  ،وفي كونها لغة حملت إلى العصر الحاضر علوما أثرت في نهضته تأثيرا بالغا ،التاريخ

 والطب والفلك ...إلخ

 ،وحرص الدول والحكومات على المساهمة في هذا السوق  ،ويتمثل أيضا في انفتاح السوق العربي للعمالة األجنبية    

باإلضافة إلى سعي كثير من العلماء  اهذ ،وتتطلع هذه العمالة األجنبية إلى النجاح والتكيف عن طريق تعلم اللغة العربية

 (2017األدب والموسيقى والعلوم ... إلخ. )الناقة، التراث العربي في والمتعلمين والمثقفين األجانب إلى دراسة 
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إال أّن المؤلفات وطرائق التدريس ال زالت دون المستوى ورغم أن اللغة العربية لها النصيب األوفر في اإلقبال على تعلمها    

للناطقين تعليم اللغة العربية  قبل أكثر من ثالثين عاما حول واقع التأليف في مجال -رشدي طعيمة حسب  -المطلوب

 حيث من األجنبّية المعاهد مستوى  دون   معاهُدنا زالت "ماحيث قال:  ،الزال بعض منه ينطبق على حالنا اليوم ، حيث بغيرها

 ضعيف الضئيل الكم هذا وحتى ضئيل، يؤلَّف الذي مفالك   التعليمّية، إعداد المواد أو الّدراسّية، الكتب تأليف في الكفاءة

 ( 1986الغناء. )طعيمة،  قليل المستوى،

فبعد أن يتقن الطالب مهارات اللغة  يحتاج إلى تطبيقها  ؛هو التطبيق في تعليم اللغة العربية لألجانب ما ينقصنا وربما أنّ     

 تواصل ربّيةالع فإنّ بالرغم من ذلك  يعد نقصا واضحا في المناهج المعدة للطلبة األجانب، و ، وهذافي المواقف الطبيعية

ع ها  ... المسلمين، من مليار ونصفمليار ا  يبلغ ُسّكاني ت ْعداد   وجود   ظلّ   في خاصة   الوقت الّراهن، في العالم أنحاء في توسُّ

 أو الرابع   بين يتراوحُ  عالمي ترتيب   في هو الّراهن   الوقت في العربي الّلسان فإنّ  واإلحصائّيات   الّدراسات   من العديد وبحسب  

 اللغة تعليم مضمار شهد وقد وأستراليا، وإفريقيا، وآسيا أوربا في العربّية اللغة لتعليم هناك برامج أنّ  إضافة إلى، الخامس

 عدد   وفي والغربي، الشرقي العالم: جانبي في العربّية اللغة برامج في الملتحقين عدد في طفرة  األخيرين  العقدين في العربية

 ال اإلقبال هذا فإنَّ  الشديد ولألسف العربّية، تعلُّم في الراغبين من العدد هذا الستقبال أبوابها تي فتحتال والمراكز األقسام من

 (2015حي، ا)الم .بعامة الّتعليمّية العملّية أو اللغويّ  البرنامج لبنات   إعداد في كاف   اهتمام يقابله

وتقديم نماذج  ،مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إننا في حاجة ملحة إلى دراسات علمية تحدد معايير بناء     

ضافة إلى أننا في حاجة إلى وضع أسس إعداد موادها التعليمية وتأليف كتبها الدراسية وتقديم نماذج إ ،تطبيقية في ضوئها

 (2017 ،الناقة) .منها إجرائية

وإنما يكتنفها، تعلم ا وتعليم ا، عدد غير قليل من المشكالت، ليس باألمر اليسير،  -بشكل عام-تعليم اللغات وال شك أّن      

وتعليم العربية للناطقين بغيرها ال يخرج عن هذا القانون، ولكن الطفرة التقنية،  ،تعلق باللغة نفسها، والمعلم، والمتعلمت

ي كثير من وتكنولوجيا التعليم التي يشهدها العالم اآلن، والتدقيق المعلوماتي في شتى مناحي الحياة ، قد ساعد كثير ا في تخطّ 
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هذه المشكالت، من خالل: تصميم برامج خاصة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها، واستثمار الوسائط المتعددة في 

ا تحقيق أهداف الدرس اللغوي، وجعل تعليم العربية ا في الوقت ذاته، للناطقين بغيرها، تعليم ا ممتع   (2009ب، الخطي)، ومنتج 

ا من حيث األسس التي تبنى عليها والمرتكزات ومصفوفة سليم   ا  إعداد مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها إعداد إنّ     

أمر ضروري من أجل تقديمها بشكل تفاعلي  ،لسياقواالختبارات المعيارية والتصنيفية وتوظيف التكنولوجيا في هذا ا النتاجات

مما  ،ويساعد المتعلم تعلمها في أي وقت وفي أي مكان ،ذا يساعد في نشرها على أوسع نطاقألن ه ؛بالصوت والصورة

 يسهل على الدارسين دراستها.

 :مهارات اللغة

جولة سريعة حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها نجد التركيز على مهارتي القراءة والكتابة أكثر من التركيز على      

 ثر منكأأي أن من يقوم بالتدريس ويعد المناهج يركز على الجانب المكتوب للغة العربية  ؛المحادثةمهارتي االستماع و 

ولقد رأيت  ،بل يتعدى األمر أكثر من ذلك إلى التركيز على النحو واعتباره غاية في حد ذاتها ،الجانب الصوتي التركيز على

والمفعول به والممنوع من الصرف وأحكام العدد والمعدود ولكنهم  في جامعات أجنبية مختلفة يعرفون الفاعل طالبا)الباحث( 

، علما أنه من المسلمات أن اللغة نظام صوتي والكتابة نظام تابع له فهي ترجمة م باللغة العربيةهنفسأال يستطيعون تقديم 

 لألصوات أو رسم رمزي لها

وهي تسبق اللغة المكتوبة في كل  ،ولى في االتصال اإلنسانيأن اللغة الشفوية تحتل المرتبة األ (2011الناقة،)ويرى        

ويحس بالفرق بين ستمع فقبل أن يستطيع الطفل كتابة جملة صحيحة ينبغي أن يكون قادرا على أن ي ،ي مجاالت النمو اللغو 

 تكون جملة مفيدة.التي مجموعة من الكلمات 

ماع والكالم يسيران معا في تعليم اللغة، وهذا ال يعني أن نغفل فاالست ؛فالجانب الصوتي مهم جدا في تعليم اللغات       

البد من تعليم اللغة على اعتبار ، و مع عدم إغفال التكامل بين المهاراتبل البد من إعطاء كل مهارة حقها  ،الجانب المكتوب

 أنها مهارات متصلة تكمل بعضها بعضا.
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؛ ويعود ذلك من أصعب عناصر اللغة اكتساب اللغة ويعد النطق الجيد فلكل لغة من لغات البشر نظام صوتي خاص بها،      

األم، ويصعب إعادة  إلى أسباب عضوية، فجهاز النطق وما يحمله من العادات النطقية يتكيف مع اللغة األولى بالدرجة

هتمام مكثف في الميادين اللغوي إلى عناية خاصة، وا  تكيفه مع ما يخالفها من اللغات؛ لذلك يحتاج هذا الجانب من األداء

"هذه الملكة إنما تحصل  ابن خلدون ويقول إذ النطق الجيد نتاج سماع جيد،  ؛التعليمية من الجانبين النظري والتطبيقي

 (559: 1984ابن خلدون، ) بممارسة كالم العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه".

وثقافتنا، رهين بمدى قدرتنا على التحكم، واالندماج اإليجابي والمنفتح، في  ال أحد يجادل اليوم في أن مستقبل لغتنا    

العطاءات، بل الفضاءات التقنية والعلمية الحديثة، واستثمار الوسائط المتعددة التي تطورت بسرعة مذهلة، وأصبحت تنجز 

  (2002الدبسي ،)في ثوان، ما لم ينجز في الماضي في سنوات. 

 Distance Learning)) التعلم عن بعد

إن التعلم عن بعد يعني إتاحة فرص التعلم لكل راغب فيه وقادر عليه رغم البعد المكاني بين الطالب من ناحية        

وفي إطار هذا النظام تكون فرص التفاعل المباشر بين الطلبة والمؤسسة  ،والمؤسسة التعليمية والمعلم من ناحية أخرى 

لذا فإن هذا النظام التعليمي يعمل على نقل التعليم إلى الطالب في موقع إقامته بدال من  ،اتمام  التعليمية محدودة أو غائبة 

وبذلك يمكنه أن يزاوج بين التعلم والعمل وأن يكيف برنامجه الدراسي وسرعة التقدم  ،انتقال الطالب إلى مؤسسة التعليم ذاتها

أو غير  (Synchronous)والتعلم عن بعد قد يكون متزامنا  .وفهفي المادة الدراسية المقررة بما يتفق مع أوضاعه وظر 

(؛ أي يجري فيه التفاعل بين المدرس والدارسين بصورة غير مباشرة؛ أي بواسطة الحاسوب (ASynchronousمتزامن

  (2006،منصور)والفيديو وتبادل الرسائل الصوتية المسجلة. 

 :التكنولوجيا ودورها في تطوير التعلم عن بعد

إذ ساعدت على إيجاد عملية  ال شك أن التكنولوجيا أضافت إضافات ملموسة وإيجابية في عملية االتصال التعليمي؛      

تعلمية فاعلة، وعززت القـدرة على البـحث والتعلم، وأسهمت في رفع سوية عمليتي التعليم والتعلم، وساعدت في الخروج من 

المعلومات واسترجاعها، إلى حيوية التعّلم الناتج عن االستكشاف والبحث والتحليل  الجمود التعليمي القائم على التلقين وحفظ
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والتعليل وصوال  إلى حّل المشكالت، وأصبحت هذه المنظومة من أبرز مشاريع التعلم اإللكتروني التي تتبناها معظم إدارات 

حدث في عصرنا والتي تضمنت تحوالت دراماتيكية شملت ونظر ا للتغيرات السريعة والهائلة واليومية التي تالتعليم في العالم، 

  (2013الصوص،) .مختلف جوانب الحياة

في حين أصبح  ،كافة لقد كان  المدرس يقف أمام صف من الطلبة يعرض المعلومات ويشرحها بالوسائل المتاحة له       

سب االحتياجات وفق األسلوب والوقت المناسبين اآلن التوجه إلى عملية تعليم مستمر على مدار الساعة تعتمد على التعلم ح

وهذا ما وفرته وسائل االتصال الحديثة، وعلى رأسها شبكة اإلنترنت التي أسهمت في تغيير المفاهيم األساسية  ،للمستفيد

المدارس والطلبة وأعطت المتعلم القدرة على التعلم الذاتي والتواصل مع  ،وكيفية تبادل المعرفة ،المتبعة في العملية التعليمية

 (2002، رمال) .وهذا غير متاح في الكتب ،وبالتالي التفاعل الثقافي والتعلم بأسلوب المحاكاة ،في مختلف أنحاء العالم

ه  شكل من أشكال التعليم عن بعد، إن :والذي يمكن القول ،ولعل من نتاجات التطور التكنولوجي ظهور التعليم اإللكتروني    

الحاسب والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات مثل ه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ويمكن تعريفه بأن

وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها  ،اإلنترنت، يهدف إلى إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة

عام والتعليم الجامعي بشكل خاص؛ من حيث  في التعليم بشكل فاعال   ؛ إذ أصبح أسلوب اوقياس وتقييم أداء المتعلمين

استخدامه لتقنيات المعلومات واالتصاالت من حاسب متطور وشبكة معلومات دقيقة ووسائل متعددة من صوت وصورة، 

لبحث بين وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وتسجيالت ميسورة، وزيادة الخدمات التعليمية، وتبادل المعلومات لمواضيع ا

  (2011، أبو موسى) األستاذ المشرف والدارس، بأقل جهد، وأكبر فائدة، وكل منهما جالس أمام جهازه في مكتبه أو في بيته.

ا لذلك فإنه في ظل التغييرات التكنولوجية السريعة في نظام السوق فإن النظام التعليمي في دول العالم األكثر تقدم        

ضافة إ ،ص الحاجة إلى توفير فرص تعليمية إضافية دون الحاجة إلى تخصيص ميزانيات إضافيةأصبح يواجه تحديا بخصو 

وفي الوصول إلى عدد أكبر  ،إلى أن هناك رغبة ملحة في تلبية حاجات الطلبة غير القادرين على حضور الحلقات الدراسية

 .من الطلبة



 ISSN 2519-7436سات العليا، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلرا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

634 
 

وقد نما التعلم عن بعد ألنه  ،في الوقت والمكان الذي يناسبهم إن ظهور التعلم عن بعد جاء ليقدم خدمة تعليمية ألناس     

ايسد مجموعة واسعة من الحاجات التعليمية بد  .من برامج محو األمية وحتى التعليم الجامعي والتعلم مدى الحياة ء 

اة المختلفة في زمن واستطاعت أن تغير في الكثير من أوجه الحيكافة، انتشرت تقنية المعلومات في مرافق الحياة لقد     

وقد أصبح لزاما على المجتمعات التي  ،فقد شكلت شبكة اإلنترنت انقالبا مهما وطوفانا كبيرا في قطاع المعلومات ،قياسي

بحيث تؤهلهم لمعايشة هذه التغيرات ووضع  ،ئ أبناءها على تعلم هذه التقنياتترغب في اللحاق بعصر المعلومات أن تنشّ  

 (2002. )رمال، فهو متغير ومتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات ،الم ال يعرف معنى الثباتأقدامهم بثبات في ع

  :مزايا التعليم عن بعد

وسرعة نقل المعلومة وقلة التكلفة المادية  ،اختراق الحدود المكانمن خالل استخدام التكنولوجيا في التعليم نستطيع      

  .شرائح المجتمع كافة وسهولة االستخدام والتواصل المستمر مع المعلومات وخدمة

وسوف يتيح الطريق  ،إن طريق المعلومات السريع سوف يساعد على رفع المقاييس التعليمية لكل فرد في األجيال القادمة   

وسوف يمثل التعلم باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق نحو  ،أوسع بكثير لالختيار لظهور طرائق جديدة للتدريس ومجال

تعليم المستمر وسوف يقوم مدرسو المستقبل الجيدون بما هو أكثر من تعريف الطالب بكيفية العثور على المعلومات عبر ال

)رمال،  .طريق المعلومات السريع فسيظل مطلوبا منهم أن يدركوا متى يختبرون ومتى يعلقون أو ينبهون أو يثيرون االهتمام

2002) 

وتطورهما يخلق مجاالت عديدة لتوظيف التقانات  ،جات التعليم المفتوح والتعلم عن بعدإن تطور التقانات يؤثر في نتا    

 االفتراضية التخيلية )وفي إطار التفاعل النشط بين التقانات الحديثة والتوجهات التربوية نشأت المؤسسات التربوية  ،الحديثة

Virtual Universities والمكتبات التخيلية )(Virtual Libraries)  أضف إلى ذلك المواقع اإللكترونية التي توفر المواد

التعليمية المحوسبة، لقد ساعدت التقانات الحديثة في  إثراء التربية والتعليم، وانعكست بإيجابياتها على تنوع المحتوى وعمقه 

لم أمام األجيال المتالحقة، وطبيعة التفاعل مع المتعلم، وتسعى الدول من خالل التعلم عن بعد إلى توفير فرص التعليم والتع
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ونقل المعرفة إليهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يمكنهم من دخول الحياة ومجاالت العمل المختلفة بإسهام أكبر وإنتاجية 

  (2006.) منصور،التعلم.  فيأعلى 

وسيؤدي إلى  ،سئلة والحلولؤدي إلى تعاون كبير بين الطلبة ومدرسيهم في مجال نقل المعلومات واأليإن اإلنترنت س    

، فالوسائط التعليمية الحديثة هي وسائل إلكترونية تقدم عزلة األساتذة والطالب الذين ال يتمتعون باإلمكانيات المعلوماتية

مثل المؤتمرات المرئية وتقوم بتوصيل المعلومات بصورة سريعة إلى منازل  ،للمتعلم الصوت والصورة في وقت واحد

وتخلق  ،أي مكان يرغبون فيه دون اعتبار للزمان أو المكان وتوفر إمكانية التفاعل الثنائي بين المتعلم والمعلمأو  ،المتعلمين

إضافة إلى  ،ما بينهم ا من الحوار الفكري وتشجع التعلم التعاوني والعمل الجماعي بين جماعات الدارسين المتباعدين فينوع  

 .(2002وإعطاء تغذية راجعة فورية )رمال،  ،ة موضوعية من خالل اإلنترنتإمكانية إدخال أسئلة تقويم ذاتي أو أسئل

 اإلطار األوروبي المرجعي المشترك لتعليم اللغات

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

ا رئيسا      ين عامي لمواطنة األوروبية بمن أجل ا ؛من مشروع تعلم اللغات هذا اإلطار وضعه مجلس أوروبا باعتباره جزء 

وأوصى  ،هو توفير وسيلة للتعلم والتدريس والتقييم تنطبق على جميع اللغات في أوروبا . هدفه الرئيس1996و 1989

باستخدام هذا اإلطار إلقامة نظم التحقق من القدرة اللغوية، وأصبح مقبوال على نطاق واسع  2001االتحاد األوروبي في عام 

 .يار األوروبي لتصنيف الكفاية اللغوية للفردباعتباره المع

ويهدف هذا اإلطار إلى تحديد األهداف الواجب تحقيقها في عملية التعلم، وتحديد المحتوى المناسب لتحقيق هذه     

جه القصور وضع معايير ثابتة لعملية التقييم تظهر النتائج اإليجابية التي يحققها المتعلم بدال من اإلشارة إلى أو  األهداف، و

ين المتعلمين على تحديد األهداف التي  فقط، و مساعدة المتعلمين في معرفة ما وصلوا إليه من معارف وكفايات لغوية، وُيع 

تمكين المتعلمين من إجراء تقييم ذاتي ألنفسهم من خالل مقارنة معارفهم بالمستويات المرجعية الثابتة التي  يمكنهم بلوغها، و

مستويات رئيسة ينقسم كل واحد منها إلى مستويين  ار مستويات تعليم اللغات إلى ثالثةسم هذا اإلطحددها اإلطار، ويق

أي أن هناك ستة مستويات لتعليم وتعلم أي لغة أجنبية، ومن الجدير ذكره أنه يمكن تقسيم المستويات داخل هذه  ؛فرعيين
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( مستوى، أما الجامعة السعودية اإللكترونية فقد 12مها إلى )فكثير من مراكز تعليم اللغات يقس ،األطر حسب مستويات التعلم

 قسمته إلى ستة عشر مستوى حسب  اآلتي:

ط المرتفع، والمستوى المتقدم، وتضمن كل والمستوى المتوس، المستوى المبتدئ، والمستوى األساسي، والمستوى المتوسط

، المستوى المرتفع المتقدم الذي تضمن مستوى واحدا مستوى من المستويات السابقة ثالثة مستويات فرعية، إضافة إلى

( يظهر تصنيف مستويات الجامعة السعودية اإللكترونية  1والجدول رقم ) والمدخل الصوتي الذي تضمن مستوى واحدا أيضا.

 (. 2016صبير ) وفق اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات

 لكترونية  وفق اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغاتتصنيف مستويات الجامعة السعودية اإل(1الجدول )

المستوى  الترميز المستوى 

 المقابل

 النتاجات العامة حسب المعيار األوروبي

 

 المبتدئ

A1 

المستوى 

 األول

ا ويستخدمها، بهدف  يستطيع أن يفهم تعابير شائعة يومية وتعابير بسيطة جدًّ

در على أن يقدم غيره، وأن يطرح تحقيق الحاجات الملموسة للدارس. كما يق

على غيره أسئلة تتعلق بحاجاته، على سبيل المثال: حول مكان إقامته، 

وعالقاته، وحول ما يملكه، إلخ. ويستطيع أن يجيب عن األسئلة ذاتها، ويمكنه 

 كذلك التواصل بشكل بسيط إذا كان المخاطب يتكلم ببطء وبوضوح وتعاون.

المستوى 

 الثاني

توى المس

 الثالث

 األساسي

 

A2 

 

المستوى 

 الرابع

يقدر أن يفهم جمال تامة، وتعابير غالب ا ما تستخدم حول مجاالت مباشرة، 

وذات أولوية للدارس، كالمعلومات الشخصية والعائلية البسيطة، والمشتريات، 

والمحيط األقرب، والعمل. كما يستطيع التواصل في أثناء القيام بأعمال  المستوى 
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حول ادال  بسيط ا ومباشر ا للمعلومات ية ال تحتاج إال تببسيطة، وعاد الخامس

موضوعات مألوفة وعادية. ويستطيع أن يصف بوسائل بسيطة دراسته 

 ومحيطه المباشر، وأن يتحدث عن مسائل ترتبط بالحاجيات المباشرة.
المستوى 

 السادس

 المتوسط 

B1 

المستوى 

 السابع

األساسية لدى استخدام لغة قياسية وواضحة، خاصة إذا  يستطيع فهم األمور

كانت تتصل بأمور اعتيادية في العمل وفي المدرسة وفي التسلية والترفيه إلخ. 

ويستطيع أن يدبّ ر أمره في أغلب الظروف التي تواجهه في السفر إلى البلدان 

رابطة التي تستخدم فيها اللغة المستهدفة. ويقدر على تقديم فكرة بسيطة مت

متماسكة حول مجاالت تحظى باهتمامه. ويقدر على أن يتحدث عن حدث أو 

عن أسباب  تجربة أو حلم وأن يصف أمنية أو هدف ا أو أن يتحدث باختصار

 أو شرح مشروع أو فكرة.

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى  الترميز المستوى 

 المقابل

ألوروبيالنتاجات العامة حسب المعيار ا  

متوسط 

 مرتفع

B2 

المستوى 

 العاشر

يستطيع فهم المحتوى األساسي للموضوعات الملموسة والنظرية في النصوص 

المعقدة ومن ضمن ذلك القيام بمناقشة فنية في تخصصه. وبوسعه التواصل 

بدرجة من العفوية والسهولة كما في الحديث مع أحد المتكلمين بلغته األم بدون 

ي منهما. وباستطاعته التعبير بوضوح وبدقة حول تشكيلة حصول أي توتر أل

كبيرة من الموضوعات وإبداء رأيه الخاص حول إحدى قضايا الساعة وتقديم 

 اإليجابيات والسلبيات لمختلف اإلمكانيات.

المستوى 

الحادي 

 عشر

المستوى 
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 الثاني عشر

 متقدم

C1 

 

 

المستوى 

 الثالث عشر

ا  متنوع ا من النصوص الطويلة والمعقدة وفهم بعض يستطيع أن يفهم عدد 

المعاني الضمنية. كما يستطيع التعبير بطالقة وعفوية وبدون إظهار الحاجة 

للبحث عن األلفاظ المناسبة، ويمكنه استخدام اللغة بطريقة ناجحة ومرنة في 

 حياته االجتماعية والمهنية واألكاديمية،

قدة بوضوح وبطريقة سلسة كما يمكنه ويستطيع التعبير عن الموضوعات المع 

 إبراز سيطرته على أدوات تنظيم الخطاب وتسلسله وتناغمه.

المستوى 

 الرابع عشر

المستوى 

الخامس 

 عشر

متقدم 

 مرتفع
C2 

المستوى 

السادس 

 عشر

يستطيع أن يفهم بدون جهد يذكر تقريب ا كل ما يقرأه أو يسمعه، ويمكنه إعادة 

ج والبراهين واألدلة من مختلف المصادر المكتوبة ذكر األحداث والحج

والشفوية مع تلخيصها بطريقة منطقية، وباستطاعته التحدث بطالقة وعفوية 

 تامتين وبدقة لغوية ذات درجة عالية.

 

 :اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات  

حتى أصبح العالم يتداخل  ،وال ينقطع دخل العالم في ظل ثورة المعلومات عصر التحول والتغيير الذي يتضاعف     

وتضيف فيه المساحات الواسعة ومع بداية القرن الحالي تحول العالم  ،ويتالحم على نحو كبير تقترب فيه المسافات الطويلة

واإلنترنت فأصبح وكأنه قرية كونية أو قرية عالمية فما  ،كله إلى شبكة اتصاالت كونية متالحمة عبر األقمار الصناعية

 (2010 ،الصوص) .حدث في بقعة في العالم ينقل إلى أي مكان وفي بضع ثواني
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إن كل تغير  :وكما يقول أحد الباحثين ،سمة العصر التغير وهذ التغير البد أن يصاحبه تغير في المجال التربوي     

ي أهم مقومات ذكاء اإلنسان وهوللغة في مجتمع المعلوماتية موضع الصدارة كيف ال  ،مجتمعي البد أن يصاحبه تغير تربوي 

 (2001 ،نبيل) .ور هذا المجتمعمح

وفي ظل عصر المعلومات والتقدم التكنولوجي والمعرفي الهائل تمر اللغة العربية في أزمة مختلفة عما واجهتها من      

حركات التشكيل  ففي الزمن الغابر طور أجدادنا أساليب الكتابة لتتفق ومقتضيات عصرهم، فأضافوا ،أزمات في الماضي

ا على جيلنا أن يستأنف تحقيق التناغم بين التقنيات المعلوماتية الحديثة واللغة العربية ليس وتنقيط الحروف، لذا أصبح واجب  

 (2001بل لما قد يستجد مستقبال من تقنيات هللا أعلم بها. )العجماوي، ،لما يعترضنا حاليا فحسب

نولوجية الحديثة لمواكبة التطورات لخدمة اللغة العربية ولتحقيق أفضل مستوى من التعليم فواجبنا أن نستخدم الوسائل التك     

 للغة العربية، فقد قيل في العصر العباسي عجبت لمن ال يعرف العربية كيف يّدعي العلم.

يم مناهج اللغة العربية ونحن في هذا العصر وقد تزايد اإلقبال على تعلم اللغة العربية من غير أهلها كان البد من تقد     

وفعالة مؤكدين على سهولتها للراغبين في دراستها ومنطلقين من مبدأ فعالية المتعلم، للناطقين بغيرها بصورة مشوقة، وميسرة 

أن يستخدم مهارات اللغة بفعالية في المواقف المختلفة، ويستمع إلى النصوص  بحيث يصبح دارس اللغة العربية قادرا على

داب االستماع، ومبدي ا رأيه فيما يسمع، ويستخدم مهارة المحادثة بطالقة، ويقرأ قراءة صحيحة معبرة. ويكتب كتابة مراعي ا آ

ولتحقيق األهداف السابقة كان البد من تعديل منظومة التعليم ودور كل من المتعلم والمعلم  سليمة واضحة بسرعة مناسبة.

، للعناصر الفعالة في التعلم وتسهيليًّاوإرشاديا  توجيهيا  ير دور المعلم ليصبح تغو ليصبح الطالب محور العملية التعليمية، 

للطالب دورا  فعاال  في وتصنيفها وتحليلها مما سيجعل  المعلومات التي يقوم بها الطلبة جمعاإلشراف على عملية إضافة إلى 

طالب بنفسه الموضوعات وسيصل إلى المفاهيم التي أراد عملية التعلم. فبدال  من أن يكون متلقي ا سلبيًّا للمعلومة سيكتشف ال

ومن أجل هذا البد من االعتماد على  (2013والمنهاج اإللكتروني أن يوصلها له. )الصوص، التعليمية مصمم البيئة 

ة، كتابة( ال )محادثة، استماع، قراء المنهج التكاملي في تدريس اللغة العربية، والذي يتعامل مع اللغة على اعتبارها مهارات

مذوبين بذلك الفوارق المصطنعة بينها؛ وذلك أن الفصل بين تلك المهارات يفتقر إلى األسس العلمية، ويجعلها منعزلة  ،فنون 
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 مما يؤدي إلى فقد المغزى من كل ما يتعلمه المتعلمون. )الناقة ،عن بعضها البعض، ويتعامل مع كل مهارة بشكل مبتور

،2004) 

وإلى التفكير بعمق في وجوب الربط بين تقديم  ،م اللغة العربية في حاجة ملحة إلى تحديث طرائق التعليموما زال تعلي    

الحديثة لتسهيل التعليم والتلقي ولجني فوائد  الدرس التقليدي والدرس المتطور أسلوبه من حيث استعمال التقنيات اإللكترونية

 (2012أكثر ومخرجات أجود. )الجميلي،

ا ان من أبرز مالمح التكنولوجيالقد ك      وعلى رأسها اللغة  ،ي حاجات اللغات األخرى يلبّ لُ  الحاسب اآللي والذي أُعّد أساس 

 اإلنجليزية، لذلك تعاظم الدور المنشود من لغتنا العربية وأهلها، فهي أمام تحد يجبرها على تطويع هذا الجهاز لصالحها.

وبالتالي البد  ،البد أن يتم وفق ضوابط ومنهجية تعليمية تحقق النتائج المرجوة منهولكن استخدام الحاسب اآللي في التعليم 

)أبو  .وسيلة متاحة تحقق األهداف المرجوة ةوأيّ  ،من االستفادة من الحاسب اآللي والكتاب المدرسي وأوراق العمل واإلذاعة

 (2014موسى، 

واستخدام أسلوب  ،تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية لألجانبومن التجارب الحديثة والمميزة في مجال توظيف ال        

هو ما قامت به الجامعة السعودية اإللكترونية فيما أطلقت عليه اسم العربية على  ،التعلم عن بعد والمنحى التكاملي

مية تقنية تفاعلية بتصميم وهو برنامج علمي تقني تم تصميمه باستخدام تقنية المعلومات الحديثة؛ لتوفير بيئـة تعلي ،اإلنترنت

لمن عالم افتراضي يحاكي الفصول الخارجيـة؛ ولتيسير الوصول إلى مصادر التعلم حيثمـا كان المتعلم، وفي أي وقت كان؛ 

 تعلم اللغة العربية.يرغب في 

اجهون صعوبة االنتقال لبلد ممن يرغبـون في تعّلم اللغة العربية، يو  ، بأن كثير امن الجامعة السعودية اإللكترونية وإدراك ا   

التقنية في تقديم اللغــة  تأو لتعارض ذلك مع ظروف عملهم أو لظروفهم الخاصة، فقد استثمر  ،الدراسة؛ إما لبعدها المكاني

طريقـة بوالتعلم عن بعد  عند إعداد البرنامج دمج التقنية بالتعليم، مما يتيح للدارسين التـعّلم الذاتي راعتالعربيـة للعالم؛ وقد 

فعالة وسهلة، ومن أي مكان من خالل اإلنترنت. فضال  عن أن استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية له أثره الكبير 

 .في التعليم المستمر
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العربية المعاصرة من خالل منهج علمي متميز، أعده نخبة من  هو البرنامجوما سيتعلمه الطالب في هذه        

علمية، وفق خطة محددة تعتمد على أفكار  منظمة ومراحل متتابعة؛ بهدف إبراز اللغة  العربية  في  المتخصصين على أسس

صورة  ُتي ّسُر تعلُّم ها، وتؤدي إلى الكفاية اللغوية المطلوبة. كما روعي عند تصميمــه تطوير أســلوب التعليم بتقديم مهـــارات 

ويشمل  ،ة والقراءة( وعناصرها )األصوات والمفردات والتراكيب( بطريقة تكامليةاللغــة األربع )المحادثة واالستماع والكتاب

البرنامج أنشـطة تعليمية متنوعة ومكثفة، تساعدك على إتقان اللغة العربية واستخدامها بشكل صحيح وفعال في عملية 

والتعلم عن بعد، وكان  اضيةللفصول االفتر  %(25)من البرنامج للتعلم الذاتي، و %( 75) التواصل، وقد خصص حوالي

 (.2016)وحتى انطالقه بصورته النهائية  (2013)للباحث شرف العمل في إعداد هذا البرنامج من بداية فكرته عام 

 الدراسات السابقة:

حظي التعلم عن بعد باهتمام بالغ في الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة وفي توظيفه في تدريس    

موضوعات مختلفة، إال أن الدراسات التي تربط ما بين اللغة العربية للناطقين بغيرها والتعلم عن بعد، فنادرة، وقد استطاع 

الباحث الحصول على مجموعة من الدراسات في مجال التعليم المفتوح والصفوف االفتراضية، والتي كانت قريبة من موضوع 

 ما يأتي عرض ألهم هذه الدراسات:  ا، وفيهذا البحث، والتي يمكن االستفادة منه

والتي هدفت إلى وصف وتحليل االتجاهات العالمية في  ((Özgür & Koçak,2016في دراسة أوزكور وكوجك       

 ةاإلدارة والتعليم وعمليات البحث والتطوير في الجامعات الكبرى التي تقدم خدمات التعليم المفتوح والتعلم عن بعد في ست

هي: أستراليا، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، تم اختيارها وتحليل برامجها بلدان، 

بوصفها عينة للدراسة. حيث عكست هذه المؤسسات االتجاهات الحالية في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، من خالل 

والثقافية لبلدانهم، وأظهرت الدراسة أن البحث والتطوير يلعبان دور ا مهما في  الخصائص االجتماعية واالقتصادية واالجتماعية

إدارة مؤسسات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد. باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا في بيئات التعلم، ودمج المعلومات مع 

  وجهات نظر قيمة، ويسفاد منها. تستحق أن تعدّ  تكنولوجيا االتصال؛ فهي جوانب مهمة في التعليم عن بعد، وهذه االتجاهات
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تدريس المتعلمين الكبار الذين يعانون من عسر القراءة من خالل  حول آثار (Gallardo,2015)وفي دراسة جالورادو      

( معلما في قسم اللغات في الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، من 12التعلم عن بعد، حيث شارك في المشروع )

مستويات مختلفة، وتم تدريبهم بشكل جماعي، حيث عمل المعلمون معا من أجل تطوير فهم القضايا الرئيسة فيما يتعلق 

ستراتيجيات التفكير والتعاون، واألساليب واإلبالتعلم عن بعد وعسر القراءة، وتباُدل الممارسات الجيدة والخبرات من خالل 

 ع عسر القراءة، وتسهيل التصميم المشترك لموارد التعلم للبيئة على اإلنترنت.الفعالة من أجل دعم المتعلمين الكبار م

وخلصت الدراسة إلى تقديم نتائج هذا المشروع على شكل مجموعة من مصادر التعليم والتعلم التي ينتجها المعلمون،      

ير ممارسات معلمي التعليم المهني توصيات بشأن الممارسات الجيدة. إضافة إلى مناقشة تأثير المشروع على تطو  قدمتو 

 ،عند دعم الطلبة الكبار الذين يعانون من عسر القراءة، وتمثل هذه الدراسة مثاال على التطور المهني الذي تقوده المؤسسات

روع وتقديم الدعم للطلبة الذين يعانون من عسر القراءة من خالل التعلم عن بعد بالوسائل التكنولوجية المتاحة، وأتاح المش

فرصا للتعاون وتبادل المعرفة من خالل استخدام أدوات اإلنترنت، فضال عن تخفيف الشعور بالعزلة، والتي هي سمة جوهرية 

 حيث يقوم الطلبة والمعلمون بأدوارهم المختلفة من خالل اإلنترنت. ،من سمات بيئة التعليم عن بعد

 شبكة أساس بلغة أخرى على للناطقين العربية اللغة لكتروني الختباراإل التعلم : بعنوان" تطوير2015 أما دراسة" إيكو      

أمبيل  سوناف لدى طلبة جامعة العربية اللغة تعليم قسم في الطلبة اللغوية لدى الكفاءة اإلنترنت" هدفت الدراسة إلى قياس

 شبكة في الختبار اللغة المثير الممارسة تتمرينا العربية للناطقين بغيرها، بجعل اختبار اللغة سورابايا، وتطوير اإلسالمية في

اإلنترنت، وتوصلت الدراسة إلى أن إيجابية إجراء االختبار عن طريق شبكة اإلنترنت لدى طلبة اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 %(.60بنسبة )

إلى اختبار فاعلية ( وآخرون، والتي هدفت 2011،  مجاهد،الحسيني؛ وهدان، عمر؛ يمني، نور الدينأما دراسة )      

برنامج مقترح قائم على التعلم عن بعد في تدريس مقررات اللغة العربية، والدراسات االجتماعية، ورياض األطفال على 

التحصيل وتنمية المهارات التدريسية لدى الطالبات بجامعة طيبة، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عند عرض 

ات السابقة، واستخدم المنهج التجريبي لتحديد أثر استخدام التعلم عن بعد اإلنترنت في تنمية اإلطار النظري  والدراس
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التحصيل، وتنمية بعض المهارات التدريسية لدى الطالبات، وتم اختيار عينة من طالبات الفرقة الثالثة من شعبة العلوم 

الختبار وبعد تطبيق اطيبة المملكة العربية السعودية، امعة ج -االجتماعية، لغة عربية، رياض أطفال، من كلية التربية بالعال

دراسة إلى وجود فروق دالة البعدي، خلصت الابطة والتجريبية، وتطبيق االختبار للمجموعتين الض القبلي والقيام بالتدريس

أي التي درست من بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ضابطة تعزى لصالح المجموعة التجريبة؛  إحصائيا

 خالل التعلم عن بعد.

العوامل المحتملة والمؤثرة في قبول الدراسة عن بعد: فقد اختيرت جامعة  حول (2011adhlyF-lA,)الفضلي دراسةوفي     

ميم حيث تم فحص المتغيرات اآلتية: الكفاءة الذاتية للكمبيوتر، والعوامل التكنولوجية، وتص ،الكويت المفتوحة بوصفها نموذجا

الستنتاجية، وخلصت التعليم، وخصائص المعلم، واستخدمت هذه الدراسة الطريقة الوصفية والكمية في تحليل األساليب ا

الذاتية في الكمبيوتر، وتطوير العمليات  ةه من أجل تعزيز نظام التعلم عن بعد، البد من تعزيز الكفاءالدراسة إلى أن

  ، واالهتمام بخصائص المعلم.التكنولوجية، وتحسين البيئة االجتماعية

 أجنبية"  –م(: بعنوان " وضع معايير اختبار دولي مقنن للكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة ثانية 2011وفي دراسة )مدكور 

هدفت الدراسة إلى تقديم خريطة لغوية تحتوي على تصور شامل للمهارات اللغوية التي تهدف إلى تنميتها، ومن ثم وضع 

لكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية، وقد توصلت الدراسة إلى  قائمة بمعايير اختبار لجميع مهارات اختبار ل

اللغة العربية تشتمل على معايير اختبار الوعي الصوتي، ومعايير اختبار فهم معاني الكلمات ومهارة االستماع، ومهارة 

 لتراكيب اللغوية، ومهارة التذوق األدبي .التحدث والقراءة، واختبار قواعد اللغة وا

هدفت مشروع مقترح للتعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية،  حولدراسة  ( 2010)درادكة ومعايعة،  وأجرى كلٌّ من     

جامعة وتعرف واألساليب المتاحة لل، وتعرف مهام ومزايا الجامعة االفتراضية ،مفهوم الجامعة االفتراضية علىالتعرف إلى 

ثرة بالثقة بالجامعات االفتراضية ؤ العوامل الم إلىوالتعرف  ،دور الطالب في الجامعة االفتراضية إلىوالتعرف  ،االفتراضية

خلصت و  ،والتعرف على النماذج العربية ،وعوامل نجاح الجامعة االفتراضية ،والتحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس

 .سيس جامعة افتراضية أردنيةأا لتد  يردنية تمهليم اإللكتروني في الجامعات األتعالدراسة إلى تقديم مقترح لل
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إلى  تحديد معايير الكفاءة اللغوية الالزم توافرها في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين  (2007 ،هريدي)دراسة  أشارتو     

غة العربية للناطقين بغيرها عن بعد، وتعرف واقع بعض بغيرها عن بعد، وتحديد المعايير التربوية الالزمة لبرامج تعليم الل

برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد، ووضع تصور مقترح لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد، 

لى التأكيد على وقد خلصت الدراسة إ ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مع توظيف أسلوب تحليل المحتوى 

 أهمية تعليم اللغة العربية وتعلمها عبر الشبكة؛ لتحقيق مستويات الكفاءة اللغوية. 

ستراتيجية التعلم عن بعد في تدريس وحدة تعليمية هدفت إلى تحديد  فعالية استخدام إ التي  (2007) حسنين، في دراسةو     

واستخدم  ،( دارسة48وتكونت عينة الدراسة من ) ،الطريقة التقليديةب مقارنة للدارسات الكبيرات في مهارات اللغة العربية

والمادة التعليمية المصممة باستخدام  ،وهي الوحدة التعليمية المصممة بأسلوب التعلم عن بعد ،الباحث خمس أدوات للدراسة

ارت نتائج الدراسة إلى تفوق وقد أش ،واالختبار التحصيلي ،ودليل المعلمة ،وشرائط الفيديو الكاسيت ،األقراص المدمجة

 .مت معهن الطرق التقليديةدتي استخي التعلم عن بعد على الدارسات الالالطالبات الالتي استخدم معهن الوسائط المتعددة ف

والتي استهدفت اختبار مدى فاعلية تدريس مقرر علم النفس عن  (Porier&Fledman2004)وفي دراسة بورير وفلدام      

اإلنترنت مقابل تدريسه بالطريقة التقليدية، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية االعتماد على اإلنترنت في تدريس  طريق استخدام

 المقرر مقارنة باالعتماد على الطريقة التقليدية في تدريسه.

سة أثره في والتي هدفت إلى تصميم موقع تعليمي لمادة الحاسوب على اإلنترنت ودرا (2002)الرمال، وفي دراسة      

التحصبل المباشر والمؤجل لطالبات الصف العاشر األساسي من خالل التعلم عن بعد حيث تم تصميم موقع تعليمي احتوى 

 ،( طالبة  قسمن على مجموعتين تجريبية وضابطة45وتكونت عينة الدراسة من ) ،على أجزاء أساسية من الثقافة الحاسوبية

لة إحصائية تعزى لطريقة التعلم، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دال ،وعتينوتم عمل اختبار مباشر ومؤجل للمجم

وعدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطي أداء طالبات مجموعة التعلم التقليدية وأداء طالبات التعلم عن بعد على االختبارين 

 .المباشر والمؤجل

 



 ISSN 2519-7436سات العليا، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلرا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

645 
 

 تعقيب على الدراسات السابقة

(، 2001)مجاهد،( و2007:)حسنين، وتفوقه على التعلم التقليدي راسات أهمية التعلم عن بعدأظهرت مجموعة الد       

 & Özgürأوزكوروكوجك مع التأكيد على أهمية العناية ببيئة التعلم:  (Porier&Fledman2004)بورير وفلدامو 

Koçak,2016) ،)جالورادو،  التكنولوجي:اإلعداد  المعلم وإعداد(Gallardo,2015)وتعزيز الكفاءة في  (2007يدي، )هر و

(، واهتم بعضها بتقديم مشروع مقترح للجامعات االفتراضية التي من خاللها يمكن أن ندرس 2010الكمبيوتر: )الفضلي،

 (.2010)درادكة ومعايعة، مساقات مختلفة 

التي  (2007)هريدي، دراسة ت في مجملها لم تتطرق إلى موضوع اللغة العربية للناطقين بغيرها عدااورغم أن الدراس     

وأوصت في إعداد المادة أشار إلى معايير الكفاءة اللغوية الواجب توافرها في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

 إضافة إلى معلم يستطيع التعامل مع التكنولوجيا؛ المعلم التكنولوجي. ،التعليمية في صورة تتالءم ومعايير الكفاءة اللغوية

لى وجود سرعات عالية مثل الحاجة إ ،الغرف االفتراضية قد يواجه معيقات إدارية تجهيزوالبد من اإلشارة إلى أن           

وال  ،اومهارة عالية عند الطالب وعند المدرس في استخدام الحاسوب، وكذلك حجم التحميل البد أن يكون مرتفع   من اإلنترنت

وإنما قد يتواجد في مركز الجامعة، وهذا يسبب  ،ال يتواجد فني الكمبيوتر مع الطلبةنغفل أنه في غرف المحادثة عن بعد 

أو عدم قدرة المدرس على  ،معيقا في عملية التواصل بين المدرس والطالب فقد تفشل الحصة بسبب المعيقات اإلدارية

( أشار إلى عدم 2002ي دراسته )الرمال،ونجد أن الرمال فا، ا إذا كان معيق اللغة متوافر  وخصوص   ،توصيل الفكرة للطالب

وجود فروق ذات داللة بين المجموعة التي درست البرنامج عن بعد وبين التي درست بالطريقة التقليدية، ولعل هذا يعود إلى 

ونات ومعيقات فنية مرتبطة بأجهزة الحواسيب والمايكرف ،أسباب ومعيقات فنية تواجه هذه النوع من التعليم تتعلق باإلنترنت

 والسماعات، فال بد من االنتباه لتجهيز غرف الصفوف االفتراضية بأحدث األجهزة وبسرعات فائقة لإلنترنت.

ومعظم الدراسات تطرقت إلى التعليم عن بعد والصفوف االفتراضية، والذي بدوره سيفتح المجال لدراسة اللغة العربية        

راسة بسبب ندرة الدراسات التي تتحدث عن اللغة العربية للناطقين بغيرها والتعليم للناطقين بغيرها، ولعل هذه ما يميز هذه الد

 عن بعد. 
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 مشكلة الدراسة وأهدافها:     

كل بيئات واالستفادة من أكدت مجموعة من الدراسات على أهمية التعلم عن بعد في تحسين عملية التعلم والتعليم        

يقدم سلسلة تعليمية  ،إلى برنامج إلكتروني شامل ومتكامليحتاج العربية للناطقين بغيرها  التعلم، إال أن ميدان تعليم اللغة

ا في مجال تعليم متطورة مع اختباراتها  المعيارية والتصنيفية، ضمن قالب إلكتروني يعد من أكثر البرامج اإللكترونية تطور  

في حدود خبرة  -بغيرها إلى برامج إلكترونية نوعية ومتقدمةاللغات، عدا عن افتقار ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين 

في التعلم الذاتي والتعليم عن بعد، تلبي احتياجات المتعلمين ضمن مستويات تعليمية موسعة )ستة عشر مستوى(  -الباحث

إلى التواصل تتدرج بهم من مبتدئ في تعلم اللغة إلى ممارس متقن لها، إضافة إلى الحاجة الماسة في الوقت الحاضر 

الثقافي والحضاري بين أبناء العربية وأبناء الثقافات العالمية األخرى، في سياق تبادل المعرفة والمفيد من الثقافات وتقريب 

وجهات النظر على سائر المستويات، وإعادة إنتاج ثقافتنا العربية واإلسالمية إلى اآلخر بثوبها المعتدل السمح واإليجابي 

 الصادق.

 الدراسةأهداف 

هدفت هذه الدراسة إلى وصف برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على التعلم عن بعد في تدريس مهارات اللغة العربية    

بين متوسطات التحصيل القبلي  ومتوسطات التحصيل  البعدي للطلبة الذين تعرضوا لهذا والمقارنة ، للناطقين بغيرها

 .البرنامج

 أسئلة الدراسة

 :السؤالين اآلتييند تحاول الدراسة اإلجابة عن وعلى وجه التحدي

 ؟ ما معالم البرنامج اإللكتروني التفاعلي القائم على التعلم عن بعد للناطقين بغير العربية 

 هل توجد  فروق جوهرية بين متوسطات التحصيل القبلي ومتوسطات التحصيل البعدي تعزى للبرنامج؟ 
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  لبحثيةأهمية الدراسة النظرية والتطبيقية وا

تمثل اللغة العربية ثقافة وحضارة عربية وإسالمية عريقة، وهي لغة حية معاصرة تمثل شريحة واسعة من المجتمعات      

اإلنسانية التي تنتمي إلى منطقة جغرافية حيوية تتقاطع فيها الحضارات والثقافات واألديان والقارات، وتحتوي على مخزون من 

 العالم بأسره.الثروات تجعلها محط أنظار 

غير أن اللغة العربية، على أهميتها البالغة، تواجه تحديات صعبة داخلية وخارجية، تحتم علينا رعايتها ووضعها في     

سياقها الذي يليق بها، ومن هنا، وانطالقا من رؤية الجامعة السعودية اإللكترونية في سياق سعيها إلى العالمية والتوسع في 

وواجبها تجاه القضايا العربية واإلسالمية واإلنسانية، وواجبها تجاه اللغة العربية؛ فإنها عملت على بناء  برامجها المتنوعة،

برنامج إلكتروني عالمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يتمتع بالريادة، محليا وإقليميا ودوليا. حتى يعود للغة العربية 

في ضوء شيوع الثنائيات واالزدواجيات والعاميات واأللفاظ الدخيلة وغيرها، حتى رونقها وثوبها الفصيح المعاصر؛ وذلك 

 أخذت العربية تفقد نسقها الفصيحة إلى أنساق ال لون لها وال ضابط أو محور. 

ة وبسبب اإلقبال المتزايد على تعلم اللغة العربية من قبل الناطقين بغيرها من منطلقات متنوعة؛ سياسية ودبلوماسي      

بكيفية نوعية  ينواقتصادية ودينية وثقافية وتعلمية وسياحية وتواصلية وغيرها، ما يحتم علينا إعادة تقديم اللغة العربية لآلخر 

فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحدث البرامج التي توظف التكنولوجيا في وظيفية وحيوية لتكون مقبولة لديهم، 

للناطقين بغيرها، ولتحديد آليات ومعايير التعليم عن بعد في داخل الصفوف االفتراضية للطلبة مجال تعليم اللغة العربية 

  األجانب الدارسين اللغة العربية.

هذه الدراسة عن غيرها في أنها تطرقت إلى أول برنامج للغة العربية للناطقين بغيرها عبر اإلنترنت العربية  تأتي أهمية و     

هذا البرنامج إلى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل منهاج إلكتروني تفاعلي؛ إذ يأتي هذا  يهدف عبر اإلنترنت.

مازالت بحاجة إلى  -على نحو عام-البرنامج ليضاف إلى الجهود التي سبقته في هذا المجال، وبخاصة أن البرامج السابقة 

 التجويد وتعزيز توظيف التكنولوجيا فيها.
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 راسةمصطلحات الد

واقتصرت  ،وترغب بتعلمها ،: هم الفئة التي ال تتقن اللغة العربية(Non-Arabic Speakers)الناطقين بغير العربية -

 .الطلبة الذين سجلوا في موقع الجامعة السعودية اإللكترونيةفي هذه الدراسة على مجموعة 

 د من قبل الجامعة السعودية اإللكترونيةمع هو عبارة عن منهاج إلكتروني :.(E-Programme)اإللكترونيالبرنامج  -

وفي  ،وستة عشر مستوى واختبارات بين المستويات ودليال تدريبيا،  (Placement Test)يتضمن اختبارا إلكترونيا و 

 ،وفي كل وحدة ستة دروس تغطي مهارات االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ،كل مستوى ست وحدات دراسية

وهو  ،وتدريبات إلكترونية ،وفيديوهات تفاعلية ،ستماعلالفيديو  ويتضمن كل درس ،التراكيبضافة إلى األنماط و إ

 الدراسة. المقصود في هذه المنهاج 

: هو معيار دولي معروف لوصف مدى إتقان اللغة، ضمن معايير اإلطار المرجعي األوروبي المشترك لتعليم اللغات -

 محددة،  ومعتمد على نطاق واسع في أوروبا.

عطى أو يحدث عبر جملة من الخدمات والوسائط هو التعلم الذي يُ  :(Distance Learning) .التعلم عن بعد   -

بحيث يعمل على نقل التعليم إلى الطالب في موقع إقامته بدال من انتقال الطالب إلى مؤسسة التعليم  ،اإللكترونية

برنامجه الدراسي وسرعة التقدم في المادة الدراسية المقررة  وأن يكيف ،وبذلك يمكنه أن يزاوج بين التعلم والعمل ،ذاتها

 بما يتفق مع أوضاعه وظروفه.

 وتتضمن ،: هي الصفوف التي يتم من خاللها التواصل ما بين المدرس والطلبةLive Session))الصفوف االفتراضية -

بحيث يمكن ثة والدردشة والشرح، إضافة إلى مجموعة من اللوحات التي تساعد في عملية المحاد ،مايكرفون وسماعات

سة تم استخدام اوفي هذه الدر  ،من خالل الصوت والصورة والكتابة داخل غرف المحادثة التواصل بين الطلبة والمدرس

 .(Adobe Connect) كونكت. برنامج أدوبي
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 حدود الدراسة

والذين درسوا  ،لجامعة السعودية اإللكترونيةالطلبة الذين سجلوا في موقع امن  ا وطالبة( طالب85اقتصرت الدراسة على ) -

  (.31/8/2016ولغاية  2015-9-1 )مع الباحث مباشرة خالل الفترة من

التابع ( اإلنترنت علىمنهاج اللغة العربية للناطقين بغيرها )العربية  البرنامج اإللكتروني؛ اقتصرت الدراسة على توظيف -

 للجامعة السعودية اإللكترونية.

 .الدراسة على الطلبة الذين درسوا في المستويات من المدخل الصوتي وحتى المستوى السادس اقتصرت -

 إجراءات الدراسة:

 :هييتضمن هذا الجزء وصفا لإلجراءات التي اتبعت لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، و 

 منهج الدراسة: :أوال

التدريبي موضوع الدراسة باالعتماد على الوثائق فقد وصف البرنامج ، الوصفي استخدمت الدراسة الحالية المنهج     

حيث إن الباحث  ،وإجراءات التدريس المتبعة حيث يظهر الوصف معالم ذلك البرنامج ،األساسية التي بني عليها البرنامج

إضافة إلى أن الباحث هو نفسه من قام بتدريس المجموعة عينة الدراسة لمدة عام   كان أحد المشاركين في إعداد البرنامج.

بمقارنة متوسطات تحصيل الطلبة في االختبارين القبلي والبعدي ليقف على نقاط القوة ل، ومن ثم قام الباحث دراسي كام

 .والضعف للبرنامج التدريبي لغايات التحسين مستقبال  

 أفراد الدراسة: :اثاني  

ة والذين سجلوا في موقع الجامعة السعودية اإللكترونية من أصل مجتمع ا وطالبب  لطا (85بلغ عدد أفراد الدراسة )     

من مختلف ( طالبا وطالبة، أخذوا بطريقة قصدية، كون الباحث هو من درسهم، وهم 2000البالغ عدده ما يقارب ) ،الدراسة

 بناء على االختبار التصنيفي. الصوتي وحتى المستوى السادس المستويات من المدخل علىوتوزعوا  ،الجنسيات
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 :الدراسة اةأد :اثالث  

 االختبار اإللكتروني. 

حيث اعتمد االختبار  ،تم بناء اختبار للغة العربية للناطقين بغيرها من خالل فريق متخصص في بناء االختبارات       

مة والخاصة للغة العربية للناطقين بغيرها المعدة من قبل الجامعة ومصفوفة النتاجات العا ،على األدب التربوي السابق

وتضمن على أسئلة شملت مهارات اللغة األربع، إضافة إلى األنماط والتراكيب، ية اإللكترونية، واشتمل االختبار السعود

وأشر إلى  ،وأعد ترتيب ،وامأل الفراغ ،نوع اختيار من متعدد وصح وخطأ :من مثل ،االختبار مجموعة كبيرة من األسئلة

 متنوعا بطريقة ( سؤاال  60اإلجابة الصحيحة، وصمم االختبار بصورته النهائية بشكل إلكتروني، بحث يظهر للطالب )

 ( دقيقة.90عشوائية، عليه اإلجابة عنها في مدة )

 صدق االختبار. 

يب تدريسها، ومتخصصين في القياس مناهج اللغة العربية وأسالمجموعة من المتخصصين في على عرض االختبار     

ومدى انتمائه للنتاجات، وقد وردت مالحظات متعلقة ببعض األسئلة في  ،والتقويم من أجل إبداء آرائهم في االختبار

 االختبار تم تعديلها.

عضها حيث أضيف بعض الفقرات وغير موقع ب ،مالحظات السادة المحكمينعلى وقد أجريت التعديالت المناسبة بناء     

حيث استخرجت النسبة المئوية لالتفاق  ،%(65وعدل بعضها، وتم حذف الفقرات التي حصلت على نسب اتفاق أقل من )

 لكل فقرة وفق المعادلة اآلتية:

100%   X عدد المحكمين الذين اعتبروا الفقرة مناسبة 

 عدد المحكمين الكلي                             

 %(88لالتفاق لجميع الفقرات بلغت. ) علما أن النسبة المئوية
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 ثبات االختبار 

باختيار عينة  -ولتحقق من ثبات االختبار قام الباحث بوصفه أحد أعضاء فريق إعداد المادة واالختبارات        

المصحح  ا من الطلبة األجانب في مركز اللغات في الجامعة األردنية وطبق عليهم االختبار، وقامطالب   (30) استطالعية

األول بتصحيح األوراق، ثم قام المصحح الثاني بإعادة تصحيح األوراق، ثم جمعت متوسطات عالمات المصحح األول 

( وهذه العالمة دالة 90.1وعالمات المصحح الثاني وحسب معامل الثبات للتحليل وفق معامل ارتباط بيرسون حيث بلغ )

 ( .،α)≤5عند مستوى 

 

 ار إلكترونيتحويل االختبار إلى اختب

بعد اعتماد االختبار من السادة المحكمين، وإجراء التعديالت المطلوبة والتأكد من صياغته اللغوية تم تحويله إلى      

وهو برنامج عالمي ومعتمد  لتدريس اللغات وإعداد  ((Rosetta Stoneاختبار إلكتروني من خالل موقع روزيتا ستون 

وامأل  ،وصح وخطأ ،اختيار من متعدد :ن خالله عمل تسعة نماذج من األسئلة، وهياالختبارات اإللكترونية، ويمكن م

سئلة بطريقة عشوائية في كل مرة، وأشر إلى البقعة الساخنة، و...إلخ، ويقوم البرنامج بتوزيع األ ،وأعد ترتيب ،الفراغ

جموعة من الطلبة األجانب قبل اعتماده والعشوائية تتضمن األسئلة وكذلك بدائل كل سؤال، وتم تجريب االختبار من قبل م

ونشره، وذلك من أجل التأكد من أن كل سؤال قد ظهر بالطريقة المراد له أن يظهر بها من غير أي خطأ من حيث الكتابة 

 اإلمالئية والصوت والصور واإلجابة الصحيحة.

  ةالتطبيقاإلجراءات العملية لتطبيق الدراسة     

على  ون في االختبار يتوزعهم وحسب نتيجت ،مباشرة إلى االختبار التصنيفي ون الموقع يخضع تسجيل الطلبة فيبعد      

 (2، حسب الجدول رقم )من قبل الجامعة الدرجات اآلتية للتوزيع في مرحلة التجريب تدمحيث اعت ،مالمستوى المناسب له

 ( درجات التوزيع في مرحلة التجريب من قبل الجامعة2الجدول )

 صوتيمدخل  0-10
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 المستوى األول 11-20

 المستوى الثاني 21-30

 المستوى الثالث 31-40

 المستوى الرابع 41-50

 المستوى الخامس 51-55

 المستوى السادس 56-60

 

 .لغايات التجريب ، وهذالمستوى السادستفعيل المستويات من المدخل الصوتي وحتى اوفي بداية عمل المشروع تم      

 عملية التدريس

ألنها  يستطيع أن يدرس جميع وحدات المستوى ، و بعد أن يخضع الطالب لالختبار يتم تحديد المستوى المناسب له      

 وفي أثناء حل .وكلها معدة بطريقة تكاملية ،دروس ةوتتضمن كل وحدة ست ،وحدات ستعددها ا أن تصبح متاحة له، علم  

وكان الباحث  ،وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم ،بتصحيحهابدوره يقوم لتدريبات تنتقل إجاباتهم للمدرس والذي ل الطالب

 يقوم بتقديم التغذية الراجعة للطلبة بشكل يومي على التدريبات التي يقومون بحلها.

ويشاهد  ،فيضغط عليها Live Session)) في جزء آخر من الموقع يشاهد الطالب أيقونة الصفوف االفتراضيةو     

الطالب في الدرس  وبأوقات مختلفة فيسجل ،والمناسبة لمستواه  للدراسة عن بعد مع عدة مدرسين خبراء عدةالحصص الم

)استماع، محادثة، قراءة، كتابة(  وفي لحظة تسجيله يظهر عند المدرس اسم التي يحتاجها  حسب المهارةالذي يناسبه 

وتتم الحصة  في الوقت الذي ظهر عند كليهما، المدرس يلتقي معو   ،وإيميله والمستوى الذي سجل به لالطالب الذي سج

 Adobe) يتم التواصل للحصص من خالل برنامج أدوبي كونكت، و وقد يكون الطالب وحده أو معه مجموعة من الطلبة

Connect) ( حصة في هذا 180كثر من )وقد قام الباحث بتدريس أ  ،المرتبط مباشرة بموقع الجامعة السعودية اإللكترونية

 من مختلف الجنسيات. ( طالبا وطالبة25وعددهم ) ،الذين سجلوا في الحصص الخاصة به العام للطلبة

 توظيف ثالث طرق:  موقع العربية على اإلنترنت وتتلخص عملية التدريس في 
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  ا لوجه  .(face–to–face & work–based) (Online)وجه 

  )غير متصلة )عمل فردي(Offline) (Individual work) طالع ودراسة محتويات قوم به الطالب بنفسه باالي

 .الوحدات الموجودة على موقع الجامعة السعودية اإللكترونية

 مراجعة الخبيرللطلبة تقديم التغذية الراجعة من خالل نافذة التغذية الراجعة اإللكترونية ،((Expert Review  والتي

 في أغلبها.  وقد تكون غير متزامنة ،قد تكون متزامنة

وما يقارب  وحده، %( يقوم بها المتعلم75تقارب ) في موقع العربية على اإلنترنت يكون نسبة التعلم الذاتيوبالتالي     

وبعد االنتهاء  أو من خالل الحصول على التغذية الراجعة.  (Online)عن بعد % ( من خالل التواصل مع المدرس25نسبة)

 الختبار البعدي.من عملية التدريس تم إخضاع الطلبة إلى ا

 نتائج الدراسة

 :السؤالين اآلتيين  الدراسة اإلجابة عن  حاولت

 ؟ ما معالم البرنامج اإللكتروني التفاعلي القائم على التعلم عن بعد للناطقين بغير العربية 

 هل توجد  فروق جوهرية بين متوسطات التحصيل القبلي ومتوسطات التحصيل البعدي تعزى للبرنامج؟ 

لذلك لديه معلومات حول برنامج العربية  أحد أعضاء فريق إعداد المادة الباحث بوصفو  ولإلجابة عن السؤال األول أوال:   

يمكن معرفة البرنامج إذ  ،من خالل الموقع نفسه حث على المعلومات المتوافرة حولهعلى اإلنترنت، إضافة إلى اطالع البا

 .لسعودية اإللكترونيةوفلسفته من خالل المنشور على موقع الجامعة ا

 مكونات البرنامج  

مســتوى  (16ستة عشر)الذي تم إعداده وفق اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات  يتضمن البرنامج الرئيس      

ق وبهدف تحقيزعت ضمن ست مراحل، وسبقت بمستوى تمهيدي، وذلك لتحقيق مبدأ التدرج في تعليم اللغة العربية، وُ  ا،تعليميًــّ 

جميع النتاجات العامة والخاصة التعلمية التعليمية المرجوة للمستويات جميعها في المدة الزمنية المحددة، فضال عن أن معظم 
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البرامج التعليمية في هذا الميدان تعتمد نظام المساقات والكتب التقليدية التي تتمثل في ستة مستويات أو تسعة مستويات، 

برامج التعليم اإللكترونية )الذاتية أو عن بعد( التي يكون فيها االعتماد بشكل أساسي على وهي ال تتواءم مع احتياجات 

( للتمكن من إخضاع المتعلم إلى أكبر قدر ممكن 6والمراحل) (16)المتعلم، األمر الذي يحتم علينا ضرورة توسيع المستويات

المتنوعة والمكثفة؛ للتمكن من تلبية احتياجاته التعليمية في  من الدروس والمواقف التعليمية: الفيديوهات، واألنشطة التعليمية

ا وليس تقليديا. عالوة على أن عددا من البرامج اإللكترونية العالمية المتعلقة بتعليم هذا البرنامج، بوصفه برنامجا إلكترونيًّ 

 الهيكل البنائي للبرنامج:بين ( ي1والشكل رقم ) ((English Townاللغات قد اعتمدت هذا الشكل من البناء، من مثل: 

 

 ( الهيكل البنائي للبرنامج.1شكل رقم )

 

 وفق اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات.يبين مستويات البرنامج وتصنيفاتها ( 2والشكل رقم )
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 وفق اإلطار األوروبي المرجعي المشترك للغات.( مستويات البرنامج وتصنيفاتها 2شكل رقم )

وهو برنامج متقدم في تعليم اللغات  ،العالمي (Rosetta stoneن المحتوى التعليمي نفذ إلكترونيا ضمن وعاء )أا علم      

 ا.إلكترونيًّ 

 منطلقات البرنامج

وقد بني  ،قد انطلق هذا البرنامج من المنهج التكاملي في تعليم اللغة العربية الذي ينظر إليها بوصفها مهارات أساسيةل      

وبين  ،تحقق التمازج بين تعليم مهارات اللغة العربية: )القراءة والكتابة واالستماع والتحدث(، والعناصر اللغوية وفق طريقة

 تعليم الكفايات اللغوية للغة العربية على نحو وظيفي مرتبط بحياة المتعلم، لجعل المتعلم محور العملية التعلمية التعليمية. 

، واألسس النفسية والتربوية والثقافية -يمكن الرجوع إليها في الجامعة -وفق النتاجات ويكون ذلك ضمن مستويات ُتحدد    

واللغوية للمتعلم، مع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعلمية التعليمية من خالل هذا البرنامج وإعداده 

ات التعليمية التي تتيح لمتعلم اللغة العربية تمّثل مواقف حياتية بالمادة الصوتية والفيديوه إذ إنه غنيٌّ  ؛للتدريس اإللكتروني

االستماع جمع األفكار وتعرفها وضّم بعضها إلى بعض، والتوليف بينها لتأخذ  ومحاكاتها؛ إذ يستطيع المتعلم من خالل مهارة

)بما في ذلك  تعرف األصوات شكال جديدا لديه، بغرض فهم المضمون وتحليله ونقده. فمن خالل االستماع يستطيع الطالب

 النبر والتنغيم والوقف(، والتراكيب )الصرفية والنحوية( واأللفاظ والمفاهيم الثقافية. 
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والمفردات التي تساعد الطالب في فهم النصوص وتعّرف  ،ويتضمن البرنامج مجموعة من النصوص القرائية الهادفة     

واستخراج األفكار العامة والجزئية، وفهم معنى الكلمة باستخدام السياق، الرموز ونطقها نطقا صحيحا. وفهم المستويات، 

 واالستجابة االنفعالية للمحتوى.

ويتيح البرنامج للطالب القدرة على التكلم مع مراعاة مبدأ التدرج، والبدء بالمفردات الشائعة باللغة العربية، واالهتمام بكيفية     

، مع التركيز على أن يمّيز الطالب عند النطق الحركة القصيرة من الحركة الطويلة، إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة

ومراعاة النبر والتنغيم في المستويات المتقدمة حتى يستطيع الطالب في النهاية التعبير عن فكرة بسيطة باستخدام تراكيب 

 صحيحة.

جمل وترتيب الرموز الخطية ووضعها في  بة الكلماتويسمح البرنامج للطالب بالكتابة حيث يبدأ برسم الحروف وكتا    

 وفقرات، وربط بعضها ببعض، وترتيب األفكار والمعلومات والترقيم.

ز البرنامج على تقديم القواعد الوظيفية من خالل األنماط والتراكيب والتدريبات المتنوعة عليها المستمدة من المواقف ويركّ     

 لب.الحياتية التي يتعايش معها الطا

  :توصيف البرنامج   

 :يتضمن البرنامج اآلتي 

 أوال: المستوى التمهيدي )المدخل الصوتي(

 ثانيا: البرنامج الرئيس

التي تتكون من يتضمن هذا البرنامج ستة عشر مستوى تعليميا؛ موزعة على ست مراحل تمثلت في مرحلة المبتدئ      

، ومرحلة المتوسط والتي تتكون من المستويات من الرابع إلى السادس لة األساسيحالمستويات من األول إلى الثالث، ومر 

التي تتكون من المستويات: السابع والثامن والتاسع، ومرحلة المتوسط المرتفع التي تتكون من المستويات: العاشر والحادي 



 ISSN 2519-7436سات العليا، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلرا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

657 
 

لخامس عشر، ومرحلة المتقدم بع عشر وااعشر والثاني عشر، ومرحلة المتقدم التي تتكون من المستويات الثالث عشر والر 

 المرتفع التي تتكون من المستوى السادس عشر.

ويتكون كل درس من ويتضمن كل مستوى في البرنامج ست وحدات، وتشتمل كل وحدة على أربعة دروس تعليمية،      

 المكونات اآلتية:

 النتاجات -

 دقيقة إلى ثالث دقائق.فيديو االستماع الرئيسي: ويمثل مواقف حياتية متنوعة ومدته من  -

 المفردات: وتتضمن الكلمة ومعناها ومثاال عليها وصورة توضيحية لها ويتبعها مجموعة من التدريبات المتنوعة. -

األنماط والتراكيب: وتتضمن الموضوع المحدد في النتاجات المتعلقة باألنماط والتراكيب والقواعد الوظيفية مع أمثلة عليها -

 وتدريبات متنوعة.

القراءة: وتتضمن نصا قرائيا مسموعا، وعلى الطالب إعادة قراءته مع إمكانية التسجيل بصوته، ويتبعه عدد من التدريبات  -

 المتنوعة عليه.

المحادثة: وتتضمن تدريبا للمحادثة يطلب فيه إلى المتعلم التحدث في موضوع محدد وفق النتاج، مع إمكانية التسجيل بصوته،  -

 فيديو تفاعليا يجري فيه المتعلم حوار مع شخص في موضوع محدد. -كذلك–وتتضمن 

 الكتابة: وتتضمن تدريبا يطلب فيه إلى المتعلم الكتابة في موضوع محدد وفق النتاج.-

 تدريبات عامة على مهارتي االستماع والكتابة.  -

 من مثل: ،وتتضمن عددا من التدريبات على هاتين المهارتين

، صحح األخطاء، صل بين، ملء (Hot Spot)ح أم خطأ، إعادة ترتيب، سحب وإفالت، البقعة الساخنةاختيار من متعدد، ص

 الفراغ.
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 االختبارات -ثالثا  

 يتضمن البرنامج:

   ا لتحديد مستوى الطالب.ا تصنيفيًّ اختبار 

 ثالثة مستويات(. اختبارا ت قياسية في نهاية كل مرحلة تعليمية( 

 دليل المستخدم –رابعا 

  للمستخدم )المتعلم والمعلم( يساعده على معرفة أسلوب التعامل مع البرنامج، وكيفية التعامل مع تضمن البرنامج دليال  ي   

 اللغوية وأداء االختبارات. والعناصر ،المهارات األربع

 اإلجمالية مكونات البرنامج -

 يتكون البرنامج من: 

 )المستوى التمهيدي )المدخل الصوتي. 

 وى تعليمياستة عشر مست. 

 ست وتسعين وحدة تعليمية. 

 ثالثمئة وأربعة وثمانين درسا تعليميا تكامليا. 

 صورة تعليمية ست آالف وثالثمئة وعشرين. 

 ملف صوتي تعليمي اثني عشر ألف. 

  اا تعليمي  وتفاعلي   )فيديو( رئيسيا  نوست وتسعيسبعمئة. 

 ا من مكونات البرنامج( يوض3والشكل رقم ) .متنوع   تعليمي    تدريب   عشرة آالف  ح بعض 
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 ( بعض مكونات برنامج العربية على اإلنترنت3الشكل رقم )

 أسلوب الدراسة في البرنامج  

دَّ هذا البرنامج للتعليم اإللكتروني ضمن وعاء )       التعلم  هو ،منهج التدريس المتبع فيه وسيكون  Rosetta stone)أُع 

ا يكون التعليم متزامن  و  (Distance Learning ع المدرس عن بعد )والتواصل م Self Learning))الذاتي 

((Synchronous ( وقد يكون غير متزامن(Asynchronous  حسب المجموعة التي ترغب في الدراسة، بحيث يكون نسبة

مبين في  هو مثلما%(  للتواصل مع المدرس، 25وتخصص ما يقارب نسبة) ،%( يقوم بها المتعلم75التعلم الذاتي تقارب )

  (.) انظر موقع الجامعة السعودية اإللكتررونيةدليل المستخدم.

 ويمكن االطالع على البرنامج بصورته النهائية عبر موقع الجامعة السعودية اإللكترونية، من خالل الرابط اآلتي:

http://arabic-online.net 

ة من خالل الصفوف االفتراضيةلتجهيز للدراسا  

     إعداد جدول الدراسة في الصفوف االفتراضية

http://arabic-online.net/
http://arabic-online.net/
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وعندما  ،يتم طرح جدول الدروس حسب المستويات والمهارات وأسماء المدرسين من قبل منسق البرنامج لجميع المدرسين     

تظهر أمامه  ((Live Session الجلسات التعليمية المباشرةيدخل الطالب على صفحته الخاصة ويضغط على أيقونة 

وتلقائيا يظهر عند المدرس اسم  فيقوم بالضغط على زر التسجيل ،المواعيد والعناوين الخاصة بالمستوى المحدد له فقط

يقوم المدرس بالضغط على زر ابدأ الجلسة من  (4بعشرين دقيقة حسب الشكل رقم ) وقبل موعد الجلسة ،الطالب وإيميله

  (. Adobe Connect) اشرة إلى شاشة أدوبي كونكتخالل شاشته فينتقل مب

 

 ( جدول مواعيد الحصص حسب ما يظهر لدى المدرس4شكل رقم )
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 (Enter Meeting Room)غرفة المحادثة   

، ومن خاللها يتواصل معهم بالصوت والصورة عن هي الغرفة الخاصة بالتدريس ومن خاللها يلتقي المعلم مع الطلبةو   

 (.5ايكرفون والصوت والكاميرا، وتظهر حسب الشكل رقم )طريق تفعيل الم

 
 ( غرفة المحادثة الرئيسة5شكل رقم )

( وهي شبيهة بالقاعات الدراسية. ويستخدم فيها synchronousويعتمد البرنامج على هذه الصفوف وبشكل متزامن )    

عّلم والمتعّلم في الوقت نفسه على اإلنترنت؛ عن طريق المعّلم والمتعّلم أدوات وبرمجيات مرتبطة بزمن معين؛ فهي التقاء الم

مؤتمرات الفيديو ومؤتمرات الصوت. وتحتوي على خدمات عديدة مثل: غرف الدردشة، والبث المباشر بالفيديو والصوت، 

ت إشراف معلم والمشاركة في البرامج، والسبورة البيضاء، وغيرها... وغال با ما تتكّون من مجموعات صغيرة من المتعّلمين تح

 واحد.
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 المحادثةمكونات غرفة 

 اللوحات الرئيسة

، وعلى يمين وكل لوحة لها مجموعة من الخيارات ،من مجموعة من اللوحات (Enter Meeting Room)غرفة المحادثة 

 الشاة يوجد ثالث لوحات رئيسة يستطيع المعلم استخدامها إلدارة الحصة، وهي:

 

  :لوحة المشاركة(Sharing) 

 وحة المناقشةل: (Discussion) 

  لوحة التعاون: (Collaboration)  

ولوحة  ،للمالحظات مربع جديد يظهر بهاأن لوحة المناقشة  إال ،وهذه اللوحات تحتوي على جميع عناصر الغرفة      

أم  ،بوربوينت أم صورةأم  ،سواء أكانت ملفات وورد ،مرفقة للطالبالملفات اليستطيع المعلم تمرير  ؛يظهر بها مربعالتعاون 

 .ملفات صوتية

 شريط األدوات الرئيس

 ،وزر تسجيل الحصة ،والكاميرا ،وإشارة قوة اإلنترنت ،الصوت ، وأيقونةالميكرفون  أيقونةوفيه  ،ويكون في أعلى الشاشىة     

للمالحظات  تماعاتولالج (Pods)للوحات الخاصة قوائم منسدلة الو  ،(Rease Hand)وزر طلب المشاركة من قبل الطلبة 

 واالجتماعات، وغيرها.

 (Sharing)مربع المشاركة الرئيس

يارات خ وعند الضغط عليه يعطينا ثالث ،ويمكن الوصول إليه من خالل القوائم المنسدلة ،ويكون في وسط الصفحة    

  ، وهي:للمشاركة
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 .والبد أن تكون مجهزة قبل بدء الحصة ،الطلبةمشاركة الملفات، وهي الملفات التي يكون قد أعدها المدرس ليعرضها أمام -

 .شاشتي في حال رغب المدرس بمشاركة الشاشة الخاصة به للطلبة ةمشارك-

 .ويستطيع الطالب والمدرس الكتابة خالله ،ا يحتوي على أقالم ملونة وأشكالوهو لوح مهم جدًّ  ،مشاركة اللوح األبيض-

  ((Cameraمربع الكاميرا: 

 .إن هم رغبوا في مشاركة صورهم ،وكذلك صور الطلبة ،ص إلظهار صورة المدرسوهو مربع خا    

 ( Chatمربع المحادثة )

إن كان هناك مشكالت معهم في  ، على سبيل المثالوخاصة في بداية الحصة ،وهو مربع مهم جدا للمحادثة مع الطلبة   

 .أو خاصة مع طالب واحد مع جميع الطلبة، ويمكن أن تكون المحادثة عامة ، أو غيرها،الصوت

  (Attendess) مربع المشاركين

ومن خالل الضغط على اسم الطالب يستطيع المدرس السماح له  ،وهنا يظهر من هم المتواجدون من الطلبة والمدرسين     

المدرس  وممكن أن يجعل ،تفعيل الميكرفون، تفعيل الفيديو، تفعيل الصوت، تفعيل الكتابة :منها ،من األمور ةبمجموع

 .Host))الطالب هو المتحكم في جميع الخيارات 

  (Q&A)مربع األسئلة واألجوبة 

(، وميزة هذه اللوحة أن المدرس (Podsوهذا المربع يستطيع المدرس الوصول إليه من القائمة المنسدلة المتعلقة باللوحات 

كل سؤال إلكتروني، يتضمن مجموعة من الخيارات  داخل المربع وينشره، فيظهر أمام الطالب على شيستطيع أن يكتب سؤاال  

 عليه أن يختار واحدة منها، وهنا يقوم المدرس بمناقشة الطالب حول اإلجابة التي اختارها. 

 خطوات الدرس من خالل غرفة المحادثة

 :قبل بدء الدرس
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 الجلوس في مكان مريح ذي تهوية وإضاءة جيدة.  

 ية الجودةلاستعمال سماعات عا.  

  السرعة يإنترنت عالتوافر. 

 (أن يكون خلفه جدار من غير زخارف أو يظهر بعضا من أجزاء البيت )يمكن وضع ستار قماش  

 نترنترسه من خالل موقع العربية على اإلعلى دروس المستوى الذي سيد االطالع. 

 وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الــدروس التــي أعــدها ،علــى مصــفوفة دروس الصــفوف االفتراضــية االطــالع 

 .المواطن التي تحتاج إلى تبسيط أو إثراء إلى خبراء في المهارات المختلفة ترشده

 كــد مــن ســالمة الصــوت والميكرفــون أوالت ،الــدخول إلــى غرفــة المحادثــة قبــل عشــرين دقيقــة مــن بــدء الحصــة

 .والكاميرا

 م بمــرحلتينيــت اتألن تحميــل الملفــ قبــل بــدء الــدرس؛ تحميــل الملفــات التــي يرغــب فــي عرضــها علــى الطلبــة: 

مـــــن حافظـــــة  (، والمرحلـــــة الثانيـــــةShare Historyالمرحلـــــة األولـــــى مـــــن الجهـــــاز إلـــــى حافظـــــة البرنـــــامج )

لـذلك  ،وتحميل الملفات مـن الجهـاز إلـى الحافظـة يحتـاج وقتـا  ،إلى الشاشة الرئيسة (Share History)البرنامج

 .يفضل تحميلها قبل بدء الحصة

 أيضا قبل بدء الحصة ،ن اإلنترنتفتح أي مواقع يمكن أن يحتاجها م. 

 أي تحديد التحركات التي سأقوم بها  ؛تجهيز المادة وتحضيرها وترتيب المحتوى المعرفي على شكل خطوات

 .اإجرائيًّ 

 تشغيل تسجيل الفيديو 

 في أثناء الدرس 

 فيديو الحصة لتسجي Recording)) يـتم فـي  والبـد أن وهذا مهـم للمـدرس وللطلبـة مـن أجـل التغذيـة الراجعـة

 بداية الحصة؛ أي قبل البدء بالتعارف والشرح.

 .الترحيب بالمتعّلمين 
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  والصبر  ،والكاميرا عند الرغبة ومساعدتهم في ذلك -عند الحاجة –السماح لهم بتفعيل الصوت والميكرفون

 غيره؛في كيفية تفعيل المايكرفون و  ويمكن أن يرسل لهم صورا عليها أسهم إلرشادهم على ذلك،بعض الوقت 

 .ما الذي يريده المدرس بالضبط ن وهذا بسبب حاجز اللغة فقد ال يفهمو 

 وإعالمهم بالهدف من الدرس اليوم.بدء الجلسة بمقّدمة حافزة ، 

 ( مراعيا شروط عمل الشرائح بـأن 5-4من خالل عرض مجموعة قليلة من الشاشات ) ،إثارة النقاش والحوار

 ،وقـــد تتضـــمن الشاشـــة األولـــى ســـؤاال مـــع مجموعـــة مـــن الصـــور ،تتاتال تكـــون محشـــوة بـــالكالم الكثيـــر أو المشـــ

ـ تكـون يطلـب فيهـا والشاشـة األخيـرة ممكـن أن  ،ان ـة تـدريبا معيثـوالشاشـة الثال ،ا مـن المفـرداتوالشاشة الثانية بعض 

 .مع أو ضد حول موضوع معين: بين الطلبة أو نقاش إجراء حوار

  هم على ذلك.السماح لجميع المتعّلمين بالحديث، وتحفيز 

 الحديث حولها.أبرز النقاط التي تم  مربع الدردشة كتابة في  

 إمــا بشــكل صــوتي ومباشــر أو كتابــة مــع مراعــاة أســس التصــويب المعتمــدة كــأن ال  ؛تصــحيح أخطــاء التالميــذ

 نقف عند كل خطأ...

  :كـأن ينتقـل بهـم إلـى  التنقـل بـين الملفـاتاالستفادة من جميـع اإلمكانـات المتاحـة داخـل غرفـة المحادثـة، مثـل

وكــل هــذا  ،أو إلــى فــتح صــفحة موقــع إلكترونــي ،أو إلــى شاشــة األســئلة واألجوبــة ،اللــوح األبــيض والكتابــة هنــاك

 .لدرسإضافة نوعية لوهل هذه ستسهم في تحقيق  ،يعتمد على طبيعة الدرس

 إدارة الحوار والنقاش بين الطلبة أكثر من تقديم المعلومات. 

 في الحصة القادمة منهم وما الذي يريده ،ما جرى في هذه الحصةتقديم ملخص كتابي ع.  

 ا في المرة القادمة.التي يريد أن تكون واجب   التي عرضت، أو عمل مشاركة للملفات 

 بعد انتهاء الدرس

 .تقديم التغذية الراجعة للمتعّلمين 

 .متابعة تقّدم المتعّلمين 
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  إغالق التسجيلRecording)). 

  لالطالع عليه ملف التسجيل إرسالوالطلب من المنسق. 

 إرشادات ونصائح للمدرسين في أثناء التدريس من خالل غرف المحادثة

 .  استعرض المحتوى التعليمي للبرنامج كامال 

 .تصّفح العناوين المعروضة في المصفوفة كاملة 

 ــا مــع  تنــاول المفــردات الصــعبة الــواردة فــي الفيــديوهات وبعــض أضــدادها، التــي ال توضــحها الصــور ا تامًّ واألمثلــة توضــيح 

 أمثلة إضافية عليها )لكل درس(. وبسطها وأعطالطلبة، 

 إعـداد أنشـطة وأمثلـة وقم ب  يحضرون أمثلة وشواهد عليها،واجعل الطلبة  ،وضح األنماط والتراكيب الواردة في المصفوفة

 إضافية عليها )لكل درس(.

 موازيــة  -إن لــزم –طــرح موضــوعات جديــدة اة فــي المصــفوفة، و اطــرح حــوارات ونقاشــات حــول موضــوعات التحــّدث الــوارد

 لها.

 ا كبير ا من العبارات الحياتية وتناولها مع الطلبة؛ الستخدامها بالطريقة السمعية الشفوية  .جهز عدد 

 ع قــــم بإعــــداد مجموعــــة واســــعة مــــن األنشــــطة التعليميــــة التــــي تنّمــــي الكفايــــات: اللغويــــة واالتصــــالية والثقافيــــة وتناولهــــا مــــ

 المتعّلمين. 

  قــم بإعــداد مجموعــة واســعة مــن األنشــطة )األلعــاب التعليميــة(، التــي تعــّزز المنهــاج اإللكترونــي بــالتعّلم مــن خــالل اللعــب

 والمتعة، وتناولها مع المتعّلمين.

 :استفد من األساليب اآلتية في أثناء التدريس في الصفوف االفتراضية 

 .التعّلم باللعب والمتعة 

 .حل المشكالت 

 .الدراما التعليمية 

 .الطريقة السمعية الشفوية 
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 .إدارة الحوارات 

 .التعلم الجماعي والفردي 

 .االستقصاء، وربط المعرفة السابقة بالالحقة 

  استكشف المواطن التي تحتاج إلى تعزيز وإغناء، وتوضيح وممارسة إضافية في الدروس اإللكترونية كاملة، وقم بإعداد

 ذه األنشطة مع المتعّلمين. وتناول ه ،أنشطة تعالجها

 جميعها عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم أجبأنشطة ليمارسها المتعّلمون على نحو متزامن أو غير متزامن، و  قدم. 

 منه. استفدو  ،على دليل المستخدم اطلع 

 من خالل شبكة اإلنترنت. على فيديوهات توّضح كيفية التعامل مع الصفوف االفتراضية اطلع 

 لبرنامجالخاصة با مصفوفة النتاجات التعليمية على  طلعا 

 حصص زمالئك وممارسة الدور. إلىلعب دور الطالب بين الفترة واألخرى من خالل الدخول ا 

 على نحو  واضح ودقيق. عالجهبالنظام الصوتي للغة العربية، و  اهتم 

 بالجانب الوظيفي عند عرض المفردات والتراكيب. اعتن 

 ت اللغة وعناصرها.التوازن بين مهارا راع 

 غالب ا–بالصور الداّلة على الكلمات، وال سّيما في المعاني المحسوسة غير المجردة، على أن تكون هذه الصور  استعن- 

 داّلة داللة مباشرة على المعنى المراد.

  عرض المفردات في سياقات تاّمة.ا 

 مضمون لغوي صحيح  خال  من األخطاء. قدم 

 واستبدل ذلك بالتمثيل والتقريب. ،إال في حاالت نادرة ستخدم أي لغة وسيطةال ت 

 .استخدم فيديوهات قصيرة مساعدة 

  اختر مفردات تتمّيز بـ )الشمول، واالنتشار، والقرب، والمالصقة، واالشتراك، والفصاحة، وسهولة النطق والكتابة، وتقديم

 الحقيقي على المجازي(. 
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  المستوى األول أسهل من المستوى الثاني.؛ بأن يكون مع الطلبة السهولة النسبيةراع 

 عنصر التشويق، وذلك من خالل استخدام الفيديو والتدريبات التفاعلية والصور. راع 

 ا لحاجاتهم، وال  راع ا لهم ومشبع  مستوى المحتوى، بحيث يتالءم المحتوى مع المستوى المعرفي للمتعّلمين، وأن يكون مفيد 

 يقتصر على ماّدة لغوية خاوية.

 من األسهل فاألصعب، والشفوي قبل الكتابي، والتعّرفي قبل اإلنتاجي. بدأا 

 ربط التعّلم بالحياة.ا 

 ا وميّسر ا لهذه العملية. دور عزز ا ومرشد   المتعّلم بوصفه محور العملية التعلمية التعليمية، وبوصف دور المّعلم موّجه 

  ّز على مبدأ التدّرج ومبدأ الشيوع.رك 

  ّالسمعية والبصرية. ز على المثيراترك 

 .استخدم اللغة الفصيحة المعيارية 

 معيقات التدريس من خالل الصفوف االفتراضية

 نجليزيةاللغة اال وإن كان المدرس يعرفوخاصة في بداية الحصة طبعا  ،مع طلبتهحاجز اللغة  مشكلة المدرس قد يواجه 

نجليزية، لذلك كن نين واألتراك ال يعرفون اللغة اإلصيفكثير من الطلبة الروس وال ؛أن الطلبة يعرفونها مثال فال نظن

 إلى ما تريد من خالل األسهم فقط. رمستعدا لذلك وأرشدهم في البداية من خالل لوحات إرشادية تشي

 وهذا البد من تنبيه  ،إلى سرعة مميزة ضافةإ ،اإلنترنت وقوته حيث إن هذا البرنامج يحتاج إلى قوة عالية من اإلنترنت

الق أن تقوم بإغوممكن  الطلبة،ذا واجهتك هذه المشكلة في أثناء الدرس فبإمكانك إغالق الكاميرات عند إو  ،إليه الطلبة

 هذا سيزيد من سرعة اإلنترنت ك أيضا؛ ألن الكاميرا عند

 وهنا عليك تقديم النصيحة  ،أو المايك أو السماعات ،مثل مشكلة في حاسوبه الشخصي ،مشكالت فنية عند الطلبة

   ، وإرشادهم من خالل رسومات.لطلبة بتحضير سماعات عالية الجودةل
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 وخاصة  ،اا كبير  ففي أثناء تدريسك ستسمع ضجيج   ،وفي غرف جماعية ،قد تواجه بعض الطلبة يدرسون بشكل جماعي

وفتحه فقط  ،فهنا ما عليك إال إغالق المايك عند الطالب ،من غرفة السكن إلى غرفة المحادثة إذا كان الطالب قد دخل

 .لدقائق ليتكلم مع التنبيه عليه باختيار مكان مناسب ومالئم في المرات القادمة

 مكن يو  ،المايك والسماعات اتأو العكس وهذه المشكلة يكون سببها إعداد ،مشكلة أن الطالب يسمعك وأنت ال تسمعه

 (.(Audio Setup Wizerdالصوت معالج إعدادواختيار  ،المنسدلةمن خالل القائمة  ،حلها من داخل البرنامج

 لذلك على  واحد؛ طالب ةومر  ،اثنان ةومر ك خمسة طالب، تذبذب أعداد الطلبة في حضور الحصص فمرة يكون عند

 .طالب واحدتواجد  ويجهز نفسه لشغل الحصة كاملة حتى لو ،أوال يتفاج ،أ لمثل هذه المواقفالمعلم أن يكون متهيًّ 

  ومتوسطات التحصيل  التحصيل القبلي اتجوهرية بين متوسطفروق  هل توجد  :الثاني ولإلجابة عن السؤال ثاني ا: 

ثم تم  إعادة  االختبار  نفسه على  ،قام الباحث بإجراء اختبار قبلي وبعدها تمت عملية التدريس تعزى للبرنامج؟البعدي 

 اآلتي: (3الجدول رقم ) الطلبة، وكانت الفروقات والنتائج حسب

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي  (:3الجدول )

 المهارة  قبلي/ بعدي العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0.62438 

 

 القراءة قراءة  قبلي 85 10.0059

   قراءة بعدي 85 11.8294 0.78510

0.82935 

 

 الكتابة كتابة قبلي 85 6.8294

   كتابة بعدي 85 8.0488 0.24880

0.82935 

 

 االستماع استماع قبلي 85 7.8294
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   استماع بعدي 85 8.9574 0.20734

0.62438 

 

 المحادثة محادثة قبلي 85 11.0059

   محادثة بعدي 85 12.7515 0.15609

0.62438 

 

 األنماط انماط قبلي 85 10.0059

   انماط بعدي 85 11.5015 0.15609

 المجموع مجموع قبلي 85 53.0059 3.46710

   مجموع بعدي 85 63.1879 1.22805

ومتوسطات التحصيل البعدي  ،القبلي وجود فروق ظاهرية بين متوسطات التحصيل (3رقم )نالحظ من الجدول 

م ( للبيانات المرتبطة ، كما يالحظ  تدني قيtوللتأكد في ما إذا كانت تلك الفروق ذات داللة فإنه استخدم اختبار )

 (4، حسب الجدول رقم )والذي يشير إلى تجانس أفراد الدراسة ،االنحراف المعياري 

 ( للبيانات المرتبطةtاختبار)

 ( للبيانات المرتبطةt(:  اختبار)4الجدول )

    

المتوسط الحسابي 

 للفروق 

االنحراف 

المعياري 

 tقيمة   للفروق 

درجات 

 الداللة الحرية

 -قراءة  قبلي  القراءة

 عديقراءة ب

-1.82353 0.70587 -23.818 84 0.000 

 0.000 84 19.365- 0.58054 1.21941- -كتابة قبلي  الكتابة
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 كتابة بعدي

 -استماع قبلي  االستماع

 استماع بعدي

-1.12794 0.62201 -16.719 84 0.000 

 -محادثة قبلي  المحادثة

 محادثة بعدي

-1.74559 0.46828 -34.367 84 0.000 

 -ماط قبلي  ان األنماط

 انماط بعدي

-1.49559 0.46828 -29.445 84 0.000 

 -مجموع قبلي  المجموع

 مجموع بعدي

-10.18206 2.55613 -36.725 84 0.000 

أن الفروق بين متوسطات التحصيل القبلي والتحصيل البعدي ذات داللة إحصائية عند  (4رقم ) يظهر من الجدول

أي أن هناك فروقا جوهرية في تحصيل الطلبة  تعزى  (0.05) قل من( أt( حيث إن قيمة )α =0.05)مستوى 

 .للبرنامج

 هارتي مات جميعها وبنسب متفاوتة إلى أن تقدمهم في مهار الونالحظ من الجدول تقدم مستوى الطلبة في         

ا، ويعزى هذا إلى طبيعة  التعلم عن بعد الذي يكثر فيه التركيز القراءة والمحادثة على المحادثة، أما  كان واضح 

مثل القراءة الصوتية التي يقوم بها    ،القراءة فلعل طبيعة البرنامج  وما تضمنه من  خصائص متعلقة بالقراءة

ويؤكد  وما يقوم به الطلبة من إعادة القراءة لمرات عديدة أسهم في تقدمهم. ،البرنامج من خالل القراءة التلقائية للنص

يساعد  التعلم عن بعد بالوسائل التكنولوجية المتاحةخلصت إلى أن  التي  lardo,2015)(Galدراسة جالورادو هذا 

  .يعانون من عسر القراءة الطلبة الذين 

وهو المحادثة التفاعلية أسهم في تقدم الطلبة  ،أما المحادثة فلعل ابتكار  أسلوب  محادثة جديد في هذا البرنامج   

 .في مهارة المحادثة
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ملف  800ما يقارب  -االستماع فالبرنامج في أساسه بني على  ملفات تمثيلية صوتية ةعلق بمهار يت وفي ما    

ا. ،فيديو  وهذا ساعد على تقدم الطلبة في مهارة االستماع أيض 

عن  لكترونيالختالف أساليب التصحيح اإل يواجهون صعوبة في الكتابة عن بعدأما عن الكتابة فلعل الطلبة       

والذي هو أفضل لديهم، عدا عن الصعوبة المتضمنة في الكتابة أصال بالنسبة  ،مباشر ألوراق الطلبةالتصحيح ال

ا –، إضافة إلى أن  الكتابة من خالل لوحة المفاتيح تسبب مشقة للطلبة األجانب  ولربما للطلبة األجانب أن  -أيض 

من ضرورة تعزيز   (Fadhly,2011-Alالفضلي) وهذا ما أشار إليه لوحة المفاتيح ال تدعم اللغة العربية  لديهم،

باالستماع ثم المحادثة  أأن تعلم مهارات اللغة يبد إضافة إلى الكفاءة في الكمبيوتر لمن يرغب في التعلم عن بعد،

فالقراءة وآخر مهارة يتعلمها الشخص هي الكتابة؛ أي أنه البد أن يتقن مهارات االستماع والمحادثة والقراءة حتى 

 (2011. )الناقة،من الكتابة بشكل سليم يتمكن

ا على متعلم ال نغفل عن أن القواعد النحوية والتشكيل يشكلون عبئ ا إضافيًّ أما في ما يتعلق باألنماط والتراكيب ف     

من خبرة  –، حيث يواجه الطلبة األجانب صعوبة في تعلم القواعد  العربية اللغة أصال فما بالك بالطالب األجنبي

أما في  ،فالجمع في لغات غير العربية يكون بإضافة حرف واحد  لتعددها واختالف قواعدها -حث في التدريسالبا

 اللغة العربية  فهناك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير..

: قراءة وكتابة مما وبشكل عام فإن هذا البرنامج قد اهتم في جانبي اللغة؛ الصوتي: استماع ومحادثة، والمكتوب    

 جعل تعلم مهارات اللغة أسهل وأكفأ وأفعل.

 التوصيات

 وإتاحة الفرصة للطلبة األجانب حول العالم االستفادة منه ،نشر برنامج العربية على اإلنترنت. 

 وخاصة في مجال الناطقين بغير العربية ،إجراء الكثير من الدراسات على التعلم عن بعد. 

  وبيان مدى تقدمهم في المستقبل ،البرنامج داخلتبع الطلبة الذين يدرسون تلإجراء دراسات نوعية. 

 ة والمعيارية للناطقين بغير العربيةيبارات التصنيفتإجراء دراسات على االخ. 
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 العربية المراجع 

 دار القلم، بيروت، الطبعة الخامسةمقدمة ابن خلدون ( 1984) ابن خلدون، عبد الرحمن ، 

 من بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني،  المتمازج (لتعلم )المدمجا( 2014لصوص، سمير)أبو موسى، مفيد؛ ا

 .األردن ،عمان (األكاديميون )عن بعد، الطبعة الثانية دار  إصدارات الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم

 (آراء المعلمين في برنامج تدريبي 2011أبو موسى، مفيد؛ الصوص، سمير  )قائم على التعلم المزيج(blended 

learning ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ( وعالقته بإتقانهم للمهارات الخاصة بتصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها

 138-103(1)25، لألبحاث والدراسات

 شبكة أساس على أخرى  غةبل للناطقين العربية اللغة الختبار التعلم االلكتروني  تطوير (.2015يارتانطا ) إيكو 

  الحكومية. اإلسالمية مبيلإ سوناف جامعة :، سورابايااإلنترنت

 (2012الجميلي، زينب؛ العزاوي نغم ) مؤسسات تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون

 المجلس الدولي للغة العربية. ، المؤتمر الدولي السنوي للغة العربية، بيروت،الخليجي الواقع ومعايير الجودة

 (برنامج2011الحسيني، مجاهد ؛ وهدان، عمر؛ يمني، نور الدين ) في باإلنترنت بعد عن التعلم على قائم مقترح 

 اكتسابو  التحصيل تنمية في ذلك وأثر األطفال ورياض االجتماعية والدراسات العربية اللغة تدريس طرق  تطوير مقررات

 .47-19، (121)مجلة القراءة والمعرفةطيبة،  بجامعة المعلمات للطالبات الالزمة ةالتدريسي بعض المهارات

 ،بعد من التعلم ستراتيجيتيإ باستخدام العربية اللغة مهارات في دراسية وحدة فعالية( 2007رفعت) محمد حسنين 

المنظمة العربية للتربية والثقافة مركز تعليم الكبار و  -جامعة عين شمس ، الرابع السنوي  ، المؤتمراآللي الحاسب ومختبر

 .مشكالت وحلول العربية المرأة  أمية محووالعلوم 

 (2009الخطيب، محمد؛عبد العاطي، محمد )التوظيف التقني للقرآن الكريم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،

سالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية ن الكريم والتقنيات المعاصرة) تقنية المعلومات( وزارة الشؤون اإلآندوة القر 

 .السعودية

 (2002الدبس، رضوان )وقائع مؤتمر: "اللغة العربية أمام تحديات دور وسائل التقنية في تطوير تعليم اللغة العربية ،
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 العولمة" بيروت.

 (2010درادكة، أمجد؛ معايعة، عادل )إللكتروني في الجامعات األردنيةالجامعة االفتراضية مشروع مقترح للتعليم ا، 

 .عمان –التربية في عصر البدائل ، مؤتمر كلية التربية جامعة اليرموك إربد 

 (2002رمال، صالح ) تصميم موقع تعليمي لمادة الحاسوب على اإلنترنت ودراسة أثره في التحصيل المباشر والمؤجل

 رسالة  ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك،  لطالبات الصف العاشر األساسي من خالل التعلم عن بعد

 ( 2013الصوص ، سمير )ودوره في تدريس اللغة العربية   دراسة حالة: برنامج تعليمي قائم على التعلم المتمازج

 المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية:  اللغة العربية في خطر، اإلمارات العربية المتحدة.، للناطقين بغيرها

  ( أثر برنامج حاسوبي في تطوير مهارة الكتابة اإلبداعية في اللغة العربية لدى 2010الطوالبة محمد)الصوص، سمير؛

 43-12 .(1) 8، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسطلبة الصف التاسع األساسي، عمان، 

 (1405طعيمة ، رشدي )جامعة أم القرى، مكة اللغة العربيةدليل عمل في إعداد  المواد التعليمية لبرامج تعليم  هـ ،

 المكرمة

 (2001العجماوي، عالء الدين )الموسم الثقافي التاسع عشر، مجمع المعالجة اآللية للغة العربية بين الواقع والتحديات ،

 اللغة العربية األردني

 ( الجامعة السعودية اإللكترونية2016) العربية على اإلنترنت .http://arabic-online.net 

 (2001علي، نبيل )( 184) سلسلة عالم المعرفة ،ت، المجلس الوطني للثقافة والفنون الثقافة العربية وعصر المعلوما

 .الكويت

 (.2015عودة، سندس )ة، دراسة نظرية تطبيقي  دور الخطاب الديني في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن

 (2015الماحي، محمد، عبد النور ) مقرر(ديْثةلحا اللّ سانيات ءو ض في هار بغي نيللناطق  العربيّ  اللغة تعليم برامج محتوى 

 .، جامعة الملك عبد العزيز، جدة المملكة العربية السعودية) ُأْنمُوذجا الّنحو

http://arabic-online.net/
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  ،الطبعة األولى، اإلطار المرجعي األوربي المشترك لتعلم اللغات وتعليمها وتقييمهاـ(.  2016عبد الناصر ) صبير .

 : معهد اللغة العربية جامعة أم القرى رومنةالمكرمة مكة

 دم أجنبية، بحث مق –(. وضع معايير اختبار دولي مقنن للكفاية اللغوية العربية بوصفها لغة ثانية 2011علي) ،مدكور

 ، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.ILCللمؤتمر اللغة العالمي 

 (2006منصور، أحمد؛ بلقيس، أحمد؛ عزيز، وصفي )الطبعة األولى،  الجامعة العربية مهارات التعلم الذاتي ،

 المفتوحة.

 (2017الناقة، محمود ) دار استراتيجيات التدريسالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها األسس والمداخل و ،

 .الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، مصر

 الطبعة طرق تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية( 2011)؛ طعيمة ، رشدي؛ المرسين محمدالناقة، محمود ،

 الثانية، الجامعة العربية المفتوحة

 (2004الناقة، محمود؛ المرسي، محمد ؛ أحمد، سمير) الجامعة الطبعة األولى،  ،وطرق تدريس اللغة العربية مناهج

   .العربية المفتوحة

 ،اللغوية،  الكفاءة ضوء في بعد عن بغيرها للناطقين وتعلمها العربية اللغة تعليم لبرامج تصور( 2007) إيمان هريدي

 معهد و التربية لتكنولوجيا ةالعربي مصر، الجمعية – اإلبداع حيوية .... العلم والتعلم التعليم تكنولوجيا  مؤتمر

  .القاهرة جامعة - التربوية الدراسات والبحوث

 المراجع األجنبية 

 Abu Musa, M; Al-Sous, S (2011) Teachers' Opinions on a Blended Learning Training 

Program and its Relationship to Their For special skills of Multimedia Design and its 

Production, Al-Quds Open University Journal of Research and Studies, 25 (1)103-138 
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 طبةالتعويض عن الضرر المترتب على العدول عن الخ  

 -دراسة شرعية قانونية تطبيقية في المحاكم الشرعية األردنية-

 

 د.فادي سعود الجبور

 الجامعة األردنية

 د.نوح محمد الفضول

 دائرة قاضي القضاة

 

 الملخص

لسنة  15وقانون األحوال الشخصية األردني رقم  اإلسالمية، في الشريعة العدول عن الِخطبة نع اآلثار المترتبة هذه الدراسةتناقش 

التعويض عن حكم حكم المهر المدفوع مسبقًا، وحكم الهدايا بين الخاطبين في حال العدول عن الخطبة، كما وتبين م، حيث تبين 2019

 .ب من أحد الخاطبين علـى اآلخـرالواقع بسب المادي والمعنوي  الضرر

يجوز العدول وأنه  ج،وعد بالزوا إلى أن الخطبةخلصت و  ،المنهج االستقرائي التحليلي المقارن، ثم المنهج االستنتاجي اتبعت الدراسة وقد

، وأما يترتب على العدول عن الخطبة رد المهر للخاطب إن كان دفعه للمخطوبة أو وليها، و عن الخطبة بسبب، ويكره إذا كان بال سبب

، العدول من المخطوبة وبسببها إن كان وترد إن كان العدول من طرف الخاطب أو بسببه،فال ترد لبعضهما الهدايا التي قدمها الخاطبان 

بالتعويض له عن هذا الضرر شرعًا  إذا تم العدول عن الخطبة من أحد طرفي الخطبة ولحق بالطرف اآلخر ضرر، وجب الحكمو 

 ة ببعض التوصيات.، سواء كان الضرر ماديا أم معنويا. وأوصت الدراسوقانوناً 

 الكلمات الدالة: التعويض، الضرر، العدول، الِخطبة.
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Reparation for Prejudice Caused by Betrothal Annulment: 

Applied Study Based on Jurisdiction of the Sharia in Jordanian Sharia Courts 

 

Abstract 

 

This study discusses the consequences of betrothal annulment, in the Islamic Sharia and in 

the Civil Status Law of Jordan No. 15 of the year of 2019. It explains the Islamic verdict on the pre-paid 

dowry and on betrothal presents between a fiancé and a fiancée in case betrothal annulment happens. 

Further, it explains the Islamic verdict on material and moral damage caused either by a fiancé or a 

fiancée.   

The study follows the inductive comparative analytical approach then the deductive approach. It 

concludes that betrothal is a promise to marriage and it may be annulled for a reason and deserving to be 

reprehended if it happens with no reason. Also, it concludes that the consequence of betrothal annulment 

is to give the dowry back to a fiancé in case he has paid it to a fiancée or her legal guardian. The 

betrothal presents, which a fiancé and fiancée have given to one another, may not be back if the 

betrothal annulment is caused by a fiancé. However, the betrothal presents may be back if the betrothal 

annulment is caused by a fiancée. If the betrothal annulment is caused by a party of the betrothal and the 

other party is prejudiced, a reparation verdict should be given whether materially or morally. The study 

has suggested some recommendations.  

Keywords: Reparation, Prejudice, Annulment, Betrothal 
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 المقدمة

ا ُكلََّها اأْلَْزَواجَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ :﴿تعالىجعل كل شيء زوجين، قال سبحانه و  الحمد هلل الذي       ا َأْنُفِسِهمْ  َوِمنْ  اأْلَْرُض  ُتْنِبتُ  ِممَّ  َوِممَّ

يًَّة﴾ َأْزَواًجا َلُهمْ  َوَجَعْلَنا َقْبِلكَ  ِمنْ  ُرُساًل  َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ  ﴿:تعالىوقال  (، 36آية  ،يس) َيْعَلُموَن﴾ اَل  [ ، والصالة والسالم 12آية  ) الزخرف،َوُذرِ 

 وبعد:  ،له وأصحابه الكرامآعلى خير الخلق أجمعين وعلى 

 برعاية مستقرة أسرة وإنشاء والعفاف، اإلحصان غايته الدوام وجه على وامرأة  رجل بين شرعي وترابط أن عقد الزواج ميثاق األصل     

قدام على الزواج، كما طبة ليتعارف كال الطرفين قبل اإل، فشرع الخِ بليغاً  اهتماماً  الشرع به اهتم ومكانته ولعظمة هذا العقد معا، الزوجين

عقد موضوعه الحياة  ذ هو؛ إوعقد الزواج أخطر عقد لعاقديه ذات الشأن والخطر له مقدمات، هو الشأن في كل عقد من العقود

به وجعلت له  اإلسالميةولذا عنيت الشريعة ، اوشأنه امقدماته لها خطرهو لى نهاية الحياة، على أساس الدوام إ قائموهو عقد  اإلنسانية،

 .أحكاما خاصة به

أفرغه هللاا عليه من صيغة "الميثاق  بما اكنه يسمو عليها جميعوشرط هذا العقد رضا المتعاقدين كسائر العقود الصحيحة، ول      

، قال لم ترد في القرآن الكريم إال تعبيرا عن المعاهدة بين هللاا وعباده الميثاق""الغليظ"، ويكفي في الداللة على ذلك التكريم أن كلمة

 (21 ﴾)النساء، آيةَوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغِليًظاَوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض :﴿تعالى

الزواج االستمرار  لعقـد الخطبة على أحكام تضمنالخطبة مقدمة لعقد الزواج وتوطئة له، وقد أقام الشارع ن ومما ال شك فيه أ      

العدول هما زواج، أما إذا لم يتفقا فيحق لكليال تمعت للتعارف والتوافق بين الطرفين: الخاطب والمخطوبة، فإذا اتفقا ر والخطبة شُ والبقاء، 

ونظرًا النتشار ظاهرة العدول عن الخطبة في مجتمعنا  حق مقرر شرعًا وقانونًا لكل من الخاطب والمخطوبة، عن الخطبة، فالعدول إذاً 

 هدايا، ثم يتم عدول أحـددفع مهر، أو تقديم  يرافق الخطبة فقد من دراسة هذه المسألة دراسة مستفيضة، ، كان ال بدبسبب وبدون سبب

الالزمة لمعالجتها، وإقامة العدالة بين  وضع لها الشارع األحكـام ترتب على فسخ الخطبة آثار مالية، الطرفين عن الخطبة، فإذا وقع ذلك

 يلزمفهل  ،دول عن الخطبة أفعال مستقلة عنها ينتج عنها أذى وإضرار يلحق بالطرف اآلخركما أنه قد يرافق الع، أطراف الخطبة

قانون األحوال الشخصية األردني رقم  ك، وهل نص على ذلاإلسالميةة عيالشر  في للطرف اآلخر المتضرر المادي أو المعنوي  التعويض

 ؟م2019لسنة   15
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 :مشكلة الدراسة

، -إن وجد-معرفة مدى إمكانية التعويض عن الضرر للطرف المتضرر من العدول عن الخطبة، وما ضوابطه تكمن مشكلة الدراسة في

 التالية:اإلجابة عن األسئلة  بين من خاللوهذا سيُ 

 والتعويض؟ والعدول، ،الخطبة ما المقصود بمفاهيم الدراسة: -1

 ؟الفقهي والقانوني للخطبةما التكييف -2

 ؟لخاطبين في حال العدول عن الخطبةحكم الهدايا بين احكم المدفوع مسبقًا على أساس أنه من المهر، وما ما -3

الشخصية  قانون األحوالو  في الشريعة اإلسالمية العدول عن الخطبة الضرر المادي والمعنوي في حالحكم التعويض عن  ما-4

 ؟األردني

 :أهمية الدراسة ومسوغاتها

، وتعريف المقبلين على الزواج بها، حتى من المسائل المهمة التي ينبغي االطالع على أحكامها واآلثار المترتبة عنها العدول عن الخطبة

على بعض  أيضا الضوءالدراسة  وتسلطوهذا ما تبينه الدراسة،  ،يتسنى لكل واحد منهما أن يعامل صاحبه وفق ميزان الشريعة الغراء

صا عليها في قانون األحوال الشخصية األردني؛ كقضية التعويض عن الضرر المعنوي في حال األحكام التي يجب أن يكون منصو 

أحكام المقبوض في مرحلة الخطبة عند طريقة معرفة من خالل التطبيقات في المحاكم الشرعية  تقدمالعدول عن الخطبة، كما أن الدراسة 

 العدول عنها.

 :أهداف الدراسة

 :يلي فيما الدراسة أهداف تتمثل

 والتعويض. الخطبة، والعدول،: المتعلقة بالدراسةالمفاهيم ب التعريف-1

 للخطبة.بيان التكييف الفقهي والقانوني -2

 .بيان حكم المدفوع مسبقًا على أساس أنه من المهر، وحكم الهدايا بين الخاطبين في حال العدول عن الخطبة-3

الشخصية  قانون األحوالو  اإلسالميةفي حال العدول عن الخطبة في الشريعة بيان حكم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي -4

 .األردني

 كيفية التعويض عن الضرر المادي من خالل التطبيقات في المحاكم الشرعية األردنية. معرفة-5

 .معاملة صاحبه وفق أحكام الشرعكيفية كل واحد منهما  ليعرف ؛الوعي بين الخاطبين نشر-5
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 :ع الدراسة الحالية منهاوموقالدراسات السابقة 

 ُوجد عدد من الدراسات تناولت موضوع العدول عن الخطبة، منها:

 .ردنيةفتاء األاإلمنشور على موقع دائرة  بو عرقوب،د. حسان أ أثر العدول عن الِخطبة بعنوان:بحث  -1

 الحموري، منشور في مجلة جامعة دمشق، للدكتور أسامةن السوري ثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانو بحث بعنوان: آ -2

 م.2011 ،العدد الثالث

 ،البويرة –ولحاج محند أ جامعة أكلي ، كلية الحقوق،بريكي حجيلة بةرسالة ماجستير للطال التعسف في العدول عن الخطبة، -3

 .م2013

 للدكتور مصطفى راتب علي.وموقف القضاء منه : أثر العدول عن الخطبة بحث -4

 (.م2019-تلمسان-أبو بكر بلقـايد  في جامعة) للطالبة خالد العالية عدول عن الخطبة وأثره، رسالة ماجستيرال -5

وقد تناولت هذه الدراسات السابقة بعض مواضيع هذه الدراسة، كتعريف الخطبة والعدول والتعويض والتكييف الفقهي للخطبة، 

 الدول، منها سوريا ومصر والمغرب والجزائر.وبعضها تناول اآلثار الشرعية والقانونية في بعض 

ولكن لم تبين هذه الدراسات حكم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حال العدول عن الخطبة في قانون األحوال 

فجاءت هذه  الشخصية األردني وتطبيقات ذلك في الدعاوى التي ترفع في المحاكم الشرعية األردنية وتقوم بالفصل فيها،

 اسة لتحقق هذا الهدف.الدر 

: جاءت هذه الدراسة بانية على ما سبقها ومبينة لحكم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اسة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدر 

 .ألردنيةفي قانون األحوال الشخصية األردني وتطبيقات ذلك في الدعاوى التي ترفع في المحاكم الشرعية ا

 :حدود الدراسة

المنشور في الجريدة الرسمية  م2019لسنة  15الشخصية األردني رقم  اقتصرت الدراسة في الجانب القانوني على قانون األحوال

 م.2/6/2019تاريخ  5578رقم 

 

 :المنهجية المتبعة في هذه الدراسة وخطتها

اآلثار واألحكام التي تترتب على العدول عن  ـك باسـتقراءالمنهج االستقرائي التحليلي المقارن، ثم المنهج االستنتاجي، وذل الدراسة اتبعت 

وكذلك تحليل مواد القانون المتعلقة  إلى الرأي الراجح والمناسب للتطبيق قضاء، الخطبة شرعًا وقانونًا، ثم تحليل اآلراء الفقهية للوصول
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بين ستنتاج أوجه االتفاق الردني حوال الشخصية األاألقانون العدول عنها، ثم المقارنة بين رأي الفقهاء وموقف  بأحكام الخطبة وآثار

 .التي يحسن تطبيقها قانونًا، وبيان ما سكت عنه القانون ويحتاج إلى تقنين لوصول إلى أفـضل اآلراءموقف القانون وآراء الفقهاء، ول

 وخاتمة على النحو اآلتي: مباحث، أربعةو  مقدمة، الدراسةهذه  قد تضمنتو 

 والمنهجية المتبعة في تناولها وخطتها. السابقة، والدراسات وأهدافها اوأهميته الدراسةما يلي: مشكلة تضمن وتالمقدمة: 

 (التعويض طبة، العدول،مفاهيم الدراسة )الخِ : المبحث األول

 .التكييف الفقهي والقانوني للخطبة: انيالثالمبحث 

 .في حال العدول عن الخطبةوحكم الهدايا بين الخاطبين الثالث: حكم المدفوع مسبقًا، المبحث 

في المحاكم  وتطبيقات ذلك ،اإلسالميةفي الشريعة  العدول عن الخطبة المادي والمعنوي في حالالضرر التعويض عن : الرابعالمبحث 

 .ردنيالشخصية األ قانون األحوال خالل مواد الشرعية األردنية من

 أهم النتائج، وأبرز التوصيات.وقد اختتمت بخاتمة شملت: 
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 المبحث األول

 (التعويضمفاهيم الدراسة )الخطبة، العدول،

 األولالمطلب 

 في اللغة واالصطالح مفهوم الخطبة

 :في اللغة الخطبةمفهوم : ولاألالفرع 

، واختطب القوم فالنا إذا يتزوجهاطب المرأة خطبة وخطبا، واختطبها، إذا طلب أن : خمصدر خطب، يقال -الخاء  بكسر -طبة الخِ 

َخطـًْبا وِخطَبًة، فال يصح استعمال المصدر الشائع وهو الخطوبة، وجمع  -بالضم-، وخطَب المرأَة يخُطُبها دعوه إلى تزويج صاحبتهم

 2،  ويقال: "خطب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوج منهم"1الخاطب ُخط اب

 االصطالح:الفرع الثاني: مفهوم الخطبة في 

ف الفقهاء الخطبة بتعريفات متعددة ال يخرج بعضها عن معناها اللغوي، فقد عرفها ابن عابدين بقوله:" الخطبة بكسر الخاء فهي لقد عر  

وعرفها ، 5التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة"، وعرفها الشربيني:" بأنها 4وعرفها الصاوي:" بأنها التماس النكاح" ،3طلب التزوج "

عرف الدريني الخطبة بأنها: طلب الرجل الزواج بامرأة معينة تحل له ، ومن المعاصرين 6ابن قدامة بأنها:" خطبة الرجل المرأة لينكحها "

 .7شرًعا

 وهي تعريفات متقاربة ومعناها واحد.

 الفرع  الثالث : الخطبة في القانون 

                                                 
م، مادة )خ ط ب(، 1988، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طلسان العرب. ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، 1
  360/ص1ج
 .66م، مادة )خ ط ب(، ص1990، مكتبة لبنان، بيروت، المصباح المنير. الفيومي: أحمد بن محمد بن علي، 2
، 5، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، طرد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 3

 66/ص4م، ج2003
 216/ص2م، ج1995، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت بلغة السالك ألقرب المسالك. أحمد الصاوي، 4
 .183/ ص3ج م،2000، 1دار الفكر، بيروت، ط إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ي المحتاجمغنالشربيني، محمد الخطيب: .  5
 567/ص9م، ج1997،  3، تحقيق: عبد هللاا بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، طالمغنيابن قدامة،  6

 .510/ص2هـ، ج1414، 1الرسالة، بيروت، ط، مؤسسة بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصولهالدريني: محمد فتحي،   77
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 8أو الوعد به" ( منه بأنها:" طلب التزوج2دة )الخطبة في الما عرف قانون األحوال الشخصية األردني

 

 المطلب الثاني

 مفهوم العدول

 

 الفرع األول: العدول في اللغة: 

حاد وعدل إليه، أي رجع، ُيقال: َعَدَل عن الشيء َيْعِدُل  العدول مشتق من عدل عدال وعدوال أي مال، ويقال عدل عن الطريق بمعنى

 .9َعْداًل وُعدواًل: حاد

 الفرع الثاني: العدول عن الخطبة في االصطالح: 

رجوع أحد أو:" ، 10هو: "أن يتراجع الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة بعد تمامها وحصول الرضا منهما" العدول عن الخطبة اصطالًحا

 .11الطرفين، أوكليهما عن الخطبة، وفسخها بعد إتمامها وحصول الرضا منهما "

ث اشتمالهما على العدول بنوعيه: العدول باإلرادة المنفردة، والعدول باإلرادة المشتركة، ومانعان: من حيث وهما تعريفان جامعان من حي

 إخراج دخول الخطبة غير التامة فيه بقولنا: بعد حصول الرضا. 

 

 المطلب الثالث

 مفهوم التعويض

 الفرع األول: التعويض في اللغة: 

 . 12واعتاض: أخذ العوض ذا أعطيته بدل ما ذهب منه، وتعوض منهالعوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضا: إ

 الفرع الثاني: التعويض في االصطالح: 

                                                 
 م.2/6/2019تاريخ  5578م المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2019لسنة  15ردني رقم حوال الشخصية األمن قانون األ 2المادة  .8
 ، مادة عدل.87/ص9، جلسان العربابن منظور، .  9

 230/ص 1ج هـ،1410، 1الرسالة الحديثة، ط، مكتبة نظام األسرة في اإلسالمبراهيم: محمد عقلة، اإل.  10
 2م، ص2009،  1األردن، ط-، دار الحامد، عمان عقد الزواج .  حاتم، مقدمات11
 192/ص7، مادة عوض، جلسان العرب.  ابن منظور، 12
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 .13التعويض في اصطالح الفقهاء: " تغريم الجاني نظير ما أتلف"

 14وُعرف التعويض أيضًا بأنه" هو دفع ما وجب من بدل مالي، بسبب إلحاق ضرر بالغير "

 15نفس، أو مال، أو شرف "  المال الذي يحكم به على من أوقع ضررًا على غيره من "وقيل: 

والمالحظ على هذه التعريفات أنها حصرت العوض في المال، بيد أن التعريفين األول والثاني لم يحددا نوع الضرر، لذا كان التعريف 

 ال أو شرف، وبالتالي فيشمل الضررين: المادي والمعنوي.الثالث هو المختار كونه حدد نوع الضرر الذي قد يكون على نفس أو م

 

 الفرع الثالث: التعويض في القانون 

 16عرف فقهاء القانون التعويض بأنه:" جبر للضرر الذي لحق بالمصاب " 

نقد، أو أية ترضية بتنفيذ التزامه، والذي قد يتخذ شكل ال ي يثبت للدائن نتيجة إلخالل مدينهوجاء في تعريف التعويض أنه "الحق الذ 

 17"  .معادلة للمنفعة التي سينالها الدائن، لو لم يحصل اإلخالل بااللتزام من جانب المدين

 

 المبحث الثاني

 التكييف الفقهي والقانوني للخطبة

 .بالزواج ُتعد الخطبة مقدمة تمهيدية لعقد الزواج، ومرحلة الخطوبة هي مرحلة تحٍر وتشاور، ال تتعدى أن تكون مجرد وعد     

اختبار كل واحد من الطرفين بل هي اتفاق رضائي بين الطرفين على الزواج، ومرحلة تأكد من حسن  فالخطبة ال تعتبر عقدًا الزمًا؛

خر، ووجود الرضا والقبول فيها ال يجعلها عقدا؛ ألنه ال يشترط أن يكون القبول في الخطبة في مجلس العقد، بل تصبح الخطبة تامة لآل

 ل الطرف اآلخر بعد انفضاض المجلس، وال يترتب عليه التزامات وآثار.ولو قب

                                                 
م. 1993القاهرة، ، دار الحـديث، إعالم الموقعين عن رب العالمينابـن قـيم الجوزيـة، شمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر، .  13
 123/ص2ج
 35/ ص 13م، ج1988، 2، طباعة ذات السالسل، الكويت، طالموسوعة الفقهية الكويتية.  14
 35، دار الشروق، بيروت، ص المسئولية المدنية والجنائيةشلتوت، محمود، .  15
 458صم، 1954، مطبعة مصر، القاهرة، نظرية االلتزام، مصادر االلتزامأبو ستيت، أحمد، .  16
 29م، ص1999، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، األردن ، التعويض القضاء في نطـاق المسـئولية العقديـةالحسناوي، حسن حنتوش، .  17
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إلى القول بأن الخطبة وعد غير ملزم، وبالتالي ليس لها قوة اإللزام 18ولكن الفقهاء اختلفوا في مدى لزوم ذلك الوعد، فذهب جمهور الفقهاء

فليس بالزم بل جائز من الجانبين  رعي، وإن تخيل كونها عقداً التي في العقود، حيث جاء في الحاوي"...والظاهر أن الخطبة ليس بعقد ش

وذهب فريق آخر إلى القول  ،21إذا علقه على سبب ما وهو قول عند الحنفية في قول لهم بأن الوعد ملزم20، وخالف المالكية19قطعًا "

 .24واختيار ابن العربي23وظاهر قول أشهب وابن وهب من المالكية 22بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا، وهو قول عند الظاهرية 

،يقول فتحي الدريني:" ولو اعتبرت عقدًا ملزماً بإجراء عقد 25قول الجمهور كون الخطبة ليست عقًدا، وال تحل  حراًما -وهللاا أعلم-والراجح  

ال ضمانًا كافيًا لحرية الزواج، ال االلتزام به، وال لإلكراه تشريعها، ألنها ما شرعت إ الزواج مستقباًل لفقدت وظيفتها والغاية من أصل

 .26عليه"

إذا تم ْت أن تكوَن وعًدا بعقد -كما ذكر-؛ ألن أقصى ما تؤديه الخطبة27ال تعد عقد زواج مكتمل األركان كما ذكَر أحُد المعاصرينو 

لشخصية األردني على ذلك: "ال ينعقد الزواج بالخطبة، وال ( من قانون األحوال ا3. وال ينعقد بها الزواج، وقد نصت المادة )28الزواج"

 بالوعد، وال بقراءة الفاتحة، وال بقبض أي شيء على حساب المهر، وال بقبول الهدية".

( من قانون األحوال الشخصية األردني: "لكلٍ  من 4كما أجاز قانون األحوال الشخصية األردني العدول مطلًقا، فقد نصت المادة )

 والمخطوبة العدول عن الخطبة"، وعليه كانت الخطبة في تكييفها الفقهي والقانوني مجرد وعد بالزواج ". الخاطب

                                                 
 6م، ج1994، 1محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، ط-سعيد أعراب -، تحقيق محمد حجي ، الذخيرة.  القرافي،أحمد بن إدريس18

الحاوي . السيوطي، 28/ص 8، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )د.ن(، ج، المحلى باآلثارحمد علي بن أحمدأبو م ، ابن حزم،299/ص
 187/ص 1م، ج1982، دار الكتب العلمية، بيروت، للفتاوى 

 187/ص 1.  السيوطي، الحاوي للفتاوى، ج19
، البيان والتحصيل. ابن رشد، 29/ص 6.ن(، ج، عالم الكتب، لبنان، )د.ط(، )دالفروق ، أبو العباس شهاب الدين أحمد .  القرافي،20

 343/ص 15م، ج1988، 2لبنان، ط-تحقيق أحمد الحبابي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
 87، ص1م، مج2003، 5، دار عالم الكتب، دار الجيل، بيروت، ط درر الحكام.  علي حيدر، 21
 18/ص8، جالمحلى.  ابن حزم، 22
 347، 345/ص 15ج، البيان والتحصيل.  ابن رشد، 23
 2م، ج2003، 3، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طأحكام القرآن.  ابن العربي، أبو بكر بن العربي، 24

 7/ص
، شرح قانون األحوال الشخصية األردني، السرطاوي: محمود، 514/ص 2، جبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.  الدريني: 25

 .35/ص 1م، ج 2010، 3ر، االردن، طدار الفك
  514/ص 2، جبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.  الدريني: 26
طبة النكاح.  عتر: عبد الرحمن، 27    .54هـ، ص1405، 1، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، طخ 
 .54، صخطبة النكاح.  عتر: 28
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 ونصت المادة الثالثة من قانون األحوال الشخصية األردني أن الخطبة ال ينعقد بها الزواج:

 بالوعد لهذا ال ينعقد بـ: الالزمةغير الزواج من العقود "

 الخطبة: بالخطبة. -1

 الفاتحة: بقراءة الفاتحة. -2

 المهر: بقبض أي شيء على حساب المهر. -3

 الهدايا: بقبول الهدية. -4

 ونصت المادة الرابعة من قانون األحوال الشخصية األردني على أسباب انتهاء الخطبة، وهي:

 العدول من أحد الخاطبين.العدول:  -1

 وفاة أحد الخاطبين.الوفاة:  -2

 .29حد فيه )كالرضاعة مثاًل(ج ال يد ألسبب حال دون عقد الزواسبب عارض:  -3

 المبحث الثالث

 حكم المدفوع مسبقًا، وحكم رد الهدايا بين الخاطبين في حال العدول عن الخطبة

 المطلب األول

 حكم المهر المدفوع مسبقًا، واالختالف على قبضه في حال العدول عن الخطبة

م الخاطب المهر ، ثم َعَدَل أحد الطرفين عن الخطبة، أو توفي، فما هو الحكم الشرعي في هذا لمخطوبته سلًفا قبل عقد النكاح إذا قد 

 المهر المقبوض سلًفا؟

اتفق الفقهاء على وجوب رد المهر المقبوض سلفا للخاطب، حيث نص الحنفية على أن للخاطب أن يسترد  ما دفعه على حساب المهر 

 .30استهلكعيًنا إن كان قائًما، أو عوضه إن كان قد هلك أو 

                                                 
 م 2/6/2019تاريخ  5578المنشور في الجريدة الرسمية رقم  م2019لسنة  15.  قانون االحوال الشخصية االردني رقم 29



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

690 

 

 فبعدول أحدهما وعدم العقد لم تستحق المخطوبة المهر فينبغي عليها أن تعيده للخاطب.، 31وعد المالكية الصداق من أركان عقد الزواج 

فهذه هي الحاالت التي يجب  ،32وعرف الشافعية الصداق بقولهم: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهًرا كرضاع ورجوع شهود "

 المهر، وليست الخطبة منها، فال يحل للمرأة أخذه بل عليها إعادته.فيها 

 وال نكاح بين الخاطبين يوجب المهر، أو نصفه. ،33الحنابلة بأنه: "العوض المسمى في النكاح " وعرفه

بعد عدول أحد الطرفين  وخالصة القول إن المهر ال يجب إال بعقد النكاح، وفي حال الخطبة ال يوجد عقد نكاح، فاحتفاظ المرأة بالمهر 

( من أنه: 65حيازة للمال بغير سبب مشروع؛ فعليها إعادة المال لصاحبه، وهذا ما أخذ به قانون األحوال الشخصية األردني في المادة )

عيًنا، وإن "إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح؛ فإن كان ما دفع على حساب المهر موجوًدا استرده 

 34كان فقد بالتصرف فيه أو تلف، استرد قيمته إن كان عرًضا، ومثله إن كان نقًدا".

ولكن إذا حصل خالف بين الخاطبين في نوع المقبوض قبل العقد، هل هو من المهر أم من الهدايا، فكيف يكون الفصل بينها؟ هذا ما 

 سيتبين في الفرعين اآلتيين.

 في اعتبار المقبوض: الفرع األول: حكم االختالف

 المسألة األولى:

إذا قدم الخاطب لخطيبته شيئا من الذهب على حساب المهر المعجل للمخطوبة، وعدل عن الخطوبة أو عدلت هي عن الخطوبة، أو 

مقبوضا، أو توفي أحدهما، فما هو مصير هذا الذهب المقدم على حساب المهر؟ وهل يعد من باب الهبة فال يجوز له الرجوع فيه ما دام 

من ضمن المهر المعجل، فيحق له المطالبة به عن طريق القضاء أو التراضي، أو أنه يعتبر من باب الهدايا التي تسترد إن كانت 

قائمة، أو إن كانت تالفة تقوم يوم قبضها؟ ال شك أن هذا األمر يعود إلى نية الخاطب عندما أعطى خطيبته هذا الذهب، فإن كانت نيته 

الهدية فهو كذلك، وإن كانت نيته على حساب المهر فهو كذلك، ويحق له المطالبة به في حال عدول المخطوبة عن الخطبة،  الهبة أو

 ولكن إذا لم تظهر نيته فما الحكم في هذه الحالة؟

                                                                                                                                                                         
 ، دار العلوم اإلنسانية، دمشق،التعليقات المرضية على األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشاصافي: فتحي أحمد، .  30

 .36(، ص110المادة )
 .499/ص 3هـ، ج 1398، 2، دار الفكر، بيروت، طالتاج اإلكليل.  العبدري: محمد بن يوسف، 31
                                                                        . 220/ص 3، جمغني المحتاج.  الشربيني: 32
 .130/ص7هـ، ج1400المكتب اإلسالمي، بيروت،  المبدع،. ابن مفلح: إبراهيم بن محمد، 33
 م2019لسنة  15م ردني رقحوال الشخصية األمن قانون األ 65. المادة 34
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بة أو نكص الخاطب ( من قانون األحوال الشخصية األردني ما يفصل القول في هذه المسألة: "إذا امتنعت المخطو 65جاء في المادة )

أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح؛ فإن كان ما دفع على حساب المهر موجوًدا استرده عيًنا، وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف، استرد 

 قيمته إن كان عرًضا، ومثله إن كان نقًدا".

 ألن التابع تابع.يأخذ حكم المهر المعجل وما يتبعه؛  وإذا ما اعتبر هذا الذهب من توابع المهر، فهو

 ( توابع المهر حكم المهر.47في المادة ) وقد أعطى قانون األحوال الشخصية األردني

 المسألة الثانية:

م الخاطب لخطيبته مااًل، أو هدايا ثمينة ثم  عدل عن الخطبة أو عدلت هي، واختلفا في المقبوض من المال الذي دفع على حساب  إذا قد 

عي أنه دفعها َصداًقا وعلى المهر المعجل، أو الهداي ا الثمينة التي هي من ضمن الصداق كمصاغ الذهب والمجوهرات الذهبية، هو يد 

عي أنه دفعها هبة، ورفع األمر للقضاء الشرعي، فهنا:  حساب المهر، وهي تد 

 إما أن يكون اختالفهما في نية الخاطب، أو في لفظه:

ه، فالقول قوله مع يمينه عند الحنفية والشافعية؛ ألن الهدية ال تصح بغير قول من نه من ضمن المهر وعلى حسابأ فإن كان في نيته

 .35الذي يهدي الشيء

 .36وعند الحنابلة: القول قوله بال يمين؛ ألنه أعلم بما نواه، وال تطلع المرأة على نيته

 .37على ملكه، وهو ينكر، وهذا عند الشافعية والحنابلةوإن اختلفا في لفظه، فالقول قوله مع يمينه؛ ألن الملك له، وهي تدعي عليه عقًدا 

 

 

 
                                                 

، وابن عابدين: محمد 197/ص 3، ج2، دار المعرفة، بيروت، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، . 35
، الشيرازي: إبراهيم بن علي، 23/ص 1هـ،ج1310، المطبعة الميمنية، القاهرة، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةأمين، 

 .62/ص 2دار الفكر، بيروت، ج المهذب، 
 .181/ص  7، ج المغني. ابن قدامة، 36
 .181/ص  7، ج المغني، ابن قدامة، 62/ ص2، جالمهذب. الشيرازي: 37
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 المطلب الثاني

 حكم رد الهدايا بين الخاطبين في حال العدول عن الخطبة

، يقوم الخاطب في العادة بتقديم بعض الهدايا في المناسبات المختلفة، وذلك من باب التودد إليها، وإيجاد نوع من األلفة والمودة بينهما

 مثل هذه الهدايا في حال عدول الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة؟ فهل يجب رد

 :عدة أقوال اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى

 القول األول: قول الحنفية:

اندرجت  إن كانت قائمة، وال رجوع إذا جراء أحكام الهبات عليها، من اشتراط القبض، وجواز الرجوع فيهإهذه الهدايا تأخذ حكم الهبة، و 

 38مانع من موانع الرجوع بالهبة، وهي: تحت

 زيادة الموهوب. -1

 موت الواهب أو الموهوب له. -2

 العوض عن الهبة. -3

 خروج الموهوب عن ملك الموهوب له. -4

 الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة. -5

 القرابة المحرمية بين الواهب والموهوب له. -6

 هالك العين الموهوبة في يد الموهوب له.  -7

(: "... أما األشياء التي أعطاها أحدهما لآلخر على سبيل الهدية 65وبهذا أخذ قانون األحوال الشخصية األردني، حيث ُنص في المادة )

 فتجري عليها أحكام الهبة". أي أحكام الهبة في المذهب الحنفي.
                                                 

وما بعدها، ابن عابدين،  227/ص  3ج  ، المكتبة اإلسالمية، بيروت،الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني: علي بن أبي بكر، . 38
 (.110( و)4، المادتان )التعليقات المرضية، صافي: 29/ص 1، جد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةالعقو 
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 القول الثاني: قول المالكية:

 المالكية بين كون الرجوع من طرف الخاطب، أو كونه من طرف المخطوبة.فرق 

فإن كان العدول من طرف الخاطب، فال يحق له أن يسترد  شيئا من الهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة؛ ألنه وهب بشرط إتمام 

 هداياه. الزواج، وهو المتسبب في عدم تحقيق هذا الشرط، وبالتالي ال يحق له الرجوع بشيء من

وإن كان العدول من طرف المخطوبة، فللخاطب أن يرجع عليها بكل ما قدمه من هدايا إذا كانت قائمة، فإن استهلكت استرد  قيمتها؛ ألنه 

وفرق المالكية أيضًا بين الهبة  ،39وهب بشرط إتمام الزواج، وهي السبب في عدم تحقيق هذا الشرط، فال يحل لها االحتفاظ بهداياه

ة والهبة التي يقصد صاحبها بها الثواب أو العوض، والضابط في ذلك: نية الخاطب في الهبة، فإن كان يقصد الثواب من هللاا فال المطلق

 يرجع في هبته، وإن كان يقصد ترغيب الخاطبة به وزيادة محبتها له فله الرجوع فيها، أو ببدلها إن تلفت، أو استهلكت.

 القول الثالث: قول الشافعية:

 الشافعية قوالن في المسألة رجح أحدهما الرملي ورجح اآلخر ابن حجر الهيتمي، وهما في الترجيح سواء. عند

 القول األول:

ما "له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء كان مأكاًل أو مشرًبا أم حلوى أم حلًيا، وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ ألنه إن

 40بها، فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف "أنفقه ألجل تزويجه 

 القول الثاني:

"إن كان الرد  منهم )أهل المخطوبة( رجع عليهم؛ ألنه لم يهد لهم إال بناء على أْن يزوجوه ولم يحصل غرضه، فإن كان الرد منه فال 

 وهذا القول يلتقي مع ما قاله المالكية.،41رجوع له؛ النتفاء العلة المذكورة "

                                                 
، وجدير بالذكر أن 11هـ، ص1417، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي: محمد عرفة، 39

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرأصل المذهب المالكي أنه ال يرجع الخاطب سواء كان الرجوع من جهته أو من جهتها، انظر: 
 .11ص

 3هـ، ج1403لفتاوى الكبرى للهيتمي، ، دار الكتب العلمية، بيروت، على هامش افتاوى الرملي. الرملي: شمس الدين محمد، 40
       175/ص
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قال: )من وهب هبة فهو أحق -صلى هللاا عليه وسلم-أن النبي -رضي هللاا عنهما-الشافعية بالحديث التالي: عن ابن عمر وقد استدل 

 .42بها ما لم يثب منها(

 وجه الداللة:

 .43ُجعل الواهب صاحب حق، بل له األولوية في هبته ما لم يصل إليه العوض من الموهوب له

 القول الرابع: قول الحنابلة:

وال يخفى أن الخاطب في هذه ،44تأخذ حكم الهبة، والهبة عندهم ال يجوز الرجوع فيها وإن لم يثب عليها، إال إذا كانت قبل القبض الهدية

 .45المسـألة قد أهدى المخطوبة وقبضت الهدايا، فال رجوع للخاطب بهديته على مخطوبته

وسلم قال:" ال يحل ألحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إال الوالد فيما  واستدل الحنابلة على ذلك بحديث ابن عمر عن النبي صلى هللاا عليه

 .46يعطى ولده "

هبته كالكلب يرجع في  وحديث ابن عباس رضي هللاا عنهما، قال: قال النبي صلى هللاا عليه وسلم:" ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في

 .47قيئه "

 للخاطب أن يرجع بما أهدى قبل العقد، كما جاء في الفروع:يجوز ه، فزواج المخطوبة من غير  واستثنى الحنابلة من ذلك حالة

 48"... وليست هديته من المهر نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وعد به فزوجها غيره رجع"

                                                                                                                                                                         
 94/ص 4هـ، ج1403، دار الكتب العلمية، بيروت، الفتاوى الكبرى . الهيتمي: ابن حجر، 41
/ 2هـ، تحقيق: عبد القادر عطا، ج 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمستدرك على الصحيحين. الحاكم: محمد بن عبدهللاا، 42

 .60ص
 .128/ص 6، ج بدائع الصنائعني: . الكاسا43
 .380/ص 5، جالمغني. ابن قدامة، 44
   .46/ص1، ج شرح قانون األحوال الشخصية السوري . الصابوني: 45
، كتاب الوالء والهبة عن سنن الترمذي، 291/ص3، ج3539جارة، باب الرجوع في الهبة، حديث رقم ، كتاب اإلسنن أبي دواد. 46

، وقال الترمذي حديث حسن 442/ص4، ج2132سلم، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، حديث رقم رسول هللاا صلى هللاا عليه و 
   لباني: حديث صحيح.، وقال األ1267/ص2لجامع الصغير، جصحيح، األلباني، صحيح ا

   164/ص3ج ،2622. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب ال يحل ألحد أن يرجع في هديته وهبته، حديث رقم 47
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 وفي اإلنصاف:

دين واقتصر عليه في الفروع، "... فإن كانت قبل العقد )يعني الهدية( وقد وعدوه بأن يزوجوه فزوجوا غيره رجع بها، قاله الشيخ تقي ال

:"إنما وهب في هذه الحال بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط -قلت: وهذا مما ال شك فيه" قال القاضي في الجامع

 .49الثواب"

 الترجيح:

الذي صدر منه العدول: الخاطب أم  في حكم الهدايا بعد العدول هو القول الذي يأخذ بعين االعتبار الشخص -وهللاا أعلم  -الذي يترجح

وهو أعدل األقوال؛ ألن إيجاب رد  الهدايا عند عدول الخاطب يجمع على المخطوبة ، بين المانعين والمجيزين المخطوبة؟ وهو قول وسط

لي، إال إذا كان في تلك ألم العدول وألم االسترداد، وكذلك عدم رد الهدايا عند عدول المخطوبة يجمع على الخاطب ألم العدول والغرم الما

 المنطقة عرف أو شرط ما فيعمل به في هذه الحالة ويكون بتراضي جميع األطراف .

 المبحث الرابع

وتطبيقات ذلك في المحاكم الشرعية  اإلسالميةالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حال العدول عن الخطبة في الشريعة 

 الشخصية األردني قانون األحوال األردنية من خالل مواد

 المطلب األول

 اإلسالميةفي حال العدول عن الخطبة في الشريعة الضرر المادي والمعنوي حكم التعويض عن 

ة، والتي ذهب فيها الفقهاء  50التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة من النوازل الفقهية المعاصرة المستجد 

 المعاصرون إلى أربعة آراء:

ر الرأي األول: عدم التعويض مطلًقا: ومن القائلين به الشيخ محمد بخيت المطيعي واألستاذ الدكتور محمد عقلة اإلبراهيم واألستاذ الدكتو 

 ، وأدلة القائلين بهذا الرأي:51عمر سليمان األشقر

                                                                                                                                                                         
 .302/ص 5هـ، ج1418، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفروع. ابن مفلح: محمد المقدسي، 48
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، تحقيق: محمد حامد الفقي. ج اإلنصاف. الماوردي: علي بن سليمان، 49
                       .203/ص5

 .47هـ، ص1420، 1، دار النفائس، طفقهية في قضايا الزواج والطالقمستجدات . األشقر، أسامه عمر، 50
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 : إن  العدول أمر جائز شرًعا، والجواز الشرعي يتنافى مع الضمان.أوالً 

أن  ثانًيا: إن  الِخطبة ليست عقًدا بل هي وعد بالعقد، وال إلزام في هذا الوعد، فمن عدل عن ِخطبته إنما يمارس حًقا من حقوقه، وال يجوز

 .52نرتب على ممارسة الحقوق أي تعويض

ت العادل عن ال  .53خطبة على اآلخر حًقا حتى ُيلزم بالتعويضثالًثا: لم ُيفو 

رابًعا: قد يلزم من الحكم بالتعويض إلزام الخاطب على الزواج عند عدم قدرته على دفع التعويض، وهنا يختفي الركن األعظم لعقد النكاح 

 .54وهو التراضي

 

 لة التي استدل بها:، ومن األد55الرأي الثاني: التعويض مطلًقا: ومن القائلين به: الشيخ محمود شلتوت

 القاعدتان الفقهيتان اللتان تأمران بإزالة ورفع الضرر، وهما: أواًل:

 .56ال ضرر وال ضرار -1

 .57الضرر يزال -2

 .58وال سبيل إلى إزالة الضرر سوى التعويض المالي

تعويض يتناسب مع مقدار ما تسبب به من ثانيا: إن الخاطب قد سبب للمخطوبة ضرًرا نتيجة عدم الوفاء بوعده، فال بد أن يترتب عليه 

 .59ضرر

 

                                                                                                                                                                         
، اإلبراهيم: نظام 47/ص1م، ج2017، 2، جامعة دمشق، طشرح قانون األحوال الشخصية السوري . الصابوني: عبد الرحمن، 51

   .77، األشقر: أحكام الزواج، ص233/ص 1األسرة في اإلسالم، ج
  47/ ص 1، ج الشخصية السوري شرح قانون األحوال . الصابوني: 52
 47/ ص 1، ج شرح قانون األحوال الشخصية السوري . الصابوني: 53
 .78، صأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة. األشقر: 54
 ، 47/ ص 1، ج شرح قانون األحوال الشخصية السوري . الصابوني: 55
 .165هـ، ص1409، 2ط ، دار القلم، دمشق،شرح القواعد الفقهية. الزرقا: أحمد بن محمد، 56
 .179، صشرح القواعد الفقهية. الزرقا: أحمد بن محمد، 57
 .397، صمستجدات فقهية. األشقر، 58
 .55/ص4، جالفروق . القرافي: أحمد بن إدريس، 59
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، على أن يكون التعويض عن الضرر 60الرأي الثالث: التعويض عن الضرر المادي فقط دون المعنوي، قال به الشيخ محمد أبوزهرة

 المادي الناتج عن التغرير ال االغترار.

لعدول، مثل أن يطلب نوًعا مخصوًصا من الجهاز، ثم يكون والتغرير هو: الضرر الذي ينشأ وللخاطب دخل فيه غير مجرد الخطبة وا

 العدول والضرر، فهو من باب المسؤولية التقصيرية.

 .61أما االغترار: فهو الضرر الناشئ عن مجرد الخطبة من غير عمل من جانب الذي عدل، وهذا االغترار ال تعويض عليه

 

الخطبة إذا ترتب عليه ضرر مادًيا كان أو معنوًيا، وبه قال الشيخ مصطفى السباعي، الرأي الرابع: إن  التعويض يترتب على العدول عن 

 ولكنه وضع ثالثة شروط لوجوب التعويض:

 أن يثبت أن  العدول لم يكن بسبب المخطوبة. -1

 أن يثبت أن العدول قد أضر بها مادي ا أو معنوي ا غير االستهواء الجنسي. -2

بته في الزواج من المخطوبة بما يستدل به عادة وعقاًل على تأكيد خطبته وتصميمه على إجراء عقد أن يكون الخاطب قد أكد رغ -3

 .62الزواج

 

 المناقشة والترجيح:

 أواًل: الضرر المعنوي:

جراء العدول  أحد الخاطبينويقصد به الضرر الذي يترتب على العدول عن الخطبة ويتعلق بالمشاعر واألحاسيس والسمعة التي تلحق 

ففي كثير من األحوال يكون العدول من الخاطب بال سبب، وناشئا عن استهتار، ومؤديا إلى اللعب في مشاعر الفتيات عن الخطبة، 

والتشهير بهن؛ مما يؤدي إلى حرمان الفتاة من فرصة الزواج واالرتباط في المستقبل، بسبب ما ينشأ عن العدول من تشهير للسمعة 

قائق، وترويج للشائعات الكاذبة، التي قد تؤدي إلى  تنفير الشباب من التقدم للفتاة التي عدل عن خطبتها ونشر لألسرار، وتزوير للح

                                                 
 .74، دار الفكر العربي، )د.ط(، )د.ت(، صمحاضرات في عقد الزواج وآثاره. أبو زهرة: محمد، 60
 .74، صمحاضرات في عقد الزواج وآثاره. أبو زهرة: محمد، 61
 .48/ص 1، جشرح قانون األحوال الشخصية السوري . الصابوني: 62
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بدون سبب مقبول أو مبرر، فهذا ال شك أن فيه ضررا بالمخطوبة، فكان ال بد من النظر إلى الضرر الذي  ترتب على العدول عن 

واألحاسيس المرتبطة بالشرف والسمعة من األمور التي ال تقدر بقيمة للتعويض  الخطبة وتعويض الفتاة عن ذلك، وإن كانت المشاعر

 على انتهاك حرمتها.

 ثانًيا: الضرر المادي:

األضرار المادية ال تقتصر على المهر وتوابعه أو الهدايا بين الخاطبين كما ذكر قانون األحوال الشخصية األردني، بل هي أعم من  

 :-ثالعلى سبيل الم-ذلك، منها 

ترك العمل بناء على طلب من الخاطب وتغريرها بأنه هو الذي سينفق على البيت فال داعي لعملها خارج المنزل، فعندما يتم  -1

العدول عن الخطبة ال تستطيع المخطوبة العودة إلى العمل كونها قدمت استقالتها، وبالتالي تضيع حقوقها، وربما ضاعت 

وبالتالي يقع الضرر المادي على المخطوبة جراء ترك العمل، وربما يكون لها مدة طويلة  الفرصة عليها في العمل مرة أخرى،

 في العمل، وتحرم من التقاعد وأخذ حقوقها كاملة.

ترك الدراسة بناء على طلب الخاطب، ففي حال العدول عن الخطبة من قبل الخاطب، تقع المخطوبة في الضرر وذلك بعدم  -2

 راسة بنفس الظروف السابقة وفي نفس التخصص إن طالت مدة ترك الدراسة.استطاعتها العودة إلى الد

شراء أثاث مخصوص يرغب به الخاطب وأرادت أن تشتريه له بناء على رضاه بذلك الشراء أو العكس، ففي حال العدول عن  -3

بة اآلخر، وهو من عدل الخطبة تتضرر المخطوبة أو الخاطب بتحمل تكاليف هذا األثاث الذي اشتراه أحدهما بناء على رغ

 عن الخطبة بدون سبب مقبول.

 وبعد معرفة األقوال واالطالع على األدلة يذهب الباحثان إلى ما يلي:

القول بعدم التعويض مطلقا بحجة أنه قد مارس حقا من حقوقه فيه نظر، فنحن نعلم أن الشريعة حذرت من إخالف الوعد دون  -1

ُته من صفات الم : )آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب وإذا وعد -صلى هللاا عليه وسلم-نافقين، فقال النبيسبب مقبول، بل وَعدَّ

، وأما 64. ونجد أن الشريعة نهت عن التعسف في استعمال الحق؛ ألنه يؤدي إلى اإلضرار باآلخرين63أخلف وإذا اؤتمن خان(

                                                 
 (.108) 78/ص1، باب بيان خصال المنافقين، جالصحيح(. مسلم، 33) 16، ص1، باب عالمة المنافق، جالصحيحالبخاري، 63
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ت العادل عن الخطبة على اآلخر حًقا حتى ُيلزم بالتعويض  فغير دقيق؛ ألنه قد يفوت عليها خاطب أو خطاب قولهم: لم ُيفو 

 آخرون، وقد تطول فترة الخطبة فال يرغب بعدها الخاطبون فيها.

القول بالتعويض مطلقا فيه نظر؛ ألنه قد يكون العدول بسبب مقبول، وقد تكون فترة الخطبة قصيرة لم يترتب عليها أي ضرر،   -2

 فال بد من وضع ضوابط لهذا القول.

القول بالتعويض عن الضرر المادي فقط دون المعنوي، هذا التفريق ال داعي له، حيث إنه من المعلوم أن الضرر المعنوي   -3

أحيانا يفوق الضرر المادي، وإذا كان الضرر المادي يقابله مال، فربما ال ُيمحى أثر الضرر المعنوي ولو قدم ما قدم من مال، 

وع الناس في عرضها إذا تركها الخاطب بعد فترة خطبة، أليس هذا أعظم ضررا من الضرر فالكالم مثال في سمعة الفتاة ووق

 المادي؟ وتفويت فرص زواجها بسبب إطالة فترة الخطبة ثم يكون العدول، أليس هذه أعظم ضررا من الضرر المادي؟  

مادًيا كان أو معنوًيا بالضوابط التي القول الرابع وهو إن  التعويض يترتب على العدول عن الخطبة إذا ترتب عليه ضرر   -4

وضعها صاحب هذا الرأي هو األقرب إلى الصواب، وقد يقول قائل: إن الضوابط التي وضعها صاحب هذا الرأي تكون في 

حال عدول الخاطب وليس المخطوبة، فالجواب عليه أن الضرر الالحق بالمخطوبة أعظم ضررا وربما ال ُتمحى آثاره، بينما 

تطيع أن يخطب بعد ذلك وفي أي وقت، ولكن هذا ال يمنع من إثبات التعويض للخاطب إذا ثبت أنه قد لحق به الخاطب يس

 ضرر مادي أو معنوي بسبب عدول الفتاة عن الخطبة، وترجيح هذا القول لما يلي:

كما قال محمد إذا كان من جوانب الحكمة من مشروعية متعة الطالق، درء الشبهات، التي قد تدور حول المطلقة،   . أ

إن في الطالق غضاضة وإيهاما للناس أن الزوج ما طلق زوجته إال وقد رابه منها شيء، فإذا هو متعها ” رشيد رضا 

ق كان المتاعا حسنا، تزول هذه الغضاضة، ويكون هذا المتاع الحسن، بمنزلة الشهادة بنزاهتها، واالعتراف بأن الط

هللاا تعالى أمرنا أن نحافظ على األعراض بقدر  ا، أي لعلة فيها؛ ألنمن قبله؛ أي لعذر يختص به، ال من قبله

، فإن هذه الحكمة نفسها تتحقق من خالل 65الطاقة، فجعل هذا التمتيع، كالمرهم لجرح القلب، لكي يتسامع به الناس"

عويض ليس ناتجا إيجاب التعويض عند العدول عن الخطبة، وال يمنع من ذلك كون المتعة مترتبة على عقد، بينما الت

عن عقد وإنما وعد؛ ألن اآلثار الناتجة عن الطالق التي من أجلها كانت المتعة هي نفس اآلثار الناتجة عن العدول 

 عن الخطبة دون سبب مقبول.

                                                                                                                                                                         
 .2873-2864/ص4دار الفكر، دمشق، ج ،4، طالف ْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  64
 .341/ ص2م، ج1990، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المنارهـ(، 1354محمد رشيد بن علي رضا )ت  65
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قد يكون التعويض من باب التدابير الشرعية؛ ألن من الناس من ال يردعه إيمانه، والخوف من عقاب هللاا تعالى،  . ب

بة لعبا ولهوا، فإذا عرف أن هناك تبعات مالية، وهو التعويض، قد يكون ذلك رادعا له بعدم العدول دون ويتخذ الخط

 سبب مقبول.

، حيث ذهب المالكية في مشهور األقوال 66يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ االلتزام الذي سبق ذكره . ت

سبب ودخل الموعود بالسبب، أي فيجب الوفاء بالوعد  إن كان مبنيًا على بأن الوعد ملزم وهو قول عند الحنفية

الزواج  الموعود السبب ونفذه. مثل: اشتر جهازا وأنا أتزوجك، فإذا اشترى فعاًل وجب عليها المعلق على سبب، وباشر

طبها: منه. أو قال لها بعدما خطبها: اتركي الوظيفة وأنا أتزوجك، فإذا تركت فعليه أن يتزوجها. أو قال لها بعدما خ

اصبري حتى أجهز نفسي، وصبرت وذهب عليها الخاطبون اآلخرون وطال أمد الخطبة كسنوات مثال، فعليه أن 

 يتزوجها. 

م( من أنه إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى، ألحقت 1939ولذا نجد أن القضاء المصري أقر ما قررته محكمة النقض سنة )

 بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أي الخطأ الذي سبب ضررًا بالغير.ضررًا بأحد الخطيبين، جاز الحكم 

 إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادًيا كان أو معنوًيا ال بد أن يحاط بالضوابط اآلتية:والقول بالتعويض 

 ينة أو عن طريق تحكيم الخبراء.أن يثبت للمحكمة أن العدول قد أضر بالمتضرر مادي ا أو معنوي ا، وقد يكون اإلثبات بالب -1

أن يكون الخاطب أو الخاطبة قد أكدا رغبتهما في الزواج بما يستدل به عادة وعقاًل على تأكيد خطبتها وتصميمها على إجراء   -2

 عقد الزواج.

فتتركها يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق اآلخر بسبب عدوله، كأن يطلب الخاطب من المخطوبة ترك وظيفتها،  أن  -3

بناء على رغبته، أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكنًا خاصًا قريبا من أهلها، فيجوز الحكم بالتعويض عن الضرر لعدوله 

 .67عن الخطبة، لتسبب العادل في الضرر وتغريره الطرف اآلخر

 سب تقدير القاضي أو الخبراء.أن يكون التعويض المادي بمقدار الضرر الالحق بالمتضرر، أما التعويض المعنوي فيكون ح  -4

                                                 
 .6511/ص9، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  66
 .6512/ص9، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  67
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عدم إطالة مدة الخطوبة بحجة التعرف على المخطوبة، وتحريم الخلوة -تجنبا للضرر المعنوي -وال بد من اإلشارة إلى أنه من األفضل

لضرر المعنوي بالمخطوبة والخروج معها خارج المنزل دون محرم، واإلسراع في إتمام عقد الزواج، فإتمام عقد الزواج هو السبيل لتجنب ا

 الناتج عن العدول عن الخطبة دون سبب مقبول.   

ما دام أنه ليس -فعال كان أم تركا-عدم تسرع الخاطب أو المخطوبة في اإلقدام على أي التزام مادي-تجنبا للضرر المادي-ومن األفضل

 هناك عقد شرعي مكتمل األركان. 

م إال ما يتعلق 2019لسنة  15الخطبة في قانون األحوال الشخصية األردني رقم  هذا ولم يرد ذكر للضرر المادي الناتج عن العدول عن

بالمهر أو المدفوع على حساب المهر والهدايا بين الخاطبين، كما لم يرد ذكر للضرر المعنوي، وهذا ما يمكن أن يوصى به من خالل 

 هذه الدراسة.

 

 المطلب الثاني

 حوال الشخصية األردنيقانون األ عن الخطبة في المحاكم الشرعية األردنية حسبتطبيقات التعويض المادي عن ضرر العدول 

سبق البيان أن قانون األحوال الشخصية األردني تطرق إلى التعويض في ما يتعلق بالمهر أو المدفوع على حساب المهر، أو الهدايا   

 سائل المتعلقة باألحكام البدلية في الخطبة. بين الخاطبين فقط، ومما ال شك فيه أن العدول عن الخطبة ُيعد من الم

المخطوبة رد جميع ما دفع  يجب البدل )المهر وهو بدل مقابلة( وبالتالي وجب على والعدول عن الخطبة رجوع عن الوعد ال العقد، فلم

 إن لم يوجد مثله أو كان قيميًا. إن كان مثليًا _أو قيمته يوم قبضه-إن انتفعت به أو أتلفته-على حساب المهر إن كان قائمًا أو مثله 

الطرفين عن الخطبة أو  الشخصية األردني الجديد حيث جاء فيها:" إذا عدل أحد ( فقرة )ب( من قانون األحوال 4وهذا ما ذكرته المادة )

قيمته يوم قبضه إن إن كان قائما، أو  الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين انتهت بالوفاة، فللخاطب أو ورثته

 تعذر رد عينه أو مثله "
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المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازًا فلها الخيار بين  وكما جاء في نفس المادة فقره )ج( ما يلي:" إذا اشترت  

الخيار إذا كان العدول منها  في الجهاز كاًل أو بعضًا إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من

"68 

تلف فال بد من رد بدله؛  العدول عن الخطبة رد عينه إن كان قائما، فإن استهلك أو ويمكن القول بأن المال المدفوع: األصل فيه حال   

تطبيق لصورة من صور  بمثله، وهذا في حال عدم قدرة المخطوبة على اإلتيان قبضه إن كان قيميا أي مثله إن كان مثليا، أو قيمته يوم

 األحكام البدلية في شرعنا الحنيف.

 حوال الشخصية األردني فقد نص على حكم العدول عن الخطبة وحاالته في المادتين الثالثة والرابعة منه فجاء فيهما: وأما قانون األ   

 وال بقبول الهدية. ،أي شيء على حساب المهر( منه تنص على أن: ال ينعقد الزواج بالخطبة وال بقراءة الفاتحة وال بقبض 3المادة )

 ( منه تنص على أن:4المادة )

 أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين 

 يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.إن كان قائمًا أو قيمته 

ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازًا فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز 

 كاًل أو بعضًا إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمًة وإال فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وال تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما د. َيردُّ من عدل 

 لم تكن أعيانها قائمة.

 69حال دون عقد الزواج ال يد ألحد الطرفين فيه، فال يسترد شيء من الهدايا. ،ه. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض

                                                 
( 5578مية رقم )م المنشور في الجريدة الرس216لسنة  15ردني رقم حوال الشخصية األة قاضي القضاة، األردن، قانون األ. دائر 68

 م 2/6/2019تاريخ 
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م بشأن العدول عن الخطبة 2019لسنة  15ردني رقم من قانون األحوال الشخصية األ 4مدى تطبيق المادة  مثلة التطبيقية علىومن األ

 والتعويض عن الضرر المادي المترتب على ذلك وفق القانون في المحاكم الشرعية األردنية:

لمهر ومقداره أربعة آالف دينار مصاغ ذهبي فانخفض سعر امرأة مخطوبة عدلت عن الخطبة وقد اشترت بما دفع على حساب ا أوال:

 ؟فهل يلزم الخاطب بقبول الذهب المصاغ، الذهب فطالبها الزوج بإعادة المبلغ فرفضت المخطوبة واكتفت بإعادة

لخاطب ما تسليم ا ب المهر، أوعادة ما قبضته على حسالخطبة فيسقط حقها في الخيار بين إ المخطوبة هي التي عدلت عن ا إنحيث 

 .دينار 4000عادة قيمة سعر الذهب يوم قبضه وعليها إ  اشترته من الجهاز،

 :على حساب المهر يحق للخاطب )أو أحد الورثة( استرداد ما دفعه للمخطوبةمتى المادة الرابعة من قانون األحوال الشخصية وقد بينت 

 .الخاطبين أحدعدول : العدول 

 .الورثة( أحدالخاطبين ) أحدوفاة : الوفاة 

 ؟اشترته المخطوبة على حساب المهر : الذيالجهاز

 :على حساب المهر أو ببعضه جهازاً  إذا اشترت المخطوبة بما قبضته: العدول

 ا الخيار بينإذا كان من الخاطب فله: 

 .: أن تعيد ما قبضته نقداً نقدأ -

 : أو أن تسلم ما اشترته من الجهاز كال أو بعضا عينًا.عيناً  -

 يسقط حقها في الخيار كان من قبل المخطوبة: اذإ. 

 ؟من هدايا

 من عدل عن الخطبة إذا كانت الهدايا:: العدول 

                                                                                                                                                                         
( 5578م المنشور في الجريدة الرسمية رقم )216لسنة  15ردني رقم حوال الشخصية األة قاضي القضاة، األردن، قانون األ. دائر 69

 م 2/6/2019تاريخ 
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 فإنها تستردقائمة :. 

 يانفمثلها من األع: غير قائمة. 

  ًفقيمتها يوم قبضهاغير قائمة و تعذر ردها عينا :. 

 لم تكن أعيانها نما يسترد قيمتها(، ما ال تسترد مثلها أو عينها )إ : )كالحلويات( فإنهاتستهلك بطبيعتها

 .قائمة )كالعطور(

 .إذا انتهت الخطبة بالوفاة: ال يتم استردادها: الوفاة 

 .: ال يتم استردادهاالزواج ال يد ألحد الطرفين فيه إذا كان بسبب عارض حال دون عقد: سبب عارض 

 :حساب المهر من قانون األحوال الشخصية األردني علىاد ما دفع دمثال تطبيقي على كيفية استر ثانيا: 

وقطعة  ،( ثالثمائة دينار300لها مجوهرات بقيمة ) وأهدى ،( خمسمائة دينار على حساب المهر500خطب شاب فتاة ودفع لها مبلغ )

ذا . فإ( خمسين دينار50وحلويات بقيمة ) ( مائتين وخمسين دينار250ذهبية بقيمة ) ةوساع ،( مائتي دينار200قماش حرير بقيمة )

ت المخطوبة عن لذا عد. فإ، وتم استهالك الحلوياتقطعة القماش ثوباً  وقامت بخياطة( مائتي دينار 200باعت المجوهرات بمبلغ )

 ؟دفعه لها فبماذا تحكم مع التعليلالخطبة وطلب الخاطب جميع ما 

 :من عدلت عن الخطبة ذا كان المخطوبةإ -1

 :على حساب المهر

 .( دينار500ها قائمه فترد نقدًا )ألن( خمسمائة دينار: 500على حساب المهر ) 

 :الهدايا

إذا أمكن  فيرد مثل المجوهرات ألنها غير قائمة: ( مائتي دينار200بمبلغ ) باعتها( ثالثمائة دينار 300مجوهرات بقيمة ) 

 .( دينار300فقيمتها يوم قبضها ) ، وإذا تعذر ذلكذلك

، وإذا رد مثل قطعة القماش إذا أمكن ذلكفي ألنها غير قائمة: ( مائتي دينار وخاطتها ثوبا200) ر بقيمةوقطعة قماش حري 

 ( دينار.200فقيمتها يوم قبضها )تعذر ذلك 
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 فترد عينًا )الساعة(. ألنها قائمة: ا( مائتين وخمسين دينار 250بقيمة )ذهبية  وساعة 

 .، وأعيانها ليست قائمة، ألنها تستهلك بطبيعتهاا( دينار 50قيمتها يوم قبضها )ترد : ا( خمسين دينار 50وحلويات بقيمة ) 

 

 كيف يتم استرداد كل مما يأتي؟  ومتى؟ م2019لسنة  15األردني رقم  المادة الرابعة من قانون األحوال الشخصيةوقد بينت 
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بسبب عارض حال  عدول المخطوبة عدول الخاطب حد الخاطبينموت أ 

 الزواجدون عقد 
دفع على حساب المهر

 

     

 استــرداد :

فلورثته الحق في 

استرداد مـا دفع على 

 حساب المهر:

 -إن كان قائمًا :  -1

 نقدا أو عينا

إن تعذر رد عينه  -2

 أو مثله :

 قيمته يوم قبضه -

 استــرداد :

فللخاطب الحق في 

استرداد مـا دفع على 

 حساب المهر:

 -إن كان قائمًا : -1

 أو عينا . نقدا

إن تعذر رد عينه  -2

 أو مثله

 فقيمتها يوم قبضه

 استــرداد :

فللخاطب الحق في 

استرداد مـا دفع على 

 حساب المهر:

 -إن كان قائمًا :  -1

 نقدا أو عينا .

إن تعذر رد عينه  -2

 أو مثله :

 قيمته يوم قبضه -

 استــرداد :

فللخاطب الحق في 

استرداد مـا دفع على 

 حساب المهر:

 -إن كان قائمًا :  -1

 نقدا أو عينا

إن تعذر رد عينه  -2

 أو مثله :

 قيمته يوم قبضه -

ضه
ضته على حساب المهر جهاز بكله أو بع

شراء المخطوبة ما قب
 

 استــرداد :

فللخاطب أو ورثته 

الحق في استرداد مـا 

دفع على حساب 

 المهر:

 -إن كان قائمًا :  -1

 نقدا أو عينا

عينه إن تعذر رد  -2

 أو مثله :

 قيمته يوم قبضه -

 الخـــيار باالسترداد :

للمخطوبة الخيار بين 

إعادة ما قبضته أو 

تسليم ما اشترته من 

الجهاز كال أو بعضا 

إذا كان العدول من 

 قبل الخاطب

يـــسقط الخيار 

 باالسترداد:

ويسقط حقها في 

الخيار إذا كان العدول 

 من قبلها

 

 استــرداد :

ورثته فللخاطب أو 

الحق في استرداد مـا 

دفع على حساب 

 المهر:

 -إن كان قائمًا :  -1

 نقدا أو عينا

إن تعذر رد عينه  -2

 أو مثله :

 قيمته يوم قبضه -
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 :حسب النموذج اآلتي طلب استرداد ما دفع على حساب المهر ويكون 

 بسم هللاا الرحمن الرحيم

 المدعي : .........................................     وعنوانه  ....................... 

 ..................................... وعنوانه ...........................المدعى عليه : 

 استرداد ما دفع على حساب المهر طلب نوع الدعوى:

 وقائع الدعوى 

 دينار أردني  ومؤجله  ........  ، وسمى لها مهرًا معجله  ألفامعتدة لغيره بتاريخ ...الغير قام المدعي بخطبة المدعى عليها لقد -1

 ف دينار أردني .آال ةثالث

 .ا مهرها المعجل كامالً ودفع له هبية بقيمة خمسمائة دينار أردني،بعد الخطبة بعث المدعي للمدعى عليها بهدية عبارة عن ساعة ذ-2

الهدايا في فترة الخطوبة
 

 ال يــسترد :

فال يسترد  شيء من 

 الهدايا.

 يــــرد :

يرد من عدل عن 

 الخطبة الهدايا :

 إن كانت قائمة -1

مثلها أو قيمتها  -2

 يوم القبض

وال تسترد الهدايا -3

إذا كانت مما تستهلك 

بطبيعتها ما لم تكن 

 أعيانها قائمة.

 يــــرد :

يرد من عدل عن 

 الخطبة الهدايا :

 إن كانت قائمة -1

مثلها أو قيمتها  -2

 يوم القبض

وال تسترد الهدايا -3

إذا كانت مما تستهلك 

بطبيعتها ما لم تكن 

 ئمة.أعيانها قا

 ال يــسترد :

فال يسترد  شيء من 

 الهدايا.
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يت تمام مراسم عقد الزواج أو توفلمدعي أو امتنع وليها والدها عن إعدلت المدعى عليها عن الخطبة وامتنعت عن الزواج با-3

 المخطوبة بتاريخ ............ وذلك قبل عقد زواجه منها 

هذه مما استوجب إقامة ى حساب المهر المعجل، المدعى عليها ممتنعة عن رد ما بعث إليها من هدايا أو رد ما دفع عل -5

 الدعوى 

 .بهامحكمتكم الموقرة صاحبة االختصاص والصالحية للنظر في هذه الدعوى والبت  -5

 : الطلب

 هذه الدعوى  بليغ المدعى عليها نسخة من الئحةت -1

 وما دفعه على حساب المهر المعجل للمدعى عليها   لمدعي باسترداد ما بعثه من هداياثبات الحكم لبعد المحاكمة وعند اإل -2

 .القانونية المدعى عليها الرسوم والمصاريف تضمين -3

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 : تحريرًا في

 وكيل المدعي: المدعى   أو 
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 الخاتمة

 :النتائج

 :لصت الدراسة إلى النتائج التاليةخ 

 طلب الرجل الزواج بامرأة معينة تحل له شرًعا.وهي ، هي التماس النكاح على وجه تصح به شرعا* الخطبة: 

 .وعد ملزم؛ فهو ملزم ديانة ال قضاءوعلى فرض من قال بأن الخطبة  ،وعد بالزواجمجرد التكييف الفقهي والقانوني للخطبة أنها * 

 * العدول هو: أن يتراجع الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة بعد تمامها وحصول الرضا منهما.

ويترتب على العدول عن الخطبة رد المهر للخاطب إن كان دفعه  ،* يجوز العدول عن الخطبة بسبب، ويكره إذا كان بال سبب

 .عليه يد مودعة )يد أمانة( للمخطوبة أو وليها ويد المخطوبة

قبل العقد يجب أن يرجع كاماًل للخاطب؛ ألنه ال سبب مشروع الستحالله من قبل المخطوبة -على حساب المهر-المدفوع سلفـًا * المال 

 بعد عدول الخاطب.

ة من المخطوبة وبسببها في حال العدول عن الخطبوتردإن كان العدول من طرف الخاطب أو بسببه، بين الخاطبينال ترد الهدايا * 

 يجبردها للخاطب.

* حكم الشبكة )الذهب المقدم خالل الخطبة( راجع للعرف عند عدم النص على صفة قبضها، هل هي من المهر أو الهدايا؟ مع أن 

 أو توابعه، والتابع تابع. ها من المهر،الظاهر في بالدنا أن

إذا تم العدول عن الخطبة ولم يترتب على هذا العدول ضرر فال تعويض في هذه الحالة، وإذا تم العدول عن الخطبة من أحد طرفي  *

إلى  األردني . ولم يتطرق قانون األحوال الشخصيةذا الضرر شرعاً بالتعويض له عن ه الخطبة ولحق بالطرف اآلخر ضرر، وجب الحكم

 ر المادي فتطرق إلى حكم رد المهر والهدايا بين الخاطبين فقط.الضرر المعنوي، وأما الضر 

قد يكون بحسب نوعيته أشد وأعظم ، و اإلسالميةبالمقياس الشرعي واالجتماعي له اعتباره المتميز في نظر الشريعة  المعنوي إن الضرر *

 .استحق الجزاء في الدنيا واآلخرة في الميزان الشرعي من األضرار المادية الكبرى، فإذا ارتكبه إنسان عدوان وافتراء
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 :التوصيات

 

 :التالية خلصت الدراسة إلى التوصيات

غير المهر المعجل  الماديم تتعلق بالضرر 2019لسنة  15ضافة مواد قانونية في قانون األحوال الشخصية األردني رقم ضرورة إ-1

حفظا لحقوق الطرفين، وردعا لمن يتخذ الخطبة ؛ التعويض وآليتهلمعنوي في حال العدول عن الخطبة، وتبين حكم اوالهدايا، وبالضرر 

 .لهوا ولعبا ثم يعدل عنها دون سبب مقبول

( من قانون األحوال الشخصية األردني والمتعلقة بحكم رد الهدايا بين الخاطبين في حال العدول 65ضرورة إعادة النظر في المادة )-2

إذا كان العدول  ة، وقد رجحت الدراسة ما ذهب إليه المالكية، والشافعية في رواية من أنه:عن الخطبة، حيث أخذت المادة بقول الحنفي

من طرف الخاطب، فال يحق له أن يسترد  شيئا من الهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة؛ ألنه وهب بشرط إتمام الزواج، وهو المتسبب 

يء من هداياه، وإن كان العدول من طرف المخطوبة، فللخاطب أن يرجع في عدم تحقيق هذا الشرط، وبالتالي ال يحق له الرجوع بش

عليها بكل ما قدمه من هدايا إذا كانت قائمة، فإن استهلكت استرد  قيمتها؛ ألنه وهب بشرط إتمام الزواج، وهي السبب في عدم تحقيق 

 هذا الشرط، فال يحل لها االحتفاظ بهداياه.

-األسرةبداية تكوين -ضرورة توعية الناس بالحقوق التي كفلها الشرع لهم والواجبات التي يجب أن يقوموا بها ابتداء من فترة الخطبة-2

بمرحلة الزواج وما بعدها من حقوق األوالد والنفقة، وأن يعرفوا أيضا ماذا يترتب عليهم في حال العدول عن الخطبة أو الطالق  مرورا

لتوعية تكون من خالل تضمين ذلك في المناهج التدريسية أو وضع مواد تدريسية خاصة بهذا في المدارس والجامعات، ونحو ذلك. وا

ن من كثرة حاالت رار للمجتمع، ونظرا لما يالحظ اآلكون األسرة نواة المجتمع واستقرارها استق ؛وعقد دورة إلزامية للخاطبين قبل الزواج

 الطالق ألسباب تافهة.
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 وأثرها في كشف الجريمة العام األمنمن قبل رجال  تحريز األدلة الرقمية

 عمر محمد العكايلة

 ةجامعة مؤت

 الملخص

واعتمدت الدراسة  ،العام وأثرها في كشف الجريمة األمنتحريز األدلة الرقمية من قبل رجال التعرف على  إلىهدفت الدراسة 

 وثباتها،والتي تم التأكد من صدقها  الدراسة،واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات من عينة  التحليلي،على المنهج الوصفي 

وقد توصلت  الجرمية،( ضابط وضابط صف وفرد اختيروا عشوائيا من إدارة المختبرات واألدلة 277وتكونت عينة الدراسة من )

 تية:إلى النتائج اآلالدراسة 

من وجاء  4.48بمتوسط حسابي مرتفعة  ةجاء بدرج هاواستخالص ام في تحريز األدلة الرقميةالع األمنن مستوى دور جهاز إ 

، وجاءت الخبرات اإلدارية  4.48بمتوسط حسابي  مرتفعةحيث احتلت الخبرة الفنية درجة  خالل نتائج محاور االستبيان،

ية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنوتلتها مدى فاعلية اإلجراءات  4.45بمتوسط حسابي  مرتفعةواللوجستية بدرجة 

ليها الدراسة تم تقديم عدد من إوفي ضوء النتائج التي توصلت  4.52وبمتوسط حسابي  مرتفعةجاءت بدرجة  ةلكترونياإل

نية ليتسنى لهم كشف الجريمة األمومواكبة التطور التكنولوجي لألجهزة والتدريب الالزم التوصيات منها: تقديم كافة الدعم 

 خصوصا المحدقة بالوطن. ةلكترونياإلخطار الجرائم أي بأبعاد األردنالمجتمع  أفرادة بكل سهولة، توعية لكترونياإل
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Collecting Digital evidences by public security personnel and its impact on the 

detection of crime 

Abstract 

The study aimed at identifying of the Collecting Digital evidences by public security personnel 

and its impact on the detection of crime. The study used some analytical and descriptive 

statistical approaches to achieve its objectives. The researcher used a questionnaire consisted of 

two parts to collect field data. The population of the study composed of the workers in the 

department of laboratories and criminal evidence. 

The study sample consisted of 277 workers who were chosen randomly. The study concluded 

that the level of the role of the Public Security Agency in obtaining and extracting digital 

evidence came to a high degree with an arithmetic average of 4.48. The technical expertise 

achieved a high degree with an arithmetic average of 4.48. The administrative and logistical 

experiences also achieved a high degree with an arithmetic average of 4.45, followed by the 

effectiveness of technical security measures in the detection of cybercrime with a mean of 4.52. 

In light of the results of the study, a number of recommendations were made, including: 

providing all the necessary support and training and keeping pace with the technological 

development of the security services so that they can detect cybercrime with ease, and educating 

members of Jordanian society about the dimensions of the dangers of cybercrime Especially for 

the country. 
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 مقدمة

تلك  حيث عملت اإلنترنتجهزة الحاسوب وشبكة أحديثة مثل  نتاج وسائل تقنيةإإلى دى التطور التكنولوجي الكبير في عصرنا أ

حتى أصبح االعتماد عليها كبيرا في شتى  ،في حياتهم الخاصة وعالقاتهم االجتماعية فرادالوسائل على تغيير عادات األ

 .نسان أصبح عبدا للتكنولوجيان اإلإ :مجاالت الحياة، ويمكن القول

والدول لما تتميز به من السرعة والدقة في تجميع  فراداألثارا إيجابية وشكلت قفزة نوعية في حياة آن الثورة التكنولوجية تركت إو 

حدثتها التكنولوجيا والمتمثلة في ظهور الجرائم أثار سلبية أيضا آنه يوجد أولكن ال ننكر  ،المعلومات والقدرة على تخزينها

 فراداألدد مصالح يه اودولي اقليميإو  امحلي االمستحدثة لم تكن موجودة من قبل، والتي أصبحت في الوقت الحاضر تشكل خطر 

جرامي جديد يختلف عن الفكر للجرائم التقليدية. إوالدول في جميع المجاالت وتطور مع هذه الجرائم المستحدثة فكر 

 (2020)الخشاشنة،

صبحت عبئا كبيرا عليهم ومهام كبيرة تفوق القدرات أحيث  ،األردنالعام في  األمنولقد شكلت هذه الجرائم تحديا كبيرا لرجال 

مة هذه ءوذلك بسبب عدم مال ،تاحة لهم وفق أسس وقواعد إجراءات البحث والتحري واستخالص األدلة الجنائية التقليديةالم

 ،اآلليومنها جهاز الحاسب  ،ةلكترونياإلعن طريق األجهزة  أالجرائم المستحدثة التي تنش إثباتفي  تهاوكفاي النظم الكالسيكية

ولنا يتقدم ن كل شيء من حأفكما نعلم  ،و الكالسيكية مجدية للجرائم المستحدثةأفلم تعد أساليب التحري والتحقيق القديمة 

، ويختص بها في إدارات متخصصة ةلكترونياإلقساما خاصة للجرائم أ األردنالعام في  األمنت مديرية أويتطور ولهذا فقد أنش

عن المجرم حال ارتكابه  أوتحريز األدلة الرقمية التي تنش الفنية في مجال استخالصمن الخبرة  خبراء على مستوى عال  

 ها من قبل الخبراء تتطلب مهارة عالية وسرعة استجابة لمسرح الجريمة.إثباتن عملية تحريز األدلة الرقمية و إحيث  ،للجريمة

 ،دلة الجرمية من المواضيع المتطورة وبشكل مستمروفي إدارة المختبرات واأل األردنن موضوع األدلة الجنائية في أوال شك 

ويمكن  ،و رقمي يظهر على جهاز الحاسب اآلليأ إلكترونيبل أصبح  ،ن الدليل نفسه لم يعد ماديا بمعناه التقليديإحيث 

ن المحاكم في أولهذا نجد  تها،وكيفي هذا الدليل إلىو بطريقة الوصول أ ،ن يالحظ ذلكأمسحه خالل أجزاء من الثانية دون 

يقاع إاألمر و تتعامل مع األدلة الرقمية بحذر شديد لكي يتسنى للقاضي اخذ الحكم بالعدل وذلك بعد التأكد من هذا  األردن
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ال بوجود دليل دامغ إاألمر وال يمكن تطبيق هذا  ،ال بنصإفال جريمة وال عقوبة  ،العقوبة المناسبة للجاني الذي ارتكب الجريمة

 الجريمة ظرفية. تعد  ال فإب الجاني لجريمته و يدل على ارتكا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ل بعد التأكد من قطعية الدلي بعد ثبوت إدانته عن طريق األدلة ساس العدل في المحاكم هو توقيع العقوبة على المتهمأإن من 

بعد تجهيز كافة األدلة واألوراق الثبوتية من قبل النيابة العامة متمثلة بالمدعي العام ورجال  وثبوته لدى القاضي تجاه المتهم

هو في غاية األهمية، ولكن مع الزيادة المتسارعة في الجرائم المرتكبة باستخدام تقنية  ثباتن موضوع اإلإولذلك ف ،العام األمن

مثل هذه الجرائم المستحدثة ذات الطبيعة  إثباتوبات التي تعترض نشأت إشكاليات ترتبط بالصع اإلنترنتو  اآلليالحاسب 

شكاليات تتعلق بعدم تركها آلثار مادية في مسرح الجريمة إوما يصاحب ذلك من  الخاصة التي يتميز فيها الدليل الرقمي،

تخالصه وطريقة التعامل وطريقة اس لكترونيمشاكل التفتيش وضبط الدليل اإل إلى ةضافإ ،وصعوبات استخراج الدليل الرقمي

وما قد يواجهه المحقق  ،لكترونيالطبيعة الخاصة التي يتميز بها مسرح الجريمة اإل إلىمعه من قبل جهات التحقيق، وبالنظر 

جل الحصول على األدلة الرقمية أمن  ةلكترونياإلجراء المعاينة إمن صعوبات وخطوات معقدة في سبيل الجنائي والخبير الفني 

ليها رجال إب بها وتغيير الحقيقة التي يسعى ولذلك يمكن التالع ،ةلكترونياإلوالتي هي كما نعلم تكون مستودعها الوسائل 

صعوبة التحقيق  إلىإضافة  هاواستخالص العام في جمع األدلة الرقمية األمنوتكمن الصعوبة التي يواجهها رجال  العام، األمن

الكثير من الجرائم سيما الجرائم المستحدثة وبخاصة السرعة الفائقة التي  إثباتوترجع صعوبة  ،ةلكترونياإلالتحري في الجرائم و 

ن يرتكب جريمته عن طريق أ، حيث يستطيع المجرم ثارها قبل اكتشافهاآويسهل محو معالمها و  ،ترتكب بها مما يسهل ارتكابها

 أثر ملموس، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتلخص في اإلجابة على األسئلة التالية:ن يبقي خلفه أي أالحاسوب دون 

من وجهة الجريمة  عن كشفالفي من مسرح الجريمة  هاواستخالص الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية دورما -أ

 عينة الدراسة؟ أفرادنظر 

 عينة الدراسة؟ أفرادتسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني من وجهة نظر  ما دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في-ب

 عينة الدراسة؟ أفرادمن وجهة نظر  ةلكترونياإلية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنفاعلية اإلجراءات ما مدى -ت
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 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والعملية من خالل ما يلي: 

من خالل  األردنالعام وأثرها في كشف الجريمة في  األمناألدلة الرقمية من قبل رجال  على تحريزتسليط الضوء   .1

 التي بدأت بالظهور واالنتشار مؤخرا خصوصا خالل أزمة كورونا. ةلكترونياإلارتباطها بموضوع الجرائم 

 ية حول هذا الموضوع النادراألردنإثراء المكتبة العربية و  .2

وكيفية تحريز األدلة الرقمية من قبل  لكترونيالدراسة من الدراسات النادرة التي تهتم بمسرح الجريمة اإلكما تعد هذه  .3

من الدراسات النادرة التي بحثت في هذا  د  ن هذه الدراسة تعأكما  األردنالمحققين المختصين في هذا المجال في 

 الموضوع في تخصص علم الجريمة.

 جراء المزيد من الدراسات حول موضوع هذه الدراسة في دول عربية أخرى.مام الباحثين إلأفتح المجال  .4

 أهداف الدراسة:

 تحقيق ما يلي: إلىتهدف الدراسة 

ومستوى تأثير  التعرف على الطرق الفنية الحديثة ومهارات المحققين الفنيين في جمع واستخالص األدلة الجنائية الرقمية .1

 .الخبرة الفنية في الكشف عن الجريمة

 .التعرف على دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني .2

 .األردنفي  ةلكترونياإلية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنالتعرف على مدى فاعلية اإلجراءات  .3

 جرائيةالتعريفات والمفاهيم اإل

َأْحَرْزت الشيء ُأْحِرُزه ِإْحرازًا ِإذا حفظته وضممته ِإليك وُصْنَته عن : جاء في معجم لسان العرب عن التحريز لغة فيقال: التحريز

 (2004اأَلخذ. )ابن منظور،
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جراءات التي تقوم بها الجهة المختصة في حفظ الدليل الجنائي من مسرح الجريمة في بيئة مناسبة نها اإلأعلى وتعرف قانونيا: 

 ( 2020ليتم توجيهها للقضاء )الخشاشنة،

الحقيقة من خالل تقديره السليم  إلىنه الوسيلة التي يستعين بها القاضي في تكوين قناعته القضائية للوصول أبيعرف  الدليل:

 (2016لها. )السرور،

نها األدلة المستخلصة من خالل تحليل المعلومات الموجودة على أنظمة الحاسوب أتعرف األدلة الرقمية باألدلة الرقمية: 

 ( 2018إسخيطة، مام المحاكم. )أ إثباتبالطرق العلمية الستخدامها كأدلة 

نت هذه سواء كا ،العام المختصين األمنمن قبل رجال  اآلليبأنها جميع األدلة التي تستخرج من الحاسب جرائيا: إوتعرف 

 .األردنم بعدها في أاألدلة قبل وقوع الجريمة 

و الفعل السلبي الذي يخرج عن القانون واألخالق والقيم المتعارف عليها في المجتمع. أنها النشاط أالبعض على  يراهاالجريمة: 

 (2008)الحسن،

ن قبل سلطات الدولة. قب عليها مرتكبه مبدون مبرر ويعانها فعل مقصود يخرق القانون الجزائي ويرتكب أويعرفها الوريكات ب

 (2013)الوريكات،

 المفاهيم المتصلة بتحريز األدلة الرقمية 

لكل جريمة ن إدلة معنوية حيث أثار مادية و آكبت فيه الجريمة وما يحتويه على يقصد به المكان الذي ارتأوال مسرح الجريمة: 

 (.2012فجرائم السلوك لها مكان ولكن ليس لها مسرح. )عطية، ،ن يكون لكل جريمة مسرحأمكان وليس من الضرورة 

و داخل أاضي الذي يقع داخل بيئة الحاسوب نه المكان االفتر أيعرفه السرحاني على هميته: أو  لتترونيثانيا مسرح الجريمة اإل 

وفي األقراص الصلبة  ،ويتكون من البيانات الرقمية التي تتواجد وتنتقل داخل بيئة الحاسوب وشبكاته ،ةلكترونياإلالبيئة 

، بالحيز المادي الذي يحتوي على مختلف عن مسرح الجريمة التقليدي لكترونيالمتواجدة داخله، ويكون مسرح الجريمة اإل
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 ،الحاسوب وشبكاته الذي وقعت الجريمة من خالله لكترونية اإلحداث الجريمة التي وقعت عليه، بينما يكون في مسرح الجريمأ

ال عن طريق خبير فني ومتخصص في إال تتم أيجب  لكترونين التعامل مع األدلة الموجودة في مسرح الجريمة اإلإولذلك ف

 ( 2004التعامل مع األدلة الرقمية من هذا النوع. )السرحاني،

 (:2012ين هما )المعايطة،ن مسرح الجريمة يتضمن عنصرين أساسيإو 

 و النطاق الذي ارتكبت فيه الجريمة واألماكن األخرى المتصلة بها أالمكان  -1

 ثار المتخلفة من ارتكاب الجريمةاآل -2

ويعد مسرح الجريمة حجر الزاوية لما له من أهمية بالغة لدى المحققين وهيئة االدعاء العام في مجريات التحقيق االبتدائي 

 (2007وتكمن أهميته من خالل عدة نقاط منها )عدس، ،خاصة

مسرح الجريمة هو المكان الذي يستطيع المحقق /الخبير من خالله االستدالل على حقائق متعلقة بالجريمة المرتكبة  -1

 وكيفية ارتكابها.

 .ويسهم في تحديد عدد األشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة وتحديد جنس مرتكب الجريمة -2

وهذه األدلة تساعد المحقق والخبير الفني  ،م المجني عليهأثار المادية وغيرها سواء للجاني كان الذي فيه اآلوهو الم -3

 .بالكشف عن غموض هذه الجريمة التي ارتكبت

 يسهم مسرح الجريمة في وضع تصورات للمحقق والخبير الفني حول دوافع ارتكاب الجريمة وكيفية ارتكابها  -4

 ونذكر منها ما يلي: ةلكترونياإلتتنوع تعريفات عديدة للجريمة : ةلتترونياإل ثالثا الجريمة 

، من خالل النص على عملية الدخول غير المشروع 2015عام  27رقم  ةلكترونياإلي في قانون الجرائم األردنيعرفها المشرع 

 (2015عام  ةلكترونياإلو نظام المعلومات دون تصريح.)قانون الجرائم أشبكة المعلومات الدولية  إلى

ة تلحق ينشأ عنها خسار  ،جرامي أيا كانت صلته بالمعلوماتيةإنها كل فعل أ(: Don Parkerوفي تعريف أكثر شمولية للفقيه )

 ( 2008و كسب يحققه الفاعل. )يوسف، أبالمجني عليه 
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رتكابها بعض عمليات فعلية داخل تلك الجرائم التي قد حدث في مراحل ا (Tott & Ahradcatstخر للعالمين )آوفي تعريف 

 (2018الحاسب. )معاشي،

 الخبرة لغة هي العلم بالشيء والخبير هو العالم ويقال خبرت الشيء أي عرفته على حقيقته.خامسا الخبرة الفنية: 

حيث يرى  ،تعريف الخبرة مكتفيا بوضع قواعدها اإلجرائية إلىي لم يتعرض األردنن القانون إما المعنى القانوني للخبرة فأ

و فنية في شأن واقعة ما ذات أهمية في الدعوى الجنائية. أراء علمية آنها ما يبديه الخبير الفني من أالبعض 

 (.2003)الذنيبات،

من شأنه كشف نه الشخص الملم والمختص في أي مجال بحيث يسهل عليه استخالص أي دليل أ الخبير الفنيويعرف 

 (  2012غموض الجريمة. )حسن،

 الدراسات السابقة اإلطار النظري و 

 اإلطار النظري 

 دور الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية في مسرح الجريمة

خاصة في ظل  ،عمال التحقيق الصعبة والدقيقة للغايةأ دلة الرقمية من مسرح الجريمة من ن عملية استخالص األأال شك 

يستعين بهم  ،خبراء مختصين وخبراء تقنيين إلىوالتي تحتاج  ةلكترونياإل اإلجراميةانتشار التكنولوجيا وتطورها وتطور األساليب 

نها إعرفة علمية ال تتوافر لديه، حيث م إلىو المحقق لمساعدته في تكون قناعته نحو المسائل التي يحتاج تقديرها أالقاضي 

 (2019كشف الحقيقة وبعض الدالئل عن طريق االستعانة بالكوادر الفنية. )الخشاشنة، إلىتهدف  إثباتوسيلة 

ساسيا ال يمكن االستغناء عنه، وتزداد أهمية أعمال مهما و  لكترونيعمل الخبير الفني في مسرح الجريمة اإل يعد  وبناء على ذلك 

 .ةلكترونياإلص وتحريز األدلة الرقمية في الجرائم استخال إلىالخبرة الفنية عندما تصبح هنالك حاجة ضرورية 
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 ةلتترونياإل ركان الجريمة أ

تقوم  ةلكترونياإلن الجريمة إ :القول إلىوتحديد أركانها، حيث ذهب البعض منهم  ةلكترونياإليختلف الفقهاء في تعريف الجريمة 

ن الصفة غير المشروعة أهذا الفقه الركن الشرعي باعتبار وهما الركن المادي والركن المعنوي، ويستبعد  ،على ركنين اثنين فقط

وبالتالي فهي تكشف عن وقوع  ،للفعل تتجدد على ضوء نموذج الجريمة، فهي العالقة بين الفعل المرتكب والوصف القانوني

 (.2006جزءا فيها. )بوسقيعة، تعد  الجريمة وال 

ون الركن يعد  وأصحاب هذا الرأي  ،الركن الشرعي والمادي والمعنوي  :ركان الجريمة ثالثأن إ :القول إلىوذهب بعضهم 

نصوص قانون  إلىبالنظر  ،الشرعي ركنا الزما للجريمة تحت مفهوم الصفة غير المشروعة أي التكييف القانوني للفعل

 (2003العقوبات )نصر الدين،

التي تطبق على شخص  األمنقوبات وتدابير وينطبق هذا المبدأ على تعريف الجرائم وعلى تحديد الع الركن الشرعي:- أ

المستوى الدولي  فعلى ،لم يجرم بنص وال توقيع عقوبة لم يرد بشأنها حكم معين، فال يجوز للقاضي تجريم الفعل ما

برام االتفاقيات في محاولة ترسيخ وجوب التعاون الدولي لمواجهة إمنظمات والهيئات دورا ملحوظا في تؤدي بعض ال

وكلف لجنة الخبراء ،  1985وعلى سبيل المثال انعقد مؤتمر األمم المتحدة في ميالنو عام  ،ةلكترونياإلالجريمة 

وأقرت عدد من التوصيات لمكافحة  ،اآلليالعشرين بدراسة موضوع حماية المعلومات واالعتداء على الحاسب 

والتي ذكرناها  2001في بودابست عام واالتفاقية األوروبية التي عقدت  (.2009.)الحسناوي،ةلكترونياإلالجريمة 

ما على المستوى اإلقليمي فقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب للقانون الجزائي العربي الموحد قانونا نموذجيا أسابقا. 

في الفصل التاسع منه بعنوان االعتداء على  ةلكترونياإلحيث تناول الجريمة ،  1996لسنة  229بموجب القرار 

من هذا الفصل صور للجريمة  461الناتج عن المعالجات المعلوماتية، حيث جاء في المادة حقوق األشخاص 

 (2011وعقوبة التحريض على هذه الجريمة. )الحلبي، ةلكترونياإل

بالمشكالت الُمثارة. ويقصد  ةلكترونياإلالجرائم  وترتبط طبيعة الركن المادي في :ةلتترونياإل الركن المادي للجريمة  - ب

بطريقة غير مشروعة، أو اقتحام آثار مادية ملموسة تساهم في التدمير  ةلكترونياإلبذلك سوء استخدام األنظمة 
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ة، وإن السلوك اآلليللمعلومات، أو السرقة لبطاقات االئتمان أو التزوير والتالعب في البيانات المرتبطة بالحواسب 

في الركن المادي في الجرائم التقليدية، كمشاهدة الجاني ورؤيته رؤية العين في قيامه  اساسيأ اعنصر  يعد  اإلجرامي 

مساك الجاني ماديًا؛ إيكون من الصعب أن يتم ارتكاب أو ف ةلكترونياإلبالقتل أو السرقة أو التزوير، أم ا في الجرائم 

 ت المتوافرة عبر أنظمة الحواسبوذلك ألنَّها عبارة عن جرائم ترتكب من خالل المعلومات والبيانا

 (2020)مهدي،.ةاآللي

، مع أهمية التركيز على العالقات ةلكترونياإلويقصد به الحالة النفسية والمزاجية لمرتكبي الجرائم  الركن المعنوي: - ت

 .التي تكون مرتبطة ما بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني

 لتترونيهميتها في مسرح الجريمة اإل أة و الخبرة الفني

تحريز واستخالص األدلة الرقمية من قبل الخبير  إلىعند الحاجة الماسة  لكترونيتتضح أهمية الخبرة في مسرح الجريمة اإل

ن التطورات السريعة في عالم االتصاالت والتكنولوجيا جعلت من الخبرة الفنية مجاال الزما مع إوكذلك  ،الفني كما ذكرت سابقا

 بعد تطور أساليب حدوثها. ةلكترونياإلالتحقيق في الجرائم 

 الصفات والخبرات اإلدارية والمهارات التي يجب توافرها في الخبير الفني

لقد حرص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ضرورة توافر صفات معينة ومهارات لدى القائمين بأعمال التحريات 

ن يكون أنه من األهمية بمكان إوحقوقهم، لذا ف فراداألنتهاك لحرية نظرا لما يترتب على ممارسة هذا العمل من ا ،والتحقيق

تحقيق العدالة  إلىن يتم اختيارهم وفق مواصفات دقيقة، حيث يؤدي عملهم أو  ،رة من العلم والمعرفة في عملهملديهم سعة كبي

 افرها لدى الخبير الفني ما يلي:هم الصفات والمهارات الواجب تو أ واالستقرار. ومن  األمنوكشف الحقيقة وبالتالي تحقيق 

 (2018الحقيقة وهي أساس العدالة )ابراهيم،  إلىن يكون هدف الخبير الفني دائما الوصول أ -1

ثارها دون آدلة الجريمة و أنجاز التحقيق تحافظ على إن سرعة إحيث  ،ن يكون سريع التصرف في إجراءات التحقيقأ -2

خطر  إلىدلة الجريمة أات التحقيق قد يترتب عليه تعريض فالتأخير في إجراء ،و تمحى ويمنع من ضياعهاأن تمس أ

 (2011حقوق الناس وحرياتهم. )الحلبي ، إلىو التدمير، وكذلك بالنسبة أالضياع 
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المختبرات وهذا ما نراه في الخبراء الفنيين في إدارة  ،توفر الميل الحقيقي للخبير نحو عمله فالذي يحب عمله يبدع فيه -3

 .وهو أحد مقومات النجاح في العمل ،ن لديهم الرغبة والمتعة في عملهمأألدلة الجرمية فنرى وا

  .دراكقوة المالحظة وسرعة اإل -4

والعقاب ومعرفة دوافع  جرامصول علم اإلأام بالقوانين العامة والجنائية و لمدر كبير من المعلومات العامة واإلتوفر ق -5

 (2013تخصصه في مجال عمله )العرود،  إلىإضافة  ،المجتمع الراهنةحاطة بظروف سبابها واإلأالجريمة و 

ن أ، كذلك يجب ةدق إلىلة تحريز األدلة الرقمية تحتاج أن مسن يكون الخبير الفني واثقا بنفسه وألأالثقة بالنفس يجب  -6

 .من نفسه وبما يقوم به من عمل ايكون واثق

مسرح الجريمة  إلىة ذلك قيام المختصين بسرعة االنتقال مثلأ التحلي بالنشاط والحيوية وسرعة الحركة: ومن -7

 سرعة ونشاط الخبير الفني إلىكل هذا يحتاج  ،ومعاينته والتحفظ المستعجل على بعض األدلة الرقمية لكترونياإل

 (2006هم خصائص الخبير والمحقق الفني )هليل،أ من  تعد  الحياد وعدم االنحياز و  -8

دقه عالية في العمل  إلىالدقة في العمل فمسألة تحريز األدلة الرقمية في الوسط االفتراضي تحتاج من الخبير الفني  -9

 و فقدان هذا الدليلأضياع  إلىن يؤدي أومن الممكن  ،فمجرد أي خطأ بسيط يوقع الخبير في مشكلة

لخبير الفني من نظرته وخبرته وفطنته في مسرح فا ،معرفة األساليب المختلفة التي يستخدمها المجرمون في جرائمهم -10

 (2010يعرف كيف تمت هذه الجريمة )العيسوي، لكترونيالجريمة اإل

 جمع الدليل الرقمي في مسرح الجريمة

وفق القواعد واإلجراءات اإلدارية والفنية لحماية الدليل وإبراز قيمته  لكترونين يتم التعامل مع مسرح الجريمة اإلأمن المهم جدا 

وال بد من المحقق والخبير الفني استخدام نوع مستحدث من اإلجراءات يتالءم مع طبيعة هذه الجرائم المستحدثة  ،االستداللية

نه واستنادا لدليل الممارسات األفضل إلى أ، وتجدر اإلشارة لكترونيالتي تمكنه من جمع الدليل الرقمي من مسرح الجريمة اإل

خذها بعين االعتبار عند أمبادئ على المحقق المختص يوجد أربعة  (ACPOالصادر عن جمعية ضباط الشرطة البريطانية )

 Association of chief police uk,2003)وهي كما يلي: ) ةلكترونياإلالقيام بجمع األدلة 

 البيانات الموجودة ال يقوم بإجراء أي تغيير فيأن  -1
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 ي تغييرات قام بها مثل الحاالت التي يضبط فيهان يقدم تفسيرا مقنعا ألأق الخبير في الظروف االستثنائية على المحق -2

 .جراء أي تغييرات بسيطةإو أالخبير المحقق للدخول للبيانات 

ومن األفضل وجود طرف ثالث  تسجيل وتوثيق كافة الخطوات التي قام بها الخبير في عملية جمع وتحليل األدلة -3

 .يختبر هذه األدلة مرة أخرى 

 يتحمل المحقق المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذه المبادئ وااللتزام بها -4

 ةلتترونياإل ية الفنية في التشف عن الجريمة األمنفاعلية اإلجراءات 

 الطرق الفنية الحديثة في جمع األدلة الجنائية الرقمية

عملية الحصول على الدليل الجنائي الرقمي من األمور الصعبة وذلك لما تتطلبه من خبرة ومهارة كبيرة في مجال  دوتع

لحصول على األدلة الرقمية يجب اتباع طرق ووسائل لو  ها،شكالأو  الجريمةوعالوة على ذلك تعدد صور  ،التكنولوجيا الرقمية

 (2015مطلب، )عبدال-قسمين:  إلىفنية معقدة ويمكن تقسيمها 

 أوال: الوسائل المادية الحديثة المستخدمة في جمع األدلة الجنائية الرقمية

ن يتم أي والتي يمكن عن طريق استخدامها ويقصد بالوسائل المادية باألدوات الفنية التي تستخدم غالبا في بيئة النظام المعلومات

 (.2003ع الجريمة وتحدد مرتكبها. )العنزي،تنفيذ إجراءات وأساليب التحقيق المختلفة، والتي تثبت وقو 

وقوع الجريمة وتحديد الفاعل،  إثباتن هذه الوسائل المادية تكون ذات طبيعة تقنية يتم استخدامها بغرض إ :وبذلك يمكن القول

وهي وسائل فنية أيضا الهدف منها جمع األدلة الجنائية الرقمية التي يمكن من خاللها الكشف عن مالبسات الجريمة 

ذ يفتح سجال إليه، إثارا عن كل موقع يدخل آنه يترك وراءه إف اإلنترنت، حيث عندما يقوم المستخدم باستعمال شبكة ةلكترونياإل

من البيانات  د  ، وكل هذه البيانات تعIPوالمتصفح وعنوان  اآلليحتوي على معلومات كثيرة من بينها نوع الحاسب خاصا ي

، Proxy، والبروكسي IP/TCPنه يعد من بين هذه الوسائل استخدام بروتوكول إالهامة جدا في التحقيق. وعليه ف والمعلومات

 (  2015)عبد المطلب ،، وغيرها من الوسائل األخرى.Cookiesوالمعلومات التي تحتويها ملفات الكوكيز 
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 :IP/TCPاستخدام بروتوكول  -1

منه والمسؤول عن  اأساسي اجزء يعد  ألنه  ؛اإلنترنتمن أكثر البروتوكوالت المستخدمة في شبكة  هذا البروتوكول يعد  و  

 (2003. )العنزي ،أهدافها إلىيانات عبره وتوجيهها تراسل حزم الب

والذي تكمن وظيفته في  TCPوهو بروتوكول التحكم بالنقل  ،خرآبشكل متزامن مع بروتوكول  IP لأويعمل عنوان 

 .ليهاإكل حزمة مع إضافة معلومات أخرى  بعنونة IPبروتوكول حزم معلوماتية ويقوم  إلىتقسيم المعلومات 

(shinder,2002) 

 : Cookiesاستخدام معلومات الكوكيز  -2

يقوم الموقع بفتح ملف صغير  ،اإلنترنتعلى  إلكترونيويعرف هذا البروتوكول عند قيام المستخدم بزيارة أي موقع 

وبذلك  .وتحسين عملية تصفح الموقع ،بهدف جمع بعض المعلومات عنه Cookieعلى القرص الصلب يسمى كوكي 

 لكترونية التحقيق من بينها تاريخ زيارة الموقع اإلن تساعد في عمليأيد من المعلومات التي من الممكن فهو يسجل العد

واالحتفاظ بكلمات السر الخاصة عند زيارته للموقع.  ،و االنتهاء منهأه جراء التعديالت عليإو تاريخ أ

(Bunting&Wei,2006) 

 Proxyاستخدام معلومات البروكسي  -3

 (.2015)عبدالمطلب، .(shinder, 2002، )اإلنترنتتم تطوير تقنية البروكسي الستخدامها كحواجز نارية لشبكة 

منية للتحكم في أاحتوائها على تدابير  إلىباإلضافة  اإلنترنتشبكة  إلىوتتميز مزودات البروكسي بتسريع الوصول 

يد الخدمات التي يمكن وتحد ،، مثال التعرف على األشخاص المسموح لهم باالتصال بالشبكةاإلنترنتعملية االتصال ب

ن كل هذه المعلومات التي إوعليه ف ،اإلنترنتوقات المسموح بها بزيارة شبكة و حتى تحديد األيام واألأاستخدامها 

عن طريق فحص العمليات  ثباتفي اإل اوهذا يجعل دورها قوي ،يحتويها البروكسي يتم حفظها في قاعدة بياناته

 (.2003المحفوظة عند توجيه اإلدانة للمتهم. )العنزي، 

 التتبع واالختراق: استخدام برامج -4
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ن طبيعة عمل هذه البرامج في التعرف على محاوالت االختراق وكشف كافة المعلومات المتعلقة بمن قام بها كموت

 Hack Tracer)التي صممت حديثا  وأيضا إشعار الجهة المتضررة من هذه العملية ومن بين هذه البرامج

v1.2)،(2003)العنزي 

 الحديثة الستخالص الدليل الرقميثانيا: الوسائل اإلجرائية 

فالتناغم المطلوب تحقيقه بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يولد  ،من تأثيرات التطور التكنولوجي ثباتلم تسلم طرق اإل  

ن أجهزة حيز الوجود طرقا إجرائية تتناسب مع الطبيعة التقنية للجريمة وللدليل الرقمي لكي يمك   إلىفرز أها، ثباتمنها ويصلح إل

التحقيق جمع واستخالص األدلة الرقمية عبر تقنية المعلومات الحديثة المتطورة، ومن ضمن الطرق اإلجرائية الحديثة 

 (2015الستخالص الدليل الرقمي ما يلي: )بن بادة،

 اإلجراميةالتسرب هو تلك العملية التي يقوم بموجبها ضابط الشرطة القضائية بالتوغل داخل المجموعات يقصد ب التسرب: -1

 (2013. )نعيم،جل اإليقاع بهمأوذلك من  ،ك معهمنه شريأيهامهم بإو 

ويقصد  ،عملية اعتراض المراسالت من بين اإلجراءات المستحدثة في جمع األدلة الجنائية الرقمية تعد  و اعتراض المراسالت:  -2

وهذه المراسالت  ،و وسائل االتصال السلكية والالسلكيةأمراسالت التي تتم عن طريق قنوات و نسخ الأو تسجيل أبها اعتراض 

 (2015ستقبال والعرض. )عبد المطلب، هي عبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج والتوزيع والتخزين واال

يقوم فيه المراقب )بكسر القاف( بمراقبة  إلكترونيأساسي له نظم معلومات  يويقصد بها عمل أمن: ةلتترونياإل المراقبة  -3

 إلكترونيفراغ النتيجة في ملف إلتحديد غرض معين و  ،اإلنترنتوعبر شبكة  ةلكترونياإلالمراقب )بفتح القاف( بواسطة األجهزة 

 (2005وتحرير تقارير بالنتيجة. )موسى،
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 التقنيات والبرامج المستخدمة في جمع األدلة الرقمية 

دواته التي أن يستخدم أ لكترونييجب على الخبير والمحقق الفني عند قيامه باستخالص األدلة الرقمية من مسرح الجريمة اإل

خذ بعين االعتبار االلتزام باألساسيات والخطوات الواجب اتباعها في مسرح دته في تنفيذ واجبه ومهامه مع األتعمل على مساع

 (2016ومن بين التقنيات والبرامج التي تساعد في جمع األدلة الرقمية كما يلي: )الحمداني، ،لكترونيالجريمة اإل

 (Warrant Program Computer Scorchذن التفتيش: )إبرنامج  -1

ة بيانات يسمح بإدخال كل المعلومات المهمة المطلوبة لترقيم األدلة وتسجيل المعلومات وهو عبارة عن برنامج يضم قاعد

و تحديد أالمضبوطة لتحديد مكان دليل معين يصاالت باستالم األدلة والبحث في قوائم األدلة إويقوم أيضا بإصدار  ،منها

 (2016ظروف ضبط هذا الدليل. )الحمداني،

 (Bootable Diskette) :قرص بدء تشغيل التمبيوتر -2

ن يكون القرص مزودا أذا كان محميا ومشفرا ، ويجب إالنظام  إلىوهو عبارة عن قرص يساعد المحقق في الدخول 

 ن يكون المجرم قد استخدم هذا البرنامج لمضاعفة مساحة القرص الصلب.أألنه من الممكن  ،ببرنامج مضاعفة المساحة

 (2016)الحمداني،

 (X tree pro Goldفات )برنامج معالجة المل -3

و على القرص الصلب ويستخدم لتقييم أ اإلنترنتوهو برنامج يساعد الخبير والمحقق على إيجاد الملفات عبر شبكة 

 (Capeh,1989صلية. )قراءة برامج الحاسوب بصورتها األ ويسهم كذلك في ،محتويات القرص الصلب الخاص بالمتهم

 (Imaging techniquesتقنيات النسخ: ) -4

ضرار بالبيانات الموجودة فيه و اإلأع عدم التعديل م لكترونيخذ نسخة من محتويات الجهاز اإلأوتعمل هذه التقنية على 

 ومن األمثلة على هذه التقنية:

رة عن جهاز متطور يستخدم شهر البرامج المستخدمة وأكثرها تكلفة، وهو عباأحد أ: وهو (Encase forensic) -أ

، وتستخدمه الشرطة والمباحث والمخابرات للبحث ةيلها يوضع على محطات جنائية ثابتالرقمية وتحلة دللفحص األ

 (2020)الخشاشنة،  .والتنقيب داخل جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم ومن ثم توثيق أي دليل ضده
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بيانات من جعله يسمح بنسخ الت ةكن تشغيله من خالل قرص مرن بطريق(: ويمLap link softwareبرنامج )-ب

 (2016خر )الحمداني، آقرص  إلىالكمبيوتر الخاص بالمتهم ونقلها 

 (View disk Amapiskبرامج كشف الديسك: ) -5

وهذا البرنامج له  ،ويستخدم هذا البرنامج للحصول على محتويات القرص الصلب بغض النظر عن أساليب تهيئة القرص

 (2015ونسخة أخرى خاصة بالشرطة. )عبد المطلب،  فراداألنسخة خاصة ب :نسختان

 النظريات المفسرة لموضوع الدراسة

 (Opportunity Theoryنظرية الفرصة )

م في كتابهما الجنوح  ۱۹60عام  ،Ohlinوهلن أوالعالم  Clowardصاغ نظرية الفرص المختلفة كل من العالم كلوارد  

ثقافة  إلىن األشخاص الذين ينتمون إحيث  تماعي بالفرص غير المشروعة،والفرص، وتتلخص النظرية بالتحدث عن بناء اج

يكي يريدون عادة أن يحققوا أهدافهم بنجاح من خالل الطرق أو األساليب الشرعية المتاحة في األمر الطبقة العاملة في المجتمع 

وتشمل هذه العقبات الفرق الثقافية  ح.نجالمجتمع ينكر لهم فرص تحقيق الوذلك ألن ا لكنهم يواجهون بعقبات شديدة، المجتمع،

أعلى، فاألشخاص الفقراء على سبيل المثال ال يقدرون  إلىواللغوية، لالقتراب من المصادر الحيوية لحركة الصعود أو التقدم 

سواء في امتالك  ،في المدن الكبيرة بجعل الفروق الطبقية أكثر وضوحا وأيضا يالحظ أن االزدحام على نفقات التعليم المتقدم،

فإنه  ببعض العقبات،السيارات أو المساكن المناسبة أو غير ذلك، وحينما تواجه األساليب أو الطرق الشرعية إلنجاز األهداف 

وجرائم الشباب من خالل  الطرق غير الشرعية، إلىحباط شديد يجعل األشخاص معرضين لضغوط كبيرة للجوء إينتج عن ذلك 

 (2013على المسالك غير الشرعية لتحقيق األهداف. )الوريكات،  العصابات أحد المظاهر

فرصا غير مسبوقة النتشار الجريمة  اإلنترنتوفيما يتعلق بهذه النظرية في موضوع دراستنا فلقد وفرت التقنيات الحديثة و 

ا كبيرا في خلق الجريمة، ( وتلعب البيئة وترتيباتها دور Felson&clark,1998ن الفرصة تنتج الجريمة )إ، حيث ةلكترونياإل

كلها  ،وفي أي مكان وعدم وجود رقابة ،و نهاراأالنحراف عن قواعد االمتثال ليال فمثال وقت ا ،والخروج على القواعد االجتماعية

ا وبالتالي يمكن سرقته ،وقد تشكل المعلومات هدفا سهل المنال ويحقق النفع ،ةلكترونياإلعوامل تزيد من فرصة ارتكاب الجريمة 

 (.2014فهي فرصة مربحة وقليلة المخاطر واحتمالية كشف المجرم فيها ضئيلة. )البداينة،
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وسهل بذلك  ،اإلنترنتعن طريق استخدامهم المتزايد في  ،جديدة للمجرمين اولقد خلقت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرص

وقد خلقت تحديات لتوقع التطورات والوقاية من هذه  ،تعد شكال جديدا ومميزا للجريمة اإلنترنتن جرائم إالجريمة وحيث نمو 

 (UNODC,2013الجرائم. )

 Criminal Evidence Theoryالجنائي    ثباتنظرية اإل 

لحظة وقوع  هذه النظرية من النظريات األساسية التي تعتمد عليها هذه الدراسة وتدور حول قواعد اإلجراءات الجنائية منذ تعد  و 

ن الحكم القضائي الصادر في حق المجرمين مبني على السلطة الممنوحة أو  ،مرحلة صدور الحكم القضائي إلىالجريمة 

 ثباتالذي تتبناه المحكمة. وتستند نظرية اإل ثباتوالتي قد تختلف حسب نوع اإل ،للجهاز القضائي في تقدير األدلة الجنائية

فالهدف من ذلك هو كشف الحقيقة تحقيقا للعدالة، وبدون  ،سنادها للمتهمإالدليل على وقوع الجريمة و إقامة الجنائي على مبدأ 

 (2016وجود دليل ال يستطيع القاضي فرض عقوبة على مستحقيها وتبطل إجراءات المحاكمة. )العرود،

 ثباتح للقاضي حق التصرف في وسائل اإلالجنائي هو مبدأ القناعة الوجدانية، فيمن ثباتة في نظرية اإلومن المبادئ الرئيس

وهي ليست محددة بمقتضى القانون الجنائي، وتتفق مبادئ هذه النظرية مع األسلوب المنطقي في  ،واالستنباط واالستقصاء

م له، ناعه باألدلة التي تقدالتفكير في الحياة العامة ومع قواعد البحث العلمي أيضا، فيقوم القاضي بالحكم في الدعوى حسب اقت

ن السلطة التقديرية للقضاء ممنوحة بشكل كامل لهم في تحديد أهمية أو  ،و يقبلها حسب اطمئنانه لهذه األدلةأن يستبعدها أوله 

 (2009األدلة. )السويدي،

صر ينح ةلكترونياإلوفيما يتعلق بهذه النظرية في موضوع دراستنا فان دور الخبراء والمحققين الفنيين في الكشف عن الجريمة 

 في توفير األدلة المنطقية والموضوعية الجازمة لتشكيل قناعة القاضي الوجدانية إلدانة المتهم والحكم عليه بشكل عادل.

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تقام البينة 147/2ي على مبدأ القناعة الوجدانية في المادة )األردنولقد نص المشرع 

ييز في ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. وقضت محكمة التم ثباتوالمخالفات بجميع طرق اإلفي الجنايات والجنح 

هو في سبيل تكوين قناعته ن قاضي الموضوع في المسائل الجزائية و أنه من المقرر فقها وقضاء أب 2004قرارها الصادر عام 

 (2016من هذه البينات ويستبعد الباقي. )العرود، ن يأخذ بجزء أكما له  ،ليهاإن يأخذ بالبينة التي يطمئن أيستطيع 
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 الدراسات السابقة وذات الصلة

( Zenati and benini,2020دراسة ) ثرها في كشف الجريمةأتناولت استخالص األدلة الرقمية و من الدراسات السابقة التي 

وخلصت لجزائي في التشريع الجزائري، الجنائي الحديثة على االقتناع الشخصي للقاضي ا ثباتدلة اإلأثر أدراسة بعنوان 

وبسبب التأثير المتبادل بين  ،في المنظومات القانونية مجال التكنولوجي لم يواكبه تكييفن التطور والتسارع في الأ إلىالدراسة 

الذي لم تتناوله الدراسات وال النصوص القانونية  األمروهو  ،فراداألاستخدام هذه التقنيات وبين المساس في حقوق وحريات 

جل أدة في نصوص القانون الجزائري من ضرورة وضع تحديثات جدي إلىوصت الدراسة أو  ،الذي شكل تحديا لدى الدولة األمر

 المجتمع. أفرادالمدنيين من سد الفجوة بين المحققين وبين 

، وتوصلت هذه الدراسة ةلكترونياإل( دراسة بعنوان دور وتأثير األدلة الرقمية في تحقيقات الجرائم Krishnan S,2020دراسة )

هذه األدلة الرقمية على األشخاص المتهمين في ظل تنامي جرائم  إثباتن هذه الوكاالت تواجه صعوبة في قدرتها على أ إلى

الذي  األمر ،نفاذ القانون ونقص الموظفين أيضاإوكاالت جود قصور في تدريب موظفي و  إلىوتوصلت الدراسة  ،اإلنترنت

 تعقيد التحقيقات وصعوبتها. إلىيؤدي 

تقنية المعلومات وفقا للتشريع بعنوان "إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم دراسة  2018 جرى المزروعي وسليمان عامأو 

ن يكونوا على قدر معقول أئي من مأموري الضبط القضا ن جرائم تقنية المعلومات تتطلبأ إلىماراتي"، وتوصلت الدراسة اإل

 من الثقافة في مجال نظم تقنية المعلومات ليتمكنوا مباشرة من إجراءات جمع االستدالالت.

ن أ إلى، وتوصلت الدراسة "الجنائي ثباتاألدلة العلمية الحديثة ودورها في اإل"دراسة بعنوان   2018جرى  حسين عام وأ 

وتوصلت  ،م للشخص المجني عليهأاء كانت للشخص المتهم في براءته سو  ،لها دور كبير ومهم لتحقيق العدالة األدلة الحديثة

رسال القضاة إضرورة  إلىوصت الدراسة أ، و ةالحر في المواد الجزائي ثباتعطى نظام اإلأ ي األردنلتشريع أن ا إلىالدراسة 

 مع األدلة العلمية الحديثة بشكل حرفي متخصص.دورات فنية متخصصة في مجال التعامل  إلىوالمحققين 
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عدة نتائج  إلى، وتوصلت الدراسة الجنائي ثباتفي اإل لكترونياإل دراسة بعنوان حجية الدليل2018وأجرى عبد الوهاب عام 

جرائية في مواجهة ظاهرة الجرائم التي تقع لتشريعات الجنائية الموضوعية واإلن هنالك قصورا واضحا في الكثير من اأمنها: 

 فالت الكثير من الجناة من العقاب.إو على هذه الوسائل مما يترتب على ذلك أ ةلكترونياإلبالوسائل 

ي ي فاألمنالتعرف على مستوى تأثير التحري  إلى( والتي هدفت  2016ومن الدراسات الحديثة ذات الصلة دراسة ) العرود،

ية وعالقة ذلك بكشف األمنهم الصفات والمهارات الواجب توافرها لدى العاملين في التحريات أ وكذلك معرفة  الكشف عن الجرائم

وكذلك الكشف عن  ،الجرائم والتعرف على فاعلية أساليب التحري المتبعة في إدارة البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم

، وتكون األردنية من خالل تحليل وجهة نظر العاملين في إدارة البحث الجنائي في األمنمعوقات وأساليب التعزيز التحريات 

من  اوضابط صف وفرد اضابط 269عينة الدراسة  أفرادوبلغ عدد  ا،وضابط صف وفرد اضابط 1181مجتمع الدراسة من 

ية في الكشف عن الجرائم جاءت ناألمن مستوى تأثير التحريات أ ظهرت نتائج الدراسةأو  ،يةاألردنمختلف محافظات المملكة 

محقق الجنائي جاء بمستوى مرتفع لمستوى العام للصفات والمهارات الشخصية الواجب توافرها لدى الان أكما  ،بدرجة مرتفعة

مرتفع، كما أظهرت نتائج ية في الكشف عن الجرائم جاء بمستوى األمنن المستوى العام لألساليب المقترحة لتعزيز التحريات أو 

ن المستوى العام أجاء بمستوى مرتفع، و  ي الكشف عن الجرائمفية األمنن المستوى العام لمعوقات إجراءات التحريات أدراسة ال

 لفاعلية أساليب التحري المتبعة في الكشف عن الجرائم جاء بمستوى مرتفع.

، وتوصلت الدراسة رنة: دراسة مقاةلكترونياإلفي الجرائم  ثباتدراسة بعنوان اإل 2015الشموط والعدوان والجبور عام  جرى أو 

 لكترونيمام القائمين على التحقيق كالتخزين اإلأثارت صعوبات كبيرة أقد  اإلنترنتفي نظم الحاسوب و  ثباتن مسالة اإلأ إلى

ات شريعتفي ال ان هنالك ضعفأ إلىللمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة، وتوصلت الدراسة 

 .ةلكترونياإلفي الجرائم  ثباتالقانونية التي تخص مسائل اإل

دراسة بعنوان تطوير مهارات التحقيق الجنائي في مواجهة الجرائم المعلوماتية، وهدفت هذه   2014عام  القحطانيجرى أو 

والكشف  ،الجرائم المعلوماتيةبرز الطرق التي تساعد في تطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة أعلى  التعرف إلىالدراسة 

ض، عن مدى توفر مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية لدى المحققين بهيئة التحقيق واالدعاء العام في مدينة الريا

 156عينة الدراسة  أفرادوبلغ عدد  ،في هيئة التحقيق واالدعاء العام في مدينة الرياض امحقق 256وتكون مجتمع الدراسة من 
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عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على مدى توفر مهارات محققي هيئة االدعاء العام  أفرادن أظهرت نتائج الدراسة أ، و امحقق

عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على معوقات تطوير مهارات محققي هيئة  أفرادن أو  ،للتحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية

عينة الدراسة موافقون بشدة على سبل تطوير مهارات  أفرادن أجنائي في الجرائم المعلوماتية، و التحقيق واالدعاء العام للتحقيق ال

وصت الدراسة بتهيئة البنية التدريبية لمحققي هيئة أة، و تحقيق في الجرائم المعلوماتيمحققي هيئة التحقيق واالدعاء العام عند ال

التحقيق واالدعاء العام في مجال التحقيق في الجرائم المعلوماتية واالستفادة من خبرات والتجارب الناجحة في الدول المتقدمة 

ية لمواكبة تطورات تقنية األمن كاديميات والمعاهدة وتطوير المناهج في الكليات واألفي مجال التحقيق في الجرائم المعلوماتي

 المعلومات.

، األردندراسة بعنوان استخدام المحققين الوسائل التقنية وعالقتها بالكشف عن الجريمة في  2013جرى العرود عام أكما 

عينة ، وتكونت األردنوهدفت الدراسة للتعرف على استخدام المحققين الوسائل التقنية وعالقتها بالكشف عن الجريمة في 

عن  عدد من النتائج منها: درجة استخدام المحققين للوسائل التقنية في الكشف إلى، وتوصلت الدراسة افرد 157الدراسة من 

كانت  األردنن أكثر أنماط الجريمة المرتكبة التي تم اكتشافها من خالل الوسائل التقنية في إالجريمة كانت بدرجة متوسطة، 

 خدرات والقتل والسلب على التوالي.جريمة السرقة واالتجار بالم

 التعليق على الدراسات السابقة

ودور  ،ثباتوكلها ركزت على التقنيات الحديثة في اإل ،نها قد تنوعت في األهدافأل عرض الدراسات السابقة يالحظ من خال

( 2018دراسة )المزروعي وسليمان، األدلة الرقمية الجنائية في كشف الجرائم ووسائل البحث والتحري في التقنية الحديثة مثل 

(  2018دراسة ) حسين، ماراتي، و تقنية المعلومات وفقا للتشريع اإلمعرفة إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم  إلىالتي هدفت 

حري الت إلى( التي هدفت  2016الجنائي، ودراسة ) العرود، ثباتمعرفة األدلة العلمية الحديثة ودورها في اإل إلىالتي هدفت 

 إلى( التي هدفت 2009ودراسة )البلوي،  ي وتأثيره في كشف الجريمة من وجهة نظر العاملين في إدارة البحث الجنائي،األمن

معرفة  إلى( التي هدفت Krishnan S,2020معرفة التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة،ودراسة )

هداف أ ة الحالية قد توافقت وانسجمت مع ن الدراسأ، وغيرها ويالحظ ةلكترونياإلدور وتأثير األدلة الرقمية في تحقيقات الجرائم 

ثرها في كشف أالعام و  األمنهذه الدراسات، ولكنها اختلفت في تركيزها بشكل أساسي على تحريز األدلة الرقمية من قبل رجال 
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وقد دلت ساليب استخالص األدلة ومعوقاتها من خالل العاملين في هذا المجال. أوالتعرف أيضا على يمة بشكل عام، الجر 

نتائج بعض الدراسات السابقة على أهمية موضوع األدلة الرقمية وضرورة اتباع سبل جديدة في كشف مصدرها وتطوير الجهاز 

في  هودور  كدت على أهمية خبرة المحقق الفنيألسابقة ثة وبعض نتائج الدراسات اي ليواكب تطور الجرائم المستحداألمن

 استخالص األدلة وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة.

 جراءاتالطريقة واإل

وبيان مجتمع وعينة الدراسة، واإلجراءات المتبعة لتحقيق ، جراءاتهاإوصف منهجية الدراسة و  يتضمن هذا الجزء من الدراسة

 .ومؤشرات الصدق والثبات أهدافها بما في ذلك أداة القياس

 منهجية الدراسة:

 .مته موضوع الدراسة الحاليةءلمالاستخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي 

 الدراسة:مجتمع  

يتألف مجتمع الدراسة من العاملين في إدارة المختبرات واألدلة الجرمية من مختلف الرتب والوظائف، والبالغ عددهم اإلجمالي 

 (.2021العام، األمن، موزعين في مختلف األقسام والشعب )اوضابط صف وفرد ا( ضابط940)

 عينة الدراسة:

% من 30ناسبية وبنسبة بالطريقة الطبقية التعينة الدراسة ، فقد اتبعت الدراسة أسلوب اختيار العينة العشوائية  أفرادوالختيار 

وتم تحديد عدد االستبانات  ،إدارة المختبرات واألدلة الجرمية فيعداد العاملين أ حصائي المستهدف، حيث تم حصر المجتمع اإل

% من مجتمع 30( استبانة بنسبة 300عداد العاملين في اإلدارة، وقد تم توزيع )أ يتم توزيعها في أماكن العمل حسب التي س

عشوائية منتظمة،  ةالجرمية بطريق بعد تحديد العدد المطلوب في إدارة المختبرات واألدلة االستبانةالدراسة، وقد تم تطبيق أداة 

( 3لالستبانات المسترجعة استبعد )، ومن خالل عملية التدقيق استبانة( 280جراء عملية التطبيق، تم استرجاع )إوبعد 

، تمثل ما اوضابط صف وفرد ا( ضابط277عينة الدراسة النهائي ) أفراداستبانات غير مكتملة البيانات، وبذلك يكون عدد 

 % من مجتمع الدراسة.29.4% من عدد االستبانات التي تم توزيعها ، وما نسبته 92.33نسبته 
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 أداة الدراسة

جراء المسح المكتبي واالطالع على الدراسات إت الدراسة الميدانية ، وذلك بعد قام الباحث ببناء استبانه خاصة لجمع بيانا

 األجزاء الرئيسة التالية:وقد تضمنت أداة الدراسة  السابقة وذات الصلة بموضوعها،

عينة الدراسة والتي تضمنت المتغيرات التالية: الجنس، المستوى  فراديتضمن البيانات النوعية والوظيفية ألالجزء األول: 

 التعليمي، العمر، الرتبة العسكرية، طبيعة العمل، عدد الدورات التدريبية، عدد سنوات الخبرة.

 مجاالت، وهي: 3رة توزعت على ( فق31ويشمل على ) الجزء الثاني:

من  هاواستخالص معرفة دور الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية إلىفقرات( ويهدف  9المجال األول: ويشمل على ) -1

 وأثرها في كشف الجريمة. لكترونيمسرح الجريمة اإل

معرفة دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق  إلىفقرات( ويهدف  9المجال الثاني: ويشمل على ) -2

 .التحقيق الفني

معرفة مدى فاعلية اإلجراءات التالية في مجال الكشف عن الجريمة  إلىفقرة( ويهدف  13المجال الثالث: ويشمل على )  -3

 .وتحريز األدلة الرقمية ةلكترونياإل

( غير 2( غير موافق بشدة، )1تي: )( على النحو اآلLikertليكرت الخماسي )تم تدريج الجزء الثالث واستخدام معيار 

قرب وأوضح أقياس الوسط الحسابي ليعطي تصورا كما تم االعتماد على م( موافق بشدة 5( موافق، )4( محايد،)3موافق،)

 النحو التالي:ألهمية فقرات محاور الدراسة وعلى 

 

 منخفض    متوسط    مرتفع  

 فأقل( 2.49)   (3.49 –2.50)    فأكثر( 3.50) 
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 صدق أداة الدراسة:

( من 7تم التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة عن طريق عرض أداة الدراسة "االستبيان" في صيغتها األولية على )

وجامعة البلقاء  ةجامعة مؤتربوية وكلية الحقوق في األساتذة أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم االجتماعية وكلية العلوم الت

 التطبيقية، وذلك ألخذ آرائهم حول ما يلي:

 ها لعناصر موضوع الدراسة.ؤ حتوى أداة الدراسة من حيث استيفاالتأكد من م  (1)

 و اإلضافة.أو الحذف، أوحاجة الفقرات المطروحة للتعديل مدى كفاية الفقرات ضمن المجاالت،   (2)

 جابة على أسئلة الدراسة.مدى قدرة مجاالت أداة الدراسة على اإل (3)

 ثبات أداة الدراسة

حيث بلغ  ،(كمؤشر على االتساق الداخليCronbach Alphaتم استخراج دالالت الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا )

 (1، في حين بلغ لمحاور االستبانة كما هو مبين في الجدول ) (0.908) معامل الثبات الكلي

 (1جدول )

 كرونباخ ألفا لمحاور الدراسةقيم معامل ثبات 

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات المحور المتسلسل

 .841 9 في تحريز األدلة الرقمية الخبرة الفنيةدور  1

في  الخبرات اإلدارية واللوجستيةدور  2
 تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني

9 828. 

ية في تحريز األمنفاعلية اإلجراءات  3
األدلة الرقمية في التشف عن واستخالص 

 الجريمة

13 851. 

 .908 31 التلي 4
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 المعالجة اإلحصائية:

 SPSSحصائي للعلوم االجتماعية وعولجت باستخدام البرنامج اإل اآلليالحاسب  إلىعالجت الدراسة البيانات، وذلك بإدخالها 

V.26ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت مقاييس اإلحصاء الوصفي ، (Descriptive Statistic Measures وذلك )

 أفرادلوصف خصائص عينة الدراسة، اعتمادا على التكرارات والنسب المئوية. ولمعرفة المتوسطات الحسابية لمستوى تقديرات 

عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات مجاالت الدراسة، وحساب المتوسط الحسابي الموزون العام للمجاالت، وحساب 

 عينة الدراسة على فقرات مجاالت الدراسة بهدف التعرف على مدى تشتت اإلجابات. أفرادحرافات المعيارية إلجابات االن

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ظهرته النتائج اإلحصائية أوفقا لما  ،اإلجابة عن أسئلة الدراسةسيتم في هذا الجزء من الدراسة اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 عينة الدراسة على مجاالت الدراسة، وبالشكل التالي: أفرادالوصفية والتحليلية إلجابات 

 من مسرح الجريمة هاواستخالص الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية أثرعن السؤال األول: ما  باإلجابةالنتائج المتعلقة  -1

 .عينة الدراسة أفرادمن وجهة نظر  في الكشف عن الجريمة

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة تم أوال إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى حسب المتوسط الحسابي 

 .ومن ثم تم عمل تحليل اختبار االنحدار الخطي المتعدد (2هذا المجال في الجدول )عينة الدراسة على فقرات  أفراد إلجابات
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 عينة الدراسة نحو أثر الخبرة أفرادلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات ا

 تنازليا ةلجريمة في التشف عن الجريمة مرتبمن مسرح ا هاواستخالص الفنية في تحريز األدلة الرقمية

 (2جدول )

الوسط  االنحراف المعياري  المستوى 
 الحسابي

 الرقم الفقرات

.602 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في حفظ األدلة الرقمية بطريقة خاصة  4.74 

 تختلف عن األدلة المادية

1 

.608 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في التعرف على أنواع األدلة الرقمية  4.70 

 وتحليلها بصورة علمية لكشف الجريمة

2 

.718 مرتفع للقاضي في الوجدانية  ةالقناعتسهم الخبرة الفنية في  4.55 

 في المحكمة إثباتالدليل الرقمي بعد اعتماده كدليل 

3 

.698 مرتفع دلة أ إلىتسهم الخبرة الفنية في تحويل األدلة غير المرئية  4.44 

 .مرئية ومقروءة لتساعد على كشف الجريمة

4 

.725 مرتفع عرفة عزل النظام المعلوماتي دون تسهم الخبرة الفنية في م 4.41 

 .لحاق الضرر بهاإو أو تدميرها أالرقمية  األدلةتالف إ

8 

.638 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في تحديد مدى الترابط بين الدليل  4.40 

 .المادي والدليل الرقمي

5 
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عينة الدراسة نحو مستوى تأثير  أفراد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 2الجدول )النتائج الواردة في  تظهر

عينة  أفرادمن مسرح الجريمة في الكشف عن الجريمة من وجهة نظر  هاواستخالص الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية

 الدراسة، حيث أظهرت النتائج ما يلي:

من مسرح الجريمة في الكشف  هاواستخالص ن المستوى العام لتأثير الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقميةأاتضح من النتائج 

(، بانحراف معياري 4.48عينة الدراسة ) أفرادعن الجريمة جاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجابات 

من مسرح الجريمة في  هاواستخالص لتأثير الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية ا، وتعكس هذه النتيجة مستوى مرتفع0.408

من مسرح  هاواستخالص الكشف عن الجريمة وبشكل تفصيلي يمكن توضيح مستوى تأثير الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية

، ( فقرات مستوى مرتفع9أعاله فقد حققت ) النتائج الواردة في الجدولفي ضوء  األردنالجريمة في الكشف عن الجريمة في 

الخبرة الفنية في حفظ األدلة الرقمية  إسهامكثرها تأثيرا: أ( والتي كان من 4.34 – 4.74بين )وساطها الحسابية أتراوحت 

ها بصورة الخبرة الفنية في التعرف على أنواع األدلة الرقمية وتحليل إسهامبطريقة خاصة مختلفة عن األدلة المادية، وأيضا 

ية في الخبرة الفنية في استخدام األساليب الحديثة والمتطورة لكشف األدلة الرقم إسهامقلها تأثيرا أوكان  علمية لكشف الجريمة،

.729 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في استخدام األساليب الحديثة والمتطورة  4.37 

 .لكشف األدلة الرقمية في مسرح الجريمة

9 

.666 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في معرفة أماكن ارتكاب الجريمة  4.36 

 و دولياأسواء محليا  ةلكترونياإل

7 

.668 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في معرفة أساليب ارتكاب الجريمة  4.34 

 ةلكترونياإل

6 

 4.48 .408 مرتفع

 
  المتوسط الحسابي العام
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ن معظم االنحرافات أ( ب10رتفع، كما يتضح من الجدول )ن جميع الفقرات جاءت بمستوى مإمسرح الجريمة، وبشكل عام ف

 إلىمما يشير  (60. -   72عينة الدراسة على فقرات هذا المجال جاءت بقيم قليلة، وتراوحت بين ) أفرادجابات المعيارية إل

ودراسة ( 2016،دراسة العرود)وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في  تقارب اإلجابات وتجانسها على فقرات هذا المجال.

 (  2018)المزروعي وسليمان ،

 (3الجدول )

عينة الدراسة نحو أثر الخبرة الفنية في  أفرادنتائج تحليل التباين الختبار معنوية االنحدار الخطي المتعدد لمتوسط إجابات 

 من مسرح الجريمة في التشف عن الجريمة هاواستخالص تحريز األدلة الرقمية

 قيمة R 2 R قيمة

 ف

 معامل تضخم التباين داللة ت قيمة ت بيتا داللة ف

459. 210. 36.513 000. 385. 6.80 000. 1.060 

126. 3.39 001. 1.060 

 

وذلك من خالل قيمة  ،ن نموذج االنحدار معنوي أحيث اتضح من خالل الجدول  ،نموذج االنحداريوضح الجدول السابق نتائج 

(F( البالغة)وهي 0.000( بداللة )36.513 )ن المتغيرات المفسرة أ(. وتفسر النتائج 0.001لمعنوية )من مستوى ا أصغر

معامل التحديد  إلىوذلك بالنظر  ها،واستخالص % من التباين الحاصل في الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية21توضح 

(2 R كما جاءت قيمة بيتا التي توضح العالقة بين الخبرة الفنية وفاعلية اإلجراءات .)( 126الجريمة بقيمة ) ية في كشفاألمن.

من  حصائياإثر معنوي دال أوبالتالي يوجد  حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة )ت( والداللة المرتبطة بها، ذات داللة إحصائية

 .في كشف الجريمة هاواستخالص الخبرة الفنية في تحريز األدلة الرقمية

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق  -2

 عينة الدراسة. أفرادالفني من وجهة نظر 
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الحسابي  لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة تم أوال إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى حسب المتوسط

 ( .4عينة الدراسة على فقرات هذا المجال في الجدول ) أفرادإلجابات 

عينة الدراسة نحو دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات 

 تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني مرتبه تنازليا

 (4جدول )

الوسط  االنحراف المعياري  المستوى 

 الحسابي
 الرقم الفقرات

.664 مرتفع تسهم الخبرة اإلدارية واللوجستية في تحديد احتياجات ومعدات  4.68 

الالزم لكشف األدلة الرقمية من  لكترونيفريق مسرح الجريمة اإل

 .الجريمة

1 

.651 مرتفع يسهم تقييم أداء العاملين في التحقيق الفني في رفع  4.62 

 .كفاءتهم في العمل

2 

.720 مرتفع تسهم الخبرة اإلدارية في رفع حس المسؤولية لدى العاملين  4.48 

 في التحقيق الفني

3 

.644 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في التحفظ العاجل على األدلة الرقمية  4.45 

 والمادية القابلة للضياع

4 

.640 مرتفع تسهم طريقة تقسيم العمل بين أعضاء فريق التحقيق في سرعة  4.43 

 نجاز العملإ

9 

.640 مرتفع تسهم الخبرة الفنية في كشف مالبسات وغموض الجريمة  4.41  8 
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نحو دور الدراسة  عينة أفرادت المعيارية لتقديرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافا4) تظهر النتائج الواردة في الجدول

عينة الدراسة، حيث أظهرت  أفرادمن وجهة نظر  الخبرات اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني

 النتائج ما يلي:

من وجهة  اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفنينحو دور الخبرات ن المستوى العام أاتضح من النتائج 

(، بانحراف 4.44عينة الدراسة ) أفرادجاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجابات عينة الدراسة  أفرادنظر 

في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق  دور الخبرات اإلدارية واللوجستيةل ا، وتعكس هذه النتيجة مستوى مرتفع0.404معياري 

في ضوء دور الخبرات اإلدارية واللوجستية في تسهيل مهمة عمل فريق التحقيق الفني وبشكل تفصيلي يمكن توضيح  ،الفني

( والتي 4.30 – 4.68( فقرات مستوى مرتفع ، تراوحت اوساطها الحسابية بين )9النتائج الواردة في الجدول أعاله فقد حققت )

الالزم لكشف األدلة  لكترونيالخبرة اإلدارية واللوجستية في تحديد احتياجات ومعدات فريق مسرح الجريمة اإل إسهامكثرها تأثيرا: أمن كان 

الخبرة  إسهامقلها تأثيرا أ، وكان تقييم أداء العاملين في التحقيق الفني في رفع كفاءتهم في العمل إسهام، وأيضا الرقمية من الجريمة

 ،ةلكترونياإلالفنية في كشف مالبسات وغموض الجريمة 

 ةلكترونياإل

.620 مرتفع يسهم التحقيق الفني في تقليل الخسائر المادية والبشرية التي تنتج  4.35 

 ةلكترونياإلعن كشف الجريمة 

6 

.745 مرتفع وجود قائد فريق للتحقيق الفني يسهم في سالسة التحقيق الفني  4.33 

 في مسرح الجريمة 

5 

.667 مرتفع يسهم العمل الجماعي في التحقيق الفني في كشف الجريمة  4.30 

 ةلكترونياإل

7 

 4.44 .404 مرتفع
  المتوسط الحسابي العام
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ن معظم االنحرافات المعيارية إلجابات أ( ب3ن جميع الفقرات جاءت بمستوى مرتفع، كما يتضح من الجدول )إوبشكل عام ف

تقارب اإلجابات  إلىمما يشير  (620-.745.عينة الدراسة على فقرات هذا المجال جاءت بقيم قليلة، وتراوحت بين ) أفراد

 وتجانسها على فقرات هذا المجال.

 ةلكترونياإلية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنمدى فاعلية اإلجراءات : ما الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  -3

 .عينة الدراسة أفرادمن وجهة نظر 

للدراسة تم أوال إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى حسب المتوسط  الثالثلإلجابة عن السؤال 

 ( .5عينة الدراسة على فقرات هذا المجال في الجدول ) أفرادالحسابي إلجابات 

ية الفنية األمنءات مدى فاعلية اإلجراعينة الدراسة نحو  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لتقديرات 

 مرتبه تنازليا عينة الدراسة أفرادمن وجهة نظر  ةلتترونياإل في التشف عن الجريمة 

 (5جدول )

الوسط  االنحراف المعياري  المستوى 

 الحسابي
 الرقم الفقرات

 1 استخدام برامج التتبع واالختراق 4.62 .574 مرتفع

 إثباتصالحية الدخول للبيانات الشخصية من اجل  4.61 .582 مرتفع

 ةلكترونياإلالجريمة 

2 

 Cookies 4استخدام معلومات الكوكيز  4.57 .641 مرتفع

 Proxy 3استخدام معلومات البروكسي  4.57 .685 مرتفع
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 ظهرت

مدى فاعلية نحو  الدراسة عينة أفراد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 5النتائج الواردة في الجدول )

 عينة الدراسة، حيث أظهرت النتائج ما يلي: أفرادمن وجهة نظر  ةلكترونياإلية الفنية في الكشف عن الجريمة األمناإلجراءات 

من وجهة  ةلكترونياإلية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنمدى فاعلية اإلجراءات ن المستوى العام نحو أمن النتائج اتضح 

(، بانحراف 4.52عينة الدراسة ) أفرادجاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام إلجابات عينة الدراسة  أفرادنظر 

.661 مرتفع  IP/TCP 4استخدام بروتوكول  4.54 

.857 مرتفع التوقيع الرقمي وهي تقنية تفيد في إمكانية عدم تزوير  4.53 

  ةلكترونياإلالرسائل 

 

  6 

.709 مرتفع  7 تتبع االتصاالت والمراسالت 4.53 

 938.  8 التشفير 4.50 

.694 مرتفع استخدام أنظمة كشف االختراقات ووضع حلول للثغرات  4.49 

 .يةاألمن

9 

.689 مرتفع  11 بيةولحاست البيانااد عواقدام ستخا 4.49 

.725 مرتفع وضع سياسة أمنية للشبكة وحشد كل اإلمكانيات البشرية  4.47 

 والمادية لتطبيقها

12 

.754 مرتفع حتياطية لكل المعلومات الحساسة في ااالحتفاظ بنسخ  4.47 

 أقراص إضافية ليست مرتبطة. بالشبكة

10 

 fire wall 13 استخدام جدار الحماية   4.41 1.085 مرتفع

  المتوسط الحسابي العام 4.52 .427 مرتفع
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وبشكل  ،ية الفنية في الكشف عن الجريمةاألمنمدى فاعلية اإلجراءات ل ا، وتعكس هذه النتيجة مستوى مرتفع0.427معياري 

في ضوء النتائج الواردة في الجدول أعاله ية الفنية في الكشف عن الجريمة األمنمدى فاعلية اإلجراءات تفصيلي يمكن توضيح 

استخدام كثرها تأثيرا : أ( والتي كان من 4.41-4.62وى مرتفع ، تراوحت اوساطها الحسابية بين )مست ( فقرة13فقد حققت )

قلها تأثيرا أ، وكان ةلكترونياإلالجريمة  إثباتجل أحية الدخول للبيانات الشخصية من برامج التتبع واالختراق، وأيضا صال

 .fire wall استخدام جدار الحماية  

ن معظم االنحرافات المعيارية إلجابات أ( ب4الفقرات جاءت بمستوى مرتفع، كما يتضح من الجدول )ن جميع إوبشكل عام ف

تقارب اإلجابات  إلىمما يشير  (.574-1.085عينة الدراسة على فقرات هذا المجال جاءت بقيم قليلة، وتراوحت بين ) أفراد

 وتجانسها على فقرات هذا المجال.

 التوصيات:

 تية:يمكن تقديم التوصيات اآلفي ضوء النتائج 

العام والمختصين من  األمنالسعي نحو بذل مزيد من الجهود في مجال االرتقاء بمستوى الخبرة الفنية لدى رجال  .1

نتائج أكثر  إلىالتي من شأنها اإلسراع في الوصول  ،خالل منح هؤالء المختصين الصالحيات القانونية واإلدارية

 الحقيقة. إلىللوصول دقة ولتوفير الوقت والجهد 

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين في إدارة المختبرات واألدلة الجرمية لالشتراك فيها من خالل  .2

 .زيادة الحوافز المادية المخصصة للمشتركين في هذه الدورات

نظرا لزيادة هذه الجرائم  ،قسام األدلة الرقميةأارة المختبرات واألدلة خصوصا في عداد العاملين في إدأ زيادة  .3

 .وتنوعها

و بعد تقاعدهم وعدم نقل أالخبرة الطويلة في مراكز عملهم  االستفادة من الخبرات العملية للخبراء الفنيين وذوي  .4

 .أماكن أخرى  إلىالعاملين منهم 
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خصوصا قسم األدلة الرقمية بأحدث األجهزة والمعدات الحديثة وزيادة  ،تطوير إدارة المختبرات واألدلة الجرمية .5

 .خبرات العاملين فيها

القومي  األمنلما فيها من خطورة على الفرد والمجتمع و  ةلكترونياإلي بخطورة الجرائم األردنالمجتمع  أفرادتوعية  .6

 .ياألردن

 عام المختصة في التحريات وجمع األدلة الرقميةال األمنجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على بقية إدارات إ .7
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 قائمة المراجع

 

 المراجع العربية . أ

، الطبعة األولى، دار الثقافة، مسرح الجريمة ومعاينته عبر شبكة المعلومات الدولية(، 2020الخشاشنة، توفيق عبد هللا )

 .عمان

 تحقيق عامر حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لسان العرب (،2004محمد بن مكرم ) منظور،ابن 

، ي وتأثيره في كشف الجريمة من وجهة نظر العاملين في إدارة البحث الجنائياألمنالتحري (، 2016العرود، عالء علي )

 .األردن، ةمنشورة، جامعة مؤت رسالة دكتوراه 

 .الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة ،يةالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائ (،2016حمد فتحي )أالسرور، 

، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة ةلتترونياإل فن التحقيق الجنائي في الجرائم  (،2018إبراهيم، خالد ممدوح )

 .اإلسكندرية

 .، الطبعة األولى، دار وائل، عمانعلم اجتماع الجريمة(،2008حسان محمد )إالحسن ، 

دار الجامعة الجديدة،  ،مسرح الجريمة في ضوء القواعد اإلجرائية واألساليب الفنية(، 2012عطية، طارق إبراهيم )

 .اإلسكندرية

، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة(، 2011الجبارة، عبدالفتاح عبداللطيف )

 .عمان

دراسة مسحية على  اإلنترنتمهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب و (، 2004ن نصير )السرحاني، محمد ب

 الرياض ية،األمن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم عينة من ضباط الشرطة في المنطقة الشرقية

 .2015لعام  27رقم  ةلكترونياإلقانون الجرائم 

رسالة ماجستير منشورة،  استخدام المحققين الوسائل التقنية وعالقتها بالتشف عن الجريمة,(، 2013العرود، عالء علي )

 .األردن، ةجامعة مؤت
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 -، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق الجنائي ثباتاألدلة العلمية الحديثة ودورها في اإل (، 2012مال عبدالرحمن )آ حسن،

 .وسط، عمانجامعة الشرق األ

ي دراسة األردنالتزوير في المستندات الخطية في القانون  إثباتدور الخبرة الفنية في (، 2003الذنيبات، غازي مبارك )

 .، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة عمان العربية، عمانمقارنة

مجلة البحوث القانونية، جامعة ، بحث منشور، الجنائي ثباتدور الدليل الرقمي في اإل (، 2016العربي، مصطفى إبراهيم )

 .1،عدد  4مصراته، كلية القانون، مجلد 

، بحث منشور، الجنائي دراسة وفق األنظمة السعودية ثباتأهمية األدلة الرقمية في اإل (،2012البقمي، ناصر بن محمد )

 80، عدد 21مجلة الفكر الشرطي، مجلد 

 ، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد الوطنيةالجنائي مبادئ التحقيق(،2008الجبالي، منصور بن عبدالعزيز )

دراسة تطبيقية على -تطوير مهارات التحقيق الجنائي في مواجهة الجرائم المعلوماتية(،2014القحطاني، عبدهللا بن حسين )

 .ية، الرياضاألمن، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم المحققين في هيئة التحقيق واالدعاء العام في مدينة الرياض

 .اإلسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،اإلنترنتالجرائم المعلوماتية على شبكة  (،2008مير فرج )أ يوسف،

 .اإلنترنت( على OECDموقع منظمة )

 دار الفكر  الجامعي، ،اإلنترنتالكمبيوتر و (، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم 2006عبدالفتاح بيومي ) حجازي،

 .اإلسكندرية

 .الجزائر جامعة المسيلة، رسالة ماجستير، دلة الرقمية،الجنائي باأل ثباتاإل (،2015طاهري ) عبدالمطلب،

والمصري ي األردننين ذن في القانو إالضوابط القانونية للتفتيش بغير  (،2015، مصطفى )ةفهد يوسف والطراون الكساسبة،

 .األردن ،2، عدد 42ية، مجلد األردنبحث منشور مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة  دراسة مقارنة،

 .الجزائر دار هومة، الوجيز في القانون الجزائي العام، (،2006ن )احسإ بوسقيعة،

 .األردن دار الثقافة، ،اإلنترنتإجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب و  (،2011خالد عياد ) الحلبي،
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 علوم األدلة الجنائية الرقمية )المفاهيم وطرق المعالجة في ضوء التطور التقني الحديث (، (،2011القحطاني، سليمان علي )

 .جامعة الملك سعود ية،األمنمركز البحوث والدراسات، كلية الملك فهد 

نموذج مقترح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي  (،2003عبدهللا ) ،وعبدالعزيزالمطلب، ممدوح عبدالحميد وجاسم ، زبيدة محمد عبد

 5مجلد رقم  بين الشريعة والقانون، ةلكترونياإلعمال المصرفية مؤتمر األ في الجرائم عبر الكمبيوتر، ثباتلإل

مجلة جيل  منشور، بحث ، Forensik ITمراجعة علمية لكتاب التحقيق الجنائي الرقمي  (،2018رضوان حسان ) إسخيطة،

 29البحث العلمي ،عدد

ية األمنرسالة ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم  وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات، (،2003العنزي، سليمان مهجع )

 .كلية الدراسات العليا،الرياض

 16عدد  العام، األمنبحث منشور، مجلة  ثرها في كشف الجريمة،أالرقمية و  تحريز األدلة (،2019توفيق عبدهللا ) الخشاشنة،
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محكمة بداية عمان /من وجهة نظر القضاة  اإلجراميفي تشكيل السلوك  األسري دور التفكك 
 دراسة تطبيقية

 احمد حسين البخيت

  

 الملخص

ماا هاي و  ،من وجهة نظر القضاة اإلجراميدور في تشكيل السلوك  األسري إن كان للتفكك  التعرف إلىهدفت الدراسة 

وقااد تااف تافياا   ي،اسااتمدمت الهاااهو الوااافي الت ليلاا؟ اإلجراماايفااي تشااكيل الساالوك دورا  األسااري عواماال التفكااك  أكثاار

لهتهثاال فااي قضاااة م كهااة ادا ااة ماان ممتهااد الدراسااة ا ا( قاضاا 40الدراسااة اواسااسة اسااتزانة وىعاات علااى عياااة ال اات  

فااي تشااكيل الساالوك  امرتفعاا ادور  األسااري ممهوعااة ماان الاتااا و كااان أارىهااا أن للتفكااك  إلااىوتوااالت الدراسااة  ،عهااان

لااى و تالهرتزااة األ األسااري ييااج جاااو م ااور العااا  ،  0.926مع اااري  ان اارافو  3.76كااان تهتوسااا يسااااي  اإلجرامااي

 ان ارافو 3.80تهتوسا يساااي  وتاله تالهرتزة الثان ة م ور السالق0.885مع اري  ان رافو  3.81يسااي وبهتوسا 

 0.956مع اااااري  ان اااارافو  3.77أيااااداهها تهتوسااااا يسااااااي  أو غ اااااو الوالااااد ن،وبالهرتزااااة الثالثااااة  0.927 مع اااااري 

، وأظهاارا الاتااا و 0.938مع اااري  ان اارافو  3.67االقتصااادي تهتوسااا يسااااي  األساارةوالهرتزااة الراتعااة كااان مسااتو  

مان  اإلجرامايفاي تشاكيل السالوك  األساري العيااة ياود دور التفكاك  أفارادااين إجاتااا  إيصاا  ةعدم وجاود ااا داللاة 

 هت ياااراا  العهر،الهااالهالا العله ة،سااااواا الم ااارة (،م كهاااة ادا اااة عهاااان تعااا   إل اااتالف ال وجهاااة نظااار القضااااة  

 همهوعة من التوا اا. تالدراسة  اتأو و 

 .القضاة ،اإلجراميالسلوك  ،األسري التفكك   :الكلهاا الهفتاي ة
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  Abstract 

The study aimed to identify whether family disintegration played a role in shaping 

criminal behavior from the judges' point of view, and what are the most important factors 

of family disintegration in shaping criminal behavior? The descriptive analytical 

approach was used, and the study was implemented by means of a questionnaire 

distributed to a sample of (40) judges from the study community represented by the 

Amman Court of First Instance judges. And a standard deviation of 0.926, where the axis 

of domestic violence came in the first place with an arithmetic mean of 3.81 and a 

standard deviation of 0.885, followed by the axis of divorce with an arithmetic mean of 

3.80 and a standard deviation of 0.927. In the third place was the absence of parents or 

one of them with an arithmetic mean of 3.77 and a standard deviation of 0.956, and in the 

fourth rank was the economic family level with an arithmetic mean of 3.67 and a standard 

deviation of 0.938. The beginning of Amman is due to the different variables (age, 

educational qualifications, years of experience), and the study recommended a set of 

recommendations. 

Keywords: family disintegration, criminal behavior, judges. 
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  مقدمة

ن فيهؤا ول والمالئم في بناء األبناء الذين ينشؤ و. فهي المناخ األوتكوينها اللبنة األساسية في بناء المجتمعات األسرةتعد 

, وبنائهؤا لها أثار عديدة مهمة في تكوين شخصؤية األبنؤاء ,وتكوينهم مو والطفولة وحتي مرحلة البلوغمراحل النبجميع 

 مجموعة من الظروف التي ت ثر على قيامها بأدوارها الموكولة لها .  األسرةحيانا يعترض أإال أنه 

ى تماسؤكها وبنائهؤا وأدوارهؤا والتؤي مجموعة من الظؤروف التؤي عصؤفت بهؤا وأثؤرت علؤ إلىالعربية  األسرةتعرضت 

حيؤ   عؤن هؤذه الظؤروف, أىه األسؤر ليتؤت بمنؤواحؤدة مؤن هؤذ األردنيّة األسرةمازالت تمر بها بلدان العالم العربي, و

سواء كانت  خارجية مثل الهزات العالمية كالصؤرا  والرؤرو   ,حداثمجموعة عديدة من األاألردنيّة ب األسرة تأثرت

ضؤؤا  أو, كؤؤذلا الرؤؤال بالنتؤؤبة  للظؤؤروف الداخليؤؤة مؤؤن األردن إلؤؤىوح مواطينهؤؤا وهجؤؤراتهم ونؤؤز ,فؤؤي دول الجؤؤوار

وكؤان لؤه اثؤار سؤلبية علؤى  األسؤرةعلؤى قد انعكؤ  هؤذا و بطالة وعمالة وافدة وشح بالموارد,وفقر و ,اقتصادية متردية

تفكؤا بعؤ   إلؤىكانؤت تقؤوب بهؤا ممؤا أدى  ومكوناتهؤا واسؤتقرارها ووئائفهؤا واألدوار المتبادلؤة فيهؤا التؤي األسؤرةبناء 

 ها .أفراداألسر وتخلخلها وفقدان القوة الضابطة لتلوك 

األسؤرة االقتصؤادي متؤتوى  أوغيا  أحد الوالؤدين  أوانفصال  أو األسريالعنف الناتج عن  األسرةلخلل في وئائف فا

تبؤدأ الكثيؤر مؤن المشؤكالت  ومنؤه أداء وئائفهؤا,له األثر المباشؤر علؤى بنؤاء األسؤر و ,هاأفرادعدب وجود العدالة بين  أو

, لؤذا كؤةسر متصؤدعة ومتفكأ إلىترولت بع  األسر لقد , عرضة للجريمة نوبالتالي يكونو فراد,في سلوك األ بروزا

 (.2020ها)الهواري والهبارنة,أفرادي ثر سلبا على األبناء و األسرةن  تفكا فإ

ناتج  من أحؤد األطؤراف عؤن ها بتبب قصور أفرادف التماسا بين وضع ,سريّةاألنهيار الوحدة يعني ا األسريا التفك

بمثابة  عصب المجتمع والعماد األساسي للرفؤائ  األسرةألن  ,موكل له من أخطر التفكا المجتمعيعدب  القياب بدوره ال

 .(2009المجتمع ككل)الرتن ,اخر في يقابله خلل  األسريعليه, وأي خلل في الجانب 

, لؤب سؤيتأثر بؤذلا مؤن هؤذه التؤلوكياتفهو على األغ ,األسرينتيجة حتمية طبيعية لفرد يعيش في بيت يتوده التفكا ال

تجؤاه األبنؤاء الملقؤاة علؤى عؤاتقهم  هتمؤاب باألبنؤاء وتجاهؤل للمتؤ ولياتماال وعؤدب االكلما زادت معاملة اآلباء سوءا وإه

بشؤكل عؤاب التؤلوك  األسؤرة أفؤراداألبنؤاء وانتهؤا  وسؤلوك  إلؤىذا األمؤر يؤ دي فهؤتلبية إحتياجاتهم,  دب المقدرة علىوع

فؤؤي تشؤؤكيل  التؤؤلوك  األسؤؤريلقؤؤاء الضؤؤوء علؤؤى دور التفكؤؤا , وبنؤؤاء علؤؤى مؤؤا سؤؤبه أتؤؤت هؤؤذه الدراسؤؤة  إلاإلجرامؤؤي

 . (مركمة بداية عمان )ةالهاشمية دراسة تطبيقي األردنيّةمن وجهة نظر القضاة في المملكة  اإلجرامي
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

مؤن مشؤاكل العصؤر التؤي تعؤاني منهؤا  , وهؤوئاهرة اجتماعيؤة خطيؤرة معقؤدة تمؤ  بنؤاء المجتمؤع األسرييعد التفكا   

 فؤي تربيؤة األبنؤاء األسؤرةة, فتراجؤع دور اإلجراميؤنرؤو التؤوكيات  األسؤرة أفرادسببا في دفع يعدّ و ,معظم المجتمعات

تجاه نرو الجريمة وازدياد عددها, حيؤ  بلتؤت عؤدد الجؤرائم فؤي وحمايتهم ورعايتهم سبب للتلوك غير المشرو   واال

 24654التؤؤة عؤؤد الجؤؤرائم فيؤؤه الب 2018جريمؤؤة عؤؤن عؤؤاب  1867جريمؤؤة, بزيؤؤادة  26521مؤؤا مجموعؤؤه  2019عؤؤاب 

 لجنائية(.دارة المعلومات الجنائية )موقع المعلومات احتب إحصائيات إ جريمة,

 ل طبيعؤة عملنؤا التؤابه فؤي المرؤاكم,ومؤن خؤالة لواقؤع المجتمؤع مالحظؤال, ومؤن خؤالل هذه الزيادة في أعؤداد الجؤرائم 

فؤؤي تشؤكيل التؤؤلوك  األسؤريالتفكؤؤا ل ودراسؤة دور أواألسؤؤري, دفعؤت لتنؤؤوخطؤؤورة التفكؤا  األسؤرةستؤؤة وألهميؤة م 

ة وخاصؤة التؤي اإلجراميؤ, فالكثير من أنوا  التلوكيات الهاشمية ةاألردنيّ في المملكة من وجهة نظر القضاة  اإلجرامي

 ,خؤرا إلؤىتؤة مؤن فؤرد أوتقع من بع  األبناء ناتجة عن تفكا أسري  تُّكون جرائم في متتويات مختلفؤة وبؤدرجات متف

األمؤر الؤذي يعرضؤهم  نترار وغيرها من الجرائم األخرى,مثل جرائم اإليذاء والترقة والنشل وتعاطي المخدرات واال

والمجتمؤع والدولؤة  فؤراد, أي ختؤارة علؤى األهذا التفكا هو جريمةللمتاءلة القانونية وبالتالي دخولهم التجون, نتيجة 

عمؤال األب سؤتثمارهاالوإضؤاعة  طاقؤة هؤ الء على متلقي هذا االعتداء مؤن ختؤائر أثره  أو اإلجراميسواء كان بالفعل 

مؤن  اإلجرامؤيفؤي تشؤكيل التؤلوك  األسؤريفي هذه  الدراسة سيتم التعرف على دور التفكؤا  ,المنتجة المفيدة في البناء

القضؤاة هؤم المعنيؤين بتطبيؤه القؤانون الؤذي  كؤون, /مركمة بداية عمؤانالهاشمية األردنيّةوجهة نظر القضاة في المملكة 

ي والقضؤايا أوالبت بالشكهم المباشر للفصل وطبيعة عمللقا  العقوبة باسم القانون, يوإ األسرة أفرادينظم العالقات بين 

, ةودوائر النيابؤة العامؤ األسرةمن المراكز األمنية خاصة دائرة حماية  أوقالب المركمة أثناء تتجيلها أليهم من الواردة إ

مؤن خؤالل  ومالبتؤاتها طالعهؤم علؤى ئؤروف القضؤايااملهم المباشؤر والالطال  على وجهة نظرهم بهذا الموضو  لتع

 أقوال األطراف وإصدار األحكاب القضائية.  إلىالترقه واالستما  

 :  ةالتالي سللةاألجابة عن , تكمن مشكلة الدراسة في اإلوبناء على ما سبه

 الهاشمية؟ األردنيّةمن وجهة نظر القضاة في المملكة  اإلجراميفي تشكيل التلوك  دور األسريهل للتفكا  -1

 الهاشمية؟ األردنيّةمن وجهة نظر القضاة في المملكة  اإلجراميتشكيأل للتلوك  األسريما أكثر عوامل التفكا  -2

مؤن  اإلجرامؤيفؤي درجؤة تشؤكيل التؤلوك  ( α ≥ 0.05)ى الداللةعند متتو إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -3

 سنوات الخبرة(؟ الم هل العلمي, للمتتيرات)العمر, الهاشمية تعزى األردنيّةوجهة نظر القضاة في المملكة 
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 أهمية الدراسة 

 من خالل النقاط التالية: والعملية همية الدراسة النظرية أتظهر 

التؤي تهؤدد المجتمؤع وتعكؤر  تنبع أهمية الدراسية مؤن أهميؤة الموضؤو  الؤذي تعالجؤه وخطؤورة هؤذه الظؤاهرة  -1

تبعؤا لعؤدد مؤن   ,لمرتكبؤي الجؤرائم االقتصاديةة واالجتماعيإللقاء الضوء على الظروف حي  جاءت  ه,وصف

   .األسرةالظواهر التي تعصف بكيان 

ودوره بالتؤؤلوك  األسؤؤريتبؤؤرز أهميؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن خؤؤالل قلؤؤة الدراسؤؤات المماثلؤؤة التؤؤي تبرؤؤ  فؤؤي التفكؤؤا   -2

 .  وندرتها اإلجرامي

ل موضو  مهم قديم جديد يمكن أن تتفر عنه نتائج وتوصيات أولتي تتنتعتبر الدراسة من الدراسات المهمة ا -3

 تتاهم في وضع برامج عالجية ووقائية واجتماعية للرد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تم  كيان المجتمع. 

ألصرا  وصنا  القرار لوضؤع  االجتماعيإئهار أبعاد الظاهرة الخطيرة التي تم  المجتمع وتفكا النتيج  -4

 البرامج اإلصالحية واإلرشادية للرد من هذه الظاهرة .

 االستفادة من نتائج الدراسة  في تطوير البرامج الوقائية والعالجية للرد من المشكلة. -5

 إثراء للمكتبات العلمية كدراسة سابقة لدراسات الحقة في نف  الموضو .   -6

 أهداف الدراسة 

 ترقيه األهداف التالية :   إلىة تتعى هذه الدراس

مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر القضؤؤاة فؤؤي المملكؤؤة  اإلجرامؤؤيفؤؤي  تشؤؤكيل التؤؤلوك  دور األسؤؤريلتفكؤؤا إن كؤؤان لالتعؤؤرف   -1

 الهاشمية.  األردنيّة

مؤن وجهؤة نظؤر القضؤاة فؤي المملكؤة  اإلجرامؤيتشؤكيأل للتؤلوك  األسؤريعلى أكثر عوامؤل التفكؤا التعرف   -2

 الهاشمية. األردنيّة

القضؤاة  من وجهة نظر اإلجراميكيل التلوك في درجة تش إحصائيةالتعرف إن كان يوجد فروق ذات داللة   -3

 .الم هل العلمي, سنوات الخبرة( الهاشمية تعزى للمتتيرات)العمر, األردنيّةفي المملكة 
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 مصطلحات الدراسة 

والتفكؤا  ,أمؤة أومنظمة  أوجماعة  أوالوحدة فرد نهيار الوحدة واختالل وئائفها وبنائها سواء كانت هذه االتفكا يعني  

سؤواء كانؤت  وانراللهؤا تشتت الوحدة وانهيار روابطهؤا إجرائيا , يقصد به ( 2020هو عك  التماسا والترابط )أايدو,

 م ستة. أوجماعة  أوا هذه الوحدة فرد

تماسكها وعدب استطاعتها القياب بأدوارها مثل عدب قدرتها وعدب  األسرةتعني تصد  بناء  أسريّةمشكلة  األسريالتفكا 

, أمؤا (2016) عبؤد   , األسؤرة أفؤرادوينتج عنؤه صؤرا  وعؤداء بؤين  ,ها األساسية والثانويةأفرادشبا  حاجات على إ

 أو األسؤريبتؤبب العنؤف  ,هؤاواختالل يصيب أدوارهؤا وبناء األسرةنهيار وحدة افهو  إجرائيا  األسريتعريف التفكا 

 قتصادي.اال األسرةلمتتوى  أوالوالدين  تيا ل أو الطالق

ن ويجرمؤؤه مخؤالف للقؤانو األسؤرة أفؤرادامتنؤا  عؤن فعؤل يرتكبؤؤه  أوبأنؤه: كؤؤل فعؤل  يعؤرف إجرائيؤا  اإلجرامؤيالتؤلوك 

 . ويضع له المشر  عقوبة في المجتمع

للعمؤؤل  األردنيّؤؤة  2019لتؤؤنة  23حكؤؤاب قؤؤانون اسؤؤتقالل القضؤؤاء رقؤؤم أهؤؤم األشؤؤخاذ الؤؤذين تؤؤم تعييؤؤنهم وفؤؤه القضؤؤاة: 

فيقصؤد بهؤم فؤي هؤذه الدراسؤؤة  إجرائيؤا أمؤا  نهؤؤاء الخصؤومة,طؤراف الؤدعوى وإأبؤين للركؤم والفصؤل  ,بوئيفؤة قضؤائية

 القضاة الذين ينظرون في القضايا الجزائية بين المتخاصمين .

 اقتصرت الدراسة على الردود التالية : دراسة حدود ال

 .قضاة مركمة بداية عمان  : اقتصرت الدراسة علىالردود البشرية

 الهاشمية .  األردنيّةتم تطبيه الدراسة في حدود المملكة الردود المكانية: 

 .  2021 أجريت هذه الدراسة خالل عابزمنية: الردود ال

مؤن وجهؤة نظؤر  اإلجرامؤيفي تشكيل التؤلوك  األسريالتفكا ل دور أوالدراسة على تنقتصرت : االردود الموضوعية

 الهاشمية .  األردنيّةالقضاة في المملكة 

 اإلطار النظري 

, فهؤي نظؤاب مركؤب لؤه خصؤائ  مؤن أثؤر كبيؤر علؤى الفؤرد والمجتمؤع لمؤا لهؤا ,متألة تتتره الدراسة والبر  األسرة

عالقؤتهم فيمؤا و فرادوما ينتج عنها من تتيرات تنعك  على األ ,االجتماعيف ت ثر وتتأثر بالبناء بنيوية ووئيفية وأهدا

فهؤي حجؤر األسؤا   لتؤي تؤ ثر فؤي شخصؤية الفؤرد وتكوينؤه,ة ااالجتماعيباعتبارها أقوى العوامل  بينهم وبين المجتمع,

تمؤد عساسية ومرطؤة حاضؤنة وداعمؤة اكونها م ستة اجتماعية أ ,التجمعات البشريةلى لنواة وء المجتمع واللبنة األلبنا
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وأخؤذها  ,ريؤة فؤي تكؤوين الفؤردجوه باعتبارهؤا ,عليها بقاء المجتمعات منذ نشأة الريؤاة اإلنتؤانية وحتؤى وقتنؤا الراضؤر

 .  ضطالعها بوئائف متعددةلمجتمع المركزا متميزا داخل ا

ومروراً تدور حوله كل  فرادة تأثيرا في حياة األاالجتماعيبأهمية واهتماب كبير باعتبارها أهم الم ستات  األسرةتتمع 

فردوث أي خلل في أداء  ,ة األخرىاالجتماعيمع النظم  االتصالكما أنها مركز الربط وة, االجتماعيالنشاطات 

ككل, لذلا هناك مجموعة كثيرة من الكتب  ها وعلى المجتمعأفرادتنعك  على  ,وئائفها يُخلف مشكالت كبيرة

 .  األسرة عنه كم هائل من التعريفات لمفهوباألمر الذي نتج  بالبر  والترليل, األسرةموضو   تناولتواألبراث 

وفريؤؤه ثؤؤاني  األسؤؤرة, فؤؤالبع  اسؤؤتعمل مصؤؤطلح األسؤؤرةة مصؤؤطلح االجتماعيؤؤل الكثيؤؤر مؤؤن البؤؤاحثين فؤؤي العلؤؤوب أوتنؤؤ

ن معا فؤي ان واحؤد, حيؤ  يتضؤمنان كالهمؤا الؤزو  والزوجؤة ياستخدب مصطلح العائلة وفريه ثال  استخدب المصطلر

 ( .2013واألطفال)درويش ,

 : األسرةومن تعريفات 

ن اقتصؤادي ولهؤا وئيفؤؤة أورادهؤا تعؤفبؤؤين أ ,قامؤة مشؤتركإعبؤارة عؤن جماعؤة اجتماعيؤؤة لهؤا مكؤان  األسؤرة"ميؤرداك" 

 . (2016تمع )قرطي,تكاثرية بواسطة عالقة جنتية يقرها المج

كونهؤا الخليؤؤة  ,فيؤه الفؤؤرد ر لؤى للتطؤؤور والوسؤط الطبيعؤؤي الؤذي يترعؤؤوأنهؤا النقطؤؤة األ األسؤؤرةجتؤت كونؤؤت عؤرف أو

 (. 2013جتمع الذي ينشأ فيه الفرد ويتلقى به لتته وثقافته وتراثه)حليلو,ملى في الواأل

تهيلتؤه وتنشؤيلته عؤداده وتعؤد للريؤاة وتكؤون الفؤرد وتقؤوب بإ لؤى التؤيوهؤي الم ستؤة األ األسؤرةن وتعني هذه التعاريف أ

 تجاه المجتمع .  للقياب بأدواره 

أكثؤؤر  أونؤؤي رابطؤة اجتماعيؤؤة تجمؤع شخصؤؤين وتع ,( العائلؤةfamilyباللتؤؤة اإلنجليزيؤة بمصؤؤطلح ) األسؤرةتعؤؤرف كمؤا 

م بنؤؤائهحاجؤؤات أن برعايؤؤة ادويهؤؤتم الوالؤؤ ,التبنؤؤي أوثؤؤم اإلنجؤؤا   ,بؤؤالزوا  تبنؤؤي تبؤؤدأال أوالقرابؤؤة  أوبرابطؤؤة الؤؤزوا  

 . لكتروني, معهد فانيير لألسرة(وتوفيرها) موقع إ

ل المجتمع الواحد اخر, حتى أيضا داخ إلىوتختلف هذه الوئائف من مجتمع  بعدد من الوئائف األساسية, األسرةتقوب 

لؤف وذلا بتبب التتيرات التي أصؤابت مخت ,حديثا األسرةقديما اختلفت عن وئائف  األسرة, فوئائف قد تكون مختلفة

للعمؤؤل, وئهؤؤور م ستؤؤات بديلؤؤة  وخؤؤرو  المؤؤرأة ,, كزيؤؤادة التخصؤؤ  وتعقؤؤد المجتمؤؤعالمجؤؤاالت الرياتيؤؤة ومتطلباتهؤؤا

 مثل دور الرضانة والمدار  والنوادي وغيرها . األسرةة حلت مرل االجتماعيلة للتنش

جتماعي لؤه وئؤائف عديؤدة تؤ ثر فؤي أنظمؤة المجتمؤع األخؤرى, فنجاحهؤا فؤي أداء وئائفهؤا يؤنعك  علؤى ظاب ان األسرة

ه سؤواء كانؤت هؤذ ,رةيؤعلى المجتمع ومشكالت مختلفة وكث ا سيلااألنظمة األخرى, أما فشلها في أداء وئائفها يعني أثر

 (  .2018,هاجر)زينب واجتماعية أواقتصادية  أوالت نفتية المشك
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 :اإلجراميودوره بتشكيل السلوك  األسريالتفكك 

 األسؤرة, فتالبؤا مؤا تكؤون تكؤون عوامؤل إجتماعيؤة إلؤىريمؤة وأرجعتؤه هناك العديد من المدار  التي فتؤرت نشؤوء الج

 إلؤىيؤدفع بهؤا  ضؤا  وتؤردّ,أويؤه مؤن ئؤروف وهؤا حيؤ  مؤا تعانفرادسبب مباشر فؤي إحؤداث التؤلوكيات المضؤطربة أل

المفككؤة  األسؤرةهذه  أفرادالمفككة يتودها صراعات وخالفات, ف سريّةاألن األجواء , حي  إوالتصد  األسريالتفكا 

سؤلوكية منررفؤة  اواكتتؤا  أبنائهؤا أنماطؤ اإلجرامؤيعرضؤة كبيؤرة ونتيجؤة طبيعيؤة للتؤلوك  مؤن أزو  وأبنؤاء يكونؤون

 . األسرينتيجة لهذا التفكا 

نراللهؤا وأصؤبح وا سؤريّةاألالذي يرجع لفشل في العالقؤة , األسريالتفكا  ةاألسرمن أخطر المشاكل حاليا التي تواجه 

حي  يظهر فؤي الخلؤل الؤذي يصؤيب العالقؤة بؤين الوالؤدين واألبنؤاء بتؤبب عؤدب  ,من التمات البارزة في الرياة المعاشة

 (. 2018وبالتالي نشوء الصرا  بينهما )لبنى, ,الفهم الصريح ألدوارها

  األسريمفهوم التفكك 

لما  ,من أكثر المفاهيم وأحد الموضوعات المهمة الذي حظي بقدر كبير من البر  والدراسة األسرييعد مفهوب التفكا 

ة المعاصؤرة التؤي غؤزت االجتماعيؤمن أهؤم المشؤكالت  األسري, حي  أصبح التفكا االجتماعيله من اثار تم  البناء 

 .والمجتمع ككل األسريوبدوره انعك  على المريط  تجامها,وان في بناء وحدتها اوأحدثت شرخ ,العديد من البيوت

لمجتمع وما يصيبها يصيب لية في بناء وتشكل اوالنواة والجماعة األ األسرةتفكا اجتماعي كون  األسريالتفكا 

 ( .2018تفككت وانرل عقدها تأثر المجتمع بذلا )رضا, أوفإن ضعفت  المجتمع,

عؤن  بريؤ  يرؤل التنؤافر والخؤالف بؤدال ,األسؤرة أفؤرادالتؤي تجمؤع  سؤريّةاأل والصؤلةنعداب الرابطة اويمكن تعريفه بأنه 

غيؤا   أوكليهمؤا  أوغيؤا  أحؤد الوالؤدين  أو, نتيجؤة  فقؤدان األسؤريفقؤدان الرغبؤة فؤي التواصؤل  التالحم والتماسؤا مؤع

هؤؤذه بأنؤؤه فؤؤي معؤؤزل عؤؤن البؤؤاقين داخؤؤل   األسؤؤرة أفؤؤراد, بريؤؤ  يشؤؤعر كؤؤل واحؤؤد مؤؤن األسؤؤرةدورهمؤؤا فؤؤي لؤؤم شؤؤمل 

  .(2012,المنظومة)جعفر ومتلم

نتيجؤة أسؤبا  معينؤة لؤم  ,وتفكؤا فؤي حالؤة تؤراخ   األسؤري, أي أن هؤذا النظؤاب األسؤريعكؤ  التماسؤا  األسؤريالتفكا 

يؤ ثر حتمؤاً فؤي  األسؤرةتجاه المجتمع, فؤأي خلؤل وئيفؤي يصؤيب نتؤه أن تقوب بالوئائف المطلوبة منها  األسرةتتتطع 

 النته الكلي للمجتمع. 

 والجريمة األسرة

العقوبؤات هؤي  , حي  جاء تعريف الجريمة في قؤانونعل إجرامي مهما كان مضاد للمجتمعف أوالجريمة هي كل سلوك 

نؤ  متنؤا  معاقؤب عليؤه إال إذا وهذا يعني ال يعتبؤر الفعؤل أو اال ,  ن  القانون على عقوبة مقررة لهامتناأو كل فعل 

 ( .2019روابح,القانون عليه)
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ويرتؤب علؤى فاعلؤه عقوبؤة جنائيؤة  ,متنؤا االأوال بؤن  قؤانوني يجؤرب هؤذا الفعؤل وهذا يعني أنه ال عقوبة وال جريمة إ 

 ه للفعل الذي يجرمه القانون ويررمه المجتمع. ارتكابنتيجة 

 وهؤي قديمؤة قؤدب التؤاري , ,ي الفؤرداليؤة فؤحتمحيؤ  إنهؤا ئؤاهرة حتميؤة بؤالمجتمع وا وجدت الجريمة منذ بؤدء البشؤرية,

طبيعؤة اإلنتؤان مع بعضهم البع , التؤي أصؤبرت مؤن الظؤواهر فؤي  فرادوتنتج عن تفاعالت واحتكاك وصراعات األ

اقتصؤادية, لعؤل أبرزهؤا  أوماعيؤة اجت أوتعود أسبا  الجريمة  لعدة عوامل: منها قؤد تكؤون بيولوجيؤة , المجتمع وتكوين

   من عالقات مضطربة وصرا  وعنف.    األسرةوما يتود  األسريالناتج عن التفكا 

 األسؤرة أفؤرادلبع   اإلجراميتاهم في إشعال التلوك يدورها نردار الراضن والمرور األساسي للفرد, ا هي األسرة

ً  أوة إذا كان أحؤد األبؤوين اإلجراميعن طريه التنشلة  يرتؤذى بهمؤا  الوالؤدين نمؤاذ  األسؤرةحيؤ  تقؤدب  ,كالهمؤا مجرمؤا

منهؤا فنؤون  تم التقليؤد لهؤذه النمؤاذ  والؤتعلموخاصؤة األطفؤال, الؤذين ينمؤون فؤي بيلؤة إجراميؤة منهؤا يؤ األسرة أفرادلبقية 

 ,غلؤب سؤيتعلم منؤهعلؤى األ الكرول, أويتعاطى المخدرات  أوالجريمة, فمثال إذا نشأ الطفل في بيلة مثال مع أ  يترق 

الجؤؤرائم  ارتكؤؤا مؤؤن خؤؤالل ترريضؤؤها لألبنؤؤاء علؤؤى  اإلجرامؤؤيأحؤؤداهما  بؤؤزر  التؤؤلوك أو أحيانؤؤا قيؤؤاب األبؤؤوين أو 

 (.2014)عامر,

تؤوابه مؤن أصؤرا  ال -خاصؤة األ   -أحؤداهما أوهما ن ينش ون في أسر فاسدة وكان والداعلى األغلب أن األبناء الذي

خاصؤة  ,اعاديؤ لجريمؤة بالنتؤبة لهؤم شؤيلابح اهذه الطبا  وتصؤ كتتبون, األبناء بدورهم سية ومعتادي اإلجراباإلجرامي

 إلؤىبنؤاء األ , فقد ينصؤرفيمة الضبط ال ترترب حقوق اإلنتانالتي  تفقد القيم واألخالق والتربية التليمة عد األسرةن أ

 .وسلوك الجريمة, الفتقارهم للتلطة الضابطة لهم نررافاال

م التوجيه الصؤريح علؤى المثؤل وقؤيم هيتتطيعوا القياب بتربية أبنائهم التربية التليمة وتوجيهكما أن األباء المنررفين لن 

 المجتمع واحتراب القانون.

وبالتؤالي كبؤار المجؤرمين وذلؤا لوجؤود العالقؤة الطرديؤة بؤين  ا,منررفؤ طفالالراضنة العنيفة والمنررفة تصنع  األسرة

 األسؤريحؤاالت العنؤف تبدأ من الطفولة المشؤبعة بؤالعنف,  ة التيإلجرامياطفولة المجرب العنيفة وبين تكوين شخصيته 

 إلؤؤىالتؤؤي تشؤؤرن األجؤؤواء بؤؤالكره والؤؤبت  تؤؤدفع  باألبنؤؤاء وخاصؤؤة حؤؤاالت العنؤؤف بؤؤين األزوا   األسؤؤرةالتؤؤي تشؤؤهدها 

 ( . 2015الجريمة )عبيد, إلىتجاه المجتمع و, والتأثير على شخصياتهم وسلوكم اكتتا  هذا العنفا

 األسؤرةتفكؤا فسؤلوك الجريمؤة  فؤراديتؤاهم بتهيلؤة الظؤروف لتؤلوك األ األسؤرينتتطيع أن نجمل القول بأن التفكا  اذإ

 .  فرادلدى األ وشتات شملها يتبب خلال
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  اإلجراميلسلوك ا التي فسرتالنظريات 

 :نظرية الترليل النفتي فرويد

عتبرت أسبا  نفتية داخلية, وا إلى اإلجراميي فرويد الذي أرجع  التلوك اوالعالم النمت إلىهذا النظرية عود جذور ت

تشؤكل مؤا يتؤأثر بالعوامؤل النفتؤية التؤي تالتكؤوين الجتؤماني بقؤدر أوك اإلنتؤاني ال يتؤأثر بالوراثؤة هذه النظرية أن التلو

ين وخاصؤة األبؤو األسؤرةأي أن العالقات والتصؤرفات المتبادلؤة والرصؤلة داخؤل نطؤاق  خالل مرحلة الطفولة المبكرة,

هؤو سؤلوك ال  اإلجرامؤين التؤلوك وتصؤبح دوافؤع ال شؤعورية معؤه, حيؤ  إوتبقؤى معؤه  ت ثر تأثيرا كبيرا على الطفل,

 ( . 2017,دحماني)  سبب الصرا  بين مكونات النف ,شعوري

 (: 2017ب )مناجلية,ثالثة أقتا إلىقتم فرويد النف  

 ,دادات الموروثة وتتمركز في منطقة الالشؤعورعست: هذا القتم عبارة عن الترائز والميول وااليا )الهو(قتم الذات الدن

 . ثير على اإلنتان لإلشبا  دون قيدولها قوة وتأ

قتم األنا )الذات العاقلة (: هذا القتؤم الشؤعوري العاقؤل مؤن الؤنف  ويضؤم الملكؤات العقليؤة, وتعمؤل األنؤا علؤى الضؤبط  

والتوازن بين الترائز والميول الفطرية من جهة وبين المثل العليا واألخالق والقيم والعادات والتقاليد, فهؤي عبؤارة عؤن 

 تها بالشكل المقبول مع قيم المجتمع. كابح للذات الدنيا لجعلها تعبير عن رغبا

هذا القتم المثالي للؤنف , يرتؤوي القؤيم والمعؤايير والمثؤل والعؤادات والمبؤاديء األخالقيؤة,  قتم األنا العليا )الضمير (: 

ويؤزود األنؤا بؤالقوة لكؤبح ورد  الهؤو, ووئيفتؤه مراقبؤة األنؤا  ,طؤالق غرائزهؤا وفلتانهؤاا لؤرد  الهؤو عؤن إويعد مصؤدر

عبؤارة عؤن مصؤدر للرقابؤة علؤى أنشؤطة  وئيفتها لضبط النزعات التريزيؤة,اءلتها ولومها في أي تقصير في أداء ومت

 الجانبين للنف .

لؤؤدى الفؤؤرد سؤؤببه إمؤؤا بعجؤؤز األنؤؤا بالتؤؤيطرة علؤؤى الؤؤذات الؤؤدنيا بتكييؤؤف الترائؤؤز مؤؤع  اإلجرامؤؤيفرويؤؤد يؤؤرى أن التؤؤلوك 

 داء وئيفتها في الرقابة والرد .بتبب  عجز األنا العليا بأ أوشعور, كبتها في الأل أومتطلبات الرياة وتقاليدها 

ن الشخصؤية التؤليمة والتؤوية هؤي الؤثالث الداخليؤة فؤي الؤنف , حيؤ  إ شخصية الفرد تعتمد على تنظيم قوى الصرا  

القؤيم األخالقيؤة فؤي يء والشخصية التي تنجح بها األنا في إرضاء الميول والدوافع التريزية )الهو( مع متطلبات المبؤاد

 ,شؤعورالترائؤز والرغبؤات والميؤول فؤي الالاخؤتالل  فؤي الشخصؤية وتكبؤت هؤذه  إلؤىوفي حالة فشلها يؤ دي  المجتمع,

عور وعقؤدة الؤذنب التؤي تتولؤد مؤن الشؤ التؤي تنطلؤه مؤن التريؤزة الجنتؤية, ديؤبأومثؤل عقؤدة  عقؤد نفتؤية إلىوستترول 

 ( .2017أنماط سلوكية عدوانية )مناجلية, إلىيمكن أن تترول  أو بالذنب وتتامي األنا العليا,

نعكا  على حياة الفرد, فالطفل الذي ينشأ تنشلة اجتماعية سليمة مؤع والديؤه فؤي ئؤل حيؤاة وا حياة الطفولة لها أثر كبير

فؤي المجتمؤع, أمؤا هؤا سؤيكون فؤردا وعضؤوا ناجرؤا أفرادوالقيم بؤين  التعاونحتراب ومتماسكة تقوب على الود واال أسريّة
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ها, خاصة الصرا  والشؤجار بؤين األزوا  أمؤاب أفرادالمفككة أسريا التي يتودها النزا  والصرا  والعنف بين  األسرة

ن أطفال وأبناء هذه األسر ونفتايتهم ال بؤد لهؤا الخلل والررمان والفقد, فإاألطفال, فإن هذه األجواء المفككة المشرونة ب

 ويتولؤؤد لؤؤديهم العؤؤدوان نتيجؤؤة هؤؤذه ,غيؤؤر أسؤؤوياء اأفؤؤراد ون, علؤؤى األغلؤؤب سؤؤيكونسؤؤريّةاألء أن تتؤؤأثر مؤؤن هؤؤذه األجؤؤوا

 نرو الجريمة.    الخبرات الطفولية التيلة ويتجهون

 الجرائم ناتجة عن تفكؤا أسؤري, د العديد منوحتب نظرية فرويد التي عزت بتفتيرها للجريمة للعوامل النفتية ولوج

وفلؤذات أكبادهؤا, فاألطفؤال األبريؤاء هؤم  األسؤرةعديدة, يعد التفكا ئؤاهرة خطيؤرة تمؤ  جؤوهر بنؤاء  اوبيوت ايهدب أسر

ال تتوقف حدود  خاصة األثر النفتي من صرا  وكبت وغرائز الذي قد تبقى معهم طول العمر, الضرية واألكثر تأثر,

 .اإلجراميير بظهور التلوك حد كب إلىبل يمتد للمجتمع بأسره, ويتاهم  ,األسرةعلي  األسريالتفكا 

علؤى الجانؤب   وذلؤا بتركيزهؤا ,اإلجرامؤيساهمت نظريؤة الترليؤل النفتؤي كتيرهؤا مؤن النظريؤات فؤي تفتؤير التؤلوك 

هؤا بالعوامؤل النفتؤية ومؤن ة وربطاإلجراميؤحيؤ  ال يمكؤن تفتؤير جميؤع أنؤوا  التؤلوك  ,النفتي, إال أنها تخلو من النقد

 نتقادات التي وجهت لها: أبرز اال

بالجريمة, كما أنه لي  كل مري  نفتي يمكن أن  يرتكب  ارتكا ة األخرى باالجتماعيغفال دور ومتاهمة العوامل إ

حي  لم يثبت وجود رابطة حتميؤة بؤين الخلؤل  , لي  كل من يرتكب الجريمة يشكو من مرض نفتي,اإلجراميالتلوك 

لؤديهم الضؤمير  يكون فرادهناك بع  األ الجريمة , ارتكا  إلىألعلى دائما يقود النفتي والجريمة, لي  ضعف األنا ا

 إأل أنهم ال يرتكبون جرائم. ا,متدني

 الدافع الجنتي والعدوان لتفتير الجريمة وربط حدوثها بهذين الدافعين متناسية العوامل األخرى. تركيزها على 

 االجتماعينظرية التفكك 

وذلؤؤا لكونهؤؤا تفتؤؤر  ,تعؤؤد مؤؤن النظريؤؤات األساسؤؤية المرتبطؤؤة بالظؤؤاهرة موضؤؤو  الدراسؤؤة االجتمؤؤاعينظريؤؤة التفكؤؤا 

ينؤتج  اإلجرامؤية بتفكا المجتمع, فكلما زاد تفكا المجتمع زادت الجريمة والعك  صؤريح, التؤلوك اإلجراميالظاهرة 

 .االجتماعيعن التتير 

اخر, كانتقال الفرد مؤن  إلىتمع نتيجة اإلنتقال من مجتمع المج أفرادحدوث التتيير في سلوك  االجتماعييُعنى بالتفكا  

ا ن لكؤل مجتمؤع أفكؤارحيؤ  إ المجتمع المدني, إلىإنتقال الفرد من المجتمع الريفي أوالعمل, مجتمع  إلى األسرةمجتمع 

 (. 2009التفكا)الدوسري, إلىاألمر الذي قد يُعرض الفرد  تختلف عن المجتمع اآلخر, اتت وسلوكوعادا اقيمو

, التؤؤي تقؤؤوب فكرتهؤؤا علؤؤى أن التنظؤؤيم االجتمؤؤاعييعتبؤؤر العؤؤالم األمريكؤؤي ثورسؤؤتن سؤؤيلين رائؤؤد نظريؤؤة التفكؤؤا        

د هؤذا الشؤعور خؤط , ويعؤاالجتمؤاعي, يصنع الشعور بالتكامؤل فرادنتجاب بين األاالجتماعي وما يرتبط به من توافه وا

ممؤا  ,االجتمؤاعيالمجتمؤع يتؤبب التفكؤا  أفؤرادن هذا الشؤعور نتيجؤة لضؤعف التماسؤا بؤين أما فقدا دفا  ضد الجريمة,
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زدياد معدل الجرائم ترى هذه النظرية أن التبب الرئي  في انتشار واو في المجتمع, زيادة معدالت الجريمة إلىي دي 

 (.2009المدينة)الدوسري, أوالري  أو األسرةفي إطار  فرادة بين األاالجتماعييعود لتفكا الروابط 

, وبالتؤالي فؤإنهم فؤرادلأل االجتمؤاعيعدب قدرته علؤى ترقيؤه التؤوازن و االجتماعينفصال أجزاء التنظيم ا التفكا يعني 

دون أن  االجتمؤاعيفؤالتتير فؤي البنؤاء  وأداء أدوراهؤم وفؤه نتؤه المجتمؤع, غير قادرين على ترقيه أهؤدافهم يصبرون

 (.   2019)عبد التالب, االجتماعييشكل فرصة للتفكا  ,فرادرددة لأليكون هناك أدوار واضرة وم

ة االجتماعيؤنعؤداب للؤروابط اللمجتمع الذي يعيش حالة من عدب استقرار فؤي العالقؤات و االجتماعييعني أن قوة الضبط 

عامؤؤل لظهؤؤور ا وتنعؤؤدب, وهؤؤذا بؤؤدوره وقؤؤد تتالشؤؤى نتيجؤؤة التفكؤؤ ,ضؤؤعيفةسؤؤتكون سؤؤلبية  ,فؤؤرادبؤؤين أجزائؤؤه وجنؤؤوح لأل

ي مبؤاديء فؤ ايتؤبب تشويشؤ االجتمؤاعين التفكا والجريمة في المجتمع, حي  إ اإلجراميالتلوكيات المريضة وللفكر 

 نخراط الفرد في أي جماعة تالئم تفكيره مهما كانت هذه الجماعة. ا إلىاألمر الذي ي دي أحيانا  ,فرادوأفكار األ

ة فؤي المجتمعؤات اإلجراميؤحي  الحظ أن الظؤواهر  ,الذي عاصره األمريكيأستوحى سيلين نظريته من واقع المجتمع 

المترضرة مرتفعة, بينما هؤي منخفضؤة فؤي المجتمعؤات الريفيؤة والؤذي عمؤل مقارنؤات بؤين هؤذه المجتمعؤات, وبؤين أن 

ربيؤة األطفؤال ة وتاالجتماعيؤو سؤريّةاأل, لذلا دعا للمرافظؤة علؤى الؤروابط االجتماعيالتفكا  إلىالتبب في ذلا يعود 

 التعؤاونو االجتمؤاعيفصؤالح الضؤمير يكؤون بؤالترابط  وتنشلتهم التنشلة التليمة القائمؤة علؤى المثؤل والقؤيم واألخؤالق,

 أفؤرادالتفكؤا وانتشؤار الرذيلؤة بؤين  إلؤىفيقبل اإلنتان على سلوك الخير ويبتعد عن الرذيلة, أمؤا فتؤاد الضؤمير فيؤ دي 

 ( . 2011)بولبينة, المجتمع

, فالطفؤل منؤذ لرظؤة فؤرادة لؤدى األاإلجراميؤلؤه الؤدور األساسؤي فؤي نمؤو الظؤواهر  االجتمؤاعين التفكا ويقول سيلين إ

, ويكون أكثر قابليؤة الوالدة ضمن الوسط العائلي يتتعد لتكييف شخصيته وجعلها اجتماعية, إذا نشأ في ئل ثقافة عامة

قؤد يجعلؤه غيؤر جتمؤع, أمؤا نشؤوءه فؤي ثقافتؤه الخاصؤة المتلقؤة, فندماجه مع مجتمعه الخارجي والتواصل مع نفؤ  المال

 ( . 2016قادر على التكيف مع الثقافة العامة في المجتمع )أبو زنط,

رتبؤاط الفؤرد وذلؤا ال ,له دور فاعل وقوي في بروز ئاهرة الجريمة األسرين التفكا إ :بناء على ما سبه يمكن القول

 امؤن هؤذه الؤنظم تشؤبع جؤزءفكل واحد  ل ,المدرسة, العمل, الرفاق ....إ ,األسرة ة, نظاباالجتماعيبمجموعة من النظم 

, ولكل واحؤد مؤن الؤنظم معؤايير تؤنظم التؤلوك, فخؤالل تنقؤل الفؤرد بؤين هؤذه الؤنظم وتعاملؤه مؤع اآلخؤرين قؤد من حاجاته

بالتؤلوك, اخؤتالف المعؤايير المنظمؤة  وخلؤال اقد ال تتفه مع بعضها البع  وتترك عنؤده تضؤارب ,يكتتب بع  معايير

 الجريمة. إلىات الداخلية والنفتية لدى الفرد تدفعه ضطرابالصراعات واال إلىي دي  األسرةللتلوك بين 

التؤي أثؤرت علؤى  االقتصؤاديةة واالجتماعيؤردني في الفترة األخيرة مجموعة مؤن األحؤداث والتتيؤرات شهد المجتمع األ

ئهؤور العديؤد مؤن المشؤكالت  إلؤىناحية البناء والتماسا والقدرة علؤى أداء والوئؤائف, حيؤ  أدت من  األردنيّة األسرة

 االجتمؤاعيو األسؤرية كالبطالة, الفقر, تدني الدخل والطالق وغيرها, هذه الظواهر أسبا  مباشرة  للتفكؤا االجتماعي

عهؤا المختلفؤة, حيؤ  ئهؤرت مؤ خرا أنؤو  زديؤاد معؤدالت الجريمؤة وتطؤور بأنواا إلؤى, ممؤا أدى فرادنعكتت على األا
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وتركيبؤؤة  األردنيّؤؤةعؤؤادات والقؤؤيم الوالتؤؤي تعؤد غريبؤؤة ودخيلؤؤة علؤؤى  ,جديؤدة وغريبؤؤة مؤؤن الجؤؤرائم فؤؤي المجتمؤؤع األردنؤؤي

 المجتمع, لقد ارتكب العديد من الجرائم والتي كانت على دقة عالية من التخطيط واإلجراب .

ن يقؤوب األ  : جؤرائم القتؤل مثؤل أومنهؤا األسؤرةالتي تردث ضمن نطاق  سريّةاأل إضافة لذلا هناك العديد من الجرائم 

أي فؤرد مؤن أسؤرته, حيؤ  زادت عؤدد هؤذه  أووالدتؤه  أوبؤن بقتؤل والؤده أن يقؤوب اال أو ,أسؤرته أفرادبع   أوبقتل أحد 

 ولم تكن سابقا معروفة في المجتمع األردني.  ,القضايا وأصبرت ئاهرة مقلقة

 

 سذرالند  االختالفنظرية ترابط 

عوامؤل داخليؤة للفؤرد, حيؤ   إلىجاءت هذه النظرية بشكل مختلف عن النظريات النفتية التي أرجعت أسبا  الجريمة 

وضعف العالقات والتنشؤلة الخاطلؤة دخؤل  األسريومنها التفكا  ,أكدت هذه النظرية بأن هناك بع  الظروف المعينة

, فالجريمة هؤي حالؤة عؤابرة ولؤي  اإلجراميوالتعليمية التيلة, تدفع بالفرد نرو للتلوك  االقتصاديةوالظروف  األسرة

 لصيقة وثابتة بالفرد.

 اإلجرامؤيلتفتؤير التؤلوك  1939حي  صاغها بشكلها النهؤائي عؤاب  ,العالم سذرالند إلى تعود نظرية ترابط االختالف

  (:2013وقامت على المباديء التالية )وريكات,

 هو سلوك متعلم. اإلجراميالتلوك  

 والتفاعل مع اآلخرين. االتصالة بواسطة اإلجرامييتم تعلم التلوكيات 

تؤتم مؤن خؤالل العالقؤات داخؤل الجماعؤات التؤي يؤرتبط أعضؤاتها بعالقؤات  اإلجراميالجزء األكبر لعملية تعلم التلوك 

 شخصية وحميمة.

تجاهؤات مرؤددة الؤدوافع والنزعؤات والتبريؤرات مؤن القواعؤد االجريمة و ارتكا عملية تعلم الجريمة تتضمن : وسائل  

 غير مالئمة.  أوالقانونية اعتبارها مالئمة 

أي أن الفؤرد يصؤبح مجرمؤا مؤن خؤالل  ,العكؤ  أوفضؤيل يتم تعلم الدوافع والنزعات من التعريفؤات القانونيؤة سؤواء بالت

ة اإلجراميؤتصؤاالته متؤألة مالئمؤة لؤه بتؤبب مخالطتؤه وا ف القؤانونجماعات ال ترترب القانون وتجعله يخؤال إلىنتمائه ا

 ة.اإلجراميبتعاده عن النماذ  غير وا

 الفرد يصبح مجرما عندما يفضل التعريفات التي ال ترترب القانون. 

 . االتصاللوية وكثافة ووالمدة واألت من خالل عمليات التكرار وايتف االختالفترابط  
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رتبؤاط , وذلؤا مؤن خؤالل االة جميع الطرق الموجودة في أي عملية أخؤرى للتعلؤيماإلجراميتشمل عملية تعلم التوكيات 

 بنماذ  إجرامية وغير إجرامية.

فإنؤه ال يمكؤن تفتؤيره مؤن خاللهؤا ألن التؤلوك التؤوي غيؤر  ,يعبؤر عؤن قؤيم وحاجؤات عامؤة اإلجراميإذا كان التلوك  

 يعبران عن قيم وحاجات عامة .  اإلجراميحاجات عامة, فالتلوكان التوي وتعبير عن قيم و اإلجرامي

ة مؤن داخؤل االجتماعيؤكتتؤابه مؤن خؤالل التنشؤلة سلوك يتم تعلمؤه وا اإلجراميتقوب فكرة هذه النظرية على أن التلوك 

, فالطفل الذي تكون مياإلجراالتيلة هو التي تخله التلوك  سريّةاأللكن الظروف  حي  ال يولد إنتان مجرب, ,األسرة

حتكؤؤاك بالثقافؤؤة تنشؤؤلته فؤؤي أسؤؤرة مفككؤؤة ومنررفؤؤة ويخؤؤالط المنرؤؤرفين سؤؤيتأثر بهؤؤم ويتشؤؤبع مؤؤن خؤؤالل المخالطؤؤة واال

 ة .اإلجرامي

حتب هذه النظرية التي تعتبر أن الجريمة عبارة عن سلوك متعلم, األبناء الؤذين يعيشؤون فؤي وسؤط أسؤري منرؤل كؤأن 

عائلؤة  إلىبن المنتمي الأي أن ا وال يرترب القانون, ,مجرما من أربا  التوابه أوكالهما منررفا أويكون أحد الوالدين 

وبالتالي تصبح أمراً عاديا بالنتبة له وكأنه ال يخالف القانون وال  ,ة فيتعود عليهااإلجرامييمار  أصرابها التلوكيات 

والديهم فهم القدوة بالنتبة لهم, كمؤا أنهؤم أحيانؤا يعلمؤونهم  على األغلب األبناء يتعلمون التلوكيات من ,عادات المجتمع

بهم للقياب بها, هذه النظرية تفتر بع  الجرائم إال أنه ال يمكن القول تفتير كؤل الجؤرائم  ت المنررفة ويدفعونالتلوكيا

 بأنها متعلمة . 

نتقادات منهؤا, أنؤه لؤي  كؤل مؤن يخؤالط , حي  وجه لها مجموعة االهذه النظرية كتيرها من النظريات لم تتلم من النقد

وهناك متتيرات في هذه  ,ت استجابة األشخاذ المخالطينوانها عجزت عن تفتير تف, حي  إالمجرمين يصبح مجرما

ن قؤانون غيؤر واضؤرة ويصؤعب قياسؤها, واعتبؤرت أعتداء على اللوية والتفضيل للتعريفات لالوالنظرية كالتكرار واأل

مؤا أنهؤا لؤم تفتؤر ك الجريمة ولم تبر  بالعوامل التي تؤدفع الفؤرد لإلخؤتالط بؤالمجرمين, إلىي االختالط بالمجرمين ي د

 (. 2019)فريجة وهياق,اإلجراميستمرار واألنوا  األخرى للتلوك حالة اال

 

 النظرية الالمعيارية ) األنومي (

الشؤؤا, لقؤؤد وردت فؤؤي بعؤؤ  القؤؤوامي  كلمؤؤة  أوالقؤؤانون  أونعؤؤداب الثقؤؤة كلمؤؤة الالمعياريؤؤة يشؤؤير ويؤؤدل علؤؤى امعنؤؤى 

(anomieومعناها اال ,) والخلل في النظاب, أي أن هناك حياة بدون قانون, يتتخدب هذا المصطلح في العلؤوب  ضطرا

نهيؤؤار للمعؤؤاير د أجزائؤؤه لتعبؤؤر عؤؤن ضؤؤعف التماسؤؤا واأحؤؤ أو االجتمؤؤاعيمشؤؤكلة فؤؤي البنؤؤاء  إلؤؤىة لإلشؤؤارة االجتماعيؤؤ

 (. 2017مجتمع )حالسة,ة  في الاالجتماعي

 نؤومي فؤي كتؤا  دوركؤايم تقتؤؤيميؤ  ورد مفهؤوب األروبؤرت ميؤؤرتن, حاألنؤومي للعؤالمين إميؤل دوركؤايم و يعؤود مفهؤوب

بع , وبؤنف  نهيار قواعده, حي  النا  ال يعرفون ماذا يتوقعؤون مؤن بعضؤهم الؤالعمل لوصف حالة تفت  المجتمع وا
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نترار لوصف التفت  األخالقي لدى النا  كؤون سؤلوكياتهم أصؤبرت كتابه اال الوقت استخدب دوركايم المفهوب نفته في

 (. 2013الخريشة,ضوابطها األخالقية غير كافية, وهذا يعني أن المجتمع تفكا ويعيش حالة األنومي )البداينة و

 

 األنومي عند إميل دوركايم

حيؤؤ  يؤؤرى أن الجريمؤؤة ئؤؤاهرة  تمؤؤع,بؤؤل مؤؤن ضؤؤروريات المج ,سؤؤلوكية ااطؤؤوالجريمؤؤة أنم نرؤؤرافعؤؤد دوركؤؤايم اال

 االجتمؤاعيالبنؤاء وجؤزء مؤن وئائفؤه فؤي حؤال تفكؤا  تتصؤل ببنؤاء وتركيبؤة المجتمؤع, ات,اجتماعية حتمية في المجتمع

 ,المجتمؤع لترقيؤه رغبؤاتهم المتجؤددة والمتزايؤدةعؤن أنظمؤة ومعؤاير  فرادموعة من األحي  تخر  مج وغيا  القانون,

 ة. اإلجراميللتلوكيات  فرادمما يتبب بدفع بع  األ

تعؤود بتؤبب عجؤز التنطؤيم  ,األسؤرية حتب النظرية الالمعارية والتؤي مؤن ضؤمنها ئؤاهرة التفكؤا االجتماعيالمشاكل 

عنؤد ترقيؤه أهؤدافهم الشخصؤية بالوسؤائل المباحؤة ضؤمن األهؤداف  فؤرادفي ترديؤد وتنظؤيم قواعؤد سؤلوك األ االجتماعي

على األهؤداف العامؤة لكؤن ال يوجؤد اتفؤاق علؤى الوسؤائل لترقيقهؤا, وسؤبب  اهناك اتفاقأن ذا يعني هالعامة في المجتمع, 

لقواعد المجتمع في ترقيقهم أهؤدافهم, هؤذا  يمتثلون فرادوفشله في جعل األ االجتماعيفي التنظيم  اضطرا ذلا وجود 

قؤدرة الفؤرد فؤي ترقيؤه أهدافؤه توصؤله  بدوره ي دي بالفرد التعي لترقيه أهدافه بالوسائل التي يراها هؤو مناسؤبة, عؤدب

 (. 2008األمر الذي يخله التلوكيات الخارجة عن المجتمع والمتمثلة بالعنف والجرائم) موسى, مرحلة اإلحباط,

ذا تعطؤل داخؤل المجتمؤع, وإ فؤرادجهؤاز يضؤبط سؤلوك األ االجتماعيعتبر التنظيم ا من خالل ما سبه, نجد أن دوركايم

زة واالتؤي تخؤر  متجؤ فؤرادلن يتمكن من أداء وئيفته المتمثلة بضبط وتصؤريح سؤلوك األ ,أصابه الخلل أوهذا الجهاز 

معايير المجتمع لترقيه مصالرهم بأي طريقؤة كانؤت, ونتيجؤة لؤذلا يضؤطر  المجتمؤع وتنؤتج التؤلوكيات غيؤر التؤوية 

 والجريمة.

التؤؤلوك  إلؤؤىقؤؤد تؤؤدفع بهؤؤم  فؤؤرادمربطؤؤة لؤؤبع  األة الاالجتماعيؤؤأن الظؤؤروف  إلؤؤىكمؤؤا أشؤؤارت النظريؤؤة الالمعياريؤؤة 

بتبب عدب قدرتهم على التكيؤف مؤع هؤذه الظؤروف, وللفجؤوة بؤين أهؤداف الفؤرد وتطلعاتؤه وامالؤه  ,والجريمة اإلجرامي

لفقدانؤه الشؤعور  أولعؤدب توافؤه الفؤرد وانتؤجامه مؤع مجتمعؤه  اإلجرامؤيوالوسائل المتاحة لؤه لترقيقهؤا, ويؤأتي التؤلوك 

 . اإلجراميفينشأ لديه صرا  في القيم وقد يتتهوي الجماعة التي تبيح التلوك  الجمعي,

 الالمعيارية لدى روبرت ميرتون 

وال يرتكبهؤا الؤبع  اآلخؤر ت ال لماذا يرتكب البع  الجريمؤة تأثر ميرتون بنظرية دوركايم لكنه ذهب لإلجابة عن ال

 ة؟االجتماعيرغم وجودهم بنف  الظروف 
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ة التي يجد الفرد نفته بها هي سبب التلوك الجانح, فؤالمجتمع هؤو المتؤ ول عؤن االجتماعيضا  وأن األيعتقد ميرتون 

 فؤراد, فرالة الالنظاب التي يعيشها المجتمع تجعل المجتمع بدون معيار وال وسيلة لترقيه األاإلجراميالجنوح والتلوك 

ن معظؤؤم النؤؤا  , حيؤؤ  إترقيؤؤه أهؤؤدافهم وطموحؤؤاتهمسؤؤتخداب اإلجؤؤراب وسؤؤيلة لال فؤؤرادرغبؤؤاتهم وأهؤؤدافهم, فيضؤؤطر األ

يؤدفع  فيه, ولقلة اإلمكانيؤات لترقيقهؤا, ثقافة المجتمع التائدةغير طبيعية تشكلت من أويمتلكون رغبات وغرائز طبيعية 

همؤا المعؤايير واألهؤداف  حيؤ  تقؤوب هؤذه النظريؤة علؤى عؤاملين تخداب وسؤائل غيؤر مشؤروعة لترقيقهؤا,اس إلىبالبع  

مع األهؤداف الثقافيؤة التؤي  االجتماعيوالجريمة عندما تتعارض الوسائل التي يضعها البناء  نررافويردث اال افية,الثق

 (.  2008يرددها البناء الثقافي في المجتمع , ويصبح تعارض وصرا  بينهما )بوالماين,

فؤي  فؤرادوتضؤبط سؤلوكيات األة التؤي تركؤم االجتماعيؤكل مجتمؤع البؤد لؤه مؤن وضؤع مجموعؤة مؤن القواعؤد والمعؤايير 

 ثقافؤؤة وعؤؤادات المجتمؤؤعالشؤؤريعة والالعالقؤؤات والمعؤؤامالت فيمؤؤا بيؤؤنهم, والتؤؤي يكؤؤون مصؤؤدرها القؤؤوانين واألخؤؤالق و

, لكؤن المجتمؤع لؤم يتؤرك واألهؤداف التؤي يطمؤح لترقيقهؤانتان بطبيعة الرال لديه مجموعؤة مؤن الرغبؤات وتقاليده, واإل

ويردث األنومي أي تفكا المجتمع عندما يكون هناك تميز وقيمؤة عاليؤة  هذه األهداف, األمور بل وضع وسائل لترقيه

 ضمن اإلمكانيات المتاحة.  فرادلهذه األهداف وتناق  مع الوسائل المتاحة لترقيقها وقدرات األ

ً ه أهؤداففؤرادأعطى ميرتون مثاال بأن المجتمع األمريكي يعطؤي للمؤال والثؤروة قيمؤة عاليؤة ويضؤع أل   كبيؤرة وال يتؤيح  ا

الؤذين ال يقؤدرون ترقيؤه  فرادستفادة من هؤذه الوسؤائل المشؤروعة, فؤاألة لالاالجتماعيية أماب جميع الفلات وامتت افرص

أهدافهم ضمن الوسائل المشروعة سوف يبرثون عن وسائل أخرى حتى لوكانت غير مشروعة, مما يعؤرض المجتمؤع 

مؤع مؤا وضؤعه المجتمؤع  فؤرادن قدرة التؤأقلم والتكيؤف لأل, حي  إرامياإلجونشوء التلوك المنررف و ضطرا اال إلى

 خر.   مشروعة لترقيقها تختلف من فرد آل من أهداف وما حدده من وسائل

 ( : 2013حدد ميرتون خمتة أنماط للتكيف مع األهداف والوسائل )الوريكات,

بأهؤداف المجتمؤع الثقافيؤة التؤي يرؤددها والوسؤائل  لتزامؤهرتون بهذا النمط هو قبول الفؤرد وايقصد مي الملتزمون: :الأو

ويتؤؤعى لترقيؤؤه أهدافؤؤه ضؤؤمن الوسؤؤائل  ,لمعؤؤايير المجتمؤؤع االمشؤؤروعة لترقيقهؤؤا, يكؤؤون فؤؤي هؤؤذه الرالؤؤة الفؤؤرد منصؤؤاع

 أفؤراداستقرار المجتمع وغيا  الجريمة, مع اإلشارة بأن لي  كؤل  إلىوهذا النمط ي دي  ,المتاحة التي حددها المجتمع

 الطبقة قادر على ترقيه أهدافها بالوسائل المشروعة. هذه

هذا النمط يقبل األهداف التي حددها المجتمع وكون المجتمؤع يعطؤي أهميؤة عاليؤة للنجؤاح والمؤال ولؤم المبتكرون: :ثانيا

 ختؤرا  وابتكؤار إلؤىويلجؤ ن  ,ون ترقيه أهدافهم يرفضون الطرق المشؤروعة, ولكونهم يريديوفر الوسائل المشروعة

 طرق جديدة حتى لوكانت غير مشروعة لترقيه أهدافهم.

لكؤن ال  ,روعة ويرترمؤون القؤوانين الموجؤودةيقبلؤون بالوسؤائل المشؤ (المبتكرون)هذا النمط عك   الطقوسيون: :ثالثا

 أي ال يقبلون باألهداف لكنهم موافقون على الوسائل المشروعة. تهمهم األهداف الثقافية وال التعي لترقيقها,
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هذا النمط يرف  األهداف الثقافيؤة التؤي يرؤددها المجتمؤع والوسؤائل المشؤوعة لترقيقهؤا فهؤم غيؤر  نسحابيون:رابعا: اال

 المخدرات والكرول والمتتولون. فلات هذا النمط حتب ميرتون مدمنوومن  ,من المجتمع نطموحين وينتربو

ترقيؤه أهؤدافهم الخاصؤة  إلؤىويتؤعون  ,ئل المشؤروعةاألهداف الثقافيؤة والوسؤا ونهذا النمط يرفض الثائرون: :خامسا

بأصرا  األجندات الخاصة وأصرا  الثقافؤة  نالتي تختلف عن أهداف المجتمع وبطرق غير مشروعة, وهم ما يتمو

 الخاصة الفرعية والمضادة للمجتمع. 

 سؤريّةاأل, لهؤا دور البنؤاء مؤن خؤالل العالقؤات االجتمؤاعية وهي أسا  البنؤاء االجتماعيهي نته من األنتاق  :األسرة

أمؤا  ة وتعمؤل علؤى ترسؤيخها لهؤم,االجتماعيؤالخصائ  التلوكية الموافقة للمعؤايير  ها يكتتبونأفرادن حي  إ التليمة,

حيؤ  ال  تتفكا وينفراط عقدها, األسرةعثر فهي غير متماسكة, وعندما تت األسرياألسر المفككة والتي يتودها التفكا 

األسؤر  أفؤرادن إهؤو تفكؤا اجتمؤاعي,  األسؤريالمجتمع ككل لكون التفكا  إلىبل يمتد أثره  ,تصر أثر ذلا عليها فقطيق

 سؤريّةاألبطبيعة الرال لهم رغبات وحاجيات وغرائز البد لهؤم مؤن تلبيتهؤا, وفؤي ضؤوء هؤذه األجؤواء  أفرادالمفككة هم 

وغيؤؤا   االجتمؤؤاعينعؤؤداب الضؤؤبط المترديؤؤة وا االقتصؤؤاديةوة االجتماعيؤؤضؤؤا  والمفككؤؤة ذات الصؤؤرا  والررمؤؤان واأل

األهؤداف الثقافيؤة بالوسؤائل المتاحؤة وضؤمن  جزون عن ترقيؤه أهؤدافهم وأمنيؤاتهمعا األسرة أفرادن , فإالرقابة الوالدية

مؤع  ن إنخؤراطهماستخداب وسائل غيؤر مشؤروعة لترقيؤه رغبؤاتهم, كمؤا أ إلىوهم على األغلب يلج ن  العامة للمجتمع,

 والمشاكل داخل المجتمع.  هنا يظهر العديد من الجرائمومن  ,فلات المجتمع األخرى قد ينقل العدوى لهم

 

 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية 

بعككككج الجككككرائم بككككالمجتمس المصككككري دراسككككة  ارتكككككا فككككي  األسككككري"دور التفكككككك بعنؤؤؤؤوان (2021دراسؤؤؤؤة)خالد,

 أفؤؤرادالجريمؤؤة مؤؤن قبؤؤل  ارتكؤؤا وأثؤؤره فؤؤي  األسؤؤريالكشؤؤف عؤؤن العالقؤؤة بؤؤين التفكؤؤا  إلؤؤىوهؤؤدفت  سوسككيولوجية" 

 األسؤريوالتعرف على أهم التدابير الالزمة للرؤد مؤن ئؤاهرة التفكؤا  األسريالمجتمع وعن اآلثار الناجمة عن التفكا 

المنهج الوصفي الترليلي, ستخدمت الدراسة ارتكا  الجريمة, انخفاض معدالت تقليل خطورته على المجتمع وكذلا ال

سؤؤفر أحؤؤد  أو( مؤؤن األسؤؤر المفككؤؤة سؤؤواء بؤؤالطالق 100لتنفيؤؤذ الدراسؤؤة تؤؤم توزيؤؤع اسؤؤتبانة علؤؤى عينؤؤة عشؤؤوائية عؤؤددها)

سؤؤلوك  رتكؤؤا ال فؤؤرادنؤؤدفا  األآلثؤؤار المترتبؤؤة علؤؤيهم ودورهؤؤا فؤؤي االوفؤؤاة التؤؤي تواجؤؤه مشؤؤكالت لمعرفؤؤة ا أوالؤؤزوجين 

% مؤن 90والجريمة بنتبة  األسريموعة نتائج كان أهمها: توجد عالقة بين التفكا مج إلىإجرامي, توصلت الدراسة 

أن  إلؤىكمؤا توصؤلت الدراسؤة  ,األسؤرة أفؤراد نرؤرافيهيئ الظروف ال األسرين التفكا إحي   ,كثر تورطاالفلات األ

 أوبؤاء المتتؤاهلين فؤي التربيؤة , وذلؤا ألسؤلو  اآلالجريمؤة ارتكا  إلىغيا  الرقابة الوالدية من بين األسبا  الم دية 

بتؤبب الخالفؤات الزوجيؤة  أوالوفؤاة  أوالهجؤر  أونتيجؤة لتيؤابهم بؤالطالق  أوجهلهؤم بأسؤاليب التربيؤة , إما لمبالينالغير 

 الفقر.  أوالمتكررة 
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األحداث مك  وجهكة نظكر األمهكات فكي  انحراففي  هودور األسريواقس التفكك ( بعنوان 2021جاءت دراسة)فخري,

األحؤداث, والتعؤرف علؤى  انرؤرافودوره فؤي  األسؤريالتعؤرف علؤى واقؤع التفكؤا  إلؤىالتي هدفت  ظة طولكرم فمحا

األحداث, استخدمت هؤذه الدراسؤة المؤنهج الوصؤفي الترليلؤي,  انررافوأسبابه وعالقته ب األسريدرجة انتشار التفكا 

توزيعهؤا علؤى  حيؤ  تؤم ,أداة اسؤتبانة ةمهات فؤي مدينؤة طؤولكرب, ونفؤذت الدراسؤة بواسؤطتكون مجتمع الدراسة من األ

مجموعؤة مؤن  إلؤى, توصؤلت هؤاتأم 310وبلؤ  حجمهؤا  ,باستخداب أسؤلو  العينؤة القصؤدية ترعينة الدراسة التي اختي

 إلؤىوبالتؤالي  ,التفكؤا الشخصؤي إلؤىاإلدمؤان علؤى المخؤدرات والكرؤول و إلؤىيؤ دي  األسؤريأن التفكؤا  :النتائج منها

أبؤؤرز  إلؤؤىكمؤؤا توصؤؤلت الدراسؤؤة  ,األسؤؤرةتؤؤراب حقؤؤوق اآلخؤؤرين داخؤؤل حعؤؤدب ا إلؤؤى, وكؤؤذلا يؤؤ دي اإلجرامؤؤيالتؤؤلوك 

 أوالعؤاطفي لؤدى الؤؤزوجين  أوالنفتؤي  أو:عؤدب النضؤو  اإلنفعؤالي فكؤان منها األسؤريالتفكؤا  إلؤىالعوامؤل التؤي تؤ دي 

جباتهؤا, ووجؤود اوو األسؤرةمبكراً وبصورة غير مرغو  فيها, ضعف إدراك متؤ وليات  أسريّةأحدهما, تأسي  حياة 

 توتر ونزا  وصعوبة في إعطاء الرب.    

, األحكداث فكي المجتمكس األردنكي" انحكرافو األسكريالتفككك  إلىالعوامل المؤدية ( بعنوان " 2020دراسة الهواري)

األحؤداث فؤي المجتمؤع األردنؤي,  انرؤرافو األسؤريالتفكؤا  إلىية التعرف على العوامل الم د إلىهدفت هذه الدراسة 

حؤداث البؤال  يؤة األوتكون مجتمؤع الدراسؤة مؤن جميؤع األحؤداث النؤزالء فؤي دور رعا ستخدمت المنهج الوصفي,حي  ا

مجموعؤة  إلؤىتم توزيع اسؤتبانة عليهؤا, كمؤا توصؤلت الدراسؤة حدثا,  235وقد بلتت عينة الدراسة  ,احدث 341عددهم 

همؤؤا وتقصؤؤير الرجؤؤل فؤؤي القيؤؤاب بواجباتؤؤه مؤؤن العوامؤؤل كلي أوأن التربيؤؤة الخاطلؤؤة ألحؤؤد الؤؤزوجين  :مؤؤن النتؤؤائج منهؤؤا

واعتيؤاد الكؤذ  بؤين الوالؤدين واألبنؤاء عوامؤل  ,والبطالؤة وخؤرو  المؤرأة للعمؤل عوامؤل اقتصؤادية ,ة للتفكؤااالجتماعي

والتمييز بين األبناء على الكرول  األسرة أفرادان أحد في إدم نررافلال نفتية للتفكا, في حين جاءت العوامل الم دية

 .  األسرةفي 

-األحداث  دراسة ميدانية أجريت بمركزي األحداث انحرافو األسري" التفكك ( دراسة بعنوان 2020أجرت )إيديو,

وإلقؤاء الضؤوء  األسؤرةرتباطهؤا بعامؤل طال  على الظؤاهرة ومؤا مؤدى ااالإلى ة هدفت الدراس قسنطينة وعي  بلبلة " 

التيؤا  الطويؤل  وأشؤكاله )الطؤالق, األسؤريعلى مختلف جوانب شخصية الردث المنررف التي تتأثر بمظاهر التفكا 

 ارتكؤا  إلؤى( التؤي تقؤود  األسؤرةالررمؤان العؤاطفي للرؤدث داخؤل  سؤوء العالقؤات الزوجيؤة, همؤا,كلي أوألحد الوالدين 

بؤائهم ومعرفؤة األسؤبا  التؤي تؤدفع للجنؤوح, وفهم ومشؤكالتهم وطبيعؤة عالقؤتهم ب والتعؤرف علؤى ئؤري نررافؤالفعل اال

ء مركزي المجتمع الدراسة نز أفرادواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي اعتمد على عملية المتح الشامل لجميع 

وتوصؤلت  ,علؤيهم االسؤتبانةداة الدراسؤة ا, وتؤم توزيؤع أحدث 69حي  بل  عددهم  ,األحداث بمدينتي قتنطينة وعين ملة

نهيؤؤار ا فؤؤي االهجؤؤر يعؤؤد سؤؤببا رئيتؤؤ أوالطؤؤالق  أوكليهمؤؤا سؤؤواء بالوفؤؤاة  أوأن فقؤؤدان الرؤؤدث ألحؤؤد والديؤؤه إلؤؤى الدراسؤؤة 

الخؤؤرو  للشؤؤار   إلؤؤىاألمؤؤر الؤؤذي يؤؤ دي بؤؤه  ,األركؤؤان األساسؤؤية التؤؤي ترؤؤرب الرؤؤدث مؤؤن الرعايؤؤة واالهتمؤؤاب والعنايؤؤة

 .نررافلعدب وجود شخ  يرعاه ويبعده عن اال نررافقاء التوء يكون عرضة لاللتقاء برفواال
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لقؤد  وأثره على األبناء في منطقة حوض األشراف بمنطقكة تعكز"  األسري"التفكك ( 2020دراسة)الُجماعي, تناولت

علؤى األبنؤاء والتعؤرف كؤذلا علؤى األسؤبا  التؤي  األسؤريمعرفة اآلثار التلبية الناتجة عن التفكؤا  إلىهدفت الدراسة 

 إلؤى, استخدمت المنهج الوصؤفي الؤذي يقؤوب بوصؤف الظؤاهرة وترليلهؤا وتفتؤيرها للوصؤول األسريالتفكا  إلىت دي 

 -مجتمؤع الدراسؤة مؤن مجموعؤة من)األبنؤاء  أفؤرادالتي وزعت على جميع  االستبانةنتائج, تمثلت أداة الدراسة الرئيتة 

لصؤتر مجتمؤع الدراسؤة  ,2020-2019عؤواب اف مرافظؤة تعؤز لألفي األسر المفككة بمديرية حوض األشؤر الوالدين(

علؤى األبنؤاء الميؤل  األسؤريأن مؤن اثؤار التفكؤا  إلى حالة اعتبر كامال عينة للبر , وتوصلت الدراسة 90البال  عدده 

والمجتمؤع ككؤل ونشؤوء جيؤل متؤتهتر برقوقؤه وحقؤوق المجتمؤع,  األسرةللعنف وتولد الرقد والكراهية عند األبناء ضد 

والرالؤة  ,فؤي العمؤر لؤدى الؤزوجين وجؤود فؤارق كبيؤر األسؤريأن مؤن أبؤرز أسؤبا  التفكؤا  إلؤى كما توصلت الدراسؤة

 وعدب كفاءة بين الزوجين في العلم والنتب والمال.  ,المتردية في المجتمع اليمني االقتصادية

التفكك األسرى وعالقته بالجريمة: جريمة التهريب نموذجاً: دراسة ميدانيكة بالكتلكة (.2019ى,دراسة)حدابر تناولت

والجريمؤة,  األسؤريمعرفؤة إن كؤان يوجؤد عالقؤة بؤين التفكؤا  إلىالتي هدفت اإلقليمية للدرك الوطنى لوالية الطارف  

جريمؤة التهريؤب إن كؤان  إلؤىاألبنؤاء  جريمؤة التهريؤب, وكؤذلا معرفؤة سؤبب لجؤوء إلؤىالمفككة يدفع  األسرةوهل فقر 

 ,االسؤتبانة, وكانؤت األداة المقابلؤة وسؤتخدمت الدراسؤة المؤنهج الوصؤفي فؤي تنفيؤذ الدراسؤةالرقابؤة الوالديؤة, ا إلؤىيعود 

مؤن قؤوات الؤدرك  اشخصؤ  30تبلؤ   ,ختيار عينة قصدية, وتم اوتمثل مجتمع الدراسة بجهاز الدرك الوطني )الجزائر(

ولتيؤا  الرقابؤة  األسؤريوجود عالقة بين الجريمة والتفكؤا  إلىالوطني المكلفة بمكافرة الجريمة,  وتوصلت الدراسة 

المفككؤة دافؤع لجريمؤة التهريؤب, وأكثؤر الفلؤات  األسرةجريمة التهر , كما أن الفقر داخل  إلىالوالدية دور في اللجوء 

 لة الشبا  .المتورطة بجريمة التهريب هم ف

"خبكرات اإلسكاءة فكي مرحلكة الطفولكة وعالقتهكا بالسكلوك العكدواني لكدى ( بعنؤوان 2019دراسة)شؤينار, تناولؤتكما 

التعرف على طبيعة العالقة بين خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولؤة مؤن جهؤة كؤل  إلىوقد هدفت  األحداث الجانحي " 

سؤاءة رين مؤن الجنتؤين وعلؤى نؤو  وحجؤم اإلاني لؤدى األحؤداث الجؤانمن األ  واألب واألخوة وعالقتها بالتلوك العؤدو

 ,رتباطمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلو  المقارنة واالعتلوك العدواني لدى عينة الدراسة, اومدى انتشار الت

وهؤم األحؤداث عينؤة الدراسؤة مؤن  يوالذي يقوب على جمع المعلومات والبيانات وهي خبرات اإلساءة والتؤلوك العؤدوان

ومن ثم إيجاد قيمة العالقات والتعبير عنها بشكل كمي بواسطة معامل االرتبؤاط بيرسؤون والمقارنؤة بينهمؤا,  ,نالجانرو

إناث نزالء مراكز لألحداث في الجزائؤر,  23ذكور و 68( كان 91تمثلت عينة الدراسة باألحداث الجانرين وعددهم )

رتباطية بين خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة كان من أهمها وجود عالقة ا لنتائجمجموعة من ا إلىتوصلت الدراسة 

يضا ارتباطات بين إساءة معاملة الردث وبؤين سؤلوكه العؤدواني إال وهناك أ ,لدى األحداث الجانرين يوالتلوك العدوان

لبدنيؤة واللفظيؤة والجنتؤية حيؤ  كانؤت اإلسؤاءة ا في هذه االرتباطات)اإلساءة, مصدر اإلساءة, الجؤن ( اتواأن هناك تف

لها عالقة مع كل أشكال التلوك العدواني, في حين ال توجد عالقة بين إساءة اإلهمال وإساءة الررمؤان وبؤين أي شؤكل 

مصدر اإلساءة نجد أن إسؤاءة األ  واألب  لؤم تؤرتبط مؤع التؤلوك العؤدواني,  إلىمن أشكال التلوك العدواني, بالرجو  

سؤؤاءة األب ارتبطؤؤت مؤؤع ئهؤؤور العؤؤدوان   واألب بظهؤؤور التؤؤلوك العؤؤدواني باسؤؤتثناء إإسؤؤاءة األعالقؤؤة بؤؤين أي ال توجؤؤد 
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ف لؤدى رتباطؤات بالتؤلوك العؤدواني حيؤ  تخلؤأئهرت الدراسة أن إساءة اإلخوة كان أكبؤر االو اللفظي لدى الجانرين,

لم معهم فيطور سلوكيات عدوانية تعبؤر نتجاب والتأقوشعور بالتيرة, مما يصعب عليه اال نفعاالت بالتة وإحباطالطفل ا

  عن تمرده.  

  األجنبيةالدراسات 

هؤدفت الدراسؤة  : تهديدا للتنمية المستدامة" األسريالتفكك ( دراسة بعنوان "Okojajaja,2020كوجاجا )أوأجرى 

 االسؤتبانةسؤتخدمت الدراسؤة علؤى ذلؤا, ا األسؤريفؤي ترقيؤه التنميؤة المتؤتدامة وأثؤار التفكؤا  األسؤرةمعرفؤة دور إلى 

وتكؤوين  يولؤد العنؤف األسؤريعؤدد مؤن النتؤائج كؤان مؤن أهمهؤا: أن التفكؤا  إلؤىوالمقابلة لجمع البيانات, حي  توصلت 

رهؤا اومؤن لعؤب أد األسؤرةيرؤدث عنؤدما ال تؤتمكن  األسريحتراب القيم, وبينت أن التفكا العصابات ويشجع على عدب ا

ويزيؤد التؤلوكيات المنررفؤة فؤي  ,نضؤباطويعزز حالة عدب اال سريّةاألنهيار الرياة ا إلى دي وبالتي ي ,في تربية أبنائها

 المجتمع.   

علكى أسكبا  الجريمكة بكي  الكذكور فكي  األسكري" فحك  ثثكار التفككك ( بعنوان Rangi,2019هدفت دراسة رانجي )

الؤذكور للجريمؤة ومؤاهي اثؤار التفكؤا  ارتكؤا يتتؤبب فؤي  األسؤريالترقيؤه إذا كؤان التفكؤا  إلؤى كنكدا" -مدينة تشكيفو

زيمبؤؤابوي  وكؤؤذلا اقتؤؤراح الطؤؤرق للرؤؤد مؤؤن التؤؤلوك  –علؤؤى أسؤؤبا  الجريمؤؤة لؤؤدى الؤؤذكور فؤؤي مدينؤؤة تشؤؤيفو  األسؤؤري

وتكؤون مجتمؤع الدراسؤة مؤن  ,ب المؤنهج الوصؤفياسؤتخدلة  في مدينؤة تشؤيفو وخارجهؤا, تؤم افي مرحلة الطفو اإلجرامي

 496األباء والمعلمين وضباط الشرطة والشبا  والذكور المركومين بأي جريمؤة فؤي مدينؤة تشؤيفو والبؤال  مجمؤوعهم 

, توصلت الدراسة افرد 66التي وزعت على عينة الدراسة حجمها  االستبانة, وتم تنفيذ الدراسة بواسطة المقابلة وافرد

 % من100بنتبة  اإلجراميمن أكثر العوامل المتببة للتلوك  األسرين أبرزها أن التفكا مجموعة من النتائج كا إلى

, األسؤريوأن الجريمؤة هؤي التؤأثير المهؤيمن للتفكؤا  ,وأنه يتاهم بدرجة عالية فؤي معؤدالت الجريمؤة ,إجابة المبروثين

منؤذ الطفولؤة علؤؤى  اإلجرامؤيوك هؤي األفضؤل للتؤيطرة علؤى التؤل سؤريّةاألأن بؤرامج التنميؤة  إلؤىكمؤا توصؤلت أيضؤا 

 الجانرين الذكور.

في التعامؤل مؤع جنؤوح األحؤداث ", هؤدفت  األسرة( دراسة بعنوان " دور Mwangangi ,2019أجرى موانجانجي ) 

والجريمة والتأكيد ما إذا كانت هذه العوامل أن تعمل  األسرةستكشاف العالقة بين العوامل المرتبطة بلى اهذه الدراسة إ

فؤي ترديؤد مؤا  امهم اجملة من النتائج من أبرزها أن لألسرة دور إلىكعوامل متببة لجنوح األحداث, توصلت الدراسة 

ميؤة فؤي حيؤاة األطفؤال لتن األسؤرةاألفعؤال المعاديؤة للمجتمؤع بتؤبب مركزيؤة  أو نرؤرافإذا كان الطفل قد ينخرط فؤي اال

والتؤي  ,األسؤرةأن هناك العديد من العوامل الملروئة المتعلقؤة ب إلىمهاراتهم وإحتاسهم بالذات, كما توصلت الدراسة 

, والعنؤف الجتؤدي, واألبؤوة غيؤر األسؤريت ثر على جرائم األطفال وتشمل هؤذه: المواقؤف الوالديؤة, ودرجؤة التماسؤا 

لى جنوح األحداث, والتي تشمل فشل نظاب قضاء األحداث, والفقؤر, المتورطة وهناك أيًضا عوامل غير عائلية ت ثر ع

 وعدب الرصول على التعليم, وتعاطي المخدرات, والمشاكل الوراثية.
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وجنككوا األحككداث فككي نيجيريككا: بلديككة  األسككريسككتقرار " عككدم اال( بعنؤؤوانUgwuoke,2015جؤؤاءت دراسؤؤة أُجوكؤؤو)

وكيؤف يؤ ثر  ,يؤريأومعرفؤة العالقؤة بؤين المنؤازل المفككؤة وجنؤوح األحؤداث فؤي منطقؤة  إلؤىتهدف الدراسة يري"  أو

سؤؤة علؤؤى المؤؤنهج الوصؤؤفي واإلشؤؤراف األبؤؤوي غيؤؤر الكؤؤافي علؤؤى جنؤؤوح األحؤؤداث, اعتمؤؤدت الدرا األسؤؤرةالخؤؤالف فؤؤي 

فرد من طال  المدار  الثانوية فؤي  510حي  طبقت على عينة بلتت  ,والمقابلة في جمع البيانات االستبانةمتتخدمة 

وأن األطفؤال فؤي  ,سؤتقرار العؤائلي يمثؤل عامؤل خطؤر لجنؤوح األحؤداثإلى أن عؤدب االيري, توصلت الدراسة أومدينة 

صؤراعات ألن األسؤر المفككؤة تتميؤز بال ,نخراط في الجنوح من أطفال األسر المتؤتقرةالمفككة أكثر عرضة لال األسرة

فاألبناء الذين يتعرضون للصؤراعات داخؤل  ,لها عالقة إيجابية مع الجنوح سريّةاألوخلل بأدوار األبوة, وإن النزاعات 

األحؤؤداث يعؤؤززه أيضؤؤا عؤؤدب كفايؤؤة هؤؤم عرضؤؤة ألسؤؤلو  الريؤؤاة المنرؤؤرف, كمؤؤا أئهؤؤرت الدراسؤؤة أن جنؤؤوح  األسؤؤرة

 شراف والمراقبة األبوية لألبناء .  اإل

ة وجنككوا األحككداث والمراهقككون االجتماعيككالككروابط ( "Peterson,A et,2014سؤؤة باتيرسؤؤون واخؤؤرون)درا تناولؤؤت

فرؤ   إلؤىختبؤار نظريؤة هيرشؤي علؤى عينؤة مؤن األحؤداث الكؤوريين, وقؤد هؤدفت ه الدراسؤة الطبقت هذ الكوريون" 

األحؤداث, نفؤذت الدراسؤة باعتمادهؤا علؤى ترلؤيالت طوليؤة  انررافة وعالقتهؤا بؤاالجتماعينظرية هيرشي في الروابط 

 على التلوك المنررف االجتماعيعلى البيانات الجاهزة عن متح للشبا  الكوري لفر  تأثير تتعة مقايي  للترابط 

ج مجموعة من النتائ إلىوبإستخداب عينة ممثلة على المتتوى الوطني من المراهقين الكوريين الجنوبيين, وقد توصلت 

ن التركيؤز علؤى التعلؤيم ودور , وأة تعمؤل علؤى الرؤد مؤن التؤلوك المنرؤرفاالجتماعيؤكان من أبرزها أن قوة الؤروابط 

 اآلباء في اإلشراف والرقابة على أطفالهم لهما دور أساسي في الرد من جنوح الشبا  الكوري.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات التابقة:

عربيؤة  ,سواء كانت دراسات أجنبيؤة ,الدراسةمجموعة من الدراسات التابقة التي لها عالقة بموضو   إلىتم الرجو  

 سؤؤؤللةوكؤؤؤذلا فؤؤؤي اسؤؤؤتخداب المؤؤؤنهج ووضؤؤؤع األ ,أردنيؤؤؤة حيؤؤؤ  كانؤؤؤت بمثابؤؤؤة الركيؤؤؤزة األساسؤؤؤية لؤؤؤألد  النظؤؤؤري أو

مؤن وجهؤة نظؤر القضؤاة وهؤم  عؤددةره المتوابمرؤ األسريلها لموضو  التفكا واوتميزت هذه الدراسة بتن ,والفرضيات

فؤي  األسؤرةطؤال  علؤى هؤذه المنازعؤات وخاصؤة قضؤايا عات وهم األقر  بركم العمؤل مؤن االمختصون بفصل المناز

 .    ر التفكاوامن مر اواحد امرور تناولتحين بع  الدراسات التابقة 

للمنهج المتتخدب في الدارسة, وكذلا مجتمع الدارسؤة وعينتهؤا, ووصؤف  ال هذا الفصل وصفوايتن :إجراءات الدراسة

 واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسة.  أداة الدارسة وطرق الترقه من صدقها وثباتها,

لؤة أولمشؤكلة ومراتبع الباح  في هذه الدراسة المنهج الوصؤفي الترليلؤي والؤذي يقؤوب علؤى وصؤف ا :منهجية الدراسة

ومن ثم ترليلها واستخالذ النتائج وقد استعان الباح  بؤالمراجع والدراسؤات التؤابقة وكؤذلا الميدانيؤة لها,ايجاد حلول 

 استبانه وترليل نتائجها .  تطويرمن خالل العمل على 
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 ا,قاضؤي 130القضاة في هؤذه المرؤاكم  عمان ويبل  عددبدايةيتكون مجتمع الدراسة من قضاة مركمة  :مجتمس الدراسة

 في وقت إجراء الدراسة .تقريبا 

باليد على  االستبانةتم توزيع و ,من مجتمع الدراسة اقاضي (40)عشوائية من القضاة بلتت خذ عينةأتم : عينة الدراسة

 العينة واسترجا  جميع االستبيانات كانت صالرة للترليل اإلحصائي. أفراد

الدراسؤة ر وامرؤتتطؤي جميؤع ل تطؤوير اسؤتبانةد  النظؤري والدراسؤات التؤابقة تؤم األ إلؤىبعد الرجؤو   :أداة الدراسة

 , وتتكون من قتمين:تتاتالت الدراسةبالشكل الذي يمكنه من اختبار 

للتعرف على البيانات  )الخبرة الموهالت العلمية, ل المعلومات الشخصية:  الذي يتضمن ) العمر,والقتم األ

 .الديمترافية لعينة الدراسة 

الفقرات) الطالق  ,(9–1فقرات من )ال األسريالعنف التالية: ر الدراسة وامرغطت  ( فقرة36القتم الثاني تضمن )

-28االقتصادي الفقرات من ) األسرة(, متتوى 27 -19الفقرات من )  هما:كلي أوغيا  أحد الوالدين  (,18 -10

36.) 

وفه مقيا  ليكرت الخماسي والذي يعبر عن موافقة  جابات عينة الدراسة على فقرات االستبانةتم توزيع إ

 (.1كما هو في الجدول رقم ) االستبانةالمتتجيب مع فقرات 

(: مقيا  ليكارت1جدول رقم)  

 غير موافه بشدة غير موافه مرايد موافه موافه بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 النقاط

 

  داةاألصدق 

المختصؤين فؤي  عرضها على مجموعة من األساتذة المركمؤينتم ( االستبانةالصدق الظاهري ألداة الدراسة )للتأكد من 

فؤي مؤدى اتتؤاق العبؤارات للتأكؤد مؤن توافؤه أرائهؤم علم االجتما  والقؤانون وعلؤم الجريمؤة والتقؤويم والقيؤا , لمعرفؤة 

مؤن حيؤ   االسؤتبانةبأخذ المالحظات والتعؤديالت لفقؤرات وتم  سة وتتاتالتها,حتى تعك  أهداف الدرا سللةوترابط األ

 بشكلها النهائي. االستبانةوبعد ذلا تم إعداد  وترتيب الفقرات والرذف واإلضافة, ,الصياغة اللتوية

 

 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جامعة احلسني بن طالل للبحوث جمةل

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

773 
 

داة األثبات   

% 88.5حي  بل  كروبنباخ الكلي لالستبانة   cronpach,s Alpha   لمعرفة ثبات األداة تم حتا   وهي نتبة مقبولة

     ذات اعتمادية عالية لنتائج الدراسة. 

معادلؤة التاليؤة: طؤول الدرجــات ) منخف  , متوسؤط , مرتفؤع ( بنؤاء علؤى  حدد الباحــ  ثالث لترديد درجة المقيا ,

وبؤذلا تكؤون  1.33=4/3=3(/1-5)            الرد األدنى للبديل( / عدد المتؤتويات أي –الفلة =)الرد األعلى للبديل 

 (.2المتتويات كما هي في الجدول رقم )

 

(:درجة المقيا 2جدول رقم)  

(2.33أقل من )  –( 1من ) المنخف   

(3.66لتاية) –( 2,33من ) المتوسط  

(5) إلى( 3.67من ) المرتفع  

 

  حصائيةالمعالجة اإل

التالية : حصائيةتم استخداب األساليب اإل  

ات المعيارية لوصف خصائ  العينة ولتاية معرفة اإلجابة على نررافالمتوسطات الرتابية والنتب الملوية واال-1

الدراسة. أسللة  

باخ ألفا لمعرفة معامل الثبات.معامل كرون-2  

حادي لبيان داللة الفروق وفقا لمتتيرات الديمترافية.ترليل التباين األ-3  

 نتائج الدراسة: 

 :الدراسةخصائ  عينة 

 (: يبي  توزيس عينة الدراسة حسب العمر3جدول رقم ):العمرالعينة حتب  أفرادال : أو
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 العمر العدد النسبة المئوية %

 سنة 30أقل من  4 10.0

 سنة 40 إلىسنة  30من  10 52.5

52.5 

12.5 

21 

5 

 سنة 50 إلىسنة  41من 

                       سنة 50أكثر من 

 المجمو  40 100.0

 

وهؤذا يعطؤي نتيجؤة أكثؤر دقؤة  ,سؤنة 41-50)عينة الدراسة من أعمار ) أفراد%( من 52.5)( أن 3يظهر الجدول)

قؤل نتؤبة سؤنة أ30 لخبؤرة العمريؤة التؤي يتمتؤع بهؤا الشؤخ  فؤي هؤذا العمؤر, فؤي حؤين بلتؤت  فلؤة أقؤل مؤن لؤا لوذ

 .لعينة %10))

 العينة حتب الم هالت العلمية : أفراد: ثانيا

 (: يبي  توزيس عينة الدراسة حسب المؤهالت العلمية4جدول رقم )

 المؤهالت العلمية العدد النسبة المئوية %

 بكالوريو  20 50.0

 ماجتتير 15 37.5

 دكتوراه 5 12.5

 المجمو  40 100.0

 

الدكتوراه لعينة الدراسة قل نتبة لرملة أوكانت  ,%(  يرملون شهادة البكالوريو 50عاله نالحظ )من خالل الجدول أ

وحتب  ,%(, الرد األدنى للمتتويات العلمية للقضاة أن يكون حامل  شهادة البكالوريو  في القانون12.5بلتت )

 %( يملكون شهادات عليا . 50ن )فإعينة الدراسة 
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 العينة حتب الخبرة : أفرادثالثا : 

 الدراسة حسب الخبرة(: يبي  توزيس عينة 5جدول رقم )كانت النتبة الملوية 

 الخبرة بالسنوات  العدد النسبة المئوية %

 5أقل من  8 20.0

22.5 9 5-9 

32.0 

25.5 

13 

10 

10-15 

 15أكثر من 

 المجمو  40.0 100.0

 15والفلة أكثر مؤن ( % 32.0نتبة )وب 13بلتت  ,( لتنوات الخبرة15-10الفلة )( أن 5يتبين من خالل الجدول رقم )

إجابات سليمة لما تتمتع بؤه  اءوهذا يتاهم في إعط ,( ومجمو  هاتين الفلتين أكثر من النصف% .25بنتبة ) 10بلتت 

 %(. 20سنة بنتبة ) 5 قل فلة هي فلة اقل من  فلة في حين كانت أ الكبيرة,من الخبرة  اتهذه الفل

 

 الدراسة  أسئلةنتائج إجابة 

م  وجهة نظر القضاة في المملكة  اإلجراميفي تشكيل السلوك  دور األسريهل للتفكك  :لواألالسؤال نتائج 

 الهاشمية؟ األردنيّة

همية الفقرة ودرجة المتتوى لكل ات المعيارية وترتيب أنرراف(:المتوسطات الرتابية واال 6يعرض الجدول رقم ) 

 متتير من متتيرات الدراسة على النرو التالي:

همية الفقرة ودرجة المتتوى  لكل متتير أات المعيارية وترتيب نررافاالالرتابية و(: معدل المتوسطات 6جدول رقم )

 من متتيرات الدراسة

األهمية 

 النسبية
 الرتبة

 نحرافاال

 المعياري
 الرقم المحور المتوسط الحسابي

األسريالعنف  3.81 0.885 1 مرتفع  1 

 2 الطالق 3.80 0.927 2 مرتفع
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أحداهما أوغيا  الوالدين  3.77 0.953 3 مرتفع  4 

االقتصادي األسرةمتتوى  3.67 0.938 4 مرتفع  3 

  المتوسط العاب  3.76 0.926  مرتفع 

 

 0.926معياري  انررافوب 3.76ر التفكا بل  واب لمرالمتوسط العا نجد أن ستعراض القيم الواردة  في الجدولبا

معياري  انررافوب 3.81بمتوسط حتابي  المراورن بين لى مواألالمرتبة ب األسريالعنف مرور كان , مرتفع بتقدير

 0.938معياري  انررافوب 3.67األخيرة بمتوسط بالمرتبة  األسرةمتتوى مرتفع, بينما أتى مرور  بتقديرو 0.885

ن هناك كما أ ر الدراسة,واتة على مرواهاتهم متفالعينة كانت اتجا أفرادن أ إلىت المتوسطات الرتابية وا, ويشير تف

.اإلجراميلها دور وأثر على تشكيل التلوك  األسرير التفكا وامربشكل عاب على  ااتفاق  

م  وجهة نظر القضاة في المملكة  اإلجراميتشكيأل للسلوك  األسريما أكثر عوامل التفكك السؤال الثاني : نتائج  

الهاشمية؟ األردنيّة  

 ,اإلجرامؤيتشؤكيال للتؤلوك  األسؤريعوامؤل التفكؤا  أكثؤر األسؤرييعتبؤر العنؤف  لول األامن خالل اإلجابة على الت 

عامؤل  أحؤداهم واخؤر أويليه الطؤالق ثؤم غيؤا  الوالؤدين  0.885معياري  انررافوب 3.85حي  جاء بمتوسط حتابي 

 . بدرجة مرتفعة األسريحي  جاءت جميع عوامل التفكا  ,االقتصادي األسرةهو متتوى 

فككي درجككة تشكككيل  ( α ≥ 0.05ى الداللككة)عنككد مسككتو إحصككائيةالسككؤال الثالككل: هككل توجككد فككروق ذات داللككة نتككائج 

الهاشكمية تعكزى للمتريرات)العمر المؤهكل العلمكي   األردنيّكةمك  وجهكة نظكر القضكاة فكي المملككة  اإلجراميالسلوك 

 سنوات الخبرة(؟

 (  :8في جدول رقم ) ختبار هذا الت ال: تم من خالل اختبار ترليل التباينال

 ترليل التباين إلختبار الفروق في إجابات العينة تبعا للمتتيرات الديمترافية  (: 8جدول رقم)

 الداللة  fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات نوع التباي 

بي   العمر

 المجموعات

9.360 2 .630 3.761  

0.42 

داخل  

 المجموعات

0.500 431 .163 

 433 8.090 المجموع
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الموهالت 

 العلمية

بي  

 المجموعات

11.550 3 366. 2.271  

0.08 

داخل  

 المجموعات

.499 400 .162 .661 

 430 12.050 المجموع

بي   الخبرة

 المجموعات

2.90 2 0221 3.99 0.064 

داخل  

 المجموعات

1.00 431 .331 

  433 3.99 المجمو 

 

 

 

في  األسريإلجابات عينة الدراسة على دور التفكا  إحصائيةنالحظ من خالل الجدول أنه ال توجد فروقات ذات داللة 

الهاشؤؤمية تعؤؤزى لمتتيؤؤرات العمؤؤر,  األردنيّؤؤةمؤؤن خؤؤالل وجهؤؤة نظؤؤر القضؤؤاة فؤؤي المملكؤؤة  اإلجرامؤؤيتشؤؤكيل التؤؤلوك 

 (. α ≥ 0.05ى الداللة)متتوعند الموهالت العلمية , الخبرة 

 

 مناقشة النتائج :

مؤن وجهؤة نظؤر القضؤاة فؤي المملكؤة  اإلجرامؤيفؤي تشؤكيل التؤلوك  دور األسؤريهؤل للتفكؤا  :لوالت ال األمناقشة وب

 الهاشمية؟ األردنيّة

  3.76حيؤؤ  بلؤؤ  المتوسؤؤط الرتؤؤابي العؤؤاب لعوامؤؤل التفكؤؤا ,اإلجرامؤؤير كبيؤؤر فؤؤي تشؤؤكيل التؤؤلوك دو األسؤؤريللتفؤؤا 

نتيجؤة هؤذه الدراسؤة مؤع  واتفقؤت سؤلوك الجريمؤة, إلؤى فراديؤ دي بؤاأل األسؤري, فالتفكؤا   0.926معيؤاري انررافوبؤ

% , كمؤا اتفقؤت مؤع دراسؤة 90والجريمؤة بنتؤبة  األسؤريوجؤود عالقؤة بؤين التفكؤا  إلؤى( التؤي توصؤلت 2021)خالد,

 الجريمؤة, ارتكؤا  ىإلؤوبالتؤالي  ,اإلدمان والكرول والتفكا الشخصؤي إلى دي ي األسري( بأن التفكا 2021)فخري,

 ارتكؤا  إلؤى(والتي عدت الطالق والتيؤا  ألحؤد الوالؤدين يؤ دي 2020كما نتيجة هذه الدراسة اتفقت مع دراسة)إيديو,

 الجريمة . 

مؤن وجهؤة نظؤر القضؤاة فؤي المملكؤة  اإلجرامؤيتشكيأل للتؤلوك  األسريما أكثر عوامل التفكا مناقشة الت ال الثاني : 

 الهاشمية؟ األردنيّة
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فقؤد بلؤ  المتوسؤط العؤاب  ,اإلجرامؤيالتؤلوك  دور فؤي تشؤكيل األسؤرييوجد للتفكا نجد أنه من خالل ترليل النتائح بأنه 

ه الطؤؤالق , تؤؤالاألسؤؤريلؤؤى العنؤؤف والمرتبؤؤة األوكؤؤان  0.926معيؤؤاري  انرؤؤرافو 3.76  األسؤؤرير التفكؤؤا والمرؤؤ

واتفقت هؤذه  ,سرة بالمرتبة الرابعةالثالثة والمتتوى االقتصادي لألة حدهم المرتبأ أوثم غيا  الوالدين  بالمرتبة الثانية,

( 2021( و)الجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعي,2020)إيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديو,و (2021( و)فخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري,2021الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة)خالد,

    (Rangi,2019 ).ودراسة(2019و)حدابرى,

 األسؤرةلؤذا البؤد مؤن تعزيؤز دور  ,اإلجرامؤيالتلوك  إلىبالفرد ره ت دي وابمر األسرين التفكا يرى الباح  وحي  إ

 لقيامها بأدوارها التربوية والرقابية واألخالقية والتربية التوية ألبنائها على األخالق والقيم الدينية .

فكي درجكة تشككيل ( α ≥ 0.05ى الداللكة)عنكد مسكتو إحصكائية: هكل توجكد فكروق ذات داللكة بمناقشكة السكؤال الثالكل

المؤهكل العلمكي   الهاشكمية تعكزى للمتريرات)العمكر  األردنيّكةم  وجهة نظر القضكاة فكي المملككة  اإلجراميالسلوك 

 سنوات الخبرة(؟

 األسري إلجابة عينة الدراسة على دور التفكا إحصائيةنجد أنه وحتب نتائج الدراسة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة 

سنوات الخبرة ( عند متتوى  الموهالت العلمية, المتتيرات)العمر,ختالف تعزى ال اإلجراميتشكيل التلوك  في

سنوات  أوهالت العلمية الم  العمر, مهما اختلف اإلجرامي, ال يوجد فرق في درجة تشكيل التلوك α ≥ 0.05 الداللة

عال التلوك تتاهم في إش األسرينردر دورها , فإذا اساسي للفرداألهي الراضن والمرور  األسرةوذلا ألن  ,الخبرة

ً  أوة إذا كان أحد األبوين اإلجراميعن طريه التنشلة  األسرة أفرادلبع   اإلجرامي  األسرةحي  تقدب  ,كالهما غائبا

ومنها يتم التقليد لهذه  ,, وخاصة األطفال, الذين ينمون في أسرة مفككةاألسرة أفرادالوالدين نماذ  يرتذى بهما لبقية 

في إحداث التلوكيات المضطربة  امباشر اً سبب األسرةالنماذ  والتعلم منها فنون الجريمة. فتالبا ما تكون تكون 

 سريّةاألن األجواء والتصد , حي  إ األسريالتفكا  إلىيدفع بها  وتردّ ضا  أوحي  ما تعانيه من ئروف و ,هافرادأل

عرضة كبيرة ونتيجة  المفككة من أزو  وأبناء يكونون األسرةهذه  أفرادالفات, فالمفككة يتودها صراعات وخ

 .األسريسلوكية منررفة نتيجة لهذا التفكا  اواكتتا  أبنائها أنماط اإلجراميطبيعية للتلوك 

 

 التوصيات 

 بناء على نتائج الدراسة تم وضع عدد من التوصيات : 

مخاطر من  األسرةعقد مراضرات وندوات توعوية ترذر ة الرسمية والخاصة االجتماعيعلى الم ستات  -1

 وإعطاء دورة تدريبية للمقبلين على الزوا  . اإلجراميللتلوك ها أفراد دي بي الذي ,األسريالتفكا 

خذ النصح والمشورة من أصرا  , وأعلى الوالدين استخداب المنهج التربوي التليم في التعامل مع األبناء -2

 االختصاذ في المجال التربوي. 
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التليمة المترابطة أكثر  األسرةن , حي  إثر على المجتمعلما لها من أ األسرةيجب العمل على استقرار  -3

 يجابية في بناء المجتمع.فاعلية إ

ثر على زر  من أات لما لها يجب على اآلباء زيادة التوعية الدينية لألبناء وحثهم على المرافظة على العباد -4

 المربة والطمأنينة في نفوسهم .

 على األزوا  المرافظة على حل النزاعات فيما بينهم بطريقة سرية وبعيدا عن متمع ومرأى األبناء .  -5

 

 والمصادرالمراجس قائمة 

 المراجس باللرة العربية  :الأو

تمع األردني, مجلؤة األحداث في المج انررافو األسريالتفكا  إلى.العوامل الم دية (2020الهواري, إزدهار خلف) 

 . 2020شهر ابريل 186جامعة األزهر,عدد  كلية التربية,

سؤالمي, مجلؤة كليؤة عبؤر شؤبكة اإلنترنؤت مؤن منظؤور إ االجتمؤاعيخالقية للتواصؤل القيم األ (.2013مرمد ) درويش,

 . 3عدد  التربية, جامعة الزقازيه,

 , داروائل. 2ط  (.علم اجتما  العائلة,2009مرمد)حتان إ الرتن,

جامعة عبا  لتؤرور , ةاالجتماعيمجلة العلوب  لطفل,لوأثره على البناء الشخصي  األسريالتفكا .(2020)أايدو, ليلى

 . 11العدد  خنشلة)الجزائر(,

 الجزائر. سطيف,-جامعة مرمد دباغين مراضرات في القانون الجنائي, (.2019د.فريد) روابح, 

 . جامعة وهران منشورة, غير, رسالة ماجتتير سريّةاألالزوجان والعالقات  (.2016قرطي) فائزة, 

مجلؤؤؤة جبؤؤؤل العلؤؤؤوب اإلنتؤؤؤانية  ة للطفؤؤؤل,االجتماعيؤؤؤوعمليؤؤؤة التنشؤؤؤلة  األسؤؤؤريالتفكؤؤؤا  .(2018رضؤؤؤا, قليؤؤؤل مرمؤؤؤد) 

 الجزائر .  عة ابن خلدون,جام ,38عدد  ة,االجتماعيو

https://vanierinstitute.ca/definition-family/ 

كليؤؤة  ,األسؤرةوجؤودة الريؤؤاة فؤي  االتصؤالالملتقؤى الؤؤوطني حؤول  وعوامؤؤل نجاحهؤا, األسؤرة (.2013د. نبيؤل) حليلؤو, 

 جامعة قاصدي. ة,االجتماعيالعلوب اإلنتانية و
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غيؤؤر منشؤؤورة, جامعؤؤة مرمؤؤد  وعالقتؤؤه بجنؤؤوح األحؤؤداث, رسؤؤالة ماجتؤؤتير, األسؤؤريالتفكؤؤا  (.2018ي)أولبنؤؤى, معؤؤ 

  ئر.الصديه بن يري جيجل, الجزا

 (. ترجمؤؤة لكتؤؤا  نظريؤؤات علؤؤم الجريمؤؤة المؤؤدخل والتقييؤؤيم والتطبيقؤؤات,2013الخريشؤؤة,د.رافع) د.ذيؤؤا , البداينؤؤة,

 دار الفكر. ,كرستان ووروالند

, دنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اإلجرامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيبالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوك  األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرةعالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  (.2014د.عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادل) ,رعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/332883.html 

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكة النبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ,وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعة الجريمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريالعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  (.2015,علي حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين)عبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد

https://annabaa.org/arabic/community/4677 

اإلنتانية  األحداث, مجلة التواصل في العلوب انررافالعنف في الوسط العائلي وأثره على  (.2017د.الهذبة) مناجلية,

 الجزائر . , جامعة عنابة,50ة, عدد االجتماعيو

فؤي إنتشؤار ئؤاهرة الجريمؤة, إستشؤارات قانونيؤة  االجتمؤاعي(. مناقشة قانونية حول أثر التفكؤا 2016أحمد) ,أبو زنط

  . https://www.mohamah.net/lawموقع مراماة نت,  مجانية,

دواسر بالمملكؤة العربيؤة ي مرافظة وادي الأثر التطور التنموي على نو  الجريمة ف (.2009الدوسري, عبيد حويزي)

 .ةجامعة م ت رسالة ماجتتير غير منشورة, التعودية,

 جامعة المتيلة, الجزائر.  االتجاهات الفكرية المفترة للمشكالت االجتماعية, (.2019د.سليمة) ,عبد التالب

غير منشؤؤورة, جامعؤؤة جيجؤؤل, األحؤؤداث, رسؤؤالة ماجتؤؤتير انررافبؤؤ سؤؤريّةاألعالقؤؤة التنشؤؤلة  (.2011جمؤؤال) بولبينؤؤة, 

 الجزائر.

 ,مصر. عالم الكتا  ,دار النشر ,1, طاألسريسيكولوجية القهر  (.2008موسى, د.رشاد علي) 

وأثره على األبناء في منطقؤة حؤوض األشؤراف بمرافظؤة تعؤز,  األسريالتفكا  (.2020صالح الدين أحمد) لُجماعي,ا

 . 1, مجلد 6عدد  مجلة مركز جزيرة العر  للبروث التربوية واإلنتانية,

األحؤداث مؤن وجهؤة نظؤر األمهؤات فؤي مرائؤة  انرؤرافودوره فؤي  األسؤريواقؤع التفكؤا  (.2021فخري, د.نظمية) 

 . 12العدد الديمقراطي العربي ألمانيا برلين,المركز  لنفتية,المجلة الدولية للدراسات التربوية وا طولكرب,

 للشؤبا , االجتمؤاعية فؤي ئهؤور الالمعياريؤة  فؤي التؤلوك االجتماعيؤعالقؤة أسؤاليب التنشؤلة  (.2017فايزة) حالسة, 

 .4عدد  التربوية,والعلوب  مجلة الجامع في الدراسات النفتية ينة منن الشبا  في والية بتكرة,دراسة ميدانية على ع

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/332883.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/332883.html
https://annabaa.org/arabic/community/4677
https://annabaa.org/arabic/community/4677
https://www.mohamah.net/law
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مجلؤة  جتماعيؤة,رتيؤة ا -اإلجرامؤيي ونررافؤالنظريؤات المفتؤرة للتؤلوك اال (.2019إبؤراهيم ) أحمد وهياق, فريجة, 

 .12, مجلد  2عدد  ة,االجتماعيتطوير العلوب 

رسؤالة دكتؤوراة الجريمة والمتألة التوسيولوجية دراسة بأبعادها التوسيوثقافية والقانونية,  (.2008نجيب) الماين,بو 

 .غير منشورة, جامعة منتوري قتنطينة, الجزائر
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 معان مدينة في جرافيك اإلنفو تصميم لمهارات األطفال رياض معلمات امتالك درجة
 

 المهتدي محمد رهام د.

 جويفل عوده مصطفى أ.د.
 طالل بن الحسين جامعة

 
 الشديفات عواد نضال د.

 األردنية/بترا األنباء وكالة

 الملخص:

في مدارس في معان لمهارات تصميم  األطفالدرجة امتالك معلمات رياض إلى تعرف الإلى  دراسةالهذه  تهدف       

في تقديرات أفراد العينة تبعًا لمتغيرات )المؤهل العلمي،  صحصاييةوالكشف عن الفروق ذات الداللة اإل، اإلنفو جرافيك

وعينته في  دراسةلتحقيق أهداف البحث، وتمثل مجتمع ال المسحي وسنوات الخبرة(، وتم االعتماد على المنهج الوصفي

( معلمة مثلن العينة الفعلية للبحث. أشارت النتايج 66بمدينة معان، والذي استجابت منهن ) األطفالرياض جميع معلمات 

متوسطة، كما بينت نتايج  بشكل عام جاءت اإلنفو جرافيكصميم لمهارات ت األطفالامتالك معلمات رياض  إلى أن درجة

المؤهل األكاديمي، وسنوات الخبرة. أوصى  تبعا لمتغيري  إصحصاييةتحليل التباين األصحادي، عدم وجود فروق ذات داللة 

 .اإلنفو جرافيكإلكسابهن مهارات تصميم  األطفالالبحث في ضوء النتايج، عقد دورات تدريبية لمعلمات رياض 

 .اإلنفو جرافيك، مهارات تصميم األطفال: معلمات رياض الكلمات المفتاحية
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The Degree of Kindergarten Teachers Possess of Designing Infographics in Ma'an City 

Abstract: 

The research aims at identifying the degree of possession of kindergarten teachers 

the skills of designing Infographic in Ma'an governorate and detecting the 

differences according to the variables: (Academic Qualifications, Years of 

Experience). The researchers adopted the descriptive approach by using a survey, 

which its reliability and validity were confirmed. The research population consists of 

all (66) kindergarten teachers in Ma'an. The results showed that: Teachers’ skills of 

designing infographic were medium. The results of the one-way analysis of variance 

by ANOVA showed no statistical differences according to the teachers’ academic 

qualifications or years of experience. The researchers recommend conducting a 

training workshop for kindergarten teachers to acquire the skills of designing 

infographics. 

Key words: Kindergarten teachers, Skills of designing infographics 
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 مقدمة ال

يواجه المعلم عددًا من المتغيرات ال يمكنه مواكبتها إال من خالل التزود بالخبرات العملية التي تؤهله لذلك، فالمعرفة تتغير 

مجال التربية والتعليم، إذ تقدم الدراسات جديدا في كل يوم، وكذلك تتغير المجتمعات في  ، وعلى وجه الخصوصباستمرار

نظمها، وسياساتها، وأساليب تخطيطها وتنميتها، فالمتعلم من أكثر المتأثرين بهذه التغيرات التي وضعت المعلمين أمام تحد 

 .كبير، يقتضي مواكبة ذلك من خالل امتالكه مقدرات ومهارات متجددة

تطورت معالجة المعلومات بشكل كبير منذ بداية القرن الواصحد والعشرين، وكان السبب الرييس وراء ذلك؛ الكم الهايل من 

البيانات والمعلومات التي يجب استيعابها، وبناًء على ذلك، أصبح عدة طرق للتعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات 

 . (Dalton & Design, 2014، كما ورد في )(Infographic)والمعلومات، ومن أهمها التمثيل البصري 

الذي يعد أداة لتمثيل المعلومات بصريًا، ويقوم  اإلنفو جرافيكبومع تزايد المعرفة وتراكم البيانات والمعلومات ظهر ما يعرف 

بتبسيط المعلومات وتحليلها بأسلوب شيق وبسيط يجعل التعلم أكثر متعة ويلبي اصحتياجات المتعلم دون إهدار للوقت والجهد، 

 (.2020وفرصحات،  وعوض،الشحات، و حي، ي)صبكما يمكن تشارك المعرفة مع األقران بكل بساطة ويسر

الحديثة التي تم استخدامها في اآلونة األخيرة وساعدت بشكل كبير على تحويل البيانات والمعلومات وتقديمها  ومن التقنيات

عقدة بطريقة والذي يعمل على تقديم البيانات والمعلومات المكثفة والم اإلنفو جرافيكاستخدام  ؛بصورة مفهومة وأكثر فاعلية

 دراكها.منتظمة بهدف فهمها وإ

 ،وصعبة الفهم ،ينبع من قدرته على توصيل قدر كبير من المعلومات التي غالبًا ما تكون معقدة جرافيكاإلنفو فنجاح 

يجعل من السهل صحفظها  ،كما أن تقديم المعلومات في شكل رسومي ،وفورية ،وبسيطة ،وملفتة ،بطريقة واضحة

أمر  ،المعلومات المعقدة واضحة ومفهومة فجعل ،ليست مسألة بسيطة ،اإلنفو جرافيكإال أن عملية تصميم  ،واسترجاعها

 .(Giansante, 2015) وامتالك كثير من المهارات ،والخبرة ،من الجهد ايتطلب كثير 
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في العملية التعليمية،  اإلنفو جرافيكورغم وجود كثير من الدراسات، واألبحاث التي أكدت على أهمية، وفاعلية استخدام 

وأثره في توضيح كثير من متغيرات في موضع واصحد، إال أن هناك ندرة في الدراسات واألبحاث التي درست درجة امتالك 

 ، وفق المسح الذي أجري في هذه الدراسة.اإلنفو جرافيكمعلمات الروضة، لمهارات تصميم 

في المدارس  اإلنفو جرافيكلمهارات تصميم  األطفاللمات رياض وانطالقًا مما سبق، ألهمية وضرورة تأكيد امتالك مع

 األطفالاألردنية بشكل عام، وفي مدارس مدينة معان بشكل خاص، جاءت فكرة التعرف إلى درجة امتالك معلمات رياض 

 لتلك المهارات. 

 مشكلة الدراسة:

يعمل على زيادة فاعلية التعلم، إال أن مهارات تصميمه لم تبحث بشكل كاف،  اإلنفو جرافيكبالرغم من أن استخدام تقنية 

ألغراض التدريس دون امتالك أي مهارات، سيؤثر سلبًا في إعطاء  اإلنفو جرافيكوبالتالي فإن إجراء عمليات تصميم 

 العلمي.األمر الذي يقلل من تفاعل المتعلمين، وبالتالي تحصيلهم  وفاعلةتصاميم تعليمية ناجحة، 

ات الحديثة في يريبهن على التقندبالكفايات الالزمة لرفع سوية أدايهن، تستدعي ت األطفالإن تزويد معلمات رياض 

والتي تقدم المفاهيم بشكل يخاطب صحواس المتعلم، وتحويل المجرد إلى محسوس، كواصحدة من قواعد التدريس التدريس، 

وإكسابها ألطفال الروضة الذين يكون تعلمهم في مستوى أكثر فاعلية فيما إذا تم الخمسة، فمن المهم تقديم هذه المفاهيم 

لنموهم السيكولوجي، كما أنه من الهام تقديم المفهوم بصورة متكاملة يظهر فيها الترابط  ةً تدريسهم بطريقة صورية، مراعا

الميداني لما تمتلكه معلمات رياض  الواضح، والتسلسل السهل على شكل مصور، وبالتالي فمن األوليات إجراء المسح

توضح ما يمكن أن يتم من كفايات، وفي ضوء ذلك يتم تحديد ما يمكن تقديمه من مقترصحات مبنية على دراسة  األطفال

 تعزيزه، وما يمكن التوصية بعالجه من خالل الدورات التدريبية.

، اإلنفو جرافيكلمهارات تصميم  األطفالرياض في تعرف درجة امتالك معلمات  الدراسةمشكلة  فتتحدد ى ذلك،عل وبناءً 

 السؤالين اآلتيين:من خالل اإلجابة عن 

 ؟اإلنفو جرافيكفي مدينة معان لمهارات تصميم  األطفالما درجة امتالك معلمات رياض  -
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( بين إجابات أفراد عينة البحث صحول درجة امتالكهن α≤0.05عند مستوى الداللة ) إصحصاييةهل يوجد فروق ذات داللة  -

 )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟ ري تعزى لمتغي اإلنفو جرافيكلمهارات تصميم 

 أهداف البحث:

 تهدف الدراسة اآلتي:

 .اإلنفو جرافيكفي مدينة معان لمهارات تصميم  األطفالتعرف درجة امتالك معلمات رياض  -

( بين درجات أفراد عينة الدراسة، صحول درجة 0.05عند مستوى الداللة ) إصحصاييةالكشف عن وجود فروق ذات داللة  -

: )المؤهل العلمي، سنوات ري تعزى لمتغي اإلنفو جرافيكفي مدينة معان، لمهارات تصميم  األطفالرياض امتالك معلمات 

 الخبرة(.

 أهمية الدراسة:

اإلنفو لية في إمكانية لفت نظر المسؤولين والقايمين على العملية التعليمية، نحو أهمية استخدام تكمن أهمية الدراسة الحا

، من أجل العمل على تنظيم اإلنفو جرافيكفي التعليم، وكذلك توجيه االهتمام نحو المهارات الالزمة لتصميم  جرافيك

، كما قد تساعد متخذي القرار في الميدان التربوي، وواضعي األطفالرياض البرامج، وورش العمل الالزمة، لتدريب معلمات 

في العملية  اإلنفو جرافيكالخطط المستقبلية، من خالل إلقاء الضوء على درجة امتالك المهارات الالزمة الستخدام 

 التعليمية.

، اإلنفو جرافيكمهارات تصميم لدرجة امتالك المعلمات ل -لقيادة المدارس -قد تفيد الدراسة الحالية في تقديم تقييم واقعي

 –لتطوير مهاراتهن وقدراتهن في هذا المجال، كما تعتبر هذه الدراسة  األطفالرياض وبالتالي تقديم تغذية راجعة لمعلمات 

اإلنفو من الدراسات األولى التي تستطلع درجة امتالك المعلمات لمهارات تصميم  -وفق المسح لألدب التربوي الذي أجري 

 للبحث في هذا المجال، إلجراء دراسات مستقبلية مماثلة وربطها بمتغيرات أخرى. فيمكن لهذه الدراسة أن تفتح باباً ، جرافيك

 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

788 
 

 :الدراسة ومحدداتهاحدود 

 .اإلنفو جرافيكلمهارات تصميم  األطفالالحدود الموضوعية: تحديد درجة امتالك معلمات رياض  -

 م.2020/2021العام الدراسي الحدود الزمانية: الفصل الثاني من  -

 في مدينة معان. األطفالالحدود المكانية: المدارس الحكومية التي تضم صفوف رياض  -

 في مدينة معان.  األطفالود البشرية: جميع معلمات رياض الحد -

وتتحدد نتايج الدراسة وإمكانية تعميمها، وفق المحددات اآلتية: طريقة اختيار عينة الدراسة، صدق أداة الدراسة        

 المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة. صحصاييةوثباتها، المعالجات اإل

 :دراسة إجرائيا  مصطلحات ال

وصور يسهل  ،على شكل رسوم ،األطفالعملية تمثيل البيانات والمعلومات الخاصة بمقررات رياض هي : اإلنفو جرافيك -

 .للمعرفة المتضمنة فيها فهمها وتفسيرها، مما يساعد على تحسين إدراك أطفال الروضة

 ،تصميم البياناتمجموعة من القدرات واألداءات التي تمتلكها معلمات الروضة في : هي اإلنفو جرافيكمهارات تصميم  -

بالدرجة المقاسة من أداة وإدراكها من قبل أطفال الروضة، وتقدر  ،يسهل فهمها ،وصور ،والمعلومات على شكل رسوم

 .اإلنفو جرافيكمهارات تصميم 
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 األدب النظري:

 :اإلنفو جرافيكمفهوم 

بأنه األداة الفعالة ذات التصميم المشتمل على الصور والرسومات المصورة، المدعمة  اإلنفو جرافيكيعرف        

 ,Krum) بالنصوص والشروصحات والتعليمات في شكل واصحد، لعرض القصص، الملخصات، والمواضيع عديدة االتجاهات

2013). 

صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بأنه: فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلى  (2016)شلتوت ويرى 

بأنه  كما ُيعرف. وهذا األسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة ،بوضوح وتشويق

لتقديم المعلومات المعقدة بشكل أكثر  وما يرافقها من نصوص، مصممة ،والبيانات ،عبارة عن تمثيالت بصرية للمعلومات

واأللوان؛ بهدف توصيل الرسالة  ،والصور ،والرموز ،واألرقام ،تستخدم فيه الكلماتو وضوصحا من النص بمفرده، 

 ,Rezaei &Savadian)أما  ،(Niebaum, Cunnungham-Sabo, Carroll, &Bellows, 2015)للمستفيدين

 للمعلومات بشكل بياني مصمم لجعل البيانات أسهل في فهمهما من الوهلة األولى.تمثيل ب اإلنفو جرافيكفيعرفان  (2015

أسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة صورية  بأنه رفيكنفوجلإل 2017)) فيما يقابل تعريف صحسونة

 اعتبرتهبينما  .سلسلة وسهلة، وواضحة للمتعلم من خالل استخدام الرسومات الخطية والرسومات التصويرية

والمعلومات من الحيز النظري المجرد إلى الحيز التصويري،  ،فكارخراج األإبأنه تقنية تعمل على  (2017،أبوعريبان)

وإدراك  ،واستيعابها ،وفهمها ،بطريقة يسهل وصولها ،بحيث تجذب آلية العرض المستقبالت البصرية والسمعية للمتلقي

بأنه فن تحويل المعلومات والبيانات المعقدة إلى رسوم  (2018عودة،)بينما اعتبرته  .ماهية المعلومة النظرية التي لديه

بين  فعاال مصورة يسهل على من يراها استيعابها بوضوح دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص، مما يوفر تواصال

 المرسل والمستقبل.

إلى مؤثرات ورسوم بصرية في  ،والبيانات ،تحويل المعلوماتلمصطلح تقني  اإلنفو جرافيكأن  (2019) الزهراني لقد أشار

ك . في مقابل ذلواستيعابها دون الحاجة إلى قراءة كثير من النصوص ،وعالقات يسهل على الطلبة فهمها ،شكل قوايم
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والبيانات المعقدة والطويلة برسوم مصورة  ،يشير إلى معالجة المعلومات اً تقني اً مصطلحأيضا،  (2019، الحارثي)ه تاعتبر 

بأنه  (2019، البيشي) تعرفهفيما وأكثر جاذبية.  ،وأسرع ،متحركة تسمح للطالب باستيعاب المفاهيم والمهارات بصورة أسهل

واأللوان بهدف إيصال فكرة محددة لمجموعة من  ،والرموز ،والرسومات ،والكلمات ،عرض بصري تتداخل فيه الصور

 وجاذبة للمستفيد. ،وواضحة ،والبيانات بطريقة سلسة ،المعلومات

صحيث يتم الدمج بين الكلمات والرسومات والصور  ،عرض بصري للمعلومات والبيانات بأنه (2019) النهارك عرفته لكذ

اإلنفو تم اعتبار و  بطريقة سلسة واصحترافية. مات التي تكون معقدةبطريقة منظمة، ويستخدم من قبل الطلبة ليسهل فهم المعلو 

كما أشار  ،طريقة لتحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم إلى صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق جرافيك

 ( 2020، براهيم وأبو المجدالسيد وإ)إلى ذلك 

السهل الدقيق القايم على  إلى أنها األداء (2018)فيمكن تعريفها كما أشارت الغامدي اإلنفو جرافيكأما مهارات تصميم 

، والتصميم ،والتحليل ،بحيث تشمل مهارات الدراسة ،التعليمي اإلنفو جرافيكالفهم لما تقوم بها المعلمات أثناء تصميم 

مجموعة  :يقصد بها اإلنفو جرافيكن مهارات تصميم : إوبالتالي يمكن القول ، مع توفير الوقت والجهد والتكاليف.اإلنتاجو 

 وجهد. بأقل وقت ،وإدراكها فهمها،يسهل  ،وصور ،األداءات في تصميم البيانات والمعلومات على شكل رسوم

 :أهميتهو  اإلنفو جرافيك دافأه

 ،من خالل ارتباط أفضل بين صحاجات الطلبة ،وتحسين مخرجاته، زيادة فاعلية التعلم من خالل اإلنفو جرافيك فايدةتبرز 

 اإلنفو جرافيكوالبيانات والمعلومات، وربطها بالصور والرموز من جهة أخرى، وتتصف تقنية  ،وبرنامج التعلم من جهة

 (2016؛ شلتوت،  2020تجور، من )كل  والمدمج مًعا، وقد جاء في ،تقليديوالتعلم ال ،بالجمع بين فوايد التعلم البصري 

 فوايد عديدة منها:

زيادة فاعلية التعلم: من خالل تحسين مخرجات التعليم بتوفير ارتباط أفضل بين المعلومات والصور والرموز المدِللة  -

 عليها، وزيادة إمكانات الوصول للمعلومات وتحقيق أفضل النتايج.
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، فهو يختار اإلنفو جرافيكمن خالل استخدام تقنية يمكن للمتعلم توظيف أكثر من وسيلة للمعرفة تنوع وسايل المعرفة:  -

فيساعده على اكتساب أكثر للمعرفة  ،ومهاراته من بين العديد من الوسايل اإللكترونية والتقليدية ،الوسيلة المناسبة لقدراته

 ورفع جودة العملية التعليمية.

تحقيق التعلم النشط للمتعلمين: ألنه يركز على دور المتعلم النشط وتفاعله في الحصول على تعلمه من خالل الدمج بين  -

 بداًل من الدور السلبي للمتعلم المتمثل في استقبال المعلومات. ،والمشاريع ،والتعاونية ،الفردية النشاطات

وأنماط التعلم لدى  ،المرونة الكافية لمقابلة االصحتياجات الفردية اإلنفو جرافيكمن خالل تقنية تتحقق المرونة التعليمية:  -

ماليم للمرصحلة  إنفوجراففلكل منهم رصحلة تعليمية يتم فيها استخدام  ،وأوقاتهم ،وأعمارهم ،باختالف مستوياتهم ،المتعلمين

 التعليمية.

والمهارات التي يصعب  ،تقديم كثير من الموضوعات العلمية جرافيكاإلنفو من خالل تقنية يمكن إتقان المهارات العملية:  -

 أو إلكترونيًا بالكامل، وخاصة المهارات العلمية. ،تدريسها تقليدياً 

وزيادة  ،التواصل مع برامج اإلنترنت لتدعيم المعلومات ،يحقق الرضا عن التعليم: يستطيع المتعلم من خالل هذه التقنية -

مما يحقق زيادة فاعلية التعلم وزيادة الرضا  ،المؤسسة التعليميةفي تدريب الفعلي والممارسة الفعلية ومتابعة ال ،التحصيل

 نحو التعلم.

وترسيخ المعلومات وتعميقها وتثبيتها  الطلبة،تكمن في استثارة دافعية  ،اإلنفو جرافيكفوايد استخدام  أن( 2017)عيد ذكر 

ساعد على تدريب يو  ،للفروق الفردية اً عالج يوفرمما  النشاطات،في أذهانهم، كما تتيح الفرصة في التجديد والتنويع في 

في  اإلنفو جرافيكيساعد  المالصحظة. كمالمتعلمين من خالل دقة دى اروح النقد ل ةصحواس الطفل وتنشيطها، وبالتالي تنمي

لتركيز على المعلومات األساسية والمهمة، وتنظيمها بطريقة منطقية تسهل فهم العالقات بين المعلومات، وزيادة فاعلية ا

ومن ثم دافعيتهم نحو التعلم، وتسهيل  ،وجعلها أكثر ديناميكية من خالل استثارة اهتمام المتعلمين ،التعليمية النشاطات

 .(2020 ،عافشي)ه ت، كما ذكر الموقف التعليمي
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والقيام بعمليات عقلية  السليم، االنتباه ينمي عمليات ،اإلنفو جرافيكأن التعلم القايم على تقنية  (2016) عبد الباسطيرى 

اهتمامه  ثارةإو  المتعلم، نتباها وجذب ،ةالتعليمي البرامج تحقيق أهداف على مباشر وسريع يؤثر بشكل مما ،تتصف بالعمق

من  أسرع بكثير لبشك؛ كما أن المخ ُيعالج المعلومات الُمصّورة وأفكار معقدة معان   وتوضيحالمحتوى  وسهولة فهم

 .اللفظية للمعلومات منها المريية للمعلومات أكبر بكثيرفي الدماغ  الذاكرة سعة بدوت صحيث ،المعلومات النصية

تنبع من إمكانية استخدامه في كافة المجاالت التعليمية، وتوضيح وعرض النماذج  ،اإلنفو جرافيكيمكن القول بأن أهمية 

خصوصًا في ظل الظروف الطارية  ،وجاذبية ،وبساطة ،والمفاهيم التعليمية الهامة في أكثر من صورة، وبشكل أكثر سهولة

وأهميته في  ،اإلنفو جرافيكمن إمكانيات  األمر الذي يستدعي االستفادة ،وفي الوضع الراهن وأزمة كورونا صحالياً  ،بشكل عام

 استمرارية التعليم بالصورة المطلوبة.

، صحيث اإلنفو جرافيكإكسابهم مهارات تصميم  ،اإلنفو جرافيكفي سياق أهمية البد من أن تتضمن برامج إعداد المعلمين 

أهمية وضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على على  (2016، طعبد الباس) ( وكذلك2014 ،الجريوي )تؤكد دراسة كل من

وعلى  ،لتوظيفه في توضيح المفاهيم العلمية والبيانات اعتمادا على قراءة المثيرات غير اللفظية ،اإلنفو جرافيكطرق تصميم 

لوجيا الرؤية الجزء األكبر في فسيو  للتكنولوجيا اعتبارالثقافة البصرية، صحيث اكتشف العلماء في معهد ماساتشوستس 

موجه بشكل مباشر أو غير مباشر نحو وظيفة البصر، ويؤكد العلماء أن  الدماغ،تقريبا من %( 53) الدماغ، وأن صحوالي

ن الدماغ إذ إ ( يكون أقل تعقيدًا في صحال معالجته للمعلومات الخام،اإلنفو جرافيكللمعلومات المصورة ) الدماغمعالجة 

 إنفوجرافيكفإن الحصول على  واصحدة. وبالتالييتعامل مع النص بطريقة خطية متعاقبة بينما يتعامل مع الصور دفعة 

 ،امتالك مهارات معينة ،في نفس الوقت من المعلمين والمعلماتيتطلب  ، ولكنهاوضروري امهم ايعتبر أمر ، مصمم جيداً 

 والعمل على اكتسابها والتدرب عليها.
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 ومميزاته: اإلنفو جرافيكخصائص 

 اآلتية: ( بالخصايصDai, 2014داي ) كما جاء في اإلنفو جرافيكيتميز        

، وتعني قدرته على ترميز المعلومات والمفاهيم والبيانات، إما اإلنفو جرافيكالترميز واالختصار: وهي من أهم خصايص  -

أطول في تعلم  وقت من تقضيةعلى شكل رسوم ثابتة أو متحركة، باإلضافة إلى قدرته على اختصار وقت التعلم بداًل 

تعلم  الطالبة واستعراضا في عدة ساعات، فإن باستطاع ،خاصة بموضوع ما ،أو التعرف على معلومات ومعارف ،مهارة

 .اإلنفو جرافيكنفس تلك المعلومات في وقت أقصر بكثير من خالل ميزات تصاميم 

،وهوفي ذلك البصرصحاسة  تعتمد علىالتي  ،من أهم أدوات التعليم اإللكتروني اإلنفو جرافيك االتصال البصري: يعد -

الحواس %(في مقابل 70) بنسبة البصرة التي تؤكد أن البشر يعتمدون على صحاس ،يتوافق مع نظريات االتصال البصري 

فإن إشارات  ،من الثانية، ولذلك على سبيل المثال (1/10) ، صحيث أن العين يمكنها التقاط الصور في أقل مناألخرى 

مما يوفر أقصى عوامل  ،عن القراءة عوضاً  ،المرور تمثل بصريًا وليس نصيًا؛ ألن العين أكثر سرعة في التقاط المعلومات

 السالمة للبشر.

 أو شبكات التعلم اإللكتروني. االجتماعيللمشاركة عبر شبكات التواصل  اإلنفو جرافيكالقابلية للمشاركة: أي قابلية  -

، الثابت منها والمتحرك، والصور، والرسومات، واألسهم، والخطوط، األلوانالتصميم الجذاب: والذي يتنوع بين استخدام  -

، والتي تسهم وتفاعلهم اإلنفو جرافيكمستخدمي انتباه لجذب  ،جميعها بدورها معاتقوم باإلضافة إلى أزرار التنقل؛ التي 

 في مخاطبة أعمار وثقافات مختلفة من البشر.  اإلنفو جرافيكأيضًا في قدرة 

 ;Boss 2010; Dalton &Design, 2014منها )ذكر يُ بعدد من الخصايص  اإلنفو جرافيككما يتميز        

Pulak&Tmaszewska, 2011): 

 أداة قوية لتقديم المعلومات بشكل منهجي، ومنظم، بحيث يسهل عملية الفهم. -

 المجاالت التي تساعد القايمين على العملية التعليمية في تقديم المناهج الدراسية بأسلوب جديد وشيق. أصحد -
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البيانات  يصعب فيها عرضأنه يثير فضول المتعلمين بطريقة ال كما  ،وسيلة جذابة لتقديم موضوع معين -

 المعقدة.

 وتجعلها أبقى أثرًا. المعلومات،ألنها تبسط  ،لنقل المعلومات والمعرفة فاعلةطريقة  -

 كما يتميز بقلة تكاليفه مقارنة بوسايل تعليمية أخرى. ،عبر الشبكة اإلنفو جرافيكسهولة انتشار  -

 في العديد من المجاالت كالطب والتعليم والهندسة. استخدامه -

 والتصميم. الجرافيكيةوغير الضرورية أثناء المعالجات  ،صحذف التفاصيل غير المرغوب فيها إمكانية -

البيانات  اإلنفو جرافيكفيعطي وصحدة فريدة من المعرفة، بديهية في اإلدراك، وموجهة نحو تحميل شامل،  -

 يتوافق مع المحتوى المقدم. والمعلومات معنى وشكالً 

 ومكوناته: اإلنفو جرافيكأركان تصميم 

تحديد األركان التي تشتمل عليها عملية التصميم بشكل واضح كخطوة أولى  ،اإلنفو جرافيكقبل البدء بتصميم يجب 

 :(2016والسيد،، وعكه، عبد الرصحمن)، كما أوردها تصميم مميز، صحيث يعتمد على ثالثة أركان إلى وأساسية للوصول

  اإلنفو بتصور وتمثيل مريي للمحتوى الخاص  لوضع ،اإلنفو جرافيكالمصمم )المعلمة(: هو المرصحلة التي يبدأ عندها

وبذلك فإن دوره يتمثل في تخطيط وتنفيذ  ،واألولويات والخبرات ،األهدافو  ،وذلك في إطار الدوافع الخاصة به ،جرافيك

 المصمم مؤهاًل فنيًا ومبدعًا. ن ويجب أن يكو  ،مشاهد محددستفادة ال ،لتوصيل رسالة ما ،التصميم

  كما أنه مقياس نجاح الُمصمم في تصميم  اتصال،كعملية  اإلنفو جرافيكالمشاهد "المتعلم": هو الهدف المرجو من

اإلنفو . وبذلك ُيعد المشاهد المرصحلة التي ينتهي عندها اإلنفو جرافيكبفهو من يقوم بفك رموز المحتوى الخاص  رسالته،

 .جرافيك

  فهو ما يقوم الُمصمم بتصميمه  ،بين المصمم والمشاهد االتصالونقطة  ،اإلنفو جرافيكبالمحتوى: هو المضمون الخاص

وذلك من  ،رفويتكون المحتوى من معلومات وبيانات ومعا ،أي ما يقصد المصمم نقله للمشاهد ،كي يستقبله المشاهد

 .في شكل مخططات يحددها المصمم ،خالل مزيج من النص والصورة
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 وهي: ،التعليمي اإلنفو جرافيكأنه توجد مجموعة من المكونات التي يجب أن يتضمنها  (2016) بينما يرى السليم وجفير

 بالعنصر البصري.ومرتبطة ، المحتوى النصي: ويتكون من النصوص المكتوبة التي ينبغي أن تكون مختصرة -

 كاألسهم واألشكال والرسوم البيانية. ؛والرسوم ،العنصر البصري: ويتكون من الصور -

إلى طريقة لتمثيل المفهوم أو  ؛من مجرد تجميع نص وصورة فقط اإلنفو جرافيكالمعرفة أو المفهوم: وهو ما يحول  -

 المعرفة المراد إيصالها.

 :اإلنفو جرافيكمراحل تصميم 

 (:2016شلتوت، )بخمس مراصحل وذلك على النحو اآلتي اإلنفو جرافيكتمر عملية تصميم        

: على ملتوتش ،وتحديدها التعليمية الخاصة بالمعلمين والمتعلمين االصحتياجاتيتم فيها تحليل  أوال : مرحلة التحليل:

لديهم رؤية واضحة في  لتكون  ،وتصميمه  جرافيكاإلنفو بطريقة تساعد القايمين على إنتاج  ، وصياغتهااألهدافتحليل 

 تعليمي ذي جدوى تعليمية.  إنفوجرافيكإخراج 

التعليمي أن يكون تحليل المادة العلمية بشكل يساعد على  اإلنفو جرافيكعند تصميم يجب وتحليل المادة التعليمية: 

بحيث يكون كل جزء  ،العلمية بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة، صحيث يتم تحليل المادة اإلنفو جرافيكتمثيلها بصريًا عن طريق 

 اإلنفو جرافيكأكبر، أو سلسلة من  إنفوجرافيكجزاء في شكل مصغرًا، وبعدها يتم تجميع هذه األ إنفوجرافيكمن هذه األجزاء 

 التعليمي. 

متعلم في النواصحي على المعرفة المسبقة لل تحليل خصايص المتعلمين دتحليل خصايص المتعلمين: يساع يتمكما 

قادرًا على تهيئة أفضل الخبرات التي تساعد  اإلنفو جرافيكوالنفسية بما يجعل  ،واالجتماعية الثقافية ،والجسمية ،العقلية

 ،ومعرفة إمكانات المتعلم الختيار الخبرات الالزمة ،كما تساعد على تفسير بعض أنماط السلوك ،المتعلم على النمو

 التعليمية. األهدافوالتي تساعد في تحقيق  ،لمناسبة واألشكال والرموز والرسوماتوالوسايل التعليمية ا
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 األهداف: صياغة على ملت، وتشاإلنفو جرافيكيقصد بها تصميم المخطط الشكلي لعناصر  مرحلة الّتصميم: ثانيا :

تحديد األلوان المقترصحة، و تحديد الخطوط المستخدمة، و تمثيله بصريًا،  الذي يمكن منوصياغة المحتوى التعليمي  اإلجرايية،

 .اإلنفو جرافيكنتاج إوتحديد فريق عمل  التعليمي، المحتوى مع تصميم عناصر التفاعل و تحديد األشكال، و 

يتم فيها إنجاز عدد من المهام، كإنتاج النموذج األولي للتصميم، ثم استخدام أصحد برامج تصميم  :اإلنتاجمرحلة ثالثا :

، قد وعمل المراجعة الفنية للتأكد من أن المحتوى التعليمي كاماًل  ،، يليها االنتهاء من النموذج األولياإلنفو جرافيكنشاء إو 

 تم تمثيله بصرًيا.

ومناسبتها  ،للتأكد من دقة تصميم العناصر البصرية ،تبدأ بتحكيم التصميم من قبل الخبراء مرحلةالّتقويم: رابعا :

، وأخيرًا تطبيق التقويم نفوجرافيكلإلوعمل تقويم بنايي  ،للموضوع، يلي ذلك التطبيق التجريبي على مجموعة من المتعلمين

تقويم مدى اكتمال ، و التعليمي لحاجات المتعلمين اإلنفو جرافيكمدى مطابقة  طريق: تقويم، وذلك عن نفوجرافيكلإلالنهايي 

تقويم مدى فايدة النظام التدريسي ، و اإلنفو جرافيكستراتيجية التدريس المقدمة من خالل تقويم إو  ،وصحتها اإلنفو جرافيك

التطبيق على مجموعة من المتعلمين ، و اإلنفو جرافيكالتحقق من مدى رضا المتعلم عن ، و المقدم اإلنفو جرافيكوتفاعله مع 

 .اإلنفو جرافيكلجمعي النهايي واالنتهاء من تطوير تطبيق التقويم ا، وأخيرًا نفوجرافيكوعمل تقويم بنايي لإل

التعليمي،  نفوجرافيكلإلصحيث يتم في هذه المرصحلة االستخدام والتطبيق الفعلي  مرحلة الّنشر واالستخدام: خامسا :

 .، من خالل التغذية الراجعة من استخدامه في المواقف التعليمية التعلميةوالتنقيح المستمر

 :الدراسات السابقة

)الثابت/المتحرك( كمنظم تمهيدي،  اإلنفو جرافيكتحديد معايير تصميم إلى ( 2020) ورفاقه السيددفت دراسة ه       

اإلنفو واستخدم الباصحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم تحديد المعايير التربوية والفنية لمعايير تصميم 

سفرت نتايج الدراسة عن الوصول الى أربعة معايير ويتفرع أعداد قايمة بها، و إ )الثابت/المتحرك( كمنظم تمهيدي و  جرافيك

، والشحات، وعواد، صبيحي)بينما جاءت دراسة  .اإلنفو جرافيكتتناول جميع جوانب معايير تصميم  ،اً ( مؤشر 20منهم )

( Illustrator) التعليمي الثابت باستخدام برنامج اإلنفو جرافيكإلى تحديد قايمة المهارات الالزمة لتطوير  (2020،وفرصحات

الباصحثون المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة  اعتمد ،البحثلدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، ولتحقيق هدف 
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واألداءات  ،والفرعية ،ةالرييس اإلنفو جرافيكإلى مجموعة من النتايج أهمها: اتفاق جميع الخبراء على أهمية مهارات تطوير 

 الخاصة بها، وفي ضوء ذلك تم بناء الصورة النهايية لقايمة المهارات.

قايم على أسلوب التعلم المدمج لتنمية  ،فاعلية برنامج تعليمي مقترح استقصاء إلى (2019) وهدفت دراسة القحطاني       

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،ربية بجامعة صحايللدى طالبات كلية الت ،المتحرك اإلنفو جرافيكبعض مهارات تصميم 

قبلي/بعدي. توصلت الدراسة إلى: وجود فروق ذات  اختباربلمجموعة الواصحدة ا ما قبل التجريب القايم علىالتحليلي، ومنهج 

 اإلنفو جرافيكلمهارات تصميم  ،البعدي/االختبار المعرفي القبلي علىبين متوسطي درجات عينة الدراسة  إصحصاييةداللة 

بين متوسط درجات عينة الدراسة في القياس البعدي  إصحصاييةالمتحرك لصالح االختبار البعدي، ووجود فروق ذات داللة 

 بطاقة تقييم المنتج. وكذلك الكلية،  عند الدرجةلبطاقة المالصحظة 

 ،اإلنفو جرافيكأثر المتغّيرات الديموغرافية على مستوى وعي معلمات الرياضيات بتقنية  (2018الغامدي )دراسة  استقصت

المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وأظهرت النتايج أن درجة  الدراسةودرجة امتالكهن لمهارات تصميمه. اتّبعت 

معظم المهارات، باإلضافة إلى عدم وجود كان بدرجة منخفضة ل اإلنفو جرافيكامتالك معلمات الرياضيات لمهارات تصميم 

ُتعَزى إلى كل  ،اإلنفو جرافيكمستوى الوعي بتقنية  فيفروق دالة إصحصايًيا بين متوسطات استجابات معلمات الرياضيات 

كما أظهرت  ،مستوى الوعي ُتعَزى إلى المؤهل العلميفي وسنوات الخبرة، بينما توجد فروٌق دالة إصحصايًيا  ،من المرصحلة

وكل ، اإلنفو جرافيكمعلمات الرياضيات لمهارات تصميم  الكلية المتالك درجةفي النتايج عدم وجود فروق دالة إصحصايًيا ال

 وسنوات الخبرة. ،من المرصحلة لكلُتعَزى  ،محور من محاوره

اإلنفو لمفهوم  ،مدينة الرياضفي مستوى وعي معلمات الرياضيات  كشف عنال (2017) دراسة صحكمي دفتوه       

وأثر بعض المتغيرات عليه،  ،اإلنفو جرافيكدرجة امتالك المعلمات لمهارات  تحديدوأثر بعض المتغيرات عليه، و  ،جرافيك

ن مستوى إواعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهدافها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتايج أهمها: 

متوسطة،  ،بشكل عام اإلنفو جرافيكمنخفض، وأن درجة امتالك مهارات  اإلنفو جرافيكوعي معلمات الرياضيات لمفهوم 

بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة، بينما توجد فروق  إصحصاييةعدم وجود فروق  ،وأظهرت النتايج أيضاً 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة الماجستير. إصحصايية
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جامعة في معرفة وجهات نظر طلبة قسم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات إلى  (Yildirim, 2016دراسة )بينما هدفت 

لألغراض التعليمية، واتبع الباصحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف  اإلنفو جرافيكسطنبول الذين يستخدمون اتورك في إأت

 يسهل عملية التعلم. اإلنفو جرافيكن إفآراء الطلبة  أنه من خالل ،الدراسة، وأظهرت الدراسة عددًا من النتايج أهمها

 التعقيب على الدراسات السابقة:

، اإلنفو جرافيكمن خالل االطالع على الدراسات السابقة نجد أن بعضها تناول تحديد مهارات ومعايير تطوير        

اإلنفو واستخدامه، وأخرى تناول فاعلية تنمية مهارات تصميم  اإلنفو جرافيكوالبعض اآلخر تناول مستوى وعي المعلمات ب

 .جرافيك

في كشفها عن  (Yildirim, 2016وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة، كدراسة )

مستوى وعي المعلمات، ( التي تناولت 2017، وكذلك دراسة صحكمي )اإلنفو جرافيكوجهات نظر األكاديميين في استخدام 

 كما تم االستفادة من منهجيات البحث المستخدمة في هذه الدراسات.

وتحديدًا لدى معلمات رياض  ،اإلنفو جرافيكعلى تحديد درجة امتالك مهارات تصميم في تركيزها  وتتميز الدراسة الحالية

وبالتالي طفال، رياض األ معلمات ة لم تتناول مجتمعن الدراسات السابقإذ إ، وهو األمر الذي لم يتم دراسته من قبل األطفال

 . اإلنفو جرافيكجاءت هذه الدراسة للكشف عن كفاياتهن في مهارات تصميم 

 ا:وإجراءاته الدراسةمنهج 

 .دراسةعلى المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمناسبته لتحقيق أهداف هذا ال ت الدراسةاعتمد :الدراسةمنهج 

( معلمة خالل فترة إجراء 80تكون من جميع معلمات الروضة بمدينة معان والبالغ عددهن ) :اوعينته الدراسةمجتمع 

أسلوب المسح الشامل  ون م. ونظرًا لقلة عدد أفراد مجتمع البحث فقد اعتمد الباصحث2020/2021البحث من العام الدراسي

هن  ،( معلمة66وقد استجاب منهن ) طفالاألعلى جميع معلمات رياض  لدراسةلجميع أفراد المجتمع؛ وتم تطبيق أداة ا

 :(1)عينة الدراسة وضح في الجدول 
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 : الوصف الديموغرافي لعينة الدراسة(1)جدول 

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 المؤهل العلمي
 12.1 8 دبلوم

 74.2 49 بكالوريوس
 13.6 9 دراسات عليا

 %100 66 المجموع

 سنوات الخبرة
 27.3 18 سنوات فأقل 5
 34.8 23 سنوات 10 – 6

 37.9 25 سنوات  10أكثر من 
 %100 66 المجموع

 %100 66 الكــــلــي
في مدينة معان الذين  األطفالمن معلمات رياض  الدراسةن اإلجمالي الكلي لعدد أفراد عينة إ: (1)من الجدول  لوصحظ

على النحو اآلتي: توزعن صحسب متغير المؤهل العلمي إلى  الدراسةموزعات وفقًا لمتغيرات  ،( معلمة66استجبن فعليًا هن )

 ( معلمة بنسبة49بكالوريوس )الوبلغ عدد أفراد فئة  %(12.1) ( معلمات بنسبة8دبلوم )البلغ عدد أفراد فئة  ،ثالث فئات

بلغ عدد أفراد  ،فئات متغير سنوات الخبرة إلى ثالث وانقسمن وفق( معلمة، 9ماجستير )الوبلغ عدد أفراد فئة  %(74.2)

 بنسبة ،( معلمة23سنوات ) (10-6) بلغ عدد أفراد فئةبينما %( 27.3) ( معلمة بنسبة18سنوات فأقل ) الخمسفئة 

 .%(37.9) ( معلمة بنسبة25سنوات فأكثر ) عشروبلغ عدد أفراد فئة  %(34.8)

 :دراسةأداة ال

لقياس  تطوير فقراتها، من خالل الدراسةعلى االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة  الحالية ت الدراسةاعتمد       

 باآلتي: على النحو، اإلنفو جرافيكدرجة امتالك مهارات تصميم 

ومراجعة أهم  ،اإلنفو جرافيكوالكتب والمراجع العلمية المتخصصة في  ،االطالع على الدراسات والبحوث السابقة -

، (2017، صحكمي)كدراسة ،، واالستفادة منهااإلنفو جرافيكبحوث التي تناولت موضوع مهارات تصميم الدراسات وال

 .(2018، الغامدي)دراسة كذلك و 

من أساتذة ، وعرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين اإلنفو جرافيكبناء قايمة أولية بمهارات تصميم  -

 لتحكيمها. الجامعات
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 : أداة الدراسةصدق 

اعتماد صدق المحكمين كخطوة أولى للتحقق من صدق األداة، وذلك بعرضها  (: تمالصدق الظاهري )صدق المحكمين –

وقد أبدى  ،األطفالعلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعليم، ورياض 

تم التعديل بموجب صحظات صحول األداة، كما اقترصحوا صحذف وتعديل بعض الفقرات، وقد والمال ،المحكمون بعض المقترصحات

 ( فقرة.29وبالتالي تكونت األداة بصورتها النهايية من )، ذلك

 (Pearson)صحساب معامل ارتباط بيرسون  من خاللألداة مؤشرات صدق بناء ا:تم التحقق من مؤشرات صدق البناء-

 يوضح ذلك: (2) ولللفقرات مع مجاالتها، والجد

 : معامالت ارتباط فقرات كل مجال من مجاالت األداة (2)جدول 
المجال األول: مهارات الدراسة 

 والتحليل
 المجال الثالث: المتطلبات البشرية المجال الثاني: المتطلبات المادية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.537** 0.000 1 0.646** 0.000 1 0.565** 0.000 
2 0.578** 0.000 2 0.508** 0.000 2 0.640** 0.000 
3 0.631** 0.000 3 0.656** 0.000 3 0.578** 0.000 
4 0.749** 0.000 4 0.681** 0.000 4 0.593** 0.000 
5 0.502** 0.000 5 0.704** 0.000 5 0.758** 0.000 
6 0.597** 0.000 6 0.747** 0.000 6 0.778** 0.000 
7 0.633** 0.000 7 0.691** 0.000    
8 0.706** 0.000 8 0.760** 0.000    
9 0.619** 0.000 9 0.645** 0.000    
   10 0.756** 0.000    
   11 0.623** 0.000    
   12 0.605** 0.000    
   13 0.503** 0.000    
   14 0.575** 0.000    

أن قيم معامل االرتباط بين فقرات المجال األول )مهارات الدراسة والتحليل( والكلي للمجال تراوصحت  (2اتضح من الجدول )

(، 0.760 –0.503(، وبين فقرات المجال الثاني )مهارات التصميم( والكلي للمجال تراوصحت بين )0.749 –0.502بين )



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

801 
 

( وهذه القيم تدل على توفر مستوى مناسب من 0.778 –0.565وبين فقرات المجال الثالث والكلي للمجال تراوصحت بين )

 الصدق لفقرات هذه األداة مع مجاالتها.

( معامالت Pearsonعن طريق صحساب معامل ارتباط بيرسون )، وفقا لمجاالتها، ألداة ا صدق بناءتم التحقق من كما 

 تي يوضح ذلك:اآل (3) وكذلك بالمتوسط الكلي لألداة، والجدول ،ارتباط المجاالت ببعضها البعض

 : معامالت ارتباط مجاالت األداة ببعضها البعض وبالمتوسط الكلي لألداة (3)جدول 

 .                 0.01** دال إصحصاييًا عند مستوى 

( وقيم ارتباط 0.737 –0.655يتضح أن قيم معامل ارتباط المجاالت ببعضها البعض تراوصحت بين ) (3)من الجدول 

 (، وتعبر هذه القيم على توفر مستوى مقبول من الصدق لهذه األداة.0.959 –0.819المجاالت باألداة ككل تراوصحت بين )

 :أداة الدراسةثبات  -

لتحقق من ثبات األداة تم صحساب التطبيق كون مجتمع الدراسة قليل نسبيا. ولتم استخراج ثبات أداة الدراسة أثناء        

 :(4)( لكل مجال من مجاالت األداة ولألداة ككل، كما هو موضح في الجدول Cronpach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ )

 : معامل كرونباخ ألفا للمجاالت واألداة ككل(4)جدول 

 كورنباخمعامل الفاء  عدد الفقرات المجال

 0.754 9 المجال األول: مهارات مرصحلة الدراسة والتحليل
 0.880 14 المجال الثاني: مهارات مرصحلة التصميم

 0.773 6 اإلنتاجالمجال الثالث: مهارات مرصحلة 
 0.920 23 األداة ككل

(، في صحين بلغت قيمته لألداة 0.880-0.754أن قيم معامل الثبات لمجاالت األداة تراوصحت بين ) (4)من الجدول اتضح 

 (، وهذا القيم تدل على توفر مستوى مناسب من الثبات لهذه األداة. 0.920ككل )

 االرتباط المجــال
مجال مهارات 
 الدراسة والتحليل

مجال مهارات 
 التصميم

مجال مهارات 
 اإلنتاج

 مهارات التصميم
   **0.737 معامل االرتباط
   0(a)000. مستوى الداللة

 اإلنتاجمهارات 
  **0.724 **0.655 معامل االرتباط
  0 .000(a)0(a)000. مستوى الداللة

 إجمالي األداة 
 **0.819 **0.959 **0.860 معامل االرتباط
 0 .000(a)0 .000(a)0(a)000. مستوى الداللة
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وفقًا  لألداة، بهدف جمع البيانات ألغراض تحليلها، التطبيق الميداني تمت عملية :إجراءات التطبيق الميداني لألداة

 لإلجراءات اآلتية: 

باالستفادة من تقنية السحابة  الدراسةوتوزيعها على أفراد عينة  إلكترونياوإعدادها  ،إخراج األداة في صورتها النهايية -

 اإللكترونية.

 ما يزيد عن شهر كامل. للكترونيًا إعملية التطبيق وتجميع الردود  وقد استمرت للتطبيق،تحديد جدول زمني  -

 (.(Excelإلى جهاز الحاسوب بصيغة اإلكسيل (Drive)بعد تجميع الردود اإللكترونية تم تنزيل الردود من تطبيق  -

 من أجل القيام بتحليلها إصحصاييًا. كمية،ترميز البيانات وتصحيح المقياس: تم تحويل اإلجابات الكيفية إلى إجابات  -

 : حصائيةالمعالجات اإل

 SPSS)للعلوم االجتماعية ) صحصاييةبرنامج الرزمة اإل باستخدامالبيانات إصحصاييًا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم معالجة 

 اآلتية:  صحصاييةوباالعتماد على األساليب واالختبارات اإل

  لغرض الحكم على تقديرات أفراد عينة البحث لدرجات االمتالك على مستوى الفقرات والمجاالت واألداة ككل، تم عمل

 محك لغرض تحديد فئات التقدير، وذلك كما هو موضح في الجدول اآلتي: 

 : فئات تقدير درجة االمتالك(5)جدول 
 تقدير درجة االمتالك الحد األعلى الحد األدنى التدريج

 ضعيفة 1.66 1.00 1
 متوسطة 2.33 1.67 2
 كبيرة 3.00 2.34 3

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. -

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي.  -

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس. -

بين تقديرات أفراد  صحصاييةلمعرفة الفروق ذات الداللة اإل One Way ANOVAاألصحادي اختبار تحليل التباين  -

تبعًا لمتغيرات  اإلنفو جرافيكفي مدينة معان لمهارات تصميم  األطفالعينة البحث لدرجة امتالك معلمات رياض 

 سنوات الخبرة(. –)المؤهل العلمي

-  
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 :ومناقشتها الدراسةنتائج 

فني مديننة  األطفنال: منا درجنة امنتالك معلمنات ريناض المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي يننص علنىأوال : النتائج 

 ؟اإلنفو جرافيكمعان لمهارات تصميم 

هــــذا الســــؤال تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والنســــب المئويــــة لــــدرجات  عــــنلإلجابــــة 

 االمتالك، على مستوى الفقرات والمجاالت واألداة ككل، وذلك على النحو اآلتي: 

 عرض النتائج على المستوى الكلي لألداة ومجاالتها:  –أ 

المعيارية والنسبة المئويـة الكليـة لتقـدير أفـراد عينـة البحـث لدرجـة  وهنا تم صحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

علــى مســتوى كــل مجــال مــن مجــاالت األداة وعلــى مســتوى األداة  اإلنفــو جرافيــكامــتالك معلمــات الروضــة لمهــارات تصــميم 

 ككل، وذلك كما هو موضح في الجدول اآلتي:

 اإلنفو جرافيك: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك مهارات تصميم (6)جدول 

الرت الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال ت
 بة

 1 كبيرة 0.35 2.44 مهارات مرصحلة الدراسة والتحليل 1
 2 متوسطة  0.41 2.29 مهارات مرصحلة التصميم 2
 3 متوسطة 0.43 2.18 اإلنتاجمهارات مرصحلة  3

 متوسطة 0.35 2.31 إجمالي المهارات

 اآلتي: (6) من خالل الجدولتبين 

 :( بانحراف 2.31) اإلنفو جرافيكلدرجة امتالك لمهارات تصميم  المتوسط الحسابيبلغ على المستوى الكلي لألداة

 امتالك بدرجة متوسطة. وبدرجة ،وبنسبة مئوية (0.35معياري )

اإلنفــو ومهاراتــه المختلفــة، باإلضــافة إلــى كــون  اإلنفو جرافيــكإلــى ضــعف اهتمــام معلمــات الروضــة بــ أن ُيعــزى ذلــكيمكــن 

اإلنفـو أهميـة تهن بقلة الـدورات والبـرامج التدريبيـة التـي تقـدم، وقلـة تـوعيأو الحديثة في التعليم،  والتقاناتمن المفاهيم  جرافيك

التــي توصــلت إلــى أن درجــة امــتالك المعلمــات ، (2017) صحكمــيتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة تو  ومهــارات تصــميمه. جرافيـك

 ( التــي2018،الغامــدي)بشــكل عــام جــاءت متوســطة، فيمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة اإلنفــو جرافيــكلمهــارات تصــميم 

 بشكل عام جاءت منخفضة. اإلنفو جرافيكتوصلت إلى أن درجة امتالك المعلمات لمهارات تصميم 
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على المرتبة األولى بدرجة امتالك ل مهارات مرصحلة الدراسة والتحليمجال  صحصل األداة:على مستوى مجاالت النتائج  -

 (.0.35( وانحراف معياري )2.44وفقًا لتقديرات أفراد العينة بمتوسط صحسابي )، كبيرة

بدرجة امتالك متوسطة وفقًا لتقديرات أفراد العينة بمتوسط صحصل مجال مهارات مرصحلة التصميم على المرتبة الثانية  -

 (.0.41( وانحراف معياري )2.29صحسابي )

على المرتبة الثالثة بدرجة امتالك متوسطة وفقًا لتقديرات أفراد العينة بمتوسط  اإلنتاجصحصل مجال مهارات مرصحلة  -

 (.0.43( وانحراف معياري )2.18صحسابي )

كونها المهارات األولى الالزمة لمن يريد تصميم  ،يمكن عزو صحصول مهارات الدراسة والتحليل على المرتبة األولى 

 ،والفكرة المناسبة ،البد أن يكون على علم بكيفية تحديد موضوع مناسب إنفوجرافيك تعليمي، صحيث أن مصمم لإلنفوجرافيك

 التعليمي. اإلنفو جرافيكمهارات متقدمة لتصميم المجاالت تابعة كونها  فبقية ،األهدافوصياغة 

التي توصلت إلى أن درجة امتالك المعلمات لمهارات مرصحلة ، (2017) صحكميهذه النتيجة مع نتيجة دراسة  اختلفت

ضعيفة، بينما تتفق معها في صحصول مهارات مرصحلة التصميم على  اإلنتاجومهارات مرصحلة  ،الدراسة والتحليل متوسطة

 درجة امتالك متوسطة.

 عرض النتائج على مستوى فقرات كل مجال من مجاالت األداة: –ب 

 المجال األول: مهارات مرحلة الدراسة والتحليل:

تــــم صحســــاب المتوســــطات الحســــابية  ؛مهــــارات مرصحلــــة الدراســــة والتحليــــل: لعــــرض النتــــايج المتعلقــــة بالمجــــال األول

لدرجة امتالك معلمـات الروضـة لكـل مهـارة مـن مهـارات هـذا  الدراسةواالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقدير أفراد عينة 

 :(7) المجال، وذلك كما هو موضح في الجدول

 التحليل: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات مرصحلة الدراسة و (7)جدول 

 الفقرة ف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

 1 كبيرة 0.63 2.70 اختيار موضوع الدرس المناسب 1
 2 كبيرة 0.62 2.65 تحديد الفكرة المناسبة 2
 3 كبيرة 0.61 2.53 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين عند التصميم 9
 3 كبيرة 0.66 2.53 بطريقة سلوكية األهدافصياغة  3
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لجوانب التعليم المعرفية والوجدانية  األهدافمراعاة شمول  4
 والمهارية

 5 كبيرة 0.68 2.48

تحليل خصايص المتعلمين من جميع الجوانب العقلية،  8
 والجسمية، واالجتماعية، والنفسية.

 6 كبيرة 0.59 2.47

 7 كبيرة 0.63 2.41 تحليل المحتوى التعليمي إلى أجزاء صغيرة 5
 8 متوسطة 0.62 2.12 أكبر  إنفوجرافيكجزاء المحتوى في تجميع أ 7
 9 متوسطة 0.59 2.11 مصغر لكل جزء من المحتوى  إنفوجرافيكتصميم  6

 كبيرة 0.35 2.44 إجمالي مهارة الدراسة والتحليل
تراوصحت ما بين  ،لمهارات مرصحلة الدراسة والتحليل األطفالأن متوسط درجة امتالك معلمات رياض ( 7لوصحظ من الجدول )

امتالك كبيرة،  وبدرجة(، 0.35(، وانحراف معياري )2.44(. وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال )2.11-2.70)

 وبتحليل نتايج فقرات المجال يتضح اآلتي:

( صحصلتا على درجة 7، 6الفقرتين رقم )إن جميع الفقرات في هذا المجال صحصلت على درجة امتالك كبيرة عدا  -

 امتالك متوسطة.

موضوع الدرس  اختيار“مهارة: ( والتي تنص على امتالك 1إن أعلى درجة في هذا المجال صحصلت عليها الفقرة رقم ) -

 كبيرة. وبدرجة(، 0.63( وانحراف معياري )2.70امتالك بمتوسط صحسابي ) درجةصحصلت على أعلى  المناسب". صحيث

مصغر لكل  إنفوجرافيك( والتي تنص على امتالك مهارة: "تصميم 6الفقرة رقم ) كانتدرجة في هذا المجال إن أدنى  -

 (،0.59(، وانحراف معياري )2.11بمتوسط صحسابي )، امتالك متوسطةدرجة  صحيث صحصلت على" جزء من المحتوى 

 . وبدرجة متوسطة

اإلنفو هذه النتيجة إلى وعي معلمات الروضة بأهمية مهارات مرصحلة الدراسة والتحليل في استخدام وتصميم يمكن أن ُتعزى 

مهارات عامة متعلقة بعمل المعلم من صحيث تحليل الفئة المستهدفة، إلى كون هذه المهارات هي  باإلضافة، جرافيك

 علمة أن يكون على علم بها.والتي البد لكل معلم وم بعموميتها، األهدافوالمحتوى، وصياغة 

 المجال الثاني: مهارات مرحلة التصميم:

تــم صحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  ،مهــارات مرصحلــة التصــميم: لعــرض النتــايج المتعلقــة بالمجــال الثــاني

مهارة من مهارات هذا المجال، وذلك كما هو موضـح  لكلمعلمات اللدرجة امتالك  الدراسةوالنسبة المئوية لتقدير أفراد عينة 

 :(8)في الجدول 
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 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات مرصحلة التصميم(8)جدول 

 الفقرة ف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

 1 كبيرة 0.64 2.53 اختيار البيانات الماليمة  3
 2 كبيرة 0.66 2.52 بحيث تكون واضحة وشاملة معاً اختصار النصوص  4

 3 كبيرة 0.66 2.44 تحديد األلوان المقترصحة  11
 4 متوسطة 0.72 2.30 البحث عن مصادر معلومات صادقة 2

 4 متوسطة 0.72 2.30 التنظيم الجيد للمعلومات  13
 6 متوسطة 0.65 2.29 تحديد القالب المناسب للتصميم 9

 7 متوسطة 0.29 2.26 الخطوط المستخدمةتحديد  10
 7 متوسطة 0.62 2.26 نفوجرافيكصياغة عنوان الفت لإل 1

 9 متوسطة 0.65 2.23 تحديد الرسومات والصور المناسبة 12
 9 متوسطة 0.63 2.23 عمل تخطيط مبديي للتصميم 6

 11 متوسطة 0.73 2.20 تصميم عناصر التفاعل بالمحتوى  14

دوات التصميم التي ال تحتاج إلى خبرة أاستخدام أصحد  8
 في التصميم

 11 متوسطة 0.61 2.20

 13 متوسطة 0.62 2.17 استخدام أصحد برامج التصميم المناسبة 7
 14 متوسطة 0.64 2.15 تحويل البيانات الرقمية لجداول 5

 متوسطة 0.41 2.29 إجمالي مهارات مرصحلة التصميم
 

 ،معلمات لمهارات مرصحلة التصميمالصحول درجة امتالك  الدراسةأن متوسط تقديرات أفراد عينة  (8اتضح من الجدول )

(، 0.41انحراف معياري )ب(، 2.29(. وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال )2.53-2.15تراوصحت ما بين )

 وبدرجة متوسطة، وبتحليل نتايج فقرات المجال يتضح اآلتي:

التي جاءت ( 11، 4، 3)ذوات األرقام في هذا المجال على درجة امتالك متوسطة عدا الفقرات  جميع الفقراتصحصلت  -

 درجة امتالك كبيرة.ب

( وانحراف معياري 2.53بمتوسط صحسابي )اختيار البيانات الالزمة، "(:3الفقرة رقم ) ،إن أعلى درجة في هذا المجال -

 بدرجة امتالك كبيرة.(، 0.64)
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، صحصلت على أدنى تقدير صحيث“لجداولتحويل البيانات الرقمية " :(5الفقرة رقم )، المجالإن أدنى درجة في هذا  -

 . بدرجة امتالك متوسطة(، 0.64انحراف معياري )ب(، و 2.15بمتوسط صحسابي بلغ )

 :اإلنتاجالمجال الثالث: مهارات مرحلة 

المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات ؛ تـــم صحســاب اإلنتــاجلعــرض النتــايج المتعلقـــة بالمجــال الثالـــث: مهــارات مرصحلـــة 

المعياريــة والنســب المئويــة لتقــدير أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة امــتالك معلمــات الروضــة لكــل مهــارة مــن مهــارات هــذا المجــال، 

 (:9وذلك كما هو موضح في الجدول )

 اإلنتاج: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات مرصحلة (9)جدول 

 الفقرة ف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة
الر 
 تبة

 1 كبيرة 0.64 2.47 مراعاة السالمة اللغوية 6
 2 متوسطة 0.70 2.24 التأكد من صحة العناصر المستخدمة 5

2 
اإلنفو استخدام أصحد برامج تصميم الجرافيك في إنشاء 

 جرافيك
 3 متوسطة 0.67 2.12

1 
المخطط الشكلي وتجميع نتاج النموذج األولي بتطبيق إ

 العناصر البصرية
 4 متوسطة 0.66 2.08

 5 متوسطة 0.61 2.11 مراعاة تسلسل المعلومات 4
 6 متوسطة 0.64 2.05 إجراء المراجعة الفنية على النموذج األولي 3

 متوسطة 0.43 2.18 اإلنتاجإجمالي مهارات مرصحلة 
المتوسطات  تراوصحت بدرجة متوسطة، صحيث اإلنتاجمعلمات لمهارات مرصحلة الأن درجة امتالك ( 9اتضح من الجدول )

(، 0.43(، وانحراف معياري )2.18(. وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال )2.47-2.05ما بين ) الحسابية

 وبتحليل نتايج فقرات المجال يتضح اآلتي:

 درجة امتالك كبيرة.ب( 6عدا الفقرة رقم ) الدرجة، إن جميع الفقرات في هذا المجال متوسطة -

( 2.05بمتوسط صحسابي ). ""إجراء المراجعة الفنية على النموذج األولي :(3الفقرة رقم ) ،إن أدنى درجة في هذا المجال -

 (، بدرجة امتالك متوسطة. 0.64وانحراف معياري )
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بالقدر  يحظفي العالم العربي، ولم  من المواضيع الحديثة نسبياً  اإلنفو جرافيكويعزى السبب في ذلك إلى أن موضوع 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الغامدي،  غير واضح المعالم. الكافي من االهتمام على مستوى البحث العلمي، وبالتالي فهو

 (.2017والحكمي،  ؛2018

عند مستوى الداللة  إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة : ثانيا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

(α≤0.05 بين إجابات أفراد عينة البحث حول درجة امتالكهن لمهارات تصميم )تعزى لمتغيرات )المؤهل  اإلنفو جرافيك

 العلمي، سنوات الخبرة(؟

يارية الستجابات أفراد عينة الدراسة سؤال الدراسة الثاني، تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعلإلجابة عن 

 لكل متغير من المتغيرات على صحدة، وذلك على النحو اآلتي:على أداتها 

 أ( النتائج المتعلقة باختبار الفروق تبعا  لمتغير المؤهل العلمي:

تصميم  لمهارات األطفالرياض  معلماتحرافات المعيارية لدرجة امتالك تم صحساب المتوسطات الحسابية واالن

 (:10تبعا لمتغير المؤهل العلمي، كما هو وارد في الجدول ) اإلنفو جرافيك

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االمتالك تبعا لمتغير المؤهل العلمي(10)جدول 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

مهارات مرصحلة الدراسة 
 والتحليل

 0.37 2.53 8 دبلوم
 0.37 2.41 49 بكالوريوس

 0.24 2.56 9 دراسات عليا
 0.35 2.44 66 المجموع

 مهارات مرصحلة التصميم
 0.26 2.35 8 دبلوم

 0.45 2.28 49 بكالوريوس
 0.31 2.31 9 دراسات عليا

 0.41 2.29 66 المجموع

 اإلنتاجمهارات مرصحلة 
 0.42 2.27 8 دبلوم

 0.44 2.16 49 بكالوريوس
 0.49 2.17 9 دراسات عليا

 0.43 2.18 66 المجموع
 0.35 2.31 66 إجمالي المهارات



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

809 
 

، اإلنفو جرافيكلوصحظ من الجدول أعاله وجود فروق ظاهرية تبعا لمتغير المؤهل العلمي على مجاالت مهارات تصميم 

 One Way) التباين األصحادي تم استخدام تحليل(، α≤0.05وعلى إجمالي المهارات، ولفحص داللة الفروق عند مستوى )

ANOVA ) (11)كما هو موضح في الجدول: 

 تبعًا لمتغير المؤهل العلمي اإلنفو جرافيك: نتايج اختبار تحليل التباين األصحادي لدرجة امتالك مهارات تصميم (11)جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

مهارات مرصحلة الدراسة 
 والتحليل

 0.416 0.891 0.112 2 0.223 بين المجموعات
   0.125 63 7.900 داخل المجموعات

    65 8.123 المجموع

 مهارات مرصحلة التصميم
 0.895 0.111 0.019 2 0.039 بين المجموعات

   0.174 63 10.991 داخل المجموعات
    65 11.029 المجموع

 اإلنتاجمهارات مرصحلة 
 0.812 0.208 0.040 2 0.081 بين المجموعات

   0.193 63 12.190 داخل المجموعات
    65 12.271 المجموع

 إجمالي المهارات
 0.739 0.304 0.039 2 0.078 بين المجموعات

   0.128 63 8.059 داخل المجموعات
    65 8.137 المجموع

اإلنفو )ف( غير دالة إصحصاييا على مستوى مجاالت مهارات تصميم  أن قيمة اتضحمن خالل الجدول أعاله        

 متوسطات( بين α≤0.05عند مستوى الداللة ) إصحصايية، وإجمالي المهارات، وبالتالي ال يوجد فروق ذات داللة جرافيك

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. اإلنفو جرافيكأفراد عينة البحث صحول درجة امتالكهن لمهارات تصميم 

تبعـًا لمتغيـر المؤهـل العلمـي إلـى أن جميـع معلمـات الروضـة فـي  إصحصاييةذات داللة يرجع السبب في عدم وجود فروق قد و 

المتاصحــة مــن قبــل الــوزارة.  اإلنفــو جرافيــكمدينــة معــان علــى اخــتالف مــؤهالتهن العلميــة لــم يتلقــين فــرص التــدريب علــى تقنيــة 

توصـــلت إلـــى وجـــود فـــروق  (، والتـــي2017، صحكمـــي)دراســـة و  (2018، الغامـــدي)وتختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة 

 تبعًا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة الدراسات العليا. إصحصايية
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 ب( النتائج المتعلقة باختبار الفروق تبعا  لمتغير سنوات الخبرة:

تبعا  اإلنفو جرافيكتم صحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المعلمات مهارات تصميم 

 (:12لمتغير سنوات الخبرة، كما هو وارد في الجدول )

 

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االمتالك تبعا لمتغير سنوات الخبرة(12)جدول 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئات المتغير

 مهارات مرصحلة الدراسة والتحليل
 0.36 2.41 18 سنوات 1-5
 0.27 2.54 23 سنوات 6-10

 0.40 2.38 25 سنوات 10أكثر من 
 0.35 2.44 66 المجموع

 مهارات مرصحلة التصميم
 0.37 2.38 18 سنوات 1-5
 0.38 2.35 23 سنوات 6-10

 0.45 2.17 25 سنوات 10أكثر من 
 0.41 2.29 66 المجموع

 اإلنتاجمهارات مرصحلة 
 0.47 2.15 18 سنوات 1-5
 0.39 2.28 23 سنوات 6-10

 0.44 2.10 25 سنوات 10أكثر من 
 0.43 2.18 66 المجموع

 0.35 2.31 66 إجمالي المهارات
، وعلى اإلنفو جرافيكلوصحظ من الجدول أعاله وجود فروق ظاهرية تبعا لمتغير سنوات الخبرة على مجاالت مهارات تصميم 

 One Way(، تم استخدام تحليل التباين األصحادي )α≤0.05إجمالي المهارات، ولفحص داللة الفروق عند مستوى )

ANOVA( كما هو موضح في الجدول )13:) 

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة اإلنفو جرافيكاختبار تحليل التباين األصحادي لدرجة امتالك مهارات تصميم  : نتايج(13)جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

مهارات مرصحلة الدراسة 
 والتحليل

 0.264 1.360 0.168 2 0.336 بين المجموعات
   0.124 63 7.787 المجموعاتداخل 

    65 8.123 المجموع
 0.157 1.906 0.315 2 0.629 بين المجموعات مهارات مرصحلة التصميم
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   0.165 63 10.400 داخل المجموعات
    65 11.029 المجموع

 اإلنتاجمهارات مرصحلة 
 0.334 1.116 0.210 2 0.420 بين المجموعات

   0.188 63 11.851 داخل المجموعات
    65 12.271 المجموع

 إجمالي المهارات
 0.207 1.615 0.198 2 0.397 بين المجموعات

   0.128 63 7.740 داخل المجموعات
    65 8.137 المجموع

، اإلنفو جرافيكمن خالل الجدول أعاله اتضح أن قيمة )ف( غير دالة إصحصاييا على مستوى مجاالت مهارات تصميم 

أفراد عينة  متوسطات( بين α≤0.05عند مستوى الداللة ) إصحصاييةوإجمالي المهارات، وبالتالي ال يوجد فروق ذات داللة 

 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  اإلنفو جرافيكالبحث صحول درجة امتالكهن لمهارات تصميم 

إلى تكافؤ فـرص التـدريب المقدمـة مـن الخبرة  سنواتتبعًا لمتغير  إصحصاييةوقد يرجع السبب في عدم وجود فروق ذات داللة 

باإلضــافة إلــى أن هنــاك مهــارات عامــة تشــترك فيهــا جميــع  ،قبــل الــوزارة لجميــع معلمــات الروضــة بــاختالف ســنوات خبــرتهن

السـبب فـي ذلـك إلـى أن المعلمـات أكثـر وعيـا بالتقنيـات المســتحدثة،  يرجـعوقـد  المعلمـات فـي التصـميم التعليمـي بشـكل عـام.

توصــلت  (، التــي2017) دراســة صحكمـي، وكـذلك (2018) الغامــديوتتفــق هــذه النتيجـة مــع نتيجـة دراســة  وأكثـر تعــاماًل معهـا

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. إصحصاييةإلى عدم وجود فروق 

 التوصيات والمقترحات:

 بما يأتي: ن و ي الباصحث، يوصإليه نتايج الدراسةما توصلت في ضوء 

اإلنفو ضرورة قيام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لمعلمات الروضة صحول مفهوم  -

 ومهاراته المختلفة لغرض إعدادهم ورفع امتالك مهاراتهن لدرجة كبيرة.  جرافيك

عند وضع الخطط  اإلنفو جرافيكإيالء أصحاب القرار التعليمي في وزارة التربية والتعليم اهتمام لمهارات تصميم  -

 المستقبلية للبرامج التدريبية والندوات والورش التعليمية.

مهارات تصميم إقامة ورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز الوعي داخل مدارس مدينة معان ولكافة المعلمات بضرورة  -

 .وأهميتها اإلنفو جرافيك
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 للمعلمات في المدارس. اإلنفو جرافيكاالستفادة من أداة البحث الحالي في تقويم مهارات تصميم  -

وتوظيفه في العملية  اإلنفو جرافيكعقد الندوات والمؤتمرات العلمية لمواكبة االتجاهات الحديثة في مهارات تصميم  -

 التعليمية.

وقياس  اإلنفو جرافيكإجراء دراسة لبناء برنامج مقترح لتدريب معلمات الروضة في مدينة معان على مهارات تصميم  -

 فاعليته.

 

 :المراجع

المتحرك( في تنمية مهارات صحل المسألة الوراثية  -)الثابت اإلنفو جرافيكفاعلية توظيف تقنية (. 2017أبوعريبان، عبير)

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة في العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة

 اإلسالمية، فلسطين. 

لدى المشرفات التربويات في مدينة  التفاعلي في تنمية مهارات التفكري البصري  اإلنفو جرافيك(. أثر 2019البيشي، رنا )

 المجلد الخامس والثالثون، العدد الثالث، مارس. المجلة العلمية، جامعة أسيوط،تبوك. 

جلة جيل في تحصيل التالمذة وتنمية مهارات التفكير البصري. م اإلنفو جرافيكاستخدام  (. فاعلية2020تجور، علي ) 

 .86-63(، 68، العدد )نسانية واالجتماعيةالعلوم اإل

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تصميم الخرايط الذهنية االلكترونية من خالل تقنية 2014الجريوي، سهام )

، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسومهارات الثقافة البصرية لدى المعلمات قبل الخدمة.  اإلنفو جرافيك

 47-13(.4(، الجزء )45العدد )

التعليمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على تنمية بعض  اإلنفو جرافيك(. فاعلية استخدام 2019رة )الحارثي، نو 

، العدد مجلة البحث العلمي في التربيةالمهارات العملية في الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. 

(20،)469-506. 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A


 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

813 
 

في التحصيل المعرفي واالتجاه  اإلنفو جرافيكة قايمة على (، فعالية تصميم بيئة تعلم شخصي2017سماعيل )صحسونة، إ

(، ديسمبر، 4(، العدد )18،المجلد )مجلة العلوم التربوية والنفسيةنحوها لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصى. 

 .576-543ص

درجة امتالكهن و  اإلنفو جرافيك(. مستوى وعي معلمات الرياضيات في مدينة الرياض لمفهوم 2017صحكمي، صحليمة )

 .318-283(، يناير، ص109، الجزء األول، العدد )مجلة كلية التربية، جامعة بنها، مصرلمهاراته. 

 مقرر في العلمية المفاهيم ( في تحصيلاإلنفو جرافيكالمعلوماتي ) التصميم اختالف نمط أثر (.2019أصحمد) الزهراني،

 .131-113(، 4(، العدد)35، المجلد)سيوطأ التربية، جامعةمجلة كلية الثانوية.  المرصحلة طالب لدى األصحياء

. كلية التربية، جامعة ، مقرر تقنية الرسوم الرقمية. قسم تقنيات التعليماإلنفو جرافيك(، 2016السليم، غادة، والجفير، وفاء )

 الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

)الثابت/المتحرك( كمنظم تمهيدي.  اإلنفو جرافيك(. معايير تصميم 2020السيد، محمود وإبراهيم، وليد وأبو المجد، أصحمد )

 (، ديسمبر.5، العدد )مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 . مكتبة الملك فهد الوطنية، مصر.اإلنتاجمن التخطيط إلى  اإلنفو جرافيك(. 2016شلتوت، محمد، )

(، تحديد قايمة المهارات الالزمة لتطوير 2020عوض، وفرصحات، طاهر. )والشحات، عثمان، وأماني،  ،صبيحي، هبه

لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية  adobe illustratorالتعليمي الثابت باستخدام برنامج  اإلنفو جرافيك

 .118-149(،74، العدد )مجلة كلية التربية، جامعة دمياطالتربية. 

في تنمية المهارات  اإلنفو جرافيك(. فاعلية استراتيجية مقترصحة قايمة على المدخل البصري باستخدام 2020عافشي، ابتسام)

 .58-31(،82، العدد )مجلة الفتحاإلماليية وعادات العقل لدى طالبات الصف الثالث المتوسط. 

لتعليم والتعلم، مجلة التعليم في عمليتي ا إلنفو جرافيكاساسية لتفعيل استخدام (. المرتكزات األ2015، صحسين )عبد الباسط

 (، جامعة المنصورة، عبر الرابط التالي: 15لكتروني، العدد )اإل
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task 

ودوره في العملية التعليمية في  نفوجرافيك(، دراسة تحليلية لإل2016والسيد، عبير ) عادل، وعكه إيناس، عبد الرصحمن،

 مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون، جامعة صحلوان،عالقة الكتابة بالصورة(. للنص )سياق الصياغات التشكيلية 

 .17-1(، ص47العدد )،مصر

لتنمية مهارات التفكير البصري وبقاء  اإلنفو جرافيكأثر توظيف فيديو قايم على بعض متغيرات (. 2018عودة، عايشة )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أثر التعلم في مادة العلوم الحياتية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 األزهر، غزة، فلسطين.

ضوء المدخل البصري لتنمية مهارة صحل المسألة الرياضية لدى  نفوجارفيك فيأثر توظيف نمطين لإل(. 2017عيد، نضال )

 سالمية، غزة، فلسطين.نشورة، الجامعة اإل. رسالة ماجستير غير مطالبات الصف الثامن األساسي بغزة

 اإلنفو(. أثر المتغّيرات الديموغرافية على مستوى وعي معلمات الرياضيات في مدينة الرياض بتقنية 2018الغامدي، منى )

(، 26المجلد )، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةودرجة امتالكهن لمهارات تصميمه.  جرافيك

 .158-128(، 3العدد )

اإلنفو فاعلية برنامج مقترح قايم على أسلوب التعلم المدمج لتنمية بعض مهارات تصميم (. 2019القحطاني، أسماء )

 .جامعة أم القرى، السعودية، . أطروصحة دكتوراه غير منشورةة التربية بجامعة صحايلالمتحرك لدى طالبات كلي جرافيك

لدى طلبة  اإلنفو جرافيكأثر موقع ويب في تنمية مهارات تصميم العروض التعليمية المبنية على (. 2019النهار، إيمان )

جامعة الشرق األوسط، عمان،  منشورة،. رسالة ماجستير غير تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية

 األردن.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task
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 ياألردنفي القانون  التأمينأحكام تجزئة القسط في عقد 

 

 شروق منذر طاهر القرعان

 جامعة مؤتة

 ملخص

 التأمينواألحكام المتعلقة بتجزئة القسط في عقود  التأمينماهية القسط في عقد تهدف هذه الدراسة إلى بيان 

تجزئة القسط أحكام كما تناولت الحديث عن ، واألحكام المتعقلة به التأمينحيث بينت ماهية القسط في عقد ،  بصفة عامة

التي سبق له أن دفعها للمؤمن في حال  سقسا وفقًا للقواعد العامة فهل يستطيع المؤمن له أن يسترد األ التأمين في عقد

 . سبابانقضائه ألي سبب من األأو  فسخهأو  التأمينبطالن عقد 

من أجاز األخذ نها فم، التأمينلنا أن اآلراء الفقهية سقد تعددت بشأن مدى جواز تجزئة القسط في عقد  واتضح

يقوم على أسس فنية واحتماالت يكون من شانها  التأمينز األخذ به على اعتبار أن عقد وبعضها اآلخر لم يج، بهذا المبدأ

ن القول بجواز تجزئة إو  ،معينة اً أن يتحمل أخطار  سقسا وبالتالي فيستطيع من خالل األ ،أن تساعد المؤمن في تحديد القسط

 . الصعب على المؤمن أن يتحمل تلك األخطار القسط يجعل من

ي لم ينظم من حيث األصل النص على مبدأ تجزئة القسط في األردنلنا أن المشرع ومن جهة أخرى فقد أتضح 

يترك األمر أو  خرى ال يجيز ذلكأأنه يقر تارة هذا المبدأ وتارة  معينة يستشف منها اً ولكنه تناول نصوص، التأمينعقد 

 .المتعاسقدينالتفاق 

 ،وهي الواسعة انتشاراً  التأمينبينت األحكام المتعلقة بتجزئة القسط في أنواع معينة من عقود  الدراسة هذه أن كما

 . البحري  التأمينعقد و ركبات اإللزامي على الم التأمينومنها عقد 
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Provisions for Splitting the Premium 

in the Insurance Contract in Jordanian Law 

 

Abstract 

 

This study aims to explain what the premium is in the insurance contract and the 

provisions related to the splitting of the premium in the insurance contracts in general, as it 

shows what the premium is in the insurance contract and the provisions related to it. It also 

deals with the provisions of splitting the premium in the insurance contract in accordance 

with the general rules. Can the insured be able to recover the premiums which were 

previously paid to the insurance company in the event that the insurance contract is null, 

annulled or expired for any reason? 

It is clear to us that the jurisprudential opinions have varied regarding the extent of the 

permissibility of splitting the premium in the insurance contract. There are those who 

permitted the adoption of this principle, while others did not allow it on the grounds that the 

insurance contract is based on technical foundations and possibilities that would help the 

insurer in determining the premium and thus he can, through installments, bear certain risks. 

Thus, saying that it is permissible to split the installment makes it difficult for the insurer to 

bear those risks. 

On the other hand, it became clear to us that the Jordanian legislator did not originally 

stipulate the principle of splitting the premium in the insurance contract, but rather dealt with 

certain texts from which it can be seen that the legislator sometimes acknowledges this 

principle and at other times does not allow it or leave the matter to the agreement of the 

contracting parties. 

Also, this study deals with various kinds of provisions which are related to splitting 

the premium in certain types of insurance contracts, such as the compulsory vehicle 

insurance, contract insurance, and the marine insurance contract. 
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 المقدمة

 منه ألصحاب يوفره لما وذلك ؛في مختلف دول العالم حياة األفراد عليها تقوم التي العقود أهم من التأمينيعد عقد 

، الفادحة الخسائر تجنبهم وبالتالي ،منها المؤمن نتيجة لألخطار أضرار حدوث عند بتعويضهم كفيلة وضمانات طمأنينة

  .المختلفة التأمينعقود  بموجب عليها التأمينب أصحابها سقام وسقد إالممتلكاته أو  حياة أي إنسان تخلو ال تكاد حيث

 من به يتمتع لما على اختالف أنواعه التأمين أحكامًا خاصًة بعقد التشريعات من كغيره ياألردن المشرع ونظم

 المدني قانون ال من التاسع الباب في التأمين عقد أحكام المشرع نظم حيث، المختلفة األخرى  عقودال بقية عن أهمية

 ص. خا بشكل العقد هذا تنظيم تحكم التي المواد من العديد فيه وتضمن ،ياألردن

 وهذا، التأمين عقدفي  ة القسطتجزئ أحكام في البحث اخترنا فقد التأمين لعقد المتنوعة األحكام إطار وفي

ي في كافة األردنوإنما يتناول جميع األحكام المتعلقة بالقسط التي نظمها المشرع  ،عقودالبنوع معين من  يتعلق ال الموضوع

اإللزامي  التأمينالبحرية أم عند تنظيمه ألحكام نظام  التأمينسواء أورد ذلك في عقود  ،على اختالف أنواعها التأمينعقود 

المتعلقة بتجزئة القسط في عقد  واألحكام التأمينماهية القسط في عقد  حول هنا ستكون  دراستنا ومحور ت،على المركبا

أو  سواء بالفسخ ،التأميننهاء عقد األثر المترتب على إ معرفة خالل من أهميته تبدو الجزئية هذه في والحديث، التأمين

عند  التأمينوهل يجوز تجزئة سقسط ، هذا األثر بالبطالن فهل يترتب على ذلك اآلثار المتعقلة بالقواعد العامة أم يختلف

 إلنهاء؟نهائه ألي سبب من أسباب اإأو  فسخ العقد

 انفساخ العقدأو  تأثير فسخ وسنبين، التأمينأحكام تجزئة القسط في عقد  على هذه دراستنا في الضوء سنسلطو

 آلثاره وال لشروطه وال ألنواعه وال القسط ألحكام نتعرض أن دون ، عقدالعنصرًا جوهريًا في  باعتبارهبطاله على القسط إأو 

 التأمين بعقد المتعلقة األحكام على دراستنا وستتمحور، الدراسة هذه تقتضيه الذي والعارض الضروري  بالقدر إال

 المقارنة التشريعات مواسقف ببعض وسنستعين، الشأن بهذا القضائية األحكام وكذلك ،ياألردن القانون  في عليها المنصوص

 . ذلك األمر اسقتضى كلما
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 للتعرف العالسقة ذات القضائية واألحكام القانونية النصوص تحليل خالل من التحليلي، المنهج دراستنا في سنتبعو 

المتخصصة  العلمية المراجع إلى الرجوعو  والباحثين الشراح آراء بعض استعراض إلى باإلضافةا، ومراميه مضامينها على

 .الصلة ذات السابقة لبحوثاو  والدراسات

حيث سنتناول ، فقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث التأمينوللحديث عن أحكام تجزئة القسط في عقد 

وفقًا للقواعد  ،وسنتحدث في المبحث الثاني عن أحكام تجزئة القسط ،الحديث في المبحث األول عن ماهية القسط وأحكامه

على  التأمينة من عقود نوسنتحدث في المبحث الثالث عن أحكام تجزئة القسط في أنواع معي ،التأمينالعامة في عقد 

 النحو اآلتي:  

 المبحث األول

 وأحكامهماهية القسط 

ية، حيث يمكن التأمينوالمصلحة ، القسط، في مجمله على ثالثة عناصر أساسية وهي: الخطر التأمينيقوم عقد 

أما الخطر فهو يعد أساس التزام كل ، أساس التزام المؤمن التأمينويعد مبلغ  ،أساس التزام المؤمن لهن القسط يعد : إالقول

ليؤمن نفسه من وسقوع الخطر ويقوم المؤمن بدوره بدفع مبلغ  التأمينمن المؤمن والمؤمن له؛ فيلتزم المؤمن له بدفع سقسط 

وهو ، التأمينهو األساس الذي يبنى عليه القسط ومبلغ  ذاً إ فالخطر، للمؤمن له لتأمينه من الخطر حال وسقوعه التأمين

 .(1)امالمقياس الذي يحدد على أساسه كل منه

الحماية أو  العوض المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن لقاء التغطيةبأنه:  التأمينيقصد بالقسط في عقد و 

، التأمينثمن أو  ،، فهو المقابل للخطر المضمون (2)لحسابه التأمينلمن يتم أو  ية التي يوفرها هذا األخير للمؤمن لهالتأمين

 يجار.إلاألجرة في عقد اأو  كالثمن في عقد البيع التأمين فيفهو 

شأنه في ذلك شأن الخطر ، من الناحتين الفنية والقانونية التأمينويعد القسط عنصرًا هامًا وجوهريًا في عقد 

فالقسط ال يمكن  ،ومن الناحية الفنية، الذي يعد في الوسقت ذاته السبب القانوني للقسطفهو السبب في الضمان ، المؤمن منه

                                                

)المجلد الثاني ()عقود الغرر(، دار  7، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج1973: السنهوري،  عبد الرزاق،  انظر (1)

 .1218 – 1217إحياء التراث العربي، بيروت، ص

 .355، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص 2، أصول التأمين، ط2000: أبو السعود، رمضان،  انظر (2)
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التي يتم تحصيلها من  التأمين أسقسا تعتمد في تغطيتها للكوارث على  التأمينألن شركة  التأمينغناء عنه في عقد االست

 .(1)لما كان هنالك تأمين أسقسا إذا لم يكن هنالك ف، المؤمن لهم

عد حيث ي، كذلك بال سقسط التأمينفمن باب أولى ال ينعقد عقد ، ال ينعقد بانتفاء الخطر التأمينولما كان عقد 

أما بالنسبة للمؤمن فهو ، مان الذي يحصل عليهألفالقسط بالنسبة للمؤمن له هو ثمن ا، ن لعملة واحدةيالخطر والقسط وجه

 .بمثابة ثمن للخطر الذي يتحمله

من القانون  920وذلك وفقًا لما جاء في المادة  ،التأمينلتزام المؤمن له بدفع سقسط ي الاألردنوسقد تطرق المشرع 

إلى أو  عقد يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له التأمين: "حيث جاء فيها أن  التأمينفت عقد ي التي عر األردنالمدني 

أي عوض مالي آخر في حالة وسقوع الحادث أو  مرتبا ايرادإأو  لصالحه مبلغا من المال التأمينالمستفيد الذي اشترطت 

 دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ". أسقسا أو  تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محددأو  المؤمن ضده

بأن يدفع المبالغ المتفق عليها  -1 :"يلتزم المؤمن له ي أن:األردنمن القانون المدني  927كما وجاء في المادة 

 ..."..المحدد في العقد األجلفي 

كما أنه ، التأميني نص على التزام المؤمن له بدفع سقسط األردنفمن النصوص السابقة الذكر يتبين لنا أن المشرع 

 .بأنه المبلغ المقابل اللتزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه التأمينسقصد بالقسط في 

واألصل أن يقوم ، (2)على الحياة التأمينحتى في ، التأمينالتزام المؤمن له بدفع القسط في كافة عقود ويقوم 

وفي حال انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه للغير كالخلف ، عليه مع المؤمن االتفاقالمؤمن له بدفع القسط وفقا لما تم 

فإن ورثة من بعده هم الملتزمون  ،وفي حال توفي المؤمن له ،التأمينفهنا يصبح الخلف هو الملتزم بدفع سقسط  ،العام مثال

كما ويلتزم ورثة ، فقط حدود التزامهم بها في حدود التركةويكون ، باعتبارها ديونا على التركةالمستحقة  سقسا ألبدفع ا

ن شخصية عليهم كمقابل و يهي د سقسا ألن هذه اأباعتبار  ،ثهمالمستقبلية بعد وفاة مور  سقسا ألالمؤمن له بدفع جميع ا

                                                

 .156، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية.، ص [200-]: منصور، محمد حسين،  انظر( 3)

 .1289( ص 1: السنهوري، عبد الرزاق، هامش) انظر(2)
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ويلتزم بكل األحوال الوارث الذي انتقلت ، في حال انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه لهم إرثا التأمينالستفادتهم من عقد 

 . (1)المتعلقة بالشيء المؤمن عليه سقسا إليه ملكية الشيء المؤمن عليه بعد القسمة بدفع جميع األ

فتنتقل إليه جميع الحقوق وااللتزامات ، الشيء المؤمن عليه إلى شخص آخرتصرف المؤمن له في وفي حال 

وحينها يكون الخلف الخاص ملزما بدفع القسط من وسقت ، الخاصة في حال توافرت شرو  الخالفة التأمينالناشئة عن عقد 

 االسلف ملتزم وبعدها يبقى ،المؤمن إال بإخطاره بهنتقال ال يكون نافذا في حق االولكن ، التصرف بالشيء المؤمن عليه

 الالحقة عليه. سقسا وحينها يلتزم الخلف باأل، خطارإلبالقسط السابق على ا

وفي هذه الحالة ، في وفاء الغير للدين ألحكام المقررةويجوز أن يقوم الغير بالوفاء بالقسط عن المؤمن له وفقًا ل

ام به يعد عماًل من على اعتبار أن ما سق التأمينعلى مبلغ ويكون له حق امتياز  ،للغير هنا الحق بالرجوع على المدينف

 .والحفظ أعمال الصيانة

من خالل ممثليه ووكالئه أو  ويجب أن يتم الوفاء بالقسط إلى المؤمن سواء أسقام المؤمن له بالوفاء للمؤمن مباشرة

 .(2)لهم وفاء صحيحاً بحيث يكون وفاء المؤمن له ، سقسا المعتمدين منه ممن يكون له تفويض بقبض تلك األ

ول من إال بعد سداد المؤمن له للقسط األأن العقد ال يبدأ العمل به  التأمينوسقد غلب العمل على أن تتفق شركات 

من شر  كهذا  التأمينوفي حال خلو وثيقة ، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك بنص صريح في الوثيقة، التأمين أسقسا 

 . التأميننعقاد عقد توقيع المتعاسقدين عليها أي فور ا بالعمل بالوثيقة من تاريخ البدءفيتم 

فباإلضافة لكون المؤمن ، إال أن حريتهما في ذلك ليست مطلقة، واألصل أن يترك تحديد القسط إلرادة المتعاسقدين

دخل في كثير من األحيان لفرض حد إال أن المشرع يت، من ناحية فنية بمراعاة اعتبارات معينة في تحديده للقسط ملزماً 

أو  ،-ي األردنكما هو معمول به في التشريع  –اإللزامية على المركبات  التأمينخاصة في عقود ، أعلى للقسطأو  دنىأ

الذي يؤدي  ،التأمينمنه لمنع التنافس بين شركات  وذلك رغبة، على الحياة التأمينكعقد  التأمينفي أنواع معينة من عقود 

                                                

 .157: منصور، محمد، أحكام التأمين، ص  انظر( 1)
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لمنع أو  ،إلى نزولهم عن الحد الذي يأمن معه المؤمن أن يكون باستطاعته مواجهة األخطار التي سيأخذها على عاتقه

 .(1)جباريةاإل التأمينللمؤمن لهم خاصة في عقود  التأميناستغالل شركات 

  :ويتكون القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن من عنصرين

 ،أي ثمن الخطر، وهو العنصر الذي يمثل قيمة الخطر المؤمن منه، ويطلق عليه القسط الصافي :ولالعنصر األ 

الصافية مجموع المبالغ التي يلتزم المؤمن  سقسا يوازي مجموع األأو  بحيث يساوي ، التكلفة االحتمالية للخطر المضمون أو 

تقوم على عنصر  منه على أسس فنية وعناصر محددة ويقوم المؤمن بتحديد هذا العنصر اعتماداً ، خسارةأو  بها دون ربح

 .االحتماالت

ضافته إلى العنصر المبلغ المالي الذي يتم إ ويمثل هذا، عالوات القسطأو  ويطلق عليه أعباء :العنصر الثاني

وفي سبيل الحصول على  التأمينالقسط الصافي بقصد تغطية العديد من المصروفات التي يتحملها المؤمن في إدارة عملية 

وتهدف بنفس الوسقت ، التأمينغالبًا تتحمل العديد من المصروفات في عملية إدارة  التأمينن شركات حيث إ، التأمينعقود 

وتقوم  ،المصروفات إلى المبلغ الذي تقدره كأرباح ولتحقيق ذلك فهي تضيف هذه، فيهاإلى تحقيق أرباح للمساهمين 

ما أو  ن لهم ليتكون من مجموع عنصري القسط الصافي ونصيب المؤمن له في أعباء القسطبتوزيعه على مجموع المؤم

 .(2)يسمى بالقسط التجاري الذي يقوم المؤمن له بدفعه للمؤمن

أن يقدر القسط بمبلغ  التأمينوسقد استقر العمل في وثائق ، نإلرادة المتعاسقدي يتحدد زمان الوفاء بالقسط وفقاً و 

الوفاء بالقسط على صورة مبلغ  وجوب التأمينوغلب األمر أن تحدد شركات ، مرة واحدةإجمالي يدفع مقدمًا دفعة واحدة 

أشهر  ةكل ثالثأو  على تقسيط القسط السنوي على دفعات شهرية تدفع كل شهر التأمينكما وتقوم شركات ، يدفع سنوياً 

السنوي كاماًل  بحق المؤمن في أن يتقاضى القسط خل  ن ذلك ال يإال أ، والتيسير على المؤمن له كنوع من التسهيل، سنوياً 

التي لم يقم المؤمن له بدفعها من إجمالي  سقسا ويتم ذلك عادة بخصم قيمة األ، حتى في حال تحقق الخطر في أول السنة

 .(3)المستحق بعد تحقق الكارثة المؤمن منها التأمينمبلغ 

                                                

 .262أحكام التأمين، ص منصور، محمد حسين،  : انظر( 1)
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 الثاني المبحث

 أحكام تجزئة القسط

برام عقد ت الذي يتفق فيه المتعاسقدان على إفي الوسق يدفع مقدماً  -كما تقدم  – التأميناألصل أن القسط في عقد 

وجرت العادة على أن يشتر  المؤمن على المؤمن له أن يقوم هذا األخير بدفع القسط مقدمًا ، وحال التوقيع عليه التأمين

وهذا ، عنها المستحق غ التعويضلقق خالل السنة العقدية ويسدد مباللمؤمن أن يواجه األخطار التي سقد تتحلكي يتسنى ، له

 .(1)دفع القسط مقدما للمؤمن إال إذا اتفق على خالف ذلكيقوم المؤمن له ب حيث األردنما استقر عليه العمل في 

؟ وهل يؤثر ذلك على على تجزئة القسط االتفاق التأمينفهل يحق لألطراف في عقد ، وتأسيسًا على ما سبق

حينها لتجزئة القسط بأن يأخذ  يصاربطاله فهل تم إأو  بقوة القانون  التأمين؟ فماذا لو فسخ عقد التأميننهاء وفسخ عقد إ

    ؟أم ال التأمينالمؤمن ما يستحقه عن المدة التي تمت تغطيتها ويرد منها عن المدة التي لم يتحمل فيها تغطية 

دفعة أو  على عدة دفعات التأمينإن ما نقصده بتجزئة القسط في هذا المقام أن يقوم المؤمن له بدفع سقسط  

نقضاء فيقوم السباب اوبالتالي فإذا انقضى العقد ألي سبب من أ، معينة ةتبعًا لتحمل المؤمن للخطر خالل مدة عقدي واحده

وينقضي التزام المؤمن له بدفع القسط عن المدة  ،خطر ما للمؤمن لهالمؤمن بإرجاع القسط الذي لم يتحمل في مقابله 

 . الالحقة لالنقضاء

، التأمينفذهب البعض إلى عدم جواز تجزئة سقسط ، التأمينختلف الفقه حول مدى جواز تجزئة سقسط اوحقيقًة، 

بطريقة فنية تأسيسًا على احتماالت تحقق ن المؤمن يقيم حساباته حيث إ، استنادًا منهم إلى مبدأ عدم سقابلية القسط للتجزئة

وإن القول بقابلية القسط للتجزئة يؤدي إلى ، وما يقابل ذلك من سقسط على أساس فترة زمنية معينة ،الخطر من عدمه

حيث يكون من الصعب حينها على هذا األخير تقدير جزء القسط المقابل للفترة ، خالل بالحسابات التي سقام بها المؤمنإلا

                                                

 .1295ص الرزاق ،  عبد: السنهوري،  انظر (1)
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وتأخذ ، خالل مدة التعاسقد ككلأو  وذلك لتغير نسبة احتمال وسقوع الخطر خالل السنة مثالً  ،المتبقية من السنة العقدية

 .(1)بعض التشريعات بهذا المبدأ ومنها التشريع السويسري واأللماني

من العقد التي لم أي الحق للمؤمن له أن يسترد المدة المتبقية ، التأمينذهب رأي آخر إلى جواز تجزئة سقسط و 

على فكرة  وتأصل هذا االتجاه، يةالتأمينتلك التي لم يؤمن فيها للمؤمن له الحماية أو  يتحمل المؤمن في مقابلها خطر ما

ولم يوفر فيه الحماية للمؤمن له تعد  ،أن احتفاظ المؤمن بالجزء من القسط والذي لم يتحمل في مقابله خطر ما :أساسها

 ،إلى أن زوال التزام المؤمن بتحمل الخطر خالل المدة المتبقية من العقدباإلضافة ، حساب المؤمن لهإثراء بال سبب على 

 ،فالتزام المؤمن يعد سببًا لاللتزام المؤمن له، يستتبع من حيث األصل انقضاء التزام المؤمن له بدفع القسط عن تلك المدة

 ،التأمينز تجزئة سقسط او نه تقضي من حيث النتيجة على جن موأن من مقتضيات مبدأ تناسب القسط مع الخطر المؤم

   .(2)وفقًا لذلك

فإذا ، على جواز تجزئة القسط من عدمه االتفاقويذهب البعض اآلخر إلى أكثر من ذلك حيث يجيز لألطراف         

على عدم  االتفاقأما في حال ، اتفق األطراف على تجزئة القسط كان القسط سقاباًل للتجزئة عند االختالف وفسخ العقد

 .جواز تجزئة القسط فيكون القسط غير سقابل للتجزئة

ال  من عدمه التأمينكلها أجمعت على أن األخذ بمبدأ جواز تجزئة سقسط  هانلى الرغم من اآلراء السابقة إال أوع

على سبيل  ،يحول دون حق المؤمن باالحتفاظ بالجزء المتبقي من القسط عن المدة التي لم يتحمل في مقابلها خطر ما

 .(3)فسخهأو  التعويض في حال أخل المؤمن له بغشه بالتزام أدى معه إلى إبطال العقد

على  نصت 927  ي نجد أن المادةاألردنالتي نظمها المشرع في القانون المدني  التأمينألحكام عقد  وبالرجوع

برام العقد كل وأن يقرر وسقت إ -2. المحدد في العقد األجلبأن يدفع المبالغ المتفق عليها في  -1 "يلتزم المؤمن له :أن

ثناء مدة وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أ -3. المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه

 ر". لى زيادة هذه المخاطإمور تؤدي أمن العقد 

                                                

  .159:منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، ص  انظر (1)

 .1298: السنهوري، ص  انظروعلى هذا النحو ، وما بعدها 15، أحكام التأمين، ص : منصور، محمد حسين انظر (2)
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 األجلي سقد نص على التزام المؤمن له بدفع المبالغ المتفق عليها في األردنفمن النص السابق نجد أن  المشرع 

وإنما  ،ولم يشر بأي صورة من الصور إلى وجوب تحديد دفعها بأجل معين، التأمين أسقسا المحدد في العقد وهي بالتأكيد 

 األجلعندما تضمنت المادة "بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في  التأمينترك ذلك وفقًا لما يحدده األطراف ويوثق في عقد 

 د". المحدد في العق

ي لم نجد أي نص آخر يفيد بصريح العبارة األردنالمدني  ى ومن خالل استعراض نصوص القانون ومن جهة أخر 

من سقبل المؤمن  مقدماً  ةالمدفوع سقسا مما يدفعنا للتساؤل عن مصير األ، التأمينمن تجزئة سقسط منع المتعاسقدين أو  إجازة

 ؟له في حال انقضاء العقد

نرى أنها لم  التأميني الناظمة لعقد األردنابتداًء وعلى ضوء نصوص القانون المدني  التأمين كام عقدألح وبالعودة

ولم تتطرق إلى تنظيم هذه  تأخذ بمبدأ جواز تجزئة القسط بصريح العبارة ولم تشر إلى هذا المبدأ من حيث األصل

 .السابقة الذكر 927وهذا ما يستفاد من نص الفقرة األولى من المادة  ،، وإنما تركت ذلك التفاق األطراف(1)المسألة

ي نرى أنها سقد نصت على جزاءات معينة تفرض األردنالقانون المدني  من 928وبالرجوع لنص المادة  ولكن

والتي سقد ترشدنا إلى مدى جواز األخذ بمبدأ سقابلية القسط للتجزئة من  ،تزاماته التعاسقدية والقانونيةعلى المؤمن له المخل بال

 ي.األردنعدمه في القانون 

كتم المؤمن له بسوء نية  إذا -1أنها نصت على أن: "ي نجد األردنمن القانون المدني  928المادة وباستعراض 

إذا أخل عن أو  تؤدي إلى تغيير في مضمونهأو  ح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منهيغير صح سقدم بياناً أو  أمرا

وإذا  -2المستحقة سقبل هذا الطلب.  سقسا غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له باأل

يرد منها القدر أو  التي دفعها سقسا سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له األأو  انتفى الغش

 الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما".

، دالء عن بيانات الخطريتضمن النص السابق الجزاء الذي فرضه القانون على المؤمن له المخل بالتزامه باإلو 

 على عاتق المؤمن له هي:  قاةن من االلتزامات الملأفكما نعلم 

                                                

جامعة عين  ،سالة جامعية )دكتوراه في الحقوق(ر، أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة (ت، : ذنيبا انظر( 1)

 وما بعدها. 451، ص 2009شمس )القاهرة، مصر(، كلية الحقوق، 
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 .االلتزام بدفع القسط -

 .عن بيانات الخطر عند التعاسقد تدئااللتزام باإلعالن المب -

 .إخطار المؤمن حال تفاسقم الخطربااللتزام  -

 .(1)االلتزام باإلخطار عن وسقوع الكارثة -

من القانون  928ي جزاء إخالل المؤمن له باإلعالن المبتدئ عن بيانات الخطر في المادة األردنعالج المشرع و 

إذا ما  التأمينيتضح لنا من النص السابق أن المشرع منح المؤمن الحق في فسخ عقد و  ،السابقة الذكري األردنالمدني 

سقام بإعطاء معلومات كاذبة عن الخطر أو  تبين له أن المؤمن له لم يقم باإلعالن عن بيانات الخطر عند التعاسقد

 ويالحظ أن آثار هذا  الفسخ تختلف فيما إذا كان ذلك اإلخالل صادر عن مؤمن له سيء النية أم حسن النية، المضمون 

 على النحو اآلتي: 

   :المؤمن له سيء النية :أولا 

 التأمينيقصد بسوء نية المؤمن له: هو أن يقوم المؤمن له متعمدًا باإلفصاح عن بيانات متعلقة بالخطر المراد 

ذلك  مع علمه المسبق بأهمية، أن يقوم بكتمان بيانات هامة وجوهرية متعلقة بذلك الخطرأو  ،منه بصورة مغايرة للحقيقة

ويستوي في هذا الشأن أن تؤدي تلك ، خطار التي سيأخذها على عاتقهألبحيث يمكنه من تقدير ا، البيان بالنسبة للمؤمن

على األسقل أن تقلل من أهميته بالنسبة أو  ،ذلك الكتمان إلى تغيير في موضوع الخطر المراد تغطيتهأو  البيانات الخاطئة

 (2)للمؤمن.

كتم معلومات ذات أو  المضمون بأن تعمد تقديم بيانات خاطئة عن الخطر ، فإذا تبين أن المؤمن له سيء النية

( السابقة 928فإن الجزاء المترتب على ذلك هو ما أشارت إليه الفقرة األولى من المادة )، متعلقة بالخطر المضمون  ةأهمي

المستحقة سقبل طلبه  سقسا ألبما فيها ا سقسا مع حقه باالحتفاظ بكامل األ التأمينالذكر التي تضمنت أن للمؤمن فسخ عقد 

ي في ذلك بين اكتشاف األردنولم يفرق المشرع ، قو  حق المؤمن له سيء النية في الحصول على الضمانوس، الفسخ

                                                

  .240، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ص1،المنتقى في شرح عقد التأمين، ط 2010، هيثم حامد، ةانظر : المصارو (1)

 وما بعدها. 240، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صةانظر : المصارو( 2)
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وهو الفسخ مع سقو  حق المؤمن له في  ،المؤمن للحقيقة سقبل تحقق الخطر أم بعده ففي كال الحالتين الجزاء واحد

 .(1)التأمينالحصول على مبلغ 

من يدعي خالف ذلك إثباته؛ فعلى المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن له وعلى ، ولما كان األصل هو حسن النية

فصاح عن إلفال يكفي لتقرير ذلك الجزاء أن يثبت المؤمن فقط إخالل المؤمن له بالتزامه في ا، عند إخالله بااللتزام

الخديعة لدى أو  نية التضليل وإنما يجب على المؤمن أن يقيم الدليل على وجود، في تقديمها عدم الدسقةأو  ،الهامةالبيانات 

ويخضع تقدير ، ويمكن للمؤمن إثبات ذلك بجميع طرق اإلثبات بما فيها البينة والقرائن، المؤمن له عند إخالله بذلك االلتزام

تخضع لرسقابة محكمة  يكون حكمه مؤسس على أسباب منطقية وجود سوء النية من عدمها لقاضي الموضوع على أن

  . (2)التمييز

وتنصرف آثار هذا الفسخ للمستقبل ، التأمينجاز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد ، ما تحققت سوء نية المؤمن له فإذا

باإلضافة ، للفسخ حقًا خالصًا له عن المدة السابقة أسقسا ويكون ما قبضه المؤمن من ، فقط دون أن يكون له أثر رجعي

ترى إمكانية درء هذا الجزاء من خالل سقبول ( 4)من التشريعات ، وهنالك(3)سقبل طلبه للفسخ المستحقة سقسا إلى حقه في األ

 المؤمن زيادة لقيمة القسط على نحو يتناسب مع حجم الخطر الجديد.

ي األردنفمنهم من رتب على اإلخالل بهذا االلتزام الفسخ كالتشريع ، واختلف تنظيم التشريعات لهذا الجزاء

 -ومنهم من سقرر له البطالن كالتشريع الفرنسي وما أخذ به المشروع التمهيدي للقانون المصري ، (5)والتشريع اإلماراتي

                                                

 . 210، التأمين البري في التشريع، دار الثقافة، عمان، ص 2004: العطير، عبد القادر،  انظر( 1)

أيضاً : قرار محكمة التمييز األردنية )حقوق (، رقم  انظرو  151: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، ص انظر( 2)

 .2003-6-2(، بتاريخ  989/2003)

 . 211البري في التشريع، ص : العطير، عبد القادر، التأمين  انظر( 3)

يكون عقد التأمين قابالً لإلبطال لمصلحة -1:" أن نصت( من القانون المدني الكويتي 2/791: المادة رقم ) انظر( 4)

وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل  ،المؤمن،إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من  -2 أهميته في نظر المؤمن.

تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه، إال إذا قبل هذا األخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. 

أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين 

أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل األقساط التي أديت فعالً إلى  -3ما. 

 معدل األقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح".

إذا كتم  -1( التي جاء فيها أنه :"1985( لسنة )5ماراتي رقم )( من قانون المعامالت المدنية اإل1033: المادة ) انظر( 5)

المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في 

ان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له باألقساط المستحقة قبل موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به ك
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مصر( ، ، كما وتباينت آراء الشراح في تلك الدول )فرنسا(1)-في مصر على العمل بأحكامه التأمينالذي درجت وثائق 

ن على أنه مجرد تطبيق للقواعد العامة المتعلقة فمنهم من أسس البطال، الطبيعة القانونية لتلك الجزاءاتأو  حول األساس

 .(2)فحسب التأمينوالبعض اآلخر أسسه على أنه جزاء من نوع خاص يتعلق بعقود ، الغلطأو  بالتدليس )التغرير(

هو سقول غير صحيح؛ وذلك ألن ، ن القول بأن تلك الجزاءات هي تطبيق ألحكام القواعد العامةإ، وفي الحقيقة

فسخه إذا تبين له أن المؤمن أو  تجيز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد، أم الفسخ اإلبطالتلك الجزاءات سواء أكانت سقابلية 

سواء كان متعمدًا ذلك أم ال، وحتى ولو لم تكن تلك الوسقائع التي أخفاها ، سقدمها بصورة غير صحيحةأو  له سقد كتم بيانات

فيكفي لذلك أن تؤثر البيانات الحقيقية في قيمة القسط الذي كان ، ه تؤثر في سقرار المؤمن بالتعاسقد معه أم الالمؤمن ل

إال إذا ، (3)(تدليساً ما ال يعد تغريرًا ) أما بحسب القواعد العامة فإن السكوت عن واسقعة، سيطلبه المؤمن عند علمه بالحقيقة

وفيما يتعلق بالقانون ، يبرم العقد لو علم بحقيقة الواسقعةأن المدلس عليه ما كان سوثبت ، كان الطرف المغرر متعمدًا لذلك

ي فإن التغرير وحده ال يعد عيبًا من عيوب اإلرادة إال إذا نجم عنه غبن فاحش بحسب ما جاء في المادتين األردن

لمتعاسقد المغرر به فسخ العقد إذا وسقع من ذات القانون أجازت ل 148إال أن المادة ، ياألردنمن القانون المدني  149و145

 .(4)التغرير من شخص من الغير وكان المتعاسقد اآلخر يعلم به

ر أحكام تختلف حيث يقر ، يتسم بطبيعة خاصة –كجزاء  – 928ن الفسخ الذي أسقرته المادة : إإذن يمكننا القول

في العقود المستمرة التنفيذ يتم بشكل  القواعد العامةعلم أن الفسخ بحسب فكما ن، عن األحكام المقررة في القواعد العامة

، ن أمكنلطرف المتضرر المطالبة بالتعويض إول، وتنقضي معه التزامات كال الطرفين الالحقة لطلب الفسخ ،فوري 

                                                                                                                                                  
نه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي إوإذا انتفى الغش أو سوء النية ف -2هذا الطلب.

  دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما ".

( من المشروع التمهيدي للقانون 1067) المادة و 1930القانون المدني الفرنسي لسنة من  22، 21: المواد  انظر (1)

المدني المصري التي جاء فيها أنه :" يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا كتم المؤمن له أمراً أو قدم عن عمد بياناً 

 ً مؤمن وفي هذه الحالة وفي جميع الحاالت وكان من شأن ذلك أن يغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر ال ،كاذبا

األخرى التي يبطل فيها العقد إلخالل المؤمن له بتعهداته عن غش تصبح األقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن. أما 

، المبادئ العامة 2015، أشار إليهما : نصر، هارون جمعة، "األقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها 

  . 173(، ص162ش)تأمين، دار أمجد، عمان، هاملل

 .وما بعدها  147سكندرية.، صعقد التأمين، منشأة المعارف، اإل ، الخطر في1984: شرعان، محمد،  انظر (2)

التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين اآلخر بوسائل احتيالية  -( مدني أردني التي جاء فيها أنه :"143: المادة ) انظر( 3)

 قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها ".

 من القانون المدني األردني. 149و  148و  145: المواد  انظر( 4)
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إلى  المستحقة سقسا نجد أن المشرع أعطى المؤمن حق فسخ العقد مع احتفاظه بكافة األ 928وبالرجوع إلى نص المادة 

 .(1)التأمينمع سقو  حق المؤمن له في الحصول على مبلغ ، ين اإلنهاء سواء تم دفعها أم الح

، أن الجزاء الذي أسقرته التشريعات والمتعلق بإخالل المؤمن له بالتزامه (2)لهذا فإننا نرى مع أغلبية الشراح

التشريعات عن األحكام المقررة في القواعد ية خرجت بموجبها عقوبة مدنأو  هو جزاء خاص، باإلعالن عن بيانات الخطر

نظرًا ، التأمينلما ارتأته بأن تلك الجزاءات ال توفر الحماية الكافية للمؤمن في عقد ، من أجل حماية المؤمن العامة

ر كما أن تلك الحماية تساعد المؤمن في تسيي، خطار التي سيتعهد بتغطيتهاالتي سقد يواجهها عند تحريه عن األللصعوبات 

 (3 ).إلى التحقق من صحتها ي أفصح عنها المؤمن له دون الحاجةاعتمادًا على المعلومات الت، عملية إبرامه للعقود بسرعة

ولكن بصورة  التأميني على مبدأ عدم جواز تجزئة القسط في عقد األردننه جزاء نهج من خالله المشرع كما أ

ن هذا الجزاء وإن كان يتسم بكونه عقوبة على المؤمن له حيث إ، التأمينوليس كمبدأ عام في عقود  ،جزاء على المؤمن له

 .التأمينالمخل بالتزامه إال أنه أيضًا تقرير لمبدأ عدم جواز تجزئة القسط في عقد 

  :المؤمن له حسن النية :ثانياا 

 -2.. .":بفقرتها الثانية أنهي األردنمن القانون المدني  928جاء في المادة أما بالنسبة للمؤمن له حسن النية فقد 

يرد منها أو  التي دفعها سقسا سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له األأو  وإذا انتفى الغش

ميز  –(4)كغيره من التشريعات –ي تدرج األردنالقدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما "، فمن هذا النص نجد أن المشرع 

                                                

كما أن البيان غير الصحيح يجيز للمؤمن  243-242المنتقى في شرح عقد التأمين، ص ، هيثم حامد،ة: المصارو انظر( 1)

ن التدليس ال يؤدي للفسخ إعد العامة فالفسخ أو اإلبطال، ولو لم يقترن بحيل أو خداع من قبل المؤمن له، أما بحسب القوا

ً دفعت ،أو البطالن إال إذا تبين أن المدلس استخدم حيالً  المتعاقد اآلخر للتعاقد، فلو علم بحقيقتها لما  بلغت حداً جسيما

بطال إال إذا انصب الغلط على صفة انات بحسب القواعد العامة إلى اإلوال يؤدي الغلط في تقديم البي ،تعاقد في األصل

تجيز من القانون المدني األردني التي  928جوهرية دفعت المتعاقد اآلخر إلبرام العقد، على خالف ما ورد في المادة 

الفسخ ولو لم ينصب البيان غير الصحيح على صفة جوهرية، والغلط في صفه جوهرية في القانون المدني األردني ال 

 بل يصبح العقد غير الزم يجوز لمن وقع في الغلط فسخه. ،يؤدي إلبطال العقد

 . 178-173: البدراوي، عبد المنعم، التأمين، صانظر( 2)

ارات ريز األردنية هذا الجزاء في عدة قوأكدت محكمة التمي  488القانون البحري، ص:  طه، مصطفى كمال، انظر( 3)

وجرى االجتهاد القضائي على أن كتم المؤمن له األعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة األطباء  ،لها

جتهاد القضائي إلى أن من الواجب ويترتب عليه بطالن العقد، كما ذهب اال ،فإن سوء النية أمر مفترض في هذا الكتمان

على المؤمن له تقديم جميع البيانات المطلوبة منه بدقة كاملة وأمانة وتشكل تصريحاته المعطاة لطبيب شركة التأمين 

البيانات  جزءاً من عقد التأمين وبأن الفقه القضائي لم يشترط لبطالن عقد التأمين أن يكون المرض الذي أخفي عند تقديم 

 ب الوفاة ".هو سب

  .( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 1033: المادة )انظر (4)
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تتسم بكونها أخف وطأة من الجزاءات  ،خير جزاءاتحيث أدرج لهذا األ، الجزاء بين المؤمن له سيء النية وحسن النيةفي 

ولم يتوافر  ،وهذا أمر بديهي لكون المؤمن له حسن النية لم يتعمد اإلخالل بالتزامه التعاسقدي، المقررة للمؤمن له سيء النية

  .ه بتلك االلتزاماتاالحتيال عند إخاللأو  لديه نية الغش

ويعد المؤمن له حسنًا للنية؛ إذا كان إخالله بااللتزام ناجمًا عن عدم علمه بأهمية البيانات التي سقام بكتمانها على 

كما يدخل في هذا اإلطار المؤمن ، في تحديد ذلك الخطر ظنًا منه أنها غير هامةأو  ،تكوين فكرة الخطر بالنسبة للمؤمن

 (1).؛ وذلك في األحوال التي لم يستطع فيها المؤمن إثبات سوء نيته إذا كانت متوافرة لديه في األصلأيضاً له سيء النية 

كتشف فيه المؤمن حقيقة البيانات حسن النية باختالف الوسقت الذي اويختلف مضمون الجزاء المقرر للمؤمن له 

بين اكتشاف المؤمن للحقيقة سقبل تحقق الخطر المؤمن منه  (2)فيفرق الشراح، التي أخطأ بإعالنهاأو  التي أخفاها المؤمن له

 :أم بعده على النحو اآلتي

 :اكتشاف المؤمن للحقيقة قبل وقوع الخطر المؤمن منه  -1

  :نق الخطر المؤمن منه فللمؤمن خيارافإذا تم اكتشاف الحقيقة سقبل تحق      

فإذا اختار المؤمن هذا ، قة الخطر المضمون اإلبقاء على العقد مع زيادة القسط على نحو يناسب حقي -

وأنه يرغب باإلبقاء على العقد مع زيادة  ،الخيار فعليه أن يقوم بتوجيه خطاب للمؤمن له يتضمن علمه بحقيقة البيانات

، أعلىبقي العقد ساريًا ولكن بقسط ، فإذا سقبل المؤمن له ذلك، رفضهاأو  وللمؤمن له هنا الخيار في سقبولها، قيمة القسط

ويحق للمؤمن إلزام المؤمن له بمدة ، وتسري على المؤمن له تلك الزيادة من تاريخ سقبوله لها فقط وال تسري بأثر رجعي

 (3).معينه لبيان موسقفه من تلك الزيادة وإال ُعد العقد مفسوخاً 

 .فال يبقى خيار للمؤمن إال في إنهاء العقد، أما في حال رفض المؤمن له تلك الزيادة

 :المؤمن إلى هذا الخيار في إحدى الحالتينأ ويلج، إنهاء العقد -

                                                

 محمد حسام، األحكام العامة لعقد و لطفي، 242، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صة: المصاروانظر (1)

 .212التامين، ص

أحمد، أحكام التأمين )دراسة في القانون و شرف الدين،  151: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صانظر( 2)

و أبو السعود،  211، محمد حسام، األحكام العامة لعقد التأمين، صيولطف 247-246لقضاء المقارنين(، صوا

 .492رمضان، أصول التأمين، ص

 .248: شرف الدين، أحمد، أحكام التأمين )دراسة في القانون والقضاء المقارنين(، ص انظر( 3)
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ذو ، الذي أخطأ بإعالنهأو  كأن يتبين للمؤمن أن البيان الذي أخفاه المؤمن له، إذا انعدمت وسيلة إعادة التوازن للعقد -1

 .لتعاسقدلعدم رغبته في االستمرار في اأو  ،بحيث لو علم به المؤمن لما تعاسقد في األصل، أهمية بمكان

في القسط بسب رفض هذا األخير تلك الزيادة  المؤمن له بشأن الزيادة المقترحة إذا أرهقت المؤمن المفاوضات مع -2

 .بعضهاأو  كلها

وتختلف الحالة األولى عن الثانية في أن األولى يستخدم فيها المؤمن حقه في إنهاء العقد مباشرة دون اللجوء إلى 

 (1).نتهاء من المفاوضات الودية مع المؤمن لهية التي يتم اللجوء إليها بعد االعلى خالف الثان، المفاوضات مع المؤمن له

 التي قبضها عن المدة السابقة سقسا مع حق المؤمن باالحتفاظ باأل، التأمينويترتب على هذا اإلنهاء فسخ عقد 

له ألنها ليست من حقه طالما أنه لم يتحمل في ًا مقدمًا فعليه أن يردها للمؤمن أسقساطوفي حال كان سقد تقاضى ، للتعاسقد

 (2).للمؤمن له عند حصول الكارثة المؤمن منها التأمينكما ويسقط التزام المؤمن بدفع مبلغ ، مقابلها خطر ما

فاإلنهاء ال يستشف من مجرد رفض ، يتوجب عليه إعالم المؤمن له بذلك، وفي حال أراد المؤمن فسخ العقد

وسقد درج العمل على أن يقوم المؤمن بإرسال خطاب ، مجرد علم المؤمن بحقيقة تلك البياناتأو  القسطالمؤمن له زيادة 

ي إلى المدة التي األردنولم يشر المشرع ، (3)نهاء العقده بحقيقة تلك البيانات وبرغبته بإمسجل للمؤمن له يعلمه فيه بعلم

على خالف بعض التشريعات التي ، اإلنهاء بعد علمه بحقيقة البياناتيجب فيها على المؤمن أن يعلن فيها عن رغبته في 

 .(4)حددت ذلك بعشرة أيام من تاريخ علمه

 

  

                                                

 .213لطفي، محمد حسام، األحكام العامة لعقد التأمين، ص: انظر( 1)

، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد ةو المصارو 211لبري في التشريع، ص: العطير، عبد القادر، التأمين اانظر (2)

 .243التأمين، ص 

 .1281، ص7: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جانظر (3)

 ،من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري 1068من القانون المدني الكويتي و المادة  791/2: المادة انظر (4)

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن  -2في المناقشات حيث جاء فيها أنه :".. 790والتي أعطيت الرقم 

إال إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب  ،يطلب فسخ العقد في خالل عشرة من إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه

، 2015على أساس تعريفة األقساط...." وهذا ما جرى العرف التأميني على العمل به، أشار إليه: نصر، هارون جمعة، 

 . 173(، ص162المبادئ العامة للتأمين، دار أمجد، عمان، هامش )
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  :اكتشاف المؤمن للحقيقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه -2

التي أخطأ في إعالنها بعد تحقق الخطر أو  إذا تم اكتشاف حقيقة البيانات التي أخفاها المؤمن له بحسن نية

فيتوجب على المؤمن أن يدفع مبلغ ، داء للمؤمن لهؤمن بدفع التعويض سقد حل وواجب األيكون التزام الم، المؤمن منه

، ألن المؤمن له حسن النية، وال يحق له التهرب من هذا االلتزام باالحتجاج بإخالل المؤمن له بالتزامه في اإلعالن ،التأمين

ولكن لتوازن ، أصبح حااًل ويجب عليه دفعه التأمين؛ ألن التزامه بدفع مبلغ (1)التأمينكما أنه ال يستطيع طلب فسخ 

التي  سقسا تخفيضا نسبيًا من خالل نسبة الفرق بين معدل األ التأمينمصالح الطرفين يستطيع المؤمن تخفيض قيمة مبلغ 

  (2).تامالتي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر سقد ُبين ت بشكل صحيح و  سقسا دفعت ومعدل األ

تخفيضًا نسبيًا بمقدار الزيادة التي كان من المفترض دفعها في  التأمينيتم خفض مبلغ ، وتأسيسًا على ما سبق

خفاها المؤمن ه حتى ولو لم يكن للبيانات التي أمع اإلشارة إلى أن هذا التخفيض النسبي يلجأ إلي، حال اإلعالن الصحيح

 .(3)تأثير في تحقق الخطر المؤمن منهتلك التي أخطأ بإعالنها أي أو  له

من القانون  928إلى أي مدى يعد الجزاء الذي تضمنته المادة ، والسؤال الذي يتصدى لنا في هذا المقام

 ؟تطبيقاا وإجازة من المشرع لمبدأ قابلية القسط للتجزئةي المتعلق بالجزاء الخاص بالمؤمن له حسن النية األردنالمدني 

هو عبارة عن سقسط واحد يدفع دفعة واحدة وليس  التأمينتظهر أهمية هذا التساؤل عندما يكون سقسط ، حقيقةً 

في األحوال التي يقوم فيها المؤمن بتقسيم القسط السنوي على  –تجزئة القسط  –وتتضح هذه الصورة ، متعددة أسقسا 

 .شهرية يسهل على المؤمن دفعها له أسقسا 

                                                

) دراسة مقارنة في القانونين  ن الخطر في التأمين، االلتزام بإعال1968: عكس ذلك: يحيى، عبد الودود، انظر( 1)

 .95لماني والفرنسي(، المطبعة العالمية، القاهرة، صاأل

و  154: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صانظرالجديدة للقسط لرقابة القضاء.  ة( ويخضع تقدير التعريف2)

 .1284(، ص 1، هامش )7السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج

ً أن المشرع األردني لم يفرق عند تنظيمه لجزاء المؤمن له حسن النية بين اكتشاف المؤمن  ةشاروتجدر اإل (3) أيضا

يتطرق المشرع األردني إلى قاعدة التخفيض النسبي عند معالجته  أم بعد تحققه، كما ولم للحقيقة قبل تحقق الخطر

ه تناول هذه القاعدة عند معالجته لعقد التأمين على الحياة، حيث جاء في لجزاءات اإلخالل بإعالن بيانات الخطر، إال أن

 ،داؤهأأو الغلط أن يقل القسط عما يجب  وإذا ترتب على البيانات الخاطئة2- ( أنه :"... 947الفقرة الثانية من المادة )

-نه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية إف

نه يجب على المؤمن إلسن الحقيقية للمؤمن على حياته فوإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس ا3

 لتالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية ".ن يخفض األقساط اأأن يرد الزيادة التي دفعت له و



 

 

 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

835 
 

ال الجزاء السابق المتعلق شهرية وليس دفعة واحدة يتضمن إعم أسقسا دفع على ففي حال كان القسط السنوي ي

أنه يتوجب على المؤمن أن يرد ، خالل المؤمن له حسن النية في حال اكتشاف الخطر بعد تحقق الخطر المؤمن منهبإ

السابقة والتي سبق وأن تحمل  سقسا أما األ، الشهرية من التاريخ الذي لم يتحمل في مقابله أية خطر ما سقسا للمؤمن له األ

ة المتفق عليها في العقد فال يلتزم بردها وفقًا يالتأمينالمؤمن فيها أخطارا معينة بأن وفر للمؤمن له الحماية والتغطية 

 .لمقتضيات الجزاء السابق

صريحًا من سقبل خالل المؤمن له بالتزاماته تعد تدخاًل ل بأن ما ورد من جزاءات متعلقة بإاتجه بعض الشراح للقو و 

( يدل 928ي لتعبير "سقدر " الواردة في نص المادة )األردنويرى البعض أن اختيار المشرع ، المشرع بقابلية القسط للتجزئة

بحث لو أراد المشرع خالف ذلك ، بصورة ال تقبل الشك على ضرورة أن يتناسب ذلك القدر مع ما مضى من مدة العقد

 .(1)كمعيار لالستبقاء التأمينأن يقتصر النص على استحقاق كامل سقسط  دفكان يجدر بع

فالجزاء المتعلق بالمؤمن له حسن النية في حال طلب المؤمن فسخ العقد أنه يتوجب ، وإننا نؤيد االتجاه السابق

، في مقابله المؤمن خطر مايرد منها الجزء الذي لم يتحمل أو  التي تم دفعها سقسا أن يرد للمؤمن له األ ، وهذه الحالةعليه

 ،يتحمل في مقابلها أي خطرالتي لم  سقسا فالمؤمن ملزم برد األ ،خالل بعد تحقق الخطر المؤمن منهوبالتالي فإذا تبين اإل

 .للتجزئة من وجه نظر الباحثة التأمينشارة واضحة إلى سقابلية سقسط إوهذا 

للتجزئة في حال  التأمينعلى سقابلية سقسط  التأمينقة في وثي االتفاقويترتب على ما سبق أنه يحق للمتعاسقدين 

يأتي بأحكام جديدة  الشخصي ال وبحسب رأي الباحثة االتفاقألن هذا ، سبابفسخه ألي سبب من األأو  العقد إنهاء

 التأمينسخ في العقود المستمرة التنفيذ ومنها عقد ففال، وإنما هو بمثابة تكرار لحكم تلك القواعد، اإلبطالأو  بالفسخ متعلقة

وهذا يتطلب وهذه الحالة األخذ  ،نهاء الفوري والمباشر للعقد دون تأثير ذلك على ما سبق ونفذ من المدة العقديةيتضمن اإل

حمل في مقابلها التي لم يت سقسا بمبدأ سقابلية القسط للتجزئة الذي ينتهي بأنه يتوجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له األ

لم يوفر في مقابلها للمؤمن له أية حماية  أسقسا فكيف للمؤمن أن يحتفظ ب، وهو ما تقضي به أحكام سقواعد العدالة، خطر ما

 .تأمينية من الخطر المؤمن منه

                                                

 452ص  2009، أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة (: ذنيبات، انظر( 1)
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عند الحديث عن الجزاء اآلخر الخاص في عقد  التأمينفي مجال عقد  التأمينوتظهر أهمية األخذ بمبدأ سقسط 

فهذا الجزاء يتضمن الحالة التي ال يقوم فيها المؤمن له بتغطية اآلثار المترتبة على تحقق ، أال وهو جزاء الوسقف التأمين

وفي حال زال سبب الوسقف يعود ، التأمينالخطر المؤمن منه خالل مدة الوسقف نتيجة إلخالل المؤمن له بالتزامه بدفع سقسط 

له بجزء من القسط يثار لدينا في هذا الصدد التساؤل عما إذا كان وفاء المؤمن  ويستأنف سريانه إال أنه التأمينعقد 

 ؟أم ال التأمينالستئناف سريان عقد  المستحق هو كاف

ففي ، ولما كان التساؤل السابق يبين لنا أهمية ضرورة تبني المشرع لموسقف معين من مبدأ جواز تجزئة القسط

فإن هذا يترك لحرية األطراف  ،دأ تجزئة القسطبي على جواز األخذ بماألردنرع التساؤل السابق وعلى ضوء عدم نص المش

فإذا كان نعم فهذا ، لمعرفة هل تضمن العقد النص على جواز تجزئة القسط أم ال التأمينللجوء لوثيقة اوسيتم حينها 

 .يتضمن في الغالب إجازة سقبول القسط المجزئ 

عد وفاء المؤمن له يفهنا هل ، في حال لم يتضمن العقد أي إشارة إلى سقابلية القسط للتجزئة نولكن الصعوبة تكم

  ؟نهاء حالة الوسقفللسريان وإ التأمينبالقسط المجزئ وفاء يستتبع عودة عقد 

ن اإلجابة على التساؤل السابق تتضمن وتتطلب منا الرجوع للقواعد العامة للوفاء الجزئي والتي ال تعني إ

وبالتالي فهنا الوفاء ، بالضرورة أن وفاء المدين لجزء من الدين يدرأ عنه الجزاءات المنصوص عليها في العقد كأصل عام

 .التأمين أسقسا نهاء حالة الوسقف إلى أن يقوم المؤمن له بدفع ما تبقى من ال يتضمن بالضرورة إ التأمينالجزئي لقسط 

 ،سيؤثر على المؤمن له سلبًا ال إيجابا اً خطير  اً السابقة يتضمن موسقف ن األخذ بالنتيجةوفي الحقيقة إننا نرى أ

عقد  ية التي وجد من أجلهاالتأمينفهو هنا لن يستحق التغطية ، خاصة في األحوال التي يتحقق فيها الخطر المؤمن منه

 .التأمين

، هذا المبدأ على هذه الحالةفيجب إعمال ، هو من عقود منتهى حسن النية التأمينوإننا نرى أنه ولما كان عقد 

، كان تافها بالنسبة لهأو  ،خاصة في حال كان الجزء المتبقي من القسط المستحق ال يقارن بما تم دفعه من سقبل المؤمن له

من  ىن كان الهدف أن يحصل المؤمن على ما تبقإو ، يةالتأمينفالمؤمن هنا سيتحجج بذلك المبلغ للتهرب من التغطية 

الذي يستحقه المؤمن له نتيجة تحقق الخطر المؤمن  التأمينإلى حقه في خصم هذا الجزء من مبلغ  فإن يصار ،سقسطه

وبالتالي فنرى ولما للقاضي من صالحيات في حال عرض مثل هذا النزاع عليه أن يتمسك بقاعدة وجوب تنفيذ العقد ، منه



 

 

 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

837 
 

بعد خصمه للمبلغ المتبقي في ذمة  التأمينلغ وأن يعطي المؤمن له بالحق في مب بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية

المقارنة خاصة عن تحقيق العدالة ستؤدي إلى وهذه النتيجة  ،المؤمن له للمؤمن عن الجزء من القسط الذي لم يتم الوفاء له

على نحو سيضر بالمؤمن له ويحرمه من  بين القسط المدفوع والقسط الذي تبقى لتحديد فيما إذا استغل المؤمن لهذا األمر

 . يةالتأمينالتغطية 

 

الثالث المبحث  

 التأمينفي أنواع معينة من عقود  التأمينأحكام تجزئة قسط 

فإننا سنتناول في ، وفقًا للقواعد العامة التأميننهينا الحديث في المطلب السابق عن أحكام تجزئة سقسط أبعد أن 

ينا أن نستعرض ذلك في نوعين وسقد ارتأ، التأمينفي أنواع معينة من عقود  التأمينهذا المطلب عن أحكام تجزئة سقسط 

بصورة ال يمكن حصرها في  لى المركبات نظرًا النتشاره وكثرته،اإللزامي ع التأمينوهما عقد  ،التأمينهامين من عقود 

 التأمينفي عقد  التأمينتناول الحديث عن أحكام تجزئة سقسط نأما في الفرع الثاني فس ،وذلك في الفرع األول األردن

 .نظرًا ألهمية هذا العقد وأسقدميته وذلك على النحو التالي ،البحري 

 األول المطلب

 اإللزامي على المركبات التأمينفي نظام  التأمينأحكام تجزئة قسط 

وتضمن ، اإللزامي على المركبات في نظام خاص لهذا النوع من العقود التأميني أحكام عقد األردننظم المشرع 

لمؤمن والمؤمن له واألخطار على عاتق ا االلتزامات الملقاةفي طياته العديد من األحكام المتعلقة بهذا العقد سواء من ناحية 

 .وكذلك الحاالت التي يعفى المؤمن فيها من الضمان ،التي يلتزم بها المؤمن اتوأحكام التغطية والضمانالمغطاة 

ي سقد تبنى األردننجد أن المشرع ، وباستعراض نصوص هذا النظام وخاصة المتعلقة بها بموضوع هذه الدراسة

، إال ، وإن كانت تلك النصوص ال تشير بصريح العبارة إلى هذا المبدأ(1)لهذا العقد عند تنظيمه التأمينبدأ تجزئة سقسط م

                                                

 .537: العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، ص انظر( 1)
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لزامي على المركبات اإل التأميننظام  ( من8و) (7)تضمنته المادة  ما ومنها، ه يمكن استنتاج ذلك من تلك النصوصنأ

   :والتي سنستعرضها على النحو اآلتي ،2010( لسنة 12رسقم )

 :التي نصت على أناإللزامي على المركبات  التأمين( من نظام 7المادة ) :أول

سقائما ما لم يقدم  اإللزامي للمركبة إذا كان ترخيصها التأمينللمؤمن له إلغاء وثيقة أو  التأمينجوز لشركة يال "

ما لم  التأمينمبلغا من سقسط  التأمينالحالة يحق له أن يسترد من شركة  هذهوفي ، المؤمن له وثيقة تأمين إلزامي أخرى 

  ." ا النظامهذلصادرة بموجب أحكام وذلك وفق التعليمات ا، التأمينادث خالل مدة وثيقة يكن متسببا في ح

للمؤمن له أن أو  التأمينوبالرجوع لنص المادة السابقة نجد أنها تتحدث عن الحالة التي ال يجوز فيها لشركة 

إال في حال سقام المؤمن له بتقديم وثيقة ، اً اإللزامي للمركبة إذا كان ترخيص تلك المركبة سقائم التأمينيقوم بإلغاء وثيقة 

وهذا األمر يعد من األصول التي يقوم وينبني ، إلزاميًا لدى شركة تأمين أخرى  لزامي أخرى تبين أن المركبة مؤمنةإتأمين 

ويجب على كل شخص يقتني مركبة أن  ،جباري على المركباتفكما نعلم أن هذا العقد هو إ، اإللزامي التأمينعليها عقد 

القائمة على مركبة مرخصة إال بعد  التأمينأن تلغي وثيقة  التأمينة يحق لشرك وبالتالي فال ،لزامياً ًا إيقوم بتأمينها تأمين

 .تأكدها من أن المؤمن له سقد أمن تلك المركبة لدى مؤمن آخر

مترتب على الثاني من المادة السابقة الذكر وهو ما يهمنا في هذا الصدد أنها عالجت األثر ال بالشق المتأمل وإن  

 ة تأميننه أمن على المركبة نفسها لدى شركالقائمة في حال أثبت لها المؤمن له بأ التأمينيقة لوث التأمينإلغاء شركة 

، التأمينمبلغًا من سقسط  التأمينللمؤمن له في هذه الحالة أن يسترد من شركة  حيث نص المشرع على أنه يحق، أخرى 

من  اً جزءنه يحق للمؤمن أن يسترد والذي رتب عليه المشرع بأ التأمينوتعد هذه الحالة باعتقادنا من حاالت فسخ عقد 

 .السابقة التأمينوثيقة  سريان يكن المؤمن له متسببًا في حادث خالل مدةلم المدفوعة للمؤمن ما  سقسا األ

 نرى أن القسط الذي يقوم المؤمن له بدفعه لشركة، اإللزامي على المركبات التأمينوبالعودة ألحكام تنظيم عقد 

ومن النادر جدًا بل من المستحيل أن نجد شركات تأمين تقوم على تجزئة ، يتم دفعه لها مباشرة وعلى دفعة واحده التأمين

وبالتالي فإن ومن حيث األصل أن ال يتم ، اإللزامي على المركبات التأمينفترات معينة في أو  على أشهر التأمينسقسط 

إال أن المشرع وكما ورد في المادة السابقة الذكر ، بغير ذلكأو  في حال انهاء هذا العقد سواء بالفسخ التأمينتجزئة سقسط 

يتجه إلى السماح للمؤمن له أن يسترد جزء من القسط الذي سبق وأن دفعه للمؤمن في حال لم يكن متسببًا في حادث 
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وعلى أي أساس يتم  ؟الذي يلتزم المؤمن برده للمؤمن له ولكن يثور لدينا في هذا الصدد التساؤل عن مقدار القسط، سابق

 ؟تحديده

، د( المبرم بين المؤمن والمؤمن لهحقيقًة، إن اإلجابة عن التساؤل السابق تقضي الرجوع إلى وثيقة التأمين )العق

ا عن المؤمن له ث ُيحتسب القسط الشهري المستحق وعدد األشهر أو األيام التي لن يقوم المؤمن بتغطية الخطر فيهيبح

 . إعادة مجموع تلك الفترة الزمنية من األسقسا  للمؤمن لهلكون هذا األخير سقد أمن مركبته لدى شركة تأمين أخرى و 

  :اإللزامي على المركبات التي نصت على أن التأمينمن نظام  (8) المادة :ثانياا 

حكما في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره  ملغاةاإللزامي  التأمينتعتبر وثيقة "

وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة ، إدارة ترخيص السواسقين والمركبات يؤكد عدم صالحيتها لالستعمال

ة بموجب ر وذلك وفق التعليمات الصاد ،التأمينما لم يكن متسببا في حادث خالل مدة وثيقة  التأمينمبلغا من سقسط  التأمين

 ."أحكام هذا النظام

وذلك في حال أن ، اإللزامي على المركبات ملغاة حكماً  التأمينعالجت المادة السابقة الحالة التي تعد فيها وثيقة 

ووضعت ضوابط ، بحيث أصبحت ال يستفاد منها وال تصلح للغرض الذي صنعت من أجله ،تلفت المركبة بشكل كلي

 .وهي أن يصدر تقرير من إدارة ترخيص السواسقين والمركبات يؤكد على عدم صالحية المركبة لالستعمال ،حديد ذلكلت

بأن ، اإللزامي في حال التلف الكلي للمركبة التأمينلغاء وثيقة مادة السابقة األثر المترتب على إوسقد تضمنت ال

برامه لعقد عند إ التأمينالذي سبق وأن دفعه لشركة  التأمينأعطى المشرع للمؤمن له الحق في استرداد مبلغ من سقسط 

سريان واشترطت لصحة هذا الطلب أن ال يكون المؤمن له متسببًا في حادث خالل مدة ، اإللزامي على المركبة التأمين

 .مي على المركباتاإللزا التأمينوأحالت تلك األحكام المتعلقة بها للتعليمات الصادرة والمتعلقة بنظام ، التأمينوثيقة 

اإللزامي على المركبات سقد نص على تبنيه لمبدأ  التأمينلعقد  تنظيمهفإن المشرع وعند ، وتأسيسًا على ما تقدم

في حال  التأمينألن األصل ووفقًا للقواعد العامة أن العقد المستمر التنفيذ كعقد ، وهو توجه محمود، سقابلية القسط للتجزئة

وبالتالي تبرأ ذمة  ،بحكم القانون أن يتم هذا الفسخ بأثر فوري ومباشر نقضائهاأو  حال فسخهفي أو  ألي سبب هانقضائ

 .لم يتحمل في مقابلها خطر ما أسقسا مما يترتب عليه أن ال يستحق المؤمن أية  ،األطراف من االلتزامات الالحقة للفسخ
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 الثاني المطلب

 البحري  التأمينفي عقد  التأمينأحكام تجزئة قسط 

نص المشرع األردني على األحكام الناظمة لعقد التأمين البحري في سقانون خاص ينظم أحكام هذا العقد وكل ما 

ثار التساؤل حول إمكانية تجزئة القسط في حالة وذلك في سقانون التجارة البحرية األردني، وسقد  ،يتعلق باألخطار البحرية

ولكن السفينة  ،برم التأمين على السفينة ضد األخطار البحرية لمدة عام، كما لو حدث أن أزوال الخطر سقبل انتهاء التأمين

هل يجوز للمؤمن له على السفينة ضد األخطار ف ،هلكت بسبب خطر حربي بعد مضي ستة أشهر من التأمين عليها

 طها المؤمن البحري.ة التي لم يغالبحرية أن يسترد القسط عن الفتر 

لكون المؤمن ليس مسؤواًل ، كامالً  للمؤمن الحق في القسط المتفق عليه في العقديرى االتجاه األول بأن حقيقًة،  

القسط يبدأ من سريان عقد  ًا على أنتأسيس ،سقد أوسقف بقوة سقاهرة سقبل انتهاء مدة التأمينلكونه تنفيذ العقد حالة تعن اس

حيث ، مين البحري هو من عقود الغررعلى اعتبار أن عقد التأ، وهذا الحق يبقى في ذمة المؤمن له ،التأمين البحري 

ألن ضمان  ،ل الخطر المؤمن منه سقبل نهاية مدة التأمينى لو زاحت تقتضي طبيعته أن يبقى حق المؤمن في القسط كامالً 

 وع القوة القاهرة التي منعت استمرارولو كان الخطر سقد وسقع سقبل وسق، الخطر من جانب المؤمن سقد بدأ منذ سريان العقد

 .التي أصابته راراألض عنان على المؤمن واجب تعويض المؤمن له لك ،العقد

فيها عقد  نفذالمدة التي يتمثل في مثل هذه الحالة بقسط التأمين الذي يقابل أن حق المؤمن  آخر اتجاهبينما يرى 

التي ال عالسقة لها  التي تلت فترة إيقاف العقد للقوة القاهرة، عن المدة التأمين أسقسا وال يحق له المطالبة ب، البحري  التأمين

 .(1)البحري  التأمينبالمخاطر التي شملها 

ألنه لو انقضى التزام المؤمن ، ويرى البعض اآلخر بأنه ال يحق للمؤمن بالتمسك بعدم سقابلية القسط للتجزئة

نقاض التزام المؤمن له بدفع القسط المقابل للمدة أن يتم إوجب ، الستحالة التنفيذ التأمينسقبل نهاية عقد  بضمان الخطر،

 .(2)وإال أثرى المؤمن من غير سبب على حساب المؤمن له، نظرًا لما هنالك من تقابل من وارتبا  بين االلتزامين، المتبقية

                                                

 . 537جارة البحرية، ص : العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون الت انظر( 1)

 .145سكندرية.، صر الجامعي، اإل، التأمين البحري، دار الفك2005: طه، مصطفى كمال و وائل أنور بندق، انظر( 2)
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 التأمينعلى عدم سقابلية القسط للتجزئة واستحقاسقه كاماًل حتى ولو انقضى عقد  االتفاقويحق للمؤمن والمؤمن له 

 .ما كانت الحوادث "ما يطلق عليه " القسط المستحق مهوهذا ، نهاء مدته بسبب حادث أجنبي عن المؤمن لهالبحري سقبل إ

ي يتضمن النص على األردني لم يتضمن نصًا صريحًا في سقانون التجارة البحرية األردنوحقيقةً  أن المشرع 

من سقانون  305البحري نجد أن المادة  التأمينوباستعراض النصوص الناظمة لعقد  ،أم ال التأمينة القسط في عقد تجزئ

  :على أننصت ي األردنالتجارة البحرية 

للمؤمنين بعد يحق ، في حالة عدم دفعه لقسط مستحقأو  عالن توسقفه عن الدفعإ أو  فالس المؤمن لهإفي حالة   -1"

تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع أو  لى وجوب الدفعويرمي إ، لى محل إسقامة المؤمن لهيبلغ إ، نذار غير مجدإ

كل تأمين جار تعين في ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر األخبار، أن يفسخوا بتبليغ بسيط، وعشرين ساعة

 .األخطار الباقية وتبقى الزيادة دينًا لهمالتبليغ على أن يتخلى المؤمنون عن القسط بنسبة مدة 

 .غير أنه يجوز إجراء اإلنذار والتبليغ معًا بصك واحد -2 

 .توسقفه المشهور عن الدفعأو  وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة إفالس المؤمن -3

ال تطبق أحكام الفقرة األولى على من كان حسن النية من الغير حائزًا حسب األصول وثيقة الشحن ووثيقة  -4

  .(1)"ذيلهاأو  التأمين

ي وبما يستفاد من النص السابق األردني في سقانون التجارة البحرية األردنفمن النص السابق يتضح لنا أن المشرع 

حال توسقفه عن الدفع بعد إنذاره أن يبادر إلى فسخ العقد مع تخليه أو  المؤمن لهأنه يجب على المؤمن في حالة إفالس 

 .األخطار المتبقيةتغطية عن القسط على نحو يتناسب مع مدة 

ن المؤمن عند فسخه للعقد ال بحيث إ، البحري  التأمينوفي النص السابق إشارة إلى إمكانية تجزئة القسط في عقد 

المتبقية التي  سقسا ويتخلى عن األ ،بل يستحق القسط المقابل لتغطيته المخاطر المؤمن منها ،كامالً  التأمينيستحق سقسط 

 .(2)ما اً لم يتحمل في مقابلها خطر 

                                                

 (.1972( لسنة )12من قانون التجارة البحرية األردني  رقم ) 305: المادة  انظر( 1)

 .537التجارة البحرية، ص : العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون انظر( 2)
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التي عالج فيها المشرع البحري  300البحري هو ما تضمنته المادة  التأمينوالتطبيق اآلخر لتجزئة القسط في 

تصريح كاذب أو  " إن أي كتم معلومات :، حيث جاء فيهاجزاءات اإلخالل بااللتزام باإلعالن المبتدئ عن بيانات الخطر

التقليل من فكرة الخطر وأوراق النقل يكون من شأنه  التأمينوأي اختالف بين عقد ، نشاء العقدحين إ، من سقبل المؤمن له

حتى في الحالة التي ال يكون فيها لكتم المعلومات  التأمينويبطل  .حتى في حالة انتفاء نية االحتيال التأمينيبطل 

يستحق المؤمن كامل القسط إذا كان للمؤمن  .في هالك الشيء المؤمنأو  واالختالف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر

 ونصفه في حال انتفاء هذه النية". ، له نية االحتيال

نجد أن المشرع البحري رتب على إخالل المؤمن له باإلعالن المبتدئ عن بيانات ، فعلى ضوء النص السابق

إال أنه فرق في اآلثار المترتبة على ذلك البطالن ، بصرف النظر إذا توافرت لديه نية االحتيال أم ال التأمينالخطر بطالن 

  :، وفي كال األحوال إلعمال هذا الجزاء يجب توافر شرطين(1)يكون فيها حسن النية أم سيء النية في األحوال التي

أن يكذب في إعالنه للبيان؛ فيجب أن يتحقق أو  بكتم بيان ملزم بإعالنه، أن يقوم المؤمن له بارتكاب خطأ ما :أولا  

 إلى أن المشرع في المادة السابقة تجب اإلشارةنه إال أ، الكتمانأو  إخالل المؤمن له بإحدى الصورتين الكذب

أضاف أن اإلخالل سقد يتحقق أيضًا إذا تبين للمؤمن أن البيانات التي صرح بها المؤمن له مغايرة للبيانات الواردة 

بالكذب كأن أو  وهذا سقد يتحقق إما بالكتمان كأن يدلي ببيانات أسقل مما أورده في وثيقة النقل ( 2)في وثيقة النقل

كأن يذكر المؤمن له أن الرحلة البحرية محددة طبقًا لخط سير ، (3)يدلي ببيانات تختلف عما أورده في تلك الوثيقة

وكان سند الشحن الذي وسقع عليه يسمح للناسقل أن يرسو في أي ميناء ولو كان خارجًا عن خط السير  ،ثابت

 .(4)المحدد

                                                

 .274-273، دار الثقافة، عمان،  ص 1، القانون البحري، ط1996: كوماني، لطيف جبر، انظر( 1)

من قانون التجارة  (200)بحسب التعريف الذي نصت عليه المادة بسند الشحنأو ما يطلق عليها  بوثيقة النقليقصد  (2)

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان كما عرفتها اتفاقية  البحرية األردني التي جاء فيها أن :"

هو وثيقة تثبت عقد سند الشحن " -( أن :7/1في المادة ) (قواعد هامبورغ) 1978هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة 

البضائع مقابل تقديم هذه الوثيقة، النقل البحري واستالم أو شحن البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم 

: قواعد هامبورغ لسنة  انظرويدخل في هذا التعهد شرط تسليم البضائع ألمر شخص مسمى أو ألمر أو للحامل" 

1978. 

 .377، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1987: عوض، علي جمال الدين، انظر( 3)

 .154نور بندق، التأمين البحري، ص: طه، مصطفى كمال ووائل أانظر( 4)
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في أو  يتمثل في تقليل أهمية الخطر المضمون ، إحداث ضرر بالمؤمنالبيان الكاذب إلى أو  أن يؤدي الكتمان :ثانياا 

وهذا الشر  يفترض أن تكون تلك البيانات ، تغيير موضوعه؛ بحيث يوسقع المؤمن بالغلط عند تقديره لذلك الخطر

أو  بتغير مضمونها كلياً أو  على درجة من األهمية على نحو يؤثر في حقيقة الخطر المضمون سواء بتقليلها

فال يمكن ، كذب بشأن بيان ما تبين أنه ال يؤثر في الخطر على النحو السابقأو  فإذا كتم المؤمن له، زئياً ج

بأن يثبت ، ويقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الالحق به وفقًا للقواعد العامة، التأمينللمؤمن أن يطلب إبطال 

وتعد هذه المسألة من مسائل ، التأمينالبيان الكاذب وبين موسقفه من إبرامه لعقد أو  العالسقة السببية بين الكتمان

 (1) .الواسقع التي يقدرها سقاضي الموضوع

وهذا البطالن سقام نتيجة إخالل أحد ، التأمينكان للمؤمن طلب إبطال عقد ، فإذا ما اجتمعت تلك الشرو  السابقة

والبطالن هذا إنما سقرره المشرع لحماية مصلحة المؤمن ، الالزمة لصحة انعقاد العقدبأحد الشرو  ، )المؤمن له(المتعاسقدين 

، التأمينفله أن يطلب إبطال ، أن يستفيد من هذا الحق لذلك فللمؤمن وليس للمؤمن له، فهو بطالن نسبي مقرر لمصلحته

خالل استيفاء المؤمن جازة الضمنية من وغالبًا ما تتمثل اإل، ضمنيةأو  وسقد تكون هذه اإلجازة صريحة، كما وله إجازته

 .خطار التي لم يقم المؤمن له باإلفصاح عنها عند التعاسقدلزيادة معينة عن األ

فإن اآلثار التي ، التأمينولما كان كتمان المعلومات والبيانات الكاذبة تمنح المؤمن الحق في طلب إبطال عقد 

عند إسقدامه على اإلخالل  التأمينتترتب على ذلك تختلف باختالف ما إذا كان المؤمن له لديه نية االحتيال على شركة 

فللمؤمن الحق في االحتفاظ بكامل ، فإذا توفر لديه سقصد االحتيال، أم كان ذلك نتيجة إهمال وتقصير من جانبه، بااللتزام

وفي كلتا الحالتين يترتب ، ورد الباسقي للمؤمن له فيكون من حقه االحتفاظ بنصفه فقط، لك القصدأما إذا انتفى ذ، القسط

ونرى أنه يحق للمؤمن رفع دعوى جزائية في ، (2)عند تحقق الخطر التأمينعلى البطالن سقو  التزام المؤمن بدفع مبلغ 

 .أي توافر لديه سقصد االحتيال()حال تبين أن المؤمن له سيء النية 

خالل المؤمن له بإعالن بيانات الخطر أن نته المادة التي نصت على جزاءات إونستنتج من الجزاء الذي تضم

وإننا نرى أن في هذا األثر المترتب على ، المشرع نص على استحقاق المؤمن له نصف القسط في حال كان حسن النية

                                                

، وفي هذا المعنى : عوض، علي جمال الدين، 152: طه، مصطفى كمال و وائل بندق، التأمين البحري، صانظر( 1)

 .379القانون البحري، ص

 . 274: كوماني، لطيف جبر، القانون البحري، صانظر( 2)
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ي التي األردنالبطالن أيضا إشارة من المشرع لمبدأ سقابلية القسط للتجزئة على النحو الذي تضمنته نصوص القانون المدني 

 .خالل المؤمن له باإلعالن عن بيانات الخطراء إنصت على جز 

مدى سقابلية القسط للتجزئة من عدمه في عقد نرى أن األصل وفي ظل غياب النص على ، وبناء على ما سبق

فإن للقاضي في حال النزاع ، وفي حال لم يتفق األطراف على هذا األمر، أن ذلك يترك لحرية األطراف، البحري  التأمين

 .البحري والتي تأخذ كما تقدم بمبدأ سقابلية القسط للتجزئة التأمينأن يسترشد باألحكام التي نظمها عقد  سقسا بشأن تجزئة األ

 

:الخاتمة  

من النتائج والتوصيات  فقد توصلنا إلى مجموعة التأميننهينا الحديث في أحكام تجزئة القسط في عقد بعد أن أ

  :كاآلتينجملها 

 :النتائج :أولا 

من عدمه وإنما  التأميني لم ينص على جواز تجزئة القسط في عقد األردنالمشرع  تبين لنا من خالل دراستنا أن .1

  .ترك ذلك لحرية األطراف

عالن عن له في حال إخالله بااللتزام باإل ي وعند نصه على الجزاء المتعلق بالمؤمناألردنتبين لنا أن المشرع  .2

ني لمبدأ تجزئة در مشرع األ، وهذا إشارة إلى تبني البينات الخطر وكان حسن النية فإنه سيستحق نص القسط

 .القسط

 التأمينة القسط في عقد على المركبات سقد نص على جواز تجزئاإللزامي  التأميني في األردنتبين لنا أن المشرع  .3

 .شطب المركبة وفقًا لضوابط محددةأو  لغاء الوثيقةاإللزامي في حال إ

البحري بنص  التأميني لم ينص على مبدأ تجزئة القسط في األردنتبين لنا أن المشرع في سقانون التجارة البحرية  .4

ومنها الحالة التي يقوم المؤمن فيها بفسخ العقد في حال  ،إال أنه تبنى هذا المبدأ في نصوص معينة، صريح

وفي حال إخالل  وفقًا لشرو  وضوابط معينة ،في حال إفالس هذا األخيرأو  سقسا تخلف المؤمن له عن دفع األ

 .بااللتزام اإلعالن عن الخطر المؤمن له
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  :التوصيات :ثانياا 

حتى ال يثار ، بشكل صريح وواضح التأمينعقد  ي أن ينص على مبدأ تجزئة القسط فياألردننأمل من المشرع  .1

 .انقضاءه بحكم القانون أو  الشك حول مدى جواز األخذ به في حالة فسخ العقد

المستحقة في  سقسا التي يقوم فيها المؤمن له بدفع جزء من األي أن ينص على الحالة األردننأمل من المشرع  .2

من مبلغ  سقسا وأن يتم خصم ما تبقى من األ ،بأن يعطي المؤمن له بالحق في تغطية أخطاره التأمينف حال وسق

 .الذي يستحقه التأمين
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 "دراسة تحليلية وفقًا ألحدث تعديالت قانون الجمارك األردني" جريمة التهريب الجمركي

 مؤيد حسني أحمد الخوالدة

 جامعة فيالدلفيا

 ملخص

 واالجتماعية االقتصاديةلها عواقبها  في األردن التهريب الجمركي جريمةن التنظيم القانوني لإ     

كان البد من  لهذاو ، قليلةبهذه الجريمة  يتعلق بمات القانونية الدراسان إفمع ذلك و  ،والسياسية واألمنية

وبيان  وأن تكون هذه الجريمة بيد السلطة القضائية دون أي سلطة أخرى  توضيح األركان القانونية لها

ولقد توصلت هذه ، األردني ص عليها قانون الجماركمكامن النقص والثغرات القانونية الجزائية التي ن

 ع األردني في قانون الجمارك أعطىالمشر فلنتائج أما بالنسبة ل .الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات

سقاط الدعوى إوهذا يؤدي إلى )وزير المالية( سلطة المصالحة في جرائم التهريب الجمركي للوزير

من قانون  212المادة أتمنى على المشرع األردني تعديل  لتوصياتبالنسبة ل الجزائية عن المهربين أما

لغاء السلطة الممنوحة للوزير)وزير المالية( في عمل المصالحة في جرائم التهريب الجمركي إالجمارك ب

في  اونشره من الوزير وحتى لو كانت هذه المصالحة تتم عن طريق إصدار دليل للتسويات الصلحية

من  ن السابق والسبب في ذلك خوًفاقانو /ب من ال213الجريدة الرسمية وهذا ما تطرقت إليه المادة 

لحة قد ألنه عند عمل المصا ؛وهذا يتعارض مع المصلحة العامة ،تداخل المصالح الخاصة والتدخالت

نما يجب أن تكون هذه السلطة بيد وإ ،ال تكون لمصلحة األردن وكأنه تنازل عن حقوق األردنيين

 بوزير المالية. ةلسلطة التنفيذية المتمثلالقضاء باعتباره صاحب الصالحية واالختصاص وليس بيد ا

 الضابطة العدلية. ،الكلمات الدالة: التهريب، الجمارك، الجزاء
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Offense of customs smuggling according to the recent 

amendments of the Jordanian Customs Act “ANALYTICAL 

STUDY”. 

ABSTRACT 

The legal regulation of the customs smuggling offense in Jordan has its economic, 

social, political and security consequences. However, the legal studies of this specific 

offense are a few.  Therefore, there is a need to clarify the legal elements of this 

offense, and to show that this offense must be in the hands of the judicial authority 

and not any other authority. It is also necessary to clarify the shortcomings and the 

criminal legal gaps provided by the Jordanian customs law. As for this study, it has 

reached a number of conclusions and recommendations. The study concludes that the 

Jordanian legislator in the Customs Act granted the minister of finance the full 

conciliation authority in the customs smuggling offenses. This, the study shows, leads 

to drop the criminal proceedings against the smugglers. For the recommendations, the 

Jordanian legislator should amend Article 212 of the Customs Law by canceling the 

authority granted to the Minister of Finance to make reconciliation in the offenses of 

customs smuggling, even if this reconciliation takes place by issuing a guide for 

conciliatory settlements from the Minister and publishing it in the Official Gazette. 

This is what was discussed in Article 213/b of the previous law. The main reason for 

this is for fear of overlapping private interests and interference, and this is in conflict 

with the public interest; when reconciliation works, it may not be in the interest of 

Jordan, as if it waived the rights of Jordanians. Rather, this authority should be in the 

hands of the judiciary, as it has the authority and jurisdiction, and not in the hands of 

the executive authority represented by the Minister of Finance.  

The keywords: Smuggling ,Customs , Sanction, penalty, Law enforcemen 
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 المقدمة

ظاهرة قديمة ولكنها متطورة ومع  تعدمخالف للقانون و  اقتصاديجريمة التهريب الجمركي هي عبارة عن نشاط 

ومن ناحية أخرى فالجانب القانوني مهم من خالل  ،جهزة الرقابة الجمركية من ناحيةأهذا التطور يجب تطوير 

 صياغة عقوبات رادعة تحقق الردع الحقيقي لجميع المجرمين.

 أواًل": أهمية الدراسة

 ،الدول نهياره تنهاراقتصاد هو أساس قوة الدولة وب؛ ألن االقتصاديوازدهارها مرتبط بالتقدم االن تقدم الدول إ    

وعدم مكافحة هذه الجريمة يؤدي إلى تدهور الوضع  ،وجريمة التهريب الجمركي من الجرائم التي ترتبط باالقتصاد

واجب التطرق إلى هذه من الفكان ، مع جائحة كورونا باألصل ايعتبر متهالك الذي ،دي في األردناالقتصا

 .ففي االقتصاد حياة أو موت، الجريمة المهمة

 : مشكلة الدراسةثانًيا

البحث عن  الجدير من، فكان ن جريمة التهريب الجمركي جريمة متطورة ومتغيرة مع تغير الزمان والمكانإ    

هل كل ما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي بيد القضاء األردني العادل كجهة قضائية أم بيد  :وهو سؤال جوهري 

الذي هو  ،الجهات التي تطبق القانون يؤثر على تحقيق الردع العام والردع الخاص اختالفسلطة أخرى؟ ألن 

جرائم وتطور وكذلك يجب أن يكون هناك تناسب طردي بين تطور ال ،الهدف األساسي للقانون الجزائي

 ل تطوير المشرع للنصوص القانونية.من خال ،التشريعات التي تناسبها

 الدراسة تساؤالتثالثًا: 

هل كل ما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي بيد القضاء األردني العادل كجهة قضائية أم بيد سلطة  -1

 أخرى؟

 ؟لموظفي الجمارك  اوأسع ااختصاصأعطى المشرع األردني في قانون الجمارك  هل -2

 ؟هل سلطة التوقيف بيد مدعي عام الجمارك فقط  -3
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 ؟ هل هناك مصالحة في جرائم التهريب الجمركي -4

 ؟   هل هناك مساواة بين الجريمة التامة والشروع فيها بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي  -5

 نهجية الدراسةمرابعًا: 

ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على ب ،لقانون الجمارك األردنيتقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي 

 قانونية أو رسائل متخصصة في هذا الموضوع. أبحاثوأي كتب أو  ،التهريب الجمركي

 خامسًا: خطة الدراسة

 .التهريب الجمركي: المبحث األول

 .المطلب األول: مفهوم جريمة التهريب الجمركي

 .الجمارك كضابطة عدلية المطلب الثاني: موظفو

 .أركان جريمة التهريب الجمركي :المبحث الثاني

 .المطلب األول: الركن الشرعي

 .المطلب الثاني: الركن المادي

 .المطلب الثالث: الركن المعنوي 

 المبحث األول:

 التهريب الجمركي

 بما خاصةً  ،مصالحها الماليةن الدول تفرض رقابة جمركية على دخول البضائع وخروجها من أجل تحقيق إ     

الذين منحهم القانون  ،وهذا يكون من خالل دائرة الجمارك بواسطة موظفيها ،يتعلق بجريمة التهريب الجمركي

 : تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتمولهذا س، صفة الضابطة العدلية للحد من هذه الجريمة الخطيرة



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م       2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

851 

 

 . المطلب األول: مفهوم جريمة التهريب الجمركي

 .الجمارك كضابطة عدلية موظفو المطلب الثاني:و 

 . المطلب األول: مفهوم جريمة التهريب الجمركي

جريمة التهريب الجمركي 1وتعديالته م1998لسنة  (20)ف في قانون الجمارك األردني رقم المشرع األردني عر  

 ،هو إدخال البضائع إلى البالد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها ":بقوله (203)في المادة 

دون أداء الرسـوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى كليا أو جزئيـا أو خالفا ألحكام المنع والتقييد الواردة في 

ادة البضائع المشار إليها في المادة ويستثنى من أحكام هذه الم ،هذا القانون أو في القوانين واألنظمة األخرى 

 ( من هذا القانون.197)

من جريمة  اولكن في أحد أحكامه وضح جانبيعرف التهريب الجمركي،  يتعلق بالقضاء األردني فهو لم بماأما 

البضاعة إلى البالد دون دفع  إدخالال يعتبر شرط  "بقولها: األردنيةالتهريب الجمركي حسب قرار محكمة التمييز 

هنالك شرط آخر وهو بل  ،أن البضاعة مهربة العتبارمن قانون الجمارك  (203)الرسوم المشار إليها في المادة 

سواء  يعد تهريًباو  ،ألحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك أوفي القوانين واألنظمة األخرى  إدخالها خالًفا

 2كية عنها أو لم تدفع على ضوء صراحة النص.دفعت الرسوم الجمر 

 :منها نذكر بعًضالتعريفات الفقهية للتهريب الجمركي أما بالنسبة ل

الضرائب المستحقة كلها أو  أداءوبدون  ،منها بطرق غير مشروعة هي إدخال البضائع إلى البالد أو إخراجها

 3.بعضها أو بالمخالفة ألحكام المنع أو التقييد

                                                           
والمعدل بالقانون رقم  2018لسنة  33والمعدل بالقانون رقم  1998لسنة  20قانون الجمارك األردني رقم 1

 .2019لسنة  10
2

 1235/2007رقم  )جزاء( قرار محكمة التمييز االردنية
،دار الشؤون الثقافية مقارنةجرائم التهريب الجمركي في العراق دراسة :(2002عبود علوان)،منصور3

 .51،ص1العامة)آفاق عربية(،بغداد،ط
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أو محاولة إدخال البضائع عبر النطاق الجمركي للدولة على خالف الصورة التي وضعها  إدخالوكذلك هو 

 4فهو مجموعة من األفعال المادية أو المحاسبية التي يقدم عليها المكلف بقصد تجنب دفع الضريبة. ،القانون 

 اجتيازوهو ال يقع إال عند  ،منه على خالف القانون  إخراجهاالبضائع في إقليم الدولة أو  إدخالوكذلك هو 

 5البضاعة للدائرة الجمركية.

يتعلق بفرض ضرائب  سواء فيما ،ركة البضائع عبر الحدودكل فعل يتعارض مع القواعد التي تنظم حهو وكذلك 

 ،لك البضائعقليم الجمهورية أو بمنع استيراد أو تصدير تمن إ إخراجهادخالها أو على البضائع في حالة إ جمركية

خراجها منه على ال البضائع إلى إقليم الدولة أو إن التهريب الجمركي يقصد به إدخإف ريقة أكثر إجمااًل وبط

 6خالف القانون.

أن المشرع األردني توسع في مفهوم البضائع ليشمل المواد القيمية والعينية بكل ب ا سبق مم   يتضحوبالتالي 

 ،ولم يحدد المشرع قيمة معينة للبضائع المهربة ،سواء كانت تجارية أم غير تجارية وأحجامها وأشكالهاأنواعها 

ولكن استثناء المادة  ،وهو موقف إيجابي للمشرع األردني في توسيع نطاق التجريم خصوصًا لخطورة هذه الجريمة

 ،دينار 100قيمتها على من القانون نفسه التي تتعلق بالبضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا وال تزيد  (197)

األمتعة والمواد المعدة لالستعمال الشخصي واألدوات والهدايا  وكذلك ،ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة

وال يصرح عنها في المركز الجمركي عند اإلدخال أو  ،دينار 500الخاصة بالمسافرين التي ال تتجاوز قيمتها 

  أو جزًءايجوز في الحالتين إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كاًل و  ،ولم تكن معفاة من الرسوم ،جاإلخرا

القانون مع روح ا ن تماشيان االستثناءاوهذ ،ود التي تقضي بها النصوص النافذةشرط أن تراعى في ذلك القي

مفهوم ألردني في وبهذا اتفق مع المشرع اب، ومنطق العدالة بعدم اعتبارهم ممن ينطبق عليهم مفهوم التهري

 ألن التعريف سد الثغرات القانونية على المجرمين والمهربين. ؛التهريب الجمركي

                                                           
-،أطروحة دكتوراه غير منشورة،كلية الحقوقالضرائب الجمركية في سوريا:( 1977عبد الحميد محمد)،الحاج4

 .83القاهرة،ص -جامعة القاهرة،مصر
 سكندرية،اإل -الجامعية،مصر، دار المطبوعات الجرائم المالية والتجارية: (1986عبد الحميد)، الشواربي5

 .73ص
اإلسكنرية،  -، دار الكتب والوثائق المصرية، مصرشرح قوانين الجمارك( : 2003)عبد الفتاح أحمد، 6

 .73ص
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مفهوم  مة التهريب الجمركي وجب التطرق إلىعتبر محل جريوعندما ذكر المشرع األردني البضائع التي ت   

ة طبيعية أو منتج بقولها: هي كل ماد (2)قد عرفها المشرع األردني في قانون الجمارك في المادة ، و البضاعة

ع من مفهوم ن المشرع األردني وس  وبالتالي فإ، حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية

وهو بأن تكون محاًل لجريمة التهريب  ،عتبر الطاقة الكهربائية تدخل في مفهوم البضاعة، وكذلك ا البضاعة

 ب.يالقانونية للتهر لثغرات يجابي وسد للكل ذلك هو تعريف إو  ،الجمركي

جريمة التهريب الجمركي والبضاعة وجب التطرق إلى حاالت التهريب الجمركي التي ذكرها المشرع  بعد تعريفو 

ن هذه الحاالت للتهريب الجمركي التي ذكرها المشرع إوبالتالي ف، 7(204)األردني في قانون الجمارك في المادة 

جميع حاالت التهريب الجمركي التي ممكن أن تحدث في الواقع وتستوعب  ألفاظهااألردني واسعة من خالل 

 العملي. 

                                                           
7

 يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
 عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إلى أول مركز جمركي. -أ

 البضائع وإخراجها. الطرق المحددة في إدخال إتباععدم -ب
تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة على الشواطئ التي ال توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو  -ج

 تفريغها في النطاق الجمركي البحري.
ة أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطارات الرسمي-د

 ( من هذا القانون.53مع مراعاة أحكام المادة )
ه ببيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصح عدم التصريح في مكتب اإلدخال أو اإلخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون-هـ

 ( من هذا القانون.197المسافرون مع مراعاة أحكام المادة )
 بضائع في اإلدخال أو اإلخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.تجاوز ال -و
اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركـي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات ال تكون  -ز

 مخصصة عادة الحتواء مثل هذه البضائع.
محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي  -ح

 من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز اإلدخال ويشمـل هذا الحكم البضائع التي عبرت البالد تهريبا أو دون معاملة.
المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا عدم تقديم اإلثباتات التي تحددها الدائرة إلبراء بيانات األوضاع  -ط

 القانون.
 إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركيه. -ي
و محصـورة أو التي قصد منها استيراد تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أ -ك

 بضائع بطريـق التالعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع عالمات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم  -ل

 /أ، ج( من هذا القانون.198كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة )والضرائب األخرى 
 نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظاميه. -م 
 لنطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة ا-ن

 عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا ألي غاية كانت.-س
تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة في األماكن التي ال توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو -ع

 طاق الجمركي.تفريغها في الن
التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خالفا ألحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في  -ف

التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل ال تسمح بوضع تلك البضائع في االستهالك المحلي لكونها غير صالحة لالستهالك البشري 
شكل خطورة على السالمة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت أو ت

 مدفوعة الرسوم والضرائب
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 الجمارك كضابطة عدلية والمطلب الثاني: موظف

من حيث االستقصاء عن الجرائم الضابطة العدلية ووظائفهم  8لقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

ن قانون وكذلك فإ،  9أمر معاقبتهم إليهاعلى المحاكم الموكول  وإحالتهموجمع االستدالالت واألدلة المادية 

وذلك من خالل تفويضهم بذلك ، موظفي دائرة الجمارك صفة الضابطة العدلية بإعطاءالجمارك األردني قد قام 

، 11التحري داخل حدود الدولة األردنية أعمالوللموظفين إجراء ،  10عمالهمبأمن قبل مدير الجمارك للقيام 

عماله أبأن يقوم ب كضابطة عدلية إعطاء اختصاص واسع للموظف الجمركيب ن المشرع األردني قامإوبالتالي ف

 في األردن وهو أمر إيجابي. للجمارك بل في أي دائرة أخرى  ، ختصاصه فقطاليس في دائرة 

يجب أن وإذا كان المراد تفتيشه أنثى ف ،والبضائع واألشخاصللسفن  جاز لهم سلطة التفتيشأن القانون إوكذلك ف

ولكن بالنسبة لبيوت السكن فيجب حضور مختار المنطقة  ،وتفتيش المخازن والبيوتيكون التفتيش من قبل أنثى، 

 12.يكون تحت موافقة المدعي العام يجب أن  األحوالوبكل  ،أو شاهدين

ألردني عندما نص على عدم مسؤوليتهم عند عدم المشرع ا ولية موظفي الجمارك فقد فعل حسًناوفيما يتعلق بمسؤ 

وكذلك أكد القانون بحمايتهم بأن ال يتم ،  13ذا كان هناك خطأ جسيم من قبلهمإإال  ،على المهربين ثبوت الجريمة
                                                           

8
 .2017لسنة  32والمعدل بالقانون رقم  1961اسنة  9رقم  قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

9
 8/1بموجب المادة  ألردنيقانون أصول المحاكمات الجزائية ا

10
يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك /أ171بموجب المادة  قانون الجمارك األردني

دمة يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا خطيـا للخ-ب.بحدود اختصاصاتهم المقررة بهذا القانون أو أي تشريع آخر

 .وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب
11

 :يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي /أ 182قانون الجمارك األردني بموجب المادة 
 في النطاقين الجمركيين البري والبحري. – 1
ات وبصورة عامه في جميع األماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطار – 2

 المستودعات العامة والخاصة.
خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن  – 3

 النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

 
12

يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا  -أ179 جمارك بموجب المادةقانون ال

بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش األشخاص وفقا ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة األخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن 
ن قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل الالزمة لتوقيف يخضعوا لألوامر التي تعطى لهم م

 وسائط النقل عندما ال يستجيب سائقوها ألوامرهم.
 إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فال يجوز تفتيشها إال من قبل أنثى. -ب
وجود دالئل كافيه بوجود مواد مهربه تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي  يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال األمن العام في حالة -ج

 محل آخر، أما بيوت السكن فال يجوز تفتيشها إال بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام.
 
 -بتقديم بيان الحمولة لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بنصها:  181والمادة  

وغيره من المستندات المتوجبـة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة االمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها  -المنافيست 
التدابير ( من هذا القانون، أن يتخذوا جميع 2أو االشتباه بوجود بضائع مهربه أو ممنوعة من األنواع المنصوص عليهـا في المادة )
 الالزمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي
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ويتم  ،ها وتتعلق بوظيفتهمنتحريك دعوى جزائية بحقهم قبل موافقة لجنة محددة باستثناء الجرائم التي يرتكبو 

 14.تحريكها من دائرتهم للمدعي العام أو مالحقتهم من المدعي العام المختص عندئٍذ ال يحتاج إلى موافقة اللجنة

أيام ويجوز  7ي العام لمدة فهو ضمن حاالت محددة ويكون بقرار من المدع 15لألشخاص  وفيما يتعلق بالتوقيف

هذه السلطة للمدعي العام فقط دون موظفي الجمارك  بإعطاءاألردني وحسنًا فعل المشرع ، 16ةلمده مماثل تمديدة

ألن قانون الجمارك األردني القديم كان يعطي هذه و  ،للقضاءألنها من الصالحيات الرئيسة  ؛أو مدير الجمارك

 السلطة لمدير عام الجمارك.

في  )وزير المالية(وزيرالمشرع األردني سلطة لل ة في جرائم التهريب الجمركي فقد أعطىوفيما يتعلق بالمصالح

تكون هناك  ويمكن القول: إنه يجب أال .17الدعوى الجزائية إسقاطعمل المصالحة الجمركية التي تؤدي إلى 

وحتى لو كانت هذه المصالحة تتم عن طريق إصدار دليل للتسويات  ،في ذلك ) وزير المالية(سلطة للوزير

من القانون السابق  (/ب213)وهذا ما تطرقت إليه المادة  ،في الجريدة الرسمية اونشره من الوزير الصلحية
                                                                                                                                                                      

13
أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم  ب/182بموجب المادة قانون الجمارك 

خالفة بشأنها خارج األمكنة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة أن تكون باهظة فيشترط إلجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق الم
لدى موظفي الدائرة األدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي وال يسال الموظفون عن أي حجز يتم وفـق أحكام هذه 

 .المادة عند عدم ثبوت المخالفة إال في حالة الخطأ الفادح
14

ال تجري مالحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن  -1 -دبنصها: 179وجب المادة بم قانون الجمارك

 الجرائم الناشئة عن وظائفهم إال بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:
 . احد نواب رئيس محكمة التمييز يُسميه المجلس القضائي رئيساً للجنة .1
 . مدير عام الجمارك.2
 عام وزارة المالية . نأمي. 3
 عام وزارة العدل . أمين. 4
 . النائب العام الجمركي .5
 . أعضائها أصواتوتصدر قراراتها بأكثرية  أعضائها أغلبيةتعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور  -2
موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في  أنتصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على المالحقة إذا تبين لها من خالل التحقيقات  -هـ

هنالك بواعث  أوأناستعمال الصالحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية 
 كيدية لتقديم الشكوى بحقه.

قة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي على الرغم مما ورد في الفقرة )د( من هذه المادة، ال تشترط موافقة اللجنة لمالح -و
يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند مالحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة 

 العامة.
15

 ،2، العدد5المجلد  لدراسات،وا للبحوث ةمجلة مؤت بحث منشور، ،الضوابط القانونية الشرعية للتوقيف: (1990نظام)، المجالي

 .23، صاألردن
16

 ال يجوز التوقيف االحتياطي لألشخاص إال في الحاالت التالية: -أبنصها:  192بموجب المادة  قانون الجمارك
 في حاالت جرم التهريب المشهود - 1
 عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه. - 2
 عندما يخشى فرار األشخاص أو تواريهم تخلصـا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم. - 3
يصدر قرار التوقيف في الحاالت المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة عن المدعي العام لمدة ال تزيد على سبعة ايام قابلة  -ب

 .واحدةللتمديد لمدة مماثلة ولمرة 
17

للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء  -أبنصها 212المادة قانون الجمارك بموجب 

قبل إقامة الدعوى أو خالل النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن 
 ضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.التهريب أو مع بع

 تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها .بنصها:  214والمادة 
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ألنه عند عمل  ؛يتعارض مع المصلحة العامةما وهذا  ،خوفًا من تداخل المصالح الخاصة والتدخالتوسبب ذلك 

نما يجب أن تكون هذه السلطة بيد إو  ،نه تنازل عن حقوق األردنيينأكو ، المصالحة قد ال تكون لمصلحة األردن

وقد أكدت  ،بوزير المالية ةوليس بيد السلطة التنفيذية المتمثل، اعتباره صاحب الصالحية واالختصاصبالقضاء 

ن عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي أحد قراراتها بقولها: إ محكمة التمييز األردنية على ذلك في

 18ويسقط الدعوى.يقطع النزاع في قضية التهريب من الناحيتين الجزائية والمدنية 

 

 ني:الثا المبحث

 أركان جريمة التهريب الجمركي

يجب توافرها وفي حالة انهيار أحد هذه األركان تؤدي إلى انهيار  19أركان ةي جريمة تتكون من ثالثأن إ     

ولقد أكدت محكمة التمييز األردنية على توافر أركان جريمة التهريب الجمركي عندما قررت محكمة ، الجريمة

بقرارها بأنه: تتطلب جريمة التهريب األركان القانونية لها وقيام الدليل على قصد التهريب وفق  األردنيةالتمييز 

نات التي قدمتها النيابة اــا كانــت البيولمم، 1998لسنة  (20)قانون الجمارك رقم  من (205و  203)المادتين 

ن أو  ،العامة الجمركية لم يرد فيها ما يثبت قيــام المميزة بأي فعل من األفعال التي تشكل جرم التهريب الجمركي

مجرد اتفاقها مع شركة الغزال للنقل العام لنقل كمية البنزين الخالي من الرصاص من العقبة إلى مستودعات 

يتم تقسيم هذا المبحث إلى س اولهذ، 20األردنية في الزرقاء ال يشكل أي فعل من األفعــال المذكورة مصفاة البترول

 :مطالب ةثالث

 . المطلب األول: الركن الشرعي  

 . المطلب الثاني: الركن المادي و 

                                                           
18

 .1033،ص1987،مجلة نقابة المحامين ،محكمة التمييز األردنية
جامعة الشرق  رسالة ماجستير، ،الدعوى الجزائية الجمركية: (2009محمد حسين عبطان)،الرقاد19

 .10ص عمان، -األوسط،األردن
20

 1496/2009)جزاء( رقم  األردنيةمحكمة التمييز  تارارق
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 الركن المعنوي.المطلب الثالث: و 

 .: الركن الشرعيالمطلب األول 

في المادة  21وتعديالته 1960لسنة  (16)التي أكد عليها قانون العقوبات األردني رقم ، لمبدأ الشرعية هو تطبيق

 .القانون عليهما حين اقتراف الجريمة بقولها: ال جريمة إال بنص واليقضي بأي عقوبة أو تدبير لم ينص   (3)

يمة ويعاقب من يرتكبها لجر على هذه ا وجريمة التهريب الجمركي يتوافر الركن الشرعي فيها لوجود قانون ينص  

في الفصل  ص قانون الجمارك األردني في عدد من الموادنو ، 22وعدم وجود نصوص تبيحها لمبدأ الشرعية تأكيًدا

نه يجب أن يتم رفع الغرامة : إيمكن القول (202)ففيما يتعلق بالمادة  ،23على العقوبات على هذه الجريمة الرابع

                                                           
والمعدل بالقانون رقم  2017لسنة  27والمعدل بالقانون رقم  1960لسنة  16قانون العقوبات األردني رقم 21

 .2018لسنة  7
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،مقارنةشرح األحكام العامة في قانون العقوبات دراسة :( 2011كامل)، السعيد22

 .60ص عمان، -األردن
دار وائل  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات: ( 2011حمد عبد هللا) سلطان عبد القادر والوريكات،م الشاوي،

 .120ص عمان، -األردن للنشر،
مؤقتا والمدخلة بقصد  تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلةنصت على أنه:  202المادة 23

( دينار باستثناء السيارات حيث تكون 20-10التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من )

 .( دينار، عن كل أسبـوع أو جزء منه على أن ال تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة30-15الغرامة من )
 ما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:يعاقب على التهريب ونصت على أنه  206والمادة 

( دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة ال تقل 10000( دينار وال تزيد على )1000بغرامة ال تقل عن ) -1-أ
 ( دينار.5000عن سنة وبغرامة ال تقل عن )

الفقرة حاالت التهريب  ( من هذه1يستثنى الحكم بالحبس في حاالت التكرار المنصوص عليها في البند ) -2
ن يكون قد تم التصريح عن نوع ألوزن أو القياس أو المنشأ شريطة الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أوالعدد أو ا

 البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
 غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي: -ب 
 القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.من ثالثة أمثال  - 1
 من مثلي القيمة إلى ثالثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. - 2
من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة  - 3

عن نصف قيمتها وعلى أن ال تقل الغرامة عن ثالثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة على أن ال تقل 
 لرسوم باهظة.

من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة ألي رسوم أو ضرائب وال تكون ممنوعة أو  -4
 محصورة.

مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها  -ج
 على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب األخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

بغرامة ال تقل عن  الحكم بمصادرة وسائط النقل واألدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب أو -1 -د
تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات %( من قيمة البضائع المهربة بحيث ال 25)

والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها 
 من الحجز.
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كون  ادينارً  70-60 لتصبح من ورفع الغرامة بالنسبة للسيارات ،ادينارً  50-40من لتصبح بالنسبة للبضائع 

 القيمة المذكورة قليلة وغير ذات قيمة وغير رادعة.

يجابي عندما يساوي المشرع في جانب إيجابي وآخر سلبي، أما  اإل: انفهناك جانب (206)أما فيما يتعلق بالمادة 

تعديل عقوبة التهريب أول مرة  يتميجب أن  هبأن الجانب السلبي أما .العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها

يقاع عقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات أو السلطة بإعطاء المحكمة إ برفع عقوبة الغرامة والحبس من خالل 

ذا كان هناك تكرار للجريمة فرفع عقوبة الحبس ، أما إدينار أو كالهما أالف 15000-5000الغرامة من 

الغرامة ال تقل عن  سنوات حتى تصبح جناية وليست جنحة أو 5صبح ال تقل عن سنتين وال تزيد عن لت

وسبب ذلك كثرة هذه الجرائم وكذلك كون الدولة األردنية تعتمد في ، هماأو كلي ف دينارأل 20000 -10000

حتى التي تدخل إلى األردن و  الموازنة العامة على المبالغ التي تقوم بتحصيلها من البضائع وغيرها من األمور

 . للدولة األردنية لهذه الجريمة االقتصادية المدمرة يتحقق الردع العام

ة البضائع لمدير دائرة الجمارك ن إعطاء صالحية تقرير مصادر : إمكن القولي (207)أما فيما يتعلق بالمادة 

؛ ألننا ال نبحث وهو أمر منتقد ،تحويله من موظف في السلطة التنفيذية إلى قاٍض في السلطة القضائية يعني

تطبيقًا لمبدأ الفصل بين  وليس بيد أي سلطة أخرى  ،بيد السلطة القضائية نما جزاء جنائيعن جزاء إداري وإ

وهو أمر منتقد ويجب إلغاء هذه  ،ه هذه الصالحيات أصبح حكمًا وخصمًا في نفس الوقتألن إعطاء ،السلطات

 المادة وأن تكون هذه الصالحيات للسلطة القضائية فقط.

يجب أن ألنه ؛هو أمر منتقد 25أو من يفوضه على طلب خطي من مدير الجمارك بناءً  24وتوقف تحريك الدعوى 

ألن هذه الجريمة من الجرائم التي قد  ؛جهزة الرسمية األخرى ألالضبط أو ا من صالحيات منظمي كذلك كون ت

                                                                                                                                                                      

في التهريب، إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل واألدوات والمواد التي استعملت  -2
أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية 

 بتاريخ ارتكاب الفعل.
للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم  فقد نصت على أنه: 207المادة و

 االستدالل عليهم.
24

مجلة  ، بحث منشور،طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية في قانون الجمارك األردني: (2019الجبرة) أكرم وعلي، الفايز،

 .126-114األردن، ص ،2العدد  ، 22المجلد البلقاء للبحوث والدراسات،
25

إجراء التحقيق في  : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ال يشترطبنصها/ج188المادة قانون الجمارك األردني بموجب 

و من يفوضه اإلحالة إلى المدعي العام إلجراء التحقيق في الحاالت التي تستلزم ذلك والمادة ألفات الجمركية، وللمدير الجرائم والمخا
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هو المهم فوتحقيقًا للمصلحة العامة  ،حد فقطإذا كان من يتحكم بها هو مسؤول وا ،تكون فيها ضغوطات كبيرة

 . لعقوبة الرادعةا إيقاع

ومضيق  ك تفسير مقيديجب أن يكون هنافتطبيقًا لمبدأ الشرعية أما ما يتعلق بتفسير قانون الجمارك األردني 

وال يجوز القياس  ،اإلباحةن القياس في القوانين الجنائية يجوز بالنسبة لنصوص وكذلك فإ ،اموسع اوليس تفسير 

 ،بشكل عام وموسع (/ط200)ومع أن المشرع في قانون الجمارك نص في المادة  ،في نصوص التجريم والعقاب

 . 26ةقولكنه نص احتياطي وال يجوز القياس عليه إال في حدوده الضي

فيتم الرجوع إلى  ،ما يتعلق بتطبيق القانون األصلح للمتهم في قانون الجمارك ولعدم وجود نص عليهفيأما 

إذا كان أصلح للمتهم سندًا للمادة  ،القانون العام وهو قانون العقوبات األردني الذي نص على مبدأ رجعية القانون 

ن في حالة الجرائم الجمركية يجب أن ال يكون هناك إ :ولكن يمكن القول ،من قانون العقوبات األردني (4)

وتحقيق  ولة األردنية بكل جوانبهاعلى الد وتأثيرها جريمة التهريب الجمركيتطبيق لهذا المبدأ بسبب خطورة 

ن المشرع األردني أكد على أمر مميز بأن ال تشمل هذه الغرامات الجمركية وكذلك فإ ،أواًل لمصلحة المجتمع 

 27بالعفو العام. والمصادرات

 : الركن الماديالمطلب الثاني

 ة وعالقة السببية.والنتيجة الجرمي   السلوك الجرمي   :عناصر ةيتكون من ثالث 28فالركن المادي

خالفًا  إخراجهاأو  بإدخالهاسواء  ،يجابي يتمثل بتهريب البضاعةهو قيام الجاني بسلوك إ :فالسلوك الجرمي  

 .29ويقوم بذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو أو البريد ،للقانون 

                                                                                                                                                                      
فنصت على أنه: ال يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إال بناء على طلب خطي من المدير أو من  من قانون الجمارك 211

 يقوم مقامه عند غيابه. 

 
26

بنصها: كل مخالفه أخرى ألحكام هذا القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات  /ط200المادة قانون الجمارك األردني بموجب 

 المنفذة له.
 
27

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون بنصها:  194ألردني بموجب المادة قانون الجمارك ا

  .تعويضا مدنيا للدائرة وال تشملها أحكام قوانين العفو العام
 -لبنان منشورات الحلبي الحقوقية، ،القسم العام-شرح قانون العقوبات: (2002علي عبد القادر) القهوجي،28

 .307ص بيروت،
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 هو تحقق جريمة التهريب الجمركي المخالفة للقانون والعالقة السببية بين السلوك الجرمي  :ة والنتيجة الجرمي  

تتحقق ولم  في تنفيذ السلوك الجرمي   ءكان هناك بد إذاولكن  ،وهنا نكون بصدد جريمة تامة ،ةوالنتيجة الجرمي  

ولكن قانون الجمارك األردني في المادة  ،  30فنكون بصدد الشروع ،ته فيهاددخل إلرا ة ألسباب الالنتيجة الجرمي  

 وهو موقف مميز وإيجابي لخطورة هذه الجريمة. ،ساوى في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها (206)

 31ر كعنصر في الجريمة باعتبارها جريمة شكلية.ن جريمة التهريب الجمركي ال تشترط إحداث ضر إوكذلك ف

 : الركن المعنوي المطلب الثالث

قد أكد قانون ، و العام العلم واإلرادة حتى يتوافر القصد الجرمي   :32فالركن المعنوي يتطلب تحقق عنصرين

فعنصر العلم بأن يعلم الجاني بأنه يرتكب جريمة ، على القصد الجرمي 33(205)الجمارك األردني في المادة 

 35ومقيدة 34القانون وهي بضائع ممنوعة ألحكامبضائع خالفًا  إخراجأو  بإدخالتهريب جمركي من خالل سلوكه 

 فإذا ثبت عدم علمه ينتفي القصد الجرمي.

خالفًا  إخراجهايجابي إرادي بإدخال البضائع أو رادة من خالل قيام الجاني بسلوك إأما العنصر الثاني وهو اإل

إما إذا كان هناك إكراه مادي أو  ،ويكون مسؤوال اإلرادةوهو مميز وباختياره الكامل فيقوم عنصر  ،ألحكام القانون 

                                                                                                                                                                      
 .113القاهرة،ص -مصر دار العدالة، ،الموسوعة الجمركية( 2013مجدي محمود محب) حافظ،29
30

 .75، ص مصر -اإلسكندرية ،دارقباء ،جرائم التهريب الجمركي (،2014)أحمدعباس ،عباس
 .146ص القاهرة، -مصر ،النظرية العامة لجريمة التهريب الجمركي( 1979كامل) السعيد،31
 القاهرة، -مصر دار النهضة العربية، ،2ط ،النظرية العامة للقصد الجنائي: (1974نجيب)محمود  حسني،32

 .9ص
شترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصـوص ي33

 الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤوال جزائيا:
 الفاعلون األصليون. –أ 

 الشركاء في الجرم. -ب 
 المتدخلون والمحرضون. -ج 
 حائزو المواد المهربة. –د 
 هم.يوناها ومعيل التي استخدمت في التهريب وسائقأصحاب وسائط النق –هـ
 أصحاب أو مستأجرو المحالت أو األماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها. –و 
كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديـرها من قانون الجمارك األردني البضائع الممنوعة:هي  2المادة 34

 .باالستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر
البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرهـا على من قانون الجمارك األردني البضائع المقيدة: هي  2المادة 35

 هادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصةإجازة أو رخصة أو ش
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صل ، وبالتالي فالمشرع األردني كأ36معنوي فهنا تنتفي المسؤولية الجزائية بانتفاء القصد الجرمي )الركن المعنوي(

القصد الجرمي الخاص بأن يتطلب توافر غاية أو دون  وهو العلم واإلرادة ،عام تطلب توافر القصد الجرمي العام

في جريمة التهريب الجمركي ولكن االستثناء أن المشرع قد تطلب توافر القصد الخاص في بعض  امعين اهدف

 37من قانون الجمارك األردني. (/ك+ل204)الحاالت الخاصة مثل ما هو منصوص عليه في المادة 

نه ينفي القصد الجرمي  حسب نص المادة ، فإعلى أحد العناصر المكونة للجريمةوفيما يتعلق بالغلط 

فيما يتعلق بغلط وقع من ناحية تهريب  وهذا ما أكده القضاء األردني ،من قانون العقوبات األردني38(86/1)

 في قضية جمركية من قبل محكمة االستئناف الجمركية بقولها: الي "معتقدًا أنها تعود له وهي كالت ،بضائع غيره

ها تحمل ولدى التخليص عليها تبين أن ،بعدم مسؤولية الظنين الذي كان قد استورد بضاعة من هونج كونج

ن المستندات الخاصة بالبضاعة جاءت خالية من ذكر إوحيث  ،مريكية مقاطعةماركة)جورداش( وهي شركة أ

ولما كان ال يوجد لدى  ،فإن مسؤولية المتهم تتوقف على مدى علمه أو اشتراكه بموضوع الماركة، هذه الماركة

وعليه تم اعتبار حكم محكمة  ،الماركة الموضوعة بحقيقةالمحكمة دليل على ذلك ولم يثبت علم المستأنف ضده 

 39."في محله وهو عدم مسؤوليته النهيار الركن المعنوي  االبداية واقع

قررت محكمة االستئناف الجمركية بقولها: جريمة التهريب من الجرائم العمدية التي ينبغي أن يتوافر فيها وكذلك 

لم يثبت تواطؤ سائق واسطة النقل أو علمه بمقاصد المتهمين الذين نقلهم بسيارته  إذاوعليها  ،القصد الجرمي

 40فيكون القرار بعدم مسؤوليته واقعًا في محله.

                                                           
36

بين التشريعين  خالفة أحكام المنع والتقييد دراسة مقارنةيمة التهريب الجمركي الناشئة عن مجر: (2015)رعدمحمد ،عبداللطيف

 .97-94صاألردن،  -عمان ،األوسط الشرق جامعة ،ماجستير رسالة، األردني والعراقي
37

تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة  -كفقرة  204المادة قانون الجمارك بموجب 

معينة أو ممنوعة أو محصـورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريـق التالعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات 
 النقدية المحددة في النصوص النافذة.

أو مزورة أو مصطنعة أو وضع عالمات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم  تقديم مستندات أو قوائم كاذبة -ل
الجمركية أو الرسوم والضرائب األخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في 

 /أ، ج( من هذا القانون.198المادة )
 
بنصها: ال يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة  86/1قانون العقوبات األردني المادة 38

 مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
 -، األردن1ط مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،جرائم التهريب الجمركي دراسة مقارنة( :1997معن) الحياري،39

 .76ص عمان،
 .119،ص1993لسنة  12،ملحق نقابة المحامين،العد1991لسنة  23قرار رقم 40
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يتوجب نسبة الفعل إلى الفاعل فإذا لم تقدم أي بينة تثبت أن الظنيين  بقولها: األردنيةة التمييز قرار محكموكذلك 

أو أحدهما هو من قام بالفعل المنسوب لهما، فإنه يقتضي إعالن براءتهما مما ينتفي معه القصد الجرمي الذي 

 41.من قانون الجمارك (207)هو أساس المسؤولية الجزائية طبقا ألحكام المادة 

 الخاتمة 

وهذا يكون من خالل إيقاع المسؤولية الجزائية  ،التهريب الجمركي هي من أهم الجرائم التي يجب مكافحتها

 :ولقد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات نذكرها،لتحقيق الردع العام والردع الخاص

 النتائج:

للموظف الجمركي باعتباره كضابطة  اواسع ااختصاص قد أعطى المشرع األردني في قانون الجمارك  -1

بل في أي دائرة أخرى للجمارك في األردن  ،فقط اختصاصهليس في دائرة  بأعمالهبأن يقوم  ،عدلية

 وهو أمر إيجابي.

سلطة التوقيف للمدعي العام فقط دون موظفي الجمارك أو  شرع األردني بقانون الجمارك أعطىالم -2

ألن قانون الجمارك األردني القديم كان يعطي  ،من الصالحيات الرئيسة للقضاءألنها  ؛مدير الجمارك

 هذه السلطة لمدير عام الجمارك.

)وزير سلطة المصالحة في جرائم التهريب الجمركي للوزير ع األردني في قانون الجمارك أعطىالمشر  -3

 الدعوى الجزائية عن المهربين. إسقاطوهذا يؤدي إلى  ،المالية(

المشرع األردني في قانون الجمارك بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي بين الجريمة التامة والشروع ساوى  -4

 فيها.

 التوصيات:

لغاء السلطة الممنوحة ( من قانون الجمارك بإ212)على المشرع األردني تعديل المادة أتمنى  -1

ى لو كانت هذه المصالحة وحت ،في عمل المصالحة في جرائم التهريب الجمركي )وزير المالية(للوزير
                                                           

 1468/2011)جزاء( رقم  األردنيةمحكمة التمييز 41
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وهذا ما تطرقت  ،في الجريدة الرسمية اونشرهمن الوزير تتم عن طريق إصدار دليل للتسويات الصلحية 

خوفًا من تداخل المصالح الخاصة والسبب في ذلك  ،من القانون السابق (/ب213)إليه المادة 

المصالحة قد ال تكون لمصلحة عمل عند ألنه  ؛تعارض مع المصلحة العامةوهذا ي ،والتدخالت

نما يجب أن تكون هذه السلطة بيد القضاء باعتباره وإ ،األردنييننه تنازل عن حقوق كأو ، األردن

 .بوزير المالية ةوليس بيد السلطة التنفيذية المتمثل ،صاحب الصالحية واالختصاص

تفرض عن مخالفات  نصها "والتي  من قانون الجمارك (202)أتمنى على المشرع األردني تعديل المادة -2

التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في 

، عن ا( دينارً 30-15باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من ) ،ا( دينارً 20-10البيانات غرامة من )

بأن يتم رفع الغرامة  على أال تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة" والتعديل ،كل أسبـوع أو جزء منه

 ادينارً  70-60 لتصبح من ورفع الغرامة بالنسبة للسيارات ،ادينارً  50-40من  لتصبح بالنسبة للبضائع

 كون القيمة المذكورة قليلة وغير ذات قيمة وغير رادعة.

بتعديل عقوبة التهريب أول  (1/أ/206)ك تعديل المادة أتمنى على المشرع األردني في قانون الجمار  -3

عقوبة الحبس من سنة إلى ثالث  بإيقاعالمحكمة سلطة اء عطإب برفع عقوبة الغرامة والحبس مرة

ذا كان هناك تكرار للجريمة فرفع ، أما إهماف دينار أو كليأل 15000-5000من  سنوات أو الغرامة

 أو حتى تصبح جناية وليست جنحة ،سنوات 5وال تزيد عن  عقوبة الحبس لتصبح ال تقل عن سنتين

وكذلك  ،وسبب ذلك كثرة هذه الجرائم، هماأو كلي ف دينارأل 20000  -10000الغرامة ال تقل عن 

كون الدولة األردنية تعتمد في الموازنة العامة على المبالغ التي تقوم بتحصيلها من البضائع وغيرها من 

للدولة  لهذه الجريمة االقتصادية المدمرة حتى يتحقق الردع العامألردن و األمور التي تدخل إلى ا

 األردنية.

صالحية تقرير  اءعطإ من قانون الجمارك بعدم  (207)أتمنى على المشرع األردني تعديل المادة  -4

السلطة  بيد نما جزاء جنائيإألننا ال نبحث عن جزاء إداري و  ،مصادرة البضائع لمدير دائرة الجمارك

ه هذه الصالحيات ألن إعطاء ؛تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات ،وليس بيد أي سلطة أخرى  ،القضائية
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ويجب إلغاء هذه المادة وأن تكون هذه  ،وهو أمر منتقد ،أصبح حكمًا وخصمًا في نفس الوقت

 الصالحيات للسلطة القضائية فقط.

بعدم حصر  (211/ج والمادة 188)ديل المادتين أتمنى على المشرع األردني في قانون الجمارك تع -5

أو الضبط  ما يجب أن يكون من صالحيات منظمينإو  ،سلطة التحقيق من عدمه لمدير الجمارك

إذا كان من  ،ألن هذه الجريمة من الجرائم التي قد تكون فيها ضغوطات كبيرة ؛الرسمية األخرى  األجهزة

 . لعقوبة الرادعةيقاع االمهم إفصلحة العامة حد فقط وتحقيقًا للميتحكم بها هو مسؤول وا

أتمنى على المشرع األردني في قانون الجمارك النص صراحة على عدم تطبيق القانون األصلح للمتهم  -6

 بسبب خطورة جريمة التهريب الجمركي ؛على الجرائم الجمركية وخصوصًا جريمة التهريب الجمركي

 .وتحقيقًا لمصلحة المجتمع أوالً  ،جوانبهاعلى الدولة األردنية بكل وتأثيرها 
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 .القرى  أم جامعة طالب من عينة لدى يالمعرف وراء ما التفكيرب عالقتهاو  العقلية المرونة

 

 محمد علي محمد بن حسن

 جامعة الملك عبدالعزيز

 

 ملخص

 القرى  أم جامعة طالب لدى المعرفي وراء ما والتفكير العقلية المرونة مستوى  على التعرف إلى الدراسة هدفت  

 في طالبا( 309)من الدراسة عينة وتكونت االرتباطي، الوصفي المنهج استخدام تم الغرض ولهذا بينهما، العالقة ومعرفة

 لمقياس المعربة والصورة( 2011)الوهاب لعبد العقلية المرونة مقياس استخدام تم وقد القرى، أم بجامعة البكالوريوس مرحلة

 من مرتفع مستوى  وجود: النتائج وأظهرت( Schraw & Dennison,1994) ودينسن لشراو المعرفي وراء ما التفكير

 إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطية عالقة ووجود القرى، أم جامعة طالب لدى المعرفي وراء ما والتفكير العقلية المرونة

 .المعرفي وراء ما والتفكير العقلية المرونة مستوى  بين

 .الطالب، جامعة أم القرى، السعودية، المعرفي وراء ما التفكير، ةالعقلي المرونة :المفتاحية الكلمات
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Mental Flexibility and its Relation to Cognitive Thinking in a Sample of 

Umm Al Qura University Students. 

 

Abstract 

 

The study aimed to identify the level of mental flexibility and metacognitive thinking among 

students of Umm Al-Qura University, and to examine the relationship between them. For this 

purpose, the descriptive correlative approach was used. The study sample consists of (309) 

students at the undergraduate level at Umm Al-Qura University. The Mental Flexibility Scale 

was used. Abdel-Wahhab (2011) and the Arabic version of the Metacognitive Thinking Scale 

by (Schraw & Dennison, 1994) was used. The results showed that there is a high level of 

mental flexibility and metacognitive thinking among Umm Al-Qura University students. 

There is also a positive, statistically significant correlation between the level of mental 

flexibility and metacognitive thinking. 

Keywords: mental flexibility, metacognitive thinking, students, Umm Al-Qura University, 

Saudi Arabia. 
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 :الدراسة مقدمة

ألن مهمة التفكير تكمن  ،ةوفي الحياة بوجه عام مكانة رئيس تحتل مسألة التفكير في علم النفس وفي علوم أخرى   

للبحث دومًا  الفرد مما يدفع ،تتجدد باستمرارالتي و  ،حياته في لفردفي إيجاد حلول مناسبة للمشكالت الملحة التي يواجهها ا

في  تلك التي من المحتمل حدوثها وأتواجهه عن طرق وأساليب جديدة تمكنه من تجاوز الصعوبات والعقبات التي 

عنصرًا أساسيا في البناء العقلي و عملية معرفية يعد  التفكيرف ومن هنا ،يتيح له فرصًا للتقدم واالرتقاءاألمر الذي  ،المستقبل

ولعل اإلبداع وما  ،والتطور اإلبداع عوامل وعاماًل من التقدم في سبباً  كون ي أن فترضي  و  ،فردال المعرفي الذي يمتلكه-

السيما وأن مكونات التفكير اإلبداعي  ،المتقدمة المجتمعات تحقيقها إليتسابق ت يتهو الغاية اليتمخض عنه من نواتج 

 ،تغيير زاوية التفكيرالعقلية ل والمرونة ،تدور حول األصالة في األفكار والطالقة في توليدها والحساسية بالمشكلة إن وجدت

 .والرقي ل وتأخذ بزمام عملية التعلمو  األ  يستطيع الفرد والمجتمعات أن تصطف في الصفوف سهذه المكونات وباالهتمام ب

، لذلك والمبدعين التي هي أهم ما يميز القادة وصانعي القرار في التفكير المرونةيتأتى ذلك الرقي إال من خالل  وال

 مكثف بشكل النفس علماء تعريفها في خاض التي المصطلحات منعد ت   العقلية المرونةفمكون اهتماما خاصا، هذا اللقي 

 تغيير أنها: على (2020) فتعرفها دراسة فؤاد ،فيها عاشوا التي والحقبة المختلفة تصوراتهم بسبب عنها مفاهيمهم وتعددت

 من التفكير اتجاه وتغيير الذهني التحول على والقدرة، تلقائي وبشكل طرق  ةبعد المعرفة بناء وإعادة اإلدراك أجل من االنتباه

 بديلة وحلول باستجابات متوقعةال غير الطارئة واألحداث الجديدة المواقف متطلبات مع والتوافق للتكيف خرآل موقف

 العقلية المرونة يعر ِّفو . منها واالستفادة بها اإلحاطة يمكن عوامل إلى صعوباتهل وبتحلي الموقف، طبيعة بحسب ومتنوعة

 على اعتماداً  مختلفة سلوكيات أو مختلفة أفكار نحو والتحول االنتقال على بالقدرة (Eylen, et al., 2011)آخرون و  آلين

 المرونة وتتميز ،الموقف بتغير الذهنية الحالة تغيير على المتعلم "قدرة2006) محمود) اهاير  بينما الظرفية. المتطلبات

 .(94ص)مألوف" لشيء مألوفة غير استخدامات تبين والتي المتنوعة االستجابات من مجموعة توليد على بالقدرة

 نوع من والتحول عادة المتوقعة األفكار نوعية من ليست متنوعة أفكار توليد على القدرة :(2010الفالح) راهاتو 

 فهي الموقف بتغيير الذهنية الحالة تغيير على القدرة أنها أي معين لموقف االستجابة عند خرآ نوع إلى الفكر من معين

 .لإلبداع النوعي الجانب وتمثل الذهني الجمود عكس
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 وإدراكه الفرد وعي إلى تشير عندهم فهي العقلية للمرونة (Ahn,Kim,&Park,2008)وبارك اهنوكيم نظرة توسعتو 

 مرنا يكون  أن في رغبته إلى تشير وكذلك ،الفرد يواجهه موقف أي ضمن المتاحة والخيارات البدائل من العديد نال بأنه

 مرنا. بكونه المتعلقة الذاتية الكفاءة وجود إلى باإلضافة ،الموقف مع ويتكيف

 وفاجاردو وانتولي وكويسادا كاناز وعرفها ((Kim&Omizo,2005وميزو كيموا لها ينظر وكذلك

Fajardo,2003)&Cañas,Quesada,Antolí,)  من اكتسابها يمكن أي .بالتعلم مرتبطة عملية تتضمن قد قدرة :بأنها 

 .((Cañas,Fajardo&Salmeron,2006وسالميرون  وفاجاردو كاناز دراسة بعد فيما أكدته ما وهو ،الخبرة خالل

 منذ البشري  الجنس بها يتصف وخاصية سمة هي العقلية المرونة بأن (Piaget)بياجيهيرى  (2008وعند خضر)

 ،المحسوس المادي التفكير ومرحلة ،العمليات قبل ما ومرحلة ،حركية الحس مرحلة في بوضوح تظهر لن لكنها ،والدته

 من األشياء على والحكم الذات حول الفرد وتمركز واحدة نظر وجهة في بانحصاره المراحل هذه في التفكير يتميز حيث

 آخر وبمعنى ،والنمو النضج عن ةالناشئ التفكير مجاالت في اتللتغير  نتيجة تظهر العقلية فالمرونة ،فقط ظواهرها خالل

 من مرونة أقل الصغار األطفال يكون  أن المتوقع فمن لذلك ،العمر في وتقدم فردال نضج كلما تزداد العقلية المرونة فإن

 البالغين.

 زاوية من الذهنية الحالة وتغيير االنتقال على القدرة :بأنها العقلية المرونة يعرف ثالباحف طرحه ماسبق لىع وبناء

 الفرد وعي خالل من ذلك ويتحقق ،بتلقائية بينها فيما االختيار على والقدرة الالنمطية المتعددة األفكار باحة إلى الجمود

 لذلك. الكفاءة ووجود الجديد الوضع مع ومتكيفاً  مرنا يكون  أن في والرغبة ،للعالقات وإدراكه

 ،من أنواع التفكير ذات المستوى العالي التي تتضمن إصدار األحكام أو إعطاء اآلراءت عد المرونة العقلية  إن

كذلك في األمر الذي ينطبق على التفكير ما وراء المعرفي  ،وتؤسس معنى للموقف ،وتستخدم معايير أو محكات متعددة

 .(2009،وبشارة،الجراح، العتوم) المستوى العالي كونه من أنواع التفكير ذي

تحقيق أعلى درجات  من ت مكنه، مهارة لدى الفردهو:  (2019)وصقر ،أحمد ،النجار التفكير ما وراء المعرفي عندف

 وتقييم ما تعلمه واالستفادة منه. ،وكيف يتعلمه ،التفكير لما يتعلمه
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"مفهوم يشير إلى عمليات التفكير العليا التي تتحكم في توجيه وإدارة نشاطات حل المشكلة  :هو2007)جروان) وعند

وهو نوع من  ،وتبقي على وعي الفرد لذاته ولغيره أثناء القيام بالمهمات التي تتطلب معالجة للمعلومات ،أو اتخاذ القرار

 (.364)ص  "الحديث مع الذات أو التفكير حول التفكير عن طريق التخطيط لألداء ومراقبة تنفيذ الخطة والتقييم

هي التفكير في التفكير أو معرفة ف: ء المعرفيلتفكير ما وراعملية ال( تعريفا 2009)وآخرون  وكذلك أورد العتوم

أو هي القدرة على فهم ومراقبة األفكار الخاصة بالفرد والفرضيات والمضامين  ،المعرفة أو المعرفة حول ظواهر المعرفة

حيث اهتم بهذا (Flavell)وقد ظهر هذا النوع من التفكير على يد العالم جون فالفل.(268التي تتضمنها نشاطاته" )ص 

 .(2006)علي،  كثير من وقتهالوأجرى عليه بحوثه وأنفق عليه النوع من التفكير 

( مهارات التفكير ما وراء المعرفي ويقسمها إلى ثالثة أقسام وهي: مهارة 2007وعلى ما تقدم يصنف جروان ) 

ندرج تحتها عدة مهارات فرعية أو عدة توكل مهارة من هذه المهارات  ،ومهارة التقييم ،ومهارة المراقبة والتحكم ،التخطيط

 . التفكير ما وراء المعرفي عمليةمراحل تتظافر مع بعضها البعض لتنتج 

 العقلية: المرونة أشكال

 ؛2008،خضر؛ 2006،)محمودمثل: العقلية لمرونةا ناولتت التي واألدبيات السابقة الدراسات استعراض خالل من

 وهي: العقلية للمرونة شكلين هناك أن على تاتفق معظمها أن تبين (2015،والشايب مخن

 خاللها من يستطيع جديدة زاوية إلى القديمة الزاوية وتغيير الذهنية وجهته في الشخص تحكم هيو  - أ

 فالشخص، العقلي للتكيف الموجب الطرف باعتبارها إليها النظر ويمكن، الجديد الوضع مع التكيف

 ألنها تكيفية هنا المرونة وتسمىا. عقلي المتصلب للشخص العقلي(مضاد التكيف حيث المرن)من

 (.1979،الناجح)محمد الحل مع ليتفق السلوك في مقصود لتعديل تحتاج

 وثانيا: ،الجديدة والحلول فكاراأل وتوليد إنتاج في بالتلقائية أوال: الفرد يتصف أن الشكل بهذا صدقوي   التلقائية: المرونة-ب

 منتمية واالستجابات األفكار تلك تكون  أن شريطة، الموقف واستيعاب التوليد هذا خاللها من يتم التي بالسرعة يتصف أن

 .واحد إطار ضمن وليست متعددة اتفئ إلى
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 :العقلية المرونة ديناميكية

 العقلية المرونة أن إلى (2008خضر) المشار إليها في دراسة(Dillon&Vineyard,1999وفينيارد) ديلون  دراسة تشير

 هي: مكونات ثالثة من تتكون 

 معان. بعدة المثيرات من مثير كل ترميز على ألفرادا قدرة يعنيو : المرن  الترميز 

 بالبدء االستقرائي التفكير استخدام خالل من للحل متعددة تكتيكات توليد على األفراد يساعد: المرن  التجميع 

 .بالحل واالنتهاء المتوفرة بالعناصر

 الفرد يقوم حيث، المهمات في تغيير حدث كلما التكتيكية الحلول تغيير على فراداأل قدرة طوري: المرنة المقارنة 

 التكتيكية. الحلول تغيير على هلتساعد أخرى  أنماط بعدة بمقارنتها ويقوم، للحل معينة عناصر باختيار

كما  للتغيرات تبعا وتستجيب الدماغ في معينة قمناط إلى بتستن هذه الذهنية الوظائف نأ إلى هنا اإلشارة دروتج

 ،ليو ،وانج ،ين دراسة أيضا وكشفت(Cañasetal.2006)خرون كاناز وآ أكدت على ذلك دراسة

 السفلية الجبهية المنطقة أنIonescu),2012(إيونسكو ودراسة(Chen&, Liu,Pan,Wang,nYi ,(2015وشين

، ليستون ، ووكر من كل بحث توصل بل ،والدماغ السلوك بين فيما االرتباط في محورياً  دوراً  تلعب اليسرى 

 المرونة في الفردية الفروق  أسباب من أن إلى (Walker,Liston,Hobson, &Gold,2002)وقولد ،هوبسون 

 أن ((Deák,2003ديك أكد كما آلخر. شخص من أحيانا يختلف الذي الدماغ تركيبة في االختالف هو العقلية

 العقلية. المرونة تطور في دورا تلعب العمرية الدماغية التغيرات

 :العقلية المرونة أهمية

 يسهم مما ،ما موقف تجاه االستجابات وتنوع سرعة على قدرةال لديه يعني أن مرتفعة بمرونة يتميز الذي الفرد إن

 مع العكسي تناسبها من العقلية المرونة أهمية تنبعو  (.2011،تواجهه)عبدالوهاب التي للمشكالت جديدة لحلول الوصول في

 . (1994،)المصري عنده التوتر قل الفرد لدى المرونة زادت كلما أنه أي ،الفرد منه يعاني الذي التوتر مستوى 

 تؤثر ((Cañas, Salmeron, Antolí, & Fajardo, 2005فاجاردو، و نتوليأ، سالميرون ، عند كانازو 

 .بيئتهم في متوقعال غير للتغير األفراد ستراتيجياتإ تكييف وعلى المعقدة الديناميكية المشكالت حل على العقلية المرونة
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 هي العقلية المرونة أن (Müller, Gerasimova, & Ritter, 2016)ريتر، و رازيموفاجي، مولر من كل عتبري لذلك

 فهم في فع ال دور لهاف أيضا هذا زيادة علىو  .اإلبداعي التفكير عملية في اعنه االستغناء يمكن ال تيال األساسية الركيزة

 مع التكيف على أيضا تساعدو  ،والمعقدة منها البسيطة المشكالت حل في الفهم هذا يسهم وبالتالي فيه والتحكم الواقع

 األهمية. تكمن وهنا ،اليوم عالم به يمتاز ما أبرز هي والتي ،الجديدة الظروف

 المعرفي: وراء ما التفكير

 عليا تحكم عمليات بأنه (Sternberg) ستيرنبرغ هفيعر ِّ ف المعرفة وراء ما لمفهوم النفس علماء تعريفات تعددت

 مهارات وإدارة توجيه مهمتها تنفيذية مهارات أنها كما ،المشكالت حل في الفرد ألداء والتقييم والمراقبة ،التخطيط وظيفتها

 .2006)،المشكلة)محمود حل في العاملة المختلفة التفكير

 خالل من المعرفية لعملياته المتعلم إدارة في الوعي :بأنه (SchrawandDennison,1994) ودينسن شراو هويعر ِّف

 ،2016 ،ظعبد الحاف)المالئمة ستراتيجياتاإل واختيار ،القرارات واتخاذ ،والتقويم ،والمراقبة ،التخطيط مهارات: استعمال

 .(388ص

 ما وهو التفكير، حول التفكير (بأنه2017ونوفل) جادو أبو في (Costa&kellick,2003)وكاليك كوستا هفويعر ِّ 

 فويعر ِّ  .عرفي ال وما عرفي ما معرفة مقدرة الفرد على التمييز بين عن ويعبر للفرد، الدماغية القشرة هذه في يحدث

 (2007جروان) أما. (6)ص"تفكر وكيف تفكر فيما التفكير أو المعرفة عن بأنه:"تأمالت المعرفة وراء ما (2004عبيد)

 مع وتنمو المعلومات، معالجة في الذكي السلوك مكونات أهم من عدت   معقدة عقلية مهارات عن "عبارة أنه: على فيعرفه

 .(48المشكلة")ص لحل الموجهة العاملة التفكير نشاطات جميع على السيطرة بمهمة وتقوم والخبرة، العمر في التقدم

 هي أو المعرفة ظواهر حول المعرفة أو المعرفة معرفة أو التفكير في "التفكير: أنه (2009)آخرون و  مالعتو وذكر 

 (.ويضيف268نشاطاته")ص تتضمنها التي والمضامين والفرضيات بالفرد الخاصة األفكار ومراقبة فهم على القدرة

 لهذه التخطيط يمكنه من بحيث التفكير، بعمليات الوعي على الفرد يساعد راقيا، عقليا نشاطا: دعي   (أنه2015الشريدة)

التفكير. بجودة يسمى ما إلى الوصول بغية مختلفة، ستراتيجياتإ خالل من به، والتحكم ،العقلي األداء ومراقبة العمليات،

 عن الشعورية الخبرات تولد وكيف المعرفة تعمل كيف فهم في وحيوي  مهم مبدأ على المعرفة وراء ما مفهوم ويستند 
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 المنتجات وتقيم وتتحكم تراقب التي المعرفة على المقدمة المعرفة هي المعرفة وراء ماو  ،المحيط بها العالمعن و ذات ال

 .(2012،الزيداني الوعي) وعمليات المعرفية

 يحث الذي الداخلي الصوت هو المعرفي: وراء ما التفكير أن إلى الخلوص يمكن السابقة التعريفات وباستعراض

 التفكير من النوع هذا عدوي   ،والتقييم والسيطرة للتخطيط التوجيه ثم ومن ،حدوثها وكيفية  التفكير لعملية النتباهعلى ا العقل

 .اإلنساني الفكر في والراقية العليا المستويات من

 وراء المعرفي: التفكير  مامكونات 

 يعرف بما ما مكونة بعضها مع وتتكامل تتفاعل التي هاراتالم من مجموعة عبارة عن يمعرفال وراء ماالتفكير  نإ

، قماز ؛2011، وعبيدات الجراح)دراسات أشارتفقد  ،التي وصفت هذا النوع من التفكير وتعددت النماذج ،المعرفة وراء

 :كالتالي وهو (Flavell) فالفل  نموذج إلى (2015، الشريدة؛ 2011

 المعرفة من جزء إلى تشير وهي لألشخاص: المعرفية والعمليات الحاالت عن المعرفة أو المعرفة وراء ما معرفة أوال:

 وراء ماب والوعي اإلدراك المكون  هذا على يطلقو  المعرفية، بالجوانب تتصل التي المعرفية باألمور المتصلة المكتسبة

 ،المهمة بمتغيرات المعرفة ،الشخص بمتغيرات المعرفة) وهي: فرعية فئات ثالث إلى تنقسم العملية وهذه المعرفة،

 .(ستراتيجيةاإل بمتغيرات المعرفة

 من عدد ذات خبرة أي الخبرات هذه وتشمل ،ومؤثرة كبيرة بصورة معرفية شعورية خبرات وهي المعرفة: وراء ما خبرة ثانيا:

 .التقويم(، المراقبة أنشطة ، التخطيط أنشطة لـ) والمتضمنة التعلم تنظم التي الذهنية األنشطة

وولفوك ومارزانو ويوري  نموذجإلى  (2017)نوفل و  جادو أبو وأشار(yore&Marzano, ،Woolfolk) وهو : 

 هي: من المعرفة أنواع ثالثة ويتضمن للمعرفة الذاتي التقويم :أوال

 المعرفة بأساس ووعيه كمتعلم بقدراته الفرد معرفة إلى وتشير، التعلم بمضمون  تتصل التي وهي :التقريرية المعرفة -

 .النظرية المعرفة وهي تمثل بالتعلم، تأثرها وكيفية التعلم ستراتيجياتإو 

 كيفية حيث من ما عمل للوصول إلى الفرد بها يقوم التي المختلفة باإلجراءات تتعلق وهي : اإلجرائية المعرفة -

 التعلم. حدوث بكيفية تتصل التي المعرفة وهي تسيير إجراءاتها، استخدامها وكيفية

 اختيار بأسباب تتصل التي المعرفة هي، و التعلم في تؤثر التي بالشروط الفرد وعي وهي :الشرطية المعرفة -

 معينة. ستراتيجيةإ
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 :للمعرفة الذاتية اإلدارة ثانيا:

 لسلوكه الذاتي والضبط التحكم عمليات خالل من وذلك، بالتعلم وعيه زيادة على المتعلم مساعدة إلى تهدف وهي

 (.التقييم أو التقويم، التحكم أو التنظيم، التخطيط):وتتضمن

 :هي أبعاد ثالثة تحت استظلت يالمعرف وراء ما التفكير مكونات أن إلى انشير ي ناالسابق نافالنموذج

 .المعرفة( معرفة المعرفية)ب عد بقدراته الفرد معرفة-أ

 .المعرفة( تنظيم العقلي)ب عد للنشاط الجاري  التقدم ومالحظة متابعة-ب

 .المعرفة( معالجة مستمر)ب عد بشكل العملية على السيطرة-ج

 & ,Sternberg,Beyer) راووش وبايرغستيرنبر نقال عن  (2011قماز ) عند المعرفة وراء ما مهارات جاءت وقد

Schraw)هي: مراحل ثالث على 

 اختيار ،األهداف تحديد وتشمل ،لفردا بها سيقوم التي للمهمة التخطيط أو مسبقة صورة رسم تعنيو  :التخطيط 

 .جبالنتائوء التنب ،الصعوبات مواجهة طرق  تحديد ،الصعوبات تحديد ،التدخل عمليات ترتيب ذ،التنفي ستراتيجيةإ

 االهتمام إبقاء على وتشمل ،بها القيام المراد المهمة في اندماجه لسير الفرد مراقبة تعني: والتحكم المراقبة 

 يجب متى معرفة ،فرعي هدف يتحقق متى معرفة ،الخطوات أو العمليات تسلسل على الحفاظو  ،بالهدف

 .الصعوبات على التغلب كيفية معرفة ،الصعوبات اكتشاف ،المالئمة العملية اختيار ،التالية العملية إلى االنتقال

 الهدف تحقق مدى تقييم وتشمل ،المهمة في ونجاحه تقدمه ومدى نجازهإ مستوى  على الفرد حكم وتعني م:التقيي، 

 .الخطة فعالية تقييم ،استخدمت التي األساليب مةءمال مدى تقييم ،وكفايتها النتائج دقة على الحكم

 المعرفة: ما وراء أهمية

 وعندها يتعلموه، أن يحتاجون  ما كتشف في االكتشاف، ستراتيجياتإ يستخدمون  معرفيال ما وراء التفكيرو ذو  ألفرادا

 ويقي موا ويتحكموا يخططوا، أن لهم تسمح ةمعرفال ما وراء ستراتيجياتإ ألن أداًء؛ وأحسن عمقًا، أكثر معرفة إلى يتوصلون 

 (.2011،وعبيدات تعلمهم)الجراح

ح  دةع أهداف تحقيق في وفاعليته المعرفي ما وراء التفكير أهمية (Costa&kellick, 2003)وكاليك كوستا ويوض 

 :منها

 .اكتمالها عند وتقييمها فيها التأمل ثم أذهانهم في عليها المحافظةو  عمل خطة تطوير من األفراد يمكن أنه-1
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 يتخذها. التي القرارات ومالحظة وتفسير مراقبة من الفرد يمكن-2

 فيها. يحيا التي البيئة وعلى اآلخرين على تأثيرها ثم ومن ألفعاله إدراكاً  أكثر الفرد يجعل-3

 المعنى.و  المعلومات عن البحث أثناء في الداخلية األسئلة توليد في سقراطياً  اتجاهاً  الفرد لدى يطور–4

 يمكن المهارات تلك اكتساب وأن ،واكتسابها تنميتها يمكن المعرفة ما وراء مهارات أن على(2004بهلول) أكد وقد

 ،العادي والمتعلم ،التعلم صعوبة يعاني الذي المتعلم بين الفجوات تضييق على ويساعد ،التعليمية النتائج في يؤثر أن

 .متعلم ونمو ،طبيعي لنمو هاتقسيم يمكن أنه إلى (2007جروان) ذهب وقد المتفوق. والمتعلم

 القدرة إلى ترجع الذكاء في ةالفردي الفروق ف تبادلية، عالقةوفق  الذكاء بعامل مرتبطة المعرفة ما وراء عملياتن إ

 األبعاد ثالثية الذكاء نظرية استنتاجه من هو ما يمكنو  ،أيضا والعكس صحيح المعرفة؛ وراءما  عمليات استخدام على

 على إليها ينظر فهو للذكاء، ةالرئيس المكونات أحد واعتبرها المكونات ما وراء عدب   على أكد فقد (Sternberg) ستيرنبرغل

 .(2014،محديشإ للذكاء) األخرى  المكونات على تسيطر تنفيذية عمليات أنها

 المعرفة: ما وراءوعالقتها ب العقلية المرونة

 فيف ،التنفيذية بالوظائف ترتبط التي المجاالت من أنهما إلى المعرفي ما وراء والتفكير العقلية المرونة إلى ي نظر

 الراهنة، المعطيات على بناءً ، الخطط وضع عند التغيير حتمية من الحيطة وأخذ   االحتراس نبغيي التغير، سريع عالم  

 يكون  نفسه الوقت وفي ومرئية، قائمة معطيات ضوء في معينة أهداف   تحقيق   عينيه نصب   يضع أن المخطط من ويتطلب

قات من تكون  قد التغييرات أن وكما المنظورة، المستجدات ضوء في المناسبة التعديالت إلجراء جاهًزا  أن يجب  التي المعو ِّ

ذ  التخطيط عملية صلبِّ  في المرونة تكون  أن البد   الحاالت كل وفي والمشروعات، الخطط وضع عند الحسبان في ت ؤخ 

 لكل احتمال هناك يكون  وأن، متعددة بدائل البداية منذ المخطط لدى يكون  أن يجب لهذا. (2007،والتقييم)جروان والتنفيذ

 فاألمير أصيب فإن الجيش على األمير هو حارثة بن زيد :قال حين مؤتة غزوة خطة  الرسول وضع مثلما تماماً  موقف،

 ضوء في يتصرفون  للمسلمين ذلك بعد األمر ترك ثم.ة  رواح بن هللا فعبد أصيب فإن طالب أبي بن جعفر

 بعمليات ترتبط   تفكيرية مهارة   المرونة بأن فيرى  العالقة هذه على أخرى  مرة (2007جروان) ويؤكد .(2009،الموقف)حسان

 االستجابة عند التفكيري  النشاط ممارسة خالل بهما وتوجه والتقييم، للمراقبة تخضع نهاأ حيث من المعرفية فوق  التفكير

ات مع التكيُّف في التفكير مرونة عن غنى وال ،ما مشكلة أو لمثير    المعل ِّم يواجهها التي الجديدة والمعلومات المستجد 

 العملية. الحياة في هاعن غنى ال كما وخارجها، التعليمية المؤسسة في والمتعل ِّم
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 إلى يحتاج المرن  الفردف المعرفة، ما وراءو  العقلية المرونة بين ارتباًطا هنالك أن إلى اإلشارة يمكن سبق ومما

 مراقبة ثم ومن ،المرونة عملية لتفعيل الخطط ووضع ،العقلية بعملياته المرونة إحالل أجل منوراء المعرفي ما  التفكير

 فمثال ،المرونة هو له المحرك ي عد التفكير من النوع فهذا المعرفة ما وراءل بالنسبة األمر وكذلك ،تقويمهاو  طالخط سير

 ديدن هو الجمود كان إن يتم لن المسار في والتعديل لتحكماب ،الفشل يعني والجمود، النجاح يعني الخطط وضع في المرونة

 ،التقييم إلى يلجأ فلن دائما صواب على بأنه يرى  وصلب متعصب األفق ضيق الدوجماتي الشخص فألن التقييم أما ،الفرد

 .(2016)عبد الحافظ،  ، بخالف المتصلبالتقييمالمهتم ب هو المرن  الشخص أن نتيجة يعكس الذي األمر

 :الدراسات السابقة

 حدة على منهما كال تناولت التي الدراسات من بمجموعة وراء المعرفيما  والتفكير العقلية المرونة مفهوم حظي قدل

 ومنها: العقلية المرونة دراسات من عدد إلى الباحث توصل وقد ،مختلفة بيئات في

الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التقييم الدينامي في تنمية المرونة إلى وهدفت  (2021دراسة سيد وإبراهيم )

تم معاقين سمعيا بمدينة الخارجة، و ال من ( أطفال10من )العينة العقلية لدى أطفال الروضة المعاقين سمعيا، وتكونت 

برنامج قائم على التقييم الدينامي، ومقياس المرونة المعرفية المصور ألطفال الروضة المعاقين سمعيا، وتوصلت تصميم 

المرونة ي ب عد بين متوسطي رتب درجات أطفال الروضة المعاقين سمعيا في إحصائيةنتائج إلى وجود فروق ذات داللة ال

بين متوسطي  إحصائيةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة و قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي، 

 .يفي القياس البعدي والقياس التتبعرتب درجات أطفال الروضة المعاقين سمعيا 

 جامعة طلبة من عينة لدى األكاديمي والتحصيل المعرفية المرونة بين العالقةعن  (2020دراسة بشارة) كشفتو 

 وفاندروول دينس مقياس ، وتم استخدامالبكالوريوس مرحلة من طلبة( 270طالل، وتكونت العينة من ) بن الحسين

(Dennis & Vander Wall )أنو  ،المعرفية المرونة المتالك ميالً  أكثر الطلبة أن النتائج أظهرتو  ،المعرفية للمرونة 

 المعرفية المرونة مكوني في إحصائياً  دالة فروق  تظهر لمو  المعرفية، المرونة مكوني على اإلناث على يتفوقون  الذكور

 التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق  جدتو  و  ،راسيالد والمستوى  الجنس بين التفاعل أو ،راسيالد المستوى  إلى ت عزى 

 .المعرفية المرونة مرتفعي الطلبة لصالح المعرفية المرونة ومنخفضي المعرفية المرونة مرتفعي بين األكاديمي
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طلبة الجامعة في محافظة البصرة، على  ىقياس المرونة المعرفية لد (2018دراسة محسن والسماوي ) تاستهدفو 

أظهرت و ،والتخصص الدراسي ،( طالبا وطالبة، وإيجاد داللة الفرق اإلحصائي بحسب متغير الجنس400عينة بلغت )

متغير الجنس ل تعزى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة و ، لدى العينة من المرونة المعرفية مستوى عال وجودالنتائج 

 .والتخصص الدراسي

 العقلية المرونة سمتي مستويات من كل عن لكشفل (2016)والزعارير ،الشمري ، يونس بني دراسة سعتو 

 لمرحلة طالبا، (140)العينة بلغت حيث ،بينها فيما والعالقة الفروق، يجادإو  ،جهة من شخصيال بين والتقبل واالجتماعية،

 تقيس أداة  استخدام تمو  .والجنسية التعليمي والمستوى  الكلية لمتغيرات تبعا ،الكلياتمختلف  في تبوك بجامعة البكالوريوس

 في إحصائيا دالة فروق  وجود النتائج أظهرتو  ،البعض لبعضهم الطالب تقبل تقيس أخرى و  ،واالجتماعية العقلية المرونة

 العقلية المرونة بين إحصائيا دالة إيجابيةة ارتباطي عالقة ووجود ،اإلنسانية الكليات صالحل العقلية المرونة مستوى 

 .شخصي البين والتقبل واالجتماعية

 للتأمل المختلفة نماطاأل وراء الكامنة اآلليات على التعرف إلى(Mülleretal.,2016) وآخرون  مولر دراسة دفتوه

 لقد مخبرية. غير بيئة ضمن التجربة إجراء وتم الطلبة غير من عينة استخدام تم ولقد .بهولندا اإلبداعي األداء على المؤثرة

 المشاركين عند العقلية المرونةو  اإلبداع تقييم وتم تأملية جلسة بأداء التأمل في الخبرة ذوي  الممارسين من مجموعتان قامت

 ومن، التأمل نمط عن النظر بغض ،اإلبداعي األداء من يزيد التأمل أن إلى النتائج وأشارت ،وبعدها التأمل جلسة قبل

 .العقلية المرونة في زيادة إلى أدى قد فقط التركيزي  التأمل بأن ،لالهتمام المثير

 العقلية المرونة تأثير تحديد لىإ (Yucel, Karahoca, & Karahoca, 2016)يوسل وكاراهوشا  دراسة سعتو 

 فيما وذلك نترنتباإل المرتبطة المسائل حل إلى المستندة البرمجة لغة تعليم في الطلبة تحصيل على الذاتي التنظيم ومهارات

 المقارن  المنهج استخدام تمو  بتركيا. هرشبهجي جامعة من وطالبةًا طالب(75)من الدراسة عينة وتكونت والصف. بالنوع يتعلق

، نترنتاإل إلى مستندة مسائل الطلبة عطاءإ  تمو  ،المختلفة الصفية المجموعات من خمس مقارنة تم حيث الدراسة هذه في

 عالقة هنالك بأن النتائج أسفرتو  ،خطوة كل في عليها حصلوا التي النتائج تمثل أنها على نجاحهم مستويات حساب وتم

 .الطلبة وتحصيل العقلية المرونة بين فيما إيجابية خطية
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 السبع بئر في الثانوية المرحلة طلبة لدى العقلية المرونة مستوى  على للتعرف (2015الهزيل) دراسة سعتو 

نتو  .المدرسي والصف الجنس متغيري  ضوء في الذاتي بالتنظيم وعالقتها  وتم ،وطالبة طالب  (400)من  الدراسة عينة تكو 

 الذات تنظيمو  العقلية المرونة من متوسط مستوى  وجود النتائج وأظهرت ،الذات وتنظيم عقليةال المرونة مقياسي استعمال

 .الثانوية المرحلة طلبة لدى الذات وتنظيم العقلية المرونة بين إحصائياً  دالة إيجابية ارتباطية عالقة وجودو  ،طلبةال دىل

 األكاديمية الذاتية الكفاءة ومعتقدات العقلية المرونة بين العالقة (Çelikkaleli,2014)تشيليكاليلي دراسة وتناولت

 مقياس مااستخد وتم ،بتركيا مراهقينلل ثانوية لمدرسة  طالبا ((270العينة عدد وكان للمراهقين. والعاطفية واالجتماعية

 المرونة بين إيجابي بشكل هامة عالقات على الحصول تم وقد ،للمراهقين الذاتية الكفاءة توقعات ومقياس العقلية المرونة

 لديهم الذين األشخاص أن في العالقة هذه وتمثلت ،والعاطفية واالجتماعية األكاديمية الذاتية الكفاءة ومعتقدات العقلية

 .الذاتية الكفاءة معتقدات من عال مستوى  لديهم يكون  العقلية المرونة من عالية مستويات

 السنة طلبة لدى بينهما والعالقة العقلية المرونةو  الذاكرة ما وراءع الكشف (إلى2013بقيعي) دراسة سعت بينما

 مقياس مخدِّ واست   ،وطالبة طالباً  (224من) الدراسة عينة وتكونت ،الجامعية واآلداب التربوية العلوم كلية في األولى الجامعية

 المرونةو  الذاكرة ما وراءفي متوسط لمستوى  الطلبة امتالك إلى النتائج أبرز أشارتو  .العقلية المرونة ومقياس الذاكرة ما وراء

 .العقلية المرونةو  الكلي الذاكرة ما وراء مقياس بين إحصائيا دالة إيجابية عالقة وجودو  ،العقلية

 وأهداف المستقبل زمن منظور من بكل وعالقتها العقلية المرونة على التعرف (2011الوهاب) عبد دراسة وحاولت

 مقياس استخدام وتم .الزقازيق جامعة من عضواً  (215)من العينة تكونتو  الجامعة. في التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنجاز

 العقلية المرونة في فروق  وجود عدم النتائج وأظهرت اإلنجاز. أهداف ومقياس المستقبلي، المنظور ومقياس العقلية، المرونة

 .اإلنجاز أهداف وعلى المستقبلي المنظور على العقلية للمرونة إحصائيا دال تأثير وجود وتبين ،للجنس تعزى 

إلى التعرف التي هدفت  (2021شناق والمومني ) دراسة فمنها وراء المعرفيما  التفكير تناولت التي الدراسات أما   

االتجاه نحو مهنة التدريس في المرحلة ومعرفة  ،ستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفيعلى مدى ممارسة معلمي الكيمياء إل

تم و (معلم ومعلمة، 110على ) ستراتيجيات باتجاهات معلمي الكيمياء نحو مهنة التدريس،وعالقة هذه اإل باألردن،الثانوية 

 ،امتوسط ستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي كانإممارسة مدى وقد أظهرت النتائج أن  ،مقياسين لهذا الغرضتصميم 

بين  إحصائية ذات داللة ، وكذلك وجود عالقة ارتباطيةلدى العينة نحو مهنة التدريس ،مرتفعة وجود اتجاهات إيجابيةو 
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ائيا في ممارسة ستراتيجيات التدريس واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، ووجود فروق دالة إحصدرجة ممارسة أفراد الدراسة إل

 .ستراتيجية التدريس المتعلقة بالتفكير ما وراء المعرفيمعلمي الكيمياء إل

 لدى بداعياإل التفكير تار هاوم المعرفة ءارات ما ورامه بين العالقة( عن 2019وكشفت دراسة النجار وآخرون )   

ما  اتر مها( طالبا وطالبة، وتم تصميم مقياس ل24قوامها) عينة على ط بقتو  االبتدائية، بالمرحلة التعلم صعوباتبو  التالميذ

 ءارات ما ورامه موجبة طردية عالقة وجود وأظهرت النتائج .بداعياإل للتفكير نسراتو  مقياست الدراسة استخدم كما، وراء

 العينة. لدى بداعياإل التفكير تار هاوم المعرفة

 بالتحصيل وعالقته الجامعة طلبة لدى وراء المعرفيما  التفكير مستوى  كشفت عن التي (2016خريسات)ودراسة    

 جامعة من وطالبة طالبا (380من) دراسةال عينة وتكونت األكاديمي. لتحصيلوا الجنس متغيرات ضوء في ،األكاديمي

 منيا عال مستوى  أظهرت عينةال أن الدراسة نتائج أبرز وبينت ،وراء المعرفيما  التفكير مقياس استخدام وتم ،األردنب البلقاء

 ،لجنسل تعزى  وراء المعرفيما  التفكير في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم أظهرت كما ،وراء المعرفيما  التفكير

 .المرتفع التحصيل ذوي  الطالب صالحل األكاديمي للتحصيل تعزى  فروق  وجدت بينما

 ،الباحة جامعة في التربية كلية طلبة لدى وراء المعرفيما  التفكير مستوى  (على2015لطيفة) أبو دراسة تعرفتو 

 ،(طالبا100من) الدراسة عينة وتكونت الدراسي. والتحصيل الدراسية، السنة متغيري  باختالف المستوى  هذا اختالف ومدى

 هناك تكن لم وأنه ،وراء المعرفيما  التفكير من متوسط مستوى  وجود عن نتائجال أسفرتو  ،تم تصميم مقياس لهذا الغرضو 

 .تعزى لمتغيرات الدراسة وراء المعرفيما  التفكير مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق 

 عينة لدىبينهما  والعالقة الحكمة ومستوى  وراء المعرفيما  التفكير مستوى  معرفة (إلى2015الشريدة) دراسة وهدفت

وراء ما  التفكير مقياس استخدام وتم ،بمختلف الكليات ،أم القرى  جامعةب البكالوريوس رحلةم طلبةمن  (301)قوامها 

 ،العينة لدى وراء المعرفيما  لتفكيرامن الحكمة و  متوسط مستوى  وجود النتائج أظهرتو  ،الحكمة تطور مقياسو  المعرفي

 وأبعادها. والحكمة وأبعاده، وراء المعرفيما  التفكير بين موجبة ارتباطية عالقة جودو و 

 بالرياض نورة األميرة جامعة طالبات بعض لدى وراء المعرفيما  التفكير مستوى  (2014علي) دراسة تناولتو 

 جميع في والعلوم اآلداب كلية على مقسمين، طالبة (431)من الدراسة عينة وتكونت، الدراسية المتغيرات ببعض وعالقته

وراء ما  التفكير من مرتفع مستوى  وجود النتائج وأظهرت ،وراء المعرفيما  التفكير مقياس استخدام وتم، الثمانية المستويات
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 وأ الدراسي للمستوى  تعزى  وراء المعرفي التفكير ما مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد وال ،العينة لدى المعرفي

 .األكاديمي للتحصيل تعزى  وراء المعرفي التفكير ما مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد كما ،التخصص

 جامعة طلبة لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  على تعرفال إلى (2011وعبيدات) الجراح دراسة هدفت بينما

 الدراسة عينة تكونتو . التحصيل ومستوى  والتخصص الدراسة، وسنة الجنس، متغيرات ضوء في اليرموك،

 حصول نتائجال أبرز تأظهر و  ،وراء المعرفي التفكير ما مقياس استخدام وتم ،البكالوريوس بمرحلة وطالبة طالباً (1102)من

 مستوى  في إحصائية داللة ذي أثر وجود عن عدم كشفت كما ،وراء المعرفي التفكير ما من مرتفع مستوى  على العينة أفراد

 التخصصات لصالح المعرفة تنظيم بعد في إحصائية داللة ذي أثر ووجود للتخصص، يعزى  وراء المعرفي التفكير ما

 .اإلنسانية

لحالية معا ببيئات وعينات مختلفة، فقد تناولت دراسة وقد توصل الباحث إلى دراسات تناولت متغيري الدراسة ا

 ، وتكونت عينة الدراسةالتفكير ما فوق المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة كلية التربية األساسية( 2018الجنابي)

ومقياس  (Oneil&Abedi, 1996) ونيل وأبيديمقياس التفكير ما فوق المعرفي أل، باستخدام ( طالبا وطالبة200)من

ووجود ، المرونة المعرفيةو  بالتفكير ما فوق المعرفيالعينة تمتع  ظهرت النتائج:أو ( 2011، المرونة المعرفية لـ )عبد الوهاب

خصص لصالح التلصالح الذكور، و  والمرونة المعرفية لدى العينة في التفكير فوق المعرفي إحصائيةفروق ذات داللة 

 بين التفكير فوق المعرفي والمرونة المعرفية.  إحصائيةالعلمي. وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة 

 تكونت وقد ،المعرفية والمرونة وراء المعرفي التفكير ما بين العالقة يجادإل (2016) الحافظ عبد دراسةسعت و 

وراء  التفكير ما من مستوى مرتفعوجود  النتائج أبرز وأظهرت ،الدراسة مقياسي تطبيق تمو ، وطالبة (طالباً 400من) العينة

وجود و  اإلنساني. التخصص صالحل وراء المعرفي التفكير ما في فروق  وجودو  ،المعرفية لمرونةمستوى جيد لو  المعرفي

 التفكير ما بين موجبة دالة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت ،العلمي التخصص صالحل المعرفية المرونة في فروق 

 .ةالمعرفي والمرونة وراء المعرفي

 في وكذلك ،الدراسة في بيئة (2016الحافظ) عبد( ودراسة 2018الجنابي ) دراسة عن الحالية الدراسة وتتميز

 فقط. الذكور على اقتصرت الحالية فالدراسة العينة فئةاألدوات المستخدمة للقياس، وفي 
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 موغرافية:يالد المتغيرات في تارة متباينة فجاءت ،المتغيرات في تباينتها أن من عرض الدراسات السابقة ويتضح

 اقترنت المرونة فدراسات: المعرفية المتغيرات في وتارة ،واألدائية والمكانية الزمانية والحدود العينة نوعو  عددو  العمرية الفئة

 تناولت المعرفة ما وراء تودراسا كرة،االذ ما وراءو  الشخصي والتقبل نجازاإل أهدافو  التنظيم ومهارات والكفاءة باإلبداع

 من الحالية الدراسة تخلص وقد .والحكمة كاديمياأل التحصيلو  ،وراء المعرفيما  للتفكير العينات امتالك مستوى  قياس

 متغير المرونة تناولت لدراسات وفرة جدتو  لم حيث، الحالية الدراسة متغيرات أهمية إلى السابقة الدراسات استعراض خالل

 إلى دعا الذي األمر ،الدراسة الحالية خصائص عينةعلى نفس  مجتمعة واحدة دراسة في المعرفة ما وراء ومتغير العقلية

 .المهم الميدان اهذ إثراءسد الفجوة، و  أجل من الدراسة بهذه القيام

 :هاوتساؤالت دراسةال مشكلة

وراء  التفكير ماو  قليةالع بالمرونة المتعلق نظري ال واألدب السابقة الدراسات مراجعة خالل من الدراسة مشكلة تبلورت

 الجامعات في التدريس هيئة أعضاء من العديد أن (2008بركات) دراسة أظهرت قدل العقلية للمرونة فبالنسبة ،المعرفي

 بتغير استجاباتهم من يغيرون  ال غالباً  وأنهم ،المحاضرات سير أثناء وإيجابي مرن  بشكل يتفاعلون  ال الطلبة أن من يعانون 

 كل يعيق االستجابة في الجمود هذا مثل وأن ،والتعليم التعلم عملية لتسهيل التدريس هيئة عضو بها يباشر التي المثيرات

 مع الطلبة وتواصل وقبول استحسان في سلبا ويؤثر ،المتعلمة للمفاهيم الطالب واكتساب ،التدريس هيئة عضو عمل من

 البعض. بعضهم

 ساليبأ يجادإ على الطالب قدرة عدم لىإ يعود السلوك في الجمود مثل هذا( أن 2016) آخرون و  بني يونسوذكر 

 على الخاصة المصلحة بغل ِّ حيث ي، لديه المرونة نقص بسبب وذلك عليها، اعتاد التي السلوك ة ألنماطبديل سلوكية

 حيث، اآلخر وقبول استحسان وعدم ي،أر لبا والتشدد إنجازها، في والتسويف األعمال، تأجيل إلى ميليو  العامة، المصلحة

بل إن  ،الجامعية البيئة في الجديدة تاللمتغير  لالستجابة السلوكية هئقاوطر  فكارهأ تغيير ذو المرونة المتدنية الطالب يرفض

عف اكتساب المفاهيم لدى المتعلمين ناشئ عن تدني المرونة العقلية)خضر  (.2008،ض 

دراسة محسن  مثالنتائج الدراسات عن وجود تباين بين طالب الجامعة في مستوى المرونة العقلية فوقد كشفت 

وجود مستوى مرتفع من المرونة العقلية لدى لأشارت   (Yucel et al., 2016) خرون آو  دراسة يوسل(و 2018والسماوي )
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متوسط من المرونة العقلية لدى طالب  ( أظهرت وجود مستوى 2013إال أن دراسة بقيعي ) ،طالب المرحلة الجامعية

 المرحلة الجامعة.

وألن البيئة دائمة التغير في الحياة اليومية فهي تتطلب وتحتاج إلى نظام السيطرة المعرفية لتنظيم األفكار 

ال سيما أفراد المرحلة الجامعة ألنهم في بداية دخول  ،والسلوكيات بصورة مرنة من أجل تحقيق األهداف الموجودة لدى الفرد

 معترك الحياة.ل

( 2015منها ما أشارت إليه دراسة الحربي ) ،إن القصور في مستوى المرونة العقلية لدى الطالب يؤدي  لمشكالت

على  قادرين غير يكونون  ما عادة بالمرونة العقلية يتمتعون  ال الذين الطالب أن إلى (Torry, 2003)توري نقال عن 

 الدراسي.  تحصيلهم على سلبا ينعكس مما في التعلم متطورة تعليمية ووسائل أساليب استخدام

خاصة وأنه لم ي تطرق  ،األمر الذي يؤكد على أهمية قياس مستوى المرونة العقلية أوال لدى طالب جامعة أم القرى 

 لهكذا دراسة في نفس البيئة لمعرفة مستوى المرونة العقلية لدى الطالب ومن ثم الخروج بتوصيات وفقا للنتائج.

، النجار وآخرون ؛ 2011، الحسني والدليمي؛ 2005،البغدادي) أما التفكير ما وراء المعرفي فقد أشارت الدراسات

معرفة  على وقدرته بتفكيره، المتعلم وعي وأن ،وراء المعرفيما  بتفكيرهم الطالب لوعي كبيرة أهمية هناك ( إلى أن2019

 والوصول التخطيط، على والقدرة وتنظيمها، المعرفية إدارة الذات على القدرة له يتيح مما لنفسه، فهمه في يسهم مشاعره،

وهو ما ، واإلنجاز األداء من عال   مستوى  إلى الوصولوبالتالي  تواجهه، التي والمواقف للمشكالت الحلول إيجاد األمثل إلى

( حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن طالب المرحلة الجامعة لديهم مستوى 2011أكدت وجوده دراسة الجراح وعبيدات )

( أشار في دراسته إلى أن الطلبة لديهم مستوى متوسط من 2015الشريدة )إال أن  عال من التفكير ما وراء المعرفي،

بأن وعي الطلبة بتفكيرهم وقدرتهم على معرفة مشاعرهم ( 2015أبو لطيفة ) التفكير ما وراء المعرفي، وذكرت دراسة

 .أو متوسط ليست ذات مستوى عالوالتحكم بالمعارف وتنظيمها 

 مشكلة مع التعامل أو لالمتحان التحضير أو األسئلة بعض عن اإلجابة كيفية حول يتساءلون  من الطلبة العديد نإ 

 تعزى  ربما األمور هذه ومثل ،راسةالد في تبذل التي الجهود رغمًا متدني اسير الد تحصيله يكون  منهم البعض أن كما ما،

 المالئم، بالشكل توظيفها أو عرفةالم وراء ما عمليات استخدام على قدرتهم لعدم ودراتهم أق حول لمعرفتهم الوعي عدم إلى
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األمر الذي يستدعي تنمية التفكير ما وراء المعرفي لما له من دور في جعل الطلبة  ،التحصيلية المهمات مع يتناسب وبما

 (.2021ت )الزغول والصرايرة، من قضايا ومشكالقادرين على إدارة ذواتهم ومواجهة ما يفرزه العصر الحالي 

حلة الجامعية للتفكير ما وراء ونظرا لما سبق صار لزاما على الدراسة الحالية معرفة مستوى امتالك طالب المر 

وبدون هذه الدراسة ومثيالتها لن يتم التعرف على مستوى امتالك  ،وكذلك معرفة مستوى المرونة العقلية لديهم ،المعرفي

وإدارتهم  ،األمر الذي قد ينعكس سلبا على حياة الطالب بشكل عام وتحصيلهم الدراسي وتكيفهم ،الطالب لهاتين المهارتين

 ومن هنا كانت الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة.  ،بشكل مرن  لذواتهم وتنظيمها

 :التالية عن األسئلة اإلجابة إلىالوصول  محاولة إلى الحالية الدراسة لذلك تسعى

 القرى؟ أم جامعة طالب لدى العقلية المرونة مستوى  ما .1

 القرى؟ أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  ما .2

 أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ماو  العقلية المرونة مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل .3

 القرى؟

 :دراسةال أهمية

 .التطبيقية واألهمية النظرية، األهمية هما: أساسيين جانبين في  الدراسة أهمية تتحدد

 : في تتمثل النظرية األهمية

المرونة العقلية والتفكير ما وراء المعرفي، حيث ستقوم  بين العالقة في تبحث كونها الدراسة في هذه أهمية تكمن .1

العديد من األدب النظري  بهذا المجال، من خالل نقلالدراسة باإلضافة الكمية والنوعية إلثراء األدب النظري المتعلق 

 .من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية

 جوانب من هذا الموضوع بدراسة والراغبين المجال هذا في للباحثين جديدة الدراسة معرفة تقدم أن المتوقعمن  .2

 يحتاجون  قد الذين الجامعة طلبة وهم المجتمع من فئة الدراسة، كما تناولت، أخرى  بحثية مناهج وباستخدام مختلفة،

 .ةمشابه ودراسات الدراسة، هذه نتائج إلى
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والتفكير ما وراء المعرفي في العصر الحالي خاصة وأنهما من المهارات  تسليط الضوء على المرونة العقلية .3

المهمة في حياة الفرد، فالمرونة العقلية يمكن أن تعطي الفرد المجال للتكيف مع التحديات واالستجابة بصورة فعالة 

 ،عملية التكيف والمرونةد لمن أجل تلبية المتطلبات العصرية المتسارعة، والتفكير ما وراء المعرفي يزيد من وعي الفر 

يقوم بأدوار عدة في وقت واحد عندما يواجه مشكلة، أو في أثناء موقف ما، حيث يقوم  فالمفكر تفكيرًا ما وراء معرفي

ويقيم ، بدور مولد لألفكار، ومخطط، وناقد، ومراقب لمدى التقدم، ومنظم لخطوات الحل، ويضع أمامه خيارات متعددة

 . المرونة العقلية التكيف السريع والتلقائية، ما يعني وال يتأتى ذلك إال من خاللما يراه األفضل،  كاًل منها، ويختار

 : في تتمثل التطبيقية األهمية

 في تساهم وبرامج تدريبية ستراتيجياتإ لبناء معرفية قاعدة لدى أساتذة الجامعات الدراسة هذه توفر أن المتوقع من .1

 المجتمعات اتحتاجه يتال ه القدراتهذ لفهم جديدة آفاقا وتفتح ،البالط عند ما وراء المعرفي التفكيرالمرونة العقلية و  نميةت

 .بها تمر التي الظروف ظل في الحالية

 المهارتين لهاتين لطالبا امتالك لمستوى  تصور كون هناكي أن يمكن إليها التوصل يمكن التي النتائج خالل من .2

 والمهتمين بالتربية والتعليم بالمراكز التعليمية والوزارات القرار حابصأل ةصالفر  يعطي أن شأنه من الذي األمر ،األساسيتين

 .المهارات هذه في خاص بشكل والطالب عام بشكل األفراد أداء تطويرو  تحسين زيادة في تسهم وبيئات برامج إيجاد في

 :هاومصطلحاتالدراسة مفاهيم 

 العقلية المرونة (Mentalflexibility) :وتقاس .التقليدية وغير المتنوعة فكاراأل من العديد توليد على الفرد قدرة هي 

 في المستخدم(2011الوهاب) لعبد العقلية المرونة مقياس في الطالب عليها يتحصل التي الدرجةب الدراسة هذه في

 .الحالية الدراسة

 وراء المعرفي التفكير ما(Metacognitive) :هذا موظفاً  المعرفي، وبنائه المعرفية، بعملياته الذاتي الفرد وعي هو 

 واختيار القرارات، واتخاذ والتقويم، والمراقبة، التخطيط، :مهارات استخدام خالل من العمليات، هذه إدارة في الوعي

وراء  التفكير ما مقياس في الطالب عليها يتحصل التي الدرجةب الدراسة هذه في ويقاس المالئمة. االستراتيجيات

 الحالية. الدراسة في المستخدم (SchrawandDennison,1994)ودينسن لشراو المعرفي
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 :عدة محددات هيب دراسةال هذه ح ددت :دراسةال حدود

 المكرمة. مكة بمدينة القرى  أم جامعة في الدراسة إجراء تم المكانية: الحدود1-

 القرى. أم بجامعة البكالوريوس مرحلة في الذكور الطالب من عينة في وتتمثل البشرية: الحدود-2

 .(2016/2017)الدراسي للعام األول الدراسي الفصل خاللتم تطبيق هذه الدراسة الحدود الزمانية: –3

 :الدراسة إجراءات

 مكة مدينةفي  الذكور في جامعة أم القرى  البكالوريوسمرحلة  جميع طالبمن تكون مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة:

والعلمية حيث بلغ  دبيةفي مختلف كليات الجامعة األ (2016/2017)الدراسي للعام األول الدراسي الفصلالمكرمة في 

 .( طالباً 15206الدراسة ) لمجتمعجمالي العدد اإل

، القرى  أم بجامعة البكالوريوس مرحلة في الطالب من طالباً  (309)من الحالية الدراسة عينة تكونت الدراسة: عينة

 للعام األول الدراسي الفصل في ،متيسرةال عينةال طريقةب العينة اختيار تم قدو  ،والكليات ،المستويات جميع على موزعين

 .(2016/2017)الدراسي

التفكير  ومقياس(2011الوهاب) عبد إعداد من العقلية المرونة مقياس استخدام تم الدراسة غرض لتحقيق الدراسة: اأدات

 مع ليتناسب وتعديله تطويره جرى  والذي ((SchrawandDennison,1994دينسنو  شراو إعداد من ،وراء المعرفي ما

 .(2011وعبيدات) الجراح قبل من األردنية البيئة

 :العقلية المرونة مقياس أوال:

 والمرونة التكيفية المرونة قياسل التدريس هيئة ألعضاء موجه وهو (2011الوهاب) عبد المقياس بإعداد قام

 (2011الوهاب) عبد قام حيث ،العربية البيئة في لتطبيقه صالحهو و  المقياس وثبات صدق من تحقق وقد ،لديهم التلقائية

 المرونة :هما بعدين على توزعت عبارة30من تكون و  (غيرمتأكد–موافق–بشدة االستجابة)موافق ثالثي المقياس هذا بإعداد

 من المقياس صدق حساب وتم 30) -(16من العبارات وتقيسها التلقائية: المرونةو  15)-(1من االعبارات وتقيسه التكيفية

-(0,01مستويي عند إحصائيا دالة المعامالت جميع وكانت ،2كا باستخدام الصدقو  المحكمين دقبص االستعانة خالل
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 الذي ،التلقائية والمرونة التكيفية المرونة للبعدين: كرونباخ ألفا معامل طريق عن حسابه تم فقد المقياس ثبات أما (0,05

 دالة كانت وجميعها 0,769))ككل المقياس ثبات معامل بلغ حين في0,778)-0,738)التوالي على ثباتهما معامل نبلغ

 إحصائيا.

 علم بقسم اتمحكمالو  ينمحكممن ال(10عدد) على األولية صورته في المقياس عرض تم الحالية الدراسة وفي

 من وضوحها ومدى تحته، تندرج الذي البعد إلى العبارة انتماء مدى تحديد منهم طلب حيث القرى، أم جامعة في النفس

لتصبح عدد  ة،المقترح التعديالت بإجراء الباحث قام ثم عبارة، ألي حذف أو إضافة من يرونه وما والصياغة اللغة حيث

 البعدين بالتساوي، كذلك تم تعديل فئات االستجابة الثالثية( عبارة موزعة على 26النهائية ) ةصور العبارات المقياس في 

 .وبهذه التعديالت ا عتبر المقياس صادقًا بناء على صدق المحكمين ،وجعلها خماسية

 بلغ الدراسة عينة خارج من استطالعية عينة على المقياس بتطبيق وذلك الداخلي االتساق حسابالباحث ب قام كما

 معامالت حساب خالل من المقياس بنود صدق من التأكد تم فقد وعليه ،القرى  أم جامعة طالب من طالبا (50عددها)

 (التكيفية المرونة بعد)لفقرات االرتباط معامالت قيم فتراوحت عدها(وب   الفقرة وبين الكلية والدرجة الفقرة بين البينية) االرتباط

 االرتباط معامالت قيم تراوحتو  الكلية، الدرجة مع (0.531)وحتى (0.280)ومن بعدها، مع(0.620)وحتى (0.283)من

 الكلية. الدرجة مع(0.609)وحتى (0.360)ومن بعدها، مع (0.681)وحتى (0.384)من (التلقائية المرونة بعد)لفقرات

 عند حصائياً إ دالة البينية االرتباط معامالت قيم كذلك α(0.05–0.01)داللة مستوى  عند حصائياً إ دالة القيم جميع وكانت

 .للمقياس الداخلي االتساق على يدل مما(0.01)مستوى 

 كرونباخ، ألفا معادلة وباستخدام النصفية، التجزئة طريقة باستخدام وأبعاده المقياس ثبات من الباحث تحقق كما

 .(1جدول) يظهرها كما الحالية الدراسة أغراض تخدم مقبولة ثبات بدرجة المقياس تمتع إلى النتائج وأشارت
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 العقلية المرونة مقياس ثبات معامل:(1جدول)

 :وراء المعرفي التفكير ما ثانيا:مقياس

 مع ليتناسب وتعديله تطويرهب قام والذي (SchrawandDennison,1994)  ودينسن شراو من كل بإعداده قام

 بعد):هي أبعاد ثالثة على موزعة فقرة(42)من المعربة بالصورة المقياس ويتكون  (2011وعبيدات) الجراح األردنية البيئة

 (5)من المكون  ليكرت سلم خالل من فقراتها عن اإلجابة يتم( المعرفة معالجة وبعد ،المعرفة معرفة وبعد المعرفة، تنظيم

 معامل وحساب طالبًا، (73)من عينة وعلى األردنية الجامعية البيئة على صدقه مؤشرات من التحقق وجرى  .درجات

 راوحتت حيث لفا،أ كرونباخ معادلة خالل من ثباته من التحقق كذلك وجرى  الكلية، الدرجة مع للفقرات الداخلي االتساق

 تراوحت وقد ،االستقرار معامل حساب خالل من (0(93.فبلغ الكلي الثبات أما (0.78-0.89بين) ثباته معامالت

 .(0.73)يالكل بلغ فيما 0.73)-0.62)بين باإلعادة هثبات معامالت

 أم بجامعة النفس علم بقسم اتمحكمالو  ينمحكممن ال (10على) بعرضه الصدق من التحقق تم الحالية الدراسة يفو 

 والصياغة اللغة حيث من وضوحها ومدى تحته، تندرج الذي البعد إلى العبارة انتماء مدى تحديد منهم لبط   حيث ،القرى 

 .تذكر تعديالت بدون  المقياس فقرات المحكمون  أقر وقد عبارة، ألي حذف أو إضافة من يرونه وما

 عينة على المقياس بتطبيق وذلك، الداخلي االتساق حساب طريق عن المقياس صدق من التحقق تم كما

 بنود صدق من التأكد تم فقد وعليه ،القرى  أم جامعة طالب من طالبا (50عددها) بلغ الدراسة عينة خارج من استطالعية

 معامالت قيم تراوحتف ،وبعدها اتالفقر  وبين الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت حساب خالل من المقياس

 الدرجة مع (0.732)وحتى (0.314)ومن بعدها، مع (0.726)وحتى (0.298)من (المعرفة تنظيم بعد)لفقرات االرتباط

 بعدها، مع (0.818)وحتى (0.453)من تراوحت (المعرفة معرفة بعد)لفقرات االرتباط معامالت قيم وأن الكلية،

 الفقرات عدد كرونباخ ألفا معامل براون -سبيرمان ثبات معامل ينأالجز  بين االرتباط معامل البعد/المقياس

 13 0.70 0.70 0.54 التكيفية المرونة

 13 0.82 0.81 0.68 التلقائية المرونة

 26 0.85 0.76 0.62 الكلية الدرجة
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 تراوحت(المعرفة معالجة بعد)لفقرات االرتباط معامالت قيم وأن ،الكلية الدرجة مع (0.691)وحتى (0.480)ومن

 حصائياً إ دالة القيم جميع وكانت ،الكلية الدرجة مع (0.705)وحتى (0.322)ومن بعدها، مع (0.721)وحتى (0.411)من

 .(2جدول) في كما البينية االرتباط معامالت وجاءت ،α(0.05–0.01)داللة مستوى  عند

 وراء المعرفي التفكير ما لمقياس البينية االرتباط تمعامال:(2جدول)
 الكلية الدرجة المعرفة معالجة المعرفة معرفة األبعاد

 0.937 0.791 0.695 المعرفة تنظيم

 0.873 0.732  المعرفة معرفة

 0.910   المعرفة معالجة

 

 أشارت حيث ،كرونباخ ألفا معادلة وطريقة النصفية التجزئة طريقة باستخدام المقياس ثبات من الباحث تحقق وقد

 .(3جدول) خالل من واضح هو كما ،مقبولة ثبات بمعامالت المقياس تمتع إلى النتائج

 وراء المعرفي التفكير ما مقياس ثبات معامل:(3جدول)

 العبارات عدد كرونباخ ألفا معامل براون -سبيرمان ثبات معامل ينأالجز  بين االرتباط معامل البعد/المقياس

 19 0.88 0.79 0.65 المعرفة تنظيم

 12 0.87 0.83 0.71 المعرفة معرفة

 11 0.84 0.76 0.61 المعرفة معالجة

 42 0.94 0.91 0.83 وراء المعرفي التفكير ما

 

 كلية عمادة من الموافقة أخذ تم للتطبيق وصالحيتها الدراسة أداتا وثبات صدق من التأكد بعد : الدراسة إجراءات-

 جامعة طالب على رابطها وتوزيع إلكترونية صورة إلى الدراسةي أدات تحويل تمو  ،العينة على بيقتطالب للسماح ،التربية

 أسمائهم من والتحقق جامعةال موقع على الدخول خالل من لجامعةل الطالب انتساب من التأكدو  ،عليها لإلجابة القرى  أم

 للعلوم حصائيةاإل البرامج حزمة على وإدخالها وتنظيمها ردودال تجميع تم ثم ومن ،االستجابة ضمن الموجودة
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 نتائج ضوء في التوصيات وصيغت ،السابقة والدراسات النظري  إلطارا ضوء في النتائج تر سف  و  (SPSSاالجتماعية)

 الدراسة.

 (القرى؟ أم جامعة طالب لدى العقلية المرونة مستوى  )ما ولاأل  الدراسة سؤال عن ومناقشتها: لإلجابة الدراسة نتائج-

 من بكل العقلية المرونة مقياس عبارات على العينة أفراد الستجابات ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط حساب تم

 5 /4، 4=  1-5كالتالي:  العينة أفراد لدى العقلية المرونة مستوى  تحديد وتم التلقائية( و)المرونة التكيفية( )المرونة بعديه

 3.40إلى  2.60< دون المتوسط، 2.60إلى  1.80<منخفض، 1.80إلى  1.00(: 0.08مستويات يكون المدى )

 ( ذلك.4يبين الجدول ) جدا كمامرتفع  5.00إلى  4.20< مرتفع، 4.20إلى  3.40< متوسط،

 القرى  أم جامعة طالب لدى العقلية المرونة مقياس أبعاد ياتمستو (:4جدول)

 المرونة مستوى  المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد العقلية المرونة مقياس أبعاد

 مرتفع 0.41 4.09 309 التكيفية المرونة لبعد العام المتوسط

 مرتفع 0.53 4.01 309 التلقائية المرونة لبعد العام المتوسط

 مرتفع 0.44 4.05 309 ككل للمقياس العام المتوسط

 من أعلى لديهم التكيفية المرونة وأن مرتفع، الدراسة عينة لدى العقلية المرونة مستوى  أن (4جدول)ال من ظهري

 بلغ بينما (4.05العقلية) المرونة مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام المتوسط بلغ حيث التلقائية؛ المرونة

 المعياري  االنحراف قيم وتشير التوالي. على (4.01و) (4.09التلقائية) والمرونة التكيفية المرونة من لكل العام المتوسط

 دراسة نتيجة مع اختلفت النتيجة هذهو  ،الكلية للدرجة (0.53و) لألبعاد (0.53إلى  0.41بين) ما تراوحت والتي

 المرونة مستوى  أن نتائجهم أظهرت حيث (2016)رون وآخ يونس بني دراسةو  (2015الهزيل) دراسةو  (2013بقيعي)

تائج الدراسة الحالية في أن ن لتتفق (2016عبد الحافظ ) لدى دراسة جيدبمستوى ، وهي متوسطة الطالب لدى العقلية

( 2018ودراسة محسن والسماوي )  (Yucel et al., 2016)دراسة يوسل وآخرون  مع ى المرونة العقلية مرتفعمستو 

 والتطور والتغير الجامعة طالب يعيشها التي العمرية لمرحلةل وفقاالحالية  النتيجة تعزى  أن ويمكن (2020)بشارة  دراسةو 

 للحياة أعمق فهم لديه ويصبح، المرحلة هذه في الفرد يتغير حيث، الجامعية مرحلةلل دخولهم ذمن تفكيرهم على يطرأ الذي

حداث المواقف واأل ولعل ،العقلية المرونة في ونموا تطورا منه يستدعي الذي األمر وهو ،حوله يدور لما أكبر واستيعاب
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 لنفسية واالجتماعيةا األوضاع هذه مثل مع التكيف إلى الحاجة تطلبت-وهو ما يتصف به الوقت الحالي-واألزمات 

 مجتمع يعيشه الذي والثقافي الفكري  التنوع لمستوى  أيضا ذلك رد يمكنيد، و جد هو ما لتقبل عقليةال المرونة أي الجديدة،

 قدف ،الحالية الدراسة نتائج على أثر قدربما  يكون  بدوره الذي األمر ،خاص بشكل المكي والمجتمع عام بشكل الغربية

 األداء من يرفع أن شأنه من الواحد المجتمع في الثقافات تعدد أن إلى ((Kim&Omizo2005واوميزو كيم دراسة أشارت

 المكي. المجتمع عن فما يعر  وهو ،الفرد لدى المعرفي والنمو

قام  القرى؟( أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  ما )ثانيال الدراسة سؤال عن لإلجابة-

وراء  التفكير ما مقياس عبارات على العينة أفراد الستجابات المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط حسابالباحث ب

 أفراد لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  تحديدتم و  المعرفة( معالجة، المعرفة معرفة، المعرفة وأبعاده)تنظيم المعرفي

دون  2.60إلى  1.80منخفض، < 1.80إلى  1.00(: 0.08مستويات يكون المدى ) 5 /4، 4=  1-5كالتالي:  العينة

 نتائج وتظهرمرتفع جدا  5.00إلى  4.20مرتفع، <  4.20إلى  3.40متوسط، <  3.40إلى  2.60المتوسط، < 

 .(5الجدول) في للعينة حصائياإل التحليل

 القرى  أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ما ياتمستو  (:5جدول)

 

 

 

 التفكير مستوى  المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط العدد وراء المعرفي التفكير ما أبعاد

 مرتفع 0.62 3.91 309 المعرفة تنظيم بعد العامل المتوسط

 مرتفع 0.62 3.94 309 المعرفة معرفة بعد العامل المتوسط

 مرتفع 0.66 4.00 309 المعرفة معالجة بعد العامل المتوسط

 مرتفع 0.58 3.95 309 وراء المعرفي التفكير ما مقياس العامل المتوسط
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 المعرفة معالجة مستوى  وأن تفع،ر م العينة أفراد لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  أن (5الجدول) من تضحي      

 المتوسط بلغ حيث األخيرة؛ المرتبة في يأتي لديهم المعرفة تنظيم مستوى  وأن المعرفة،  معرفة مستوى  من أعلى لديهم

 من لكل العام المتوسط بلغ بينما (،3.95)وراء المعرفي التفكير ما مقياس على الدراسة عينة أفراد استجابات العامل

 المعياري  االنحراف قيم وتشير التوالي. ى( عل00.4(و)3.94(و)3.91المعرفة) ومعالجة المعرفة معرفة المعرفة، تنظيم

 أبو من: كل دراسة نتيجة مع اختلفت النتيجة هذهو  ،العينة أفراد آراء تجانس إلى (0.66إلى  0.62بين) ما تراوحت والتي

 أفراد أن نتائجهم أظهرت إذ (2021الزغول والصرايرة ) من (2016الحافظ) عبد دراسةو  (2015الشريدة)و  (2015لطيفة)

 الجراح دراسة مع نتائج الدراسة الحالية اتفقت بينما ،وراء المعرفي التفكير ما من متوسطا مستوى  يمتلكون  العينة

 إلى االرتفاع في الدراسة الحالية عزو ويمكن (2016خريسات)ودراسة  (2014علي) ودراسة (2011وعبيدات)

 الطالب بها ي كلف التي والواجبات البحوث إلى أو التدريس هيئة أعضاء قبل من المستخدمةها وطرق التدريس ستراتيجياتإ

 من يزيد هذا وكل واإلنترنت، العلمية، والمجالت الكتب، في البحث أجل من المكتبة إلى الدورية الزيارات تتطلب التي

 تجعل األمور هذه وكل ،المعرفة ما وراء مرحلة إلى المعرفة مرحلة من االنتقال يم فيسه قد مما وقدراته، الطالب مدارك

 القاعة داخل للمناقشات أن ماك ،العلمية المادة مع المباشر التفاعل نتيجة يتلقاها، التي بالمعرفة وعياً  أكثر الطالب

 يقوم الطالب إن حيث ،معرفية عمليات من عليها ينطوي  وما ،لديه التي بالمعرفة فردال وعي زيادة في دوراً  الدراسية

 أحداث من الواقع يشهده ما وربما ،والمنظ م والمقي م والمراقب والمجيب السائل بدور يقوم فهو ،نفسه الوقت في عدة بأدوار

المجتمع ، ويجعل الفرد منتبها لغاياته وأدواره في السابق من أسرع بشكل المهارات هذه صقلي اليوم والعالم الفرد حياة في

 .ومقوما ألموره ومقيما لها قياسا على وضعه ضابطاو  بالمعرفة يجعله مخططا والحياة، ما

 العقلية المرونة مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل )الثالث الدراسة سؤال عن لإلجابة-

 الستجابات الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت حساب تم (القرى؟ أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ماو 

 (:6الجدول) سيوضحه كما ،ةحد على المقياسين من كل أبعاد من بعد كل على العينة أفراد
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 :وراء المعرفي التفكير ماو  العقلية المرونة بين العالقة (6جدول)

 

 المرونة درجات (بينα≤0.05مستوى) عند اإحصائي دالة إيجابيةارتباطية  عالقة هنالك (أن6) الجدول يوضح

 ستنتجوي   (.0,623بيرسون) ارتباط معامل بلغ حيث القرى؛ أم جامعة طالب لدى المعرفيوراء  التفكير ما ودرجات العقلية

 لديهم، العقلية المرونة مستوى  زاد كلما يزداد القرى  أم جامعة طالب لدى وراء المعرفي التفكير ما مستوى  أن ذلك من

 وهي (2018جنابي )ال دراسة( و 2016)عبد الحافظ دراسة  نتيجة مع متفقة النتيجة هذه أن يبدوو  ،صحيح والعكس

 هذه على نبه نظري  أساس لوجود وذلك ،أخرى  جهة من السابقة والدراسات جهة من النظري  األدب مضامين مع منسجمة

 ،المعرفية فوق  التفكير بعمليات ترتبط   تفكيرية مهارة   العقلية المرونة أن من (2007جروان) إليه ألمح ما ذلك ومن، العالقة

 وال ،ما مشكلة أو لمثير   االستجابة عند التفكيري  النشاط ممارسة خالل بهما وتوجه والتقييم، للمراقبة تخضع نهاإ حيث من

ات مع التكيُّف في التفكير مرونة عن غنى  التعليمية المؤسسة في والمتعل ِّم المعل ِّم يواجهها التي الجديدة والمعلومات المستجد 

 هميمكن الجامعات في التدريس ةئيه أعضاء نفإ العالقة ذههل ونتيجة .العملية ةحياال في المهارة هذه عن غنى وال وخارجها،

 نيرتبطا ةعقليال والمرونة وراء المعرفي التفكير ماالسيما وأن  ،البالط لدى متغيرينال إحدى بتنمية العالقة ذهه توظيف

 .اآلخر فيبالتغيير  سيقود حدهماأ في التغيير نفإ إحصائيا دالة بطريقة معا

 

 

 

 وراء المعرفي التفكير ما المعرفة معالجة المعرفة معرفة المعرفة تنظيم المقياس\البعد

 0.529 0.509 0.467 0.487 التكيفية المرونة

 0.612 0.591 0.549 0.556 التلقائية المرونة

 0.623 0.600 0.555 0.569 العقلية المرونة



 ISSN 2519-7436، ة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا، جمةل علمية حممكّ  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

895 
 

 :الدراسة توصيات-

 :يلي بما توصي ،نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

وتوجيه  في زيادة التفوق األكاديمي،لمرونة العقلية والتفكير ما وراء المعرفي لدى الطالب لاستثمار المستوى المرتفع  -

 التخطيط والحشود. إدارات، و الطالب األكثر تميزا وإبداعا لمراكز االبتكار، واالختراعات

 لدى وراء المعرفي التفكير ماو  ،العقلية المرونة تطوير كيفية على وتأهيلهم الجامعةب سالتدري هيئة أعضاء تدريب ضرورة-

 .وورش عمل دورات إقامة أو لها المساعدة المواد أو المناهج طريق عن ،حياتهم في أهميتها على الطالب وتنبيه الطالب

ليتم الوقاية  المعرفي سلبا ما وراءالضوء على المؤثرات التي تؤثر على المرونة العقلية والتفكير  فيها طسلإعداد دراسات ي   -

 .من قبل المؤسسات التربوية النفسية واالجتماعية للتعرض لها أكثر أو إيجابا منها،

 -المراجع:و  المصادر

عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع  (.6)ط  النظرية والتطبيق: تعليم التفكير (.2017). محمد، نوفل؛ و صالح، أبو جادو

 .والطباعة

جامعة الباحة بالمملكة العربية  يالمعرفي لدى طلبة كلية التربية ف ما وراء(. مستوى التفكير 2015) .أبو لطيفة، لؤي 

 .81-10،109))3. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية .السعودية

المعرفة في  ما وراء(. دراسة الفروق الناتجة عن التفاعل بين أبعاد الذكاء الوجداني ومهارات 2014) .صالحة ،امحديش

 .السعودية –التربية وعلم النفس دراسات عربية في التحصيل الدراسي لدى طالبات المدارس العادية والمطورة. 

3(49) ،137 - 187. 

(. الجمود الذهني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت والتحصيل الدراسي والجنس لدى طلبة 2008). بركات، زياد

 . 192 - 173 ،(1)23 .نسانية واالجتماعيةالعلوم ال  -تة للبحوث والدراسات مؤ .المرحلتين األساسية والثانوية

طالل.  بن الحسين جامعة طلبة من عينة لدى األكاديمي والتحصيل المعرفية المرونة بين (. العالقة2020، موفق. )بشارة

 .333 – 313(، 6)2. مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث
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السادس لكلية المؤتمر العلمي ورقة مقدمة إلى  ؟تعليم المعرفة أم تعلم ما وراء المعرفة. ، أبريل(2005. )البغدادي، محمد

 مصر. جامعة القاهرة، الفيوم،.)التنمية المهنية المستدامة للمعلم العربي(. التربية

مجلة العلوم النفسية الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طلبة السنة الجامعية األولى.  ما وراء(. 2013). نافز ،بقيعي

 .358 - 329، (3)14 والتربوية.

 (. المرونة العقلية واالجتماعية وعالقتها بالتقبل البين2016) .والزعارير، أحمد؛ الشمري، سعود؛ بني يونس، محمد

 .465 – 451 ،43. نسانية واالجتماعيةالعلوم ال  :دراسات . شخصي لدى طالب جامعة تبوك

 ،(30. )والمعرفة مجلة القراءة.المعرفة في تعليم القراءة ما وراءستراتيجيات إ(. اتجاهات حديثة في 2004) .بهلول، إبراهيم

148 – 280. 

المعرفي لدى عينة من طلبة جامعة  ما وراء(. مستوى التفكير 2011) .عالء الدين ،وعبيدات ؛عبد الناصر، الجراح

 . 162 - 145 ،(2)7.المجلة األردنية في العلوم التربويةاليرموك في ضوء بعض المتغيرات. 

 الفكر. عمان: دار(. 3ط) وتطبيقاتتعليم التفكير مفاهيم (. 2007) .فتحي ،جروان

مجلة  ة.(. التفكير ما فوق المعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة كلية التربية األساسي2018) .الجنابي، ندى

 .289– 24،258. الفنون واألدب وعلوم النسانيات واالجتماع

ام ومكونات ما وراء الذاكرة والمرونة العقلية (. بعض عوامل الذاكرة وقدرات االستدالل الع2015). الحربي، مروان

 – 452،(3)9. مجلة الدراسات التربوية والنفسية. كمتغيرات تنبؤية بكفاءة التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية

471. 

 . )رسالةسالمية بغزةونة األنا لدى طالبات الجامعة الرشادي مقترح لزيادة مر إفاعلية برنامج .(2009).حسان، والء

 .. الجامعة اإلسالمية، غزة(ماجستير منشورة

مجلة  .(. القوة الرياضية وعالقتها بمهارات ما وراء المعرفة لطلبة المرحلة الثانية2011) .والدليمي، باسم ؛الحسني، غازي 

 .181 - 170 ،(2). نبار للعلوم النسانيةجامعة األ 

مجلة كلية  .المعرفي لدى طلبة الجامعة وعالقته بالتحصيل األكاديمي ما وراء(. مستوى التفكير 2016) .خريسات، محمد

 .203 -232،(168)3 التربية.
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تنمية المرونة المعرفية و أثرها في اكتساب المفاهيم لدى عينة من طلبة كلية العلوم (. 2008) .الكريم خضر، عبد

 األردن. ،)أطروحة دكتوراه منشورة(. جامعة اليرموكالتربوية

 فيه والفروق  تبعا مؤتة جامعة طلبة لدى معرفية ما وراءال العمليات (. مستوى 2021، عماد؛ والصرايرة، أسماء. )الزغول

 .399 – 382(، 7)5.مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوثالكلية.  ونوع االجتماعي للنوع

دراسة في التركيب  :المعرفة وعالقتها باالضطرابات االنفعالية وبالعصابية ما وراء( . عوامل 2012) .أحمد، الزيداني

 ،(2)4. مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية. ةالمعرف ما وراءالعاملي والصدق التكويني لمقياس 

313 - 364. 

(. فاعلية برنامج قائم على التقييم الدينامي في تنمية المرونة العقلية لدى أطفال 2021) .وإبراهيم، هبة ؛سيد، أسماء

 .122 – 73(، 111)31.المجلة المصرية للدراسات النفسية .الروضة المعاقين سمعيا

المجلة هما. المعرفي والحكمة لدى عينة من طلبة الجامعة والعالقة بين ما وراء(. مستوى التفكير 2015) .محمد ،الشريدة

 .415 - 403 ،(4)11. األردنية في العلوم التربوية

التدريس المتعلقة بالتفكير ما وراء  الستراتيجيات(. مدى ممارسة معلمي الكيمياء 2021). جهاد والمومني، ؛شناق، الماجد

(، 3)5 .ة بغزةوالنفسيمجلة العلوم التربوية ن. نحو مهنة التدريس في المرحلة الثانوية باألرد واالتجاهالمعرفي 

73 - 94. 

. مجلة األستاذالمعرفي وعالقته بالمرونة المعرفية لدى طلبة الجامعة.  ما وراء(. التفكير 2016) .ثناء، عبد الحافظ

2(217)، 358 – 410. 

نجاز لدى أعضاء هيئة من منظور زمن المستقبل وأهداف اإل(. المرونة العقلية وعالقتها بكل 2011) .صالح ،عبد الوهاب

 .78 – 20 ،(20. )مجلة بحوث التربية النوعيةالتدريس بالجامعة . 

رياضيات -. ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الرابعالمعرفة المفهوم والداللة ما وراءالمعرفة و (. ، يوليو2004) .عبيد، وليم

 .مصر، القاهرة، التعليم العام فى مجتمع المعرفة

تنمية مهارات التفكير: نماذج نظرية وتطبيقات عملية (. 2009). موفق ،وبشارة؛ عبدالناصر، والجراح؛ عدنان، العتوم

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  2).)ط
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 . 363 – 327 ،(2)22 .سالميةوالدراسات ال
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 .334 – 289(،21)7 .التربيةمجلة البحث العلمي في  .المدركة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 249 - 211 ،(6معرفي وتفسير السلوك المرضي. دراسات نفسية و تربوية. ) ما وراء(. التفكير ال2011) .فريدة ، قماز
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 المراهقين األيتاموجودي في خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  إرشاديبرنامج  اعلّيةف
 

 مراد كاسب عبد البوات
 وزارة التربية والتعليم

 انس صالح الضالعين
 جامعة مؤتة

  
 الُملّخص

 
 األيتاموجودي في خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  إرشادي برنامج فاعلّية إلى التعّرفإلى  الّدراسةهذه هدفت 

لوا أعلى الدرجات على مستوى من الذين سجّ  ا( طالب  20من ) الّدراسة عّينة تكّونتو ، المراهقين في لواء األغوار الجنوبية

تطوير مقياسي  تم ،الّدراسةولتحقيق أهداف  .تجريبية وضابطة :إلى مجموعتين وتّم توزيعهم مناصفة، أزمة الهوية

تكّون من ، وجودي إرشادي كما تم بناء برنامج، مناسبين بدالالت صدق وثبات عاوقد تمتّ  ،الهوية مقياس أزمة الّدراسة

 روق دالةف ا. وقد أشارت النتائج إلى وجودبواقع جلستين أسبوعي   ،( دقيقة50ة كل منها )مدّ  ةإرشادي( جلسة 12)

الهوية لصالح المجموعة التجريبّية  التجريبّية والّضابطة في خفض أزمة :المجموعتين أفراد أداءطات ئي ا بين متوسّ إحصا

 :البرنامج في خفض مستوى أزمة الهوية في القياسين فاعلّية إلى استمرار ،اأيض   ،وأشارت النتائج، على القياس الَبعدي

مؤسسات زيادة اهتمام ها: من أهمّ  ،مجموعة من التوصياتى لإ الّدراسةصت وخلُ ، ة شهرالَبعدي والتتّبعي بعد مدّ 

 النفسية وإشباعها. األيتامبحاجات  ،األيتامكالجمعيات الخيرية ودور رعاية  ،المجتمع المدني

 ن.و المراهق األيتامالطلبة ، أزمة الهوية، وجودي إرشاديبرنامج  الكلمات المفتاحّية:
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The effectiveness of an existential counseling program in reducing 

identity crisis among adolescent orphan students 

 

 

 

Abstract 

 
  The current study aims to identify the effectiveness of an existential counseling 

program in reducing the identity crisis among adolescent orphan students in the Southern 

Jordan Valley. The study sample consists of (20) students who scored the highest scores on 

the level of identity crisis. They were divided equally into two experimental and control 

groups. In order to achieve the objectives of the study; the two scales of the study, the 

identity crisis scale, were developed. They both have appropriate indications of validity and 

stability. An existential counseling program was also built, which consisted of (12) 

counseling sessions, each of 50 minutes, with two sessions per week. The results indicates 

that there were statistically significant differences between the performance averages of the 

members of the experimental and control groups in reducing identity crisis in favor of the 

experimental group on the dimensional measurement. The most important 

recommendations are: Increasing the attention of civil society institutions, such as charities 

and orphanages, to the psychological needs of orphans and their satisfaction. 

Key words: existential counseling program, identity crisis, orphan students, adolescents. 
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 :مةقدّ الم  
 نتيجة فقدانه ألحد األبوين قبل بلوغ سنّ  ؛النفسية واالجتماعية في حياته تكالمن المش اكثير  يواجه اليتيم 

 تعدّ  ،للكثيرينوكما هو معروف ، األبوين ؛من السند األسري  واالهتمامحيث يكون بحاجة إلى الرعاية ، ةالثامنة عشر 

في  واالنخراطن مرحلة المراهقة هي مرحلة اإلعداد حيث إ، حياة المراهقين فيالرعاية األسرية الطبيعية الجزء األكبر 

 .لهذه الفئة كثيرةي خلل يحدث في هذه المرحلة قد يؤدي إلى حدوث مشكالت وأ، الحياة

لرعاية األبناء  أمر ضروريّ  هماوجودف ؛ا في التنشئة األسرية الطبيعيةي  ا وجوهر ا أساسي  وجود األبوين مطلب   ويعدّ 

، لألسرة اكارثي   اأمر   هماحيث يعد فقدان، ع في بناء األسرةيطرأ خلل وتصدّ ، أو األم، ى األبوعندما يتوفّ ، بهم واالهتمام

 Nassarعة لهذه الفئة )والنشاطات المتنوّ ، ولكن من الممكن التخفيف من وطأة هذه المشكلة من خالل الرعاية المساندة

and Banat, 2017) 

ما يؤدي الُيتم؛ك، حالتهم النفسية فيا ر سلب  من المشكالت والصعوبات التي تؤثّ  الكثيرحياة المراهقين  وقد تواجه

 ,Ballan)ويفقد فيها المراهق معنى حياته ، والمنافسة وغير مقبلة على الحياة، خائفةو  رةإلى خلق شخصية متوتّ 

2011.) 

 ,Al-Bazبها األطفال الذين فقدوا السند األسري، حيث تشير دراسة الباز ) مرحلة حرجة يمرّ  الُيتمويعد 

رك بصماته حتى بعد أن يكبر، شخصية الطفل، ويت فيا ا كبير  ر تأثير  ( إلى أن الحرمان من الرعاية األسرية يؤثّ 2013

والمواجهة  ،واإلبداع ا على المنافسةإقدام   سة وخائفة، وأقلّ إلى خلق شخصية متوجّ حداهما فقد يؤّدي فقدان الوالدين أو أ

 (.Banat and Nassar, 2017مع األقران )

هم في حاجة إليها،  خبراتو شخصياتهم وتكسبهم مهارات  فيإيجابية  عاية األسرية للمراهقين لها آثارن الر إ

ا عليهم )بلخير، ينعكس سلب   ، األمر الذيا بهذا األمرا بالغ  هم يتأثرون تأثير  ن المراهقين الذين فقدوا أحد والديهم فإنعلى أ

Balkhair, 2017) 

ويهدف إلى مساعدة الفرد  ،ز على الجانب الروحي في اإلنسانه إنساني يركّ يمثل العالج بالمعنى توجّ 

والتي تسبب له اضطرابات مختلفة مع ذاته، ومع عالمه الخارجي، من خالل  ،باكتشاف المعنى المفقود في حياته

 (Azzam, 2015 من التركيز على الجوانب السلبية) ، والطاقات الكامنة التي يمتلكها بدال  ةاإليجابيتبصيره بالجوانب 
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ى لإويحول دون الوصول  ،والعالج بالمعنى هو األسلوب األمثل والمعتمد عندما يحدث إحباط يخفى وراءه

معنى محسوس وملموس في الحياة، ووجود الشخص وكينونته ى لإالوصول  فيما يؤدي إلى الفشل  هم بواطن األمور؛تفّ 

، ويعود الفضل في ظهور هذا النوع هوجودالشخص لمعنى حياته والغاية من  فقدانإلى يؤدي  األمر الذيفي الحياة، 

 (.Ahmad, 2017ان وجوده في المعتقل)الذي صاغ هذا النوع من العالج أبّ  (Frankel)فرانكلى لإمن العالج 

ا طلق مصطلح المعنى الوجودي للحياة، ووفق  أول من أVictor Frankel))فيكتور فرانكل ويعدّ 

إليجاد  والسعيالوجود ذاته، ومعنى الوجود،  ح الوجودي ليشير إلى ثالثة جوانب:مصطل (، يستخدمFrankel)لفرانكل

 (Frankel, 1982المعنى )إرادة  :أي ؛معنى محسوس في الوجود الشخصي

 Identityفي مقابل اضطراب الهوية )، (Identity learningم الهوية )ويحدث في مرحلة المراهقة تعلّ 

Confusionالعملية من خالل وتبدو هذه ، يقوم المراهق بعملية تجريب هويات مختلفة وانتقاء الهوية المناسبة (؛ إذ

وأنماط سلوكه ، وصداقاته، وتفكيره، وميوله، رات والتطورات التي تطرأ على اهتمامات المراهقالتغيّ 

 .(Hassoun،)2010ومعتقداته

ات التي تتعلق باالختيار متغّير وال، ة بدائلوتشير أزمة الهوية إلى فترة اتخاذ القرار الخاص باالختيار بين عدّ 

 ،بشكل خاص (ريكسون )إو ،جمع علماء النفس عامةويُ ، والقيم الجنسية ،والسياسية والمعتقدات الدينية، والمفاهيم، المهني

والتفاعل بين العوامل المختلفة ، فكمحاولة للتكيّ ، والنموّ ، روالتغيّ ، رعلى أن الشخصية تقوم على مبدأ التطوّ 

(Iskandarani, 2011.) 

مرحلة  مرحلة المراهقة، حيث تعدّ الصعوبات النمائية التي تواجه الفرد في  ىحدوتشير أزمة الهوية إلى إ

من  :مثل ،أن المراهق يبحث عن اإلجابة عن األسئلة الوجودية التي تشغلهة مرحلة الضغط النفسي، لذلك نجد المراهق

ا مع مشوش   يكون أن إما و  ا مع ذاته،أنا؟ ما هو دوري في الحياة؟ وما هي غاية وجودي؟ فإما أن يكون الفرد منسجم  

 (.Erikson, 1994نفسه، واآلخرين )

ر في كل مرحلة من من الصراع والتوتّ  عّينةدرجة م( عملية النمو بأنها نتاج (Eriksonريكسون ويصف إ

ف لمتطلبات المجتمع، وفي الوقت نفسه يحاول الفرد أن المراحل النمائية التي يكافح الفرد فيها من أجل تحقيق التكيّ 
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ل النمائية بأنها أزمة عن الصراع في كل مرحلة من المراح ريحافظ على فرديته ووجوده الشخصي، ويعبّ 

 ((Iskandarani, 2017نفسية

ي هذه المرحلة، وهو يرى أن هناك الشخصية ف الّدراسةالهوية كمحاولة  تشّكل( مفهوم Marciaوطور مارشيا )

الشخصية، وهي أربعة أمزجة مختلفة في تشكيل الهوى، تلك التي  أشكال من الهوية تنشأ في فترة الذروة لنموّ  ةربعأ

ر ، ويتم تحديد هوية الفرد من خالل مقابلة شخصية يتغيّ ( سنة22-18من)رة الممتدة في مرحلة المراهقة المتأخّ  تشّكل

 (Al-Katnani, 2019رد )ر الظروف االجتماعية التي يعايشها الفمحتواها بتغيّ 

عدم وجود هوية ناضجة غير قادرة على تجاوز المشكالت والصعوبات، والخبرات  وتحدث أزمة الهوية في ظلّ 

ها، أو قد تكون ناتجة عن ضعف الذات في التوافق واالنسجام مع األنظمة وعدم القدرة على حلّ  ،السلبية في الحياة

 Devi andل من حدوث أزمة الهوية )تحقيق الهوية الناضجة لدى المراهق تقلّ  المعرفية والثقافية السائدة، لذلك فإن

Jysatana, 2016)كما وّض  ،ة، وللهوية جوانب رئيس( حهاRaibour, 2018)الهوية الدينية، والهوية ، وهي :

 المعرفية، والهوية االجتماعية. 

حيث  اضطراب الدور، :هناك شكالن الضطراب هوية األنا ،(Erikson, 1994ريكسون )ومن وجهة نظر إ

أزمة الهوية،  ما يؤدي إلى إعاقة المراهق لحلّ  ، وأدوار شخصيته، واجتماعية ثابتة؛يفشل المراهق في تحديد أهدافه

وحدة متكاملة إيجاد ، وينتج هذا االضطراب نتيجة فشل المراهق في عّينةدة نحو أدوار موتمنعه من القيام بالتزامات محدّ 

ويمثل تبني هوية سالبة درجة أعلى من االضطراب،  تبني هوية أنا سالبة،، و نتيجة التناقضات لديهالطفولة حياته بمن 

ك ي قيم وأدوار اجتماعية مقبولة، بل يتجاوزها إلى إحساس المراهق بالتفكّ حيث ال يقتصر األمر على عدم الثبات في تبنّ 

 ة للمجتمع. ا، ومضادّ ي قيم وأدوار غير مقبولة اجتماعي  تبنّ ى لإيدفعه الذي الداخلي 

وانتهت هذه ، لتقديم صورة أكثر إجرائية لتشكيل الهوية الّدراساتمن  الكثير( Marshiaضاف جيمس مارشيا)وأ

كما انتهت إلى أن  ،ودراسة رتب الهوية، ومجال الهوية االجتماعية، لوجيةيو إلى تحديد مجال الهوية األيد الّدراسات

جاءت  ،هنا (. ومنAbu Asaad, 2015وغياب األزمة )، ظهورال :هما ،الهوية تتحدد بعاملين أساسين تشّكلطبيعة 

 .المراهقين األيتاموجودي في خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  إرشاديبرنامج  فاعلّيةالحالية في استقصاء  الّدراسة
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 :الّدراسة شكلةم  

، كدراسة في مجال المراهقة الّسابقة الّدراسات لما توصلت إليه البحوث و الحالية استكماال   الّدراسةمشكلة  تعدّ 

التي أظهرت نتائجها أن المراهقين المقيمين مع أسرهم أكثر قدرة على إنجاز الهوية ( Morqous, 2006مرقص )

وتحتاج إلى ، فرادا في حياة األالمراحل المهمة جد  ومرحلة المراهقة من ، مقارنة بالمراهقين المقيمين في دور الرعاية

من ضغوطات كبيرة نتيجة  األيتامن من حيث يعاني المراهقو ، المحيطين بالفرد فراداالهتمام والرعاية من جميع األ

دين أو اللها أحد الوالوالتغيرات األسرية التي فقدوا من خ ،من جهة ةكالتغيرات النمائي ،رات التي قد حدثت لهمالتغيّ 

 .هما من جهة أخرى كلي

 ,Al-Baz) حيث تشير دراسة الباز، بها األطفال الذين فقدوا السند األبوي  مرحلة حرجة يمرّ  الُيتمويعد 

، ويترك بصماته حتى بعد أن يكبر، شخصية الطفل فيا ا كبير  ر تأثير  ( إلى أن الحرمان من الرعاية األسرية يؤثّ 2013

وهذا ما أشارت إليه دراسة  ،هما إلى حدوث الكثير من المشكالت النفسية عند اليتيمالوالدين أوكالفقد يؤّدي فقدان أحد 

 واضطراب ،نت وجود عالقة طردية بين وجود الطفل مع والديه أو في دور الرعايةبيّ  التي( Al-Harbi, 2017) الحربي

األمر الذي ساعد ، النفسية على اختالفها ماأليتاي حاجات من المؤسسات ال تلبّ  (%86)ن حيث إ، صحتهم النفسية

 السلوكية. هممشكالتعلى ظهور 

لشعورهم بالعجز عن  ؛في مرحلة المراهقة األيتاموتزداد مشكلة فقدان المعنى وفقدان الهدف من الحياة لدى 

خالل عمله في  حساس الباحث بالمشكلة منوقد جاء إ، تجاه مستقبلهم على ذلك من تخّوف ما يترتبو ، قرانهممنافسة أ

ومشاركته بأعمال ، بمنطقة األغوار الجنوبية اتربوي   امرشد   ، بصفتهوزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية

ن له من حيث تبيّ ، تطوعيةالتي قّدم لهم خدمات حد العناصر ، وكانت الفئة المستهدفة أتطوعية لخدمة المجتمع المحلي

الذين يراجعونه في  األيتامومقابالت المعلمين بالنسبة للطلبة ، المقابالت الفردية ، خاصة سجالتيةالته المدرسخالل سجّ 

برزت  هنا، في الهوية اتشوش%(15)لديهم بما نسبته  األيتامأن سجالت المقابالت الفردية من مجموع المقابالت جميعها 

هم في خفض ية المتخصصة التي تساإلرشادا في البرامج ا واضح  حيث الحظ الباحث نقص  ، الّدراسةلدى الباحث مشكلة 

برنامج  فاعلّيةما في السؤال التالي:  الّدراسةشكلة يمكن صياغة مُ  لذلك .األيتامأعراض أزمة الهوية لدى المراهقين 
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ملكة المراهقين في مدارس لواء األغوار الجنوبية في الم األيتاموجودي في خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  إرشادي

هما مجموعة ا حدإ،في مرحلة المراهقة األيتاممن خالل معالجة تجريبية لمجموعتين من الطلبة ؟ وذلك األردنية الهاشمية

 .ياإلرشادض للبرنامج عرّ تتي، واألخرى ضابطة اإلرشادض للبرنامج تجريبية تتعرّ 

 :الّدراسة أسئلة

 :التاليةإلجابة عن األسئلة ى الإ الّدراسةسعت 

 :المجموعتين أفراد أداء( في متوسطي α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة هل ت .1

 ؟ياإلرشادلبرنامج ى الإ ُتعزى التجريبية والضابطة في مستوى أزمة الهوية في القياس البعدي 

المجموعة التجريبية  أفراد أداء( بين متوسط α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة هل ت .2

 ؟ياإلرشاداستمرارية أثر للبرنامج ى لإ ُتعزى في القياس البعدي والتتبعي لمستوى أزمة الهوية 

 :الّدراسة أهمّية

 :كما يلي ،والجانب التطبيقي، الجانب النظري  :جانبين تها منأهميّ  الّدراسةتستمد 

 :النظرية همّيةاأل

 األيتام، وهم نى المحزونينها فئة خاصة تسمّ ، حيث إالتي تناولتها عّينةال أهمّيةمن  الّدراسة أهمّيةتأتي  -

 ياإلرشادما يجعلهم بحاجة إلى الجانب  ؛نفسية مرتبطة بمرحلة المراهقة تكالالمراهقون الذين يعانون مش

 . ا يواجههم من مشكالتص ممّ يساعدهم على التخلّ لوالدعم 

ة إرشاديانات ومعلومات يمكن االستعانة بها في تخطيط وتنفيذ برامج المساهمة في توفير بي الّدراسةتحاول هذه  -

 في مرحلة المراهقة. األيتامخفض أزمة الهوية لدى الطلبة لأخرى 

وما  عّينةال أفرادالربط بينهما وبين طبيعة حياة  أهمّيةمع  ،زمة الهويةأل شامل تقديم أدب نظري  الّدراسةتحاول  -

 من مشكالت. يواجهونه

 :التطبيقية همّيةاأل

 إعداد برنامج مستند إلى العالج بالمعنى لمساعدة المراهقين في خفض أزمة الهوية. -
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ما  ؛هم في استثمار الجانب المعنوي في حياة المراهقينيسس ، فإنهل ثبوت فعالية البرنامج وأثرهفي حا -

 يسمح لهم بمساعدتهم على مواجهة مشكالتهم.

 .األيتامبفئة  هتمامالقرار لال ألصحابإضافة مقترحات  -

استقصاء استمرارية أثر حلة المراهقة والتأكد من فعاليته، و في مر  األيتامللطلبة  إرشاديتطوير برنامج  :الّدراسة فاهدأ

 المراهقين بعد انتهاء تطبيق البرنامج.  األيتاموجودي في خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  إرشاديبرنامج  فاعلّية

  :الّدراسة مصطلحات

ة التي تستند إلى العالج بالمعنى في خفض أزمة ياإلرشادبأنه: عدد من الجلسات  اويعرَّف إجرائي   :ياإلرشاد البرنامج

ق على والذي طبّ ، عةاألنشطة واإلجراءات المتنوّ من ة من خالل عدد ياإلرشادوالتي تتضمن تقديم الخدمات ، الهوية

 ( دقيقة.50ة كل جلسة )مدّ  ،ةإرشادي( جلسة 12ن من )تكوّ  حيث، األيتاممن الطلبة المراهقين  عّينة

، الفشل في تحقيق هوية األنا عند المراهق بأنها( Al-Sayid, 2015السيد ) يعّرفها (Identity Crisis):أزمة الهوية

بالهوية متصف وهي الكفاح والنضال الذي قد يفرض على المراهق وهو يحاول أن يحصل على إحساس أو شعور 

ا بالدرجة التي وتعرف إجرائي   وارتباك الدور. تفيشعر بالتشتّ ، وتنشأ عندما يفشل الفرد في تحديد هويته، باالطمئنان

 .الّدراسةدها المقياس المستخدم إلجراء هذه كما يحدّ  ،األيتاميحصل عليها الطلبة 

، واللفظي والجنسي واالجتماعي والعقلي الجسميج واالنتقال نحو النضج التدرّ  هي (:(ADOLESCENCE المراهقة

 (.Ballan, 2011)؟    وماذا أريد ؟وهي مرحلة البحث عن الذات )الهوية( من أنا

والذين يواجهون صعوبات  ة،الثامنة عشر  قبل سنّ ، حد والديهماألشخاص الذين فقدوا أ وهم (orphans): األيتام

 Nassarوأكاديمية ) وصحية وسلوكية، عاطفية تكالا من مشيعانون أيض  والذين ، ف في حياتهمومشكالت في التكيّ 

and Banat, 2017) 

 :ومحّدداتها الّدراسة حدود

 :بالحدود التالية الحالية الّدراسةدت نتائج تحدّ 

 .المراهقين في مدارس لواء األغوار الجنوبية األيتاممن الطلبة  عّينة: الحدود البشرية
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 مدرسة غور الصافي الثانوية للبنين.: الحدود المكانية

 (.2020/ 2019): الفصل الدراسي األول من العام الدراسيالحدود الزمانية

والبرنامج ، وثباته مقياس أزمة الهوية ومدى صدق، المستخدمة فيها دواتباأل الّدراسةد تتحدّ  :الحدود الموضوعية

 هو المنهج شبه التجريبي. الّدراسةوالمنهج الذي استخدم في هذه ، التجريبية عّينةق على الالذي طبّ  ياإلرشاد

 :الّسابقة الّدراسات

من  الّدراسات، محورتم ترتيبها حسب  ،الّدراسةات متغّير التي تناولت  الّسابقة الّدراساتمن خالل استعراض 

 األقدم إلى األحدث:

حيث ، األيتام( أزمة الهوية وعالقتها بالبناء النفسي لدى المراهقين Morqous, 2013دراسة مرقص )تناولت 

 ،( من المقيمين مع أسرهم60بواقع ) ،المرحلة اإلعدادية والثانوية فيا ومراهقة ( مراهق  125من ) الّدراسة عّينة تكّونت

أن المراهقين المقيمين مع أسرهم  الّدراسةكشفت نتائج و المقيمين بدور الرعاية في مصر،  األيتام ( من المراهقين35)و

ن المحرومين من عون بمالمح إيجابية من البناء النفسي أعلى مقارنة مع المراهقيويتمتّ  ،أكثر قدرة على إنجاز الهوية

وية المقيمين في دور الرعاية كانوا أكثر قدرة على تحقيق اله األيتامالمقيمين في دور الرعاية، كما أن الرعاية األسرية 

لنسب المقيمين في دور الرعاية، وأن المراهقين فضل مقارنة مع المراهقين مجهولي اعون ببناء نفسي إيجابي أمتّ ويت

 للهوية. تحقيق اكثر الحاالت المقيمين مع أسرهم أ

أثر برنامج ما قبل الزواج وفق نماذج  إلى ى التعّرفلهدفت إدراسة ( Shammot, 2015شموط )أجرى 

(Gutman and Satir في تحسين هوية األنا، وتقدير الذات لدى )الّدراسة عّينة تكّونتو من الشابات اليتيمات،  عّينة 

 ،(15تجريبية )ى لإ عّينةمت القسّ و في محافظة الزرقاء،  األيتام( يتيمة يتلقين كفالة شهرية من مركز رعاية 29من )

إلى وجود فروق  الّدراسةشارت نتائج وأر الذات، استخدمت الباحثة مقياس هوية األنا، ومقياس تقديو (، 14وضابطة )

 على مقياسي هوية األنا وتقدير الذات بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية. إحصائيةذات داللة 

على الفروق في دعم الوالدين لألبناء في مرحلة  التعّرف( (Devi&Rni, 2016وديفيدراسة راني تناولت 

في متوسطات درجات  إحصائيةإلى وجود فروق ذات داللة  الّدراسةالمرهقة وأبعاد تنمية الهوية، حيث أشارت نتائج 
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حيث ( من المراهقين في الهند، 300) الّدراسة عّينةكانت و وهذا له أثر كبير في تطوير هوية المراهقين،  ،المراهقين

 وأداة الدعم الوالدي. ،دم الباحثان أداة رتب الهويةخستا

معرفة العالقة بين الجنسين والهوية ى لإهدفت دراسة ( Paul&Upadhaya, 2017بويل وبدهايا )أجرى  

استخدم و ، اإلناث( من 600و ) ،( من الذكور600، بواقع )طالب وطالبة( 1200من ) الّدراسة عّينة تكّونتو الذاتية، 

 درجة عالية من الهوية الذاتية.، و قيم أعلى ناث لديهنّ أن اإل الّدراسةكشفت نتائج و الباحثان مقياس أزمة الهوية، 

الهوية النفسية وأثرها على  الضطرابي لتصدّ ا إلىهدفت بدراسة (AbdulGhani, 2018)عبد الغني تقام

 امعرفي   اإرشادي   ااستخدمت الباحثة برنامج  و ، المودعين في المؤسسات اإليوائية األيتاممن  عّينةالتوافق النفسي لدى 

قل الدرجات على ( يتيمات ممن حصلَن على أ10بلغت ) عّينةوالتوافق النفسي على ، وتطبيق مقياس هوية األنا ا،سلوكي  

، عّينةانخفض بعد تطبيق البرنامج على الضطراب هوية األنا قد أن مستوى ا الّدراسةظهرت نتائج وأ، مقياس هوية األنا

 .ياإلرشادن بعد تطبيق البرنامج وأن مستوى التوافق النفسي قد تحسّ 

تجاه ى االلإيستند  إرشاديبرنامج  فاعلّيةف إلى لتعرّ ى الإ(  Taroudi, 2020دراسة طرودي )هدفت 

ا من ( مراهق  30من ) الّدراسة عّينة تكّونتو في األردن،  األيتاموخفض أزمة الهوية لدى  ،اإلنساني لتحسين المعنى

ومقياس معنى الحياة من  ،اعتمدت الباحثة على مقياس أزمة الهويةو ان، في العاصمة عمّ  األيتامفي دور رعاية  األيتام

على مقياس  الّدراسةمجموعتي  أداءبين متوسطي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  الّدراسةكشفت نتائج و إعدادها، 

،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي اأيض   ،ظهرت النتائجياة لصالح المجموعة التجريبية، وألحمعنى ا

 وتحسين معنى الحياة في القياس التتبعي. ،التجريبية على مقياس أزمة الهوية الّدراسةمجموعة  أداء

ي لعالج بالمعنى وتقّص ى الإ( بناء برنامج إرشاد جمعي مستند  Al-Hatimi, 2020دراسة الحاتمي )وتناولت 

 عّينة تكّونتو ، مانمن المراهقات في محافظة الظاهرة في سلطنة عُ  عّينةفاعليته للتعامل مع أزمة الهوية الثقافية لدى 

لهوية الثقافية من مقياس أزمة ا استخدمت الباحثةو ، الحادي عشر والثاني عشر :( مراهقة من الصفين60)من  الّدراسة

التجريبية والضابطة على كل  :المجموعتين أفرادبين درجات  إحصائيةكشفت النتائج وجود فروق ذات داللة و ، عدادهاإ 

 .الّدراسةالجمعي المستخدم في  اإلرشادبرنامج  فاعلّيةما يشير إلى  ؛البعدي والمتابعة :من القياسين
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 الّسابقة: الّدراساتالتعقيب على 

 ،المحلية التي تناولت موضوع أزمة الهوية وحداثتها الّدراساتُيالحظ ندرة  الّسابقة، الّدراساتمن خالل استعراض 

 متغّيرفي تركيزها على  الّسابقة الّدراساتالحالية مع  الّدراسةوتتفق ، األيتامن ، وهم المراهقو الّدراسة عّينةلدى  اخصوص  

إيجابي في مساعدتهم على مواجهة  متغّيرودورها ك ،المراهقين األيتامأزمة الهوية من ناحية تجريبية لدى الطلبة 

أنها حاولت فحص أثر برنامج ب الّسابقة الّدراساتالحالية عن  الّدراسةز مشكالتهم وضغوطاتهم في الحياة. بينما تتميّ 

في  عّينةلهذه ال امهم   ، والذي يعدّ المراهقين األيتامالهوية لدى الطلبة  خفض أزمةالعالج بالمعنى في قائم على  إرشادي

 ،في تطوير المقاييس الّسابقة الّدراساتالحالية من  الّدراسةوتستفيد  ون بها.خصوصية المرحلة العمرية التي يمرّ  ظلّ 

 الّدراساتإلى  اأيض   الّدراسةوتضيف هذه  وفي مناقشة النتائج. ،الّدراسة عند صياغة منهجّية ياإلرشادوتصميم البرنامج 

 بها. الّدراساتالمراهقين التي تندر  األيتامالطلبة  عّينةين لدى متغّير دراسة تجريبية بين  الّسابقة

 :الّدراسة منهجّية

 .الحالية في تصميمها على المنهج شبه التجريبي الّدراسةاعتمدت 

 :الّدراسة مجتمع

( 134وعددهم) ،المراهقين في مدارس البنين في لواء األغوار الجنوبية األيتاممن جميع  الّدراسةن مجتمع يتكوّ 

 .حسب إحصائيات مديرية تربية لواء األغوار الجنوبية، ايتيم  

 :الّدراسة عّينة

 المراهقين في مدارس البنين في لواء األغوار األيتاممن الطلبة  ايتيم   ا( طالب  20نة من )مكوّ  عّينة تّم اختيار

وتّم تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة إلى ، أعلى الدرجات في مستوى أزمة الهويةعلى  مّمن حصلوا الجنوبية

 ومجموعة ضابطة. ،مجموعة تجريبية، مجموعتين مناصفة

 :الّدراسة أدوات

 ق منها. وفيما يأتي توضيح إجراءات إعداد المقاييس والتحقّ ، أزمة الهوية مقياستّم تطوير  ،الّدراسةلتحقيق أهداف 
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 .: مقيا  أزمة الهويةأوًل 

المراهقين في مدارس البنين في لواء  األيتاميهدف هذا المقياس إلى قياس مستوى أزمة الهوية لدى الطلبة  

منها  ،واألدب النظري ، الّسابقة الّدراساتعلى عدد من  العاالطّ األغوار الجنوبية. تّم تطوير مقياس أزمة الهوية بعد 

(Al-Obali, 2011, andAbu Ghazala, 2007) ، ثم تّم اشتقاق فقرات مقياس أزمة الهوية بحيث يناسب أهداف

 .( فقرة63ة من )ن المقياس في صورته األوليّ وتكوّ  ،الّدراسة

 وثباته: مقيا  أزمة الهويةصدق 

 تّم اعتماد المؤشرات التالية:، أزمة الهوية ق من صدق مقياسللتحقّ 

 صدق المحتوى: .1

من أعضاء هيئة التدريس في  ُمحّكمين( 10تّم عرض المقياس على ) ،ق من صدق المحتوى لمقياس أزمة الهويةللتحقّ 

وبناء على تعديالت .والقياس والتقويم، وعلم النفس، التربوي والنفسي اإلرشادالجامعات األردنية في تخصصات 

وتّم األخذ ، على صدق الفقرات امؤشر  عّدت  فقد، الُمحّكمين%( من 80بنسبة موافقة ) الّدراسةعلى فقرات أداة  الُمحّكمين

عة ( فقرة موزّ 63المقياس بصورته النهائية على ) وإجراء التعديالت المطلوبة والمناسبة. واستقرّ  الُمحّكمينبمالحظات 

والعالقة مع ، والقيم االجتماعية، لى المستقبلوالنظرة إ، ومعنى الحياة، وفلسفة الحياة، : الدينياليةالتاألبعاد على 

يحتوي على الذي عد الصداقة باستثناء بُ  ،( فقرات8على ) ويحتوي كل ُبعد منها، والدور االجتماعي، والصداقة، المجتمع

 والسلبية لمقياس أزمة الهوية. ةاإليجابين الفقرات ( يبيّ 1والجدول )، فقرة ولم يتم حذف أي، ( فقرات7)

 ( فقرات مقياس أزمة الهوية الموجبة والسالبة1جدول )

 األبعاد
 العبارة

 السالبة الموجبة
 44-51-16-32 58-37-30-1 الديني

 52-59-24-31 38-45-2-9 فلسفة الحياة
 60-39-32-3 46-53-10-17 معنى الحياة

 40-47-4-11 54-61-18-25 النظرة إلى المستقبل
 48-55-12-19 62-33-26-5 القيم االجتماعية
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 56-63-20-27 34-41-6-13 العالقة مع المجتمع
 -35-28-7 42-49-14-21 الصداقة

 -36-43-8-15 50-57-22-29 الدور االجتماعي
 31 32 العدد الكلي

 :صدق البناء الداخلي لمقياس أزمة الهوية

، وهي إحدى طرق صدق البناء الداخلي ،ا باستخدام طريقة البناء الداخليتجانس المقياس داخلي  ق من تم التحقّ 

حيث قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط كل فقرة من فقرات  ا،( طالب  20وعددها ) ،االستطالعية عّينةوتم تطبيقه على ال

وتراوحت بين  ،عدأن جميع معامالت االرتباط لمقياس أزمة الهوية مع البُ  نوقد تبيّ ، عد والدرجة الكلية لهالمقياس مع البُ 

ا عند مستوى داللة كانت دالة إحصائي  ،و (0.71-0.31تراوحت بين ) وكذلك مع الدرجة الكلية للمقياس (،0.32-0.77)

(≤α 0.05)ويزيد من مستوى الموثوقية بنتائجه. ،ما يدل على صدق البناء الداخلي للمقياس؛ 

 :ثبات المقياس

ومن خارج  الّدراسة( من داخل مجتمع 30استطالعية بلغت ) عّينةق من ثبات المقياس بتطبيقه على تم التحقّ 

بهدف حساب ثبات ؛ا( يوم  15بفارق زمني بلغ )ستطالعية اال عّينةثم إعادة تطبيق المقياس مرة  أخرى على ال، نتهاعيّ 

( لألبعاد. وتم التحقق من 0.89-0.77وتراوحت بين ) ،(0.88للمقياس الكلي)وقد بلغ معامل االستقرار ، االستقرار

ا(ثبات البناء الداخلي باستخدام معادلة  وتراوحت  ،(0.90وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ككل)، )كرونباخ ألف 

 .( لألبعاد0.91-0.79بين)

 :تصحيح مقيا  أزمة الهوية

وتّم إعطاء )موافق ، يعكس درجة موافقة المستجيب على الفقرة الذي( الخماسي ليكرت)تّم استخدام مقياس 

، وإعطاء )غير موافق( درجتين، وإعطاء )محايد( ثالث درجات، وإعطاء )موافق( أربع درجات، ة( خمس درجاتبشدّ 

وتّم ، المقياسويعكس التقدير في حالة الفقرات السلبية في ، ةاإليجابية( درجة واحدة للفقرات وإعطاء )غير موافق بشدّ 

 تخصصين في القياس والتقويم.فر المعيار بعد االستئناس برأي الميار التالي في الحكم على درجة تو اعتماد المع
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 .ياإلرشادلبرنامج ا: اثانيً 

يستند و  في مرحلة المراهقة. األيتامإلى خفض أزمة الهوية لدى الطلبة  ياإلرشاد: يهدف البرنامج الهدف العام للبرنامج

واالضطرابات ، ر المشكالت السلوكيةأسس ومبادئ العالج بالمعنى الذي يفسّ  إلىفي مضمونه  ياإلرشادالبرنامج 

ويقوم على ، إيجاد معنى في الحياة لدى الفرد إلىويهدف العالج بالمعنى  ،ناتجة عن فقدان المعنى في الحياةالالنفسية 

ر عنه بثالوث المفاهيم التي يستند وهو ما يعبّ ، ومعنى الحياة، رادة المعنىوإ، حرية اإلرادة :وهي ،دعائم أساسية ثالث

 .العالج بالمعنى إليها

 ،نفسية مرتبطة بمرحلة المراهقة تكالمن مشنها فئة تعاني ، حيث إالتي تناولتها عّينةال أهمّيةالبرنامج من  أهمّيةتأتي 

من ليساعدهم ذلك على التخّلص والدعم  ياإلرشادما يجعلهم بحاجة إلى الجانب  ؛النفسية تكالمن المش الكثيريرافقها 

المساهمة في توفير بيانات ومعلومات يمكن االستعانة بها في تخطيط  الّدراسةتحاول هذه ، و التي تواجههم مشكالتال

تقديم أدب تحاول في مرحلة المراهقة، كما  األيتاملطلبة تخفيف أعراض أزمة الهوية لدى الة أخرى إرشاديوتنفيذ برامج 

 من مشكالت. وما يواجهونه عّينةال أفرادوبين طبيعة حياة  ،الربط بينهما أهمّيةمع  ،أزمة الهوية شامل يخّص  نظري 

( 11تمَّ عرض البرنامج على )، الّدراسة عّينة فرادأل ياإلرشادللتأكُّد من مدى مالئمة محتوى البرنامج : تحكيم البرنامج

النفسي والتربوي ومن المرشدين في مديرية التربية والتعليم في  اإلرشادمن أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال 

 حيث أجريت بعض، االعتباربالتي أخذها الباحث كان للُمحّكمين بعض التوجيهات  وقد لواء األغوار الجنوبية.

وتم ، والتقييم، والمهام، نشطةواأل، ستراتيجيات المستخدمةواإل، وترتيب الجلسات، المحتوى و  ،التعديالت في األهداف

 ( دقيقة لكل جلسة.50( دقيقة إلى )45تعديل مدة الجلسة من )

المجموعة التجريبية  أفرادوتطبيق التكافؤ والتجانس بين  عّينةقام الباحث باختيار ال ،قبل تطبيق البرنامج: تطبيق البرنامج

 والمستوى االجتماعي.، والمستوى االقتصادي، والعمر الزمني ،والضابطة
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 ياإلرشاد( محتويات البرنامج 2جدول )
رقم 

 الجلسة
 التكنيكيات الهدف الرئيس عنوان الجلسة

1 
 
 
 

التعارف وبناء 
العالقة 
 ةياإلرشاد

التعارف بين أعضاء المجموعة بعضهم ببعض، ثم 
 الباحث بنفسه ألعضاء المجموعة. فيعرّ 

الحوار والمناقشة، األنشطة، نشرة 
ة عن مفاهيم البرنامج إرشادي

 ، الواجب المنزلي.ياإلرشاد

مفهوم المعنى  2
 اإليجابي
 وماهيته

على مفهوم  التعّرف فيمساعدة األعضاء المشاركين 
 .وماهيته، وأسسه، وأهميته اإليجابيالمعنى 

األنشطة، الحوار الحوار والمناقشة، 
 .السقراطي

 على معنى الهوية وأزمتها التعّرفمساعدة األعضاء  أزمة الهوية 3
 .ورتبها

الحوار والمناقشة، طرح األسئلة، 
 .الواجب المنزلي

ة على خفض التفكير في مساعدة أعضاء المجموع الدافعية لإلنجاز 4
 المشكالت. 

 .الحياةزيادة دافعية الفرد بالبحث عن معنى في 

الحوار والمناقشة، العصف الذهني، 
 .خفض التفكير فنّية

تدريب ل المسؤولية. مساعدة األعضاء على تحمّ  المسؤولية 5
 .أعضاء المجموعة على االلتزام بالمسؤولية

 الحوار والمناقشة

مساعدة أعضاء المجموعة على فهم معنى الحياة  القبول والرضا 6
 ومعنى الموت.

مكانية تحقيق اإلنسان المجموعة بإتبصير أعضاء 
 .في حياته كثيرةمعاني 

الحوار والمناقشة، الحوار 
 .السقراطي

7 
 

 مساعدة األعضاء على كيفية التخطيط للمستقبل. النظرة للمستقبل
مساعدة األعضاء على تكوين اتجاه إيجابي نحو 

 .المستقبل

 .الحوار والمناقشة
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على القيم  التعّرفمساعدة األعضاء على  القيم االجتماعية 8
 الجتماعية الموجودة داخل المجتمع.ا

ك بالقيم مساعدة أعضاء المجموعة على التمسّ 
 منذ زمن. اموجود   اكونها إرث   ؛االجتماعية

خفض  فنّيةالحوار والمناقشة، 
 .التفكير

الدور  9
 االجتماعي

ي أدوار اجتماعية مساعدة أعضاء المجموعة على تبنّ 
 بية في المجتمع.إيجا

الدور االجتماعي الذي يلعبه الشخص  أهمّيةتوضيح 
 .في المجتمع

الحوار  فنّيةالحوار والمناقشة، 
 .السقراطي

العالقة مع  10
 المجتمع

على  التعّرفمساعدة أعضاء المجموعة على 
 للعالقة مع المجتمع. همّيةاأل

 .يجابيةي أدوار إمساعدة أعضاء المجموعة على تبنّ 

 .الحوار والمناقشة، عصف ذهني

على الجوانب  التعّرفمساعدة األعضاء على  التسامي بالذات 11
 في شخصياتهم. ةاإليجابي

تدريب أعضاء المجموعة على استغالل الجوانب 
 .ةاإليجابي

 .تأكيد قدرة الفرد على انتزاع المعنى في الحياة

تحسين  فنّيةالحوار والمناقشة، 
 .الذات

البرنامج نهاء إ 12
 والتقييم

 ليه البرنامج.يصل إ تلخيص ما
 تطبيق المقاييس البعدية.

 .االتفاق على المقياس التتبعي

 الحوار والمناقشة.

 :التكافؤ بين المجموعتين

التجريبية والضابطة؛ بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين قبل البدء  :تطبيق االختبار القبلي على المجموعتينتم 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تّم أوال   ،خالل استخدام اختبار )مان ويتني(ومن بتطبيق البرنامج. 

 ن ذلك.( يبيّ 3والجدول )، لألبعاد والدرجة الكلية
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التجريبية والضابطة على أبعاد أزمة  :المجموعتين أفراد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين 3الجدول )
 الهوية والدرجة الكلية قبل تطبيق البرنامج

 األبعاد
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 0.40 3.63 0.33 3.58 الديني
 0.66 3.39 0.82 3.35 فلسفة الحياة
 0.36 3.51 0.40 3.48 معنى الحياة

 0.41 3.63 0.32 3.55 لى المستقبلالنظرة إ
 0.34 3.58 0.30 3.53 القيم االجتماعية

 0.73 3.53 0.64 3.51 العالقة مع المجتمع
 0.39 3.62 0.56 3.56 الصداقة

 0.62 3.52 0.50 3.50 االجتماعيالدور 
 0.16 3.55 0.22 3.51 أزمة الهوية )الكلي(

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على جميع مجاالت مقياس 3ن من الجدول )يتبيّ 

تّم استخدام اختبار مان  ،الفروق ولفحص هذه  .اإلرشادأزمة الهوية والدرجة الكلية للمقياس قبل البدء بتطبيق البرنامج 

التجريبية  :للمجموعات المستقلة للكشف عن مدى داللة الفروق بين المجموعتين (Test Mann Whitneyويتني )

 ن ذلك.( يبيّ 4والجدول )، والضابطة في القياس القبلي على مقياس أزمة الهوية

إليجاد داللة الفروق بين رتب متوسطات مقياس أزمة الهوية وأبعاده الفرعية قبل  (مان ويتني)( نتائج اختبار 4الجدول )
 ياإلرشادتطبيق البرنامج 

 ن المجموعة المجال م
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مان ويتني 

U 
 Zقيمة  Wمعامل 

مستوى 
 الداللة

 الديني 1
 97.50 9.75 10 ضابطة

42.500 97.500 
-

0.569 
0.570 

 112.50 11.25 10 تجريبية

 فلسفة الحياة 2
 103.50 10.35 10 ضابطة

48.500 103.500 
-

0.114 
0.909 

 106.50 10.65 10 تجريبية

 معنى الحياة 3
 115.00 11.50 10 ضابطة

40.000 95.000 
-

0.756 
0.450 

 95.00 9.50 10 تجريبية
 0.495- 96.000 41.000 96.00 9.60 10 ضابطة لى المستقبلالنظرة إ 4
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 0.683 114.00 11.40 10 تجريبية

 القيم االجتماعية 5
 97.00 9.70 10 ضابطة

42.000 97.000 
-

0.606 
0.544 

 113.00 11.30 10 تجريبية

 العالقة مع المجتمع 6
 103.50 10.35 10 ضابطة

48.500 103.500 
-

 106.50 10.65 10 تجريبية 0.910 0.113

 الصداقة 7
 106.50 10.65 10 ضابطة

48.500 103.500 
-

0.113 
0.910 

 103.50 10.35 10 تجريبية

 الدور االجتماعي 8
 105.50 10.55 10 ضابطة

49.500 104.500 
-

0.038 
0.970 

 104.50 10.45 10 تجريبية

 أزمة الهوية )الدرجة الكلية(
 93.00 9.30 10 ضابطة

38.000 93.000 
-

0.907 
0.364 

 117.00 11.70 10 تجريبية
( على جميع مجاالت α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 4يتضح من الجدول رقم )

، وللدرجة الكلية، التجريبية والضابطة :بين المجموعتين ياإلرشادمقياس أزمة الهوية وأبعاده الفرعية قبل تطبيق البرنامج 

 وذلك يعني أن المجموعتين متكافئتان في مقياس أزمة الهوية قبل البدء بتطبيق البرنامج.

 

 :الّدراسةإجراءات تطبيق 

 وفق اإلجراءات التالية: الّدراسةتم تنفيذ 

تم مخاطبة مديرية التربية والتعليم في لواء األغوار ، وليةبصورتها األ الّدراسة أدواتبعد االنتهاء من بناء   -1

والبرنامج  الّدراسة أدواتوذلك لتسهيل مهمة تطبيق ، الل إثبات رسمي من قبل جامعة مؤتةومن خ، الجنوبية

 . ياإلرشاد

 دواتق من مناسبة األللتحقّ  ؛الّدراسة أدواتاالستطالعية بغرض تقنين  عّينةعلى ال الّدراسة أدواتتم تطبيق  -2

 لالستخدام عن طريق حساب صدقها وثباتها.

وتم طمأنة الطلبة على ، الّدراسةلتوضيح الغرض من  اوافي   اشرح   األيتامث بإعطاء الطلبة المراهقين قام الباح -3

 وأنها تستخدم ألغراض البحث العلمي. ، ة المعلوماتسريّ 
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أعلى الدرجات ن حصلوا على ممّ  ،الّدراسة عّينةحديد لت ؛الّدراسةتم تطبيق مقياس أزمة الهوية على مجتمع  -4

 أزمة الهوية.على مقياس 

 ومجموعة ضابطة بالطريقة العشوائية. ،لى مجموعتين: مجموعة تجريبيةإ الّدراسة عّينةبعد ذلك تم تقسيم  -5

 ؛ياإلرشادعلى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بتطبيق البرنامج  الّدراسة أدواتتم تطبيق   -6

 ق من تكافؤ المجموعتين.لتحقّ ل

، في لواء األغوار الجنوبية )المجموعة التجريبية( األيتامعلى الطلبة المراهقين  ياإلرشادتم تطبيق البرنامج   -7

 (.10/12/2019)ولغاية (،3/11/2019)خ ي( جلسة. من تار 12) ، بما يعادلن كل أسبوعبواقع جلستي

في لواء األغوار الجنوبية )المجموعة التجريبية(  األيتاموبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج على الطلبة المراهقين  -8

 تم تطبيق مقياس أزمة الهوية على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.  ،مباشرة

تم تطبيق مقياس أزمة الهوية )القياس التتبعي( على المجموعة  ،ا من توقف البرنامجوبعد مرور شهر تقريب    -9

 التجريبية. 

 

 :الّدراسةتصميم 

ال تخضع  ، في حينياإلرشادتخضع المجموعة التجريبّية للبرنامج  الحالية دراسة شبه تجريبّية،حيث الّدراسة تعدّ 

 :التاليالتمثيل بالتصميم  ويتم، المجموعة الّضابطة ألي برنامج أو عالج

 الّدراسة( تصميم 5جدول )
 O1 X O2 O3 المجموعة التجريبّية
 - O1 - O2 المجموعة الّضابطة

o1:  ّق على المجموعتين.ويطبّ  ،يمثل القياس األولي 

X.يمثل التطبيق للبرنامج : 

: O2 .يمثل القياس الَبعدي بعد انتهاء التطبيق للبرنامج 

: O3 المتابعة للمجموعة التجريبّية بعد شهر من انتهاء تطبيق البرنامج. يمثل 
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 ومناقشتها:عرض النتائج 

( α≤0.05)عند مستوى الدللة إحصائية"هل يوجد فروق ذات دللة  :هوالذي نّص  ،األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ى لإ ت عزى التجريبية والضابطة في مستوى أزمة الهوية في القيا  البعدي  :المجموعتين أفراد أداءفي متوسطي 

 ؟ياإلرشادلبرنامج ا

تم حساب قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب لمستوى  ،لإلجابة عن هذا السؤال

 ذلك. يوّضح( 6والجدول )، المراهقين في مدارس لواء األغوار الجنوبية األيتاملدى الطلبة  أزمة الهوية

التجريبية والضابطة على القياس البعدي  :المجموعتين فراد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل6الجدول )
 .لمستوى أزمة الهوية وأبعادها الفرعية

 األبعاد
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 0.66 2.48 0.45 3.59 الديني
 0.56 2.62 0.81 3.33 فلسفة الحياة

 0.61 2.82 0.43 3.50 الحياة معنى
 0.62 2.52 0.44 3.58 لى المستقبلالنظرة إ

 0.66 2.48 0.45 3.54 القيم االجتماعية
 0.85 2.57 0.62 3.48 العالقة مع المجتمع

 0.70 2.70 0.55 3.53 الصداقة
 0.73 2.75 0.45 3.43 الدور االجتماعي

 0.47 2.62 0.29 3.50 أزمة الهوية )الكلي(
( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على جميع أبعاد أزمة 6ن من الجدول )يتبيّ 

مان ويتني  تّم استخدام اختبار ،ولفحص داللة الفروق  .ياإلرشادالهوية والدرجة الكلية للمقياس بعد تطبيق البرنامج 

(Mann Whitney Test) التجريبية والضابطة  :عن مدى داللة الفروق بين المجموعتينللكشف  ؛للمجموعات المستقلة

 ذلك. يوّضح( 7والجدول )، في القياس البعدي على مقياس أزمة الهوية
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إليجاد داللة الفروق بين رتب متوسطات مقياس أزمة الهوية واألبعاد الفرعية  (مان ويتني)( نتائج اختبار 7جدول )
 على القياس البعدي ياإلرشادبعد تطبيق البرنامج 

 المجال م
المجموع

 ة
 ن

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان ويتني 
U 

 Zقيمة  Wمعامل 
مستوى 
 الداللة

 الديني 1
 145.50 14.55 10 ضابطة

9.500 64.500 
-

3.068 
0.002 

 64.50 6.45 10 تجريبية

 فلسفة الحياة 2
 132.00 13.20 10 ضابطة

23.000 78.000 
-

 78.00 7.80 10 تجريبية 0.041 2.043

 معنى الحياة 3
 142.50 14.25 10 ضابطة

12.500 67.500 
-

2.839 
0.005 

 67.50 6.75 10 تجريبية

 لى المستقبلالنظرة إ 4
 145.50 14.55 10 ضابطة

9.500 64.500 
-

3.068 
0.002 

 64.50 6.45 10 تجريبية

 القيم االجتماعية 5
 144.00 14.40 10 ضابطة

11.000 66.000 
-

2.954 
0.003 

 66.00 6.60 10 تجريبية

 العالقة مع المجتمع 6
 137.00 13.70 10 ضابطة

18.000 73.000 
-

2.420 
0.016 

 73.00 7.30 10 تجريبية

 الصداقة 7
 140.00 14.00 10 ضابطة

15.000 70.000 
-

2.647 
0.008 

 70.00 7.00 10 تجريبية

 الدور االجتماعي 8
 132.00 13.20 10 ضابطة

23.000 78.000 
-

2.041 
0.041 

 78.00 7.80 10 تجريبية

 أزمة الهوية )الدرجة الكلية(
 146.00 14.60 10 ضابطة

9.000 64.000 
-

3.099 
0.002 

 64.00 6.40 10 تجريبية
( على جميع أبعاد مقياس أزمة α≤0.05عند مستوى ) إحصائية( وجود فروق ذات داللة 7ضح من الجدول )يتّ 

ن حيث يتبيّ  ،وللدرجة الكلية، التجريبية والضابطة :بين المجموعتين ياإلرشادالهوية والدرجة الكلية بعد تطبيق البرنامج 

يع أبعاد التجريبية والضابطة جاء أقل للمجموعة التجريبية على جم :أن متوسط الرتب للقياس البعدي بين المجموعتين

في خفض  ياإلرشادالبرنامج  فاعلّيةوهذا يدل على ، وعلى الدرجة الكلية من المجموعة الضابطة ،مقياس أزمة الهوية

 والدرجة الكلية للمقياس.  ،على جميع األبعاد األيتاممستوى أزمة الهوية لدى الطلبة 
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األسس الفلسفية التي راعى فيها  :منها ،أسسإلى  ياإلرشادهذه النتيجة إلى استناد البرنامج  ُتعزى ويمكن أن 

 من التوقف عند  من األخطار، وعلى تعزيز اإلمكانات بدال  البرنامج التركيز على أوجه القوة، وعلى الفرص المتاحة بدال  

من الناحية  الّدراسة عّينة أفرادالفروق الفردية بين  ياإلرشادالمعيقات، واألسس النفسية والتربوية، حيث راعى البرنامج 

العقلية، والسمات االنفعالية والجسمية، ومدى استعدادهم ورغبتهم في االنضمام للبرنامج، كما راعى الباحث المرونة فيما 

وى أزمة الهوية لدى الطلبة. ضت من مستم من أنشطة ألعضاء المجموعة، وهذه األسس التي بني عليها البرنامج خفّ يقدّ 

سواء في مناقشة بعض الموضوعات، أو  ،أثناء الجلسات فرادأتاحت التفاعل بين األ يشاداإلر جلسات البرنامج  كما أن

هم على زيارة األقارب واالشتراك في األنشطة الطالبية التي تقيمها المدارس، االشتراك في داء بعض األنشطة، أو حثّ 

هم أسبالذات، وقد  اإليجابيلديهم الشعور ي ، وينمّ االجتماعيةهم في نمو العالقات العمل االجتماعي التطوعي الذي يسو 

ذلك في كسر حاجز الخوف والرهبة لديهم من مواجهة اآلخرين، ومساعدتهم على تحديد الهوية ومهارات التعايش 

بالمعنى في  اإلرشاد( التي أظهرت فعالية Abu Ghazala, 2007مع نتيجة ) الّدراسة، وتتفق نتيجة هذه اإليجابي

برنامج  فاعلّية( التي أظهرت  Toroudi, 2020تخفيف أزمة الهوية لدى طلبة الجامعة، كما تتفق مع نتيجة دراسة )

 في األردن. األيتاموخفض أزمة الهوية لدى  ،اإلنساني لتحسين المعنى التجاهى الإيستند  إرشادي

( بين متوسط α≤0.05)عند مستوى الدللة  إحصائية: هل يوجد فروق ذات دللة الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

لستمرارية أثر للبرنامج  ت عزى المجموعة التجريبية في القيا  البعدي والتتبعي لمستوى أزمة الهوية  أفرادأداء

 ؟ياإلرشاد

المجموعة التجريبية  أفرادحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  تّم أوال   ،للتحقق من هذا الفرض

 يوّضح ذلك.( 8والجدول )، )البعدي والتتبعي( للمجموعة التجريبية :على مقياس أزمة الهوية في التطبيقين

المجموعة التجريبية على مقياس أزمة الهوية  أفراد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 8الجدول )
 (10)البعدي والتتبعي( )ن=

 األبعاد
 المقياس التتبعي المقياس البعدي

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 0.66 2.50 0.66 2.48 الديني
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 0.57 2.61 0.56 2.62 فلسفة الحياة
 0.60 2.86 0.61 2.82 معنى الحياة

 0.63 2.50 0.62 2.52 لى المستقبلالنظرة إ
 0.65 2.50 0.66 2.48 القيم االجتماعية

 0.87 2.56 0.85 2.57 العالقة مع المجتمع
 0.71 2.69 0.70 2.70 الصداقة

 0.72 2.71 0.73 2.75 الدور االجتماعي
 0.48 2.61 0.47 2.62 أزمة الهوية )الكلي(

والختبار صحة هذا  .)البعدي والتتبعي( :( عدم وجود فروق واضحة أو كبيرة بين التطبيقين8الجدول )ضح من يتّ 

المجموعة  أفرادف على داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات تّم استخدام اختبار )ويلكوكسون( للتعرّ  ،الفرض

 ( هذه النتائج.9جدول ) يوّضحو ، )البعدي والتتبعي( على مقياس أزمة الهوية :التجريبية في القياسين

)البعدي والتتبعي( على مقياس  :المجموعة التجريبية في القياسين أفراد( الفروق بين متوسطي رتب درجات 9جدول )
 أزمة الهوية

 مستوى الداللة ((zقيمة مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الفروق  متغّيرال

 الديني
 43.50 6.21 7 سالب

 11.50 3.83 3 موجب 0.102 1.635-
   0 متساوي 

 فلسفة الحياة
 29.00 5.80 5 سالب

 26.00 5.20 5 موجب 0.878 0.153-
   0 متساوي 

 معنى الحياة
 11.50 5.75 2 سالب

 43.50 5.44 8 موجب 0.103 1.632-
   0 متساوي 

لى النظرة إ
 المستقبل

 36.50 6.08 6 سالب
 18.50 4.63 4 موجب 0.357 0.920-

   0 متساوي 

القيم 
 االجتماعية

 21.00 3.50 6 سالب
 34.00 8.50 4 موجب 0.506 0.665-

   0 متساوي 
 0.359 0.918- 36.50 6.08 6 سالبالعالقة مع 
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 18.50 4.63 4 موجب المجتمع
   0 متساوي 

 الصداقة
 43.50 6.21 7 سالب

 11.50 3.83 3 موجب 0.102 1.635-
   0 متساوي 

الدور 
 االجتماعي

 42.00 6.00 7 سالب
 13.00 4.33 3 موجب 0.139 1.478-

   0 متساوي 

أزمة الهوية 
 )الكلي(

 26.00 5.20 5 سالب
 29.00 5.80 5 موجب 0.878 0.153-

   0 متساوي 
( بين متوسط α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 8ن من الجدول )يتبيّ 

وفي الدرجة الكلية  ،جميع األبعاد والتتبعي فيدرجات المجموعة التجريبية على مقياس أزمة الهويةفي القياس البعدي 

 للمقياس.

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  Toroudi, 2020مع نتيجة دراسة ) الّدراسةوتتفق نتيجة هذه 

ويمكن أّن ، التجريبية على مقياس أزمة الهوية في القياس البعدي والتتبعي الّدراسةمجموعة  أداءن متوسطي بي إحصائية

عت الطلبة وأزالت ات شجّ ستراتيجيات وفنيّ واستناده إلى إ، ياإلرشادعزى ذلك إلى أّن طول مدة التطبيق للبرنامج يُ 

بشكل كبير بعدم وجود فروق ذات داللة أسهم  كما، لديهمض من مستوى أزمة الهوية وهذا خفّ ، الفجوات فيما بينهم

إذ لم  وقّوته؛ ياإلرشادالبرنامج  فاعلّيةيعني  ماالبعدي والتتبعي؛  :المجموعة التجريبية في التطبيقين أفرادبين  إحصائية

ولم يتأثر  ،رار هذا األثريعني انتقال أثر البرنامج إلى المجموعة التجريبية واستم ، األمر الذيتظهر فروق بين التطبيقين

 .آني اوأن تأثيره ليس  ،ياإلرشادما يشير إلى صالحية البرنامج  ؛البرنامج بمرور فترة زمنية
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 :التوصيات

 بما يلي: الّدراسةتوصي  ،في ضوء النتائج

 النفسية وإشباعها. األيتامبحاجات  ،األيتامكالجمعيات الخيرية ودور رعاية  أكثر، مؤسسات المجتمع المدني اهتمام .1

 .األيتام عّينةدة لدراسات أخرى تجري في المستقبل على مة وممهّ مقدّ  الّدراسةجعل هذه  .2

 برعاية اليتيم وحاجاته األساسية. واهتمامها داراتهاالمدارس وإرعاية  .3

 .ومديرياتها ن في مدارس التعليم في محافظة الكركذي بناه المرشدون النفسيون الموجدو تطبيق البرنامج ال .4

 عّينةشبه التجريبية التي تناولت  الّدراسات ، وذلك لقّلةالّدراسة عّينةشبه التجريبية على  الّدراساتإجراء المزيد من  .5

 .الّدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م  2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

      

928 
 

 

References: 

First, Arabic references: 

Abu Asaad, Ahmad, (2015), psychological health, Dar Al-Masira for publishing and 

distribution, Amman.  

Abu Ghazala, Sameera (2007), the effectiveness of counselling by meaning in reducing the 

identity crisis and achieving the positive meaning, the center of psychological 

counseling, Ain Shams university.  

Ahmad, Mo'taz Mohammad. (2017). A counseling program based on meaning therapy to 

develop life among a sample of divorced males, unpublished master thesis, Ain 

Shams University: Egypt. 

Iskandarani, Amani (2016). The meaning of life and its relationship with altruism, a field 

study on a sample of the stages of adulthood and elderly in the governorate of 

Damascus. 

Al-Baz, Shahida (2013). Behavioral problems among orphans in family care houses, 

unpublished master study, Ain Shams University. 

Ballan, Kamal. (2011). Behavioral and emotional disorders among children residing in 

orphanages from the perspective of their supervisors, the Journal of Damascus 

University . 4 (3), p. 24-33. 

Balkhair, Faiza (2017), Identity crisis among orphan-father adolescents , a field study, the 

Journal of the Development of Social Sciences, the University of Jalqa, Algeria, Vol. 

10, Issue (3) 85-124. 

Al-Hatimi, Somaia Rashid (2020). The effectiveness of a group counseling program in 

dealing with the cultural identity crisis among a sample of adolescent girls in the 

Sultanate of Oman, the Journal of Educational and Psychological Sciences, Gaza 

National Research Center, 4(1), 145-178. 

Al-Harbi, Naif bin Mohammad. (2017). A study of some behavioral problems among 

children in social care houses from the perspective of specialists and supervisors 

working in them, the Faculty of Education, Taibah University, Saudi Arabia. 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م  2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

      

929 
 

Hassoun, Hana' (2010). Empathy: The Art of Feeling with Others, the Forum of Psychology 

Academy, Jeddah. 

Ribour, Mohammad Amin Qadir. (2018). Social identity and its relationship with mental 

health among the students of Jarmo University , the Scientific Journal of 

Sulaymaniyah University , 2 (2), p. (376-394). 

Al-Sayid, Fadil Ahmad (2015) The Identity Crisis among Adolescents and Young People 

Attending Internet Cafes in Al-Khartoum State, the Journal of the Faculty of 

Education, Al-Menoufiya University: Egypt. 

Shammot, Sajida (2015). The effect of a pre-marital counseling program according to the 

Gutman and Satir model on improving the ego identity among a sample of young 

orphan women, Master thesis, The Hashemite University, Jordan. 

Taroudi, Nancy Suleiman (2020). The effectiveness of a counseling program based on a 

humanitarian approach in reducing identity crisis and improving meaning among 

orphans in Jordan, unpublished PhD, the University of Islamic Sciences, Jordan. 

Abdul-Ghani, Sahar (2018) The effectiveness of a counseling program in reducing identity 

disorder and improve psychological adjustment among a sample of female orphans 

in residential institutions, Psychological Counseling Journal, Laborers University, 

Cairo. 

Azzam, Sha'ban Abdul-Sadiq. (2015), Meaning therapy as an approach to achieve life 

satisfaction among the kinetically disabled, the Journal of Studies in Social Work 

and Human Sciences, Helwan University. 

Frankel, Victor. (1982). Humans Searche for Meaning, translated by Tal'at Mansour, Dar 

Al-Qalam: Kuwait. 

Al-Katnani, Hiyam (2019). Identity crisis and its relationship with life quality among the 

students of Rahat city, unpublished master thesis, Hebron University. 

Taha, Al-Awili (2011). Psychometric properties for the scale of identity ranks and crises 

among adolescents in residential institutions, unpublished master thesis, Cairo 

University. 

Nassar, Mohammad and Banat, Sohaila. (2017). The effectiveness of a cognitive behavioral 

group counseling program in improving the self-efficacy among orphans in care 

houses in Jordan, 10, (3) 303-319. 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م  2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

      

930 
 

Morqous, Nancy (2013). Identity crisis and its relationship with psychological structure 

among a sample of adolescents deprived from family care and residing in care 

houses: a psychometric study - a PhD , Ain Shams University, Egypt. 

 

Second, foreign references: 

 

Devi , S. and Rani,j.(2016).identity formation ; Role of social supported and self esteem 

among Indian Adolescent the international journal of Indian psychology3 (4), 115- 

124. 

Erikson.(1994). Identity Youth and crisis: New York. 

Paul, E&Uppadhyaya, H.(2017). Gender Wise Relation between Value and self identity of 

High school students, The International journal of Indian psychology 4(88), issue 2, 

January- march, 173- 178 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

931 
 

 اتجاهات معلمي الرياضيات في محافظة معان نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا

 

 يزيد محمد سليمان رواشدة

 وزارة التربية والتعليم االردنية

 

 د.حابس سعد موسى الزبون 

 جامعة الحسين بن طالل

 الملخص
ن نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء الكشف عن اتجاهات معلمي الرياضيات في محافظة معاإلى هدفت الدراسة 

 (35على) اشتملت ( معلمًا ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد استبانة207جائحة كورونا، وتكونت عينة الدراسة من)

تعليم نحو عملية ال عينة الدراسةأن اتجاهات  النتائج أظهرت، التحقق من صدقها وثباتها بعد وتطبيقها على عينة الدراسة فقرة

 في اتجاهاتهم دالة إحصائياً عن بعد في ضوء جائحة كورونا كانت متوسطة الدرجة)اتجاه معتدل(، كما كشفت عن وجود فروق 

نحو التعليم عن بعد تعزى لمتغيري)الجنس، والمؤهل العلمي( ولصالح)الذكور، وحملة الدبلوم العالي( على التوالي، بينما لم يكن 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تحسين اتجاهات ، برة، والمرحلة التعليمية( على استجابات أفراد الدراسةهنالك تأثير لمتغيري)الخ

 .همعلمي الرياضيات نحو عملية التعليم عن بعد، وتدريبهم لتحقيق أغراض

 ن.ائحة كورونا، معاج: اتجاهات، التعليم عن بعد، الكلمات المفتاحية
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Attitudes of Mathematics Teachers in Ma'an Governorate towards the Process 

of Distance Learning in Light of the Corona Pandemic 

 

Abstract 

The study aims to reveal the attitudes of mathematics teachers in Ma’an Governorate 

towards the distance teaching process in the light of the Corona pandemic. The study sample 

consists of (207) teachers. To achieve the objectives of the study, a questionnaire of (35) items 

was prepared and applied to the study sample after verifying its validity and reliability. The 

results of the study shows that the attitudes of study sample towards the process of distance 

education in the light of the Corona pandemic were of a medium degree (moderate trend), and 

that there were statistically significant differences in the study sample’s attitudes due to the 

variables (gender, educational qualification), in favor of the distance teaching process (mainly 

males with higher diplomas). However, there was no effect of the variables (experience, and 

stage) on the responses of the study sample. The study recommends the necessity of improving 

the attitudes of mathematics teachers towards the distance education process and training them to 

achieve the purposes of it. 

Keywords: Attitudes. Distance teaching, Corona pandemic, Ma'an. 
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 خلفية الدراسة

لمهتارات والمعتارف والستلوكيات دااتل البياتات التعليميتة لومتا تتضتمنه متن إبستا   لمدرستيا استتمرار عمليتة التعلتيميعد 

التعليم المدرسي واحدًا من أهم أنواع التعليم الفاعلة التي تدفع حركة  ويعد   ،(2011بأشكالها المختلفة أمرًا في غاية األهمية)الفقي،

تعليميتتتة اهتمامتتتا بالغتتًا فتتي مجتتتال تحتتدمم وتطتتتوير الممارستتات ال البتتاحنون  وقتتد أظهتتتر، (2001ور المجتمتتع وتقدمتتته)الخطي ،تطتت

فتتتتتي  تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات واالتصتتتتتاالتل المعلمتتتتتين توظيتتتتت  ااصتتتتتًة أن، (2013)عليمتتتتتات، فتتتتتي مختلتتتتتف الظروف المدرستتتتتية

ملكتتاوي )لمختلفتتةاصتتر البياتتة التعليميتتة اأصتتبح يشتتكل دورًا حاستتمًا فتتي التتق تفاعتتل إيجتتابي بتتين عن المدرستتية الممارستتات التعليميتتة

التعلتتتيم مجتتتال  فتتتي أساستتتي لتتته دورستتتيكون فتتتي الستتتنوات القادمتتتة،  عتتتن بعتتتدباإلضتتتافة إلتتتى أن توظيفهتتتا  ،(2020، والرصتتتاعي

 .(Khlaif&Salha,2020)المدرسي

بمرونة  المعلمين والطلبة فرصة التواصل بين إتاحةتلع  دورًا أساسيًا في  التي وسائلال إحدىالتعليم عن بعد  ويعد  

ا ذفي األدبيات التربوية عدة تعريفات له وقد ورد، (2010لية وبطريقة منتظمة على شابلة الحصص المدرسية)القحطان، عا

تصال بين أجل تيسير عملية اال؛ من هاووسائل ام آليات االتصال الحدمنةطريقة للتعليم باستخد هما عد   منهم، النوع من التعليم

عملية توصيل المواد التعليمية أو التدريبية عبر بأنه مريكية الجمعية األ هتعرفقد و  ،(2012، علي)أطراف العملية التعليمة 

وسائط الكترونية تشمل: األقمار الصناعية والفيدموهات المصورة والصوتية والحاسبات وغيرها من الوسائط المتاحة لنقل 

ة، وهي: التكنولوجيا والتي تمنل الدور مات رئيس( أن للتعليم عن بعد مقو 2009هنداوي) ويرى (، 2003المعلومات) العمري، 

باإلضافة إلى المحتوى  ،بمنابة العمود الفقري للتعليم عن بعد د  د، والبرامج التطبيقية التي تعالمحوري في عملية التعليم عن بع

 ا ال شك فيه أن  مم  و ، (2017التعليمي الذي يصمم بطرق ااصة تتناس  مع مواضيع الدراسة ونقاط اهتمام الدارسين)الحيلة،

يشكل األساس في في تطبيق عملية التعليم عن بعد، واتجاهاتهم نحوه، والمعيقات التي قد تواجههم في تطبيقه  المعلمين بفايات

 .((Mama & Hennessy,2013 تكامل تلك المقومات

المتمنلة بعاملي الزمان  توقعات كنيٍر من الباحنين في التغل  على المعيقاتت ميزات التعليم عن بعد قد تجاوز ل

منعكس  قد األمر الذي، (2010)مندور، تنويع المعلمين ألنماط تدريسهمهذه العملية  وتتضمن، Arghode,et.2018)والمكان)

من االل تعدد زيادة تفعيل عنصر التشويق،  باإلضافة إلى، (Sharp,2003إيجابًا على مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم)
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 ة الطلبة نحوزيادة دافعيفي  ( إلى أن التعليم عن بعد قد يسهم2015ويشير العدوان) ،(2007)العجلوني،تنوعهامصادر التعلم و 

 الحصول على التغذية الراجعة الفورية تمكنهم منتقييم أدوات  والمتعلم ن منصات التعليم المختلفة قد وف رت للمعلمإم حي، لتعلما

 .(2003أثر التعلم) الفار،  انتقال على دعم أيضاً  قد تعملي التو ، (Strayer,2007)بسرعة ودقة عالية

ن نسبة إ، حيم مشكالت التعليم التقليدي لتجاوز بعضإن التعليم عن بعد بشكله الحالي قد ال يفي بالقدر المطلو  

األلفاظ على  سيطرة أنإلى ( 2009(، ويشير العبيدي)2009ي،)هنداو متابعة الدراسة ازداد بدرجة أعلىانقطاع الطلبة عن 

ليه المناهج الحدمنة، إجان  التفكير التي تدعو  مهملجعله قد ي ، والذيفهمها لدى المتعلمإلى صعوبة  ؤديقد ت المادة التعليمية

وبالتالي ضعف إمكانية الحكم على تحقق أهداف العملية ، وموثوقيته مصداقية التقييم صعوبة التحقق منباإلضافة الى 

قد حدمنة معدات وبرامج ؛ نظرًا لما تتطل  من حياناً أ مكلفة مادياً  عملية التعليم عن بعد د  وقد تع، (2009)درويش، التعليمية

؛ للطلبة جيدة ( أن التعليم عن بعد قد يعيق تحضير برامج تعليمية2012) (، ويضي  النبهان2001)الغري ،باهظة النمن تكون 

استخدام التكنولوجيا في المعرفة النظرية والعملية  ضعف( أن 2009) لقطيطويرى ا بسب  زيادة األعباء اإلدارية على المعلم،

عملية التعليم عن بعد، وضعف المقدرة على صيانة فورية للمعدات واألنظمة التي تشكل األساس في المعلمين والطلبة،  قبل من

 .كأسلو  للتعليم االستفادة منهقد يقلل من فرص 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتحدثاتها ارتباطتتتتتتتتتتتتتتتتتتًا بالتكنولوج-باحتتتتتتتتتتتتتتتتتتم المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتيةبغيرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتن الم-وتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتبط الرياضتتتتتتتتتتتتتتتتتتيات

لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناستبة فتي  لفعال للرياضيات يحتاج إلى معلمأن التدريس ا ااصة، (Bulut,et al,2016)وثيقاً 

تعليم  نإ ، حيم(Graham&Fennel,2001)ةالمعرفة الرياضيمكونات التعامل مع المواقف التعليمية المختلفة التي تدور حول 

حتتتتتتل المستتتتتتألة  تعلتتتتتتيم إيجتتتتتتاد طتتتتتترق بدملتتتتتتة وستتتتتتريعة فتتتتتتي متتتتتتتيح للمدرستتتتتتينقتتتتتتد الرياضتتتتتتيات عتتتتتتن بعتتتتتتد باستتتتتتتخدام التكنولوجيتتتتتتا 

ستتتراتيجيات إ استتتخدام فتتي يمنتتل األستتاسمتتع األاتتذ بعتتين االعتبتتار أن معلتتم الرياضتتيات  ،(Potter&Naidoo,2012)ةالرياضتتي

أجل التغل  على أية صعوبات  ؛ منو على منصات التعليم المختلفةء داال الحرم المدرسي أسوا ،تعتمد على التكنولوجياجدمدة 

 .(NCTM,2015)التعلم قد تعيق استمرارية

ممتا و ، (2016)تركيتة وعتربش،أهليتة أو اارجيتة قتد شتكلت أزمات تعرضت بعض التدول لكتوارط طبيعيتة أو حترو  قدل

يترًا فتي النظتام التعليمتي فتي تلتك التدول؛ بستب  تأثيرهتا الستلبي علتى البنتى التحتيتة أن تلك األزمات قد أحدثت الاًل كبفيه شك  ال
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حتدى أببتر األزمتات إكورونتا فيتروس وتعتد أزمتة ، (2014، علتي وغتانم وناصتر)للتعليم وتأثيرها االجتماعي والنفستي علتى الطلبتة

التى جائحتة عالميتة  تحولتأن ت منتذنتاس وأرواحهتم التي اجتاحت معظم دول العالم والتتي التتزال تشتكل اطترًا كبيترًا علتى صتحة ال

ممتا حتذا بتالكنير متن التدول تعليتق دوام  ؛(2020()منظمتة الصتحة العالميتة،2020في النصتف األول متن شتهر آذار متن العتام )

وزارة اصصتت  ، وقتدم عن بعد الستكمال الفصول الدراسيةيعلى نظام التعل-ومنها األردن-واعتماد بعضها، المؤسسات التعليمية

(، لمتواد األساستية منتل) الرياضتياتبعض اقنتوات تلفزيونيتة رستمية لبتم دروس مصتورة لتبدايتة األزمتة فتي األردن  التربية والتعليم 

( لتمكتين التوزارة والمعلتم متن إجتراء ى منصات أنشأتها منل: )منصتة درستكوأجرت عملية ربط بين الطلبة والمعلمين والمدارس عل

 متن بعتض المعلمتين، تمنلتت فتيكمتا ظهترت مبتادرات محليتة ، ن بعتد للطلبتة فتي التدروس التتي قامتت ببنهتاتقييم عمليتة التعلتيم عت

، (2020)وزارة التربيتة والتعلتيم،  مجموعات تعليمية لطلبتهم على مواقتع التواصتل االجتمتاعي منتل:)واتس آ ، فتيس بتو ( إنشاء

ن حيتم إ ،(2001الحستن)تتغيترقتد لديته الستلو  واالتجاهتات فتنن  ،فتي الظتروف الطارئتة إلتى وظيفتة المعلتم ومستؤولياته وبالنظر

 نحتتتتتو عمليتتتتتة التعلتتتتتيم عتتتتتن بعتتتتتد قتتتتتد يستتتتتهم فتتتتتي تحقيتتتتتق األهتتتتتداف المرجتتتتتوة للعمليتتتتتة  المعلمتتتتتينتتتتتتوافر اتجاهتتتتتات إيجابيتتتتتة لتتتتتدى 

 .(Heider & skowronski,2007)ةالتعليمي

وتأاذ ، (Uluyo l& Sahin,2016)عن بعد وتطبيقاتهاعملية التعليم في  ًا ومؤثراً عد اتجاهات المعلمين عاماًل رئيستو 

( بأنها تعبر عما مواجه اإلنسان مع الحياة أو جزءًا منها منل 2014، فقد عرفها الحميري)يفات عدة من وجهة نظر الباحنينتعر 

يعبر عن الموقف  ها بأنَّها شعور الفرد نحو أمر ماا( فقد عرف2015البياة الخارجية او األمور المعنوية، أما عوض وحلس)

فننه ال بد  ومن تلك التعريفات، تحت القبول بشدة إلى الرفض بشدةمن األفضل أن تندرج ، و النسبي للفرد المتعلم من قيمة ما

وقد يسهم تعليم الرياضيات من  ،من اإلشارة إلى أنه قد يكون لمعلمي الرياضيات اتجاهات إيجابية نحو عملية التعليم عن بعد

مرى في حين ، (2008يا المعلومات واالتصاالت في تحسين اتجاهات المعلمين نحو تدريسها)السيفاني،االل تكنولوج

جياًل جدمدًا من الطلبة  نهم مواجهون إ، حيم للمعلمين قد يمنل تحديًا كبيراً  اإللكتروني  أن التعليم  (Hoskins,2010)هوسكينز

اتجاهات معلمي الرياضيات نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء نن ؛ ولذلك فالتعلمفي متعددة  رقمية يعتمدون على أسالي 

هو من الموضوعات  ، اصوصًا أن التعليم اإللكتروني  الضرورية التي يج  الوقوف عليهامن األمور  ،األزمات كجائحة كورونا

بية إلى عملية تحسين تعليم التي تختلف وجهات نظر معلمي الرياضيات في إمكانية تطبيقه، فمن الممكن أن يشكل إضافًة إيجا
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الرياضيات إذا ما تم استنماره بالشكل الصحيح، وفي الوقت ذاته قد يعمل على إحباط المعلمين نظرًا لوجود اتجاهات سلبية 

ن أمرًا ضروريًا ليكو  ظل جائحة كورونافي  لدى المعلمين االزدياد المتسارع في تنمية االتجاه ويعد  ، (2015لدمهم تجاهه)الدليمي،

، ولضمان عدم انقطاع الطلبة عن تعلمهم في ظل هذه فعالة في تحقيق أهداف التعليمالتعليم عن بعد وسيلة 

 .(Govender,2012الظروف)

ومتتتتن هتتتتذه الدراستتتتات دراستتتتة قتتتتد أجريتتتتت عتتتتدة دراستتتتات تناولتتتتت جوانتتتت  هتتتتذه الدراستتتتة، ستتتتواء بشتتتتكل مباشتتتتر أو غيتتتتر مباشتتتتر، و 

فتي متدارس محافظتة إربتد متتن  اإللكترونتي  تعترف إلتى واقتع استتخدام مستتلزمات التتعلم دراستة هتدفت إلتى ال ، وهتي(2006العمتري)

وجهتتتة نظتتتر المعلمتتتين واتجاهتتتات الطلبتتتة ومعلمتتتيهم نحوهتتتا، ولتحقيتتتق أهتتتداف الدراستتتة تتتتم بنتتتاء استتتتبانتين األولتتتى للطلبتتتة ومكونتتتة 

يتة فكانتت للمعلمتين، وتكونتت متن أربعتة مجتاالت تقتيس ، أما االستبانة الناناإللكتروني  ( فقرة وتقيس اتجاهاتهم نحو التعلم 18من)

والصتتتعوبات التتتتي  اإللكترونتتتي  متتتدى تتتتوافر واستتتتخدام التستتتهيالت الماديتتتة والمعلوماتيتتتة ومتتتدى استتتتخدام المعلمتتتين لمهتتتارات التتتتعلم 

( طالت  وطالبتة 400و)( معلمتًا ومعلمتة 181، وتكونتت عينتة الدراستة متن)اإللكترونتي  اتجاهات المعلمين نحو التتعلم و مواجهونها، 

، وأظهترت النتتتائج أن استتخدام المعلمتتين اإللكترونتتي  متوزعين علتتى ثمتاني متتدارس ممتن تستتتخدم التتعلم  ،ربتتدإمتن متتدارس محافظتة 

ضتعيفة، كمتا أظهترت النتتائج عتدم وجتود فتروق  اإللكترونتي  متوستطة، واتجاهتات المعلمتين نحتو التتعلم  اإللكترونتي  لمهارات التتعلم 

 تعزى للجنس أو الخبرة أو الدرجة العلمية. اإللكتروني  حصائية في اتجاهات المعلمين نحو التعلم ذات داللة إ

( إلتتتى التعتتترف إلتتتى درجتتتة استتتتعداد المعلمتتتين فتتتي األردن لمستتتامرة التحتتتديات 2011بمتتتا هتتتدفت دراستتتة حمتتتدي والبلتتتوي)

( معلمتًا 360ميدان التربتوي، وتكونتت عينتة الدراستة متن)المستقبلية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ال

ومعلمتتتة مدرستتتون فتتتي المتتتدارس الحكوميتتتة، واعتمتتتدت الدراستتتة المتتتنهج الوصتتتفي التحليلتتتي، واستتتتخدمت االستتتتبانة لجمتتتع البيانتتتات، 

وأن هنتتا   ،تقبليةوتوصتتلت نتتتائج الدراستتة إلتتى أن عينتتة الدراستتة تتمتتتع بدرجتتة استتتعداد عاليتتة تمكتتنهم متتن مستتامرة التحتتديات المستت

 فروقًا في درجة االستعداد ظهرت في متغير الجنس لمصلحة الذكور، وفي متغير الخبرة لمصلحة حدمني الخبرة.

( إلتتى الكشتتف عتتن اتجاهتتات معلمتتي الرياضتتيات فتتي المرحلتتة المتوستتطة نحتتو استتتخدام 2012وستتعت دراستتة الشتتمري)

( فقترة، وتكونتت عينتة 31لدراسة المنهج الوصفي باستتخدام استتبانة تضتمنت)في تدريس الرياضيات، واعتمدت ا اإللكتروني  التعلم 

( معلمًا من معلمتي رياضتيات المرحلتة المتوستطة فتي منطقتة حائتل، وكشتفت النتتائج عتن وجتود درجتة اتجاهتات 147الدراسة من)
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شتتارت نتتائج الدراستتة إلتتى وجتتود كمتتا أ ،فتتي تتتدريس الرياضتيات اإللكترونتتي  متوستطة لتتدى معلمتتي الرياضتيات نحتتو استتتخدام التتعلم 

فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتطات اتجاهتتات المعلمتتين تعتتزى لمتغيتتر المؤهتتل العلمتتي ولصتتالح الدراستتات العليتتا، ولمتغيتتر 

 سنوات.10سنوات إلى أقل من 5الخبرة ولصالح ذوي الخبرة من 

 اإللكترونتتي  ت الطلبتة والمعلمتتين نحتتو التتتعلم ( دراستة هتتدفت التعتترف إلتتى اتجاهتتا2015وأجترت ملكتتاوي ونوافلتته والستتقار)

( معلمتًا ومعلمتة، واستتخدم 139( طالبتًا وطالبتة وعلتى)359في المتدارس األساستية العليتا فتي األردن، وتكونتت عينتة الدراستة متن)

تعتتزى  ترونتتي  اإللك( فقتترة، وأظهتترت النتتتائج وجتتود اتجاهتتات إيجابيتتة متوستتطة القتتوة نحتتو التتتعلم 20البتتاحنون استتتبانة مكونتتة متتن)

( ستنوات، فتي حتين ال توجتد 5لمتغير الجنس لصتالح اإلنتاط، ولمتغيتر ستنوات الخبترة لصتالح المعلمتين ذوي الخبترات األقتل متن )

 فروق في اتجاهاتهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

فتتي  ونتتي  اإللكتر إلتتى الكشتتف عتتن اتجاهتتات معلمتتي الرياضتتيات نحتتو التتتعلم  (2019)حمادنتتة والشتتواهينوهتتدف دراستتة 

ومعلمتتة، وقتتد أظهتترت استتتجاباتهم علتتى أداة  ( معلتتم100كونتتت عينتتة الدراستتة متتن)مدمريتتة تربيتتة الباديتتة الشتتمالية الشتترقية، وقتتد ت

، كمتا بينتت نتتائج الدراستة أن درجتة اتجاهتات المعلمتات نحتو اإللكترونتي  الدراسة وجود اتجاهتات مرتفعتة لتدمهم نحتو عمليتة التتعلم 

بانت أعلى منها عند المعلمين، كما أظهرت أيضًا أن أفراد العينة متن ذوي الخبترة القليلتة كانتت اتجاهتاتهم نحتو  اإللكتروني  التعلم 

أعلى من المعلمين ذوي الخبرات المتوسطة والعالية، كما بينت الدراسة عدم وجود متا متدل إحصتائيًا علتى وجتود  اإللكتروني  التعلم 

 ل العلمي.فروق بين اتجاهات المعلمين تعزى للمؤه

لتتتتى اتجاهتتتتات معلمتتتتي العلتتتتوم والرياضتتتتيات نحتتتتو دمتتتتج إ( التعتتتترف 2021والرصتتتتاعي) ةوهتتتتدفت دراستتتتة الزبتتتتون وقستتتتايم

، ولتحقيتتق هتتدف الدراستتة تتتم تطتتوير استتتبانة بنتتاء علتتى األردنتكنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتال فتتي العمليتتة التعليميتتة التعلميتتة فتتي 

تخدام التقنيتتة )األداء المتوقتتع، الجهتتد المتوقتتع، التتتأثير االجتمتتاعي العوامتتل الميستترة و محتتاور نمتتوذج النظريتتة الموحتتدة لقبتتول واستت

وقتتد  ( معلمتتًا ومعلمتتة،159ن تكونتتت متتن)تتتم تطبيقهتتا علتتى عينتتة متتن معلمتتي العلتتوم والرياضتتيات فتتي مدمنتتة معتتاو االتجاهتتات(، 

ملية التعليميتة علتى جيا المعلومات واالتصال في العى أن اتجاهات معلمي العلوم والرياضيات نحو دمج تكنولو إلتوصلت الدراسة 

( بتتتين متوستتتطات α0.05≤)داللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى الداللتتتةوجتتتود فتتتروق ذات  كمتتتا أظهتتترتيجابيتتتة، إكانتتتت  بعتتتادجميتتتع األ

د مستتوى ولصتالح التذكور، وعتدم وجتود فتروق ذات داللتة إحصتائية عنت تعزى لمتغير النوع االجتماعيدمرات أفراد عينة الدراسة تق
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)المؤهتتتل العلمتتتي، الخبتتترة، العمتتتر، التخصتتتص( كمتتتا توصتتتلت النتتتتائج أنتتته موجتتتد أثتتتر للنظريتتتة للمتغيرات( تعتتتزى α0.05≤)الداللتتتة

فتي التنبتؤ باتجاهتات معلمتي العلتوم والرياضتيات نحتو دمتج تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتال فتي  هاواستتخدامالموحدة لقبول التقنية 

%( متتن اتجاهتتتات معلمتتي العلتتتوم والرياضتتيات نحتتتو دمتتج تكنولوجيتتتا 97)ستترت هتتتذه العوامتتل متتتا نستتبته، حيتتتم فالعمليتتة التعليميتتة

 المعلومات واالتصال في العملية التعليمية.

( دراستتة هتتدفت إلتتى التعتترف علتتى اتجاهتتات الدارستتين Shu,Hisu and Gwo,2006بمتتا أجتترى شتتو وهستتيو ووجتتو)

( معلمًا ومعلمة، وبينت 111( طالبًا وطالبة، و)76تعليم، وتكونت عينة الدراسة من )في ال اإللكتروني  والمعلمين الستخدام التعلم 

كأستلو   اإلنترنتتوبالتحدمتد  ،اإللكترونتي  يجابيتة مرتفعتة نحتو استتخدام التتعلم إأفراد العينة كان لتدمهم اتجاهتات الدراسة أن غالبية 

 .اإللكتروني  اتجاهات المعلمين والمستخدمين لإلنترنت والتعلم تعلم، وأن للوسائل التعليمية المتعددة تأثيرًا كبيرًا على 

 اإللكترونتي  هتدفت إلتى الكشتف عتن تقبتل المعلمتين لتكنولوجيتا التعلتيم دراسة ( Yuen&Ma,2008بما أجرى موين وما)

حتتو تكنولوجيتتا التعلتتيم واتجاهتتاتهم نحتتو هتتذه التكنولوجيتتا، وقتتام الباحنتتان بتصتتميم استتتبانة للتعتترف علتتى تقبتتل واتجاهتتات المعلمتتين ن

، وأظهتترت النتتتائج تبتتامن ستتهولة اإللكترونتتي  لفهتتم طبيعتتة عمليتتة تقبتتل المعلمتتين للتعلتتيم  ، وقتتام الباحنتتان بنعتتداد نمتتوذجاإللكترونتتي  

 ، وأن هنتتا  اتجاهتتاتاإللكترونتتي  %( متتن المعلمتتين متقبلتتون استتتخدام تكنولوجيتتا التعلتتيم 68)أن  حيتتم تفستتر ،االستتتخدام المدركتتة

 نحو استخدامها. ابيةيجإ

( إلتتى التعتترف Mailizar,Almanthari,Maulina,&Bruce,2020هتتدفت دراستتة ميليتتزار والمنتتذري وماولينتتا وبتتروس )

ومعوقاته أثناء جائحة كورونا في إندونيسيا، وقد كشفت نتائج دراستهم عتن  اإللكتروني  على اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التعلم 

أثنتاء الجائحتة،  اإللكترونتي  نحتو تطبيتق التعلتيم  -( معلمتًا ومعلمتة159التي تكونت متن) -عينة الدراسةوجود توجهات سلبية لدى 

أثنتاء الجائحتة تعتزى  اإللكترونتي  ذات داللتة إحصتائية فتي االتجتاه نحتو تطبيتق التعلتيم  أظهترت نتتائج دراستتهم وجتود فتروق  بما قد

أثنتاء الجائحتة  اإللكترونتي  داللتة إحصتائية فتي االتجتاه نحتو تطبيتق التعلتيم  لمتغير الجنس ولصالح المعلمتين التذكور، وفروقتاا ذات

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فاة حملة البكالوريوس، ولم تكن هنالك أي فروق ذات داللتة إحصتائية تعتزى لمتغيتر الخبترة 

 التدريسية.
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الرياضتتتيات فتتتي الفلبتتتين نحتتتو تعلتتتيم ( دراستتتة هتتتدفت إلتتتى الكشتتتف عتتتن اتجاهتتتات معلمتتتي Marpa,2021أجتتترى ماربتتتا)

المتنهج الوصتفي وطبتق استتبانة  انالرياضيات باستخدام التكنولوجيا أثناء جائحة كورونا، ولتحقيتق أهتداف دراستته، استتخدم الباحنت

هتات ( معلمًا ومعلمة رياضيات من مدمنة كادمز، وقد بينت نتائج دراسته وجتود اتجا98قياس على عينة الدراسة التي تكونت من)

إيجابية لدى عينة الدراسة نحو التعليم باستخدام التكنولوجيا في ضوء أزمة كورونا، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .نحو استخدام التكنولوجيا في التدريس أثناء الجائحة، تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمين الذكور

ا ترتت  عليهتا متن توقتف للتعلتيم الوجتاهي، وظهتور التحتدي المتمنتل فتي ونظرًا لآلثار التي ترافقت مع جائحة كورونا وم

التحول المفاجئ للتعليم عن بعد، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن اتجاهات معلمي الرياضيات في محافظة معان نحو عمليتة 

 التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تحتاج إلى تكاتف جميتع مكونتات المجتمتع متن  -ومنها األردن-مة كورونا على دول العالمالظروف التي فرضتها أز  إن

بشتكل متؤدي إلتى ستد الفجتوة فتي التتعلم التتي أحتدثتها ستمرار عمليتة التعلتيم التعليم عن بعد كخيار ال بد منه أجل إنجاح عملية ال

العمتتل علتتى تطتتوير المنتتاهج وأستتاليبها وأدواتهتتا بمتتا ( إلتتى الضتترورة الملحتتة فتتي 2020تلتتك األزمتتة، وقتتد أشتتار موستتى وطلتتوزي)

قتتد ( إلتى أن نظتترة المجتمتتع المحلتتي واتجاهاتتته نحتتو التتتعلم عتتن بعتتد 2019، كمتتا أشتتار حامتتد)متناست  متتع طبيعتتة التعلتتيم عتتن بعتتد

ى ضمان عدم العمل عل هو يمنل عائقًا لتعلم الطلبة، ولقد أبدت عدة دراسات وبحوط أن الهدف األساسي في منل هذه الظروف

 (.Hodges;et al,2020وبطرق سريعة اإلعداد ومتاحة بشكل موثوق أثناء األزمات) ،انقطاع الطلبة عن تعلمهم

يجابًا على اتجاهاتهم؛ إقد مؤثر سلبًا أو تجربة جدمدة بالنسبة لكنير من المعلمين والطلبة، والذي التعليم عن بعد يعد و 

(، وعلى الرغم من االهتمام الالفت بالرياضيات إال أن 2020، وآارون  يمية)حسينبسب  التغير المفاجئ على اططهم التعل

في التعامل مع تعليمه عن بعد في ظل ظروف أزمة كورونا التي مواجها العالم،  مؤشرات والدراسات تؤكد وجود ضعف ترابميال

في  والعقبات بدملة لمواجهة التحديات مما متطل  من الخبراء والمختصين البحم والعمل على توفير طرق وأسالي  تعليم

بسب  الضعف في ؛ نون من صعوبات في التعلم عن بعد( إلى أن الطلبة ما زالوا يعا2018)، وقد أشار النفجانالظروف الراهنة

دة ليمي لماوتعد الطبيعة المجردة للمحتوى التع، سو  من قبل المعلمين والمتعلمينالمهارات األساسية في التعامل مع الحا
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مؤهلهم لتوظي   تدري  كافٍ لوالذي قد يعود بدوره لقلة إاضاع المعلمين ؛ يهاًا في ضعف تحصيل الطلبة فالرياضيات سببًا رئيس

 (.2012تقنيات التعليم الخاصة بمادة الرياضيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المساندة لتعليمها)الطراونة،

تعدد  امبحم الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة معان، فقد الحظريس ين لتدالباحن مواببةومن االل 

إحدى -حيم تتميز محافظة معان ،الرياضيات تجاه عملية التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا وجهات النظر لدى معلمي

ز المحافظة والتي تعاني من بمساحتها الشاسعة، ووجود عدد كبير من القرى البعيدة عن مرك -محافظات الجنو  في األردن

األولى من نوعها على مستوى المملكة األردنية  -ينعلى حد علم الباحن-هذه الدراسة  د  ، كما أنه تعاإلنترنتضعف في ادمات 

؛ عليم عن بعد في ضوء جائحة كوروناالهاشمية، والتي تبحم في اتجاهات معلمي الرياضيات في محافظة معان نحو عملية الت

 ذلك جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسالة التالية:ومن أجل 

متتتتتتتتتتا اتجاهتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتان نحتتتتتتتتتتو التعلتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتي ضتتتتتتتتتتوء جائحتتتتتتتتتتة  -

 بورونا؟

( فتتتتتتتتتتتتي اتجاهتتتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتتتتي α0.05≤هتتتتتتتتتتتتل توجتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتتتتائية عنتتتتتتتتتتتتد ) -

عتتتتتتتتزى لمتغيتتتتتتتترات الجتتتتتتتتنس أو الخبتتتتتتتترة أو محافظتتتتتتتتة معتتتتتتتتان نحتتتتتتتتو التعلتتتتتتتتيم عتتتتتتتتن بعتتتتتتتتد فتتتتتتتتي ظتتتتتتتتل جائحتتتتتتتتة كورونتتتتتتتتا ت

 ؟أو المرحلة التعليمية المؤهل العلمي

 :أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى :

اتجاهتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتيات فتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتة معتتتتتتتتان نحتتتتتتتتو عمليتتتتتتتتة التعلتتتتتتتتيم عتتتتتتتتن بعتتتتتتتتد  درجتتتتتتتتة الكشتتتتتتتتف عتتتتتتتتن  -

 في ضوء أزمة كورونا.

لرياضتتتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتتتتة معلمتتتتتتتتتتتي االكشتتتتتتتتتتتف عتتتتتتتتتتتن وجتتتتتتتتتتتود فتتتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتتتائية فتتتتتتتتتتتي اتجاهتتتتتتتتتتتات  -

لمتغيتتتتتتتترات الجتتتتتتتتتنس أو الخبتتتتتتتترة أو المؤهتتتتتتتتتل  تبعتتتتتتتتاً  ،معتتتتتتتتان نحتتتتتتتتو التعلتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتن بعتتتتتتتتد فتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتل جائحتتتتتتتتة كورونتتتتتتتتتا

 .العلمي

-  
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 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تسعى ألن تكون إضافة جدمدة للبحم العلمي والدراسات المحلية والعربية المتعلقة 

المعلمين المناطة بهم العملية التعليمية في ها ، وفي تعليم الرياضيات بشكل ااص، وقد تفيد نتائجبالتعليم عن بعد بشكل عام

 أهمية باإلضافة إلىتحسين أدائهم من االل تطوير مهاراتهم التدريسية في التعليم عن بعد لتالءم متطلبات العصر الحدمم، 

ة وأصحا  القرار في وزارة التربية والتعليم بصورة عامة االستفادة منها في لقائمين على العملية التعليميان مك  قد تالمعلومات التي 

 تحسين واستحداط برامج تخدم المعلم والمتعلم، وإعداد الخطط التطويرية للتعليم المدرسي عن بعد.

 

 حدود الدراسة:

محافظتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتان الحتتتتتتتتتدود المكانيتتتتتتتتتة: اشتتتتتتتتتتملت الدراستتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى جميتتتتتتتتتع المتتتتتتتتتدارس فتتتتتتتتتي متتتتتتتتتدمريات التربيتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتي 

 )معان، الشوبك، البتراء، البادية الجنوبية(.

 (.2021\2020الحدود الزمانية: أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الناني للعام الدراسي )

معلمتتتتتتتتتي ومعلمتتتتتتتتتات الرياضتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتدارس الحكوميتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي عينتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن الحتتتتتتتتتدود البشتتتتتتتتترية: أجريتتتتتتتتتت الدراستتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى 

 (.2021\2020لناني للعام الدراسي )محافظة معان في الفصل الدراسي ا

 التعريف اإلجرائي بمصطلحات الدراسة:

. االتجاهتتتتتتتتتتتات: هتتتتتتتتتتتي المواقتتتتتتتتتتتف التتتتتتتتتتتتي متختتتتتتتتتتتذها األفتتتتتتتتتتتراد فتتتتتتتتتتتي مواجهتتتتتتتتتتتة القضتتتتتتتتتتتايا واألمتتتتتتتتتتتور المحيطتتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتتم، إمتتتتتتتتتتتا 1 

بتتتتتتتتتالقبول أو التتتتتتتتترفض أو المعارضتتتتتتتتتة نتيجتتتتتتتتتة متتتتتتتتتروره بخبتتتتتتتتتره معينتتتتتتتتتة أو بحكتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتوافر ظتتتتتتتتتروف أو شتتتتتتتتتروط تتعلتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتذلك 

 (.2003الحدط أو القضية )شحاتة والنجار،  الشيء أو

باستتتتتتتتتتتتتجابته علتتتتتتتتتتتتى مقيتتتتتتتتتتتتاس  معلتتتتتتتتتتتتم الرياضتتتتتتتتتتتتياتمقتتتتتتتتتتتتدار الدرجتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتي حصتتتتتتتتتتتتل عليهتتتتتتتتتتتتا  :جرائيتتتتتتتتتتتتًا بأنهتتتتتتتتتتتتاإوتعتتتتتتتتتتتترف 

 االتجاهات المعد في هذه الدراسة.

. التعلتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتد: هتتتتتتتتتو نمتتتتتتتتتط متتتتتتتتتن أنمتتتتتتتتتاط عمليتتتتتتتتتة التعلتتتتتتتتتيم يختلتتتتتتتتتف عتتتتتتتتتن التعلتتتتتتتتتيم الوجتتتتتتتتتاهي متتتتتتتتتن حيتتتتتتتتتم النظتتتتتتتتتام 2

استتتتتتتتتتتة والقبتتتتتتتتتتتول واالاتبتتتتتتتتتتتار، فتتتتتتتتتتتالتعليم متتتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتتتق المتتتتتتتتتتتواد المطبوعتتتتتتتتتتتة والوستتتتتتتتتتتائل المستتتتتتتتتتتاعدة متتتتتتتتتتتن وطبيعتتتتتتتتتتتة الدر 
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مباشتتتتتتتتتتتترة بقصتتتتتتتتتتتتد الغيتتتتتتتتتتتتر ج الحاستتتتتتتتتتتتو  واللقتتتتتتتتتتتتاءات المباشتتتتتتتتتتتترة و وستتتتتتتتتتتتائل ستتتتتتتتتتتتمعية وبصتتتتتتتتتتتترية وأشتتتتتتتتتتتترطة الفيتتتتتتتتتتتتدمو وبتتتتتتتتتتتترام

 (.2008على تعلمه المنشود )مدني، حصول المتعلم

نستتتتتتتتتتان، ومتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتد تستتتتتتتتتتب  المتتتتتتتتترض للحيتتتتتتتتتتوان واإل جائحتتتتتتتتتة كورونتتتتتتتتتتا: هتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتاللة واستتتتتتتتتتعة متتتتتتتتتتن الفيروستتتتتتتتتتات. 3

تتتتتتتتتتتتراوح حتتتتتتتتتتدتها متتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتتزالت  ،تنفستتتتتتتتتتية اً المعتتتتتتتتتتروف أن عتتتتتتتتتتددًا متتتتتتتتتتن فيروستتتتتتتتتتات كورونتتتتتتتتتتا تستتتتتتتتتتب  لتتتتتتتتتتدى البشتتتتتتتتتتر أمراضتتتتتتتتتت

البتتتتتتتتتتتترد الشتتتتتتتتتتتتائعة إلتتتتتتتتتتتتى األمتتتتتتتتتتتتراض األشتتتتتتتتتتتتد واامتتتتتتتتتتتتة منتتتتتتتتتتتتل متالزمتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتترق األوستتتتتتتتتتتتط التنفستتتتتتتتتتتتية)ميرس(، والمتالزمتتتتتتتتتتتتة 

)منظمتتتتتتتتتتتتة  19-فيتتتتتتتتتتتتروس كورونتتتتتتتتتتتتا المكتشتتتتتتتتتتتتف متتتتتتتتتتتتؤارًا متتتتتتتتتتتترض كوفيتتتتتتتتتتتتد التنفستتتتتتتتتتتتية الحتتتتتتتتتتتتادة الوايمة)ستتتتتتتتتتتتارس(، وستتتتتتتتتتتتب  

 (.2020الصحة العالمية، 

معلتتتتتتتتتتتم الرياضتتتتتتتتتتتيات: هتتتتتتتتتتتو المعلتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتذي يقتتتتتتتتتتتوم علتتتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتتتدريس مبحتتتتتتتتتتتم الرياضتتتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتتتدارس الحكوميتتتتتتتتتتتة  .4

 فيها الدراسة. أجريتاألردنية في الفترة الزمنية التي 

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة:

فتتي متنهج الوصتتفي، لقيتاس اتجاهتتات معلمتي الرياضتتيات فتي محافظتتة معتان نحتتو عمليتة التعلتتيم عتن بعتتد تتم استتتخدام ال

 مته ألغراض هذه الدراسة.ءضوء جائحة كورونا؛ نظرًا لمال

 مجتمع الدراسة وعينتها:

ن مجتمع الدراسة من جميع المعلمين القائمين على تدريس متنهج الرياضتيات فتي المتدارس التابعتة لمتدم ريات التربيتة تكو 

ومعلمتتتة، والمتتتوزعين علتتتى مختلتتتف متتتدمريات التربيتتتة فتتتي المحافظتتتة.  ا( معلمتتت265والتعلتتتيم فتتتي محافظتتتة معتتتان والبتتتال  عتتتددهم )

 : ( موضح توزيع مجتمع الدراسة1والجدول )

 ( 1الجدول )                                           

 الديموغرافي لمجتمع الدراسةالتوزيع                                   

 المجموع  اإلناث الذكور   المديرية

 85 47 38 معان
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 45 28 17 الشوبك

 67 42 25 البتراء

 68 45 23 البادية الجنوبية

 265 162 103 المجموع

 

توزيتع أداة  اطاعذلك لعدة أسبا . واستت امله أفراد المجتمع، غير أنه لم متسنا  بمحاولة الوصول لجميع الباحنانوقد قام 

لت هتتذه العينتتة نستتبة )207الدراستتة علتتى ) %( متتن مجتمتتع الدراستتة، والتتتي تتتتوزع وفتتق 78.1( متتن المعلمتتين والمعلمتتات، وقتتد شتتك 

 (: 2الجدول )

 (2الجدول )

 التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة

 المجموع  اإلناث الذكور   المديرية

 55 30 25 معان

 45 28 17 الشوبك

 57 36 21 ءالبترا

 50 33 17 البادية الجنوبية

 207 127 80 المجموع

 أداة الدراسة:

أداة الدراسة، بحيم تحتتوي علتى عتدد متن الفقترات تقتيس اتجاهتات معلمتي الرياضتيات فتي محافظتة معتان  انأعد الباحن

 التعليم في محافظة معان.نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا في المدارس التابعة لمدمريات التربية و 

التتذي  اإلجابتتة علتتى فقتترات الجتتزء التترئيس كمتتا تتتم تقستتيم ستتلم، قتترة( ف45وقتتد تكونتتت أداة الدراستتة بصتتورتها األوليتتة متتن )

( وعلتى 5-1يقيس اتجاهات معلمي الرياضيات نحو عمليتة التعلتيم عتن بعتد فتي ضتوء جائحتة كورونتا إلتى مقيتاس اماستي متن )
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دة، موافتق، محامتد، غيتر موافتق، غيتر موافتق بشتدة( علتى التتوالي، وقتد تتم الحكتم علتى درجتة االتجتاه متن النحو التالي )موافتق بشت

 االل التدريج التالي:

 درجة اتجاه متدنية )اتجاه سلبي(. 1-2.33 .1
 درجة اتجاه متوسطة )اتجاه معتدل(.  2.34-3.67  .2
 يجابي(.إدرجة اتجاه مرتفعة )اتجاه  3.68-5 .3
استتة للكشتتف عتتن اتجاهتتات معلمتتي الرياضتتيات فتتي محافظتتة معتتان نحتتو عمليتتة التعلتتيم عتتن بعتتد فتتي تتتم تطتتوير أداة الدر و 

لتدد  النظتري  نينضوء جائحة كورونا في المدارس التابعة لمدمريات التربية والتعليم في محافظة معان، من االل مراجعة البتاح

التتي تناولتت موضتوع ، (2020القة منل: دراسة الجعتافرة)لعالسابق، واالطالع على الدراسات السابقة والمصادر واألبحاط ذات ا

حمادنتتتة التعلتتتيم فتتتي قصتتتبة الكتتتر ، ودراستتتة اتجاهتتتات معلمتتتي اللغتتتة اإلنجليزيتتتة نحتتتو بتتترامج التتتتعلم عتتتن بعتتتد فتتتي مدمريتتتة التربيتتتة و 

ة الباديتتتة الشتتتمالية فتتتي مدمريتتتة تربيتتت اإللكترونتتتي  ( والتتتتي تناولتتتت اتجاهتتتات معلمتتتي الرياضتتتيات نحتتتو التتتتعلم عتتتن 2019والشتتتواهين)

( والتتتي تحتتدثت فيهتتا عتتن اتجاهتتات أعضتتاء هياتتة التتتدريس فتتي كليتتة الشتتوبك الجامعيتتة 2019الشتترقية، ودراستتة أجرتهتتا الشتتعيبات)

( والتتتتي تطرقتتتت لواقتتتع توظيتتت  2020نحتتتو استتتتخدام تكنولوجيتتتا التعلتتتيم لتستتتهيل العمليتتتة التعليميتتتة، ودراستتتة ملكتتتاوي والرصتتتاعي)

دراستتتة و  واالتصتتتاالت فتتتي تتتتدريس الرياضتتتيات فتتتي متتتدارس متتتدمريات التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي محافظتتتة معتتتان، تكنولوجيتتتا المعلومتتتات

( التي تناولت موضوع اتجاهات مدرستي اللغتة العربيتة فتي المرحلتة المتوستطة نحتو استتخدام التتعلم النقال)الهتاتف 2017التميمي)

قتة باتجاهتات أعضتاء هياتة التتدريس بكليتات التربيتة نحتو استتخدام المتعل( 2016ليميتة، ودراستة امتيس)المحمول( في العملية التع

 بعض المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية.

وتتتتم توزيتتتع فقراتهتتتا فتتتي مجتتتال واحتتتد هتتتو: اتجاهتتتات معلمتتتي ، اد أداة الدراستتتة بصتتتورتها األوليتتتةوفتتتي ضتتتوء ذلتتتك تتتتم إعتتتد

 الرياضيات نحو عملية التعليم عن بعد.  

  صدق األداة:

تم التحقق من صدق األداة من االل عرض الصورة األولية لها على مجموعة من المحكمين والخبتراء والمختصتين فتي 

متتتن أجتتتل التأبتتتد متتتن متتتدى ؛ ( محكمتتتين10عتتتددهم ) مجتتاالت المنتتتاهج وطتتترق التتتتدريس، والقيتتتاس والتقتتتويم، والرياضتتتيات، والبتتال 

تتتتم األاتتتذ بمقترحتتتات و والتأبتتتد متتتن ستتتالمة ودقتتتة الصتتتياغة اللغويتتتة للفقتتترات. مالئمتتتة فقتتترات األداة للغايتتتة التتتتي أعتتتدت متتتن أجلهتتتا، 
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المحكمين بنجراء بعض التعديالت التي تضمنت: وضع جميتع الفقترات فتي مجتال واحتد، وحتذف أو دمتج لتبعض الفقترات، وإعتادة 

 .قرةف (37صياغة بعض منها، باإلضافة إلى التقليل من عددها لتتكون األداة بصورتها النهائية من )

 صدق االتساق الداخلي: 

تتت علتتى عينتتة استتتطالعية مكونتتط   ،للتحقتتق متتن دالالت صتتدق البنتتاء لتتدداة  ( مفحوصتتا متتن أفتتراد مجتمتتع 20متتن ) ةب ِّقا

رِّجت معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين كتتتل فقتتترة وارتباطهتتتا بالدرجتتتة الكليتتتة، فكانتتتت كمتتتا موضتتتحها  الدراستتتة ومتتتن اتتتارج العينتتتة، ثتتتم استتتت خا

 (:3الجدول)

 (3ل )الجدو 

 معامالت ارتباط بيرسون للفقرات مع الدرجة الكلية للعينة االستطالعية

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.570 * 14 0.826 * 27 0.628 * 

2 0.664 * 15 0.766 * 28 0.212  

3 0.785 * 16 0.543 * 29 0.642 * 

4 0.683 *  17 0.620 * 30 -0.035  

5 0.505 * 18 0.767 * 31 0.725 * 

6 0.473 * 19 0.759 * 32 0.702 * 

7 0.618 * 20 0.810 * 33 0.388 * 

8 0.801 * 21 0.742 * 34 0.384 * 

9 0.818 * 22 0.776 * 35 0.673 * 

10 0.612 * 23 0.871 * 36 0.668 * 

11 0.273 *  24 0.568 * 37 0.578 * 

12 0.539 * 25 0.727 *   

13 0.575 * 26 0.503 *   

 α≤0.01** داللة إحصائية عند  α≤0.05إحصائية عند  ة* دالل
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( أن  جميع معتامالت ارتبتاط الفقترات متع الدرجتة الكليتة كانتت ذات درجتات مقبولتة ودالتة إحصتائيًا 3متضح من الجدول)

( فقترة والتتي 35هائية )داة بالصورة النن عدد فقرات األنوبذلك ف المذكورتين، (؛ لذلك تم حذف الفقرتين30 ، 28عدا الفقرات رقم)

 .تم توزيعها على أفراد الدراسة

 ثبات األداة:

( معلمتتًا ومعلمتتة متتن 20تتتم التحقتتق متتن ثبتتات أداة الدراستتة متتن اتتالل توزيتتع األداة علتتى عينتتة استتتطالعية تكونتتت متتن )

علتتى إجابتتاتهم، وقتتد بلغتتت قيمتتة ( مومتتًا علتتى العينتتة نفستتها وتطبيتتق معادلتتة كرونبتتا  ألفتتا 14أفتتراد المجتمتتع، وإعتتادة توزيعهتتا بعتتد )

(، ومعامل النبات كرونبا  ألفا على أساس الدرجة الكلية لجميع فقرات 0.963معامل ثبات اإلعادة المحسوبة للعينة المستطلعة )

 (، مما مؤشر إلى ثبات عالي ومناس  ألغراض هذه الدراسة.0.942األداة لجميع استجابات أفراد الدراسة، والتي بلغت )

 ات الدراسة:إجراء

 لتحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة عن أسالتها، تم إجراء الخطوات التالية:

اتجاهتتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتتيات نحتتتتتتتتتتتو عمليتتتتتتتتتتتة والدراستتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتابقة ذات العالقتتتتتتتتتتتة بمراجعتتتتتتتتتتتة األد  النظتتتتتتتتتتتري  .1
 التعليم عن بعد.

فتتتتتتتتتتتتي  تطتتتتتتتتتتتتوير أداة الدراستتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتكل استتتتتتتتتتتتتبانة؛ متتتتتتتتتتتتن أجتتتتتتتتتتتتل قيتتتتتتتتتتتتاس اتجاهتتتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتتتيات .2
 محافظة معان نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا.

التأبتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتدق المحتتتتتتتتتتتتوى وصتتتتتتتتتتتدق البنتتتتتتتتتتتاء لفقتتتتتتتتتتترات األداة متتتتتتتتتتتن اتتتتتتتتتتتالل عرضتتتتتتتتتتتها علتتتتتتتتتتتى عتتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتتتن  .3
 المحكمين المختصين المجاالت التي تبحم فيها الدراسة.

 ن.و لمحكماتفق عليها اتحكيمها وإجراء التعديالت التي  إعادة بناء أداة الدراسة بعد .4
 الحصول على الموافقات الرسمية لتسهيل مهمة إجراء هذه الدراسة. .5
 على عينة استطالعية، من أجل التأبد من الخصائص السيكومترية لدداة. توزيع االستبانة .6
 لكترونيًا على جميع أفراد العينة المستهدفة في الدراسة.إتوزيع االستبانة  .7
استتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى فقتتتتتتتتترات األداة ومعالجتهتتتتتتتتتا متتتتتتتتتن إجابتتتتتتتتتات عينتتتتتتتتتة الدر  تفريتتتتتتتتت  البيانتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتم الحصتتتتتتتتتول عليهتتتتتتتتتا .8

 حصائيًا.إ
استتتتتتتتتتتتخراج النتتتتتتتتتتتتائج ومقارنتهتتتتتتتتتتتا بنتتتتتتتتتتتتائج الدراستتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتابقة ذات العالقتتتتتتتتتتتة بموضتتتتتتتتتتتوع هتتتتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتتتديم  .9

 التوصيات الالزمة.
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 المعالجة اإلحصائية:

معان نحو عملية التعليم عن بعد في  لإلجابة عن أسالة الدراسة وللكشف عن اتجاهات معلمي الرياضيات في محافظة

 ضوء جائحة كورونا. تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 مقاميس النزعة المركزية ومقاميس التشتت. .1
 (.way Anova-4تحليل التبامن الرباعي ) .2
 ( للفروق البعدية.sheffeااتبار) .3

 

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

ماااااااا اتجاهاااااااات معلماااااااي الرياضااااااايات فاااااااي محافظاااااااة معاااااااان نحاااااااو دراساااااااة األو : أواًل: النتاااااااائج المتعلقاااااااة بسااااااا ا  ال

 التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا؟

عن هذا السؤال تم تحدمد درجة اتجاهات المعلمين نحو التعليم عن بعد في ضوء جائحتة كورونتا، وتتم حستا   ولإلجابة
( مبتتتتين المتوستتتتطات 4لدراستتتة لجميتتتتع فقتتتترات األداة، والجتتتدول )المتوستتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتة الستتتتتجابات أفتتتتراد ا

 : الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة، مرتبة من األعلى إلى األقل
 (4الجدو  رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي الرياضيات نحو عملية التعليم عن بعد

 لمتوسطات الحسابيةمرتبة تنازليًا تبعًا ل

رقم 
االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الفقرة

 الرتبة االتجاه المعياري 

32 
يحتتتتتتتتتتاج معلتتتتتتتتتم الرياضتتتتتتتتتيات إلتتتتتتتتتى تطتتتتتتتتتوير قدراتتتتتتتتتته 
ومهاراتتتتتتتتتتتته التقنيتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي توظيتتتتتتتتتتت  التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن 

 ب عد.
 1 متوسط 1.173 3.527

أدوات التتتتتتتتتعلم عتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتد تزيتتتتتتتتد متتتتتتتتن أعبتتتتتتتتاء معلتتتتتتتتم  26
 2 متوسط 1.265 3.498 الرياضيات المهنية.

31 
يحتتتتتتتاج التعامتتتتتتل متتتتتتع التعلتتتتتتيم عتتتتتتن ب عتتتتتتد إلتتتتتتى معلتتتتتتم 
رياضتتتتتتتتتتتتتيات يمتلتتتتتتتتتتتتتك مهتتتتتتتتتتتتتارات تقنيتتتتتتتتتتتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتوى 

 عاٍل.
 3 متوسط 1.225 3.454

 4 متوسط 1.220 2.966تعلتتتتتتتتتتتيم الرياضتتتتتتتتتتتيات عتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتد منمتتتتتتتتتتتي مهتتتتتتتتتتتارات  18
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 التعلم الذاتي لدى الطلبة.

9 
اعتمتتتتتتتتتتتتاد التعلتتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتتد علتتتتتتتتتتتتى تكنولوجيتتتتتتتتتتتتا 

ات يقتصتتتتتتتتتتتتتتد بالوقتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتالزم لتتتتتتتتتتتتتتتعلم المعلومتتتتتتتتتتتتتت
 الرياضيات.

 5 متوسط 1.198 2.952

أرى أن التعلتتتتتتتتيم عتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتد منمتتتتتتتتي أدائتتتتتتتتي المهنتتتتتتتتي  33
 6 متوسط 1.212 2.922 في تدريس الرياضيات.

27 
يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم تفعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترامج والتطبيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
المتخصصتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي تعلتتتتتتتتتيم الرياضتتتتتتتتتيات عتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتد 

 في تفعيل وإثراء المواقف التعليمية.
 7 متوسط 1.223 2.903

16 
م فتتتتتتتي تستتتتتتتاعد برمجيتتتتتتتات التعلتتتتتتتيم عتتتتتتتن بعتتتتتتتد المعلتتتتتتت
منلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترض األنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطة والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريبات واأل

 الرياضية.
 8 متوسط 1.236 2.897

29 
أدوات التتتتتتتتتتعلم عتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتوفر وستتتتتتتتتائل تعليميتتتتتتتتتة 
تستتتتتتتتتتتتتتتتاعد فتتتتتتتتتتتتتتتتي توضتتتتتتتتتتتتتتتتيح وتمنيتتتتتتتتتتتتتتتتل المفتتتتتتتتتتتتتتتتا يم 

 الرياضية.
 9 متوسط 1.150 2.850

لمعلتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتتي تستتتتتتتتتتاعد أدوات التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتد ا 8
 10 متوسط 1.335 2.816 إعداد االاتبارات التحصيلية.

أعتقتتتتتتتتتتتتتتتد أن أدوات التتتتتتتتتتتتتتتتعلم عتتتتتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتهلة  30
 11 متوسط 1.211 2.754 االستخدام من قبل الطلبة.

يستتتتتتتتتتتهل التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد تقيتتتتتتتتتتتيم ومشتتتتتتتتتتتاركات  12
 12 متوسط 1.241 2.643 وواجبات الطبلة اثناء تعلم الرياضيات.

20 
يم عتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتد وأدواتتتتتتتتتته تستتتتتتتتتاهم فتتتتتتتتتي أرى أن التعلتتتتتتتتت

تحستتتتتتتتتتتتتتتتتين ممارستتتتتتتتتتتتتتتتتة الطلبتتتتتتتتتتتتتتتتتة لمهتتتتتتتتتتتتتتتتتارة حتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 المشكالت.

 13 متوسط 1.231 2.633

أرى ان التعلتتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتتد لمتتتتتتتتتتتتادة الرياضتتتتتتتتتتتتيات  22
 14 متوسط 1.234 2.599 منمي مهارات التفكير لدى الطلبة.

أنتتتتتتتتتتتتوي استتتتتتتتتتتتتخدام التعلتتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتتد إذا كتتتتتتتتتتتتان  34
 15 متوسط 1.215 2.585 متاحًا.

ستتتتتتتتتتتتتتهولة طتتتتتتتتتتتتتترح األستتتتتتتتتتتتتتالة وضتتتتتتتتتتتتتتمان مشتتتتتتتتتتتتتتاركة  25
 16 متوسط 1.268 2.541 الطلبة أثناء تعلم الرياضيات عن ب عد.

11 
هل استتتتتتتتتتتتقبال أرى بتتتتتتتتتتتأن التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتد يستتتتتتتتتتت

جابتتتتتتتتة عليهتتتتتتتتا أثنتتتتتتتتاء تعلتتتتتتتتم استفستتتتتتتتارات الطلبتتتتتتتتة واإل
 الرياضيات عن بعد.

 17 متوسط 1.194 2.517
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4 
 أعتقتتتتتتتد بتتتتتتتأن التعلتتتتتتتيم عتتتتتتتن ب عتتتتتتتد يستتتتتتتهم فتتتتتتتي تمكتتتتتتتين
معلمتتتتتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتتتتتيات متتتتتتتتتتتتتتن تجتتتتتتتتتتتتتتاوز ستتتتتتتتتتتتتتلبيات 

 التعليم االعتيادي.
 18 متوسط 1.131 2.512

يستتتتتتتتتهم التعلتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتي تنميتتتتتتتتتة وابتستتتتتتتتتا   23
 19 متوسط 1.190 2.507 المفا يم الرياضية لدى الطلبة.

التعلتتتتتتيم عتتتتتتن ب عتتتتتتد يستتتتتتهم فتتتتتتي توزيتتتتتتع زمتتتتتتن حصتتتتتتة  15
 20 متوسط 1.178 2.488 الرياضيات على فعالياتها بشكل متوازن.

يستتتتتتتاعد تعلتتتتتتتم الرياضتتتتتتتيات عتتتتتتتن ب عتتتتتتتد التنويتتتتتتتع فتتتتتتتي  7
 21 متوسط 1.332 2.469 ستراتيجيات تقييم الطلبة.إأسالي  و 

يستتتتتتتتتتهم التعلتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتي تطتتتتتتتتتتوير تعلتتتتتتتتتتيم  10
 22 متوسط 1.139 2.454 وتعلم الرياضيات.

يشتتتتتتتجع التعلتتتتتتتيم عتتتتتتتن ب عتتتتتتتد الطلبتتتتتتتة علتتتتتتتى االنختتتتتتتراط  17
 23 متوسط 1.169 2.454 بأنشطة مادة الرياضيات.

أرى أن تعلتتتتتتتتتتتتيم الرياضتتتتتتتتتتتتيات عتتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتتد أصتتتتتتتتتتتتبح  3
 24 متوسط 1.228 2.425 ضرورة في النظام التعليمي األردني.

28 
المنصتتتتتتتتتتتتتتتتتات التعليميتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتي اعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتدتها وزارة 
التربيتتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتتيم تنستتتتتتتتتتجم متتتتتتتتتتع متطلبتتتتتتتتتتات تعلتتتتتتتتتتيم 

 وتعلم الرياضيات.
 25 متوسط 1.215 2.416

عتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتوفر التغذيتتتتتتتتتتتتة أرى بتتتتتتتتتتتتأن التعلتتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتتن ب   6
 26 متوسط 1.190 2.396 الراجعة الفورية للمعلم.

التعلتتتتتتتيم عتتتتتتتن ب عتتتتتتتد يستتتتتتتاعد المعلتتتتتتتم علتتتتتتتى التفاعتتتتتتتل  14
 27 متوسط 1.209 2.391 مع عناصر العملية التعليمية.

تعلتتتتتتتيم الرياضتتتتتتتيات عتتتتتتتن ب عتتتتتتتد يحقتتتتتتتق العدالتتتتتتتة فتتتتتتتي  21
 28 سلبي 1.219 2.285 فرص الحصول على التعليم بين الطلبة.

التعلتتتتتتيم عتتتتتتن ب عتتتتتتد مزيتتتتتتد متتتتتتن فرصتتتتتتة التفاعتتتتتتل بتتتتتتين  24
 29 سلبي 1.120 2.246 معلم الرياضيات والطال .

التعلتتتتتتتتيم عتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتد مراعتتتتتتتتي الفتتتتتتتتروق الفرديتتتتتتتتة بتتتتتتتتين  19
 30 سلبي 1.110 2.174 الطلبة أثناء دراسة الرياضيات.

التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتتد منمتتتتتتتتتتتي النقتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتين معلتتتتتتتتتتتم  5
 31 سلبي 1.041 2.155 الرياضيات وطلبته.

أرى أن تقيتتتتتتتتتتتيم الطلبتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن اتتتتتتتتتتتالل االاتبتتتتتتتتتتتارات  13
 32 سلبي 1.158 2.053 ة عن بعد يكون أبنر موضوعية.اإللكتروني  

 33 سلبي 1.166 2.019ستتتتتتتتتتلو  أأفضتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتتتتيات باستتتتتتتتتتتخدام  35
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 .التعليم عن بعد

أرى أن التعلتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتتد يستتتتتتتتتتاعد المعلتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتي  1
 34 لبيس 1.162 2.000 جذ  انتباه الطال .

تعلتتتتتتتتيم الرياضتتتتتتتتيات عتتتتتتتتن ب عتتتتتتتتتد ممتتتتتتتتتع أبنتتتتتتتتر متتتتتتتتتن  2
 35 سلبي 1.136 1.990 تعليمها بالفصول العادية.

 الكلي 
  متوسط 0.394 2.586 

 

( أن متوستتتط استتتتجابات المعلمتتتين علتتتى أداة الدراستتتة ككتتتل جتتتاء بدرجتتتة متوستتتطة أي أن 4لتتتوحن متتتن اتتتالل الجتتتدول )

نحتتو التعلتتيم عتتن بعتتد فتتي ضتتوء جائحتتة كورونتتا كانتتت بدرجتتة معتدلتتة، حيتتم بلتت  اتجاهتتات معلمتتي الرياضتتيات فتتي محافظتتة معتتان 

 (.0.394(، كما بل  االنحراف المعياري الكلي لها )2.586المتوسط الحسابي الستجاباته )

 20،  12،  30،  8،  29،  16،  27،  33،  9،  18،  31،  26،  32( أن الفقترات)4بما لتوحن متن الجتدول)

علتتتى الترتيتتت  قتتتد  -( فقتتترة 27وعتتددها) -( 14،  6،  28،  3،  17،  10،  7،  15،  23،  4،  11،  25،  34،  22، 

(، وقتتد حتتازت الفقتترة رقتتم 3.527 – 2.391حتتازت علتتى درجتتات تقتتدمر متوستتطة، حيتتم تراوحتتت المتوستتطات الحستتابية لهتتا بتتين)

 ، حيتتتتتتم بلتتتتتت  متوستتتتتتطهاجتتتتتتاه معتتتتتتتدل(( علتتتتتتى أعلتتتتتتى متوستتتتتتط حستتتتتتابي بتتتتتتين جميتتتتتتع فقتتتتتترات األداة وبدرجتتتتتتة متوستتتتتتطة ) ات32)

( على أقل تقدمر وبدرجة اتجاه متوستط، حيتم بلت  14(، بينما حصلت الفقرة رقم)1.173(، وانحرافها المعياري)3.527الحسابي)

 (.1.209( وانحرافها المعياري)2.391متوسطها الحسابي)

ومواببتة ستعداد لمنل هذا النوع من التعلتيم وقد تعزى أسبا  ذلك إلى شعور المعلمين بضرورة تحمل المسؤولية تجاه اال

نته متن الممكتن أن يكتون التحتول المفتاجئ متن التعلتيم الوجتاهي إلتى التعلتيم عتن بعتد فتي ظتل الظتروف إمتطلباته وحينياته؛ حيم 

وجيتة والتقنيتات التي فرضتها جائحة كورونا قد جعل المعلمين مدركون أهمية امتال  المهتارات الكافيتة للتعامتل متع األدوات التكنول

المصاحبة للتعليم عن بعد والتي تحقق أهدافه، ااصة أن دور المعلمين في عملية التعليم عن بعد في ظل التحديات التي نتجتت 

عن إعالن حالة الطوارئ وما رافقها من إغالقات للمؤسسات التعليميتة ومنهتا المتدارس، قتد اقتصتر علتى بعتض المبتادرات الفرديتة 

التعلتتيم متتن اتتالل بعتتض وستتائل التواصتتل االجتمتتاعي، والتتتي متتن الممكتتن اعتبارهتتا غيتتر كافيتتة لتحقيتتق الغايتتات لتتدعم استتتمرارية 

 واألهداف التعليمية التعلمية.
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ن لتتدى المعلمتتين أيضتتًا توجهتتات متوستتطة نحتتو التتتدر  علتتى استتتخدام بتترامج وتقنيتتات حدمنتتة أبمتتا بينتتت نتتتائج الدراستتة 

شعورهم بالحاجة إلى امتال  المقدرة على التعامل مع منل تلك  انهم أبدو إحيم  ،بعد بشكل عامتحقق أغراض التعلم والتعليم عن 

التي من شتأنها جعتل التعلتيم عتن ، األدوات والبرامج التي قد تسهم في تجاوز العقبات التي تفرضها معطيات الظروف االستننائية

اتيجيات التتتعلم والتعلتتيم الحدمنتتة التتتي تنمتتي مهتتارات التفكيتتر ستتتر إعتتة، ااصتتة فتتي مجتتال تحستتين استتتخدام بعتتد أبنتتر فاعليتتة ونجا

الرياضتتتي لتتتدى الطلبتتتة وتستتتاعدهم فتتتي حتتتل المشتتتكالت والمستتتائل الرياضتتتية، وقتتتد يعتتتود الستتتب  فتتتي ذلتتتك إلتتتى ضتتتعف الكفايتتتات 

يتا متن اتالل عمليتة والممارسات التدريسية لدى المعلمين في زيادة دافعية الطال  نحو تحقيق األهداف في مستويات التفكيتر العل

التعليم عن بعد، والذي بدوره قد ول د الشعور لدمهم بأن المقدرة علتى التعامتل متع تلتك األدوات قتد يستهم إلتى حتد كبيتر فتي ضتمان 

إنجاز األعمال الفنية واإلدارية المطلوبة منهم إلكترونيتًا منتل: تحضتير التدروس، والخطتط، وإدراج الواجبتات، وتصتميم االاتبتارات 

ة، وإجتتتراء عمليتتتة التقتتتويم بمراحلهتتتا المختلفتتتة ومستتتاعدة الطلبتتتة فتتتي تجتتتاوز الصتتتعوبات التقنيتتتة التتتتي نتجتتتت متتتن التحتتتول تروني تتتاإللك

 المفاجئ من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد.

بمتتتا أظهتتترت نتتتتائج الدراستتتة وجتتتود اتجاهتتتات متوستتتطة لتتتدى المعلمتتتين نحتتتو فاعليتتتة التعلتتتيم عتتتن بعتتتد فتتتي إثتتتراء العمليتتتة 

التعليميتتة التعلميتتتة لمبحتتتم الرياضتتتيات، حيتتتم بينتتت استتتتجاباتهم أن عمليتتتة التعلتتتيم عتتتن بعتتتد قتتد تعمتتتل علتتتى زيتتتادة تعلتتتم المفتتتا يم 

الرياضية متن اتالل ستهولة عترض المفتا يم والرجتوع إليهتا فتي أوقتات مختلفتة، كمتا أن عترض التمنتيالت والرستوم الرياضتية التتي 

ات التعليم عن بعد قد تستهم فتي تعميتق الفهتم الرياضتي لتدى الطلبتة، وقتد تحفتز الطلبتة أصبحت متاحة بدرجة أببر من االل أدو 

وتزيد من دافعيتهم نحو التعلم الذاتي، وقد يعتزى ذلتك إلتى أن التقنيتات الحدمنتة والبرمجيتات التتي موفرهتا التعلتيم عتن بعتد قتد تتوفر 

مفصتتاًل وموضتتحًا بخطتتوات متسلستتلة للطلبتتة لتتبعض األمنلتتة الرياضتتية  اوستتمعي االفرصتتة للمعلتتم لتضتتمين شتتروحاته محتتتوى مرئيتت

والتتتي يمكتتن تخزينهتتا وتستتجيلها علتتى شتتكل ملفتتات مرفقتتة فتتي  ،التتتي تحتتابي المفتتا يم الرياضتتية ،والرستتومات البيانيتتة والمجستتمات

لملفتات المختلفتة، ومنهتا متا قتد المنصات التعليمية المختلفة منل تطبيقات )ميكروسوفت تيمتز، وزوم( التتي تتوفر ااصتية تحميتل ا

 يعكس تطبيقات مصورة لتلك للمفا يم والتعميمات من الواقع العملي للبياة التعليمية للطلبة.

بمتا أظهترت نتتائج الدراستة وجتتود اتجاهتات متوستطة لتدى المعلمتتين نحتو دور التعلتيم عتن بعتتد فتي تستهيل التواصتل متتع 

راتيجيات التقتتويم المختلفتتة لتتتعلم الطلبتتة للرياضتتيات؛ وقتتد يعتتزى ذلتتك إلتتى أن أدوات ستتتإلبياتتة التعليميتتة وفتتي التنويتتع فتتي عناصتتر ا
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التكنولوجيا المتوافرة على منصات التعلتيم عتن بعتد قتد وفترت لهتم إمكانيتة تصتميم أنشتطة متنوعتة علتى شتكل بحتوط أو تقتارير أو 

والمستتمر والبعتدي، والحصتول علتى تغذيتة فوريتة راجعتة ااتبارات تحصيلية إلكترونية مختلفتة لغايتات إجتراء عمليتة التقتويم القبلتي 

للمعلم والطال  وأوليتاء األمتور ومتدمر المدرستة والمشترف التربتوي، والتذي قتد يعتود إلتى أستبا  تتعلتق بتعتدد أشتكال تلتك األنشتطة 

ونتتي والحصتتول علتتى واالاتبتتارات وتنوعهتتا؛ والتتتي قتتد تستتهل متتن عمليتتة إعتتداد فقتترات األستتالة وااتيارهتتا وتصتتحيحها بشتتكل إلكتر 

 النتائج بدقة وسرعة مناسبة.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المعلمين رغم اعتبارهم أن عملية التعليم عن بعد تزيد من أعبتائهم المهنيتة واإلداريتة، إال 

الرياضتتيات،  أن لتتدمهم تصتتورات متوستتطة نحتتو قدرتتته فتتي تطتتوير العمليتتة التعليميتتة التعلميتتة واالقتصتتاد فتتي الوقتتت التتالزم لتتتدريس

وقدرته على تجاوز بعض سلبيات التعليم التقليدي بصفته أصبح ضرورة فتي النظتام التعليمتي فتي األردن، وكتذلك فتننهم مترون أن 

المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم للطلبة قد تنسجم مع متطلبات تعلم الرياضيات وتعليمها؛ وقد يعزى ذلتك إلتى 

جماتيتة كتوجته التعليم عن بعد في متادة الرياضتيات أصتبحت أبنتر عمليتة، بتل إنهتا قتد تقتتر  متن أن تتدر س بطريقتة بر أن عملية ا

حتدمم نحتو تتدريس الرياضتيات كتأداة نفعيتة بعيتدًا عتن الحشتو، وقتد متبتين ذلتك متن اتالل التدروس التتي تعرضتها منصتة  ،عالمي

مفا يم الحرجة في الرياضيات أبنر من غيرها، وهتو متا قتد يستهم أيضتًا فتي درسك في األردن والتي تعنى بالتركيز على تدريس ال

تقليص المتدة الزمنيتة الالزمتة لفهتم المحتتوى الرياضتي والتعميمتات المتضتمنة فيته، متع إمكانيتة تكترار مشتاهدة التدروس ومراجعتهتا 

 من قبل الطال  نفسه حتى متقن النتاجات الخاصة بكل موضوع.

علتتتتتتى  -( فقتتتتتترات 8وعتتتتتتددها) –( 2،  1،  35،  13، 5،  19،  24،  21أن الفقتتتتتترات)( 4ويالحتتتتتتن متتتتتتن الجتتتتتتدول)

الترتي ، قد حازت على تقدمرات اتجاه  متدنية ) اتجاه سلبي(، حيم تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عليهتا 

(، وانحرافهتتتا 1.990توستتتطها الحستتتابي)( علتتتى أقتتتل درجتتتة تقتتتدمر، حيتتتم بلتتت  م2(، وقتتتد حصتتتلت الفقتتترة)2.285 - 1.990بتتتين )

( وهتتو 1.219( وانحتتراف معيتتاري)2.285( علتتى متوستتط حستتابي بلتت )21(، فتتي الوقتتت التتذي حصتتلت الفقتترة)1.136المعيتتاري)

 .درجة اتجاه مرتفعة ) ايجابي(( عدم حصول أي فقرة على 4كما لوحن من الجدول )، ى في فاة الفقرات متدنية الدرجةاألعل

في درجة قبولهم لفكرة أفضلية التعليم عن بعد علتى التعلتيم الوجتاهي؛ لمتا قتد متتمخض عنته متن  د تدن  وجو  وهذا موضح

الذي نتج عن اعتماد التعلتيم عتن بعتد علتى ، آثار ليست مرغوبة قد تمس جوان  األمان الوظيفي واالقتصادي واالجتماعي للمعلم
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طلبتتهم عبتر منصتات التواصتل االجتمتاعي بكتل متا متعلتق بالعمليتة  المنصات التعليمية فقط، وحرمتان المعلمتين متن التواصتل متع

التعليميتتة، ممتتا قتتد يقلتتص دور المعلتتم فتتي النظتتام التربتتوي وقتتد مزيتتد متتن فرصتتة االستتتغناء عتتن ادماتتته فتتي المؤسستتات التعليميتتة 

نهتم مترون أن إانت ، حيتم لتيم عتن بعتد فتي بعتض الجو المختلفة، وكذلك كشفت النتائج عتن وجتود اتجاهتات ستلبية لتدمهم نحتو التع

التعليم عن بعد قد ال يحقق العدالة في حصول الطلبة على فرص التعلم؛ والذي قد يعتزى إلتى أستبا  تتعلتق بضتعف قتدرة بعتض 

الطلبة على التعامل مع أجهزة االتصال والمنصات المعنية بتالتعليم عتن بعتد أو لصتعوبة امتالبهتا لهتم نتيجتة ألستبا  اقتصتادية، 

فتي بعتض المنتاطق، كمتا أنهتم مترون أن التعلتيم عتن بعتد قتد يحتد متتن  اإلنترنتتلتى ضتعف فتي قتوة شتبكة االتصتاالت و باإلضتافة إ

الذي قد يعتزى إلتى أن المنصتة التعليمتة التتي تعتمتدها وزارة التربيتة والتعلتيم بشتكلها ، اعاة الفروق الفردية بين الطلبةالقدرة على مر 

إال أنهتتا تقتتدم المحتتتوى التعليمتتي لجميتتع الطلبتتة فتتي مرحلتتة  ،ارة لتتذوي اإلعاقتتات الستتمعيةالحتتالي رغتتم تقتتديمها للتتدروس بلغتتة اإلشتت

 اإلنترنتتتتعليميتتة معينتتة باعتبتتارهم يمتلكتتون مستتتوى االستتتعداد نفستته، كمتتا أن تعتتدد مصتتادر التتتعلم المختلفتتة المتاحتتة علتتى شتتبكة 

ااصة إن لتم  ،ى الحصول على معلومات ومعارف غير دقيقةوتقودهم إل ،وتقلل من تركيزهم ،وتنوعها قد تشتت من انتباه الطلبة

قتد يعمتل علتى تقليتل  -متن وجهتة نظتر معلمتي الرياضتيات-ن التتعلم عتن بعتد أي  تربويتة مناستبة، باإلضتافة إلتى تكن تقدم بأسال

قتد يقلتل متن متعتة تعلتم التفاعل بين المعلم والطلبة، وقد مؤدي إلى كسر حتاجز النقتة بيتنهم، ااصتة بمتا متعلتق باالاتبتارات، وأنته 

الرياضيات وتعليمها؛ والذي قد يعود ألسبا  تتعلق بقلة إمكانية توفير ااصية التفاعتل المباشتر بتين الطالت  والمعلتم علتى بعتض 

منصات التعلم، باإلضافة إلى اقتصار دور المعلم على إدراج الواجبات وبعض االاتبارات على بعض المنصات وضعف فرصة 

ئها بشفافية، األمر الذي قد يسب  ضعف النقة بنتائجها، مما قد يضتعف أيضتًا االنعكاستات اإليجابيتة لدهتداف عملية ضبط إجرا

 المتعلقة بالجان  النفسي والوجداني في العملية التعليمية التعلمية.

األول، حيتتم وقتتد اتفقتتت نتتتائج بعتتض الدراستتات الستتابقة ذات الصتتلة متتع نتتتائج هتتذه الدراستتة بمتتا متعلتتق بنتتتائج الستتؤال 

لتتدى المعلمتتين فتتي منطقتتة  اإللكترونتتي  ( إلتتى وجتتود اتجاهتتات متوستتطة نحتتو التعلتتيم 2012أظهتترت نتتتائج  دراستتة أجراهتتا الشتتمري)

( وجتتود اتجاهتتات متوستتطة لتتدى 2015والستتقار) ةأيضتتًا نتتتائج دراستتة ملكتتاوي ونوافلتتحائتتل فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية، وبينتتت 

، وقتد أظهترت نتتائج دراستة أجراهتا متوين ومتا اإللكترونتي  سية في األردن وبدرجة متوسطة نحتو التعلتيم المعلمين في المدارس األسا

(Yuen&Ma,2008 عن وجود اتجاهات متوسطة لدى المعلمين في هون  كون  نحو التعليم )  اإللكتروني. 
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( عتتن 2006راستتة العمتتري)وقتتد ااتلفتتت نتتتائج بعتتض الدراستتات الستتابقة متتع نتتتائج هتتذه الدراستتة، حيتتم كشتتفت نتتتائج د

، ودراستتة الزبتتون والرصتتاعي اإللكترونتتي  اتجاهتتات ستتلبية فتتي درجتتة اتجاهتتات المعلمتتين فتتي محافظتتة إربتتد فتتي األردن نحتتو التعلتتيم 

( التتتتتي أظهتتتترت وجتتتتود توجهتتتتات إيجابيتتتتة لتتتتدى معلمتتتتي الرياضتتتتيات والعلتتتتوم نحتتتتو دمتتتتج تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات 2021والقستتتتايمة)

( أن لتتدى Shu,Hisu,andGwo,2006ة التعليميتتة فتتي األردن، كمتتا كشتتفت دراستتة شتتو وهستتيو ووجتتو )واالتصتتاالت فتتي العمليتت

( التتتي أظهتترت Marpa,2021، ودراستتة ماربتتا)اإللكترونتتي  يجابيتتة نحتتو التعلتتيم إجمهوريتتة الصتتين الشتتعبية اتجاهتتات  المعلمتين فتتي

ستخدام التكنولوجيا فتي الفلبتين، ودراستة ميليتزار والمنتذري وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي الرياضيات نحو تعليم الرياضيات با

التي أظهرت وجود اتجاهات سلبية لدى المعلمتين نحتو ، ((Mailizar,Almanthari,Maulina,&Bruce,2020وماولينا وبروس

 ندونيسيا.أفي  اإللكتروني  تطبيق التعلم 

( α0.05≤ق ذات داللاااااااة إحصاااااااائية عناااااااد )ثانياااااااًا: النتاااااااائج المتعلقاااااااة بسااااااا ا  الدراساااااااة ال ااااااااني: هااااااا  توجاااااااد فااااااارو
فاااااي اتجاهاااااات معلماااااي الرياضااااايات فاااااي محافظاااااة معاااااان نحاااااو التعلااااايم عااااان بعاااااد فاااااي  ااااا  جائحاااااة كوروناااااا تعاااااز  

 و المرحلة التعليمية؟أجنس أو الخبرة أو الم ه  العلمي لمتغيرات ال

النحرافتات المعياريتة التجاهتات معلمتي باستخراج المتوسطات الحسابية وا نانقام الباح النانيعن سؤال الدراسة  لإلجابة

الرياضتتيات نحتتو عمليتتة التعلتتيم عتتن بعتتد فتتي ضتتوء جائحتتة كورونتتا تبعتتًا لمتغيتترات الجتتنس، والخبتترة التدريستتية، والمؤهتتل العلمتتي، 

 ( موضح ذلك:5والمرحلة التعليمية، والجدول )

 (5الجدو  )

ين نحو عملية التعليم عن بعد تبعًا لمتغيرات الجنس، والخبرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المعلم
 التدريسية، والم ه  العلمي، والمرحلة التعليمية

 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفاات المتغير

 الجنس
 80 0.544 2.735 ذكر
 127 0.360 2.575 أننى

 الخبرة

 61 0.450 2.714 سنوات فأقل 5
 58 0.250 2.626 سنوات 10قل من إلى أ 5من 
 38 0.318 2.447 سنة 15إلى اقل من  10من 

15 
 سنة فأبنر 

2.734 0.464 50 

 133 0.365 2.526 بكالوريوس المؤهل العلمي
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 45 0.513 2.560 دبلوم عال
 29 0.460 3.030 ماجستير فأعلى

 المرحلة التعليمية
 47 0.226 2.650 أساسية دنيا
 107 0.322 2.610 علياأساسية 
 53 0.500 2.590 ثانوي 

الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة التجاهتتات معلمتتي الرياضتتيات  المتوستتطات( تبامنتتًا ظاهريتتًا فتتي 5متتن الجتتدول ) يظهتتر

مرحلتة نحو عملية التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا بستب  ااتتالف فاتات الجتنس، والخبترة التدريستية، والمؤهتل العلمتي، وال

(، WayAnova-4التعليميتتة ولبيتتان داللتتة الفتتروق اإلحصتتائية بتتين المتوستتطات الحستتابية تتتم استتتخدام تحليتتل التبتتامن الربتتاعي )

 ( موضح ذلك:6والجدول)

 (6الجدو  )

لمعلمين تحلي  التباين الرباعي ألثر متغيرات الجنس، والخبرة التدريسية، والم ه  العلمي، والمرحلة التعليمية في اتجاهات ا
 نحو عملية التعليم عن بعد

 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التبامن
 **0.023 5.245 2.668 1 2.668 الجنس

 0.054 2.592 1.319 3 3.956 الخبرة التدريسية
 **0.003 5.851 2.976 2 5.953 المؤهل العلمي
 0.737 0.306 0.156 2 0.311 المرحلة التعليمية

   0.509 198 100.731 الخطأ
    206 114.220 الكلي

 α≤0.01** داللة إحصائية عند  α≤0.05إحصائية عند  ة* دالل

( فتي اتجاهتتات معلمتي الرياضتتيات فتتي α0.05≤عنتتد ) إحصتائية( أنتته ال توجتد فتتروق ذات داللتتة 6متتن الجتدول ) متبتين

م عتن بعتد فتي ضتوء جائحتة كورونتا تعتزى لمتغيتري الخبترة التدريستية أو المرحلتة التعليميتة ألفتراد محافظة معان نحتو عمليتة التعلتي

 الدراسة.

لمدارس الحكومية الرياضيات لوقد يعزى ذلك إلى أن تجربة التعليم عن بعد تعتبر تجربة جدمدة ومفاجاة لغالبية معلمي 

كتن هنالتك بتترامج تدريبيتة متخصصتة مستتبقة لتأهيتل المعلمتين وتهياتتتهم أنتته لتم ت كمتافتي األردن علتى ااتتالف ابتتراتهم التدريستية، 

 لهذا النوع من التعليم، وكان دور جميع المعلمين محصورًا في إرسال الواجبات والرد على استفسارات الطلبة.
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منتتذري (، وميليتتزار وال2021)ة(، والزبتتون والرصتتاعي وقستتايم2006)وقتتد اتفقتتت نتتتائج هتتذه الدراستتة متتع دراستتة العمتتري 

( فتتي جانتت  عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي (Mailizar,Almanthari,Maulina,&Bruce,2020وماولينتتا وبتتروس

(، 2011اتجاهتتات المعلمتتين نحتتو التعلتتيم عتتن بعتتد تعتتزى لمتغيتتر الخبتترة التدريستتية، بينمتتا ااتلفتتت نتتتائج دراستتات حمتتدي والبلتتوي )

(، مع نتائج هذه الدراسة، حيم كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 2015) (، وملكاوي ونوافله والسقار2012والشمري)

 في اتجاهات المعلمين نحو التعليم عن بعد وتعزى لمتغير الخبرة التدريسية.

بما قد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصتائية فتي اتجاهتات المعلمتين نحتو التعلتيم عتن بعتد تعتزى 

حلة التعليمية؛ وقد يعتزى ذلتك إلتى أن جميتع المراحتل التعليميتة قتد اضتعت لهتذه التجربتة الجدمتدة فتي الفتترة الزمنيتة الاتالف المر 

 ذاتها لجائحة كورونا، واقتصر دور المعلمين لجميع المراحل على مهام تتعلق باألمور اإلدارية.

معلمتي الرياضتيات فتي  اتجاهتات( فتي α0.05≤( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنتد )6بما لوحن من الجدول )

( Fمحافظتتتتتة معتتتتتان نحتتتتتو عمليتتتتتة التعلتتتتتيم عتتتتتن بعتتتتتد فتتتتتي ضتتتتتوء جائحتتتتتة كورونتتتتتا تعتتتتتزى لمتغيتتتتتر الجتتتتتنس، حيتتتتتم بلغتتتتتت قيمتتتتتة )

( ولصتتتتتتالح التتتتتتذكور، حيتتتتتتم بلغتتتتتتت قيمتتتتتتة المتوستتتتتتط الحستتتتتتابي 0.023( وبداللتتتتتتة إحصتتتتتتائية بلغتتتتتتت قيمتهتتتتتتا)5.245المحستتتتتتوبة)

 (.2.575( ولإلناط)2.835للذكور)

قتتد تعتتزى هتتذه الفتتروق إلتتى قلتتة االلتزامتتات واألعبتتاء االجتماعيتتة للمعلمتتين مقارنتتًة بتلتتك الملقتتاة علتتى عتتاتق المعلمتتات، و 

ااصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والتي أدت إلى تعطيل المتدارس ودور الحضتانة ومؤسستات رعايتة األطفتال 

رجتة أببتر منهتا متع المعلمتات انية تواصل الطلبة وأولياء األمور متع المعلمتين بدوالروضات؛ وقد تعزى هذه الفروق أيضًا إلى إمك

ن أبنتر استتعدادًا و ن يكتون المعلمتأفتي المجتمتع، كمتا أنته متن الممكتن  وأستبا  تترتبط بالعتادات والتقاليتد االجتماعيتة الستائدة لدواعٍ 

 من الناحية التكنولوجية لمسامرة هذا النوع من التعليم.

 ة، أمتتتتتا نتتتتتتتائج دراستتتتتة ملكتتتتتاوي ونوافلتتتتتت(2011متتتتتتع نتتتتتتائج هتتتتتذه الدراستتتتتتة نتتتتتتائج دراستتتتتة حمتتتتتتدي والبلتتتتتوي)وقتتتتتد اتفقتتتتتت 

(، ونتتتتائج دراستتتة Marpa,2021(، ونتتتتائج دراستتتة ماربتتتا)2021ونتتتتائج دراستتتة الزبتتتون والرصتتتاعي والقستتتايمة) (،2015والستتتقار)

(، فقد اتفقتت متع نتتائج هتذه الدراستة فتي (Mailizar,Almanthari,Maulina,&Bruce,2020ميليزار والمنذري وماولينا وبروس
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هتذه الفتروق، حيتم أظهترت  جان  وجود فتروق ذات داللتة إحصتائية تعتزى لمتغيتر الجتنس، ولكتن ااتلفتت معهتا فتي جانت  اتجتاه

 ن الفروق تعزى لصالح المعلمات.أنتائجها 

 ةمتغيتر الجتنس، حيتم أظهترت نتتائج دراستوقد ااتلفت نتائج بعض الدراسات السابقة مع نتائج هذه الدراسة بما متعلق ب

 (، عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس.2006العمري)

( في اتجاهات معلمتي الرياضتيات فتي α0.05≤( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند)6بما لوحن أيضًا من الجدول)

( Fلمتغيتتتر المؤهتتتل العلمتتتي، حيتتتم بلغتتتت قيمتتتة )محافظتتتة معتتتان نحتتتو عمليتتتة التعلتتتيم عتتتن بعتتتد فتتتي ضتتتوء جائحتتتة كورونتتتا تعتتتزى 

( sheffe(، ولمعرفتتتتة مصتتتتادر هتتتتذه الفتتتتروق تتتتتم تطبيتتتتق ااتبتتتتار )0.003( وبداللتتتتة إحصتتتتائية بلغتتتتت قيمتهتتتتا)5.851المحستتتتوبة)

 ( موضح ذلك:7للمقارنات البعدية، والجدول)

 (7الجدول)

 لعلمي( للمقارنات البعدية على متغير المؤهل اsheffeنتائج تطبيق ااتبار )

 ماجستير فأعلى دبلوم عالي بكالوريوس المتوسط الحسابي الفاة
 0.504- *0.034-  2.526 بكالوريوس
 0.47-   2.560 دبلوم عالي

    3.030 ماجستير فأعلى
 (.α0.05≤*دالة إحصائيًا عند)

والتتتدبلوم  الوريوس،( أن مصتتتادر الفتتتروق كانتتتت بتتتين المعلمتتتين متتتن ذوي المتتتؤهالت العلميتتتة )البكتتت6يظهتتتر متتتن الجتتتدول)

(، بينمتتتا بلغتتتت قيمتتتة المتوستتتط الحستتتابي لحملتتتة 2.557العتتتالي( ولصتتتالح حملتتتة التتتدبلوم العتتتالي، بمتوستتتط حستتتابي بلغتتتت قيمتتتته)

 (.2.552البكالوريوس)

وقد تعزى هذه الفروق لتعرض هذه الفاة من المعلمين لنتوع متن التأهيتل التذي قتد يكتون متضتمنًا لتبعض المستاقات التتي 

متن هتذه البترامج والتي من الممكتن أن تستهم فتي مواببتة متطلبتات عمليتة التعلتيم عتن بعتد، كمتا أن كنيترًا  ،كفايات المهنيةتعنى بال

ستراتيجيات تعلم وتعليم حدمنة، ممتا قتد يمكتن هتذه الفاتة إبمنابة تأهيل متخصص إلدارة العملية التعليمية وفق  د  من الممكن أن تع

عن بعد بدرجة أببر، وقد يعزى ذلتك أيضتًا إلتى االطتالع الواستع لتدى حملتة التدبلوم العتالي علتى  من التغل  على معيقات التعليم
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نتتتائج دراستتتات وأبحتتتاط تتعلتتق بتوظيتتت  التكنولوجيتتتا فتتتي التعلتتيم واستتتتخدامها كأستتتالي  تتتتدريس حدمنتتة يمكتتتن تطبيقهتتتا علتتتى أرض 

 الواقع.

( فتي جانتت  وجتتود فتروق ذات داللتتة إحصتتائية تعتتزى 2012وقتد اتفقتتت نتتتائج دراستة هتتذه الدراستتة نتتائج دراستتة الشتتمري)

للمؤهتتتتتتتتل العلمتتتتتتتتي ولصتتتتتتتتالح حملتتتتتتتتة شتتتتتتتتهادة الدراستتتتتتتتات العليتتتتتتتتا، وكمتتتتتتتتا اتفقتتتتتتتتت نتتتتتتتتتائج دراستتتتتتتتة ميليتتتتتتتتزار والمنتتتتتتتتذري وماولينتتتتتتتتا 

( متتتع نتتتتائج هتتتذه الدراستتتة فتتتي وجتتتود فتتتروق ذات داللتتته إحصتتتائية (Mailizar,Almanthari,Maulina,&Bruce,2020وبتتتروس

 ةملكتاوي ونوافلت (، و2006لعلمتي، ولكتن لصتالح حملتة شتهادة البكتالوريوس، بينمتا ااتلفتت نتتائج دراستات العمتري)تعزى للمؤهل ا

( متتع نتتتائج هتتذه الدراستتة، حيتتم كشتتفت عتتن عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة 2021)ة(، والزبتتون والرصتتاعي وقستتايم2015)والستتقار

 لمتغير المؤهل العلمي.إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو التعليم عن بعد وتعزى 

 

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ موصى بما هو آٍت:

تتتتتتتتتتتدري  المعلمتتتتتتتتتتين وتتتتتتتتتتتأهيلهم علتتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتخدام وتوظيتتتتتتتتتت  التكنولوجيتتتتتتتتتتا والتقنيتتتتتتتتتتات والبتتتتتتتتتترامج الحدمنتتتتتتتتتتة  .1

 والمتخصصة التي تعنى بعملية التعليم عن بعد لمبحم الرياضيات.

ة توعويتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن قبتتتتتتتتتل القتتتتتتتتتائمين علتتتتتتتتتى العمليتتتتتتتتتة التربويتتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتتن أجتتتتتتتتتل إعتتتتتتتتتداد وثتتتتتتتتتائق ونشتتتتتتتتترات تربويتتتتتتتتت .2

تحستتتتتتتتتتتين اتجاهتتتتتتتتتتتات المعلمتتتتتتتتتتتين وتحفيتتتتتتتتتتتزهم وتعزيتتتتتتتتتتتز دورهتتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتتتمرارية التعلتتتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتتتي مختلتتتتتتتتتتتف 

 الظروف وإنجاح عملية التعليم عن بعد في جميع مراحلها.

العمتتتتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتتتتى التخايتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتن األعبتتتتتتتتتتتتتتاء اإلداريتتتتتتتتتتتتتتة لمعلتتتتتتتتتتتتتتم الرياضتتتتتتتتتتتتتتيات، وتخايتتتتتتتتتتتتتت  المحتتتتتتتتتتتتتتتوى  .3

يمتتتتتتتتتتتتتتي لموضتتتتتتتتتتتتتتوعات الرياضتتتتتتتتتتتتتتيات التتتتتتتتتتتتتتتي تقتتتتتتتتتتتتتتدم عتتتتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتتتتد، واقتصتتتتتتتتتتتتتتارها علتتتتتتتتتتتتتتى النتاجتتتتتتتتتتتتتتات التعل

 الحرجة.
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التتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتأنها ستتتتتتتتتتتتخدمة فتتتتتتتتتتتي عمليتتتتتتتتتتتة التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد العمتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتى تحستتتتتتتتتتتين األدوات الم .4

توعيتتتتتتتتتتة أوليتتتتتتتتتتاء األمتتتتتتتتتتور ، و ة فتتتتتتتتتتي العمليتتتتتتتتتتة التعليميتتتتتتتتتتة التعلميتتتتتتتتتتةتوظيتتتتتتتتتت  عنصتتتتتتتتتتر التشتتتتتتتتتتويق والمتعتتتتتتتتتت

 .ت المستخدمة في التعليم عن بعدياوالطلبة بكياية التعامل مع التقن

إجتتتتتتتتتتتراء دراستتتتتتتتتتتات ذات صتتتتتتتتتتتلة بموضتتتتتتتتتتتوع هتتتتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتتدف التغلتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتتعوبات التتتتتتتتتتتتي  .5

 تواجه معلمي الرياضيات في إنجاح عملية التعليم عن بعد.

 المراجع

(. النتتتتتتتتتتتزوح العتتتتتتتتتتتائلي فتتتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتتتل األزمتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتورية وأثتتتتتتتتتتتره علتتتتتتتتتتتى 2016عتتتتتتتتتتتربش، صتتتتتتتتتتتبا. )و تركيتتتتتتتتتتتة، بهتتتتتتتتتتتاء التتتتتتتتتتتدمن؛ 
مجلتتتتتتتتتة تشتتتتتتتتترين لتعليمتتتتتتتتتي لدبنتتتتتتتتتاء )دراستتتتتتتتتة ميدانيتتتتتتتتتة لمنطقتتتتتتتتتة القطيفتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتتة ريتتتتتتتتت  دمشتتتتتتتتتق(. المستتتتتتتتتتوى ا

 (.5)38، للبحوط والدراسات العلمية

(. اتجاهتتتتتتتتتتتات مدرستتتتتتتتتتتي اللغتتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي المرحلتتتتتتتتتتتة المتوستتتتتتتتتتتطة نحتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتخدام التتتتتتتتتتتتعلم 2017التميمتتتتتتتتتتتي، رائتتتتتتتتتتتد. )
وم اإلنستتتتتتتتتتتتتانية كليتتتتتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتتتتتة للعلتتتتتتتتتتتتتوم مجلتتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتتالنقتتتتتتتتتتتتتال )الهتتتتتتتتتتتتتاتف المحمتتتتتتتتتتتتتول( فتتتتتتتتتتتتتي العمليتتتتتتتتتتتتتة التعليميتتتتتتتتتتتتتة. 

 .1134-115(، 2)34، اإلنسانية

(. اتجاهتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتي اللغتتتتتتتتتتة اإلنجليزيتتتتتتتتتتة نحتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتترامج التتتتتتتتتتتعلم عتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتي مدمريتتتتتتتتتتة 2020الجعتتتتتتتتتتافرة، حنتتتتتتتتتتان. ) 
 .91-77(،  33)4،مجلة العلوم التربوية والنفسيةالتربية والتعليم في قصبة الكر . 

التتتتتتتتتتتي تعتتتتتتتتتتوق مستتتتتتتتتتيرة التعلتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتودانية دراستتتتتتتتتتة (.المشتتتتتتتتتتكالت 2019حامتتتتتتتتتتد، صتتتتتتتتتتباح. )
-2015ميدانيتتتتتتتتة متتتتتتتتتن وجهتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتر طتتتتتتتتتال  التعلتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتد بمرابتتتتتتتتتز الجامعتتتتتتتتتات الستتتتتتتتودانية للعتتتتتتتتتام الدراستتتتتتتتتي 

 .47-33(، 1)20، مجلة العلوم التربوية. 2016

تربيتتتتتتتتتتتة حنتتتتتتتتتتتتو ، جامعتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتدى امتتتتتتتتتتتتال  الطلبتتتتتتتتتتتة المعلمتتتتتتتتتتتين بقستتتتتتتتتتتم الفيزيتتتتتتتتتتتاء بكليتتتتتتتتتتتة ال(. 2001الحستتتتتتتتتتتن، محمتتتتتتتتتتتد. )
. رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتير غيتتتتتتتتتتتر الجزيتتتتتتتتتترة للكفايتتتتتتتتتتات التعليميتتتتتتتتتتتة الالزمتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتدريس متتتتتتتتتتتادة الفيزيتتتتتتتتتتاء بالمرحلتتتتتتتتتتة النانويتتتتتتتتتتتة

 منشورة، جامعة الجزيرة، حنتو ، السودان.

(. معوقتتتتتتتتتتات وتحتتتتتتتتتتديات التعلتتتتتتتتتتيم االفتراضتتتتتتتتتتي وقتتتتتتتتتتت االزمتتتتتتتتتتات. مجلتتتتتتتتتتة دراستتتتتتتتتتات 2020حستتتتتتتتتتين، حتتتتتتتتتتوراء؛ وآاتتتتتتتتتترون. )
-295(، 4)3، رمتتتتتتتتتتتتاحة واالجتماعيتتتتتتتتتتتتة: مركتتتتتتتتتتتتز البحتتتتتتتتتتتتم وتطتتتتتتتتتتتتوير المتتتتتتتتتتتتوارد البشتتتتتتتتتتتترية. فتتتتتتتتتتتتي العلتتتتتتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتتتتتتاني

312. 
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فتتتتتتتتتتتي  اإللكترونتتتتتتتتتتي  (. اتجاهتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتيات نحتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتتعلم 2019الشتتتتتتتتتتواهين، ستتتتتتتتتتوزان. )و دنتتتتتتتتتته، متتتتتتتتتتؤنس؛ حما
، مجلتتتتتتتتتتتتتة الجامعتتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتالمية للدراستتتتتتتتتتتتتات التربويتتتتتتتتتتتتتة والنفستتتتتتتتتتتتتيةمدمريتتتتتتتتتتتتتة تربيتتتتتتتتتتتتتة الباديتتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتمالية الشتتتتتتتتتتتتترقية. 

27(4)،457-471. 

(. درجتتتتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتعداد المعلمتتتتتتتتتتتتتتين فتتتتتتتتتتتتتتي األردن لمستتتتتتتتتتتتتتامرة التحتتتتتتتتتتتتتتديات 2011حمتتتتتتتتتتتتتتدي، نتتتتتتتتتتتتتترجس؛ والبلتتتتتتتتتتتتتتوى، اليتتتتتتتتتتتتتتل. )
مجلتتتتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتتتقبلية المترتبتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتتتخدام تكنولوجيتتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتتات واالتصتتتتتتتتتتتتاالت فتتتتتتتتتتتتي الميتتتتتتتتتتتتدان التربتتتتتتتتتتتتوي. 

 .312-294(، 1)ملحق38، دراسات العلوم التربوية

تجاهتتتتتتتتتتتتتتات المجتمتتتتتتتتتتتتتتع التعليمتتتتتتتتتتتتتتي بمنطقتتتتتتتتتتتتتتة تبتتتتتتتتتتتتتتو  نحتتتتتتتتتتتتتتو تطبيتتتتتتتتتتتتتتق التتتتتتتتتتتتتتتعلم (. ا2014الحميتتتتتتتتتتتتتتري، عبتتتتتتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتتتتتتادر. )
 .199-165(، 2)15، مجلة العلوم التربوية والنفسية. اإللكتروني  

(، عمتتتتتتتتتتتتان: دار المستتتتتتتتتتتتيرة للنشتتتتتتتتتتتتر 10. ط)تكنولوجيتتتتتتتتتتتتا التعلتتتتتتتتتتتتيم بتتتتتتتتتتتتين النظريتتتتتتتتتتتتة والتطبيتتتتتتتتتتتتق(. 2017الحيلتتتتتتتتتتتة، محمتتتتتتتتتتتتد. )
 والتوزيع. 

(، اربتتتتتتتتتتتد: مؤسستتتتتتتتتتتة حمتتتتتتتتتتتادة للنشتتتتتتتتتتتر 1. )طجتتتتتتتتتتتار  دوليتتتتتتتتتتتة وعربيتتتتتتتتتتتةالتطتتتتتتتتتتتوير التربتتتتتتتتتتتوي ت(. 2010الخطيتتتتتتتتتتت ، أحمتتتتتتتتتتتد. )
 والتوزيع.

اتجاهتتتتتتتتتتتتتتات أعضتتتتتتتتتتتتتتاء هياتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتدريس بكليتتتتتتتتتتتتتتات التربيتتتتتتتتتتتتتتة نحتتتتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتتتتخدام بعتتتتتتتتتتتتتتض (. 2016امتتتتتتتتتتتتتتيس، أمتتتتتتتتتتتتتتاني. )
. دراستتتتتتتتتتتة حالتتتتتتتتتتتة جامعتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتودان للعلتتتتتتتتتتتوم والتكنولوجيتتتتتتتتتتتا -المستتتتتتتتتتتتحدثات التكنولوجيتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي العمليتتتتتتتتتتتة التعليميتتتتتتتتتتتة

 امعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.رسالة ماجستير غير منشورة. ج

: دار الستتتتتتتتتتتتحا  للنشتتتتتتتتتتتتر بيتتتتتتتتتتتتة. القتتتتتتتتتتتتاهرة، جمهوريتتتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتر العر اإللكترونتتتتتتتتتتتتي  التعلتتتتتتتتتتتتيم (. 2009درويتتتتتتتتتتتتش، إمهتتتتتتتتتتتتا . )
 والتوزيع.

وعالقتهمتتتتتتتتتتتا  اإللكترونتتتتتتتتتتتي  درجتتتتتتتتتتتة ممارستتتتتتتتتتتة معلمتتتتتتتتتتتي اللغتتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتتة لمهتتتتتتتتتتتارات التتتتتتتتتتتتعلم  (.2015التتتتتتتتتتتدليمي، صتتتتتتتتتتتع . )
 سالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن.. ر بدافعية طلبتهم نحوه

فتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتتتتتيات بالمرحلتتتتتتتتتتتة النانويتتتتتتتتتتتة  اإللكترونتتتتتتتتتتتي  أهميتتتتتتتتتتتة واستتتتتتتتتتتتخدام التعلتتتتتتتتتتتيم (. 2008الستتتتتتتتتتتيفاني، مهتتتتتتتتتتتا. )
. رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتير غيتتتتتتتتتتر منشتتتتتتتتتتورة، جامعتتتتتتتتتتة أم القتتتتتتتتتترى، متتتتتتتتتتن وجهتتتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتتر المعلمتتتتتتتتتتات والمشتتتتتتتتتترفات التربويتتتتتتتتتتات

 ة.مكة، المملكة العربية السعودي

(. اتجاهتتتتتتتتتتتات أعضتتتتتتتتتتتاء هياتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتدريس فتتتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتوبك نحتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتخدام تكنولوجيتتتتتتتتتتتا 2019الشتتتتتتتتتتتعيبات، والء. )
 .80-52(، 5)3،مجلة العلوم التربوية والنفسيةالتعليم لتسهيل العملية التعليمية، 
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(. اتجاهتتتتتتتتتتتتات معلمتتتتتتتتتتتتتي الرياضتتتتتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتتتتي المرحلتتتتتتتتتتتتتة المتوستتتتتتتتتتتتتطة نحتتتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتتتتتخدام التتتتتتتتتتتتتتعلم 2012الشتتتتتتتتتتتتمري، عبتتتتتتتتتتتتتد. )
 مجلتتتتتتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتتتتتتة )جامعتتتتتتتتتتتتتتة األزهتتتتتتتتتتتتتتر(فتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتتتتتتتتيات ومتغيتتتتتتتتتتتتتترات مرتبطتتتتتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتتتتتا.  كترونتتتتتتتتتتتتتتي  اإلل
 .305-279(، ص51)2،ج

(. أثتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتخدام طريقتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتعلم التعتتتتتتتتتتتاوني فتتتتتتتتتتتي التحصتتتتتتتتتتتيل فتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتادة الرياضتتتتتتتتتتتيات 2012الطراونتتتتتتتتتتتة، صتتتتتتتتتتتبري. )
 .471-449(، 3)28، دمشقواالتجاه نحوها لطالبات الصف النامن األساسي. مجلة جامعة 

 (، عمان: دار النقافة للنشر والتوزيع.2(. تفريد التعليم والتعلم المستمر. ط)2009العبيدي، محمد. )

(. واقتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتتخدام تكنولوجيتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتات واالتصتتتتتتتتتتتاالت متتتتتتتتتتتتن قبتتتتتتتتتتتل طلبتتتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتتتتات 2007العجلتتتتتتتتتتتوني، االتتتتتتتتتتتد. )
، 36، م التربويتتتتتتتتتتتتةالعلتتتتتتتتتتتتو  -مجلتتتتتتتتتتتتة دراستتتتتتتتتتتتاتالعليتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتي كليتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتوم التربويتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتتتة األردنيتتتتتتتتتتتتة. 

 الملحق.

استتتتتتتتتتتتتخدام تكنولوجيتتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتات فتتتتتتتتتتتتي التعلتتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد: دراستتتتتتتتتتتتة حالتتتتتتتتتتتتة جامعتتتتتتتتتتتتة (. 2012علتتتتتتتتتتتي، عواطتتتتتتتتتتتتف. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، السودان. الخرطوم كلية الدراسة عن بعد.

ة فتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتل األزمتتتتتتتتتة الحاليتتتتتتتتتة  (. درجتتتتتتتتتة تواجتتتتتتتتتد األزمتتتتتتتتتات التربويتتتتتتتتت2014ناصر،رشتتتتتتتتتا. )و  علتتتتتتتتتي، نايفتتتتتتتتتة؛ غتتتتتتتتتانم، ثنتتتتتتتتتاء؛
مجلتتتتتتتتتة تشتتتتتتتتترين بحتتتتتتتتتم ميتتتتتتتتتدان فتتتتتتتتتي متتتتتتتتتدارس الحلقتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتى متتتتتتتتتن التعلتتتتتتتتتيم األساستتتتتتتتتي فتتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتتة الالذقيتتتتتتتتتة. 

 .526-505(، 4)36، للبحوط والدراسات العلمية

(. درجتتتتتتتتتتة تمنتتتتتتتتتتل معلمتتتتتتتتتتي المرحلتتتتتتتتتتة األساستتتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتي األردن لمهتتتتتتتتتتارات االقتصتتتتتتتتتتاد المعرفتتتتتتتتتتي 2013عليمتتتتتتتتتتات، مقبتتتتتتتتتتل. )
 .411-383(، 3)19، مجلة المنارةتهم التدريسية من وجهة نظر مشرفيهم. وعالقتهما بممارسا

فتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتدارس محافظتتتتتتتتتتتة اربتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتن  اإللكترونتتتتتتتتتتتي  واقتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتخدام مستتتتتتتتتتتتلزمات التتتتتتتتتتتتعلم (. 2006العمتتتتتتتتتتتري، آمنتتتتتتتتتتتة. )
. رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتير غيتتتتتتتتتتر منشتتتتتتتتتتورة، الجامعتتتتتتتتتتة وجهتتتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتتر المعلمتتتتتتتتتتين واتجاهتتتتتتتتتتات الطلبتتتتتتتتتتة ومعلمتتتتتتتتتتيهم نحوهتتتتتتتتتتا

 دن.األردنية، عمان، األر 

 .77-66(، 91، ع)مجلة المعرفة. اإلنترنت(. التعليم عن بعد بنستخدام 2003العمري، عالءالدمن .)

(. االتجتتتتتتتتتتتتتتاه نحتتتتتتتتتتتتتتو تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتعلم عتتتتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتتتتد وعالقتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتتتبعض 2015عتتتتتتتتتتتتتتوض، منيتتتتتتتتتتتتتتر؛حلس، موستتتتتتتتتتتتتتى. )
لتتتتتتتتتتة جامعتتتتتتتتتتة األقصتتتتتتتتتتى )سلستتتتتتتتتتلة المتغيتتتتتتتتتترات لتتتتتتتتتتدى طلبتتتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتتتات العليتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتي الجامعتتتتتتتتتتات الفلستتتتتتتتتتطينية. متتتتتتتتتتج

 .256-219(، 1)19،لعلوم األنسانية (ا

جمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتر . القتتتتتتتتتتتتتتتتتاهرة، تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتات وتحدمتتتتتتتتتتتتتتتتتد التعلتتتتتتتتتتتتتتتتتيم(. 2001الغريتتتتتتتتتتتتتتتتت ، أستتتتتتتتتتتتتتتتتماعيل . )
 العربية:عالم الكت .
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. العتتتتتتتتتتتين، اإلمتتتتتتتتتتتارات تربويتتتتتتتتتتتات الحاستتتتتتتتتتتو  وتحتتتتتتتتتتتديات مطلتتتتتتتتتتتع القتتتتتتتتتتترن الحتتتتتتتتتتتادي والعشتتتتتتتتتتترين(. 2003الفتتتتتتتتتتار، إبتتتتتتتتتتترا يم. )
 الجامعي. العربية المتحدة: دار الكتا 

. التفكيتتتتتتتتتتتتتر االبتكتتتتتتتتتتتتتاري  -الوستتتتتتتتتتتتتائط المتعتتتتتتتتتتتتتددة-التعلتتتتتتتتتتتتتيم المتتتتتتتتتتتتتدمج التصتتتتتتتتتتتتتميم التعليمتتتتتتتتتتتتتي(. 2011الفقتتتتتتتتتتتتتي، عبتتتتتتتتتتتتتد  . )
 عمان: دار النقافة للنشر والتوزيع.

واقتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتخدام الفصتتتتتتتتتتول االفتراضتتتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتترامج التعلتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتن وجهتتتتتتتتتتة (. 2010القحطتتتتتتتتتتان، ابتستتتتتتتتتتام. )
. رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتير غيتتتتتتتتر منشتتتتتتتتورة، الملتتتتتتتتك عبتتتتتتتتد العزيتتتتتتتتز بمدمنتتتتتتتتة جتتتتتتتتدةنظتتتتتتتتر أعضتتتتتتتتاء هياتتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس بجامعتتتتتتتتة 

 جامعة أم القرى، السعودية.

 (، عمان: دار النقافة.1. ط)الحاسو  وطرق التدريس والتقويم(. 2009قطيط، غسان. )

، مجلتتتتتتتتتتتة التطتتتتتتتتتتتوير التربتتتتتتتتتتتوي (. التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد أهدافتتتتتتتتتتته، أسستتتتتتتتتتته، تطبيقاتتتتتتتتتتتته العلميتتتتتتتتتتتة. 2008متتتتتتتتتتتدني، محمتتتتتتتتتتتد. )
6(41 ،)64-66. 

(. واقتتتتتتتتتتتتتتتتتتع توظيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المعلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتين لتكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 2020ملكتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوي، أستتتتتتتتتتتتتتتتتتامة؛ والرصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعي، محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتد. )
مجلتتتتتتتتتة واالتصتتتتتتتتتاالت فتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتدريس الرياضتتتتتتتتتيات فتتتتتتتتتي متتتتتتتتتدارس متتتتتتتتتدمريات التربيتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتي محافظتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتان. 

 .جامعة الحسين بن طالل، جامعة الحسين بن طالل)مقبول للنشر(

(. اتجاهتتتتتتتتتتتتتتات الطلبتتتتتتتتتتتتتتة والمعلمتتتتتتتتتتتتتتين نحتتتتتتتتتتتتتتو التتتتتتتتتتتتتتتعلم 2015ستتتتتتتتتتتتتتقار، ماجتتتتتتتتتتتتتتدة. )ملكتتتتتتتتتتتتتتاوي، آمتتتتتتتتتتتتتتال؛ نوافلتتتتتتتتتتتتتته، وليتتتتتتتتتتتتتتد؛ ال
مجلتتتتتتتتتتتتتة جامعتتتتتتتتتتتتتة النجتتتتتتتتتتتتتاح لدبحتتتتتتتتتتتتتاط )العلتتتتتتتتتتتتتوم فتتتتتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتتتتتدارس األساستتتتتتتتتتتتتية العليتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتي األردن.  اإللكترونتتتتتتتتتتتتتي  
 .206-172(. 2)29، اإلنسانية(

عربيتتتتتتتتتتتتة (، الريتتتتتتتتتتتتاض، المملكتتتتتتتتتتتتة ال1. ط)وستتتتتتتتتتتتائل تقنيتتتتتتتتتتتتات التعلتتتتتتتتتتتتيم مفتتتتتتتتتتتتا يم وتطبيقتتتتتتتتتتتتات(. 2010منتتتتتتتتتتتتدور، فتتتتتتتتتتتتتح  . )
 السعودية: مكتبة الرشد.

كتتتتتتتتتتتتتتتتانون أول،  10. تتتتتتتتتتتتتتتتتم استتتتتتتتتتتتتتتتترجاعه بتتتتتتتتتتتتتتتتتاري : 19-(. فتتتتتتتتتتتتتتتتامروس كوفيتتتتتتتتتتتتتتتتد2020منظمتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحة العالميتتتتتتتتتتتتتتتتة. )
-https://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona، متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن:2021

virus/about-covid-19.html. 

(. استتتتتتتتتتتتراتيجيات تعليميتتتتتتتتتتتة إلشتتتتتتتتتتترا  الطلبتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتي ظتتتتتتتتتتتل 2020موستتتتتتتتتتتى، صتتتتتتتتتتتالح؛ وطلتتتتتتتتتتتوزي، صتتتتتتتتتتتالح. )
بحتتتتتتتتتم مقتتتتتتتتتدم إلتتتتتتتتتى متتتتتتتتتؤتمر التعلتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتي التتتتتتتتتوطن العربتتتتتتتتتي تحدمتتتتتتتتتدات إلتتتتتتتتتى فتتتتتتتتترد واستشتتتتتتتتتراق   19-جائحتتتتتتتتتة كوفيتتتتتتتتتد

 .2020، سبتمبر،29-27.القدس -المستقبل

.عمتتتتتتتتتتتتان: دار اليتتتتتتتتتتتتازوري العلميتتتتتتتتتتتتة للنشتتتتتتتتتتتتر الي  الحدمنتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي التعلتتتتتتتتتتتتيم والتتتتتتتتتتتتتعلماألستتتتتتتتتتتت(. 2012النبهتتتتتتتتتتتتان، يحيتتتتتتتتتتتتى. )
 والتوزيع.

https://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
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(. واقتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتخدام الفصتتتتتتتتتتتول االفتراضتتتتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتتي التعلتتتتتتتتتتتيم عتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتد لتتتتتتتتتتتتدريس مقتتتتتتتتتتتررات 2018النفجتتتتتتتتتتتان، نجتتتتتتتتتتتالء. )
(، 196، ع)مجلتتتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتتتراءة والمعرفتتتتتتتتتتتتةالستتتتتتتتتتتتنة التحضتتتتتتتتتتتتيرية لطالبتتتتتتتتتتتتات جامعتتتتتتتتتتتتة الملتتتتتتتتتتتتك عبتتتتتتتتتتتتد العزيتتتتتتتتتتتتز بجتتتتتتتتتتتتدة. 

237-181. 

(، مصتتتتتتتتتتتتتتتر، القتتتتتتتتتتتتتتتاهرة: عتتتتتتتتتتتتتتتالم 1.ط)تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتا التعلتتتتتتتتتتتتتتتيم المستتتتتتتتتتتتتتتتحدثات التكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتة(. 2009نتتتتتتتتتتتتتتتداوي، أستتتتتتتتتتتتتتتامة. )ه
 الكين.

 (. عمان، األردن.2020وزارة التربية والتعليم األردنية. )
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في محافظة معان من وجهة نظر  األساسيّة لدى طلبة المرحلة  التنّمرفي الحد من  اإلسالميّةالتربية  معلّميدور 

 الحكوميّةس ارمديري المد
 

 عامر عبدهللا البزايعه

 مديريه تربيه معان

 

 الملخص

 األساسّيةلدى طلبة المرحلة  التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميتحديد دور هدفت الدراسة إلى 

( مديرًا من مدارس محافظة 44نت عينة الدراسة من )، وتكوّ الحكومّية المدارسمديري  في محافظة معان من وجهة نظر 

، الحالّيةإعداد استبانة خصيصًا للدراسة  دام المنهج الوصفي التحليلي، وتم، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخاألساسّيةمعان 

في محافظة معان لهم دور كبير في الحد  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي( فقرة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 22تكون من )ت

على درجة وعي  اإلسالمّيةالتربية  معّلميأن الدراسة  من وجهة نظر مديري المدارس، كما أظهرت التنّمرمن ظاهرة 

عمل أنشطة وندوات لتوعية الطلبة اق عينة الدراسة على ضرورة نتائج اتفوبينت ال ،التنّمرظاهرة  مرتفعة في التعامل مع

على النتائج أوصى  بناءً و بين طالب المدارس.  التنّمر كمقترح للحد من ظاهرة المدرسي على الطلبة التنّمر حول آثار 

لتنمية وعيهم بمخاطر  ،عام لن بشكمعّلميالبشكل خاص و  اإلسالمّيةالتربية  معّلميالباحث بضرورة عمل دورات تدريبية ل

 وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها.  التنّمر

 المدارس، محافظة معان. ، مديروالتنّمر، اإلسالمّيةالتربية  معّلموة: الكلمات المفتاحيّ 
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Abstract 

The study aimed to determine the role of Islamic education teachers in reducing the 

phenomenon of bullying among basic stage students in Ma'an Governorate from the point of 

view of government school principals.The study sample consisted of (44) principals from 

Ma'an Governorate primary schools. To achieve the goal of the study, the descriptive-

analytical method was used, and a questionnaire was built specifically for the current study 

consisting of (22) items. The results of the study showed that teachers of Islamic education in 

Ma’an governorate have a major role in reducing the phenomenon of bullying from the point 

of view of school principals, and also showed that Islamic education teachers have a high 

degree of awareness in dealing with the phenomenon of bullying. Activities and seminars to 

educate students about the effects of school bullying on students as a proposal to reduce the 

phenomenon of bullying among school students. Based on the results, the researcher 

recommended the necessity of conducting training courses for Islamic education teachers in 

particular and all teachers in general to develop their awareness of the dangers of bullying 

and how to deal with and reduce this phenomenon. 

Keywords: Islamic education teachers, bullying, school principals, Ma'an 

Governorate. 
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 المقدمة

ة بعد األسرة التي تأتي بالمركز األول، حيث تواجه المؤسسات التعليمية هي المركز الثاني للتنشئة االجتماعيّ  تعدّ 

األسرة دتها المجتمعات الحديثة، كما تعمل جنبًا إلى جنب مع والصعوبات التي ولّ التحديات كثيرًا من ة المؤسسات التعليميّ 

بأنها من أكثر  األساسّيةفي المجتمع، وتتميز المرحلة  فّعاالً ة ليصبح عضوًا ة واألخالقيّ ة والتربويّ إلكساب الفرد القيم الدينيّ 

العادات واألفكار التي سيبني عليها حياته في  كثيرًا منحيث يكتسب خاللها  ؛ة في حياة الطالبة المهمّ المراحل العمريّ 

 المستقبل.

سواء كان ذلك للطالب أو للمجتمع، حيث يعد  ،هي األساس في زرع األخالق والقيم اإلسالمّيةالتربية ومادة 

ق بتحقيقها جميع فضائل الحياة ق عبودية هللا وحده، وتتحقّ يحقّ لمسلم المواطن التربية  اإلسالمّيةالهدف الرئيس لمادة التربية 

في تربية الطلبة على  اإلسالمّيةالتربية  معّلميُهنا يبرز الدور الهام لة من تكافل وتعاون ومحبة وألفة. ومن االجتماعيّ 

فضاًل عن مواكبة مستجدات العصر بما يراعي ُأسس الشريعة  ،وتنشئتهم على األخالق الحميدة اإلسالمّيةتعاليم العقيدة 

لون القدوة يمثّ  ماتهاومعلّ  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي أنّ  (2017والسعودي )الحجايا ن . كما بيّ (2020)الزعبي،  اإلسالمّية

ة منهم، عات المجتمع والمؤسسات التعليميّ ق توقّ نة تحقّ م عليهم القيام بأدوار معيّ الحسنة للطلبة، ومن ُهنا يتحتّ  اإلسالمّية

 المدرسي بين الطلبة.   التنّمرومن أهم هذه األدوار الحد من 

ة خطيرة عن األفراد لدوافع مختلفة، كما ُيعد ظاهرة مجتمعيّ الذي يصدر  أنواع السلوك العدوانيّ هو أحد  التنّمرو 

الذي قد  ،لضحية( كالقلق والتوتر واالكتئابا) التنّمرة الذي تقع عليه عمليّ على الفرد ر أو سواء على المتنمّ  ،ةلها آثار سلبيّ 

سواء  التنّمرة ة التي تخلفها عمليّ حيث أكدت العديد من الدراسات اآلثار السلبيّ . (2021)عشوش، يصل به إلى االنتحار 

، حيث ورد في القرآن الكريم في سورة التنّمركما نهى اإلسالم عن  ة،ة، أو نفسيّ ة، أو إلكترونيّ و لفظيّ ة، أكان بصورة جسديّ 

 التنّمر وبالرغم من آثارها السلبية إال أنّ  .[190]سورة البقرة: اآلية  "ِإنَّ َّللاََّ ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوال َتْعَتُدوا البقرة قوله تعالى: " 

لمعرفة دور  الحالّيةيزداد يومًا بعد يوم بين طلبة المدارس بشكل خاص والمجتمع ككل بشكل عام، لذا جاءت الدراسة 

 من وجهة نظر مديري المدارس.  ة التنّمرفي الحد من ظاهر  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي
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 مشكلة الدراسة

ة دور ة، وألهميّ ة والمهنيّ ة والثقافيّ ة الطلبة وتنشئتهم االجتماعيّ في بناء شخصيّ  لما كان للمدارس دور تربوي هام

 وأخالقها ومبادئها، اإلسالمّيةالتي تنبثق من دورهم في تنشئة الطلبة على أسس رسالة الشريعة  اإلسالمّيةالتربية  يمعلم

التي أخذت باالنتشار بشكل واسع بين الطلبة والحد  التنّمرظهرت الحاجة الماسة لقيام هذه المؤسسات بمواجهة ظاهرة 

 معّلميوفي ضوء قلة الدراسات العربية التي ُتعنى بدور  لما لها من آثار سلبية على الطلبة وعلى المجتمع ككل. ؛منها

، وانطالقًا من تجربة الباحث في التعليم والعمل في مدارس محافظة معان التنّمري الحد من ظاهرة ف اإلسالمّيةالتربية 

التربية  معّلمية إجراء دراسة لمعرفة دور رأى الباحث أهميّ  ،بين الطلبة وازديادها التنّمرومالحظته النتشار ظاهرة 

في محافظة معان من وجهة نظر  الحكومّيةفي المدارس  األساسّيةبين طلبة المرحلة  التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّية

 مديري المدارس. 

 على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة على التساؤالت التالية: بناًء 

في محافظة معان األساسّية لدى طلبة المرحلة  التنّمرمن ظاهرة  في الحدّ  اإلسالمّيةالتربية  معّلميما دور  -

 ؟ الحكومّية المدارسمديري  من وجهة نظر 

من وجهة نظر  التنّمرفي التعامل مع ظاهرة  األساسّيةللمرحلة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميما مدى وعي  -

 ؟الحكومّيةمديري المدارس 

 من وجهة نظر مديري المدارس؟  التنّمرللحد من ظاهرة ما المقترحات  -

 أهداف الدراسة 

 إلى تحقيق األهداف التالية: الحالّيةتسعى الدراسة 

في محافظة  األساسّية لدى طلبة المرحلة  التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميتحديد دور  -

 .الحكومّية المدارسمديري  معان من وجهة نظر 

من وجهة  التنّمرفي التعامل مع ظاهرة  األساسّيةللمرحلة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميالتعرف على مدى وعي  -

 .الحكومّيةنظر مديري المدارس 
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 من وجهة نظر مديري المدارس. التنّمرالتوصل إلى اآلليات المقترحة للحد من ظاهرة  -

 ة الدراسةأهمي  

ات الخطرة التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير بين طلبة السلوكيّ  ىحدة الدراسة الحالّية كونها تتناول إتكمن أهميّ 

 ، كما تعدّ اآلثار السلبية التي قد تؤثر على الطلبة بشكل خاص وعلى المجتمع ككل من كثيروالتي ينتج عنها  ،المدارس

خاصًة قليلة جدًا في الوطن العربي حسب علم  اإلسالمّيةالتربية  معّلمين عامًة و معّلميالدراسات التي تتناول دور ال

إلى تحقيق ذلك. ويمكن توضيح  الحالّيةلذا سعت الدراسة  ؛الباحث، لذا فإن الموضوع يحتاج إلى مزيد من االهتمام والبحث

 كما يلي:  وتطبيقيّ  نظريّ  :من خالل جانبين الحالّيةة الدراسة أهميّ 

 ة: ة النظريّ األهميّ 

، كما التنّمرفي الحد من ظاهرة  نمعّلمياليتناول دور  ،المكتبات العربية بإطار نظريّ  الحالّيةد الدراسة يأمل الباحث أن ترف

 التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميأخرى ُتعنى بدور نواة لدراسات  الحالّيةيأمل الباحث أن تكون الدراسة 

ة هامة جدًا في ة منتشرة لدى فئة عمريّ بأنها تتناول ظاهرة سلوكيّ  الحالّيةة الدراسة ة مختلفة. وتبرز أهميّ في مراحل تعليميّ 

 .وثقافتهم ة الطلبةتشكيل شخصيّ 

 ة: ة التطبيقيّ األهميّ 

و أخصائي ، والتي قد يستفيد منهافي تقديم العديد من النتائج والتوصيات الهامة في المجال التربويّ  الحالّيةتساهم الدراسة 

في الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةن والمعلمات في التركيز على دور معلم التربية معّلمو المدارس وال، ومديرو التربويّ  التخطيط

ة توجيههم بشكل فّعال. كما قد رين وكيفيّ وذلك من خالل تدريبه وتأهيله بشكل مناسب للتعامل مع الطلبة المتنمّ  ،التنّمر

كونها ظاهرة منتشرة في جميع  التنّمرلتعليم في وضع اآلليات الالزمة للحد من ظاهرة تفيد صانعي القرار في وزارة التربية وا

 ة.المدارس وجميع المراحل العمريّ 
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 حدود الدراسة

 التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميعلى دور  الحالّيةقتصرت الدراسة اة: الحدود الموضوعي   -

 .الحكومّية المدارسمديري  في محافظة معان من وجهة نظر  األساسّيةلدى طلبة المرحلة 

 على الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسيّ  الحالّيةاقتصر تطبيق الدراسة ة: الحدود الزمني   -

2021/2022 . 

في محافظة معان جنوب  الحكومّيةعلى جميع مديري المدارس  الحالّيةالدراسة  بيقتم تطة: الحدود البشري   -

 .ةة الهاشميّ المملكة األردنيّ 

 .ةة الهاشميّ في محافظة معان جنوب المملكة األردنيّ  الحكومّيةالمدارس ة: الحدود المكاني   -

 والدراسات السابقة  النظري   اإلطار

حيث إنه منتشر في جميع مجاالت  ،من المشاكل التي حظيت باالهتمام في جميع أنحاء العالم التنّمر دّ يع

ل إلى ل علماء النفس إلى أن هذا السلوك قد يتحوّ الحياة، وله آثار سلبية على حياة الناس في جميع المجتمعات. وقد توّص 

رين يمارسون األفعال د على القوانين واألعراف والتقاليد، ويجعل المتنمّ ا يجعل الشخص يتمرّ ، ممّ نوع من االنحراف السلوكيّ 

 ة.ة واألخالقيّ المخالفة للقوانين االجتماعيّ 

ر( تجاه ر من قبل شخٍص ما )المتنمّ د والمتكرّ المتعمّ  شكل من أشكال السلوك العدوانيّ بأنه  التنّمرويمكن تعريف 

)المحجان، وقد يصل إلى االكتئاب أو حتى االنتحار  ،اً ر عليه نفسيّ ا يؤثّ ( ممّ التنّمرة )الشخص الذي يقع عليه الضحيّ 

نظمي فه ، وقد عرّ يّ المدرس التنّمرويطلق عليها  ،بشكل كبير بين طلبة المدارس التنّمروتبرز ظاهرة  .(2021

ر من قبل أحد الطلبة أو مجموعة من الطلبة تجاه زميلهم داخل د ومتكرّ متعمّ  بأنه سلوك سلبيّ  (2019والعظامات)

على الطالب  ر بشكل سلبيّ ا يؤثّ ي بالضرب، أو التخويف ممّ هذا السلوك بالكالم، أو التعدّ المدرسة، ويمكن أن يكون 

 ة. الضحيّ 

 التنّمرشكال أ

 ويمكن توضيح هذه األنواع كما يلي:  ،رة للتنمّ أساسيّ  شكاالً هناك أ ون وعلماء النفس أنّ كاديميّ اتفق الباحثون األ
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أو الصفع، أو  ، كما يشمل الركل، أو االحتكاك الجسديّ ويشمل الضرب واإليذاء البدنيّ  :الجسديّ  التنّمر -

ة على عمل شيٍء ما باإلكراه، وقد يشمل السرقة كسرقة مصروف المدرسة، أو تدمير إجبار الضحيّ 

 . (2021)عشوش، الممتلكات وتخريبها 

والشتم والتنابز باأللقاب  ض للسبّ ة والتعرّ ة إلى اإلهانة اللفظيّ الطالب الضحيّ  ضويشمل تعرّ  اللفظيّ  التنّمر -

هو النوع األكثر انتشارًا بين طلبة المدارس في  اللفظيّ  التنّمر ن، ويعدّ والسخرية والتقليل من شأن اآلخري

 .(2021)شحاتة و أحمد، ة مختلف المراحل العمريّ 

، ويشمل استخدام القوة والسلطة من أحد الطلبة بهدف الترهيب والتخويف لزميله المدرسيّ  :النفسيّ  التنّمر -

ا قد ممّ  ،قد يودي به إلى االكتئاب ،كبير ة تحت ضغط نفسيّ بوقوع الضحيّ  النفسيّ  التنّمروتكمن خطورة 

 .  (2020)طاهر، يدفعه لالنتحار 

نترنت ومواقع ت مؤخرًا بسبب انتشار استخدام اإلالتي ظهر  التنّمروهو من أشكال  :اإللكترونيّ  التنّمر -

ة عبر ونشر الصور واألكاذيب عن الطالب الضحيّ  ،ةويشمل التشهير بالطالب الضحيّ  ،التواصل االجتماعيّ 

 . (2021)نصار،  مواقع التواصل االجتماعيّ 

 الدراسات السابقة

 :، ومن أهم هذه الدراسات ما يليالحالّيةرات الدراسة ق بمتغيّ قام الباحث بمراجعة عدد من الدراسات التي تتعلّ 

لدى طلبة  التنّمرفي الحد من  اإلسالمّية( دراسة للكشف عن دور معلم التربية التربية 2021)السهيميّ  أجرى 

نة لتحقيق هدف الدراسة، وشملت عيّ  ة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفيّ ة السعوديّ المرحلة المتوسطة في المملكة العربيّ 

لهم دور فاعل في الحد من  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي لت الدراسة إلى أنّ وقد توّص . اإلسالمّيةة ( مشرفًا للتربيّ 81الدراسة )

التربية  معّلمي، وقد أوصى الباحث بضرورة حث اإلسالمّيةة التربيّ  من وجهة نظر مشرفي والنفسيّ  واللفظيّ  الجسديّ  التنّمر

 ومخاطرها.  التنّمرعلى إجراء مناقشات مع الطلبة حول ظاهرة  اإلسالمّية

من ظاهرة  المرحلة في الحدّ  ماتومعلّ  معّلميف على دور التعرّ ( دراسة هدفت إلى 2021بني نصر)كما أجرت 

نت ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة تكوّ  ( معلمًا ومعلمة.666) راسة مننة الدّ نت عيّ تكوّ  ، وقدالتنّمر

 ومعلماتها األساسّيةالمرحلة  معّلميوأظهرت نتائج الدراسة أن دور ة. م تقسيمها إلى ثالثة مجاالت رئيسوت ،( فقرة42من )



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )

 

977 
 

من  ن في الحدّ معّلمية لدور اللة إحصائيّ وكذلك وجود فروق ذات دال كان بدرجة متوسطة. التنّمرمن ظاهرة  في الحدّ 

، وقد أوصت الباحثة وكان ذلك لصالح الدراسات العليا ر الجنس لصالح اإلناث، والمؤهل العمليّ تعزى لمتغيّ  التنّمرظاهرة 

 داخل المدرسة. التنّمرة للتعامل مع ظاهرة ن والمعلمات لبرامج تدريبيّ معّلميإخضاع البضرورة 

في تعزيز البيئة  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي( كان الهدف األساسي تحديد دور 2017الحجايا والسعودي)وفي دراسة 

ن أنفسهم في محافظة العاصمة عمان، ولتحقيق هذا الهدف قام معّلمية اآلمنة لدى طلبتهم من وجهة نظر الالتعليميّ 

والتي  ،ة لجمع البيانات من عينة الدراسةة كأداة رئيسالستبان، واستخدام االتحليليّ  الباحثان باالعتماد على المنهج الوصفيّ 

 اإلسالمّيةالتربية  معّلميدور  راسة بأنّ ة. وقد أظهرت نتائج الدّ تم اختيارهم بطريقة عشوائيّ  ،( معلمًا ومعلمة154شملت )

ومعلمات التربية  معّلميممارسة  نت النتائج أنّ ة اآلمنة جاء بدرجة متوسطة، كما بيّ في تعزيز البيئة التعليميّ  ماتهاومعلّ 

أوصت الدراسة جاء بدرجة منخفضة بشكل عام، وعليه فقد  والسلوكيّ  واالجتماعيّ  ألدوارهم تجاه المناخ الفكريّ  اإلسالمّية

 .ة آمنة لدى الطلبة من خالل تعزيز دور اإلشراف التربويّ ة توفير بيئة تعليميّ ن بأهميّ معّلميبضرورة توعية ال

 لدراسة ة امنهجي  

والذي يقوم على دراسة ظاهرة ما وتحليلها، والذي ، التحليليّ  تم االعتماد على المنهج الوصفيّ في هذه الدراسة 

على  وفقًا للدراسات السابقة، ويعتمد المنهج الوصفيّ  الحالّيةيعد المنهج األكثر استخدامًا في الدراسات المماثلة للدراسة 

على جمع البيانات من  المنهج التحليليّ  يقوم ، بينماوتحليلها الحالّيةدراسة األدبيات والدراسات السابقة المشابهة للدراسة 

 . الحالّيةخصيصًا للدراسة  ةمصمم ةعينة الدراسة باستخدام استبان

 امجتمع الدراسة وعينته

التابعة لمحافظة معان  الحكومّيةجميع مديري المدارس  والذي يضممجتمع الدراسة راسة من جميع أفراد نة الدّ عيّ  تنتكوّ 

 : (1)جدول  ن الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسةويبيّ مديرًا.   44ة البالغ عددهم ة الهاشميّ جنوب المملكة األردنيّ 

 : توزيع أفراد العينة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية1جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر
30-40 9 20.5 
41-50 18 40.9 
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 38.6 17 فما فوق  51

 المؤهل العلمي 
 50.0 22 بكالوريوس 
 29.5 13 ماجستير 

 20.5 9 دكتوراه 

 سنوات الخبرة 

 15.9 7 سنوات 5أقل من 
 36.4 16 سنوات  5-10

 22.7 10 سنة  11-19
 25.0 11 فما فوق سنة  20

 100.0 44  المجموع

حيث كانوا سنة(  50-41( بأن أعلى نسبة من مديري المدارس هم من الفئة العمرية )1يتضح من جدول رقم )

بنسبة  22حيث بلغ عددهم  ،% من المستجيبين، وكان أغلب المستجيبين هم من حملة درجة البكالوريوس40.9بنسبة 

فقد كانت الفئة األعلى  ،%( أي نصف المستجيبين، وأما بالنسبة لسنوات الخبرة في إدارة المدارس50.0مئوية تقدر بـ )

 ( سنوات من الخبرة.10-5تكرارًا هم من الذين يمتلكون )

 أداة الدراسة

ى نالتي ُتع ،باالعتماد على الدراسات السابقة الحالّيةبشكل خاص للدراسة  اتم بناؤه ةباستبان الحالّيةلت أداة الدراسة تمثّ 

من  ةاالستبان ت، وقد تكون(2021(، ودراسة بني نصر)2021عشوش)كدراسة  التنّمرمن  ن في الحدّ معّلميبدراسة دور ال

 ثالثة أقسام أساسية؛ 

 ، وعدد سنوات الخبرة(.العمر، المؤهل العلميّ  ة )القسم األول: المعلومات الديموغرافيّ  -

 .التنّمرمن ظاهرة  في الحدّ  اإلسالمّيةالتربية  معّلميالقسم الثاني: فقرات لقياس دور  -

 بين طلبة المدارس. التنّمرمن ظاهرة  القسم الثالث: المقترحات واآلليات للحدّ  -

تدرج فيه والتي ت ةاالستباننة الدراسة على فقرات في تحديد استجابة أفراد عيّ  واسُتخدم مقياس ليكرت الخماسيّ 

 ة إلى غير موافق بشدة.االستجابة من موافق بشد
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 صدق أداة الدراسة

مين من جامعة الحسين بن طالل في راسة قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكّ د من صدق أداة الدّ للتأكّ 

مة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مالء آرائهممحافظة معان من ذوي الخبرة لالطالع على فقرات أداة الدراسة وإبداء 

بعض الفقرات وتعديل بعضها، ف الفقرات لقياس المجال الذي وضعت من أجله، وقد تم األخذ بمقترحاتهم من حذ

 ( فقرة.22ة ألداة الدراسة من )نت الصورة النهائيّ حيث تكوّ  ،واإلضافة لفقرات جديدة

 ثبات أداة الدراسة

نة ( مدراء مدارس من خارج عيّ 10نة من )مكوّ  ،ةنة استطالعيّ تطبيقها على عيّ دراسة من خالل تم تقييم ثبات أداة ال

 م تمّ د من ثبات أداة الدراسة، ومن ثتأكّ وذلك من أجل ال ،ةة بالطريقة العشوائيّ نة االستطالعيّ اختيار العيّ  الدراسة، وقد تمّ 

 (:2ح في جدول رقم )ئج كما هو موّض وقد كانت النتا ،حساب معامل الثبات من خالل معادلة كرونباخ ألفا

 : معامل ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان2جدول 

 معامل ألفا المحور
في الحد من ظاهرة  اإلسالمي ةالتربية  معل ميدور 

 التنم ر
0.91 

بين  التنم رالمقترحات واآلليات للحد من ظاهرة 
 طلبة المدارس

0.82 

 0.89 ككل  ةاالستبان

مما يعني بأن  0.70كبر من أ امالت الثبات لجميع محاور االستبانة( بأن مع2يتضح من الجدول رقم )

 جراء الدراسة.بات مناسبة إلعلى درجة ث ةاناالستب

 ةاألساليب اإلحصائي  

من خالل األساليب  (SPSS) استخدم الباحث البرنامج اإلحصائيّ  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

ة. كما تم استخدام تحليل ة، والتكرارات والنسب المئويّ ة، واالنحرافات المعياريّ لت بالمتوسطات الحسابيّ ة التي تمثّ حصائيّ اإل

 ر التابع.ر المستقل بالمتغيّ لتوضيح تأثير المتغيّ  التباين األحاديّ 

 النتائج والمناقشة 
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 ومناقشتهأواًل: نتائج السؤال األول 

لدى  التنّمرفي الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميما دور  " :لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على

ة " تم استخراج المتوسطات الحسابيّ  ؟ الحكومّية المدارسمديري  في محافظة معان من وجهة نظر   األساسّيةطلبة المرحلة 

( يوضح 3، والجدول رقم )التنّمرمن ظاهرة  مديري المدارس حول دور المعلم في الحدّ ة الستجابات واالنحرافات المعياريّ 

 : ًا حسب المتوسط الحسابيّ بة تنازليّ النتائج مرتّ 

 من وجهة نظر مديري المدارس التنّمرفي الحد من  اإلسالميّةالتربية  معّلمي: دور 3جدول 

 درجة القبول االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  الفقرة ترتيبال

1 
إدارة  اإلسالمّيةالتربية  يبلغ معلمو

ة عن الطلبة المتنمرين التخاذ المدرس
 جراءات الالزمةاإل

 مرتفعة 1.02 4.11

الطلبة  اإلسالمّيةالتربية  يحث معلمو 2
 على عدم التعدي على زمالئهم بالضرب

 مرتفعة 0.94 4.10

3 
الطلبة  اإلسالمّيةالتربية  يحث معلمو

 على االلتزام باأللفاظ الحسنة 
 مرتفعة 0.89 4.05

4 
األخالق  اإلسالمّيةالتربية  يزرع معلمو

 لدى الطلبة اإلسالمّية
 مرتفعة 1.00 3.94

حرمة  اإلسالمّيةالتربية  ينمي معلمو 5
 مرتفعة 0.89 3.92 التحدث باأللفاظ الفاحشة بين الطلبة

6 
 التنّمر اإلسالمّيةالتربية  معلمويناقش 

 ومخاطره مع طلبته
 مرتفعة 0.93 3.89

7 
الطلبة  اإلسالمّيةالتربية  يحث معلمو

 على احترام خصوصيات اآلخرين
 مرتفعة 0.99 3.84

الطلبة عن  اإلسالمّيةالتربية  ينهى معلمو 8
 السخرية واالستهزاء باآلخرين

 مرتفعة 0.87 3.83

9 
مبدأ  اإلسالمّيةالتربية  يرسخ معلمو

 المحبة والتعاون بين الطلبة
 مرتفعة 1.01 3.74

10 
الطلبة عن  اإلسالمّيةالتربية  معّلموينهى 

 استخدام السلطة لتخويف زمالئهم
 مرتفعة 0.74 3.68

 مرتفعة   4.05 المحور ككل 
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في محافظة معان لهم دور كبير في الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي( أن 3يتضح من الجدول رقم )

( وبدرجة قبول مرتفعة، كما 4.05حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )من وجهة نظر مديري المدارس،  التنّمر

-0.74( وانحرافات معيارية )4.11 -3.68جاءت جميع فقرات المحور بدرجة مرتفعة بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

1.02.) 

الطلبة المتنمرين التخاذ  عن  إدارة المدرسة اإلسالمّيةالتربية  معّلمييبلغ " :على قد جاءت الفقرة التي تنّص و  

ا ( ودرجة قبول مرتفعة، ممّ 1.02( وانحراف معياري )4.11" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )جراءات الالزمةاإل

لهم دور فاعل في الحد من ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميفقون بأن يتّ  المدارسأغلب المستجيبين من مديري  على أنّ  يدلّ 

على  ، بينما جاءت الفقرة التي تنّص (2021السهيمي)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  والعمل على منع انتشارها التنّمر

بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يبلغ " استخدام السلطة لتخويف زمالئهم الطلبة عن  اإلسالمّيةالتربية  ومعّلم ينهى "

( وبدرجة قبول مرتفعة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة المتنمرين الذين يستخدمون 0.74( وانحراف معياري )3.68)

 وذلك بسبب عدم احترامهم للمعلم أو إدارة المدرسة. ؛السلطة لتخويف زمالئهم قد يكون من الصعب ردعهم

 لثاني ومناقشته: نتائج السؤال اثانياً 

في  األساسّيةللمرحلة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميما مدى وعي  على " لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينّص 

" تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وجهة نظر مديري المدارس؟ من  التنّمرالتعامل مع ظاهرة 

( 4، والجدول رقم )التنّمرظاهرة  مع في التعامل اإلسالمّيةالتربية  معّلميالستجابات مديري المدارس حول درجة وعي 

 يوضح النتائج مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي: 

 مديري المدارس وجهة نظر  من  التنّمرفي التعامل مع ظاهرة  اإلسالميّةالتربية  معّلميمدى وعي : 4جدول 

 درجة القبول االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

المخاطر  اإلسالمّيةالتربية  معلمو يدرك 1
  التنّمرالسلبية التي تنشأ عن ظاهرة 

 مرتفعة 1.00 4.12

2 
اإلدارة  اإلسالمّيةالتربية  معلمويشارك 

وقسم اإلرشاد في حل المشكالت الناجمة 
 التنّمرعن 

 مرتفعة 0.95 4.01

 مرتفعة 0.84 3.97حصص  اإلسالمّيةالتربية يستخدم معلمو  3
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النشاط للقيام بأنشطة لتقوية مبدأ التعاون 
 بين الطلبة 

4 
الطلبة  اإلسالمّيةالتربية  معلمويتجاهل 

 المتنمرين
 مرتفعة 0.99 3.87

5 
بمراقبة  اإلسالمّيةالتربية  معلمويقوم 

 الطلبة المتنمرين ومراقبة سلوكهم
 متوسطة 0.76 3.45

أسلوب  اإلسالمّيةالتربية  معلمويستخدم  6
 متوسطة 0.85 3.24 التهديد مع الطلبة المتنمرين

 مرتفعة   3.94 المحور ككل 

في محافظة معان في التعامل مع ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي( أن درجة وعي 4يتضح من الجدول رقم )

( وبدرجة 3.94من وجهة نظر مديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل ) التنّمر

( 4.12 -3.24قبول مرتفعة، كما جاءت جميع فقرات المحور بدرجات متوسطة ومرتفعة بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

 (.1.00-0.76وانحرافات معيارية )

" التنّمرالتي تنشأ عن ظاهرة  المخاطر السلبية  اإلسالمّيةالتربية  معّلمييدرك  على " وقد جاءت الفقرة التي تنّص  

أغلب  ا يدل على أنّ ( ودرجة قبول مرتفعة، ممّ 1.00( وانحراف معياري )4.12في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

 ،التنّمرعلى درجة وعي مرتفعة بالتعامل مع ظاهرة  اإلسالمّيةالتربية  معّلميفقون بأن يتّ  المدارسالمستجيبين من مديري 

التربية  معّلمييستخدم على " دراكهم للمخاطر السلبية لهذه الظاهرة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة التي تنّص إدرجة  كما أنّ 

( 0.85( وانحراف معياري )3.24" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يبلغ )رينمع الطلبة المتنمّ   أسلوب التهديد اإلسالمّية

يميلون الستخدام أسلوب النصح واإلرشاد مع  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي وبدرجة قبول متوسطة، ويعزو الباحث ذلك إلى أنّ 

 وبالتالي زيادة المشكلة عوضًا عن حلها. ،دواني لدى الطلبةالطلبة المتنمرين بداًل من التهديد الذي قد ينمي السلوك الع

 ثالثًا: نتائج السؤال الثالث ومناقشته

من وجهة نظر مديري  التنّمرما المقترحات للحد من ظاهرة   " :لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على

" تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مديري المدارس حول المقترحات الالزمة ؟ المدارس

 ( يوضح النتائج مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي: 5، والجدول رقم )التنّمرللتعامل والحد من ظاهرة 
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 من وجهة نظر مديري المدارس التنّمر: مقترحات الحد من ظاهرة 5جدول 

 درجة القبول االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

1 
عمل أنشطة وندوات لتوعية الطلبة حول 

 المدرسي على الطلبة التنّمرآثار 
 مرتفعة 1.01 4.09

2 
وضع قواعد صارمة وواضحة ضد الطلبة 

 المتنمرين
 مرتفعة 0.97 4.01

الطلبة المتنمرين  إجراء لقاءات مع 3
 والتحدث معهم عن خطورة أفعالهم

 مرتفعة 0.88 4.00

ن عن كيفية معّلميعقد دورات تدريبية لل 4
 التنّمرالتعامل مع ظاهرة 

 مرتفعة 1.00 3.91

5 
عقد لقاءات بشكل دوري مع أهالي 

والحد  التنّمرالطلبة للتحدث حول مشكلة 
 منها

 مرتفعة 0.87 3.71

باألنشطة المدرسية  التنّمرإشراك ضحايا  6
 مرتفعة 0.95 3.69 لزيادة ثقتهم بأنفسهم

 مرتفعة   4.05 المحور ككل 

كانت مرتفعة،  التنّمر( أن درجة موافقة مديري المدارس على مقترحات الحد من ظاهرة 5يتضح من الجدول رقم )

( وبدرجة قبول مرتفعة، كما جاءت جميع فقرات المحور بدرجات قبول 4.05حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )

 (.1.01-0.87( وانحرافات معيارية )4.09 -3.69مرتفعة بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

" في المدرسي على الطلبة التنّمر ول آثار عمل أنشطة وندوات لتوعية الطلبة حوقد جاءت الفقرة التي تنص على " 

أغلب  على أنّ  ا يدلّ ( ودرجة قبول مرتفعة، ممّ 1.01( وانحراف معياري )4.09المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

ة ة األنشطة والمحاضرات والندوات لتوعية الطلبة حول اآلثار السلبيّ فقون على أهميّ يتّ  المدارسالمستجيبين من مديري 

إشراك ضحايا " :، بينما جاءت الفقرة التي تنص على(2021بني نصر)فق هذه النتيجة مع دراسة وتتّ  ،التنّمرلظاهرة 

( 0.95( وانحراف معياري )3.69" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يبلغ )ثقتهم بأنفسهم باألنشطة المدرسية لزيادة  التنّمر

 وبدرجة قبول مرتفعة.
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 التوصيات 

 ، يوصي الباحث بما يلي:اعلى النتائج التي تم التوصل إليه بناءً 

ن بشكل عام لتنمية وعيهم معّلميبشكل خاص وجميع ال اإلسالمّيةالتربية  معّلميعمل دورات تدريبية ل -

 وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها.  التنّمربمخاطر 

 آثارها السلبية مع الطلبة.و  التنّمرن على إجراء مناقشات حول ظاهرة معّلميحث ال -

 ضرورة تفعيل قوانين مدرسية واضحة وصارمة للتعامل مع الطلبة المتنمرين. -

كسابهم جتماعية لتقوية ثقتهم بأنفسهم، وإتشجيع الطلبة وحثهم على المشاركة في األنشطة الرياضية واال -

 .التنّمرالمرغوبة كمهارات حياتية واجتماعية لتحصينهم من الوقوع في السلوكيات غير 

من خالل قسم اإلرشاد النفسي، وذلك بهدف  التنّمرضرورة تقديم الدعم المعنوي للطلبة ضحايا سلوكيات  -

 وعدم الوقوع كضحايا للتنمر. التنّمراحتوائهم ومساعدتهم على تخطي سلوكيات 

 المقترحات

وغيره من السلوكيات العدوانية  التنّمرن بشكل عام في الحد من معّلميإجراء المزيد من الدراسات حول دور ال -

 بين طلبة المدارس.

إجراء مزيد من الدراسات حول فترات عمرية مختلفة كفترة المراهقة ألهميتها وحساسية الطلبة خالل هذه  -

 المرحلة.

 القيام بحمالت على مستوى المملكة األردنية الهاشمية بالتعاون مع المدارس والمؤسسات االجتماعية للتوعية -

 .التنّمروالحد من ظاهرة 
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 قائمة المراجع 

. مجلة جامعة القدس المفتوحة التنّمرمرحلة التعليم األساسي في الحد من ظاهرة  معّلمي(. دور 2021. )أالءبني نصر، 
  .124-109(، 36) 12والدراسات التربوية والنفسية،  لألبحاث 

في تعزيز البيئة التعليمية اآلمنة لدى طلبتهم  اإلسالمّيةالتربية  معّلمي(. دور 2017الحجايا، سليمان، والسعودي، خالد. )
  .52-31(، 1) 2ن أنفسهم في محافظة العاصمة. العلوم التربوية، معّلمينظر ال من وجهة 

ي مدارس العليا في الحد من العنف المدرسي ف األساسّية للمرحلة  اإلسالمّية(. دور مادة التربية 2020الزعبي، إبراهيم. )
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن.  قصبة جرش 

لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة  التنّمرفي الحد من  اإلسالمّيةالتربية  م(. دور معل2021السهيمي، محمد. )
  .424-401، 136النفس، ين. دراسات عربية في التربية وعلم يمن وجهة نظر المشرفين التربو  العربية السعودية 

تنمية مهارات االتصال  يوأثره ف يالمدرس التنّمر كلخفض سلو  ي(. برنامج إرشاد2021براهيم. )إشحاتة، محمود، وأحمد، 
  .107-65، 64تالميذ المرحلة االبتدائية. مجلة بحوث التربية النوعية،  لدى 

المدرسي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدارس  التنّمرد من ليات تعزيز المساندة االجتماعية والحآ(. 2020هند. )طاهر،
  .1046-1017(، 11) 14مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية،  الحکومية. 

على طالبها: دراسة تحليلية. مجلة كلية  التنّمر(. الدور التربوي للجامعة في مواجهة ظاهرة 2021عشوش، عبير. )
  .435-385، 116لمنصورة، ا جامعة  -التربية

المدرسي من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين في مدارس المرحلة االبتدائية  التنّمر(. أسباب 2021المحجان، أنوار. )
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أثر استخدام البدائل المركبة في تقدير معالم فقرات ودالة معلومات االختبار باالعتماد على النموذج ثالثي 

 المعلمة في النظرية الحديثة في القياس

 

 د.حابس سعد الزبون 

 جامعة الحسين بن طالل

 الملخص

االختبار باالعتماد على  معالم فقرات ودالة معلومات أثر استخدام البدائل المركبة في تقدير لتعرف إلى اهدفت الدراسة      

، وباالعتماد فقرة (36بناء اختبار تحصيلي تكون بصورته النهائية من )تم الدراسة  أهدافلتحقيق ، و النموذج ثالثي المعلمة

على هذا االختبار تم اشتقاق صورة أخرى من االختبار تضمنت بدائل مركبة ضمن بدائل فقرات االختبار، طبقت صورتي 

إختيروا عشوائيًا باالعتماد ( معلما ومعلمة من معلمي محافظة معان ولواء وادي السير  450)االختبار على عينة تكونت من 

 .البسيطةالعشوائية  العينة طريقةعلى 

مطابقة األفراد ل(  Bilog-MG3تم االعتماد على برنامج  )  والفقرات وبعد التأكد من الخصائص السيكومترية لالختبار

 .صورتي االختبارثالثي المعلمة و ايجاد دالة المعلومات لفقرات الوالفقرات للنموذج 

بين المتوسطات الحسابية لمعالم الفقرات تبعا لنوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل وجود فروق  الى نتائج الدراسة  توصلت

 المركبة( ودالة معلومات االختبار ولصالح صورة االختبار ذي البدائل التقليدية. 

 النظرية الحديثة في القياس.، دالة المعلومات، البدائل المركبة الكلمات المفتاحية: 
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The effect of the using the composite alternatives in estimating the items 

parameters and the test information function based on the three-parameter 

model in item Response Theory 

 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of the use of composite alternatives in estimating the 

items parameters of the test items and the test information function based on the three-parameter 

model under item response theory. To achieve the objectives of the study the researcher built a 

achievement  test formed in its final form of (36) items, and based on this test another form of 

the test was derived included composite alternatives within the alternatives to the test items, the 

two test forms were applied to a sample of ( 450 ) teachers from maan governorate selected 

randomly , After finding  the psychometrics properties of the test , Bilog-MG3 software was 

used to analyze the data and  to match individuals and items to the three-parameter logistics 

model and to find the information function for the test items for the two forms. 

The results of the study showed that there are differences between the mathematical means of 

items parameters depending on the type of alternative (traditional alternatives, composite 

alternatives) and the test information function and in favor of the test forms with traditional 

alternatives. 

Key words:  composite alternatives, test information function, item response theory (IRT). 
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 المقدمة واالطار النظري :

؛ وذلك من أجل معرفة مدى تحديد مستويات الطلبةالتي ُيعتمد عليها في  أداة من أهم األدوات االختبار التحصيليُيعد      

تنمية تحصيل  فيتساعد  معلومات من األهداف والنواتج التعليمية، وما يقدمه المعلم تحقق درجةمستواهم التحصيلي، ومعرفة 

، وُتمثل االختبارات التربوية عنصرًا بخصائص جيدههذه االختبارات  تتمتع؛ لذلك حرص المشرفون التربويون على أن الطلبة

 قدرةحيويًا في العملية التعليمية؛ لما لها من أثر فّعال على العملية التربوية كلها، فعن طريقها تصدر األحكام القيمية على 

تبارات باالخ إهتمام خاصالمؤسسات التربوية  فقد أهتمتالعملية التربوية أو فشلها في تحقيق األهداف المرجوة. ولهذا 

إهتمامًا بالغًا، لتصبح االختبارات التحصيلية تحتل المكانة األولى في المدارس والمعاهد والجامعات  وأعطتهاالتحصيلية 

 .(2004)الدوسري، 

وتتنوع االختبارات تبعًا لألهداف التي وضعت من أجلها، فما يصلح لمادة دراسية قد ال يصلح ألخرى، وما يصلح لهدف      

ح آلخر، وما يصلح لمستوى من الطالب قد ال يصلح لمستوى آخر، فعلى المدرس أن يختار النوع المناسب، ومن قد ال يصل

التي تهدف لقياس تحصيل الطلبة )الكيالني وعدس، (      ( Achievement Testsأهم هذه األنواع اختبارات التحصيل  

1986.) 

اختبارات االختيار من متعدد أكثر أنواع األسئلة  عتبروت واالنشائية،رات فمنها الموضوعية وتعدد أشكال االختبا      

وسهولة تطبيقه تمتع به من مرونه توذلك لما  ،وانتشارا عند بناء االختبارات التحصيلية وبنوك األسئلةالموضوعية استخداما 

توفر تغطية جيدة للمادة ، وسهولة التصحيح والموضوعية وثبات درجات المفحوصين، و على عدد كبير من المفحصوين

ويعد اختيار نوع البديل  ،ويتكون هذا النوع من االختبارات من مجموعة من البدائل باالضافة  إلى االجابة الصحيحة الدراسية،

 , sahin & Anil)  عند بناء مثل هذا النوع من االختبارات وعدد البدائل المناسب من القضايا الهامة التي يجب االهتمام بها

2017 ). 

وتتكون أسئلة االختيار من متعدد من سؤال أو مشكلة رئيسية تشمل على الجذر وعدد من البدائل المطروحة الستثارة      

تفكير المفحوص بحيث تشتمل هذه البدائل على االجابة الصحيحة وثالثة أو أربعة مشتتات أو بدائل أو أكثر لذا فان تصميم 
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تالي ثر تأثيرا مباشرا على اختيار االجابة الصحيحة  ومن ثم على معامل تمييز الفقرة وبالهذه البدائل وصياغتها وعددها يؤ 

 .(1989)الزيات، على ثبات وصدق االختبار ككل

من  تمتاز بهوتعد اختبارات االختيار من متعدد من أهم أدوات تقويم الطالب وأكثرها شيوعًا واستخداما، وربما يعود ذلك لما     

، غير أن هذه االختبارات، ال ….قدرة على تمثيل المجال السلوكي للسمة موضوع القياس، وسهولة التصحيح، والموضوعية 

تخلو من أخطاء القياس، والتي تؤثر بشكل كبير على عملية التقييم  والقرارات المترتبة عليها والتي تكون أحيانا غير صحيحة 

 نتيجة هذه 

 .( ( Ban-Simon,1997األخطاء

وقد اهتمت العديد من الدراسات بتقديم إرشادات لصياغة أسئلة االختيار من متعدد وتؤكد هذه االرشادات على أن صياغة      

الجودة، أما على أرض الواقع  جيدهسيكومترية  ذات خصائصبدائل فعالة يعد من الموضوعات الهامة واألساسية لبناء أسئلة 

ات، اال أن صياغة بدائل حقيقية جيده يعد مهمة صعبة، لوجود عدد من االشتراطات التي يجب وبرغم من وجود هذه االرشاد

أن يحافظ عليها واضع االختبار، ومع زيادة عدد األسئلة تصبح المهمة أكثر صعوبة، فيلجأ البعض ألستخدام البدائل المركبة 

 .( Rich & Johanson,1990للحفاظ على عدد ثابت للبدائل في اختبار االختيار من متعدد )  

االختبارات ب البيانات المتعلقةتحليل بناء و ( في Item Response Theory) النظرية الحديثة في القياسُيعد استخدام و        

 Classicalالنظرية الكالسيكية في القياس ) الموجودة في الضعف والمشاكلة مثابة حلِّّ لتالفي معظم جوانب النفسية و التربوي

Test Theory)،  ونذُكر منها على وجه التحديد تأثر الخصائص السيكومترية للفقرات بخصائص قدرة عينة المفحوصين الذين

أجابوا عليها، وتأثر درجات عينة المفحوصين بالخصائص السيكومترية لعينة الفقرات المكونة لالختبار، و كذلك قصورها في 

 الالتغيرالفقرات و بنوك األسئلة، ومن أهم ما جاءت به نظرية استجابة الفقرة خاصية معالجة معادلة درجات االختبار و تحّيز 

(، وكذلك الالتغير في تقديرات Person Freeفي تقديرات معالم الفقرات المكونة لالختبار بتغير شكل توزيع قدرة المفحوصين )

(، و هذا النجاح الذي حققته نظرية استجابة الفقرة Item Freeمعلمة القدرة للمفحوصين بتغير معالم الفقرات التي أجابوا عليها )

 في النظرية الكالسيكية، جاء نتيجة  بحوث سيكومترية  المشاكل الموجودةفي معالجة 
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مشكالت  لحلوإحصائية مكثفة لتطوير نظرية استجابة الفقرة، وذلك من أجل توفير الطرق اإلحصائية و االحتمالية المختلفة 

منهجًا جديدًا للقياس  النظرية الحديثة في القياسسيكية في القياس، و كما أن نتائج هذه البحوث جعلت من النظرية الكال

النفسي والتربوي، وكأي نظرية إحصائية أو احتمالية نظرية فان استجابة الفقرة قامت على مجموعة من االفتراضات الواجب 

 & ,Embretson) (  و Hambleton & Swaminathan, 1985قة )تحقيقها في البيانات من أجل الوصول إلى نتائج دقي

Reise, 2000)  اومن هذه االفتراضات افتر( ض أحادية البعدUnidimensionality والذي ) ُتفسر أداء  وحيدهوجود سمة يبين

على االختبار، بمعنى أن درجة المفحوص على االختبار تعكس السمة التي يقيسها االختبار فقط، وهناك طرق  ينالمفحوص

االستقالل ثانيا إفتراض إحصائية مختلفة ُتستخدم لفحص تحقيق البيانات لهذا االفتراض ومن أهمها أسلوب التحليل العاملي، 

المفحوصين على فقرات االختبار  اتراض يتطلب أن تكون استجابا االفت( و تحقيق هذLocal Independence) الموضعي

ة بإجاب سلباأو  اعلى فقرة ما إيجاب االجابة تأثرال ت ه، بمعنى آخر أنعند مستوى قدرة معين عن بعضها البعضمستقلة 

(. وهذا االفتراض يتحقق فقط في حالة أن االختبار أحادي Crocker & Algina, 1986على الفقرات األخرى ) المفحوص

 ,Swaminathan  البعد والذي يعني أن األفراد من مستوى قدرة معين ال يتأثر أداءهم على فقرة ما بأدائهم على فقرة أخرى 

1985) Hambleton&( أما االفتراض الثالث و الذي يسمى بمنحى خصائص الفقرة ، )ICC )Item Characteristics 

Curve) حيث أن مفهوم منحنى نظرية استجابة الفقرة عبارة عن اقتران رياضي يربط بين احتمالية نجاح المفحوص على )

(، و Speedednessالفقرة و القدرة التي تقيسها مجموعة من الفقرات المكونة لالختبار، و أخيرا افتراض السرعة في األداء )

أن اإلجابة الخاطئة على الفقرة سببها القدرة و  أيفقرات االختبار، على في اإلجابة  يؤثرالذي يفترض أن عامل السرعة ال 

 (.2005ليس الوقت المخصص لالختبار )عالم،

،  ( Latent Trait Modelsباسم نماذج السمات الكامنة )  ُعرفتمن النماذج،  عددونتج عن نظرية استجابة الفقرة 

األداء، وتعد النماذج اللوجستية ذات هذا  ُتفسراالختبار والسمة التي  على المفحوصبين أداء  قةالعال دراسةلى تهدف إوالتي 

النماذج عن بعضها في عدد  تتميزين والثالثة معالم، من أهم النماذج واسعة االنتشار، و ت) نموذج راش( والمعلم ةالواحد ةالمعلم

للنماذج اللوجستية، ألنه يحتوي على المعالم الثالثة الممكنة  ةالعام الصيغة معالم الفقرة وتقديرها، ويمثل النموذج ثالثي المعلمة
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، التي تقيس عن النموذج الثالثي وتعبر المعادلة اآلتيه( على الترتيب،  bi,ai,ciللفقرة، وهي الصعوبة ، والتمييز ، التخمين )

 (. i( على الفقرة )  Ɵاحتمال اجابة المفحوص ذي القدرة ) 

𝑃i ( Ɵ ) = Ci +
1 − Ci

1 + e−1.7ai(Ɵi−bi)
 

 

 iP  :مفحوص تم اختياره عشوائيا من مستوى القدرةإجابة  احتمال  صحيحة على الفقرة  إجابة i :وحيث أن . 

ib الصعوبة للفقرة : معلمة (i   .) n.عدد فقرات المكونة لالختبار :   e األساس اللوغرتمي الطبيعي و :

: (. 1.7: عامل التدريج ويساوي ) D .   : قيمة مستوى القدرة (   2.718يساوي )  ic معلمة التخمين للفقرة

(i) 

(    أن احدى الطرق التي تمكننا من  Hambleton & Swaminathan,1985هامبلتون وسوامينثان )   وقد أوضح     

خالل نماذج السمات الكامنة بناء اختبارات أفضل، بحيث تعطي معلومات أكثر عن السمة الكامنة المقدرة هو استخدام اقتران 

بأن فقرة المعلومات، ويمكن استخدامها ايضا للتاكد من دقة تقدير معالم الفقرة ومعلمة القدرة، وتأتي أهمية اقتران معلومات ال

فان مساهمة الفقرات  الكالسيكية، أما في النظرية فقرات االختبارمساهمة كل فقرة باقتران معلومات االختبار مستقل عن باقي 

اقتران معلومات االختبار عكسيا مع الخطأ ويتناسب بثبات االختبار وصدقه ال يتحدد بشكل مستقل عن باقي فقرات االختبار، 

ويزيد الثبات عندما التقدير يقل الثبات  وبذلك تعتبر تقديرا لثبات االختبار ألنه بزيادة الخطأ المعياري في المعياري في التقدير،

 بالمعادلةعنه  وُيعبر، واقتران معلومات االختبار هو ناتج جمع اقترانات المعلومات لجميع الفقرات أ المعياري طتقل قيمة الخ

 االتية: 

𝐼(𝜃) = ∑ 𝐼𝑖(𝜃) 

   𝑰𝒊(𝜽) : كمية  المعلومات التي يوفرها االختبار عند مستوى القدرةθ .  

   𝑰(𝜽)  : وفرها تكمية  المعلومات التي ( الفقرةI )  عند مستوى القدرةθ 
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مثل مقارنة اختبارات  ةمتعدد فوائد( أن اقتران المعلومات له Croker & Algina,1987ويشير كروكر و الجينا )       

مختلفة تقيس نفس السمة، أو مقارنة طريقتين مختلفتين لتصحيح نفس االختبار، باالضافة الى مقارنة استراتيجيات مختلفة في 

كل  عن الناتجةكمية المعلومات  بمقارنةتشكيل اختبارات مختلفة مثل المقارنة بين االختبار التقليدي والختبار التكيفي وذلك 

 اختبار .

وتتأثر دالة المعلومات بمعالم الفقرة، ففي النماذج اللوجستية األحادية والثنائية تكون أعلى كمية معلومات عند معلم      

الصعوبة للفقرة ) عند تساوي القدرة مع الصعوبة(؛ وذلك الن شكل دالة معلومات الفقرة بشكل عام قريب من الشكل 

نما في حالة النموذج اللوجستي الثالثي يمكن مالحظة تأثير معالم الفقرة على دالة معلومات (، بي bell shapeالجرسي ) 

 & Hambletonاالختبار من خالل تبسيط المعادلة الرياضية لدالة معلومات االختبار على النحو اآلتي ) 

Swaminathan,1993.) 
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 لسابقة يمكن مالحظة ما يأتي:وباالعتماد على المعادلة الرياضية ا

 تكون كمية المعلومات أكبر بشكل عام عندما تكون معلمة التمييز كبيرة. .1

 تزداد كمية المعلومات كلما اقتربت معلمة التخمين من الصفر. .2

( أكبر من كمية المعلومات عندما تكون عندما تكون  ib( قريبة من )θتكون كمية المعلومات عندما تكون ) .3

(θ( بعيدة من )ib  ).  

من المفاهيم األساسية والهامة في بناء وتطوير تعتبر دالة معلومات الفقرة  أن(  Hambleton,1989ويشير هامبيلتون ) 

اختيار الفقرات التي تقدم دقة قياس مرتفعة عند نقطة معينة على متصل السمة، وذلك بسبب أن دالة لذلك يجب االختبارات، 

 معلومات أكبر عن العالي ُتعطي ذات التمييز ، كما أن الفقرات المقاسةلسمة لمستويات المختلفة ال عند تتختلفمعلومات الفقرة 

 .زيادة دقة القياسقدرة المفحوصين وبالتالي 
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( ان  دالة معلوماتية الفقرة عند كل مستوى من مستويات القدرة تعطى  بالعالقة Hambelton, 1989هامبلتون ) و يشير

 الرياضية االتية:
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هي القيمة العددية لحاصل النسبة بين مربع المشقة االولى  الفقرةإذ تشير العالقة الرياضية السابقة إلى ان دالة معلوماتية 

القتران منحنى خصائص الفقرة إلى تباين االداء على الفقرة.  و تبعا للنمإذج اللوجستية لنظرية استجابة الفقرة فان داله 

ة معلوماتية الفقرة تبعا للنموذج المعلوماتية تتخذ عنده صيغ رياضية تبعا للنموذج اللوجستي المستخدم،   فالصيغة الرياضية لدال

 تعطى بالصيغ الرياضية  االتية و على التوالي : لنظرية إستجابة الفقرةالمعلمة و ثنائي المعلمة و ثالثي المعلمة األحادي 
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وعدد بدائل الفقرة باالعتماد على النظرية  وخصائصها االختبارات الموضوعيةالتي تناولت العديد من الدراسات  وهناك     

الكالسيكية والنظرية الحديثة في القياس إال ان هذه الدراسات لم تركز على موضوع البدائل المركبة وفقا للنظرية الحديثة في 

( والتي هدفت الى  Haladyna & Brewer, 1993 Crehan,وبريور)  وهالدينا كريهان دراسة القياس ومن هذه الدراسات 

لبدائل أسئلة اختبار االختيار من متعدد، ومعرفة أثر تضمين البديل " ال شيء مما ذكر" من ضمن  المناسبمعرفة العدد 

ليل المعلم لمادة علم النفس في جامعة ( فقرة من د48البدائل، في صعوبة الفقرات وتمييزها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار )

"وسترن" من قبل مدرسي المادة وأعيد كتابة بدائل فقراتها بأربع صور، الصورة األولى كانت لفقراتها أربعة بدائل دون تضمين 
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ن لفقراتها ثالثة البديل " ال شيء مما ذكر" والثانية كان لفقراتها أربعة بدائل أحدها البديل " ال شيء مما ذكر" أما الثالثة فكا

بدائل دون تضمين البديل " ال شيء مما ذكر" والرابعة لفقراتها ثالثة بدائل أحدهما البديل " ال شيء مما ذكر"وتم الحصول على 

الثالثة على  الصورالصورة التي لفقراتها ثالثة بدائل بحذف أقل المموهات تمييزا من الصورة التي لفقراتها أربعة بدائل وطبقت 

 البدائل ذات الفقرات نأ الى وتوصلت نتائج الدراسة الثالثة بالتساوي،  الصورعلى  توزعوا( طالبا 330من )تكونت  عينة

 تمييز على البدائل لعدد إحصائية  داللة أثر ذي  وجود عدم إلى باإلضافة األربعة، البدائل ذات الفقرات من أصعب  الثالثة

 .الفقرات

 قدرة تقدير في متعدد من االختيار اختبار بدائل عدد أثر معرفة ( إلى2009وطعامنه )لشريفين اسة درا هدفتو      

تم  ( طالٍب وطالبةٍ  600)  تكونت عينة الدراسة من  . ودالة معلومات الفقرة واالختبار صعوبةمعلمة  وتقدير ،المفحوص

 عاشرلللصف ا   الرياضياتمادة    في اختيار من متعدد اختبار بناء تم و ،اختيارهم بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة

من االختبار األساسي إختلفت  نماذج ثالثة إشتقاق تم ، وبعد التأكد من خصائصه السيكومتريةفقرة(  (40  تكون من األساسي

 أربعة بدائل،الثاني من  وفقرات النموذج بدائل، حيث تكونت فقرات النموذج األول من ثالثة في عدد البدائل الخاصة بكل فقرة، 

 بين دالة احصائيافروق  وجود عدم  هاأهم منتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج و  ، الثالث النموذج لفقرات بدائل وخمسة

  فيالبدائل  لعدد تعزى دالة احصائيا  ذات فروق  وجود وعدممعلمة صعوبة الفقرة،  لتقدير المعيارية األخطاء متوسطات

  .الثبات معامالت

 بدائل الفقرةعدد  ختالفبين معامالت صعوبة الفقرة وقدرة األفراد تبعا ال مقارنة الإلى (   2010) ملياني  وهدفت دراسة     

من  االختيارمن نوع  تحصيليتم بناء اختبار و . ) نموذج راش( أحادي المعلمةنموذج الو  الكالسيكيةالنظرية باالعتماد على 

 )ثالثةنماذج  ثالثةُأشتق منه من متعدد  االختيار فقرة من نوع  (52تكون من )لصف الثاني الثانوي لمتعدد في الرياضيات 

قدرات  في دالة احصائيا وجود فروق   أهمها النتائج توصلت الدراسة الى عدد من  و   خمسة بدائل(،، بدائل أربعةالبدائل، 

 فيللنموذج  وجود أثر دال احصائيا يعزى  عدم  ذي الثالثة بدائل،ولصالح النموذج   نموذج راشباالعتماد المقدرة  االفراد

ُّ  معامالتبين قيم  دالة احصائياارتباطيَّة  عالقة،  وجود أحادي المعلمةنموذج الالمقدرة وفق  االفرادقدرات  صعوبة المقدرة الُُ

المقدرة  معامالت الصعوبةقيم  في فروق ، وأظهرت النتائج عدم وجود في الثالثة نماذجونموذج راش  الكالسيكيةوفق النَّظريَّة 
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المقدرة وفق النموذج أحادي  في قيم معامالت الصعوبة أثر دال احصائياتبين وجود و للنموذج، تعزى  الكالسيكيةوفق النظرية 

 المكون من ثالثة بدائل.النموذج ولصالح المعلمة 

من  االختيارأثر عدد البدائل في اختبار  لمعرفةدراسة هدفت ب( Nwadinigwel & Naibil,2013ل )نوادنجول وناب وقام     

نموذجين  من تكون الخصائص السيكومترية لالختبار، تم بناء اختبار في مادة الرياضيات للصف السادس األساسي متعدد على 

 ،بدائل فقرات النموذج الثاني تكونت من ثالثةئل ، و خمسة بداتكونت فقرات النموذج األول من ختيار من متعدد اال من نوع 

 تكونت منعينة   ُطقبت صورتي االختبار على

إلى أن هناك أثر دال إحصائيا ا وتوصلت نتائج الدراسةفي نيجيريا،  االساسيالصف السادس طلبة من  مفحوصا(   159)  

  بدائل. الثالثةر ذي ولصالح االختبا  معامالت صعوبة وتمييز الفقرةعلى  لعدد البدائل

( الى اختبار عدد البدائل وأثر استخدام البديل " ال  Atalmis & Kingston,2017)  أتالمس وكنكستون وهدفت دراسة      

بناء اختبار في مادة الرياضيات ُطبق على عينة تكونت  حيث تمشىء مما سبق " على معامالت تمييز وصعوبة وثبات الفقرة، 

بأنه ال توجد فروق في صعوبة السؤال وتميزه  أهم نتائج الدراسة الصف السابع والثامن، ومن  طلبةمن  مفحوصا( 585من )

 ومعامل ثباته بين األسئلة ذات االربعة بدائل بنوعيها ذات البدائل الحقيقية والبدائل التي تتضمن البديل " ال شىء مما سبق"

 متعّدد على دالة معلومات الفقرة من  الختيارأثر عدد البدائل في اختبار االتعرف إلى ( 2019)النصراويندراسة  هدفتو      

وقام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في المعلمة ؛  ثالثيالنموذج  باالعتماد على النظرية الحديثة في القياس باستخدام واالختبار

من نوع االختيار من متعدد.ُأشتق منه ثالثة  ( فقرة83مادة الرياضيات للصف العاشر األساسي تكون بصورته النهائية من )

وتوصلت الدراسة إلى عدد طالًبا ، ( 1530) تم تطبيقها على عينة تكونت من صور) ثالثة بدائل، اربعة بدائل، خمسة بدائل(

عدم  وبدائل،  واألربع ذي الخمسة  صورة االختبارالثبات لصالح  معامالت يف دالة احصائياوجود فروق من النتائج منها 

 .بدائل الفقرةدد لع تعزى دالة المعلومات في تقدير قيم  دالة احصائياوجود فروق 

ودالة االختيار من متعدد  اتاختبار دراسة خصائص فقرات  ل تطرقتوبمراجعة الدراسات السابقة نالحظ أن الدراسات السابقة 

أثر باختالف عدد بدائل الفقرة أو شكل البديل وال يوجد دراسات في حدود علم الباحث تناولت موضوع  معلومات االختبار
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نظرية استجابة ثالثي في الاستخدام البدائل المركبة في تقدير معالم فقرات ودالة معلومات االختبار باالعتماد على النموذج 

 بما يلي:والتي تحددت مشكلتها  لذلك جاءت هذه الدراسة الفقرة

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ُتعد االختبارات التحصيلية الوسيلة األكثر استخدامًا لقياس تحصيل الطلبة في جميع مراحل التعليم، وأكثر أنماط هذه       

االختبارات استخدامًا في مرحلة التعليم الجامعي والمدرسي هي االختبارات ذات اإلجابة المنتقاة وخاصة اختبارات االختيار من 

كافة الظروف التي تجعل القياس أكثر دقة وموضوعية، وخاصة ما  تهئةمن االختبارات إلى المتعدد، ويسعى ُمعد هذا النوع 

خصائص االختبار لذلك من أثر كبير على وذلك لما  للبدائل وما هو العدد األنسب  ببدائل الفقرة وقوة هذه البدائليتعلق 

مركب ال وقوي مما يدفعهم لالعتماد على بديل واضعي االختبارات احيانا وضع بديل فع، لذلك ال يستطيع وخصائص فقراته

هدف من البدائل الموجودة للفقرة مما قد يؤثر على دقة القياس وبالتالي على خصائص االختبار لذلك جاءت هذه الدراسة ب

لنظرية ثالثي الالنموذج  باستخدامودالة معلومات االختبار  معالم فقراتأثر البدائل المركبة في تقدير الخصائص  التعرف

 : اآلتية السئلةالبحث اإلجابة عن ا سيحاولوبالتحديد   استجابة الفقرة

لمعالم الفقرة ) بين المتوسطات الحسابية  (α ≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

 ُتعزى  لنوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ؟ الصعوبة، التمييز، التخميين(

 تختلف دالة معلومات االختبار باختالف نوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ؟هل  -2

 : أهداف الدراسة

 ودالة معلومات االختبارمعالم فقرات االختبار التحصيلي على  في فقرات  البدائل المركبةتهدف الدراسة إلى معرفة تأثير      

 .التقليدية، البدائل المركبة() البدائل باختالف نوع البديل 
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 : أهمية الدراسة

تأتي األهمية العملية لهذه الدراسة؛ العتماد الكثيرين على عالمة االختبار؛ وذلك من أجل ترتيب المفحوصين وإعطائهم      

مفحوصين وأحد الطرق التي تستخدم للحصول على اختبارات جيده للمفاضلة بين ال ضلتهم وتعيينهم،درجات، وأيضا لمفا

ياس، على قال فية ثلحديا ةيدالة معلومات الفقرة الختيار الفقرات عند بناء االختبارات، باالعتماد على النظر على  األعتماد

افتراض ان معلومات الفقرة تتغير عبر مستويات السمة المختلفة؛ وعليه فإنه من الممكن اختيار فقرات تقدم دقة قياس مرتفعة 

وأقل خطأ معياري في تقدير القدرة  عند نقطة معينة على متصل السمة وذلك بانتقاء الفقرات التي تقدم أعلى كمية معلومات 

الدراسة إلى هذه أهمية هذه الدراسة أيضًا قلة وجود دراسات محلية تناولت هذا الموضوع، حيث تسعى ومما يزيد  ، لالختبار

، وكذلك باالعتماد على النموذج ثالثي المعلمة ه االختبار ودالة معلومات معالم فقراتلبدائل المركبة في تقدير اأثر معرفة 

 المناسب عند إعدادهم االختبار. بنوع البديلن يهتموا لتعطي مالحظة إلى األشخاص الذين يضعون االختبارات بأ

 : مصطلحات الدراسة

 ، ومعلمة التخمين.الصعوبة، معلمة التمييز معلمةهي ( :item parameterمعالم الفقرة)   

على الصحيحه ( لإلجابة  ci+1) 2/تقابل احتمال والتي القدرة  متصلنقطة على الهي  (: (Thresholdمعلمة الصعوبة 

 ( الى معلمة التخمين. ci، ويشير الرمز )  ( iالفقرة ) 

عالمة مع صعوبة الفقرة  تتساوى عندها  : نسبة ميل منحنى خصائص الفقرة الذي يقابل النقطة التي(Slope)معلمة التمييز  

 القدرة.

الفقرة ويمثل احتمال  نحنى خصائصمن م Lower Asymptote:هي خط المقاربة االدنى   (Asymptote) معلمة التخمين

 القدرة المتدنية على الفقرة اجابة صحيحة. ذو اجابة المفحوص

كمية  المعلومات التي يوفرها االختبار عند مستوى القدرة هو  ( : test information functionاالختبار ) معلوماتدالة 

θ   ويمكن التعبير عنه بالصيغة االتية:  القدرة عند مستوى معين من فقرات االختبار دوال معلوماتيعبر عن مجموع والذي 
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𝐼(𝜃) = ∑ 𝐼𝑖(𝜃) 

 

 عند (1) العالمة الفرد يعطى عدة،  بدائل وله ة من متن الفقرة فقراته من فقرة كل تتكون  اختبار :متعدد من االختيار اختبار

) البدائل التقليدية، البدائل  صورتان .وفي البحث الحالي له الخاطئ البديل اختيار عند0) العالمة ) و الصحيح البديل اختيار

 .المركبة(

ديلين من البدائل الخاصة بالفقرة، يتم بناءه باالعتماد على الخيارات الموجودة الخاصة هو بديل يتكون من بالبدائل المركبة : 

 .بالفقرة

 الطريقة واإلجراءات: 

 مجتمع الدراسة:

 . ( معلم ومعلمة2853بواقع ) محافظة معان و لواء وادي السير ومعلمات تكون من جميع معلمي     

 عينة الدراسة

 ( معلما ومعلمة من معلمي محافظة معان ولواء وادي السير تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة . 450تكونت من )    

  أداة الدراسة

من متعدد لكل فقرة منها أربعة بدائل  أحدهما اإلجابة  ( فقرة من نوع االختيار40تكون من )تم بناء اختبار تحصيلي     

وال سيما ان هذه المهارات اصبحت ضرورية بالنسبة في مناهج البحث يقيس مهارات  المعلمين بالبحث التربوي الصحيحة، 

 الستفادة من نظام رتب المعلمين .للمعلمين في ظل حاجتهم الى هذه المهارات لعمل االبحاث وذلك ل

 السيكومترية لالختبار: الخصائص
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  :صدق المحكمين

تخصص  العلوم التربويةمن أعضاء هيئة التدريس في كلية من المحكمين  عددعرض االختبار بصورته األولية على      

لب القياس والتقويم، وعلم النفس التربوي، في جامعة الحسين بن طالل  والجامعات األخرى وطُ و لمناهج العامة ا

ومدى تغطية ، عالقة الفقرات بموضوع الدراسة، وضوح الصياغة اللغوية ن حيث م على فقرات االداة الحكم منهم 

 .تم حذف فقرة بناء على رأي المحكمينالفقرات لموضوع البحث  و 

 صدق االتساق الداخلي : 

رة وبعد إجراء ( فق39للتحقق من دالالت صدق االتساق الداخلي لالختبار بصورته األولية والُمكَّون من )     

( معلما ومعلمة من مجتمع 30التعديالت بناء على مالحظات المحكِّمين تم تطبيقه على عينة استطالعية قوامها )

الدرجة الكلية على االختبار، وقد  والدراسة ومن خارج عينتها، واستخرجت معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة 

( وكانت جميع معامالت 0.82 – 0.33معامالت ارتباط درجات الفقرات مـع الدرجة الكلية ما بين ) انحصرت قيم

 االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا .

 

 :ثبات االختبار

( 30ثبات االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة االستطالعية والتي بلغت ) حساب معاملتم     

طريقة التجزئة النصفية، وللتخلص من أثر التجزئة النصفية تم االعتماد على معادلة  باالعتمادمعلما ومعلمة وذلك 

وهذا يدل على أن (  0.88زئة النصفية ) سبيرمان بروان،  و كانت قيمة معامل الثبات باالعتماد على طريقة التج

 االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يطمئن الباحث لتطبيقه على عينة الدراسة.

 الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار:
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معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار قيم  من الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار بايجادتم التحقق      

(  3قيم الناتجة فقد تم حذف ) ال( معلما ومعلمة وباالعتماد على 30على عينة استطالعية تكونت من ) بعد تطبيقه

( و الفقرات ذات معامالت الصعوبة 0.19فقرات من فقرات االختبار ذات معامالت التمييز المنخفض )أقل من 

( وبذلك أصبح االختبار بصورته 0.8( وذات معامالت الصعوبة المرتفعة ) أعلى من 0.2ن المتدنية ) أقل م

 النهائية مكون 

البحث ( فقرة . مع األخذ بعين االعتبار أن الفقرات المتبقية بعد الحذف تحقق شموليتها وتمثيلها لمهارات 36من ) 

وقد تراوحت قيم معامالت الصعوبة  لفقرات ، ربوي معرفتها والخاصة بالبحث التالتي يتوقع من المعلمين  العلمي

(  وتعتبر جميع معامالت الصعوبة جيده ومناسبة  ويعد ذلك مؤشرًا على 0.78-0.30االختبار التحصيلي بين )

جودة فقرات االختبار ومناسبتها للهدف الذي أعد من أجله وتراوحت باقي قيم معامالت التمييز  لفقرات االختبار 

(  والتي تعتبر معامالت تمييز موجبة ومناسبة ، وتشير إلى أن فقرات االختبار 0.67-0.28ن )التحصيلي بي

 .تتمتع بمعامل تمييز جيده 

عشوائيا من بدائل كل فقرة من فقرات  البدائل تم حذف أحد وبعد التاكد من الخصائص السيكومترية لالختبار وفقراته 

النهائية بالصورة  صورتي االختبارتطبيق  ،  ومن ثم لتتكون صورة جديدة لالختبار واضافة بديل مركب لبدائل الفقرةاالختبار 

 (. spssعلى عينة الدراسة وجمع استجابات عينة الدراسة وإدخالها وتحليلها باالعتماد على البرنامج االحصائي ) 

 التحقق  من افتراضات نظرية االستجابة للفقرة.

 :Unidimensionalityافتراض أحادية البعد -1

( Factor Analysisباالعتماد على  التحليل العاملي االستكشافي الستجابات المفحوصين ) فحص هذا االفتراضتم      

. ويظهر في ( لتدوير المحاور varimaxواالعتماد على طريقة ) ( Principal Componentبطريقة المكونات الرئيسية )

( وكذلك Explained Variance)الذي يفسره كل عامل ( ونسبة التباين Eigen Values) ةالكامنر و الجذ ( قيم 1 الجدول )

 التباين المفسر التراكمي لكل عامل من العوامل:
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 (: قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر والتراكمي لالختبار.1 جدول )

المفسر نسبة التباين  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
  التراكمي

1 6.74 18.71 18.71 3.12 
2 2.16 6.02 24.72  
3 2.06 5.73 30.46  
4 2.00 5.56 36.01  
5 1.79 4.97 40.98  
6 1.67 4.64 45.63  

ناتج . كما يتبين أن  األخرى  العوامل معمقارنة بالنسبة تباين  أعلى( أن العامل األول يفسر  1يتضح من الجدول رقم )     

(. مما يدل على وجود سمة سائدة لالختبار، 2لثاني أكبر من )الجذر الكامن للعامال قسمة الجذر الكامن للعامل األول على

 (.Hattie, 1985تحقق افتراضية أحادية البعد لالختبار )وهذا مؤشر على 

 ر الكامنة والشكل التالي يوضح ذلك .( للعوامل مع الجذو Scree Plotكما تم االعتماد على التمثيل البياني باستخدام )
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 البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل. الرسم(: 1) رقم شكل

نسبة من التباين مقارنة مع العوامل األخرى ،  هو العامل الطاغي حيث فسرأعلى يتضح من التمثيل السابق أن العامل األول

 وهذا يعتبر أيًضا مؤشًرا على أحادية البعد.

 :Local Independenceافتراض االستقالل الموضعي -2

عن الفقرة ال تتأثر بإجابته عن فقرة أخرى والعامل الوحيد المؤثر على احتمال  المستجيبأن إجابة  يوضح هذا االفتراض

راض أحادية الُبعد أن َتحقُّق افتللتحقق من هذا االفتراض تم اعتماد وخصائص الفقرة.و  Ɵ)اإلجابة عن الفقرة هو مقدار القدرة )
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لفقرات االختبار ُيَعّد دلياًل على َتحقُّق افتراض االستقالل الموضعي ، إذ أن هذا  االفتراض مكافئ الفتراض أحادية البعد، 

(Hambleton & Swaminathan, 1985.) 

 التحرر من السرعة في األداء:-3

الفقرات التي لم يجب  ومعرفةنسبة المفحوصين الذين أكملوا االختبار،  معرفةمن خالل  هذا االفتراض يمكن التأكد من

اإلجابة  الطلبة%( من 75) أكمل( فإنه إذا Hambelton et al., 1991. ووفًقا لما يراه هامبلتون وآخرون )المفحوصينعنها 

ذه الحالة عاماًل مهًما في األداء %( من فقرات االختبار، فإن السرعة لن تعد في ه80) وتمت االجابة عن عن االختبار، و 

 الفقراتمن نسبة  ه تمت االجابة على%(، وأن100) جميع الطلبة أجابو على هذا االختبار وبنسبة نبأ علماعلى االختبار. 

 أن االختبار يقيس القوة وليس السرعة. ؤكدهذا يو %( 92) تجاوزت 

 :لنظرية استجابة الفقرة الثالثيألفراد والفقرات للنموذج التحقق من مطابقة ا

( للنموذج Item-Fit(، ومطابقة الفقرات )Person-Fit(؛ للتأكد من مطابقة األفراد )Bilog-MG3استخدم برنامج )

α( عند مستوى داللة )χ2باستخدام اختبار مربع كاي ) الثالثي = (، وقد أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة استجابات 0.01

(؛ لذا تم حذف استجابتهم وأصبح حجم 0.01المعلمة، حيث كانت القيم االحتمالية لهم أقل من ) ثالثيأفراد للنموذج  ثمانية

 ( مفحوص.442العينة في صورتها النهائية )

( بعد حذف Bilog-MG3وفيما يتعلق بفحص مطابقة الفقرات للنموذج المستخدم أُعيد التحليل باستخدام برنامج )

𝛼( عند مستوى داللة )𝜒2على مؤشر ) باالعتمادللنموذج  ينقغير المطاب استجابات األفراد = (؛ وأظهرت نتائج 0.01

 ( لجميع الفقرات.0.01المعلمة، حيث كانت القيمة االحتمالية أكبر من ) ثالثي التحليل مطابقة جميع فقرات االختبار للنموذج 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها :

( بين المتوسطات الحسابية لمعالم الفقرة )   α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )السؤال األول: هل توجد فروق ذات 

 الصعوبة، التمييز، التخميين( ا ُتعزى  لنوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ؟

( وفق النموذج ثالثي  Bilog-mg3تم حساب معالم الفقرات باالعتماد  باستخدام برنامج ) لالجابة على هذا السؤال      

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعالم الفقرة ) الصعوبة، التمييز، التخميين( تبعا لنوع البديل المعلمة ثم 

( لمعرفة داللة Independent Samples Testاستخدام اختبار ت للعينات المستقلة )و ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( 

 ، والجدول ( SPSSباالعتماد على برنامج )  لفروق ا

 هذه النتائج.يوضح (  2)  

(: اختبار ت للعينات المستقلة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمعالم الفقرة ) الصعوبة،  2جدول ) 

 التمييز، التخميين( تبعا لنوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة(.

المتوسط  نوع البديل الفقرة معلم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

الداللة  درجات الحرية

 اإلحصائية

 0.008 70 2.74 1.57 1.808- البدائل التقليدية الصعوبة

 1.31 0.871- البدائل المركبة

 0.02 70 2.37 0.07 0.318 البدائل التقليدية التمييز

 0.10 0.167 البدائل المركبة

 0.02 70 2.34 0.001 0.001 البدائل التقليدية التخمين

 0.202 0.081 البدائل المركبة

 

المتوسطات الحسابية لمعلمة الصعوبة تبعا لنوع البديل ) البدائل بين  دالة احصائياً وجود فروق  ( 2من الجدول )  يتبين

أي أن  المفحوصين يفضلون البدائل المركبة أفضل من ، المركبة( ولصالح صورة االختبار ذي البدائل التقليدية، البدائل المركبة

وربما يعود السبب في ذلك ، التقليديةالبدائل التقليدية وبالنسبة لهم سيكون االختبار اسهل منه في حال االعتماد على البدائل 

الى  عهبديل المركب أنه غير صحيح سيدفالمتضمنة في ال لبدائلألحد ا تهمعرف فانعند اعتماد الطالب على البدائل المركبة أنه 
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مما يزيد من نسبة  أو استبعاد البدائل األخرى  ر، أي ان أختيار البديل المركب أو استبعاده مرتبط بأختيااستبعاد البديل المركب

 لتالي ستزيد قيمة معامالت الصعوبة.التخمين لالجابة الصحيحة عند المفحوص فيصبح السؤال سهل بالنسة له وبا

الحسابية لمعلمة التمييز تبعا لنوع البديل )  المتوسطاتبين  وجود فروق دالة احصائياً (   2كما يتبين من الجدول ) 

ماد على االعت لةمعامالت التمييز للفقرات في حاأن ، وهذا يؤكد البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ولصالح نوع البديل التقليدي

وربما يعود السبب في ذلك ان االعتماد على البدائل المركبة  لمركبةبالمقارنة باستخدام البدائل ا علىستكون أ  التقليديةالبدائل 

يزيد من فرصة التخمين لدى المفحوصين وبالتالي سيؤثر ذلك على دقة القياس وعدم قدرة الفقرة على التصنيف الحقيقي 

 . من قدرة للمفحوصين حسب ما لديهم

بين المتوسطات الحسابية لمعلمة التخمين تبعا لنوع البديل )   دالة إحصائياً (  وجود فروق  2من الجدول )  يتضحكما 

أي تزداد قيمة التخمين في حال استخدام البدائل المركبة من  البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ولصالح نوع البديل المركب .

الى استبعاد  عهالمتضمنة في البديل المركب أنه غير صحيح سيدف البدائلمعرفة الطالب ألحد بسبب أنه  قبل المفحوصين وذلك

 البديل المركب مما يزيد من نسبة التخمين لالجابة الصحيحة.

 هل تختلف دالة معلومات االختبار باختالف نوع البديل ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( ؟ السؤال الثاني :

-Bilogباالعتماد  على برنامج )  صورتي االختبار لكل فقرة من فقراتدالة المعلومات لسؤال تم حساب الالجابة على      

mg3  وفق النموذج ثالثي المعلمة ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقيم دوال المعلومات لكل صورة )

 Independent Samplesمن صور االختبار ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة( واستخدام اختبار ت للعينات المستقلة )

Test لمعرفة داللة الفروق باالعتماد ) ( على برنامجSPSS   ( والجدول ،)3  )هذه النتائج. يوضح 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدالة معلومات الفقرة و اختبار ت للعينات المستقلة  (: 3جدول ) 

 لصورتي االختبار ) البدائل التقليدية، البدائل المركبة(.

 
 صورة االختبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 0.00 70 4.71 0.12 0.37 الصورة األولى )البدائل التقليدية( 

 0.13 0.22 الصورة الثانية )البدائل المركبة( 

االختبار ) لدالة معلومات الفقرة لصورتي بين المتوسطات الحسابية  وجود فروق دالة احصائياً (   3من الجدول )  يتضح 

وقد يعزى السبب في ذلك الى أن البدائل المركبة قد تؤثر سلبا  ولصالح نوع البديل التقليدي. البدائل التقليدية، البدائل المركبة(

على دالة معلومات الفقرات وبالتالي دالة معلومات االختبار؛ اذ تزداد فرصة التخمين في حالة وجود البدائل المركبة ضمن 

صدق وثبات االختبار وزيادة الخطأ  على كل من سيؤثر سلباً بار اذ أن اعتماد الطلبة على التخمين العشوائي فقرات االخت

عتماد الطلبة على التخمين سيضيف إ أن المعياري في القياس وبالتالي سيؤثر ذلك ايضا سلبا على دالة معلومات االختبار اذ  

انه عند معرفة الطالب إلى حيث أنه عند اعتماد الطالب على البدائل المركبة يؤدي الحقيقية.  تباينا ال يرتبط بالتباين في القدرة 

الى استبعاد البديل المركب مما يزيد من نسبة التخمين  عهألحد الخيارات المتضمنة في البديل المركب أنه غير صحيح سيدف

أن معامل التمييز سيكون منخفض في حال االعتماد  وربما يعود السبب في ذلك ايضا  لالجابة الصحيحة عند المفحوص.

أي أنه في حال االعتماد على البدائل المركبة  سوف تعطي دالة معلومات التقليدية  البدائلعلى البدائل المركبة بالمقارنة مع 

ضعيفة على التمييز بين  أقل للفقرات وبالتالي لالختبار ككل وهذا أمر منطقي حيث أن الفقرة ذات التمييز المنخفض لديها قدرة

المجموعتين العليا والدنيا من الطلبة حيث انه كل ما كان معامل التمييز للفقرة عالي كلما أشار ذلك الى قدرة الفقرة على 

 تصنيف المفحوصين وتدريجهم حسب ما لديهم من قدرة. وهذا يتضح من المعادلة االتية:
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حيث يتضح من المعادلة السابقة أنه اذا زادت نسبة التخمين ستقل قيمة البسط للمعادلة وبالتالي يقل المقدار الكلي أي 

وهذا يتضح ايضا من الرسم البياني التالي لدالة  البدائل المركبة في االختبارات.تقل قيمة دالة المعلومات عند استخدام 

دالة المعلومات في حالة االعتماد على البدائل المركبة أقل منها في حالة االعتماد على  أن قيمة حالمعلومات لالختبار اذ يتض

 البدائل التقليدية.
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لصورة االختبار االولى ) البدائل التقليدية(منحى دالة المعلومات   

 

 

 لصورة االختبار الثانية ) البدائل المركبة(منحى دالة المعلومات 
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THE EFFECT OF USING FUZZY CONTROL ON THE 

PERFORMANCE OF LOAD FREQUENCY CONTROL 

Asma S.M. Hatmi 

Yarmouk University 

 

Abstract 

This paper investigates the behavior of load frequency control (LFC) system incorporated 

with fuzzy Proportional- Integral- Derivative (PID) controller. The studied system includes 

two area system connected through tie-line. The system frequency is controlled through the 

LFC scheme. The proposed controller scheme includes the PID controller in addition to the 

fuzzy controller. The fuzzy controller acts as an aided controller that enhances the 

performance of the LFC system. The responses of the frequency deviation and the tie-line 

power of the two area system are studied under the proposed controller to compare it with a 

conventional LFC system that does not use the fuzzy PID control. The results from the matlab 

Simulink simulation show an improvement in the dynamic performance of the frequency and 

tie-line power with the fuzzy control.  

Keywords: Load Frequency Control LFC; Fuzzy PID controller; Tie-line power; 

 Membership function. 
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INTRODUCTION 

The stability and quality of the electrical power system are the main concern for the 

electrical engineers. By time; power system becomes more complicated and nonlinear because 

of the high power demands and the increase in the use of nonlinear devices. The voltage and 

frequency are the two main variables that should remain about their prescribed values. Any 

deviations in these variables reflected negatively on the operation of the network and costumer 

devices especially the power electronic sensitive devices which are very sensitive to voltage 

and frequency variations. The losses in the power system also can be considered as one of the 

problems resulted from the poor quality of the energy. 

The present paper focuses on the control of frequency in the power system or what is 

called Load Frequency Control LFC. The function of load frequency control is to maintain the 

frequency and real power in the single area or multi area system within their prescribed values. 

In addition to this, LFC also distributes the load demand between generators in one region or 

multi regions and controls the scheduled tie-line power between areas [1]. The control scheme 

used should be able to maintain the frequency and tie line power within their limits and return 

zero steady state error. The common used controllers used for this purpose are the conventional 

PI or PID controllers [2-4]. But nowadays, different smart techniques are adopted which can 

better deal with the power system nonlinearity and give fast and more accurate results for 

system response. Particle Swarm Optimization, Artificial Neural Network, and Genetic 

Algorithm are well known smart methods that are used to deal with the power system 

nonlinearity problems [5- 7]. In [8-12] the authors describe other smart algorithms applied in 

power system problems.   

The proposed controller in this paper is a combination of fuzzy controller in addition to 

the PID controller. The function of the fuzzy controller here is to enhance the PID controller to 

give better system performance. With increasing the application and research on the fuzzy 

control in the power system [13], it becomes one of the most control techniques that is 

employed in load frequency control system in single area and also in multi-area systems 

[14,15]. The results come with the use of fuzzy control with the LFC emphasize on the 

robustness and high quality features of this control. Several researches are carried out on the 

application of fuzzy control on the LFC system and proof the better and fast dynamic 

performance that this controller can get [16-18]. 
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The author studies the effect of using the fuzzy controllers in four areas LFC system in 

the European region [16]. The study emphasizes the effect of the fuzzy controllers in 

improving the dynamic behavior of the system. The responses of the frequency deviations and 

the tie-lines powers in the studied areas reveal reasonable reduction in the overshoots and 

settling times. This means more stable and fast response control system. 

The proposed control scheme in this work employs the fuzzy controller with PID 

controller to improve its performance. The fuzzy control acts as a supplementary control which 

enhances the system performance and increases its stability. The fuzzy controller enhances the 

work of the PID controller by producing additional actuating signal added to the original signal 

that resulted from the PID controller. This scheme can improve the performance of the system 

by reducing the overshoot in the speed response and reducing the time taken to reach the 

steady state value of the speed. This leads to more stable, efficient, fast response and robust 

system. 

LOAD FREQUENCY CONTROL  

Load frequency control in single area is one of the two important scheme on the 

generator unit, which includes the LFC and the Automatic Voltage Regulator AVR. Whereas 

the LFC is responsible about the frequency and real power, the AVR function is to maintain 

the terminal voltage of the generator on its allowable limits through the control on the injected 

flux from the excitation system [1]. As the real power output from the generator is changed by 

increasing or decreasing the load demand the frequency according to the swing equation is 

changed and this mismatch is sensed and the speed governor in the LFC system adjusts the 

valve position which allows for a less or more amount of input energy to flow to the turbine to 

balance the change occurs in the output [19]. 

The model of generator is derived from the swing equation. Appling the equation of 

synchronous machine to small perturbation, 

2𝐻

𝜔𝑠

𝑑2∆𝛿

𝑑𝑡2 = ∆𝑃𝑚 −  ∆𝑃𝑒………………………………………………………………..…....  (1) 

Or in term of small deviation of speed  

𝑑 ∆ 𝜔

𝑑𝑡
=  

1

2𝐻
( ∆𝑃𝑚 −  ∆𝑃𝑒)…………………………………………………………......…..  (2) 
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Taking Laplace transform of previous equation,  

∆𝜔(𝑠) =  
1

2𝐻𝑠
[∆𝑃𝑚(𝑠) − ∆𝑃𝑒(𝑠)]………………...........………………………….….….  (3) 

The previous relation is shown in block diagram in figure 1. 

 

 

 

 

Fig. 1. The generator model 

Where ∆𝑃𝑚 and ∆𝑃𝑒 are the change in mechanical power and electrical power 

respectively. To study the change in electrical power it should be taken into account the two 

types of loads, frequency independent loads that are not sensitive to change in frequency such 

as heating loads, and the frequency dependent loads which are sensitive to change in 

frequency. The equation of the change of the electrical power can be represented by, 

∆𝑃𝑒 =  ∆𝑃𝑙 +  𝐷∆𝜔  ……….……………..……………………………………………...….  (4) 

Where ∆𝑃𝑙 is the non-frequency-sensitive load change, And 𝐷∆𝜔 is the frequency-

sensitive load. 𝐷 is expressed as percent change in load divided by percent change in 

frequency. The models of combined generator and load are shown in figures (2, 3). 

 

 

  

  

  

 

Fig. 2. The generator-load model 
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Fig. 3. The generator-load reduced model 

The mechanical power is delivered from the turbine. In case of the steam type turbine, 

the change in the mechanical turbine power is controlled by changing the amount of the steam 

entered to the turbine. The simplest steam turbine with a time constant 𝜏𝑇, has the following 

transfer function, 

𝐺𝑇(𝑠) =  
∆𝑃𝑚(𝑠)

∆𝑃𝑉(𝑠)
=  

1

1+ 𝜏𝑇𝑠
……………………………………………………………..........  (5) 

The block diagram of a simple turbine is shown in figure 4. 

 

 

 

Fig. 4. The turbine model 

∆𝑃𝑉 is the change in valve position which is controlled by the governor. The sudden increase 

in electrical power causes a reduction in the speed of the synchronous generator and 

consequently the frequency of the system decreases. This change in speed is sensed by the 

turbine which adjusts the turbine input valve to change the mechanical power output to bring 

the speed to a new steady-state. 

The speed governor mechanism acts as a comparator whose output ∆𝑃𝑔 is the 

difference between the set power  ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 and the power 
1

𝑅
∆𝜔  as given from the governor 

speed characteristics. That is, 

1

2𝐻𝑠 + 𝐷
 

∆𝑃𝐿(𝑠)  

∆𝑃𝑚(𝑠)
  

∆𝜔(s)  

−  

+  

1

1 +  𝜏𝑇 𝑠
 ∆𝑃𝑉(𝑠)  ∆𝑃𝑚(s)
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∆𝑃𝑔 =  ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 −  
1

𝑅
∆𝜔  …………………………………………………………...………….  

(6) 

Or in 𝑠 − domain, 

∆𝑃𝑔(𝑠) =  ∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠) −  
1

𝑅
∆𝜔(𝑠)………………………….…………………….………..…  (7) 

The command ∆𝑃𝑔 is passed to the steam valve position command ∆𝑃𝑉. Assuming a linear 

relationship and considering a simple time constant 𝜏𝑔 we have the following s-domain 

relation 

∆𝑃𝑉 =  
1

1+ 𝜏𝑔
∆𝑃𝑔…………………………………………………………….………...……  (8) 

 

 

 

 

Fig. 5. The governor-turbine model 

By combining the previous block diagrams for the generator, load, turbine, and 

governor, block diagram in figure 6 is resulted. This block represents the load frequency 

control (LFC) of single area system. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. The LFC model for single area system. 

1

1 + τgs
 

1

𝑅
 

∆𝑃𝑉(𝑠) 

−  

∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠) 

∆Pg(𝑠) 

    ∆𝜔(𝑠) 

+  

1

1 +  𝜏𝑔𝑠
 

1

1 +  𝜏𝑇𝑠 
 

1

2𝐻𝑠 + 𝐷
 

1

𝑅
 

∆𝑃𝑟𝑒𝑓 ∆𝑃𝑔 ∆𝑃𝑉 ∆𝑃𝑚 

−∆𝑃𝐿  

∆𝜔 

Governor Turbine Generator 

and load 



 ISSN 2519-7436مّي وادّلراسات العليا، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العل جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م2022( لعام 1( العدد )8اجملدل )
 

1019 

 

SINGLE AREA WITH PID CONTROLLER 

With the above LFC model in fig. 6 there is a steady state deviation in the speed due to 

change in the load power. To improve the system behavior an additional integral control 

action should be installed in the feedback of the LFC scheme. The effect of the integral 

control is to eliminate the steady state deviation in the speed. Fig. 7 shows the block diagram 

of the LFC improved with the integral controller. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. LFC improved with integral controller 

LOAD FREQUENCY CONTROL IN IN TWO AREA SYSTEM 

  

Fig. 8. LFC in two area system representation [1]. 
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Multi area system has more than one region and connected together through a tie-line. 

The control scheme function here is extended to be responsible not only of the frequency and 

the power on each area, but it should maintain the tie-line power on its mutual agreement. 

Each area should be able to meet its own load demand. But in case of a shortage in one area 

the demand should be compensated from the other areas through the tie-line and the 

frequency change in one area affect the frequency in the rest of the system regions [19]. A 

simple configuration of the LFC in two area system is shown in Fig. 8 in which each area is 

represented by its generator main elements and load transfer function model. More details 

about this model are included in [1].    

Fig. 8. LFC in two area system representation [1]. 

The two areas can be represented by simple two bus system connected through a 

transfer reactance. If each area is represented by its internal voltage, then the active power 

flow between the two areas is, 

𝑃12 =
|𝐸1||𝐸2|

𝑋12
 𝑠𝑖𝑛𝛿12 ………………………………………………………………..… (9) 

Where; 

|𝐸1| and |𝐸2| are the excitation internal voltage for area 1, area 2 respectively.  

𝑋12 is the tie-line reactance between the two areas. 

And, 𝛿12 =  𝛿1 − 𝛿2 is the  

For small deviation in the tie-line power,  

∆𝑃12 =  (
𝑑𝑃12

𝑑𝛿12
|𝛿120

) ∆𝛿12 =  𝑃𝑠∆𝛿12…………………………………………….… (10) 

Where𝛿120
 is the initial operating angle.𝑃𝑠 is the synchronizing power coefficient which 

can be written as, 

𝑃𝑠 =  (
𝑑𝑃12

𝑑𝛿12
|𝛿120

) =  
|𝐸1||𝐸2|

𝑋12
 𝑐𝑜𝑠𝛿120

 ……………………………………………..… (11) 
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The integral controller in this scheme reduces the steady state deviation in the speed to 

zero. Also it keeps the scheduled power flow in the tie-line on its limits. The Area Control 

Error ACE for each area is written as 

𝐴𝐶𝐸1 =   ∆𝑃12 + 𝐵1∆𝜔1  …………………………………………………….……...…….. (12) 

𝐴𝐶𝐸2 =   ∆𝑃21 + 𝐵2∆𝜔2 ………………………………………………...………………… (13) 

Where ∆𝑃12 and ∆𝑃21  are the tie-line power deviation, and 𝐵1 and 𝐵2 are the frequency bias 

factor of area1, area2 respectively which is equal to 

𝐵1 =   
1

𝑅1
+ 𝐷1 ……………………………………………………………………………… 

(14) 

𝐵2 =   
1

𝑅2
+ 𝐷2 ………………………………………………….…………………...…...…. 

(15) 

FUZZY LOGIC CONTROL  

Fuzzy logic is a creative technique to analyze complex systems. It deals with the 

problems depending on the concept of partial truth rather than completely true or completely 

false. The main advantage of fuzzy method is that it does not build a mathematical model of 

the system under study. Instead, it uses a set of linguistic if- then rules describe the relations 

between the inputs and the outputs. The use of the if- then rules makes it easier to deal with 

the nonlinear problems [20].  

Beside the if- then rules, membership function is also used to represent the weight of 

each input in the process to determine the effect of that input on the outputs. There are 

different memberships functions associated with each input and output response. Triangular 

membership function is applied in the present paper to describe the inputs and the output. 

The power system is complicated and commonly has nonlinear behavior. The classical 

conventional PI, PD or even PID controllers cannot follow the nonlinearity of the power 

system. The use of such types usually returns no satisfactory output. The intelligent 

algorithms are employed to design controllers that use these algorithms to improve system 

behavior and get the desired, fast and accurate response.  Fuzzy controllers are one of the 

smart devices that use the concept of fuzzy logic in controlling the performance of the system 
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parameters. Fuzzy controllers have emphasized their advantages in the practical system 

because they can work perfectly with the nonlinearity of the power system as they act as a 

human thinking when dealing with problems [20, 21].     

The employment of fuzzy control in LFC system comes back with several advantages 

from the dynamic performance view. Fast response, reduced overshoot and settling time, and 

other advantages can be resulted from the use of fuzzy control in the LFC scheme. In [22-26] 

different proposed schemes study the effect of fuzzy controller on the LFC.  

FUZZY PID CONTROLLER 

The proposed controller employs fuzzy logic controller in addition to the conventional 

PID controller. Figure 9 shows the process diagram of the proposed controller. The goal from 

this scheme is to get the best performance from the two controllers, the PID and the fuzzy 

controller. In this case, the fuzzy controller acts as a supplementary controller to improve the 

performance of the PID controller.  

 

 

 

 

 

Fig. 9. Fuzzy PID control action structure. 

The fuzzy control input as seen from figure 9 has two inputs, the error e and the rate of 

change of the error 
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 . The inputs are entered to the fuzzy controller as a crisp then the 

fuzziffictation process begins with distributing the variables (two inputs and the output) on the 

membership functions. All the variables are given the triangular membership function which is 

represented in figure 10. The fuzzy variables are defined for the membership function as LN 

(Large Negative), MN (Medium Negative), SN (Small Negative), ZE (Zero), SP (Small 

Positive), MP (Medium Positive), LP (Large Positive). 

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

Fuzzy controller 

PID controller 

+ 
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Error ‘e’ 
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Fig. 10. Triangular membership function for the error input. 

The inputs are related to the output with the if then rules. Forty-nine if then rules are 

used with the system as seen in table 1. 

In table 1, the rules relate the two inputs (error and the rate of change of the error) with 

the output. The first rule can be written as 

If the error (e) is LN( large negative) and the rate of change of error (de/dt) is LN( large 

negative), then the output (∆𝑃𝑟𝑒𝑓 ) is MN( medium negative). 

           The other rules are interpreted in the same manner. one can increase the number of 

membership functions and rules to get more stable and accurate control output. 

Table 1. List of if then rules used with the FLC. 

de/dt LN MN SN ZE SP MP LP 

E MN SN ZE SP MP LP LP 

LN SN ZE LP MP MP SP ZE 

MN ZE SP MP MP SP ZE SN 

SN SP MP SP SP ZE SN MN 

ZE MP LP SP ZE SN MN MN 
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THE SIMULATION RESULTS 

The system used in this work includes two area system connected through a tie-line. The 

system is simulated using matlab Simulink as seen in figure 11. The system is simulated with 

and without the PID fuzzy controller under a load change in area 2 by 0.2 pu. The results of the 

two controllers show how the fuzzy PID controller can improve the response of the system 

frequency and the tie-line power. The goal of the comparison in the figures is to show the 

difference that occurs at the responses when using the fuzzy controller. 

 

Fig. 11. The studied two area system with the fuzzy PID controller. 

 

 

SP LP SP ZE SN SN MN LN 

MP SP ZE SN MN MN MN LN 

LP ZE SN MN MN LN LN LN 
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Table. 2. System under study parameters 

Parameters Area 1 Area 2 

Governor time constant 𝜏𝑔/sec 0.2 0.3 

Turbine time constant 𝜏𝑇/ sec 0.5 0.6 

Inertia constant H/pu 5 4 

Sensitive load frequency coefficient D 0.6 0.9 

Speed regulation R 0.05 0.05 

 

Figure 12 which shows the response of frequency deviation for area1 implies how the 

peak overshoot and the peak under shoot are reduced very clearly by using the fuzzy PID 

controller. The number of overshoots and under shoots also is fewer with the fuzzy PID. The 

same advantage is shown from the response of frequency deviation for area2 in figure 13. The 

settling time is reduced also in area 2 when using Fuzzy PID controller.  

Fig. 12. Response of frequency deviation in area 1 with and without fuzzy PID controller 
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Fig. 13. Response of frequency deviation in area 2 with and without fuzzy PID 

controller. 

The response of the tie-line power change shown in figure 14 illustrates how the 

dynamic response is improved when using the fuzzy PID controller.  

 

Fig. 14. Response of tie-line power change with and without fuzzy PID controller. 

The oscillations in both the speed and the tie-line power are clearly reduced and highly 

damped with the fuzzy PID controller, which is reflected on the stability and good response 
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when the system exposed to a disturbance. The values of the overshoots and settling times of 

the two areas and the tie-line power are shown in tables 3, and 4 respectively. 

Table. 3. Comparison in overshoot of responses in area 1, area 2, and the tie- line.  

Controller  Area 1 Area 2 Tie-line 

Without fuzzy 0.003 0.017 0.043 

Fuzzy PID 0.002 0.014 0.036 

 

Table. 4. Comparison in settling time of responses in area 1, area 2, and the tie- line.  

Controller Area 1 Area 2 Tie-line 

Without fuzzy 36.0 30.0 40.0 

Fuzzy PID 36.0 12.0 40.0 

CONCLUSIONS 

The use of fuzzy controller comes with several advantages in different applications. The 

present work illustrates how the fuzzy controller can improve the dynamic performance of the 

system. Two schemes are studied in this paper for the LFC system, the first one is the simple 

LFC with the I-controller, and the other one is the fuzzy PID controller scheme. The 

comparison between the two controllers implies that the LFC system have better dynamic 

performance when using the fuzzy PID controllers. The overshoot and under shoot, and the 

settling time of the frequency response reduced obviously by the aid of the fuzzy controller. 

The tie-line power response also is improved with the proposed controller. 

ABREVIATIONS 

LFC: Load frequency control 

PID: Proportional- Integral- derivative 

∆𝛿: Rotor angle deviation  

𝑃𝑠  : Synchronizing power coefficient between two areas  

∆𝑃𝑚: Change in mechanical power 
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∆𝑃𝑒: Change in load electrical power 

∆𝑃𝑙 : Non-frequency-sensitive load change 

∆𝑃𝑔: Change in governor power 

∆𝑃𝑣 : Change in valve position 

𝐻:   Inertia constant  

𝐵 : Frequency bias factor 

ACE : Area control error 

𝐾𝑖 : Integral control gain 

𝐷 : frequency-sensitive load coefficient 

𝜏𝑔 : Governor time constant  

𝜏𝑇 : Turbine time constant 

R : Speed regulation  

𝜔𝑠: Synchronous speed 

∆𝜔: Speed deviation 
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Abstract:  
 

This study aimed to measure the degree of prevalence of minor identities in Jordanian 

universities, their impact on the nature of the prevailing social relations, and their cause in the 

phenomenon of student violence. The current study reviews identity theory and psychosocial 

theory attempting to explain the prevailing social relations in Jordanian universities. The study 

population consisted of (136864) male and female students at Jordanian public universities in the 

academic year (2016-2017) (Jordanian Ministry of Higher Education, 2017). The study sample 

consisted of (1283) male and female students who were selected according to the method of 

categorized random sampling from five universities. The results of the study indicated that 

Jordanian university students ’estimates of the prevalence of minor identities were average. 

Further, the study revealed the absence of a clear vision and action plans in Jordanian universities 

to form the national identity among Jordanian university students and to build a positive 

university community. The results also found that the social environment in universities 

Jordanian is not up to the desired level of the students' point of view. Moreover, it proposed 

several recommendations that may form an active and constructive national social interaction and 

the abolition of negative social phenomena in university environment.  

 

Key words: minor identities, university violence, social interaction. 
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Introduction: 
 

The demographic composition in Jordan is characterized by the high percentage of the youth 

sector compared to other age groups, as the percentage of those under the age of twenty-two 

exceeds 60% of the total population in Jordan (Department of Statistics, 2015). Due to the lack of 

natural resources, development plans in the country are based on human resources, so they 

worked to rehabilitate Jordanian youth through the most important development tools, education. 

Consequently, schools, institutes and universities were built, until Jordan becomes one of the 

most prominent Arab countries in the level of education, and the impact of this human 

development has spread to all areas of development in the country (Fraij & Shehab, 2012). 

The Jordanian state's plans have succeeded in making education a powerful economic, social, and 

intellectual advancement. Jordanian universities have become incubators for thought and 

innovation. They also formed an infrastructure to bring about positive change in society, and in 

the past decades, development indicators have developed remarkably (Kamal, 2009). 

During the period of great transformations that most world countries witnessed at the end of the 

twentieth century, which imposed a reconfiguration of concepts, openness and communication 

between the cultures of the world (Watfa, 2011), in addition to the political, economic, and social 

events that Jordan and the Arab world have been exposed to, and the major repercussions in the 

last two decades, this led to a confusion in the Jordanian state’s relationship with society, 

individuals, and institutions (Jordan Economic and Social Council, 2013). The state’s institutions, 

including educational institutions, were relaxed in resolving the major principles and values on 

which these relations should be based (Al-Tweissi, 2010). 

 

Some of the state's policies and legislation, as well as the election laws of parliamentary councils 

based on the division of the social groups by religion and ethnicity, have contributed to the 

formation of a community culture based on tribal, family, and regional intolerance, which has 

deepened the sub-allegiances of the tribe, family, and electoral region in Jordanian society. This 

provided the social, cultural, and intellectual framework for the development of minor identities 

(Breezat, 2009). 
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These policies have, therefore, reconstructed the traditional social framework of the tribe, religion 

and geographical region of Jordan, which has been the most capable reference for shaping 

practices in the light of the decline of national ideology, both locally and globally, which has 

reinforced manifestations of violence and social conflict. It has also caused any individual 

disagreement or conflict to the rest of the members of the tribe, clan, or geographical region. 

Furthermore, the failure of development plans, the lack of justice in the distribution of gains 

between geographical regions, and the growing administrative, intermediary, and administrative 

corruption have contributed to the decline of the path toward the building of civil society on the 

basis of democracy and justice, and the establishment of a universal civil identity based on the 

principle of citizenship. 

 

Because higher education in Jordan includes large numbers of students of different cultures and 

local communities and on which they build on their social relations and interactions during their 

university life, it has contributed to deepening the culture of loyalty to the tribe, region, and 

religion in light of the universities' inability to develop national thought and culture and reshape 

trends and national social values. 

 

Therefore, Jordanian administrative and academic universities' policies may sometimes 

contribute to the reproduction of this regional and tribal culture in various behaviors, such as the 

submission of university administrations to the pressures of society in the appointments of 

academic and administrative staff, the formation of university board of trustees and the councils 

of deans with regionalism and tribal representation. In addition, the practices of some faculty 

members in their prejudiced dealing with some groups of students at the expense of other groups 

during university work contributed to the development of a culture of minor identities and partial 

loyalties. Consequently, this contributed to the formation of distorted social relations within 

Jordanian universities and thus preparing the causes of clash, conflict, and violence in all forms. 

Most Jordanian universities witnessed violence, quarrels, and massive assaults that resulted in 

many deaths, human, material and moral injuries, attacks on properties and disruption of the 

educational process. 
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Since the beginning of creation, societies in human civilization consist of multiple ethnic, 

sectarian, and factional combinations and components. The Jordanian society is a tribal society 

and has multiple races, and a proportion of its population follow the Christian religion. However, 

over the past decades, the multiple demographics in Jordan have been a harmonious combination 

and coexisted in peace and love. The tribe, sect, and ethnic group formed a social unit controlling 

the behavior of individuals. The tribes, with their culture based on ethics of Arabism, chivalry, 

and originality, were a deterrent to all forms of violence and encroachment. However, the 

inclusion of tribes, sects and social groups in the interactions of political and parliamentary life, 

and their use in the search for political, social and economic gains in the absence of strong 

political parties constituted a great distortion of their true role, which prompted the Jordanian 

citizen to withdraw from broad national affiliations such as loyalty to the nation and the 

homeland to being confined to the narrow circle of loyalties, especially in light of the failure of 

Jordanian political parties to take their role in leading political life in Jordan (Massad, 2001). 

 

Minor identities and social conflict: 

 

Barakat (2000) defines identity "as a person’s awareness and sense of belonging to a society, 

nation, group, or class within the framework of general human belonging. It is our knowledge of 

what and where we are, where we came from, where we go, what we want for ourselves and 

others, and our position on the map of existing relationships, contradictions and conflicts." 

The sensitivity of the age stage of students before entering university (the stage of adolescence) 

comes from the fact that it is considered the stage of feeling identity versus identity disorder 

(Conson, 2010), where the person in this stage is interested in recognizing the (Ego Identity) and 

avoiding identity crisis (Erikson, 1963). The importance of this stage, according to the 

psychologist (Erikson), is that it is the basis for the formation of thinking patterns in all future 

stages (Kroger, 2007). The identity of the ego means the individual's knowledge of his ego, and 

how to place this ego accurately between members of society and draw the so-called self-image 

(Self-Image) so that one becomes a meaningful and effective human being in society (Erikson, 

1968). 

Therefore, education has a great role to play in recognizing the different adolescent responses, 

giving him/her a clear role and model, and opening social channels of communication with 
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him/her. The society as a whole must provide all that the adolescent needs for this transition to 

achieve sure achievements that help him/her distinguish himself/herself, achieve his/her identity, 

and enhance his/her confidence in the ability to bear responsibility for what s/he faces (Craig-

Bray, Adams & Dobson, 1988). 

The humanistic school in educational psychology emphasizes the role of the learner in society, as 

Abraham Maslow showed, where he linked the existence of the individual to society with his 

psychological aspect, as society fulfills four needs of the individual by which he can adapt to his 

environment and become able to live in peace. Needs are arranged hierarchically as follows 

(Maslow & Lowery, 1998; Nohria, Lawrence & Wilson, 2001): 

The need for security: It is one of the conditions of mental health that liberates the individual 

from fear, and this is achieved through one's feeling of the ability to build warm and balanced 

social relationships with those around him. 

The need for social esteem: The social esteem that the individual enjoys is closely related to his 

psychological security. Social esteem is achieved through the individual's feeling of being 

accepted by others, and that what he does has an appreciation and value in society, which causes 

an increase in his self-confidence and the sense of appreciation of others for him, and this leads to 

the formation of one's own decent social standing. 

The need for belonging: A person always needs a strong group to belong to and unite with it to 

get rid of tension and anxiety and achieve psychological compatibility. In order to satisfy the 

need for belonging, the individual must accept his group to which he belongs, and be accepted by 

this group, and the drive for belonging may lead to conforming to and agreeing with it or 

accepting the standards and behavioral patterns agreed upon. 

 

The need for self-expression and affirmation: It is the need that drives the individual to reveal 

himself, whether this is in action or in a situation, to express and affirm one's personality, and to 

show one's capabilities. 

Achieving these human needs among young people in the university stage in a smooth and 

successful manner builds their self-identity, and the failure to satisfy these needs makes the 

individual feel a psychological and social incompatibility. Therefore, Maslow considers violence 

a behavior that the individual resort to as a result of failure to satisfy his psychological needs, 

especially the need for security (Hussein, 2007). 
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Identity is a mental and moral problem, and it is one of the collective, not the individual, defense 

mechanisms that moves to work in cases of inability to act or to deal with the other naturally, or 

when it becomes frustrated and regressive and is unable to establish a balance between the ego 

and the other, especially in times of critical challenges such as wars, disasters, and cultural crises 

(Burke & Reitzes, 1981). When any identity is exposed to challenges and reactions, the obsession 

of identity begins, and the discussion of (identity crisis) begins, and so on. However, the crisis is 

not always related to identity itself; rather it is something external to identity because it is a result 

of the changes that occur around it and the challenges it faces. When we talk about (the identity 

crisis), we notice and feel it in many ways, especially in the social, cultural, and political 

relations, which are related to the other and the distribution of rights and duties (Al-Haidari, n.d.). 

 

The problem and questions of the study: 

Researchers believe that the prevalence of minor identities based on loyalty to the tribe, family, 

and geographical region is a major source of violence that has increased in its emergence in 

recent years in institutions of higher education in Jordan, which is known as university violence. 

Further, what has exacerbated it is the weakness of programs and activities in institutions of 

higher education that aim to deal with the culture of violence resulting from the minor identities 

that dominate the minds of many students admitted to universities. 

The policy of Jordanian universities in dealing with the growing frequency of student violence 

was limited to the declaration of the rehabilitation of university security, and the demand to 

amend the principles of unified admission, and resort to harsher disciplinary penalties that are not 

applied often as a result of the interference of influential social forces. Moreover, no university 

has announced the adoption of preventive policies and programs for the problem of student 

violence based on modifying the behavior and culture of students through activities, events, and 

courses that establish an inclusive identity based on commonality among students, and abolish 

the prevailing divisions among students which are the reflection of the distorted societal body. 

On the contrary, Jordanian universities often practice implementing some programs and policies 

that enhance minor identities, which serve as an infrastructure for student violence. The student 

council elections in most universities are still held according to the single vote system, which 

forces the student to vote for only one candidate even if there is more than one seat for the 

department or college. This election system contributed to the increase of the divided tribal or 
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regional affiliations on which voting based instead of intellectual and political programs and 

trends (Al-Husseini, 2012). 

Studies and research, that study the nature of social relations in Jordanian universities, strongly 

suggest that the assumption confirms the causal relationship between the prevalence of minor 

identities in Jordanian universities formed by tribal and regional affiliations and the disruption of 

social life among them, which caused the growth of the phenomenon of university violence. Most 

the studies concerned with university violence and the nature of social relations in Jordanian 

universities indicated that the most important reasons for the phenomenon of university violence 

is the nature of social relations based on tribal and regional fanaticism, as the study of (Al-

Hawamdeh, 2003; Al-Makhariz, 2006; Ababneh, 2007; Al-Subaihi & Al-Rawajfah, 2010; Al-

Shuweihat & Akroush, 2010; Hussein, 2014). Therefore, this study will seek to answer the 

following questions: 

1. What is the degree of prevalence of minor identities within Jordanian universities? 

2. Do Jordanian universities establish a positive social environment and successful social 

interaction within the university? 

3. What is the nature of the prevailing social relations among students in Jordanian universities? 

4. Are there statistically significant differences in the estimates of Jordanian university students 

to the degree of the prevalence of minor identities due to the difference in their colleges 

(scientific - humanitarian)? 

The importance of the study: 

The importance of the study stems from the fact that it deals with the study of the nature of social 

relations in Jordanian universities, and the factors that strongly influence the weight of the 

imposition that confirms the causal relationship between the spread of minor identities in 

Jordanian universities formed by the tribal and regional affiliations and the disruption of their 

social life, which caused the growth of the phenomenon of university violence, which may 

contribute to clarifying the magnitude of the problem and suggesting innovative solutions to 

address it. 

Objectives of the study: 

The study aims to identify what may constitute to a high degree the phenomenon of violence in 

Jordanian universities, which is the minor identities. Therefore, the study seeks to measure the 

degree of its prevalence in Jordanian universities, and to determine its impact on the nature and 
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characteristics of the prevailing social relations among its students, hence, its cause of 

manifestations of university violence in Jordan. Simultaneously, the study aims to reveal what 

universities are doing to reduce this phenomenon and to build a healthy educational environment. 

The determinants of the study: 

The generalization of the study results is limited to time and spatial determinants as the study was 

applied to Jordanian university students during the academic year (2016-2017). The results of the 

study are also determined by the psychometric characteristics of the study tool. 

Procedural definitions: 

Minor identities: the various cultural, tribal, regional, religious, and factional components that 

make up the Jordanian society. 

University violence: Some negative university students’ practices that are outside the scope of the 

norms of organizing academic life in universities, which disrupt academic work within the 

university, and sometimes result in injuries, wounds, and smashing university property. 

The degree of frequency: the sample members’ estimates of the degree of prevalence of minor 

identities in Jordanian universities, which are expressed by their responses and assessments on 

the items of the measurement instrument prepared for this purpose. 

Methodology of the Study: 

To achieve the objectives of the study, the analytical survey method was used. The means and 

standard deviations were used to answer the study questions. The (t) test for independent samples 

was used to identify the statistical significance of the differences in the estimates of Jordanian 

university students. In order to measure the reliability of the study tool and its stability, the 

researchers conducted a pilot survey consisted of (53) individuals. The Cronbach-alpha reliability 

coefficient was used to calculate the internal consistency of the tool as a whole. 

The population and sample of the study: 

The study population consisted of (136864) male and female students at Jordanian public 

universities during the academic year (2016-2017) (the Jordanian Ministry of Higher Education, 

2017), while its sample consisted of (1283) male and female students who were selected 

according to the categorized random sampling method in five universities, due to the difficulty of 

access to all public universities in Jordan. The sections/groups of general courses (university 

requirements) have been chosen in which students from all colleges and academic levels are 

registered. Table (1) shows the components of the study sample. 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

1040 

 

 

 

 

Table 1: Distribution of the study sample 

University Colleges Total 

Humanitarian Scientific 

University of Jordan 311 227 538 

Al-Hussein Bin Talal 

University 

35 39 74 

Balqa Applied 

University 

108 103 211 

Tafila Technical 

University 

25 48 73 

Yarmouk University 151 236 378 

Total 630 653 1283 

 

Study tool: 

The study tool was designed in the light of its objectives, and by making use of similar studies, 

interested in studying social life in universities and studying university violence, as the study  of 

(Al-Hawamdeh, 2003; Al-Makhariz, 2006; Ababneh, 2007; Al-Rifai, 2007; Al-Subaihi & Al-

Rawajfah, 2010; Al-Shuweihat & Akroush, 2010; Hussein, 2014). Most of these studies confirm 

that the minor identities that predominate in most Jordanian universities are within a tribal, 

family, or regional framework, and therefore most of the items of the tool for measuring the 

prevalence of minor identities were formulated within this framework. The study tool consisted 

of three domains (The prevalence of minor identities, the nature of social relations in Jordanian 

universities, and the universities’ role in building a positive social environment). The total 

number of the items for the three domains was (29), and Likert's five-point scale was adopted for 

the responses of the study sample respondents. 
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Tool validity: 

To verify the validity of the tool and its ability to measure the features that the study seeks to 

measure, it was presented in its initial form to (12) specialists reviewers in the fields of university 

education, sociology, measurement and evaluation, and educational psychology, and the 

modifications were made upon which the reviewers agreed to delete, amend or add. Most of the 

amendments were made, and the number of items of the tool became (35). 

Tool reliability: 

To measure the reliability of the study tool and its stability, the researchers intended to apply it to 

a pilot sample other than the study sample consisting of (53) individuals. The responses were 

then collected, and the Cronbach-Alpha stability coefficient was calculated for the tool as a whole 

which was (0.78), which is an acceptable value. As for the coefficients of the internal consistency 

of the instrument domains, Table No. (2) shows the coefficient of internal consistency for each of 

these domains: 

 

Table 2:  The coefficient of internal consistency for each of these domains: 

Area Consistency 

reliability 

 

No. of Items 

The role of universities in building a positive social 

environment 

0.79 14 

The prevalence of minor identities  0.73 9 

Characteristics of social relations among students 0.81 12 

Total 0.84 35 

 

Study results and discussion: 

First question results and discussion: "What is the degree of prevalence of minor identities within 

Jordanian universities?" 

After responding to the study tool, the means of items of the first domain related to measuring the 

degree of prevalence of minor identities in Jordanian universities were monitored. Table (3) 
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shows the means and standard deviations of the degree of prevalence of minor identities from the 

viewpoint of Jordanian university students. 

 

Table  3 : Means and standard deviations of the estimates of the sample individuals concerning the 

degree of prevalence of minor identities in Jordanian universities 

S. 

No. 

Item Mean SD Degree 

1 Some students get high marks because of their social 

relationship with faculty members. 
2.94 0.82 Average 

2 Teachers are biased towards their relatives in the 

assessment process (tests). 
1.81 0.98 Low 

3 I meet with the people of my district (my city) in a 

usual place inside the university. 
2.65 0.71 Average 

4 Most university activities are directed toward students 

from the region where the university is located. 
3.07 0.93 Average 

5 Students' activities at the university are dominated by 

a limited group of students. 
3.35 0.71 Average 

6 I spend most of my time at the university with the 

people of my region (my city). 
2.27 0.88 Low 

7 My best friends of university students are those of my 

hometown. 
2.66 1.04 Average 

8 I will defend my relative students when they are 

assaulted by other students. 
2.84 1.11 Average 

9 I do not very much want to build a friendship 

relationship with students from cities and provinces 

other than my city or province. 

2.35 0.52 Average 

 Total 2.66 0.47 Average 

 

      



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

1043 

 

The results of the answer to the first question indicate that the Jordanian university students’ 

estimates of the degree of prevalence of minor identities were average, as well as most of the 

items in this domain. They also indicate that the estimates of the sample respondents were also 

average for some items, including: the friendship and relationships of the university students 

within the university are with the people of their regions; that they will de will defend my relative 

students when they are assaulted; and they do not want to form relationships with anyone outside 

their regions and geographical affiliations. At the same time, the study sample indicates that 

university activities are controlled, to some extent, by students on whose region the university is 

located. Moreover, the results of the first question show that the faculty members are not biased 

toward students of the region or with those who are related to them by regional relations in the 

assessment and grading process. 

These results could be explained by the fact that Jordanian university students are the most 

capable of assessing and describing practices in university life based on the real life at the 

university. This serves as an assertion that the common minor identities in Jordanian universities 

are regional and geographical identities. Thus, this enhances the phenomenon of violence which 

was confirmed by studies of (Damra and Al-Ashqar, 2008) that focused on identifying the causes 

of violence and the role of tribal and geographic affiliations in university violence. These results, 

in addition, confirm that minor identities within Jordanian society do not mingle into an inclusive 

national identity in a way that prevents the minor identities from appearing every now and then.  

Second question results and discussion: "Do Jordanian universities establish a positive social 

environment and successful social interaction within the university?" 

The second question is concerned with the answer to the role of Jordanian universities in 

establishing a positive social environment and successful social interaction within the university. 

Table (4) shows the mean and standard deviation of the sample members’ estimates concerning 

the role of Jordanian universities in establishing a positive social environment and successful 

social interaction within the university. 
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Table 4 :the mean and standard deviation of the sample members’ estimates concerning the role 

of Jordanian universities in establishing a positive social environment within the university 

S. 

No. 

Item Mean SD Degree 

1 Participation in the activities organized by the university 

(sports match, studio, theater, broadcasting and media, 

training ...) is available to all students. 

1.46 0.65 Low 

2 The university encourages various student activities. 2.35 0.69 Average 

3 I have ideas and projects of activities that the university 

helps me in implementing them. 
3.41 0.95 

Average 

4 All students at the university are equal before the 

university law and instructions. 
2.21 1.01 Low 

5 The university permanently announces any student 

activities.  
2.35 0.87 Average 

6 There are several students' clubs within the university. 2.34 0.92 Average 

7 Student activities at the university are varied and 

consider students' interests and preferences. 
1.77 0.94 

Low 

8 I belong to one of the student clubs at the university. 1.16 0.64 Low 

9 Faculty members use collaborative and interactive 

teaching activities. 
1.81 1.01 

Low 

10 The assessment process is characterized by the 

objectivity and credibility of faculty members. 
2.48 1.08 

Low 

11 Student activities receive constant sponsorship from the 

university administration. 
2.25 1.01 

Low 

12 The university administration listens to students and 

holds regular meetings with them. 
2.44 0.85 Average 

13 Student administrative processes are characterized by 

flexibility and smoothness. 
2.31 0.71 

Low 

14 All students enjoy the respect of administrators in the 2.25 1.13 Low 
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various departments of the university. 

 Total 2.19 0.38 Low 

 

The results of the means of Jordanian university students’ estimation for their role in creating a 

positive social environment and successful social interaction within the university indicate that 

this role was of a low degree, and what is striking is the weakness of university students’ 

involvement in student clubs that consider their talents and interests, as this item got a mean of 

(1.16) out (5.00). The results of the second question also show the weakness of the administrative 

roles at the university and the tasks of the administrative staff, which students described as not 

characterized by flexibility and smoothness, and as students, they do not feel the appreciation of 

this staff for them, in addition to their sense of inequality in the implementation of the 

university’s laws and instructions. 

The academic and teaching activities did not satisfy the students at Jordanian universities as they 

did not help build positive interactions among students. Moreover, the results of the second 

question show the low objectivity and credibility of the assessment process from the students' 

point of view. Overall, the results of the second question indicate a low role of Jordanian public 

universities in establishing positive social relations on campus among according to the students' 

point of view, with an average mean of (2.19), which is low. 

The reason for this result could be attributed to the weak work values of a large segment of 

workers in universities, and to the perception of some university leaders that their roles are 

limited to the education process only. This might lead to Jordanian university students having 

negative feelings towards universities and their roles, in addition to the formation of negative 

interaction with academic and administrative situations. The weakness of student activities and 

the focus of universities on the education process only and in a traditional way may, according to 

theories of social psychology, generate pressure on students and thus discharge their energy in the 

university violence and tribal and regional fanaticism. These results are consistent with the results 

of the studies (Al-Hawamdeh, 2003) and (Al-Ababneh, 2007) which showed the failure of 

Jordanian universities to implement student activities that have a positive impact on students and 

their daily interactions. 

Third question results and discussion: "What is the nature of the prevailing social relations among 

students in Jordanian universities?" 
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To answer the third question related to the nature of the prevailing social relations among 

students in Jordanian universities, means and standard deviations were calculated concerning the 

opinions of the sample members about these relationships as shown in Table (5). 

 

Table 5 :Means and standard deviations of the opinions of respondents about the nature of the 

prevailing social relations among students in Jordanian universities 

S. 

No. 

Item Mean SD Degree 

1 I have friendships that I will make sure to continue after 

I graduate from college. 
3.35 0.96 Average 

2 I learned about positive cultures and behaviors through 

my relationship with my colleagues at the university. 
3.19 0.71 

Average 

3 I have distinguished social relations at the university. 3.22 1.08 Average 

4 I feel spending fun and useful times inside the 

university. 
3.17 1.17 

Average 

5 I feel completely free to express myself through the 

educational activities in the classroom. 
2.87 0.90 

Average 

6 I carry out collaborative learning activities in the 

classroom that develop my self-esteem. 
2.29 1.14 Low 

7 I acquire effective social skills through educational 

activities in the classroom. 
2.31 0.88 

Low 

8 I have participated in collaborative student initiatives at 

the university because developing the university is my 

responsibility. 

2.15 1.09 

Low 

9 I submitted a proposal for a student initiative at the 

university. 
2.17 1.09 

Low 

10 My relationship with the faculty members at the 

university is friendly and respectful. 
2.47 1.05 Average 

11 All university employees cooperate to serve students. 2.02 1.06 Low 
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12 I am keen to continue my relationship with my 

colleagues outside the university. 
2.64 1.12 

Average 

 Total 2.65 0.72 Average 

 

 

It is evident from the results of the answer to the third question that Jordanian university students 

describe the nature of social relations in their universities and their effectiveness with an average 

degree of satisfaction. The results also indicate that students have distinguished friendships and 

social relations with an average degree, and that their feeling of complete freedom and spending 

fun times has not been achieved enough. Students also show that they did not acquire social skills 

through the university learning activities; university learning activities did not attempt to develop 

the students' self-esteem; and most of students did not participate in student activities and 

initiatives. Further, the results show the weak cooperative relationship at the university to serve 

students and meet their requirements. 

 

Researchers attribute this result to the absence of deanships of student affairs that are supposed to 

prepare for programs, activities, and events that simulate students’ interests and aspirations. 

Furthermore, researchers attribute this result to the absence of democratic concepts in university 

life which is one of the reasons for promoting the phenomenon of university violence. In 

addition, there are other reasons such as the admission requirements, for example, which violate 

the concept of justice among students and distort the student structure inside the university, 

which would also generate sectarian tension and fanaticism. Besides, the absence of political and 

student action weakened the common spaces among students. Academic practices in Jordanian 

universities have also contributed to limiting participation and interaction, building scientific 

personality, realizing oneself, and formulating identity. Identity is mostly based on the 

predominance of rote learning, which is mainly based on the teacher, and the negative marginal 

role of students, which stimulates them to search for roles outside the classroom and away from 

the academic framework. 

Fourth question results: "Are there statistically significant differences in the estimates of 

Jordanian university students to the degree of the prevalence of minor identities due to the 

difference in their colleges (scientific - humanitarian)?" 
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The fourth question is concerned with determining the differences in the estimates of Jordanian 

university students to the degree of prevalence of minor identities in the different colleges 

(scientific - humanitarian)? 

The means and standard deviations were calculated for the estimates of Jordanian university 

students for the degree of prevalence of minor identities according to the different colleges as 

shown in Table (6). 

 

 

Table 6 : The means and standard deviations for the estimates of Jordanian university students 

according to their colleges 

Variable College Number Mean SD 

The degree of 

prevalence of minor 

identities 

Humanitarian 630 2.18 0.367 

Scientific 
653 2.19 0.397 

 

 

It is evident from Table (6) that there are slight significant differences between the averages of 

the sample’s estimates of the degree of prevalence of minor identities according to the difference 

of their colleges (scientific - humanitarian). To find out the statistical significance of the 

differences in the estimates of Jordanian university students, the (t)-test was used for independent 

samples. Table (7) shows the results of this test. 

 

Table 7 : T-test for independent samples for the differences between the means of the estimates of 

the sample members according to the difference in the college 

Variable T-test Significant Difference 

The degree of the prevalence of minor identities 
-.167 0.051 
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Table (7) shows that there are no statistically significant differences between the means of 

Jordanian university students’ estimates of the degree of prevalence of minor identities, where the 

value of t-test was (-0.167) at the significance level of (α = 0.05). This could be attributed to the 

fact that students have one social culture and they live in a similar academic environment, where 

the university teaching style or academic and administrative practices are the same across the 

different colleges to which the students belong. 

Recommendations: 

1. Forming a specialized higher committee to develop perceptions and plans of action for higher 

education institutions, so that their impact appears on the general behavior of universities. 

2. Preparing a plan to form university identities in higher education institutions through 

activities at the level of colleges and academic specializations and encouraging and 

sponsoring thought-based initiatives and programs. 

3. Reconsidering the unified admission policy at universities, and the laws governing higher 

education. 

4. Amending election laws at the level of parliament, municipalities, and student councils. 
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Abstract 

 

In June 2017, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt 

surprisingly announced the severance of diplomatic relations with Qatar. The incident causes 

diplomatic crisis began with a campaign launched by the Saudi and Emirati media against the 

State of Qatar. The study aims to identify the Gulf crisis, its causes and effects. It relied on the 

descriptive approach. The study concludes that The State of Qatar has expanded its political role 

and weight outside its geographical location through its great influence in the East and West. 

This has threatened the status of the major countries in the region, especially in light of the 

political vacuum in the region that arose after the repercussions of the Arab Spring. The study 

shows that Qatar followed a completely different behavior from the behavior of The Gulf states 

through a set of flexible alliances and balanced relations with many international and regional 

powers. From an economic point of view, it was found through the study that the Qatari 

economy was able to overcome the crisis, as Qatar improved its relations with Iran and Turkey, 

which became partners of Qatar in facing the political and military blockade. 

Key words: Gulf crisis, Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 

Bahrain, Egypt. 
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Introduction: 

Undoubtedly, there are some tensions in the relations among the countries of the Gulf 

Cooperation Council States, which emerged even prior to the independence of the Gulf 

Cooperation Council (GCC) Countries from Britain in 1971. Moreover, there is no doubt that 

there are some border issues among Saudi Arabia, Oman, Qatar and Bahrain, Qatar and the 

United Arab Emirates, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, Saudi Arabia and Kuwait, 

Iraq, Yemen and Qatar. The crises between the countries are resolved through various diplomatic 

channels, some of which have reached to the International Court of Justice, such as the Qatari-

Bahraini crisis, which was ended in 2000. However, the latest Gulf tension in 2017 has led to 

severance of diplomatic, economic and social relations. This severance has resulted in imposing 

a siege on the State of Qatar by Saudi Arabia, the UAE and Bahrain (Weinberg, 2011). 

In fact, the Arab and Gulf regions face many troubles that have been emerged as a result of the 

chaos in the whole region which resulted from what so-called Arab Spring and its subsequent 

local wars and crises. These crises were due to the different positions that each country stands 

out and represents towards what was happening in the region. For instance, there were 

disagreements between the countries towards the Syrian war, which led to emerge the sectarian 

violence. In addition, other crises were resulted from the changes that took place in Egypt as the 

elected authority was changed, where the Gulf positions varied from thisevent and others (Ben 

Younes, 2011). 

The most significant problems faced by the whole region were the growing number of extremist 

and terrorist armed-groups, their proliferation and threat to the security of the Gulf and the Arab 

region, as well as the spread of Iranian influence and its controversial nuclear program, where 

the Gulf countries’ viewpoints were varying in confronting those difficulties, which in turn 
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resulted in the emergence of the political mainstreams and the opposition at the same time 

(Gordesman, 2011). 

The study problem:  

The boycott or blockade imposed by Saudi Arabia, Bahrain, the United Arab Emirates, and 

Egypt against the State of Qatar came abruptly and unexpectedly, which led to a major crisis in 

the Gulf region. In addition, the growing dimensions of the Gulf crisis have adversely affected its 

citizens, especially as there is considerable social and economic convergence between the 

boycotting countries and the people of Qatar. Thus, the study examines the causes the crisis and 

its effects on the region. 

The Study Objectives: 

The study aims to achieve the following objectives:  

1. Identifying the Gulf crisis 2017 and explaining the reasons which led to it.  

2. Identifying regional interference and providing mediation to solve it.  

Study Methodology: 

The way in which the study is conducted may be conceived of in terms of the research 

philosophy subscribed to the research strategy employed and so the research utilized in the 

pursuit of the research objectives. According to Antwi and Hamza, (2015) all researches are 

based on some underlying philosophical assumptions about what constitutes “valid” research and 
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which research method(s) is/are appropriate for the development of knowledge in a given 

study
(1)

.  

Canavor (2006) claimed that, the researchers rely on secondary data in order to dive in their 

research topic and understand it deeply. According to Houston (2004), if secondary data are 

gathered carefully by researchers, it can provide useful insights with a number of benefits. 

This study is based on qualitative method. The study adopted an inductive approach to conduct a 

theory from data which were collected. To determine this, the study will use descriptive 

approach and follow qualitative method based on previous studies, sequence of events, 

statements and other sources. The descriptive analytical comparison approach to describe Qatar 

Gulf crisis is based upon a comprehensive review of literature. 

Literature Review: 

The study of Mahmoud, AL-Hamad & Al-julani (2017), " Gulf-Crisis and its other dimension " 

aimed at examine the  initials, impacts, background and impacts of the crisis . It draws on the 

scenarios related to the crisis developments under which a group of rules can be regulated to 

reach for a long-term solution. It also provides some recommendations for the competent parties. 

The study showed that the solution of the problem should be gulf and Arab one. In other words, 

the real solution is the existence of a number of bases that preserve the independence and 

sovereignty of all states. This is in addition to crystallizing a project to collectively confront the 

joint challenges –through drawing joint policies to communicating jointly, clearly and seriously 

with terror groups that are against Arab interests. Moreover, people must realize that the 

                                                 

(1)
Antwi, S. K., & Hamza, K.: "Qualitative and quantitative research paradigms in business research: A 

philosophical reflection", European journal of business and management, Vol. 7, No. 3, 2015, Pp 217-225. 
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difference is mainly political in the first place and not ideological, religious or National. Thus, all 

forms of provocations must stop including escalation, mudslinging. Thus, Parties involved must 

take steps of a humanitarian nature alleviating the sufferings of people. What should also happen 

is supporting Kuwaiti mediation efforts and activation to solve the crisis and provide a “round-

table dialogue” –under Kuwaiti patronage to discuss ways to exit from the crisis with the 

minimum of losses for each party. 

The study of Al-Ameer (2017), " the Saudi-Qatari conflict: reasons and possible results” aimed 

at identifying the reasons and possible results for the Saudi-Qatari conflict. The study resulted in 

explaining the reasons behind the conflict. It focuses on the historical context and the legacy of 

the sheikhs and ruling families in their relations with each other. First, despite the differences in 

people's emotional and social life more than a century ago, they still hold the same feelings of 

competition, sectarianism and fear when dealing with each other. This historical animosity and 

the fragility of relationships have been transcended through rulers, families and tribes.  

Second, it is likely that the nature of relations between these countries will become more 

fragmented, and will affect them directly and indirectly on security and stability in the Gulf 

region. This would lead to the collapse of the Gulf Cooperation Council system as an umbrella 

system for the countries of the Arab coast from the Gulf. We will witness a more visible and 

public Gulf polarization around Saudi influence in the region. 

The study of Albasoos et al (2021) aimed to review the challenges and opportunities encountered 

by Qatar because of the blockade imposed by the neighboring countries, namely Saudi Arabia, 

the United Arab Emirates (UAE), Bahrain, and Egypt. The study also endeavored to highlight 

potential scenarios of the crisis. This study employed a secondary source of information to 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا طالل للبحوثجمةل جامعة احلسني بن 

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

1058 

 

achieve the objectives, such as books, articles, reports, and academic research, which were later 

subjected to thematic analysis. The study results showed that crisis management was an effective 

strategy implemented by the Qatari Government. It helped Qatari officials to change and transfer 

the negative impacts to a positive force. The crisis management strategy encouraged Qatar to 

rely on their local industries, improve education and media institutes, and use Qatar’s soft power 

internationally. Although 2017 was a challenging year for Qatar due to the crisis, yet the national 

economy showed an accelerated growth of 5% in the second half of the same year. 

The study of Al-Saaadi (2021) aimed to investigate the role of amicable means in resolving the 

political crisis in case of Qatar blockade. The key objective of the study is to review and evaluate 

the role of international and regional efforts in resolving the political crisis in case of Qatar 

blockade. The descriptive historical methodology was used in the study. The study results 

showed that amicable means are the most suitable means of resolving the regional crisis and 

conflicts in GCC. It was found that regional efforts are better than international efforts in 

resolving crisis. Based on that, it is recommended that GCC states should cooperate to resolve 

their conflicts and crisis. 

Gulf/ Qatar crisis background:  

Some argue that crises between some Gulf countries and Qatar had been arisen because of the 

relationship between Qatar and the Muslim Brotherhood, which caused deep concern and anger 

among its cousins, particularly, when the Iraqi forces of Saddam Hussein invaded Kuwait in 

1990 (Naheem, 2017). 

The Gulf states have justified these decisions as security and precautionary reasons, as the State 

of Qatar is accused by them of several things, including (Zaineddin, & Al-Shamari, 2019): Qatar 
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has supported sedition and division within the societies of the Gulf states, harboring terrorist 

persons and supporting terrorist organizations, such as the Muslim Brotherhood, Hamas, the 

Taliban, ISIS and Al-Qaeda. 

The Gulf States found themselves at a crossroads. Riyadh came under pressure from local 

preachers influenced by the Muslim Brotherhood who demanded political concessions, including 

ending the kingdom's arrangements with the US military. As a result, Saudi Arabia ended its 

relationship with the Muslim Brotherhood, which for Saudi Arabia is considered the most serious 

threat to the monarchy in the region, as Saudi Arabia took advantage of the political problems in 

Egypt that emerged after the Muslim Brotherhood took power in Egypt in the protests of the 

Egyptian revolution in 2011 (Sly, 2018). 

The problems between the Gulf States and the State of Qatar emerged obviously in 1995 when 

Prince Hamad bin Jassim assumed power in the state and worked to get the State of Qatar out of 

the Saudi Arabia’s influence by taking independent positions in Qatar’s foreign policy. He 

worked to mediate the dispute among Israel, Hamas, the United States and the Taliban, as well as 

between Russia and the Islamists (Ramadani, 2018). 

But the problems in the Golf, especially among Saudi Arabia, Bahrain and the United Arab 

Emirates with the State of Qatar clearly deteriorated in 1996, when these countries supported the 

attempt to overthrow the ruling regime in Qatar which failed, and those who involved have been 

tried in the Qatari courts publicly. This support of these countries was a kind of consolidation of 

Saudi Arabia for the Al-Murrah tribe which is the opposition to the regime in Qatar. 

In 1996, the dispute between the Gulf states and Qatar had raised after the launch of the satellite 

television channel; Al-Jazeera. The Arab leaders were concerned about the reports published in 
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Arabic about internal and regional disputes that had previously been kept secret. Some observers 

were shocked when Al-Jazeera hosted some Israeli speakers in a dialogue with their Palestinian 

counterparts live (Abdullah, 2018). 

These tensions go back for long decades, and here are some obvious reasons (Kenyon, 2017): 

 In 1996, Qatar launched Al Jazeera News Channel and brought out a new kind of news 

coverage to the region. It has raised Arab leaders’ concerns about publishing the news of 

the internal and regional disputes in Arabic, which have never been revealed before.  

 Qatar had again provoked the Saudi when it built relations with Iran, with which it shares 

of huge natural gas resources; The North Qubba gas field in Qatar extends to the Iranian 

waters, known as the South Pars field. In fact, Qatar is the largest exporter of liquefied 

natural gas in the world even though it may lose this position in Australia soon. 

 In 2011, the Gulf had disturbed by Qatar when it promptly embraced the uprisings of the 

Arab Spring, especially in Egypt, Libya and Syria. Qatar supported the Muslim 

Brotherhood in Egypt, which witnessed one of these uprisings itself, Mohamed Morsi, for 

a short time after the President Hosni Mubarak. For its part, Saudi Arabia has assisted the 

Egyptian army to overthrow Morsi just over a year after his election. 

 In the years 2009-2015, the problems of the Qatari-Saudi border dispute over the neutral 

zone and sea borders, which emerged in the 1920s and the dispute over the ownership of 

some of the islands between Bahrain and Qatar, which emerged in the forefront of the 

events in the years 1990-2001, and other disputes (Qased, 2018). 

In 2011, the Arab Gulf anxiety turned into explicit revelations of outrage when Qatar embraced 

the Arab spring uprisings, particularly in Egypt, Libya and Syria, where it supported the Muslim 
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Brotherhood in Egypt. For its part, Saudi Arabia supported the Egyptian army, which overthrew 

the government of Morsi after a year of his election (Abdullah, 2018). 

Qatar wanted to create a dependent track far away from the Saudi Arabia, particularly in the 

policies of the crises in Egypt and Syria, which in turn was detrimental to the external capacity of 

the two Gulf countries, and increased instability in the Middle East. In Egypt, Qatar supported 

the Muslim Brotherhood from the beginning of the revolution, where Doha had long been 

associated with ideological relations with the Muslim Brotherhood, and believed that it would 

likely dominate the new political scene in countries that witnessed uprisings. In contrast to the 

Saudi’s position, Qatar supported the Muslim Brotherhood in Egypt and took a negative position 

from the regime of President Abdul-Fattah al-Sisi, which in turn prompted Riyadh to increase 

pressure on Doha to change its position (Ramadani, 2018).  

The intensity of the conflict erupted after the outbreak of the Arab Spring revolutions, where the 

Saudi royals were anxiously awaiting the outcomes of these revolutions. They considered these 

uprisings as a means for instability in the whole region and posing a potentially serious threat to 

their regime. Therefore, the Saudi Arabia took decisions to confront these incidents militarily 

and diplomatically, like providing support to a various number of warring factions in both Libya 

and Syria (Abdullah, 2018). 

The year 2013 had been a strategic hub for Qatar’s foreign policy when the revolutions began to 

recede as a result of the mistakes made by the revolutionary forces and the violence inflicted by 

the regimes, particularly the Syrian regime, the governance failure of Islamists in Egypt and the 

of the military aspirations to assume the power, as well as the complexities of the Arab political 

and social situations. The forces of the former regime and the counterrevolution rose up and turn 
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back to prepare for a major counterattack and achieved a dramatic change in Egypt, where the 

army, with the support of Gulf countries, particularly Saudi Arabia and the United Arab 

Emirates, succeeded in defeating the democratic process and ceased the outcomes of the 

revolution of January 25 and its consequences. Similarly, in Syria Assad’s regime could have 

achieved, with the support of Iran, to withstand the forces of the revolution and the opposition 

and the then to launch the military counter-attack. This phase had been known as the counter-

revolutions led by the UAE and Saudi Arabia, where both held the responsibility of Qatar to try 

to thwart and abolish all the efforts and endeavors that aimed to rehabilitate the consequences of 

the revolutions of the Arab Spring. After the military coup in Egypt, the dispute erupted publicly 

between Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain on the one hand and Qatar on the 

other, ended with the withdrawal of the ambassadors of the three countries from Qatar in early 

2014. The crisis lasted for about nine months and their condition was that Qatar must support the 

military coup, where the world witnessed many uprisings here and there, even though the coup in 

Egypt was not internationally received that support, and even Africa (Arab Center for Research 

and Policy Studies, 2017).  

The most significant escalation of the crisis was in March 2014, when the United Arab Emirates, 

Saudi Arabia and Bahrain withdrew their ambassadors from Qatar, claiming that they were 

committed to the GCC resolutions, particularly the security agreements (Qased, 2017). 

The conflict in 2014 between Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain on the one 

hand and the State of Qatar on the other is one of the fiercest disputes occurred between these 

countries. This crisis has seriously imperiled the activities of the Gulf Cooperation Council and 

negatively affected its performance to the extent that it might result in dissolving the council 

(Abdullah, 2018).  
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However, the Gulf crisis (2014) ended at the time of the withdrawal of ambassadors and did not 

take greater dimensions due to the fact that the capitals of the Gulf states were full of fear and 

concern about the policies of Obama’s administration II, which tried to reach the nuclear 

agreement with Iran, since he supported the peoples during the revolutions of the Arab Spring. In 

fact, this rapprochement between Obama and Iran has aroused the Golf States ‘suspicion about 

the US position in support of Arab countries in order to expand the Iranian influence in the 

region, which led the Gulf States to make Saudi Arabia and the United Arab Emirates alleviate 

the problems with Qatar and reach an agreement with it, especially with the necessity for those 

countries to Qatar’s financial and media support in the military campaign in Yemen in 2015 

(Arab Center for Research and Policy Studies, 2017). 

The Gulf crisis-2017 

After US President Donald Trump’s visit to Riyadh in May 2017 resulted in huge financial 

transactions between the United States and Saudi Arabia, there was a kind of security towards 

the position of the United States for both Saudi Arabia and the United Arab Emirates, especially 

after Trump was appeased with deals worth more than $400 billion, which in turn made the 

Saudi Arabia give rise to disputes with Qatar once again (Qased, 2018).  

Trump placed on the list of priorities of US policy in the Middle East, finding a basis for bilateral 

and strategic relations in harmony with the countries of the region, in order to deal with common 

threats from the influence of Iran and terrorist organizations, such as the Islamic State and Al-

Qaeda (Al-Marzouqi, 2015). 

 The US President built his strategies towards the entire Middle East region on the bilateral 

investment of relations with rich countries such as Saudi Arabia and Qatar, to strengthen the US 
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economy and restore the US role in the Middle East after its decline during the Obama era. In an 

indication that the new US administration attaches extraordinary importance to its relations with 

Saudi Arabia, Trump chose Saudi Arabia in May 2017 as a first stop in the beginning of his 

foreign trips after his arrival at the White House. With the aim of confronting what they see as 

joint threats from Iran and "terrorist organizations", the US-Gulf summit in May 2017 was a 

milestone in the history of relations between the two sides to get out of the circle of Obama’s 

policies towards the region, According to Al-Juhani (http://www.elqudus-A45bn-b4c). Trump 

was not a defender of the Arab Spring revolutions as Obama was, and that agrees with the Saudi 

position, which sees these revolutions as significant threats, unlike the Qatari position, which 

supported those revolutions with all that came in them and approved the Saudi position. 

The Gulf states intended to arouse the crisis due to the statements attributed to the Prince of 

Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, broadcasted on June 5, 2017. The statements declared 

his warning of the confrontation over Iran as well as his defense of Hamas and the Lebanese 

resistance, which would be seen by Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain as a 

serious threat to the Gulf and the Arab region as a whole. Thus, this has led to media propaganda 

against Qatar by some Gulf countries. In addition, this attack escalated and resulted in deciding 

to sever relations with Qatar by four countries; Bahrain, Saudi Arabia, UAE and Egypt. 

Moreover, they insisted on their position even though Qatari Foreign Ministry’s asserted, on 

June 7, 2017, that the website of its media channel and news agency were hacked, where the 

false statements attributed to the Prince of Qatar.  

In June 2017, the Gulf States witnessed a diplomatic crisis began with a campaign, launched by 

the Saudi and Emirati media against the State of Qatar, which was not only within the 

atmosphere of the media space, but also took effect on the economic, legal and political aspects. 

http://www.elqudus-a45bn-b4c/
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Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt severed the diplomatic relations with Qatar and 

blocked the land, sea and air access to prevent the citizens from traveling to Qatar, to prevent 

Qataris from entering its territory, and to allow residents and visitors to leave Qatar within two 

weeks (Moharama, 2017). 

Regarding this boycott, Saudi Arabia has declared that the reason for the boycott is related to the 

national security. In other words; this boycott is important to Saudi in order to protect its national 

security from the dangers of terrorism and extremism. Qatar sponsors various terrorist and 

sectarian groups aimed at destabilizing the whole region, including the Muslim Brotherhood, Isis 

and al-Qaida. Furthermore, the United Arab Emirates accused Qatar of “embracing the 

extremists and promoting their ideology in the media. And Bahrain also accused Qatar of 

persistently continuing to destabilize its security and stability, interfere in its affairs, continue to 

escalate and incite the media, and fund the groups associated with Iran to spread chaos in 

Bahrain. Egypt has decided to sever its relations as a result of Qatar taking a hostile position to 

Egypt and supporting terrorist organizations, particularly the Muslim Brotherhood. In general, 

the reasons which resulted from the current Gulf crisis in Qatar are the following major points 

(Shada, 2018): 

 The support of terrorism and funding the Muslim Brotherhood. Qatar has announced that 

it did not support these organizations and disagreed with them, but at the same time, it 

does not consider them as a terrorist organization. However, it has been cost a fortune 

among all the Gulf countries because of the deterioration of its relations with Iran 

because of the Syrian crisis. 

 The destabilization of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, where Qatar faces 

the charges as being a cause of destabilizing the collective security in the Gulf region 
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because it employed a number of high stakes, including political violence, rising sectarian 

tensions and intensifying the conflict between the GCC countries and Qatar. 

Despite the concurrent causes of the Gulf crisis, the main cause is that Qatar has extended its role 

and political weight beyond its geographic location through its huge influence eastward and 

westward, which threatened the status of major countries in the region. Due to the political 

vacuum in the region particularly after the uprisings, Qatar has pursued a completely different 

political behavior from the Gulf states over the years through a bunch of flexible alliances and 

balanced relations with many international and regional powers. It has established relations with 

Iran, Turkey and America and has worked to establish a strategic alliance with Islamic groups in 

the region (Ramadani, 2018). 

On the other hand, when Muslim brotherhood took over the presidency in Egypt then 

overthrown, it was considered a terrorist group. Gulf countries took the same position. Qatar 

didn’t have that position towards the Brotherhood, and hosting their leaders and that was one of 

the deciding factors in the boycott decision. 

Regarding this analysis, it is difficult to identify a new cause to which the crisis of Saudi Arabia 

and Qatar could be attributed which has led to stir all of these disputes. However, the logical 

explanation for this hostile position is that Saudi Arabia, with the support of the UAE, seeks to 

fully control over Qatar as a whole, and make it an example to other Gulf States, which still 

maintain an independent policy from Saudi Arabia, such as Kuwait and Oman (Abu-Qarib, 

2018). 

Qatar has entirely denied these accusations and reported that these statements are intended to 

destabilize its security to be under the control of the boycotted countries and complied with their 
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policies, particularly after the visit of the United States’ president to Saudi Arabia, which aimed 

at making it to be the leader in the region. 

According to Maharmeh, the countries besieging Qatar have violated many provisions of 

international law (Maharmeh, 2017). All the rules of international law prohibit any action that 

leads to a violation of any of the human rights and freedoms established by international treaties 

and charters, the violations committed by the blockading countries against Qatar included the 

agreements that provide for the regulation of the relationship, the settlement of disputes between 

the countries of the Cooperation Council, the Charter of the League of Arab States and the 

Organization of Islamic Cooperation by peaceful means. In addition, the decision of the 

blockading countries of Qatar violates the Chicago Convention on International Civil Aviation 

and its amendments in 1944, which are concerned with regulating air traffic for aviation; as this 

agreement prohibits any member state from flying over its territory based on nationality. 

Within days of the severance of economic and diplomatic ties, the Saudi-led Quartet issued a 

thirteen-point ultimatum, reiterating several of its 2014 demands, including Qatar shutting down 

Al Jazeera, curtailing cooperation with Iran, ending ties with Islamist groups and demanding 

Turkey of withdrawing 3,000 of its troops. Turkey set up a base in Qatar in 2014, but it never 

sent soldiers there. The blockading countries viewed this step as an ominous escalation. Qatar 

responded to the thirteen demands by accusing its neighbors of encroaching on its sovereignty 

and of seeking to impede "its pursuit of an independent foreign policy." 

The Quartet, with its thirteen demands, aims to bring Qatar's foreign policy into line with its own 

agendas of which there has been some difference.The UAE's two main concerns were Qatar's 

support for the Muslim Brotherhood, whose members across the Middle East and North Africa 
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are viewed by Abu Dhabi as an ideological foe and has imprisoned its Emirati followers, and 

Qatar's alliance with Turkey, the Brotherhood's other main supporter in the region (Lynch, 

2017). 

The Turkish-Qatari alliance is one of the most important reasons for the current crisis, since 

Turkey has a strong stand with Qatar. Nevertheless, It is obvious that the Turkey's strong support 

for the Muslim Brotherhood has obviously led to tensions between it and Saudi Arabia. In 

addition, Turkey’s mass media has a significant role in supporting Qatar by acquitting Qatar of 

the charges and accusations of supporting terrorism and sympathizing with it in many ways 

(Sayah, 2017). 

The ruling party in Turkey, which supports Muslim Brotherhood, lined up with Qatar. This led to 

the emergence of unfamiliar alliances on the Gulf scene. The Gulf-Turkish relations had been 

cool and declining relations. These relations have become recently close to hostility due to 

several factors, including Turkey’s accusations of Saudi Arabia of supporting the failed coup 

attempt in Turkey on July 15, 2016. These problems outweighed when Saudi Ministry of Foreign 

Affairs has recently assassinated the famous journalist Jamal Khashoggi at the Saudi Embassy in 

Istanbul. 

By contrast, Saudi Arabia has been fundamentally troubled by Qatar's independent foreign policy 

and its relations with Iran, the kingdom's main regional rival. Cairo, for its part, had also accused 

Doha of funding and harboring members of the Muslim Brotherhood, the main opposition to 

President Abdel Fattah el-Sisi. Bahrain, which largely follows Saudi Arabia in its foreign policy, 

has long accused Qatar of supporting opposition groups inside the country (Fakhro, 2021). 
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Discussion: 

The fight against terrorism has become the most important justification for any act of aggression 

in the Middle East. It is noticeable that the dictatorial authorities in the Middle East justify their 

illegal actions by fighting terrorism, as happened in Syria, Libya and some other countries. 

The blockade is a declaration of war against the State of Qatar. The blockade seeks to cut off the 

supply of goods, food and raw materials and isolate Qatar from the region. 

Nevertheless, the Qatari economy managed to cope with the crisis, citing two sources of 

strength; 

 Qatar's natural resources. 

 Qatar's relations with Turkey, which became Qatar's partner in confronting the embargo 

politically and militarily, and improved its relations with Iran. 

On January 5, the Gulf Cooperation Council emerged from the longest period of internal turmoil 

in its 40-year history. At its annual summit, the six-member states of the Council signed the Al-

Ula Declaration, emphasizing its unity and "restoring cooperation" between Qatar and its 

neighbors - Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain - in addition to Egypt. 

The dispute never went beyond a cold war situation in the Gulf, but the two sides exported their 

conflict to the Middle East and Africa, supporting rival armies and political forces in Libya, 

Sudan, Somalia, and elsewhere. 
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To cement the agreement, Qatar and the UAE, in particular, will need to come to an additional 

agreement on how to conduct their relations peacefully, lest their pursuit of opposing strategic 

and ideological interests exacerbate violent conflicts outside the Gulf. 

In light of the foregoing, it has become clear that the role played by the four countries (the 

Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt) in imposing pressure 

on Qatar in order to follow its policies and not to adopt a new policy or take decisions without 

referring to Riyadh and Abu Dhabi. 

When the aforementioned countries exerted a policy of pressure in order to achieve their interests 

and not conflict with their policies, especially with regard to Iran, its nuclear program and the 

war on Yemen, in addition to supporting the Muslim Brotherhood, which is considered a dagger 

with which it strikes the Gulf region in general and the Emirates in particular at any moment. 

The Qatar crisis has proven that conflicts between Arab countries are still highly likely because 

they usually miscalculate the outcome of their foreign policies. 

The Qatar crisis is a product of the proxy wars that have consumed the region since the Arab 

uprisings of 2011.Each of the parties of the conflicts in the region has supported different parties 

in order to achieve national goals. Some of them support regimes, some support revolutions, and 

others support armed groups. This has had very devastating effects. 
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