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دراسة نقدية في الفلسفة السياسية و القانونية :السلطة و القانون
AY01/11 عند ميشيل فوكو

الزواوي بغوره . د
.قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الكويت

المشروعملخص
أيأنومعينًا،قانونًايفترضالسلطةأشكالمنشكلأيأنذلكفيالسببوتالزم،عالقةبالقانونالسلطةعالقةإن

العالقةهذهأنإال.القوةإلىاللجوءبعدممبدئياتفاقعلىقائمةسلطةعنعبارةهوالقانونأشكالمنشكل
اإلشكاليةبخاصةوالقانون،والسلطةحديبينالقائمةالعالقةطبيعةأهمهامنعديدةمشكالتتطرحالتالزمية
اإلشكالية،هذهتجليةعلىعمالو.الذاتيةبسلطتهيتمتعأنهأمللسلطةوسيلةمجردالقانونكانإنبمعرفةالمتصلة

لوهمان،هابرماس،منهموالمعاصرينالفالسفةمنمجموعةعندالعالقةهذهدراسةالمشروعهذافيسنحاولفإننا
الثانيةواألولىالفلسفيةأعمالهمنمجموعةفيفوكوميشيلالفرنسيالفيلسوفقدمهمابخاصةوريكور،رولز،

االعترافعنبحثنافيخلصناأنناإلىالموضوعلهذااختيارنافيالسببيرجعو.وفاتهبعدنشرهاتمالتي
المجاالتاحدباعتبارهالقانونفيالنظرضرورةإلى2010/09/30:بتاريخانجزناهالذيوAY01/09:رقم

ًانظرو.هناثاكسالذلكحللكماالعامالمجالفيبخاصةووجوهه،بمختلفاالعتراففيهايظهرالتياألساسية
نخصصأنفلسفيًاوعلميًاالمفيدمنرأينافإنناالقانون،وبالسلطةواالعترافبفلسفةفوكوميشيلأبحاثلصلة

فينبينأنسنحاولبحيثالسياسية،والتاريخيةالزاويتينمنذلكوالنقد،وبالدراسةالقانونوالسلطةموضوع
بينماالصلةالثانيةالزاويةفينفحصوالوضعي،القانونظهوروبنشأةالخاصالتاريخيالجانباألولىالزاوية
.الليبراليةسمإيحملسياسينظامشكلفيظهورهاوالحريةبينوالقانون

األهداف
تقديم دراسة تحليلية نقدية لعالقة السلطة  •

.بالقانون
.األهمية النقدية لمقاربة ميشيل فوكو•
تطبيق هذه المقاربة على أشكال السلطة  •

.في الفكر السياسي العربي الحديث

المنهجية 
  علىسنعتمدالمنهجي،المستوىعلى•

  المعرفيالنقدوالتاريخيالتحليل
  الجذورإظهاربغرضذلكوللموضوع،

.للموضوعالمعرفيةالبنيةوالتاريخية
نجاز  إبسنقوم أوًال: على مستوى الخطة•

القراءات الالزمة، و تحليل مختلف  
المعطيات الضرورية للموضوع،  و  

ربطها بالموضوع المطروح، و أخيرا 
صياغتها في شكل بحث ينشر في إحدى  

المجالت المحكمة التي ينشرها مركز 
النشر العلمي لجامعة الكويت، أو بعض  

.الجامعات العربية
نقدم نتائج البحث  : على مستوى التطبيق•

في ندوة علمية نعرض فيها نتائج بحثنا  
على طلبة وأساتذة القسم و الكلية،  و  

ذلك بالتعاون مع أحد األساتذة المختصين  
في الموضوع ، و نجري جملة من  

الفلسفة  : القراءات لطلبتنا في مقررات
السياسية و األخالقية على مستوى  

البكالوريوس، و الفلسفة السياسية و  
.االجتماعية على مستوى الماجستير

النتائج
تقديم بحث جديد : مستوى األكاديميالعلى 1.

مكن الطلبة و الباحثين من اإلطالع على ّي
موضوع له أهميته في الفلسفة السياسية  

.  و  القانونية
أو ندوة حول موضوع  " سيمنار"تنظيم 2.

.مشروع البحث
ت ذات عالقة بموضوع آتنظيم قراء3.

مشروع البحث، وبخاصة لطلبة الدراسات 
.العليا

تقديم مقاربة : على المستوى العلمي4.
.جديدة للعالقة بين السلطة و القانون

تطبيق المفهوم : على المستوى العملي5.
على نماذج من الفكر السياسي العربي 

.المعاصر

التوصيات
.ترجمة نصوص في فلسفة القانون•
.إنجاز أبحاث فرعية في الموضوع•
.إجراء دراسات تطبيقية•
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Introduction
The role of the educational supervisors is vital. They link
schools and teachers with societal needs and work on fulfilling
them. They are the medium to develop teachers' performance
and raise the levels of students' achievements. They help
teachers’ develop both the teaching and learning processes
(Goldhammer et al., 1980; Wiles & Lovell, 1983; and Harris,
1985). They bridge the gap between teachers to hear each
other and connect them with others who have similar teaching
difficulties and problems (Wiles & Lovell, 1983). Through good
supervision practices new teaching horizons open to teachers
to grow professionally independent. This will be clearly reflected
on their learners' performances and growth (Sergiovanni &
Starratt, 1988 and 1993). However, voices from the field in
addition to several research studies indicate that there is some
dissatisfaction with some of the current practices of
the educational supervision.

EFL Teachers' Perceptions of the Professional Role of EFL 
Educational Supervisors in Kuwaiti Intermediate Schools

Dr. Wafaa S. Al-Yaseen
Curriculum and Instruction Department, College of Education, Kuwait University

Research Results

2 ) The Nature of Supervisors’ 
Classroom Visits’ Diagram:

4) The Nature of 
Supervisor-Teacher 

Relationships’ Diagram:

3) The Influence of Supervisors’ 
Visits on Developing Teachers’ 

Performance Diagram:

1) The Professional 
Experience of Supervisors’ 

Diagram:

Abstract
The study investigates the current status of the EFL educational supervision in Kuwaiti intermediate schools. Four research questions were investigated, and a descriptive 
analytical methodology was applied. Four domains were covered to include “ the professional experience of supervisors”; “the nature of supervisors’ classroom visits”; “ the 
influence of supervisors’ visits  on developing teachers’ performance”; and “the nature of supervisor-teacher relationship”. One hundred fifty (150) male and female intermediate 
EFL teachers participated  from two educational areas. T-test and One Way ANOVA were used for analysis purpose.  The t-test showed significant differences in some domains 
relation to some variables tested in the study. The study concluded with some important recommendations like: varying the supervisory models to enhance supervisors-
teachers’ relationship; enroll supervisors in training courses to advance their performance; reducing their load for better practices; and encouraging them to apply action 
research.

Recommendations 
1. Varying the applied supervisory models to

enhance supervisors-teachers relationship to be
characterized with productivity and flexibility.

2. Providing supervisors with advanced training
courses to keep abreast with the new trends in
their profession.

3. Reducing the supervisory load to enable
supervisors perform their job tasks properly and
professionally.

4. Encouraging supervisors to conduct action
research to identify the main problematic areas
which teachers encounter in their teaching

practices.

Research Questions
1. How do EFL teachers perceive the

professional role of EFL educational
supervisors?

2. How do EFL teachers perceive the role
of EFL educational supervisors in
developing teachers' performance?

3. What do EFL teachers’ expect from
their supervisors?

4. What characteristics do EFL teachers
look for in their EFL educational
supervisors?

2) The Instrument 
The study applied the analytical methodology, thus
a questionnaire was used covering the
demographic data of the participants in section one.
Section two presented the four domains of the
questionnaire: “the professional experience of
supervisor”; “the nature of supervisors’ classroom
visits”; “the influence of supervisors’ visits on
developing teachers’ performance” and “the nature
of supervisor-teacher relationship” and consisted

.

Aims of the Study

1. To identify from teachers’ points of view of
the current practices of the professional
role of the English language supervisors.

2. To highlight the impact of that role on
developing EFL teachers teaching
performance in the intermediate stage.

3. To look at the limitations of that role and its
influence on teachers performance.

Methodology
1) The Sample
The sample comprised (150) EFL teachers from
two educational districts, Al-Asima and Hawalli. It
included (99) male teachers (66%) and (51)
female teachers (34%). The population
represented approximately a sample of the EFL
teachers in those two educational areas.

The present study was able to identify teachers’
perceptions of the professional role of the EFL
Educational Supervisors in Kuwait. Teachers’ had
identified both the weakness and strengths in the
performance of their supervisors. However, it is
important to point at the weaknesses to avoid them and
they were as follows. Supervisors were unable to
provide teachers with developmental programs and
trainings. Some of the classroom visits were not
properly planned. Some supervisors were unable to
approach teachers as colleagues in the profession
serving at a different field. Therefore, supervisors must
work hard on their developmental and not judgmental
role in order to improve teachers’ performance. References

•Al-Ahmad, A. (Autumn, 1987). A Study of some of the issues in relation to the educational supervisors’
work in the schools of public education in the State of Kuwait. Journal of Social Sciences,

15 (3), 129-170.
•Al-Ansari, E. (2000). The current status of educational supervision of the English language teachers as
seen by teachers themselves. Journal of King Abdul-Aziz: Educational Sciences, 13, 165-208.

•Dirani, M. (May, 2002). The current status of educational supervision in the United Arabs of Emirates:
Supervisor’s tasks and responsibilities. College of Education Journal - Al-Mansoorah, 49, 39-71.

•Randall, M. & Thornton, B. (2001). Advising and supporting teachers. Cambridge: Cambridge
University Press.

•Sergiovanni, T. J. and Starratt, R. J. (1993). Supervision: A Redefinition. (5th ed.). New York:
McGraw-Hill..

•Wang, W. & Day, C. (2002). Issues and concerns about classroom observation: Teachers’
perspectives. (ERIC Document Reproduction Service No. 467 724).

•Wiles, J. and Bondi, J. (2000). Supervision: A Guide to practice (5th ed.). Ohio: The Merrill.

(Table 1) Frequency distribution of the demographic 
characteristics of the participants of the study. 

Discussion

53-11، ص 2007، سبتمبر 21، المجلد 84المجلة التربوية، العدد 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 Social Sciences  

Abstract

Application of information and communication technologies 
in special libraries in Kuwait

Husain Al-Ansari

Department of Library and Information Science, College of Social Sciences

The study is designed to explore the application of information technology in various operations and services in special libraries in Kuwait. The data were 
collected through a questionnaire accompanied by interviews with head librarians in 25 special libraries in Kuwait. This study provides baseline data on the 
current status of the application of information and communication technology (ICT). The majority of the libraries are partially automated. The library 
catalogue was found to be the most popular area for automation. More than one fourth of the libraries are still using manual systems in their library 
operations and services. Lack of adequate personnel, ICT training programs, and low priority of libraries within their organization are major obstacles for ICT 
application in special libraries.

Practical implications – This paper will have implications for the development of special libraries in Kuwait. It also indicates 
existing obstacles, difficulties, suggestion and recommendations for further development.

Originality/value – It is the first study of the status of ICT applications in special libraries in Kuwait. Its findings should help 
researchers and decision makers to improve the current information infrastructure

Introduction

Research Questions

Results

Methodology

References

Conclusion

Kuwait has seen extraordinary growth in the past two
decades, due largely to its oil resources and the wealth these
resources have brought to all aspects of life in the country.
Kuwait's government infrastructure has also become more
complex as its international dealings have proliferated. A
multitude of departments and ministries, most with libraries
and information services, support the government. About 40
special libraries are attached to government ministries and
organizations. Others are attached to academic and research
institutions, and private and non-governmental organizations.
Many special libraries began automating basic library
functions such as union lists of serials, circulation and
catalogs in the 1980s. The National Scientific and Technical
Information Center (NSTIC) was the first Kuwaiti library to
introduce automation (Khalid, 1983), installing an integrated
system (VTLS) in 1994.

This paper describes a study to examine the current status of
special libraries in Kuwait, especially regarding their information
and communication technology applications. The study
investigated the following questions:
1. What is the profile of the libraries' information technology

infrastructure software, hardware, and networking?
2. What is the current status of staffing, electronic information

resources and electronic information services?
3. How have these libraries been automated with a particular

focus on bibliographic databases, and what are the
policies for their creation and maintenance?

4. What are the obstacles faced by these libraries in relation
to the application of information and communication
technologies and how can they improve?

The study surveyed libraries drawn from the Directory of
Libraries and Information Centers in Kuwait and in consultation
with librarians in key special libraries using the following
criteria: a special library must have at least one full-time
employee, and a collection of at least 2,000 volumes. The
researcher designed a questionnaire consisting of 20 items to
gather data about the current status of information and
communication technology. To ensure the validity of the
questionnaires, a panel of six experts reviewed the initial
questionnaire and suggested changes to improve clarity and
language. The questionnaire was delivered to 32 special
libraries and information centers by e-mail and in person. All
special libraries were visited personally by the investigator, and
head librarians were interviewed to complement the quantitative
data in the questionnaire. A total of 25 questionnaires were
received, a 78.1 per cent response rate. Data collected have
been subjected to descriptive statistical analysis using
frequencies and percentages.

Automated library system
The libraries used a variety of software packages. A total of 18
libraries (72 per cent) are automated; ten use Horizon Library
Automation System, while five use an in-house system. The
other three libraries use Fox Pro, Unicom, and VTLS/Virtua.
Five libraries did not mention a particular system. Only 11
libraries provided information about their IT platforms. Most
use Sunrise, HP-Compaq, and Sunfire V 480.

System management
Of the 18 respondents, ten (55.5 per cent) have vendor
arrangements to provide management and maintenance for
their system, five (27.8 per cent) through the systems
department in the organization, and three (16.7 per cent)
through the database manager in the library.

Automation of library functions
All 18 automated libraries have automated cataloging
systems, 11 (61.1 per cent) have automated circulation, while
nine (50 per cent) have automated serials control.
Surprisingly, only six (33.3 per cent) automated libraries have
an automated acquisition system.
A total of 14 libraries (77.7 per cent) have OPACs
Of the 18 automated libraries, only three are fully automated,
and the rest are in different stages of library automation.

Networking
All the surveyed libraries have access to the
internet, including e-mail, discussion groups,
search engines, thus expanding the range of
resources available in the library. A total of 13
libraries have web sites with information about
library resources and services.
Electronic information resources and services
(44% subscribe to electronic databases such as
Medline, CiNAHL, petroleum Abstracts,
Georef, EconLit, and Ask Zad

Electronic information resources and services
10% access to e-journals. 24 % online access to e-books,
36 % offer database search and electronic current awareness
services
28 % provide electronic references services.
20% provide e-Interlibrary loans, e-bulletin boards, and e-
circulation.
16% provide online service and e-document delivery,
8% video conferencing , 4 % offer online discussion forums.
Obstacles in implementing ICT
lack of adequate personnel with ICT skills and experience
lack of ICT training programs
low status of libraries within their organization
inadequate financial and technical
lack of planning and policy guidelines
non-availability of less expensive multilingual library software

•Al-Ansari, H.A. (2001), "Health sciences libraries in Kuwait: a study of 
their resources, facilities, and services", Bulletin of Medical Libraries 
Association, Vol. 89 No.3, pp.287-93.

•Igben, M.J., Akobo, D.I. (2007), "State of information and 
communication technology (ICT) in libraries in Revires
State, Nigeria", African Journal of library and Information Science, Vol. 
17 No.2, pp.135-43.

•Islam, A., Panda, K.C. (2009), "IT in special libraries in Bangladesh: a 
case study", The Electronic Library, Vol. 27 No.1, pp.149-61.

•Marouf, L., Rehman, S. (2005), "Organizational and human resource 
aspects of IT management: a case study of Kuwaiti corporate 
companies", The Electronic Library, Vol. 23 No.4, pp.383-97.

This study has provided baseline data on the current status of
the application of information and communication technology in
special libraries in Kuwait. Use of ICT is limited to traditional
functions. Even though most libraries have integrated library
systems, many manage their serials and acquisition work
manually due to the lack of trained staff. The library catalogue is
the most popular area for automation. It was promising to notice
that all the special libraries in Kuwait have an internet
connection.
Although some special libraries have made significant progress
in the application of ICT, more than one quarter are still using
manual systems and lag behind in making electronic resources
accessible. The visibility and viability of these libraries put their
survival at stake. To stay strategically alive and dynamic, these
libraries may need to immediately automate their operations and
services and launch campaigns for information literacy and
outreach. They need to be proactive in information delivery to
prove to their parent organizations that effective information
support does contribute to organizational effectiveness. Use of
smart technologies in a clever way would be helpful in getting
attention and enhancing financial support for information
resources and services from organizations which appear to
have adequate financial resources.

Library
Library 
system

Automated functions
Cat Acq Cir Serials OPAC

Al-Babtain Library Horizon Y Y Y Y Y
Amiri Diwan- Sharia Committee Library in house Y Y Y Y Y
Arab Planning Instituate Library in house Y - - Y -
Ministry of Education Library Horizon Y - Y Y Y
Ministry of Awkaff Library Horizon Y - Y Y Y
Central Medical Library- KIMS manual - - - - -
Health Science Library at Kuwait Uni Horizon Y Y Y Y Y
National Scientific and Tech Info Center Virtua Y - Y Y Y
Al-Qabas Information Center Horizon Y - - - Y
Kuwait Fund Library Horizon Y - - Y Y
Justice Library Unicorn Y Y - - -
Ministry of Planning Library manual - - - - -
Ministry of Electricity and Water Library Fox Pro Y - - - -
Kuwait Airways Library manual - - - - -
Institute of Banking Library in house Y Y - - -
Awqaf Public Foundation Library Horizon Y - Y - Y
College of Health Sci Library, PAAET Horizon Y - Y - Y
Ministry of Foreign Affairs Library manual - - - - -
Kuwait News Agency Info Center in house Y - - - Y
Environment Public Authority Library in house Y - - Y Y
Ministry of Finance Library Horizon Y - Y - Y
Nursing Institute Library-PAAET Horizon Y Y Y - Y
Kuwait Medical Association Library manual - - - - -
Kuwait Investment Authority Library manual - - - - -
Public Authority for Civil Services manual - - - - -

Table II Integrated library system

Table III  ICT-based Library Services
E-resources and services Frequency Percentage

Networking
Internet 25 100
Webpage 13 52
Intranet 12 48
Portal 4 16

E-Resources
Databases 11 44
E-journals 10 40
E-books 6 24
E-reports & documents 6 24

E-services
Database searching 9 36
Current awareness 9 36
E-reference 7 28
Interlibrary loan 5 20
E-bulletin boards 5 20
Circulation 5 20
Online searching 4 16
Document delivery 4 16
Video conferencing 2 8
Online discussion forums 1 4

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 Social Sciences  

لدى مرضى األورام السرطانيةاستراتيجيات المواجهة وأنماط المساندة االجتماعية
"دراسة مقارنة بين عينة مصرية وأخرى كويتية"

هناء أحمد محمد شويخ.د
جامعة جنوب الوادي ـ مصر، كلية اآلداب

الملخص
كلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقديرإلىتهدفكذلك،وهايحتاجلتيااالجتماعيةالمساندةأنماطووصفالسرطانية،األوراممرضىيتبناهاالتيالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشفإلىالراهنةالدراسةتهدف

مجموعةوهي:والثانية.)16.3±42.5(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)55(وتتكون:المصريينالمرضىمجموعة:األولى:مجموعتينبينالمقارنةخاللمنوذلك.االجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتمن
الدراسةأسفرتوقد.السيكومتريةكفاءتهمامنالتحققبعداالجتماعيةالمساندةومقياسالمواجهة،استراتيجياتمقياستطبيقتموقد.)15.67±40.75(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)52(وتشمل:الكويتيينالمرضى

)2(.للمواجهةالفرعيةاالستراتيجياتمستوىعلىبينهماإحصائيةداللةذاتفروقًاظهرتبينماالمواجهة،الستراتيجياتالكليةالدرجةعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبيندالةفروقوجودعدم)1(:أهمهانتائج،عدةعن
والمساندةالكلية،المساندةمنكلعلىلحصولهمإدراكًاأكثرالكويتيينالمرضىجاءحينفيالمرضى،قبلمنالمدركةالتقديريةالمساندةمتغيرعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبينـإحصائيًاـدالةفروقوجودعدم

.الكويتيينالمرضىعينةأوالمصريينالمرضىعينةلدىسواءالكليةوالمساندةالكليةالمواجهةبينإيجابيدالارتباطوجد)3(.المصريينبالمرضىبالمقارنةالوجدانيةوالمساندةاألدائية،والمساندةالمعلوماتية،والمساندةاالجتماعية،

األهداف
  السرطانيةاألورامبمرضاالهتماماتجاهتدعمالتيالدراساتمنكواحدةالراهنةالدراسةتأتي

Cancer،خفضهوواحدإطارفيجميعهاتدخلاألهدافمنمجموعةتتبنىفهيثمومن
:يأتيفيمااألهدافهذهوتتحدد.السرطانيةاألوراممرضىلدىالنفسيةبالمشقةالخبرة

Copingالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشف• Strategiesاألوراممرضىيتبناهاالتي
.لهالمزمنةالطبيعةوعنبالمرض،اإلصابةعنالناجمةالنفسيةالمشقةمنللتخفيف

Socialاالجتماعيةالمساندةأنماطوصف• Supportالمرضىيحتاجهاالتي.   
المواجهةاستراتيجياتمنكلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقدير•

.االجتماعيةوالمساندة

تساؤالت الدراسة
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 1.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة؟
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 2.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة؟
هل توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة  3.

المصرية أو العينة الكويتية؟

منهج الدراسة وإجراءاتها
:التصميم البحثي) 1(

اعتمدت اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الراهنة على التصميم الفارقي لبيان الفروق بين عينة  
مرضى األورام السرطانية المصرية والكويتية في كل من استراتيجيات المواجهة وأنماط 

.المساندة االجتماعية
:  العينة ومواصفاتها) 2(

) 55(وتتكون : مجموعة المرضى المصريين: األولى: اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين
بمتوسط عمر قدره . من اإلناث) 20(من الذكور و) 35(مريضًا باألورام السرطانية ، منهم 

مستشفى قصر العيني : وقد سحبت العينة من خمسة أماكن مختلفة هي). 42.5±16.3(
)  الدمرداش(القديم، ومعهد األورام التابعان لجامعة القاهرة، ومستشفى عين شمس الجامعي 

التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، ومستشفى التأمين الصحي بالهرم، ومستشفى الهرم 
من ) 52(فشملت على : وهي مجموعة المرضى الكويتيين: المجموعة الثانيةأما . التخصصي

±40.75(من اإلناث، بمتوسط عمر قدره ) 13(من الذكور و) 39(المرضى، منهم  
، وقد سحبت العينة من مستشفي مكي جمعة لألورام بالكويت وهو في منطقة الشويخ، )15.67

وكان بعض المرضي من المراجعين في العيادات الخارجية والبعض األخر داخل المستشفي في 
.األجنحة

وتم التحقق من مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة على متغيرات االختبار واالختيار، حيث تم  
:  لداللة الفروق بين المجموعتين في البيانات الديموجرافية المتصلة وهي" ت"حساب قيمة 

:  ت المنفصلة، وهيلداللة الفروق بين المجموعتين للبيانا" 2كا"العمر، وحساب قيمة 
.المستوى التعليمي، والحالة االجتماعية

:  أدوات الدراسة) 3(
).2007هناء شويخ، .دمن إعداد (مقياس استراتيجيات المواجهة ] أ[
).  2008، الباحثتينمن إعداد (مقياس المساندة االجتماعية ] ب[

وتم تقدير الكفاءة القياسية لألدوات من خالل حساب الصدق بطريقتي صدق المضمون، وصدق 
.التكوين، وحساب الثبات بطريقتي حساب معامل ألفا كرونباخ والقسمة النصفية

أمثال هادي الحويلة. د
جامعة الكويتكلية العلوم االجتماعية، 

نتـائـج الـدراسـة
توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ": نتائج الفرض األول

".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة

نتائج داللة الفروق في المتوسطات لدى مرضى األورام السرطانية المصريين والكويتيين
في استراتيجيات المواجهة التي وظفت بهدف التخفيف من حدة المشقة
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توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين : "نتائج الفرض الثاني
".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة

توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة "ينص هذا الفرض على أنه : نتائج الفرض الثالث
".الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة المصرية أو العينة الكويتية

المساندة الكليةالمتغيراتم
مجموعة الكويتيينمجموعة المصريين

***0.67*** 0.43الكليةالمواجهة1

داللة معامل ارتباط المواجهة الكلية والمساندة الكلية لدى عينتي الدراسة)1(جدول 

0.001دال فيما وراء (***) 
التوصيات

مجالفيـاالجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتـالمتغيرينهذينأهميةيتضح1.
للعيناتوالطبيةالديموجرافيةالخصائصتحديدضوءفيينبغيوالتي،المزمنةاألمراض
التيالمواجهةاستراتيجياتأيتحديدفياألولىالخطوةلتمثلوذلكالمرضية،

.يتلقونهاالتيالمساندةأنماطوأييستخدمونها،
منالصـحيةالرعايةمجالفيالمهنيونيواجههفيماالموضوعهذادراسةأهميةتمثلت2.

للتدخالتيستجيبونالوالذينمزمنةبأمراضبالمصـابينتتعلقالتيتلكخاصةمشكالت؛
مقاومةومعالعالجلوسائلمستجيبغيرالمرضيصبحوبالتاليالمدى،طويلةالطبية

.الشفاءمنيائسينالمرضىيصبحللعالجالمرض
المزمنة،باألمراضالمرتبطةالجوانبأهمتغطيةحاولتالتياألجنبيةالدراساتتتعدد3.

والكويتيةوالمصريةعامبوجهالعربيةالدراساتفيندرةنجدذلكمنالرغمعليولكن
.بالموضوعالعنايةضرورةيبررمماخاص،بوجه

مساندة(وظائفهحسبالمفهومهذاقسمبلعام،كمفهومللمساندةالنظربعدميوصي4.
دورعنأوضحصورةلتقديم)ومعلوماتية،وتقديرية،وأدائية،واجتماعية،وجدانية
  .النفسيةالمشقةتقليلفيالمساندة

التدريبالبرامجهذهاستخدامعلىاإلكلينيكيالنفسياالختصاصيتدريبعلىالعمل5.
وفعال،كفءبشكلالمزمنمرضهممعالمواجهةعلىالمرضىهؤالءلمساعدةالمناسب

المرضحدةيفوقبشكلالمرضىمعاناةمنتزيدقدمشكالتمنالموقفهذايحتويهبما
.ذاته

مرضمنللوقايةسواءمهمدورلهاالتيالنفسيةالمتغيراتاكتشافعنالبحثضرورة6.
.معهللتوافقأمعليه،والسيطرةفيه  للتحكمأمالسرطانية،األورام

المراجع
مع تطبيقات على : أساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن األورام السرطانية). 2007(هناء شويخ 1.
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الدراسةخطة
الضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثير“لقياساستبانهإعدادتم

بالكلياتالمساعدالمدرسعند  اإليجابيالتفكيرعلىوأثرهاالنفسية
:مايليمراعاةفي,“الكويتبجامعةوالنظريةالعلمية

المساعدالمدرسأداءعلىومسبباتهاالمهنيةالضغوطمصادر•
    .العلميبالقسم

:مايليخاللمنالتدريسيةاألعباءجوانبتحديدوتم•
باألداءالمتعلقةالسابقةوالبحوثالدراساتعلىاإلطالع.)أ•

.العملضغوطمستوىوتحليل  المساعدللمدرسالتدريسي
.المساعدينالمدرسينمنمجموعهمعمقابالتإجراء) ب
والتدريبالتدريسمنبكلالمتعلقةبالمشكالتالباحثينخبرة) ج

.الكويتجامعةفيالعلميةباألقسام
علىوأثرها  المهنيةالضغوطأسباببينالعالقة  لمدىصورةبناء•

المساعدالمدرسعنداجتماعيةومسؤولياتقيمتنمية
:التاليةالجوانبتحديدخاللمن•
عدم\العملعبء\الوظيفيوالترقيالتطورفرصمحدودية(•

الدورصراع\العملبيئةظروف\العملقراراتاتخاذفيالمشاركة
.)الدورغموض\
السياسيةالطبيعةذاتالمشكالتعلىالوظيفيةاألعباءاثر•

.المساعدالمدرسعندواالجتماعيةواالقتصادية

أهداف الدراسة 
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي

توصيفعلىوأثرهالوظيفيةاألعباءعاملتحليلعلىالتعرف1.
\الجنسية\الجنس(التاليةالعواملمنعامللكلالعينة

العلمية–الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة
  .)الخبرة\واألدبية

القسموالجامعيةاإلدارةقراراتتغيردرجةعلىالتعرف2.
وفق,الشخصيةعواملوالالقراراتخاذومسؤوليةالعلمي
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياس

القيمتنميةفيالوظيفيةاألعباءصعوباتاثرعلىالتعرف3.
\الماديةالحوافز\الجامعيةالقوانين(منلكلااليجابية
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياسوفق)المجتمع

النتائج  
الجنس(منكلمراعيةالتدريسيةاألعباءمقياسالباحثتانطبقت•
الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة\الجنسية\
:الالتيتبينو,)الخبرة\واألدبيةالعلمية\

األفراديختلفبأنهالمساعدالمدرسعندالوظيفيالرضامستوى•
انخفضكلماأنه  حيثالعملضغوطلمسبباتأعمارهمبحسب

لهيشيرمماأكبرالعملضغطبمستوىيشعرونفأنهماألفرادعمر
.السنكباراألفراد

العملضغوطمنيعانونالمساعدينالمدرسينمعظمإن•
وقلةوالقلقالغضبمثلالسلبيةالنفسيةلالنفعاالتويتعرضون

لمصادرأبعادثالثةوأهم.العزمتثبيطأوواالنزعاج،الحيلة،
.لمطالبهماالستجابةلعدمنتيجةالعملضغوط

منسواءبالجامعةاإلداريةالممارساتمن  الضاغطةالعواملأن•
الضغوطزيادةفيدورلهاالجامعيةاإلدارةآوالكلياتإدارة

المساندةونقصالقرار،اتخاذفيالمشاركةوعدم،النفسية
.كذلكوالزمالءواالسرهالقسممناالجتماعية

فيالمساعدالمدرسأعباءمنوالتخفيفالدراسيةالموادتقليص•
.العملتجاهايجابيتفكيرتنميةفيتسهمالعلميالقسمداخلالمهام
وطبيعةالذاتيةوالخبراتالشخصيةسماتمثلأخرىعواملتؤثر

العلميالقسمداخلالوظيفيةاألعباءمعالتعاملفيالمشكلة

فيالجامعةقراراتنتيجةاإلنصافبعدمالمساعدالمدرسشعور•
المدرسأداءتطويربرامجوتقديم  السكنوبدلاألبحاثتمويل

.المساعد

طبيعة الضغوط النفسية
الضغوط الطبيعية: أ 

الضغوط االجتماعية: ب

الضغوط االقتصادية : ج

الضغوط  السياسية : د

ضغوط المهنيةال:ه

اثر ضغوط األعباء التدريسية على فاعلية التفكير االيجابي عند المدرس 
المساعد بجامعة الكويت 

الخالصة
فيالضغوطتلكتزدادوعندما,آخرإلىفردمنواستجاباتهاتأثيرهاويختلفالموظفأداءعلىوالتنظيميةوالجماعيةوالوظيفيةوالخارجيةالداخليةالعملوبيئةالذاتيةضغوطتأثيرمدىعلىوالتربويونالنفسعلماءيتفق

والفردبينالمالئمةعدمفيهيكونالذيالمواقفهذهونتيجة.المنافسةمنوالقلقاإلخفاقأووااللتزاماتبالمسئولياتالوفاءعدممنوالخوفبالضغطالشعورإلىبطبيعتهيؤديالذيالحديثالعملنظامظلمتطلباتمقابل
تجربة"بأنهاتعرفثمومنبها،اإلحساسوالعملضغوطإحداثفيمهمدورالوظيفيةوالخصائصالشخصيةالفردلخصائصأنحيثالفردداخلالجسميأوالنفسيالتوازنعدممنحالةيخلقداخليتأثيرتحدثمهنتة
أعباءمنعليهاتنطويلمانظراالعملبضغوطإثقاالالمهنأكثرمنالتدريسمهنةوتعتبر."نفسهالفردأوالفردبهايعملالتيالمنظمةأوالخارجيةالبيئةفيعواملعنوينتجالفردلدىعضوياأونفسيااختالالتحدثذاتية

العلميةمكانتهارفعالىتسعىالتيالعالميةالجامعاتضمنمنالكويتجامعةالننظراالمعلمجانبمنوالشخصيةالفنيةوالمهاراتالكفاءاتمنعاليةمستوياتيتطلبالذياألمر,مستمربشكلومسئولياتومتطلبات
طالبمنالتعليميةالعمليةمنظومةحولاألكبراالهتمامينصبو.التعليممجالفيالجودةوضماناالعتمادبنظاماألخذظلفيخاصةبالجامعات،األكاديمياألداءلرصدمتزايداهتمامااألخيرةالثالثةالعقودشهدتحيث

إلىواستناداالجامعة،أهدافلتحقيقبهيضطلعونالذياألهمالدورأساسوعلىالمنظومة،هذهفيالرئيسيالبعديشكلالتدريسهيئةألعضاءاألكاديمياألداءإن,وغيرهموإداريينوأنشطةومناهجتدريسهيئةوأعضاء
منجزءالمساعدينالمدرسينأنوحيث.بهاالتدريسهيئةوأصالةوكفاياتصفاتعلىبعيدحدإلىيعتمدلطالبهاالكليةتقدمهالذىالتعليمنوعوأنبها،التدريسهيئةبكفاءة–كبيرحدإلى–تقاسجامعيةكليةأيجودةأن

عنالرضا  فاعليةوتحليلالنفسيةالضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثيرمدىوقياسااليجابيالتفكيرتنميةعلىوأثرهالمساعدينالمدرسينعندالوظيفيالرضاتوافرمدىعلىالضوءالبحثهذاسلطالمنظومةهذه
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المراجع
وعالقتهالوظيفيالرضا)2008(شريرعزيزه–الشيخجواد1.

-األسالميةالجامعةمجلة,للمعلمينالديمغرافيهالمتغيراتببعض
683صاألول،العددعشر،السادسالمجلد .2008يناير711ص-

فيالعملضغوطمعالتكيفأساليب2010الجراداتخالدمحمود2.
واإلداريينالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنبحائلالمعلمينكلية
   2010يونيو)95(24مج-)فيها

،النفسيةالضغوطوإدارةالقلق:)2001(عثمانالسيدفاروق3.
.القاهرة،للنشرالعربيالفكردار،1الطبعة

تقويمحولالكويتجامعةأساتذة)2010(إبراهيمحمزةعلىصالح4.
النشرمجلس,الحقوقمجلة,الجامعيالتدريسيلألداءالزمالء
.2010يونيو)95(24مج,العلمي

5. Liacqu, Joseph A. & Schumacher, Phyllis, 1995-
Factors Contributing to Job Satisfaction in Higher
Education. Education, Vol. 116, Issue, 1, Fall,
P.11.Abouserie, Reda, 1996- Stress Coping Strategies,
and Job Satisfaction in University Academic Staff.
Educational Psychology (16), P.P. 8-49.

6. Truell,Price &etal, 1998- Implementers Teacher Job
satisfaction in school management. Santiago school
management. Santiago, Preiffer, U .S A, p1.

Statement

Very

Satisfied

Satisfied
Dissati
sfied

Very

dissatisfied
Current training & development program of T. 

A.

برنامج التطوير والتدريب الحالي

3.1 22.9 28.1 39.6

Overall department multimedia & technology 
available to you

التكنولوجيا ووسائل اإلعالم المتاحة لديك في القسم

14.6 49.0 24.0 10.4

Changes, if any, made in your department to 
improve your work environment

تغييرات القسم لتحسين بيئة العمل  

2.1 38.9 26.3 27.4

Housing allowance

بدل السكن
1.1 16.1 24.7 46.2

Health financial benefits

ةالمنافع الصحي
1.1 5.4 30.4 55.4

Retirement plan

خطة التقاعد
1.1 12.9 34.4 39.8

Tasks other than teaching put forth by your 
department

المهام األخري غير التدريس المكلف بها في قسمك

7.4 35.1 30.9 22.3

وصف مشاعر أفراد العينة  الخالل عملهم 

متطلب القيام بالقرارات الخاصة  بالوظيفة

Negative feelings

ال يوجد تماما 

being none

يوجد نادرًا

being 
least 

severe

يوجد أحيانا 
متعددة  

being 
moderate 

severe

يوجد بشدة 

وباستمرار 

being 
most 

severe

C1

Depression or frustration

أحباط واكتئاب
27.4 27.4 21.1 24.2

C2

Low esteem

قلة تقدير 
35.1 29.8 12.8 22.3

C3

Discomfort

عدم راحة 
20.0 36.8 18.9 24.2

C4

Stressed

مضغوط 
24.2 20.0 25.3 30.5

C5

Fatigue

ارهاق
24.5 24.5 34.0 17.0

C6

Distress

حزن
37.4 23.1 18.7 20.9
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منهج الدراسة
.استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وهو المنهج العلمي المناسب لتحقيق هدف الدراسة

:مجتمع وعينة الدراسة
ألحدثتبعًاوالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمنالدراسةمجتمعيتكون

للعاموالتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةفيالمعلوماتومركزالكويتجامعةفيالتخطيطإلدارةإحصائية
)%15(نسبتهماتمثلعشوائيةطبقيةبطريقة)400(أفرادهاعددوالبالغالدراسةعينةاختياروتم.)م2011/2010(

ماأيتدريس،هيئةعضو)262(المستجيبةالعينةأفرادعددبلغوقد؛)2,668(عددهالبالغالمستهدفالمجتمعمن
.الدراسةمجتمعمن)%9,8(نسبةيمثل

:أداة الدراسة
كفايةحولالتدريسهيئةأعضاءنظروجهاتإلىالتعرفخاللمنالدراسة،أهدافلتحقيقكأداةاالستبانهاستخدامتم

دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةوالتحدياتالعالي،التعليممؤسساتتمويل
والدراساتالتربوياألدبعلىاالطالعبعداالستبانةتطويرتموقد.المؤسساتهذهلتمويلبدائلعنوالبحثالكويت،
.العاليالتعليمتمويلتناولتالتيالسابقة

المقدمة
منيملكهمابمقداركانمجتمعأيتطورويقاسورقيها،المجتمعاتتقدمعلىللداللةالرئيسيالمؤشرالتعليميعد

توفيرالبلدانمنبلدأييستطيعالالعاليالتعليموبدون.لبلدهوالسريعةالشاملةالتنميةخاللهمنيحققهائلعلميتطور
وال.)2007الجبار،عبد(المجتمعفيالمطلوبالتغييرلقيادةالالزمةوالمؤهلةالمتميزةالعاملةالقوىمناحتياجاته

إقباًالفيهيواجهالذيالوقتفيوتكاليفهنفقاتهفيحادةزيادةيشهدالدولمعظمفيالعاليالتعليمأنالجميععلىيخفى
المتقدمةالدولجميععلىعبئًاتمثلأصبحتالتكلفةهذهأنعلىالتأكيدالمهممنأنإال.)2003األحمد،(كبيرًاشعبيًا

عام،بشكلالمواردوندرةوالمحلية،العالميةاالقتصاديةاألزماتوقعتزايدظلفيالسيماسواء،حدعلىوالنامية
التعليملتمويلإضافيةمواردعنالبحثضرورةالتحديهذاويطرح.العاليالتعليمعلىالمتزايدالطالبيوالضغط
حيث.)2003عابدين،(المواردتلكلكلاألمثلاالستغاللعنفضًالالدولة،تخصصهاالتيالمواردإلىإضافةالعالي،

فيوالخدمةاإلنتاجبعملياتالعاليالتعليمربططريقعنوذلكالمتقدمة،الدولفيالعاليالتعليمتمويلمنابعتتعدد
Mcpherson(العلميةاألبحاثوتسويقتطويرعلىالمستمروالعملالمختلفة،المجتمعقطاعات & ,2000

Schapiro(،الحكوماتعلىخاصبشكلالعربيةوالدولعامبشكلالناميةالدولفيالعاليالتعليممؤسساتتعتمدبينما
القطاعبتمويلالدولةتكفلتأنومنذالكويتدولةوفي.)2001والعناد،الخشاب(العاليالتعليملتمويلأساسيكمصدر

يمثلفيهشكالمماأصبحذلكلكنالمهم،القطاعهذاعلىعامبعدعامًاباألموالاإلغداقعاتقهاعلىأخذتالتعليمي،
المالية،المواردمنالمزيدإلىدائمايحتاجالتعليمتمويلأنوخاصةبنفسها،دولةأيتتحملهأنتستطيعالكبيرًاعبئًا

اعتمادمعاألخيرة،العقودفيالدولةتشهدهاالتيواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةوالمتغيراتالظروفإلىإضافة
بدائلإليجادملحةحاجةهناكأصبحولهذا.نضوبهابحتميةتمامانعيالتيالنفطيةالمواردعلىأساسيبشكلالدولة

شكباليؤثرقدالكافيغيروالتمويلجيد،تمويلإلىيحتاجالجيدالتعليمإنحيثالعالي،التعليملتمويلجديدةومصادر
علىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرفإلىالحاليةالدراسةهدفتوبذلك.العاليالتعليملمؤسساتاإلنتاجيةالكفاءةعلى

والتعرفالكويت،دولةفي)والتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةالكويت،جامعة(الحكوميةالعاليالتعليممؤسسات
ظلفيالبدائلأفضلإيجادوبالتاليللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتعلى

.االتجاههذافيعملتالتيالدولبعضتجاربعلىبذلكمستشهدينالراهنة،المتغيرات

الملخص
درجةوتعّرفللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةللتحدياتالدراسةعينةأفرادموافقةدرجةتعّرفإلىهدفتكماالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتفيالحكومياإلنفاقواقعتعّرفإلىالدراسةهذههدفت
العامةوالهيئةالكويتجامعةمنكلفيالتدريسهيئةأعضاءمنفرد)400(علىوزعتاستبانةوأعدتالوصفي،المسحيالمنهجالدراسةاتبعتوقد.الكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتتمويللبدائلالمقترحاتلبعضالعينةأفرادموافقة
درجةأنكماالدراسة،عينةأفرادنظروجهةمنكاٍفغيرالكويتدولةفيالعاليالتعليملمؤسساتالحاليالحكوميالتمويلأن:منهانتائجعدةإلىالدراسةتوصلتالبيانات،تحليلوبعد.عضوًا)262(منهمواستجابوالتدريب،التطبيقيللتعليم

التربويةالتحدياتعلىالموافقةدرجةأنكما،"مخرجاتهمناستفادتهمنبالرغمالعاليالتعليمتمويلدعمفيالخاصالقطاعدورقصور"يخصفيماوخاصة،)4.09(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحةاالقتصاديةالتحدياتعلىالموافقة
دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالمقترحةالبدائلعلىالموافقةدرجةأنالدراسةعينةأفرادويرى،"الدائمللتطويروالحاجةالسريعالتكنولوجيالتقدم"يخصفيماوخاصة،)4.19(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحة
الحكوميالتمويلعلىاالعتمادعدمأهمهامنالتيالمقترحاتوبعضالتوصياتمنعددوضعتمالدراسةنتائجضوءوفي،"الماليةالموارداستثماروحسناإلنفاقترشيد"يخصفيماوخاصة،)4.00(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالكويت
.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيتساعدحكوميةغيرأخرىومصادربدائلاعتمادنحووالتوجهالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيأساسيكمصدر

.والتربويةاالقتصاديةالتحديات-العاليالتعليممؤسسات-التعليمتمويل:الدراسةمصطلحات

بدائل تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت
في ظل التحديات االقتصادية والتربوية

جامعة الكويت-طالبة ماجستير قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 
منى هذال الّدباسي

أسئلة الدراسة
الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقعما1.
الكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأبرزما2.

العامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنللتمويلبدائلعنالبحثوتستدعي
والتدريب؟التطبيقيللتعليم

الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالبدائلأفضلما3.

أهداف الدراسة
:تهدف الدراسة الحالية إلى

.التعليممنوالعائدوالتكلفةواإلنفاقكالتمويلبالدراسةالمتعلقةالتعليماقتصادياتمفاهيمأهمعلىالتعرف1.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرف2.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأهمعلىالوقوف3.

.العاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلاستخدامفيالدولبعضتجاربعرض4.

.ودعمهاتنميتهاوسبلالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعنالبحث5.
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التوصيات
:  التوصيات العملية: أوال
عدم االعتماد على التمويل الحكومي كمصدر أساسي في تمويل مؤسسات التعليم العالي  1.

.الحكومية في دولة الكويت
التوجه نحو اعتماد بدائل ومصادر أخرى غير حكومية تساعد في تمويل مؤسسات التعليم  2.

.العالي الحكومية في دولة الكويت
تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي  3.

.الحكومية
دعوة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى دراسة كفاية تمويلها بأساليب البحث  4.

العلمي، وباستخدام معايير موضوعية في القياس والتقويم، من أجل التوصل إلى نتائج  
.وأحكام دقيقة تنفعها في وضع سياساتها المستقبلية

العمل على تشكيل مجلس يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة  5.
االقتصادية، لتخطيط االقتصاديات المتعلقة بميزانيات مؤسسات التعليم العالي وكيفية  

.صرفها
أن يكون لمؤسسات التعليم العالي الحق في أن تكون لها ميزانية متحررة ومرنة تسمح لها  6.

بتوجيه االستثمارات بالطريقة التي تراها مناسبة، ويكون لها حق في ترحيل الفائض من  
.سنة إلى أخرى

إنشاء الصناديق االستثمارية المختلفة سواء داخل أو خارج الدولة يعود ريعها لتطوير  7.
.مؤسسات   التعليم العالي

.أن تعمل مؤسسات التعليم العالي في تنمية مواردها المالية8.

.االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استخدام بدائل غير حكومية للتمويل9.
:التوصيات العلمية لدراسات مستقبلية: ثانيا
معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة  1.

.الكويت
دور تنويع مصادر التمويل في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدى مؤسسات التعليم العالي في دولة  2.

.الكويت
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ألبــحــاث ا قــطــاع 

المقد مة      

المقدمة

والمستكملة  الجارية  أبحاثها  في  تمثلت  التي  اإلنسانية  للكليات  البحثية  االهتمامات  مختلف  اإلصدار  هذا  يجمع 
المعروضة في فعالية يوم الملصق العلمي الذي نظمه قطاع األبحاث في 5 مارس 2102. وقد تم عقد الحدث تحت 
رعاية مدير جامعة الكويت أ.د. عبد اللطيف البدر في كلية التربية، حيث تم عرض 73 ملصقًا علميًا تعكس النشاط 
البحثي في خمس كليات هي األداب )5 ملصقات(، والعلوم اإلدارية )3 ملصقات(، والتربية )01 ملصقات(، 
والشريعة والدراسات اإلسالمية )11 ملصقًا(، والعلوم االجتماعية )8 ملصقات(. وقد عزز عرض الملصقات 
أجواء االنفتاح العلمي والوعي بالنشاط البحثي ومنجزاته في هذه الكليات . ويقدم هذا اإلصدار صورًة واضحة 
ذات  المعاصرة  االهتمامات  كبير على  بشكل  تركز  ، حيث  اإلنسانية  الكليات  في  بحثها  يتم  التي  للموضوعات 
الصلة المباشرة بالعلم والمجتمع، وتعكس اإلبداع العلمي للكليات اإلنسانية ، إلى جانب تعزيزها للحوار المباشر 

والنقاشات العلمية المثمرة وتبادل اآلراء الذي يغذي المفاهيم الجديدة واألفكار الخاّلقة.

ويعكس هذا الهدف دافع قطاع األبحاث لتنظيم مثل هذه الفعاليات وإشراك الكليات فيها ،حيث تجتمع القدرات 
اإلبداعية لعرض المخرجات البحثية المتميزة من خالل فعاليات الملصق العلمي. لذلك، يهدف التنظيم الدوري 
لهذا الحدث إلى تشجيع باحثي الكليات اإلنسانية على استثمار مهاراتهم وخبراتهم في تناول القضايا ذات األهمية 
العلمي والبحثي، وعرضها في منبٍر مفتوح يمثل فرصة مالئمة  الوطنية والعلمية من خالل اإلبداع واالبتكار 
لتبادل المعرفة واالهتمامات العلمية والبحثية . وقد عزز قطاع األبحاث هذه العملية بتخصيصه لجائزة النشاط 
لتحقيق  بينهم  المنافسة  المشاركين وغرس روح  تشجيع  بهدف  علمي  ملصق  وتقديمها ألفضل  المتميز  البحثي 
االمتياز في أبحاثهم العلمية . وتقدم الجائزة ألفضل ثالثة ملصقات يتم اختيارها عبر عملية مراجعة موحدة تقوم 

بها لجنة تم تشكيلها خصيصًا من أساتذة متخصصون. 

ومع تقديم هذا اإلصدار ، يعتزم قطاع األبحاث عرض الملصقات العلمية الخاصة بالنشاط البحثي في الكليات 
اإلنسانية التي شاركت في فعاليات الملصق العلمي وساهمت في جعله حدثًا علميًا ناجحًا. 

مارس 2102                                                          أ.د. حسن السند
                                   نائب مدير اجلامعة لألبحاث
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دراسة نقدية في الفلسفة السياسية و القانونية :السلطة و القانون
AY01/11 عند ميشيل فوكو

الزواوي بغوره . د
.قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الكويت

المشروعملخص
أيأنومعينًا،قانونًايفترضالسلطةأشكالمنشكلأيأنذلكفيالسببوتالزم،عالقةبالقانونالسلطةعالقةإن

العالقةهذهأنإال.القوةإلىاللجوءبعدممبدئياتفاقعلىقائمةسلطةعنعبارةهوالقانونأشكالمنشكل
اإلشكاليةبخاصةوالقانون،والسلطةحديبينالقائمةالعالقةطبيعةأهمهامنعديدةمشكالتتطرحالتالزمية
اإلشكالية،هذهتجليةعلىعمالو.الذاتيةبسلطتهيتمتعأنهأمللسلطةوسيلةمجردالقانونكانإنبمعرفةالمتصلة

لوهمان،هابرماس،منهموالمعاصرينالفالسفةمنمجموعةعندالعالقةهذهدراسةالمشروعهذافيسنحاولفإننا
الثانيةواألولىالفلسفيةأعمالهمنمجموعةفيفوكوميشيلالفرنسيالفيلسوفقدمهمابخاصةوريكور،رولز،

االعترافعنبحثنافيخلصناأنناإلىالموضوعلهذااختيارنافيالسببيرجعو.وفاتهبعدنشرهاتمالتي
المجاالتاحدباعتبارهالقانونفيالنظرضرورةإلى2010/09/30:بتاريخانجزناهالذيوAY01/09:رقم

ًانظرو.هناثاكسالذلكحللكماالعامالمجالفيبخاصةووجوهه،بمختلفاالعتراففيهايظهرالتياألساسية
نخصصأنفلسفيًاوعلميًاالمفيدمنرأينافإنناالقانون،وبالسلطةواالعترافبفلسفةفوكوميشيلأبحاثلصلة

فينبينأنسنحاولبحيثالسياسية،والتاريخيةالزاويتينمنذلكوالنقد،وبالدراسةالقانونوالسلطةموضوع
بينماالصلةالثانيةالزاويةفينفحصوالوضعي،القانونظهوروبنشأةالخاصالتاريخيالجانباألولىالزاوية
.الليبراليةسمإيحملسياسينظامشكلفيظهورهاوالحريةبينوالقانون

األهداف
تقديم دراسة تحليلية نقدية لعالقة السلطة  •

.بالقانون
.األهمية النقدية لمقاربة ميشيل فوكو•
تطبيق هذه المقاربة على أشكال السلطة  •

.في الفكر السياسي العربي الحديث

المنهجية 
  علىسنعتمدالمنهجي،المستوىعلى•

  المعرفيالنقدوالتاريخيالتحليل
  الجذورإظهاربغرضذلكوللموضوع،

.للموضوعالمعرفيةالبنيةوالتاريخية
نجاز  إبسنقوم أوًال: على مستوى الخطة•

القراءات الالزمة، و تحليل مختلف  
المعطيات الضرورية للموضوع،  و  

ربطها بالموضوع المطروح، و أخيرا 
صياغتها في شكل بحث ينشر في إحدى  

المجالت المحكمة التي ينشرها مركز 
النشر العلمي لجامعة الكويت، أو بعض  

.الجامعات العربية
نقدم نتائج البحث  : على مستوى التطبيق•

في ندوة علمية نعرض فيها نتائج بحثنا  
على طلبة وأساتذة القسم و الكلية،  و  

ذلك بالتعاون مع أحد األساتذة المختصين  
في الموضوع ، و نجري جملة من  

الفلسفة  : القراءات لطلبتنا في مقررات
السياسية و األخالقية على مستوى  

البكالوريوس، و الفلسفة السياسية و  
.االجتماعية على مستوى الماجستير

النتائج
تقديم بحث جديد : مستوى األكاديميالعلى 1.

مكن الطلبة و الباحثين من اإلطالع على ّي
موضوع له أهميته في الفلسفة السياسية  

.  و  القانونية
أو ندوة حول موضوع  " سيمنار"تنظيم 2.

.مشروع البحث
ت ذات عالقة بموضوع آتنظيم قراء3.

مشروع البحث، وبخاصة لطلبة الدراسات 
.العليا

تقديم مقاربة : على المستوى العلمي4.
.جديدة للعالقة بين السلطة و القانون

تطبيق المفهوم : على المستوى العملي5.
على نماذج من الفكر السياسي العربي 

.المعاصر

التوصيات
.ترجمة نصوص في فلسفة القانون•
.إنجاز أبحاث فرعية في الموضوع•
.إجراء دراسات تطبيقية•

ميشيل فوكو
 )1926-1984(

اكسال هناث
 )1949-(..

يورغن هابرماس
)1929-(...

نيكلس لوهمان
)1927-1998(

جون رولز
)1921-2002(

بول ريكور
)1913-2005(

المراجع
      )2000(:اكسال هناث. 1

                    la Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf. 
)2003: (بول ريكور. 2

الحكمة،  العادل، ترجمة مجموعة من األساتذة بإشراف فتحي التركي، بيت     
.تونس     

) 2010: (جان تيرال. 3
                                     Politiques de Foucault, Paris, PUF.

)2007:  (جون رولز. 4
–القاهرة قانون الشعوب، ترجمة محمد خليل، المجلس األعلى للثقافة،      
.مصر     

)2008: (جون اهرنبرغ.  5
و حسن المجتمع المدني، التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح 

.لبنان-ناظم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت
)2007: (روني سيف. 6

                       Philosophie et théorie du droit, Paris, Dalloz. 
)1981: (دينيس لويد. 7

الوطني  فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس
. 47للثقافة و الفنون واآلداب، الكويت ، رقم 

)1997: (سيلين سبيكتور. 8
                                            Le pouvoir, Paris, Flammarion. 

)2007: (فليب جستز. 9
                                                       Le droit, Paris, Dalloz.  

:  ميشيل فوكو . 10
- 1971, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard.

- 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
- 1976, la volante de savoir, Paris, Gallimard.

- 1994, Dits et écrits, 4 tomes, Paris, Gallimard.
-1997, Il faut défendre la société, Paris, Gallimard, Seuil.
- 2003, Le pouvoir psychiatrique, Paris, Gallimard, Seuil.

- 2004, Sécurité, Territoire, Population, Paris, Gallimard, Seuil.
- 2004, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard, Seuil.

)2001: (ميشيل فيلي. 11
                                     Philosophie du droit, Paris, Dalloz.

)2007( :ماركو سشيني و ميشيل بيرو. 12
       Les sphères du penal avec Michel  Foucault, Paris,PUF.

)  2010: (نيكلس لوهمان. 13
                                                 Le pouvoir, Quebec, PUL.    

:يورجن هابرمس. 14
1995, La pensée post-métaphysique, Paris, Armand Colin.

1997, Morale et communication, Paris, Flammarion.
1998, De l’éthique de discussion, Paris, Flammarion.

رسم تخطيطي للمشتمل 
)Panoptique  (
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Remodeling in Kuwaiti Newspaper Commentary Titles **
Prof. Mohammed Farghal and Dr. Mashael Al-Hamly
Department of English, Faculty of Arts, Kuwait University

Abstract
The study examines remodeling as a discourse mechanism in two Kuwaiti newspaper commentary 
titles, in an attempt to shed light on their thematic, phraseological and linguistic resources and to see 
whether ideology or policy making plays a role in the choice between a remodeled title and a 
commonplace one. It argues that remodeled titles inhere a semiotic power which far exceeds that of 
their ordinary counterparts due to their possessing properties such as appeal, amusingness and 
informativeness. In terms of phraseology, collocations and clichéd expressions emerge as the most 
exploited material for creating remodeled titles. As for linguistic resources, writers fall back on 
semantic, structural, and prosodic strategies in the process of remodeling titles.

Introduction
Remodeling is a creative discourse mechanism
whereby a word such as a proper/common
noun or a multiword unit such as a familiar
collocation, proverb or line of poetry functions
as input for the creation of a fresh
lexeme/phraseology whose communicative
import is usually different from the original,
despite the relation of dependency it bears
with its parent unit. However, the new
communicative import may or may not
harmonize with the import of the source
expression. The Watan (2005) commentary
title البدونماأدراكماوالبدون conveys the intricate
and enigmatic nature of the issue of the
Bodoun (‘Kuwaitis’ without passports) in
Kuwait the same way the Quranic verse القارعة

القارعةماأدراكماو enigmatizes and mystifies the
issue of ‘Doomsday’. Similarly, the Qabas
(2006) commentary title تصحواكواحاض reminds
the reader of the familiar Prophet
Mohammed’s saying تصحواصوموا . In both
cases, the new communicative import
harmonizes with the original ones. By contrast,
the Watan (2005) commentary title كنزالقناعة
,يفنى which remodels the proverb يفنىالكنزالقناعة ,
contradicts the original import, though it owes
its very existence to the availability of the
parent proverb. Likewise, the Qabas (2006)
commentary title الفطورقتالوالتراويحسباق
satirically remodels the familiar collocations

الفطورأذانوالتراويحصالة , in order to criticize
Kuwaitis’ behavior in Ramadan (They have
turned taraawiih prayers into a race, i.e. who
will finish first, and the period before breakfast
into a battle with their cars crazily racing
about, thus defeating the true meanings and
virtues of fasting in Ramadan).

2. What structural, semantic and 
prosodic strategies are employed in 
remodeling such titles?  

3. Does the newspaper's general policy 
or ideology (e.g. the promotion of 
conservative vs. liberal discourse) 
affect the choice between a 
commonplace, straightforward title 
and an evocative, remodeled one?

Methodology
The data in this study comprise 200
authentic remodeled commentary titles
drawn from the columnists’ pages (a two-
page segment) of 115 issues in two
Kuwaiti daily newspapers: Al-Watan and
Al-Qabas of 2006. The bulk of the issues
(more than 90%) are corresponding
(same day) issues, in order to neutralize
the impact of the content of the course of
events on the option for remodeled titles.
The data analysis covers 118 remodeled
commentary titles from Al-Qabas and 82
titles from Al-Watan. The noticeable
difference in the number of remodeled
titles in the two newspapers (Al-Qabas
surpasses Al-Watan by 36 remodelings
(19%)) may provisionally validate our
assumption that the frequency of
remodelings may correlate with the option
for liberal vs. conservative discourse, which
derives from the newspaper's general
ideology and/or policy. This conclusion,
however, should be taken only tentatively
in the Kuwaiti context, where the freedom
margin in the daily newspapers is
probably one of the greater margins in the
Arab world, especially when it comes to
columnists. It was observed that
columnists (who belong to different
religious denominations and political
persuasions) in the two dailies freely dealt
with a diversified range of domestic and
international affairs.

* This research was supported by KFAS under Grant Code 2005-1112-02.
*  Annals of the Arts and Social Sciences, Monograph 319, Vol. 31 (September Monograph 2010), Kuwait University.

Results & Conclusions
1. Remodeled titles prove to be a robust 

manifestation of intertextuality where an 
immediate linkage is established between a 
psychologically-real, preexisting discourse 
entity and a freshly and creatively molded 
one. 

2. The process of searching for a remodeled 
title by the journalist involves the 
mobilization of forces that go well beyond 
the conveyance of straightforward 
messages. 

3. The relationship between the employment 
of remodeled titles and the ideology/policy 
of the newspaper has been tentatively 
established in this study. 

4. Thematically, columnists delve into all 
aspects of Arab culture (social, political,
artistic, religious) to come up with  
remodeled titles. 

5. Pragmatically, remodeled titles 
categorically flout the maxim of Manner for 
a communicative purpose, thus putting 
forward their narratives effectively through 
innovative phraseologies. 

6. Formally, remodeled titles fall back on three 
main linguistic codes: the local vernacular 
(emanating from Kuwaiti subculture), pan-
Arab vernaculars (affiliating with 
contemporary Arab culture), and classical 
Arabic (affiliating with Arab heritage). 

7. Linguistically, columnists employ various 
semantic, structural and prosodic strategies 
to contrive their remodeled titles.

Objectives
The study aims to address the following 
research questions:

1. What themes (religious, literary, 
political or otherwise) and categories 
(collocations, clichéd expressions, 
proverbs, verse, etc.) of multiword units, 
or otherwise, are common inputs for 
remodeling in Kuwaiti newspaper 
commentary titles?  
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النتائج
للدولةالسياسيالواقع

كدولة-األولىالسعودية
وجوبمنتنطلقدينية

-الدعوةمبادئلنشرالتوسع
صراعلبدءواقعيًاسببًاكان

القوىأغلبمعسياسي
ولمالدولة،بهذهالمحيطة

هذافيالكويتنصيبيكن
المناطقلبعضمساويًاالصراع
حجمأظهرتحيث،األخرى
الكويتعلىالسعوديةالحمالت

فيالسعوديةالدولةقادةجديةعدم
بلدولتهمحدودإلىالكويتضم
المصالحتحكمهاكانتالعالقةإن

الدراسةتخلصكما،السياسية
أيةالكويتلدىتكنلمأنهإلى

الدعوةمعالتعاملفيإشكالية
نمطيةلهاسياسيةكحركة

.بهاخاصةدينيةوأيديولوجية

الملخص

1ةــيــابــوهــه الــتــويــكــات الـالقــعــال

)1 7 4 4-1 8 1 )م8

فيوتوسعهام1818-1744األولىالسعوديةللدولةوالوجوديالفكرياألساسالوهابيةالدعوةشكلت
والدولة  الكويتبينقامتالتيالعالقاتطبيعةوتوضيحبيانالدراسةحاولتولقد،العربيةالجزيرةشبه

  ،الكويتعلىوأثرهاالوهابيةللدعوةالسياسيةوالطبيعةالتاريخيالرصدخاللمنالفترةهذهفيالسعودية
فيوأثرها)  م1797/م1793  (عاميالمختلفةالحمالتخلفتهاالتيالعسكريةاآلثارالدراسةتناولتكذلك
.الجانبينبينالعالقاتتطور

األهداف
لمالكويتأنعلىالتأكيد

مراحلهافيالدعوةتقابل
أظهرمابقدربالعداءاألولى
منقدرًاالكويتحاكم

الفكريواالنفتاحالتعاطف
ومناقشةمبادئهالسماع

فيالدخولدون،أفكارها
كما،ضدهادعائيةحرب

جوهرأنالدراسةوضحت
شهدتهاالتيالتجاذبات
فيالسعوديةالكويتيةالعالقات

حقيقةفييكنلمالفترةهذه
غلفهسياسيًاصراعًاإالاألمر

الوهابيةللدعوةالدينياإلطار
للتوسعالمتكررةومحاوالتها

-1744(منالفترةخالل
م)1818

مراجع
العالقات بين الدولة   عبد اهللا الصالح العثيمين ، •

، مكتبة  3،  طالسعودية األولي والكويت    
م 1991األصقة ، الرياض ،    

تاريخ الكويت أحمد مصطفى أبو حاكمة ، •
، مطبعة ذات  1، ط)م1965-1750(الحديث   
م 1984السالسل ، الكويت،    

دراسة : الخليج العربي :جمال زكريا قاسم •
،  ) م1914-1840( لتاريخ اإلمارات العربية    
م 1996مطبعه جامعة عين شمس ، القاهرة ،    

اإلمام محمد بن أحمد بن حجر آل بوطامي ، •
عبد الوهاب عقيدته السلفية  ودعوته    
، وثناء العلماء عليه ، الرياض ،اإلصالحية   
    1999   

، طبعه تاريخ الكويت عبد العزيز الرشيد ، •
منقحة ، وضع حواشيه وأشرف  على تنسيقه    
يعقوب عبد العزيز الرشيد ، منشورات دار    
.ت .مكتبة الحياة ،  بيروت ، د   

، مطبعة 5، طجزيرة العربحافظ وهبة ، •
لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،   
م1967    

عالقات نجد بالقوى منيرة عبد اهللا العرينان، •
، الكويت ، 1م،  ط1914–1902،المحيطة

.1990منشورات  ذات السالسل ،   

.مركز البحوث والدراسات التاريخية-جامعة القاهرة كلية اآلداب -2006عدد يناير ) 291–273( عدد الصفحات من –بمجلة وقائع تاريخية : الدراسة منشورة 1

ة اآلدابــيــلــك
عبداهللا الهاجري. د
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النتائج
ومباركالشيخإنالقوليمكن

فيوفعالكبيربشكلأسهمابريطانيا
فقد،الروسيةالتحركاتتلكإفشال

فيالقوىميزانأنمدركًامبارككان
معرضةالكويتوأنصالحهغير

تلكعنبنفسهاتنألمماإذاللخطر
التحركاتأنكماالصراعات،

تطويقهاأوصدهايتمكانالروسية

الملخص

الشيخ مبارك بين التطلعات الروسية والمصالح البريطانية في  ( ا
)19043–1896الكويت 

-1896(العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفيالكويتتجاهالروسيةالتحركاتالدراسةهذهتتناول
االستعماريةالقوىمنالعديدأنظارمحطوأصبحتالكويتلموقعاإلستراتيجيةاألهميةفيهاازدادتوالتيم)1904
نفوذهاعلىالسلبيةوتأثيراتهاالتحركاتتلكمنالبريطانيةالحكومةموقفالدراسةتستعرضكذلك،العالمفيالكبرى

فيكبيًرادورًالهاكانواالقتصاديةالجغرافيةالوجهتينمنالكويتأهميةأنإلىوألمحت،العربيالخليجمنطقةفي
منكانتوالتحركاتالمحاوالتمنوغيرهاالروسيةالمشاريعبعضوأن،الروسيةالتحركاتتلكاتجاهاتتحديد

.م1899عامالحمايةاتفاقيةعقدإلىبعدفيماأدتالتيالمباشرةاألسباب

األهداف
علىالضوءإلقاءإلىالدراسةهدفت

لدولةالخارجيةالعالقاتتاريخمنجزء
-1896منالفترةخاللالكويت
علىالحرجةالفترةوهيم1904
تطورورصد،قصرهامنالرغم

بمنطقةالروسيةالخارجيةالسياسة
معوالتنافسالسباقغمرةفيالخليج
وكيف،االستعماريةالقوىمنالعديد

تلكاحتواءالكبيرمباركالشيخاستطاع
تارةمجاراتهابينماالروسيةالتحركات

،أخرىتارةبوجههاوالوقوفوصدها
خاللهامنروسيااستطاعتلووالتي

لكانتالكويتأرضعلىالتواجد
تغايركلهااليومالعربيالخليجخريطة

المصادروأنخاصة،اآلنعليههيما
  ازدواجيةوميًالهناكأنعلىتؤكد

معوتعاملهمباركالشيخسياسةفي
ومحاوالتهالمنطقةفيالموجودةالقوى

عليهالضغوطقوىبمعادلةالمتكررة
.أخرىبقوى

مراجع
دليل الخليج ، القسم ج ، .لوريمر، ج1.

، 1، أربعة عشر جزءًا ، جالتاريخي
طبعه منقحة ، قسم الترجمة بمكتب أمير 

ت. قطر ،  قطر،  د
تاريخ األقطار لوتسكي ، فالديمير،  2.

،  ترجمة عفيفة البستاني ، العربية الحديث
، بيروت ،  8مراجعة يوري روشين ، ط

م1985دار الفارابي ، 
حول العالقات ،  لمحة أبا حسين، على3.

روسيا ودول الخليج العربية، التاريخية بين 
، مركز الوثائق التاريخية مجلة الوثيقة

، السنة الثامنة، يناير 35بالبحرين، العدد 
1994

التيارات السياسية في العقاد ، صالح ، 4.
، القاهرة ،  مكتبة 1، طالخليج العربي

1974االنجلو المصرية ، 
الكويت وعالقاتها الدولية بونداريفسكي ، 5.

خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
، 1، ترجمة ماهر سالمة ، طالعشرين

الكويت ،  مركز البحوث والدراسات 
م1994الكويتية ، 

110عدد -جامعة الكويت -2010ربيع -) 136-93( عدد الصفحات من –مجلس النشر العلمي –منشور بالمجلة العربية للعلوم اإلنسانية -3

ة اآلدابــيــلــك
عبداهللا الهاجري. د

المنهجية 
وثائقمنعددعلىالدراسةاعتمدت

مصادربجانبالروسياألرشيف
  ترصدوأجنبيةعربيةأخرىرئيسية

الذياألمروهوالتحركات،تلك
السياسةأنإثباتالدراسةفيهحاولت
عانت،الفترةتلكفيالوليدةالكويتية

وبدرجةأثَّرتدوليةضغوطمنكثيرا
،توجهاتهابعضعلىكبيرة

التعاملمنالبدكانأحداثًاوفرضت
.لمعطياتهاوفقًامعها

منذ البداية سواء من قبل الشيخ مبارك 
أو من قبل البريطانيين ،  وهو ما عمل 
على تصفيتها في النهاية بأقل الخسائر 

الممكنة ، و فشل الروس في النهاية في 
تحقيق نفوذ سياسي مستقر لهم في 

.الخليج والكويت على وجه الخصوص



اآلداب 

ألبــحــاث ا 7قــطــاع 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 A r t s  

الملخص

تطور العالقة التاريخية بين آل الصباح والتجار في الكويت

ة اآلدابــيــلــك
منذ النشأة حتى عهد الشيخ عبد اهللا السالم

2

يهدف البحث إلى إبراز العالقة التاريخية بين آل الصباح والتجار ، فالنظرة التاريخية لتطور العالقة بينهما من 
الممكن أن تساعدنا أكثر على فهم طبيعة النشأة المدنية للدولة ، ذلك أن النخب التي قادت عملية إرساء أسس 

ودعائم الحكم بالكويت بجانب آل الصباح كانت نسبة كبيرة منهم من التجار الذين لم يقتصر دورهم  في حدود 
التأثير السياسي بل تبدى أيضًا في الدور الحضاري األكثر أثرًا في مشاريع الخدمات والتطوير فكانوا أحد أهم 
وأبرز الفئات التي استطاعت دفع المجتمع في اتجاه التغيير وتشكيل مجتمع متطور وحديث من خالل عالقتهم 

.مع األسرة الحاكمة 

األهداف
أولهامنبالكويتالدولةطورأنمنالرغمعلى
اختياروكان،مختلفًانموذجًامثلتأنهاإال،بداوة

سلطتهاعنللتنازلاألمةاجتماععلىدليالالحاكم
إدارةمنيتمكنلكي،اختارتهمنبيدلجعلها
،الشعبمصالحوحمايةورعايتهاالبالدشؤون

–الصباحآل(الموجودةالعصبياتبينفاالتفاق
أساسعلىيكنلم،)الجالهمة-خليفةآل

جاءبل،أخرىعلىقبلية  أليالغلبةأوالعصبية
كانالطبعمدنياالتفاقفهذا،المشورةطريقعن

تطورتأساسهاوعلىخاللهامنالتيالنواة
االجتماعيالتنظيممنصورةفيالمجتمعأوضاع

التجارنجحأنفكان،بساطتهامنالرغمعلى
الكويتعليهااعتمدتوالتيماليًااألقدرالفئةوهم
الدولة،مدنيةترسيخفيالصباحآلمع  النشأةمنذ

خاللمنسياسيًاحراكًايوجدواأنواستطاعوا
الفئاتأهموأنهمخاصة،المجتمعمطالبتبني

المجتمعهذادعمتستطيعكانتالتيالوظيفية
،االستقرارإليالبداوةنمطمنالصغيرالبدوي

العالقةهذهخاللمنلهاالمتاحبقدروحاولت
غيرللشعبحقالسيادةأنمفهومعليالحفاظ

.المصادرةأوللسلبقابل

مراجع
أحمد، شرح  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون ، عبد الرحمن ، 1.

الزعبي ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار األرقم للنشر والتوزيع،  
.  م 2002

معالم نظرية  –فكر ابن خلدون العصبية والدولة محمد عابد ، 2.
، الطبعة السادسة ، بيروت ،  خلدونية في التاريخ اإلسالمي 

.م 1994مركز دراسات الوحدة العربية ، 
،  صفحات من تاريخ الكويت القناعي ، يوسف بن عيسي ، 3.

.م 1987الطبعة الخامسة ، الكويت ، ذات السالسل ، 
-1750(تاريخ الكويت الحديث أبو حاكمة ، أحمد مصطفي ،  4.

.م1984، الطبعة األولى ، الكويت ، ذات السالسل ، ) 1965
،  حالة الكويت : صراع القبيلة والديمقراطية خلدون حسن ، 5.

م1996الطبعة األولى ، بيروت ، دار الساقي ، 

106عدد -جامعة الكويت   -2009ربيع )  97-45( عدد الصفحات من –مجلس النشر العلمي –الدراسة منشورة منشور بالمجلة العربية للعلوم اإلنسانية -  2

النتائج
واألسرةالتجاربينالتحالفأنالدراسةوضحت
المصلحةنقطةفييتالقىأناستطاعالحاكمة

وباقيالمجتمعإطارفيتصبالتيالمشتركة
وجودبرغمأنهأيضاشكوال،المدنيةمؤسساته

هذاأنإالالطرفينبينالنظروجهاتفيفروق
كليعدلأنآلخرحينمنالفرصةأتاحالخالف
أحدالتحالفهذاكانوبالتاليموقفةطبيعةمنطرف
الكويتعاشتهاالتيالمجتمعيةالحداثةأوجهأبرز

.المدنيةنشأتهاتاريخمنذمبكرًا

عبداهللا الهاجري. د
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Abstract
This study concerns the relationship
between foreign automobile manufacturers
and their respective dealers in the
emerging market of Kuwait. A
questionnaire was sent to the dealer
population, two thirds of whom replied.
Constructs relating to the extent and type
of control by manufacturer and the dealers’
performance were developed and tested.
The study found manufacturers practicing
substantial control, mostly of the process
type, over their dealers. The study also
found a positive but moderate association
between the type of control and the
subjective measure of performance and a
negative association between the extent of
control and the objective performance
measure. The study discusses its
limitation.

CONTROL AND PERFORMANCE IN INTERNATIONAL 
CHANNELS: AUTOs IN AN EMERGING MARKET

AHMED A. AHMED and MONA AL GHAIS
Kuwait University, Kuwait City, Kuwait

Journal of International Marketing & Marketing Research14:202-214,2009
Copyright© Taylor  & Francis Group, LLC
ISSN: 1547-5778 print/1547-5786 online

DOI: 10.1080/15475770903120238

Objectives
To assess the extent and type of control
foreign manufacturers exercise over
Kuwaiti car dealers and how the two (type
and extent) vary ? Also assessing how the
extent and type of control vary with the
manufacturer performance.

Methodology
An empirical study that took Kuwait car
dealer population and used a survey
questionnaire that the majority filled. Then
the study used descriptive and correlation
statistislics to analyze the data.

Conclusion
The study found that local dealers work under strong
influence of the manufacturer in their operations decisions
and that manufacturers are very much involved with them,
which was interpreted to mean that the vehicle makers
follow a process-mode of governance. We found a positive
relationship between the use of that mode and success of
the dealer (and thereby of the manufacturer) when viewed
in subjective measures. Objective measures of performance
were not found to be associated with the process mode of
control, but were negatively associated with the extent of
the manufacturer influence.

This last result is similar to the finding of a similar study
done for Saudi Arabia. This leads us to conclude that
success in the Gulf auto markets requires that the
manufacturer defer to the dealer in many decisions, but that
does not mean that the manufacturer need not get involved.

Results & Conclusion

References
• Ahmed A. A. & AI-Mutawaa, A. A. (1997). Performance and related channel

phenomena in international markets: The Saudi car market. Journal of
International Marketing & Marketing Research,22 (1), 3-18.

• Al-Mutawaa, A. A. S Ahmed A. A. (1996). Control, conflict and satisfaction in
international channel: Autos in Middle-Eastern market. Journal of Marketing
Channels, 5 (3/4), 49-69.

• Anderson, E. & Oliver, R. L. (1987). Perspectives on behavior-based versus
outcome-based sales force control system. Journal of Marketing, 51,76-88

(Continued till page 214 in Journal)

Table 1 Reliability and Descriptive Statistics

Table 2 Pearson Correlations

*Sig at 10%;  **Sig. at 5% .

Construct Number 
of items

Alpha 
value Mean Standard 

deviation
1.Mode of control
(process vs. outcome) 17 0.651 73.3 5.67

2.Extent of control 17 0.854 58.2 12.15
3.Performance (subjective) 4 0.660 14.8 2.85

4.Performance (sales) (2-3 yrs 
average) - 4039 5100

Variable Extent of 
control

Control 
process

Performance 
(subjective )

Extent of control 1.0
Control Process 0.371* 1.0
Performance: 
Subjective Measure -0.071 0.449** 1.0

Performance: Sales -0.536** 0.159 0.343 1.00
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Results & ConclusionAbstract
This is a study about the governance mechanism used
by foreign passenger-automobiles manufacturers in
dealing with their respective Kuwait dealers who
comprised the study‘s population. Dealers were
approached with a questionnaire that aims to assess
the mechanism employed and the extent of control the
manufacturers practice vis-à-vis their dealers and how
that relates to the manufacturer generic strategy and his
cultural difference from the dealer. Measures of central-
tendency and Pearson correlations were employed to
analyze the data. The study found those manufacturers
following a differentiation strategy to be very much
involved in the conduct of their dealers’ business,
supporting and monitoring them and the market and
having a substantial input in their dealers‘ business
decisions. Cultural-distance was not found to have
much to do with their involvement in their dealers‘
business decisions. The study points to its limitations.

GOVERNANCE, CULTURAL-DISTANCE AND STRATEGY IN 
INTERNATIONAL CHANNELS:

AUTOS IN A MIDDLE-EASTERN MARKET
Ahmed Ahmed, Kuwait University

Journal of International Marketing & Marketing Research,Vol. 35/NO.3 Oct. 2010

Methodology
The study took Kuwait entire dealer
population and surveyed it using a
questionnaire for data collection. From the
collected data constructs were developed and
descriptive and correlation techniques were
used to analyze them.

Objectives
To answer the following questions:
1. What kind of generic strategy different auto

manufacturers practice on their Kuwait
dealer

2. What governance mechanism do they
follow and

3. What is the relationship between strategy
and mechanism followed? Also it assesses
the impact of the manufacturer original
culture on the variables.

N Minimum
score

Maximum
score Mean Std. 

Deviation
Strategy 21 9.00 26.40 20.47 3.40
Mechanism 
of Control 21 65.00 85.00 73.26 5.66

Extent of 
Control 20 34.00 78.00 58.23 12.16

Cultural 
Distance 20 18.00 42.00 25.55

Table I

References
1. Ahmed A. Al-Mutawaa and Ahmed A. Ahmed (1996).

Control, Conflict  and Satisfaction in International Channels. 
Autos in a middle-Eastern Market. Journal of Marketing 
Channels,5 (3/4),49-69

1. Erin Anderson and Richard Oliver (1987). Perspective on 
behavior-based versus outcome-based sales force control 
system . Journal of Marketing, 51:4, pp. 76-88.

Remainder of References available upon request.

Constructs Alpha
Control Mechanism 0.581
Strategy(Index) 0.649
Extent of  Control Index 0.853

Control Mechanism Control Extent

Strategy Index 0.564** 0.504*
Cultural-
Distance 0.151 0.197

Table II
Value of Cronbach’s Alpha

Table III
Pearson Correlations between Constructs

To succeed in Kuwait market foreign manufacturers  
must get involved and support their dealers.

** significant @ 1%.                                    * significant @ 5%.
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Abstract
This paper argues that universities are emulating
multinational companies in a variety of ways. Both are
expanding abroad in search of revenues and markets.
As a source the US dominates in both, while developing
countries in general, and Asian countries in particular,
dominate as a destination for both. The paper points to
the leading role of business education in universities'
globalization and suggests some reasons for this. The
study uses models from international business literature
to explain the stages through which universities pass in
their globalization process: exports, non-equity forms,
and equity forms. Business strategies are similarly
shown to apply where the EPRG model and the
corresponding Bartlett-Ghoshal model are used to
explain universities behavior just as they explain
business behavior. The study is conceptual in nature
based on the authors' observations and reflections and
has yet to be empirically tested.

THE UNIVERSITY AS A MULTINATIONAL CORPORATION

Objectives
This a theoretical study that hypothesizes that
many universities are acting like multinational
corporations in that they are expanding
aboard to secure more revenues and
compete with other universities. It postulates
that: American Universities are the most
expanding abroad, Asian countries are
attracting the most and the business
discipline is the most globalized. The study
also postulates that universities are emulating
business in their choice of foreign strategy.

Methodology
The study is theoretical and suggests certain
hypotheses that are extracted from the
literature on the subject, as little as it is. From
the literature we develop a number of
postulates and support them by arguments,
analysis and impressions citing popular
publications and periodicals of higher
education.

Recommendation
Since the study is theoretical no results
were derived. Only that our postulates were
given support.

Results & Conclusion
Alerting universities in the developing world
to be ready for the recent and upcoming
competition from advanced and other
countries' universities so that they prepare
themselves.
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Introduction
The role of the educational supervisors is vital. They link
schools and teachers with societal needs and work on fulfilling
them. They are the medium to develop teachers' performance
and raise the levels of students' achievements. They help
teachers’ develop both the teaching and learning processes
(Goldhammer et al., 1980; Wiles & Lovell, 1983; and Harris,
1985). They bridge the gap between teachers to hear each
other and connect them with others who have similar teaching
difficulties and problems (Wiles & Lovell, 1983). Through good
supervision practices new teaching horizons open to teachers
to grow professionally independent. This will be clearly reflected
on their learners' performances and growth (Sergiovanni &
Starratt, 1988 and 1993). However, voices from the field in
addition to several research studies indicate that there is some
dissatisfaction with some of the current practices of
the educational supervision.

EFL Teachers' Perceptions of the Professional Role of EFL 
Educational Supervisors in Kuwaiti Intermediate Schools

Dr. Wafaa S. Al-Yaseen
Curriculum and Instruction Department, College of Education, Kuwait University

Research Results

2 ) The Nature of Supervisors’ 
Classroom Visits’ Diagram:

4) The Nature of 
Supervisor-Teacher 

Relationships’ Diagram:

3) The Influence of Supervisors’ 
Visits on Developing Teachers’ 

Performance Diagram:

1) The Professional 
Experience of Supervisors’ 

Diagram:

Abstract
The study investigates the current status of the EFL educational supervision in Kuwaiti intermediate schools. Four research questions were investigated, and a descriptive 
analytical methodology was applied. Four domains were covered to include “ the professional experience of supervisors”; “the nature of supervisors’ classroom visits”; “ the 
influence of supervisors’ visits  on developing teachers’ performance”; and “the nature of supervisor-teacher relationship”. One hundred fifty (150) male and female intermediate 
EFL teachers participated  from two educational areas. T-test and One Way ANOVA were used for analysis purpose.  The t-test showed significant differences in some domains 
relation to some variables tested in the study. The study concluded with some important recommendations like: varying the supervisory models to enhance supervisors-
teachers’ relationship; enroll supervisors in training courses to advance their performance; reducing their load for better practices; and encouraging them to apply action 
research.

Recommendations 
1. Varying the applied supervisory models to

enhance supervisors-teachers relationship to be
characterized with productivity and flexibility.

2. Providing supervisors with advanced training
courses to keep abreast with the new trends in
their profession.

3. Reducing the supervisory load to enable
supervisors perform their job tasks properly and
professionally.

4. Encouraging supervisors to conduct action
research to identify the main problematic areas
which teachers encounter in their teaching

practices.

Research Questions
1. How do EFL teachers perceive the

professional role of EFL educational
supervisors?

2. How do EFL teachers perceive the role
of EFL educational supervisors in
developing teachers' performance?

3. What do EFL teachers’ expect from
their supervisors?

4. What characteristics do EFL teachers
look for in their EFL educational
supervisors?

2) The Instrument 
The study applied the analytical methodology, thus
a questionnaire was used covering the
demographic data of the participants in section one.
Section two presented the four domains of the
questionnaire: “the professional experience of
supervisor”; “the nature of supervisors’ classroom
visits”; “the influence of supervisors’ visits on
developing teachers’ performance” and “the nature
of supervisor-teacher relationship” and consisted

.

Aims of the Study

1. To identify from teachers’ points of view of
the current practices of the professional
role of the English language supervisors.

2. To highlight the impact of that role on
developing EFL teachers teaching
performance in the intermediate stage.

3. To look at the limitations of that role and its
influence on teachers performance.

Methodology
1) The Sample
The sample comprised (150) EFL teachers from
two educational districts, Al-Asima and Hawalli. It
included (99) male teachers (66%) and (51)
female teachers (34%). The population
represented approximately a sample of the EFL
teachers in those two educational areas.

The present study was able to identify teachers’
perceptions of the professional role of the EFL
Educational Supervisors in Kuwait. Teachers’ had
identified both the weakness and strengths in the
performance of their supervisors. However, it is
important to point at the weaknesses to avoid them and
they were as follows. Supervisors were unable to
provide teachers with developmental programs and
trainings. Some of the classroom visits were not
properly planned. Some supervisors were unable to
approach teachers as colleagues in the profession
serving at a different field. Therefore, supervisors must
work hard on their developmental and not judgmental
role in order to improve teachers’ performance. References

•Al-Ahmad, A. (Autumn, 1987). A Study of some of the issues in relation to the educational supervisors’
work in the schools of public education in the State of Kuwait. Journal of Social Sciences,

15 (3), 129-170.
•Al-Ansari, E. (2000). The current status of educational supervision of the English language teachers as
seen by teachers themselves. Journal of King Abdul-Aziz: Educational Sciences, 13, 165-208.

•Dirani, M. (May, 2002). The current status of educational supervision in the United Arabs of Emirates:
Supervisor’s tasks and responsibilities. College of Education Journal - Al-Mansoorah, 49, 39-71.

•Randall, M. & Thornton, B. (2001). Advising and supporting teachers. Cambridge: Cambridge
University Press.

•Sergiovanni, T. J. and Starratt, R. J. (1993). Supervision: A Redefinition. (5th ed.). New York:
McGraw-Hill..

•Wang, W. & Day, C. (2002). Issues and concerns about classroom observation: Teachers’
perspectives. (ERIC Document Reproduction Service No. 467 724).

•Wiles, J. and Bondi, J. (2000). Supervision: A Guide to practice (5th ed.). Ohio: The Merrill.

(Table 1) Frequency distribution of the demographic 
characteristics of the participants of the study. 

Discussion
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Introduction
Mathematics textbooks play an important role in guiding teachers in 
lesson planning. Previous studies have shown that textbooks 
influence what teachers teach, how they teach it, and what homework 
or activities they assign to their students. Mathematics textbooks are 
often blamed for misunderstandings students have about fractions 
(Stein, Remillard, & Smith ; 2007). The National Research Council 
(2001) recommends that mathematics textbooks and instructional 
materials need to help students develop a conceptual understanding 
of fractions, including an understanding of units, the equivalence of 
fractions; the use of models and number lines. 
This article presents an analysis of the presentation of fractions in 
elementary textbooks in Japan, Kuwait, and the U.S. Texts from 
these three countries were targeted because these counties 
represent three different levels of performance in the TIMSS 
(Gonzales et al., 2008).

Abstract
This study analyzed the presentation of fractions in 
textbooks designed for the elementary grades in 
Kuwait, Japan, and the U.S.A. The analysis focused on 
the physical characteristics of the books, the structure 
of the lessons, and the nature of the mathematical 
problems presented. Findings showed U.S. and Kuwaiti 
mathematics textbooks are larger than Japanese 
textbooks; this larger size is consistent with a great deal 
of repetition. The Japanese texts do not address 
fractions until the third grade; they use linear models 
and connect fractions with measurement. In the U.S. 
and Kuwait, fractions are introduced in the first grade. 
The Harcourt text used concrete material to help 
students learn fraction procedures. All these textbooks 
focused on standard algorithms as the main 
computational methods. 

How do Elementary Textbooks Address Fractions?
A Review of  Mathematics Textbooks in the U.S.A., 

Japan and Kuwait

Methodology
Textbook sampling: The selection of mathematics textbooks for 
this study from the U.S. and Japan was based on market share. 
The Tokyo Shoseki series is widely used in Japan. It represents 
about 35% of the market share (Watanabe, 2003). It is also 
available in English. The Harcourt Math series was selected for the 
U.S.A., based on a survey of leading elementary textbook series 
(Education Market Research, 2005). The mathematics textbooks 
used in Kuwait are distributed by the Ministry of Education.
Framework: This analysis focused on three aspects of the 
textbooks:
•physical characteristics: counting method (Flanders' 1994)
•the structure of the lessons: Two specific topics were analyzed in 
depth to illustrate the structure of lessons: 1) the meaning of 
fractions and 2) adding and subtracting fractions.

•The analysis of the nature of problems focused on problems that 
were presented for practice with fractions. The analysis of the 
mathematical problems included four main components: 

contextual features; manipulative features; methods of 
computation; and  repetition

Reliability of coding: To ensure reliability, three other 
mathematics educators performed check-coding on the 
mathematics problems from the three textbook series.

Amal Hussain Alajmi
Curriculum and Instruction, College of Education, Kuwait University
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Objectives
This study expands on previous research by examining the 
presentation of fractions in elementary textbooks in the U.S.A, 
Japan, and Kuwait. Specifically, the study addressed the following 
questions: 
1. What are the physical characteristics of first- to fifth-grade 

mathematics textbooks in the selected series in the U. S., 
Japan, and Kuwait? 

2. What is the structure of the written lessons on fractions? 
What topics about fractions are covered? How are they 
introduced and developed?

3. What are the characteristics of mathematics problems 
presented in these texts? 

Recommendations
•Introduction of fractions should be delayed until the
third grade.

•Instructions should be devoted to developing the
meaning of fractions and understanding the size of
fractions; should not move too quickly into working
with operations.

•Using liner models and connecting fractions with
measurements.

• Curriculum should help students develop different
methods of computation with fractions: estimation,
mental mathematics, and using a calculator.

Educational Studies in Mathematics (2012), Volume 79, Issue 2.PP. 239-261.

Grade Number of 
chapters in 

the book 

Number of 
chapters on 

fractions 

Number 
of pages in  
textbook

Percent 
of pages 

with 
fraction

Kuwaiti 

1 NA NA 163 2.4
2 8 NA 160 8.75
3 10 1 226 10.6
4 9 1 240 15.8
5 10 1 340 14.41

Shoseki

1 0 NA 104 NA
2 15 NA 146 NA
3 17 1 135 5.2
4 14 1 194 7.2
5 13 2 182 8.8

Harcourt  

1 30 1 520 3.2
2 30 1 540 5.5
3 30 2 641 7.8
4 30 2 661 7.4
5 30 5 677 15.5

Grade Pure 
mathe
matics 

Illustrated context
Pictorial Real 

world 
Real world 
& Pictorial 

Written 
language 

Kuwaiti 1 0 100 0 0 0
2 7.7 92.3 0 0 0
3 14.3 85.7 0 0 0
4 42.9 39.3 10.7 7.1 0
5 64 15 21 0 0

Shoseki 1 NA NA NA NA NA
2 NA NA NA NA NA
3 46.2 53.8 0 0 0
4 95.5 4.5 0 0 0
5 85.7 14.3 0 0 0

Harcourt  
1 0 55 27 4.5 13.5
2 0 45 31 7 17
3 13 38.7 27.3 4 17
4 37.5 20 23.8 5.7 13
5 42.2 9 29.2 4 15.6

Grade 
Paper and 

pencil 
procedure  

Estimation 
Estimation 
then Paper 
and Pencil  

Mental 
Math Calculator 

Kuwaiti 1 0 0 0 0 0
2 7.7 0 0 0 0
3 28.6 0 0 0 0
4 60.7 3.4 0 0 0
5 78.8 0 0 0 0

Shoseki 1 NA NA NA NA NA
2 NA NA NA NA NA
3 23 0 0 0 0
4 54.5 0 0 0 0
5 90.4 0 0 0 0

Harcourt  1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 18.2 0 0 0 1.3
4 42.5 8.8 0 0 0
5 66.8 4.0 2.0 3.5 0.5

Kuwaiti Shoseki Harcourt

2nd Grade 23 NA 13.8
3rd Grade 46 NA 18.2
4th Grade 35.7 4.5 58.75
5th Grade 45.5 14.3 39.7

1-Physical Characteristics   
Table1. Number of chapters and pages containing 
fractions in each book series by grade

Sample lesson on adding two like fractions in third grade 
Harcourt textbook, third grade, pp. 540-541. The textbook 
used manipulative in the lessons.

Sample lesson on adding two like fraction in the Kuwaiti 
textbook, third grade textbook, pp.119-120. The Kuwaiti 
series focused on area models to illustrate fractions as 
part of a whole.

The Nature of Mathematical Problems-3
Table 2.  Percent of problems by type of contextual feature

Table 3 Percent of problems by method of computation 

Table 4. Percent of repeated problems 

Sample lesson on teaching fractions as part of a whole in 
the Tokyo Shoseki textbook, third grade, pp. 57-59. The  
textbook discussed fractions in the context of 
measurement

2-The Structure of Lessons

R e s u l t s
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أدوات الدراسة 
اختبار الحس العددي،  و : استخدمت الباحثة أداتين لجمع البيانات و هما

.اختبار المهارات الحسابية
بندا تمثل خمسة عناصر 30احتوى االختبار على . اختبار الحس العددي

الكم العددي،  والتعبير عن األعداد بصور : من الحس العددي وهي
.  مختلفة، و المعيار العددي،  وفهم تأثير العمليات، و العالقة بين العمليات

األعداد الكلية و : وقد احتوت بنود االختبار على مجاالت األعداد الثالثة
األعداد العشرية و األعداد الكسرية، و العمليات األربع على األعداد في 

.المجاالت الثالثة
بندا  موزعة على 16احتوي االختبار على . اختبار المهارات الحسابية

األعداد الكلية و األعداد العشرية و األعداد : مجاالت األعداد الثالثة
. الكسرية، و العمليات األربع على األعداد في المجاالت الثالثة

عينة الدراسة
فيالسادسالصفتالميذمنتلميذةوتلميذ726علىالدراسةعينةاشتملتلقد

الصفتالميذمنالمشاركيننسبةبلغتولقدوالخاصة،الحكوميةالمدارس
الكويتيينالسادسالصفتالميذنسبةأما،%2.4الحكوميةالمدارسمنالسادس

.%2.8بلغتفلقدالخاصةالمدارسمنالمشاركين

الملخص
الحسفيالسادسالصفتالميذأداءمستوىمعرفةالحاليةالدراسةاستهدفت

:الخاصةالمدارسوالحكوميةالمدارسفيالحسابيةوالمهاراتالعددي

هذهتالميذأداءفيالفروقودراسة،اللغةثنائيةواألمريكيةواإلنجليزية
منمنهم600،وتلميذةتلميذ726منالدراسةعينةوتكونت  المدارس،
.الخاصةالمدارسمن126و،الحكوميةالمدارس

   .الحسابيةللمهاراتاألخروالعدديللحسأحدهمااختبارينالباحثةاستخدمت
والحكوميةبالمدارسالسادسالصفتالميذأداءتدنيعنالنتائجأسفرتوقد

أحاديالتباينتحليلوباستخدامالحسابية،والمهاراتالعدديالحسفيالخاصة
فيالخاصةالمدارستالميذلصالحإحصائيادالةفروقوجودتبيناالتجاه
فروقوجودعنالنتائجأوضحتوكذلكالحسابية،المهاراتوالعدديالحس

.اإلنجليزيةالمدارسلصالحالعدديالحسفيالخاصةالمدارسبين

دراسة مقارنة لمستوى الحس العددي و المهارات الحسابية لدى تالميذ الصف
السادس في المدارس الحكومية و الخاصة في دولة الكويت

جامعة الكويت-كلية التربية-قسم المناهج وطرق التدريس
جامعة الكويت–مجلس النشر العلمي –بحث مقبول للنشر في المجلة التربوية 

أمل حسين العجمي. د

النسبة المئوية للمتوسط درجات تالميذ الصف السادس في  ) 2(جدول 
بالمدارس الحكومية و الخاصةاختبار الحس العددي و المهارات الحسابية 

التعليمبمدارسالملتحقينالكويتيينالسادستالميذأداء:أوال
الحسابيةالمهاراتوالعدديالحساختبارفيالخاصوالحكومي

إجمالي عدد التالميذ مصدر أفراد العينة

والتلميذات 

المجموع  الكلي 

المدارس الحكومية 
حسب المحافظات 

95600العاصمة 
107حولي 

96مبارك الكبير 
102الفروانية 
104األحمدي 
96الجهراء 

المدارس الخاصة
حسب النظام 

40126المدارس اإلنجليزية  
43المدارس األمريكية 

43المدارس ثنائية اللغة 
726المجموع الكلي ألفراد العينة 

   اإلحصائيالتحليل
)   اإلحصائيالتحليلحزمةالباحثةاستخدمت SPSS)النسبحسابفي،
أحاديالتباينتحليلاختباروالتشتتومقاييس،المركزيةالنزعةومقاييس

.المتعددةللمقارناتشفيهاختبارو،االتجاه

النسبة المئوية لمتوسط درجات التالميذ في االختبارين حسب المدارس

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

اختبار الحس العددي  اختبار المهارات الحسابية 

مدارس حكومية 
مدارس خاصة 

الصفتالميذلدىالعدديالحسمستوىفيالفروقداللة:ثانيا
الخاصوالحكوميالتعليمبمدارسالملتحقينالكويتيينالسادس

اللغةثنائيو،واألمريكي،االنجليزي:النظامذات

الصفتالميذأداءفيالفروقلداللةالتباينتحليلنتائج)3(جدول
المدارسوالحكوميةالمدارسفيالعدديالحساختبارفيالسادس
.)اللغةوثنائيةواألمريكية،اإلنجليزية،(الخاصة

الـــــنــــتــــائـــــج

مجموع  مصدر التباين  
المربعات  

درجات 
الحرية 

متوسط 
مستوى  قيمة ف  المربعات  

الدالله  

2549.73849.9بين المجموعات 

64.2710.00 9520.972213.224داخل المجموعات 

12070.6725المجموع 

نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق في أداء تالميذ الصف  ) 4(جدول 
السادس في اختبار الحس العددي وفق نوع المدرسة 

)  ب-أ( متوسط الفروق  )  ب( المدارس  )  أ( المدارس 

4.73* المدارس اإلنجليزية
*2.65المدارس الحكومية  المدارس األمريكية 

2.48* المدارس ثنائية اللغة 
2.1* المدارس األمريكية 

المدارس اإلنجليزية 
2.25* المدارس ثنائية اللغة 
0.17 المدارس ثنائية اللغة المدارس األمريكية 

0.05مستوىعنددالالفرق*

الصفتالميذأداءبينإحصائيةداللةذاتفروقوجوديتضح
المدارسوالحكوميةالمدارسفيالعدديالحساختبارفيالسادس
للمدارسبالنسبةأماالخاصة،المدارسلصالحفئاتهابجميعالخاصة
إحصائيادالالخاصةالمدارسبيناختالفوجودتبينفقدالخاصة
العدديالحساختبارفياإلنجليزيةالمدارسلصالح

الصفتالميذلدىالحسابيةالمهاراتفيالفروقداللة:ثالثا
الخاصوالحكوميالتعليمبمدارسالملتحقينالكويتيينالسادس

.اللغةثنائيو،واألمريكي،االنجليزي:النظامذات
الصفتالميذأداءفيالفروقلداللةالتباينتحليلنتائج)5(جدول

المدارسوالحكوميةبالمدارسالحسابيةالمهاراتاختبارفيالسادس
.)اللغةوثنائيةواألمريكيةاإلنجليزية(الخاصة

مجموع مصدر التباين  
المربعات  

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات  

قيمة 
ف  

مستوى 
الدالله

357.63119.2بين المجموعات 

15.30.00 داخل 
5649.67227.8المجموعات 

6007.2725المجموع 

الصفتالميذأداءفيالفروقلداللةشفيهاختبارنتائج)6(جدول
المدرسةنوعفقوالحسابيةالمهاراتاختبارافيالسادس

0.05الفرق دال عند  مستوى •

فيالسادسالصفتالميذأداءبينإحصائيةداللهذاتفروقوجوديتضح
فئاتهابجميعالخاصةالمدارسوالحكوميةالمدارسفيالحسابيةالمهارات

فيالتالميذأداءبينإحصائيادالفروقتوجدلموالخاصة،المدارسلصالح
واألمريكية،  اإلنجليزية،(الخاصةالمدارسبينالحسابيةالمهاراتاختبار
.)اللغةوثنائية

)  ب-أ( متوسط الفروق  )  ب( المدارس  )  أ( المدارس 
1.65* المدارس اإلنجليزية

*1.88المدارس الحكومية  المدارس األمريكية
1.99* المدارس ثنائية اللغة 
0.23 المدارس األمريكية

المدارس اإلنجليزية 
0.35 المدارس ثنائية اللغة 

0.11 المدارس ثنائية اللغة المدارس األمريكية 

توزيع أفراد العينة على المدارس الحكومية و الخاصة) 1(جدول 

إجراءات الدراسة 
تم التحقق من صدق االختبارين عن طريق عرض االختبارين على  1)

.ثالثة من ثالثة  من المحكمين المختصين

وتلميذة24منمكونةعينةعلىاستطالعيااالختبارينتجريبتم2)
للباحثةوتبينلالختبار،الالزمالوقتوالبنودوضوحمنلتأكدذلك
إلى  20منيتراوحالعدديالحساختبارلبنودالمناسبالزمنأن

وتقريبا،دقيقة15يكونلالختبارالكليوالزمنبندلكلثانية30
المهاراتاالختبارمناسبدقيقة45وهوالحصةزمنأنتبين

.الحسابية

، )Test retest(تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار 3)
، وبلغ معامل 0.73وبلغ معامل االرتباط الختبار الحس العددي 

. 0.74االرتباط الختبار مهارات الحسابية 

30تم تطبيق اختبار الحس العددي أوال و بلغت الدرجة الكلية له 4)
درجة، ثم تم تطبيق اختبار المهارات الحسابية ولقد بلغت الدرجة 

.  درجة16الكلية له 

التوصيات
بتنميةمصحوباالعدديالحستنميةعلىالتركيزالمناهجمعديعلىيجب1)

فيأكبرجزءتخصيصخاللمنوذلكالتالميذلدىالحسابيةالمهارات
للعددالمكانيةالقيمةفهموالّعديالنظامفهمعلىللتركيزالمدرسيةالكتب

وإدراكالمختلفة،األعدادبينالعالقةإدراكوترتيبهاواألعدادومقارنة
بينهاوالعالقاتالعملياتمعني

المراجع
  العربيةالمراجع:أوال

العامالتعليمبمراحلالدراسيةللموادالعامةاألهدافوثيقة.)2006(.للبحوثالعربيالمركز
.للبحوثالعربيالمركز:الكويت.الخليجلدولالعربيالتربيةبمكتباألعضاءالدولفي

المقدمة
ارتفعتحيثالخاصالتعليمعلىالكويتيونإقبالازدادالماضيينالعقدينفي

1998الدراسيللعام%14.8منالخاصالتعليمفيالكويتيينالطلبةنسبة
دراساتتتوافرلمولكن،2008/2007الدراسيللعام%26لتبلغ1999/

المدارسفيالمختلفةالدراسيةالمقرراتفيالتالميذأداءمستويفيمتخصصة
الدراسةهذهأتتلذلك،الحكوميالتعليمفينظرائهمبأداءومقارنتهاالخاصة
والعدديالحسفيالكويتيينمنالسادسالصفتالميذأداءمستويلمقارنة

علىالدراسةركزتلقدو   .الحكوميوالخاصالتعليمفيالحسابيةالمهارات
العدديالحسفيوالخاصةالحكوميةالمدارسفيالتالميذأداءمستويالتعرف

أهميةتكمنواالبتدائية،المرحلةفيالرياضياتتعليمأهدافأهممنيعدألنه
بمرونةوالعملالحسابيةوالعملياتاألعدادفهمتضمنهفيالعدديالحستنمية
يساعدحيث،الناتجمعقوليةعلىالحكمعلىالقدرةو،األعدادتحليلعلى

اإلستراتيجيةواستخدام،الرياضيةالمسائلحلعلىالتالميذالعدديالحس
.الرياضيةالمسألةلحلواألنسبفعاليةاألكثر

(National Mathematics Panel Report, 2008; Verschaffel, 
Greer, & De Corte ; 2007)

أهداف الدراسة
يعد الحس العددي من أهم أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية،  

و لقد تضمنت أهداف تدريس الرياضيات في الخليج العربي تنمية الحس 
، لذلك هدفت هذه الدراسة تهدف ) 2006المركز العربي للبحوث، ( العددي 

:  إلى التعرف على 
الصفتالميذلديالحسابيةالمهاراتوالعدديالحسمستوي1.

الخاصوالحكوميالتعليممدارسفيالملتحقينالكويتيينمنالسادس
.اللغةثنائيوواألمريكي،اإلنجليزي،النظامذات

السادسالصفتالميذلدىالعدديالحسمستوىفيالفروقداللة2.
:النظامذاتالخاصوالحكوميالتعليمبمدارسالملتحقينالكويتيين

.اللغةثنائيو،واألمريكي،االنجليزي

السادسالصفتالميذلدىالحسابيةالمهاراتفيالفروقداللة3.
:النظامذاتالخاصوالحكوميالتعليمبمدارسالملتحقينالكويتيين

.اللغةثنائيو،واألمريكي،االنجليزي

نوع 
المدارس 

عدد 
التالميذ 

متوسط 
الدرجات 

اختبار 
الحس 
العددي

النسبة 
المئوية 
للمتوسط 

اختبار الحس 
العددي 

متوسط 
الدرجات
اختبار

المهارات 
الحسابية

النسبة 
المئوية 
للمتوسط 

اختبار
المهارات 
الحسابية 

المدارس 
%3.320.6%6009.7232.4الحكومية 

المدارس 
%5.031.3%4014.4548.1اإلنجليزية 

المدارس 
%5.232.5%4312.3741.2األمريكية 

المدارس 
%5.333.1%4312.2040.6ثنائية اللغة 

المدارس 
الخاصة 

مجتمعة   
12613.1043.3%5.333.1%

األجنبيةالمراجع:ثانيا
•National Mathematics Panel Report.  (2008). Foundations for Success:  The
Final Report of the National Mathematics Advisory Panel, Washington, DC: 
United States Department of Education.

•Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E.  (2007). Whole number concepts and  
operations. In F. Lester (Ed.). Second handbook of research on mathematics 
teaching and learning. (pp. 557-628). Charlotte: Information Age.

المعلمينإعدادوبرامجالخدمةأثناءالمعلمينإعدادبرامجعلىيجب2)
وكيفيةالتالميذلديالعدديالحستنميةبأهميةالمعلمينتوعيةعلى
العدديوالحسالحسابيةالمهاراتبينالربطوكيفيةالعدديالحستنمية

.الرياضياتتدريسفي

مــنـهجــيـة  الـدراسـة

بحثمشروعالكويت،جامعةقبلمنالعملهذادعمتم:وتقديرشكر
بحثيكمشروعممتازتقديرعليالمشروعهذاحصلو،TT02/09رقم
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اإلعالموسائللدورالطلبةتقديراتفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودالجدولمنويتضح
البيئة"األولالمجالهمامجالين،في،)0.05(داللةمستوىعندالتعليميالمستوىلمتغيروفقًاالبيئيةالتوعيةلنشر

الفروقولبيان."عليهاوالمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسوالمجال،"البيئيوالنظامالطبيعية
اتجاهات)13(رقمالجدولويبين،)شفيه(بطريقةالبعديةالمقارناتاستخدامتمالحسابيةالمتوسطاتبينالزوجية
.المحافظةلمتغيروفقاالبيئيةالتوعيةلنشراإلعالموسائللدورالطلبةلتقديراتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروق
المقارنات البعدية بطريقة شفيه للفروقات الزوجية بين متوسطات تقديرات الطلبة لدور وسائل اإلعالم ) : 13(جدول 

لنشر التوعية البيئية  وفقا لمتغير المحافظة

المقدمة
حضاريةنقلهإلىالحديثةوالمخترعاتوالتكنولوجياالعلممجاالتفياإلنسانأحرزهالذيالكبيرالتقدمأدى
البيئةتجاهلذاتهالوقتفيالتقدمهذاولكناإلنسان،برفاهيةتهتمالتيالتنميةمجاالتمختلففيكبيرة

إلىالبيئيةالمنظومةعناصرفيالعميقةالتأثيراتهذهأدتوقد.ومكوناتهاتوازنهافيخلًالأحدثمماونظمها
بلوحدها،البيئةعلىضررهايقتصرلمالتيالبيئيةالمشكالتمنمجموعةوظهوركبيربيئياختاللحدوث

منكثيرفبدأتدمارمنالبيئةأصابماخطورةإلىالعالمتنبهوقد.الحضارةصانعنفسهاإلنسانليشملاتسع
توعيةبهدفوكذلكالبيئة،لحمايةومختلفةواسعةبأنشطةالقيامفيواألفرادوالهيئاتوالجمعياتالدول

فهمي،(ومكوناتهالبيئيالنظاممعالمتبصرغيربتعاملهاإلنسانأحدثهاالتيالبيئيةبالمشاكلالمجتمعات
فييعيشالتيللحياةإطارهيالبيئةأنتبيناألولىدائرتين،فيبالبيئةاإلنسانعالقةوتتحدد  .)2008
مصدرالبيئةأنترىوالثانيةالتدهور،منيصونهاوأنعليهايحافظأنعليهيتحتمممااإلنسانمحيطها
منالقادمةلألجياللتستمرعليهاوالمحافظةاستغاللهاترشيداإلنسانيحسنأنيجبالتيالطبيعيةالثروات
ولخلقالبيئة،علىللمحافظةاإلنسانياالهتمامزيادةفيالبيئيالوعيدوريأتيوهنا.)2008حمادة،(البشرية

الوعيهذاأنويالحظ  .القادمةاألجيالمنهالتستفيدالدمارمنالبيئةحمايةعلىتساعدمستديمةبيئيةثقافة
البيئيالوعييتحققوحتى  .البيئيةالمشكلةأوالخللحدوثيمنعأنيحاولوقائيوعيعنعبارةهوالبيئي

ومؤسساته،هيئاتهبكافةوالمجتمعبأجهزتها،الدولةوهيتحقيقهفيجهاتثالثتتعاونأنالبدالمتكامل
يكونواأوالبيئة،تجاهلدورهمالصحيحالفهمنحوالجيدالوعيتوافرحالفيللبيئةحماةيكونواأنإماواألفراد
أنالبداألفرادفيةومؤثرفّعالةالبيئيالوعيبرامجتكونولكي.الوعيهذاغيابحالفيللتلوثصناعًا
علىالضوءيسلطالذيالبيئي،واإلعالم؛البيئةوالثقافةالبيئي؛التعليموهيأساسيةمكوناتثالثةفيهاتتكامل

أسسمنينطلقأنالبيئياإلعالموالبد.)2002العوضي،(.وقوعهابعدوليسبدايتهامنالبيئيةالمشكالتكل
الوعينشرفيكبيربشكلتسهمالتربيةأنوالمحليةالعالميةواالجتماعاتالمؤتمراتكلأجمعتإذتربوية،

تعديلوإجراءللبيئة،الصديقالسلوكنحووميولهماتجاهاتهموتغييرتأهيلخاللمنالمجتمع،أفرادبينالبيئي
المتكافئةالتنميةلتحقيقفيهيعيشونالذيالبيئيالنظاممعوتعاملهموتصرفاتهماألفرادمواقففيسلوكي

والوطنياالجتماعيباالنتماءحسخلقإلىباإلضافةالالزمة،المعلوماتتوفيرخاللمنبيئيًاوالمستدامة
.)2002سالم،(البيئةحمايةفيللفردالهاموبالدور

منهج وإجراءات الدراسة* 
وسائلدورتقييمأجلمنالدراسةهذهطبيعةيالئمالمنهجهذاألنوذلكالمسحي،الوصفيالمنهجالدراسةهذهانتهجت
.الكويتجامعةطلبةمنظورمنالبيئيةالتوعيةنشرفياإلعالم

مجتمع الدراسة وعينتها
العاممناألولالدراسيالفصلخاللالدراسةفيالمنتظمينالكويتجامعةطلبةجميعمنالدراسةمجتمعتكّون

فردكلتعطيالتيالعشوائية،الطبقيةالعينةألسلوبوفقًااختيارهاتمفقدالدراسةعينةأما،2010/2009األكاديمي
تكّونتوقدالدراسة،عينةضمناختيارهميتمألنمتساويةفرصًاالدراسةمجتمعفيفردكل.فرصًاالدراسةمجتمعفي

الدراسةعينةأفرادتوزيع)1(رقمالجدولويبّينطالبة،)243(وطالبًا)167(منهموطالبة،طالبًا)410(منالعينة
.لمتغيراتهاوفقًا

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها) : 1(جدول 

محافظةلصالحالفروقوجاءتوالعاصمة،حوليمحافظةبيناألولالمجالفيفروقوجودالسابقالجدولمنيتضح
لذلكالصحي،للصرفمشرفمحطةكارثةبهاحدثتالتيالمحافظةهيحوليمحافظةألنذلكيعودوربماحولي،

مننوعًاوأوجدتالمحافظة،هذهسكانلدىالبيئيوالوعياالهتماممننوعًاأوجدتالبسيطةغيرالكارثةهذهأننجد
فيفروقًاهناكأنالدراسةوجدتوكذلك.بهمالمحيطةالبيئةعلىالمستقبليةونتائجهاالمشكلةهذهلتطوراتالمتابعة
لديهاالمحافظةهذهأنونالحظالفروانية،محافظةلصالحالفروقوكانتوالعاصمةالفروانيةمحافظةبيناألولالمجال
والخاصةالحكوميةالمؤسساتأغلبوانتقالالمصانعبعضووجودالسكانيةوالكثافةاالزدحاممثلالبيئيةالمشاكلبعض

فيوعيلديهمالفروانيةمحافظةيقطنونالذينالطلبةأننجدولذلكقادمة،بيئيةبكارثةينبئقدمماالمنطقةلهذهمستقبال
فيفروقوجدتوكذلكمحافظتهم،تخصالتيالبيئيةالمشاكلتتناولالتياإلعالموسائللمتابعةنتيجةالبيئةمشاكل
األحمديمحافظةألنوذلكاألحمدي،محافظةلصالحالفروقوجاءتوالعاصمة،األحمديمحافظةبينالخامسالمجال
سببهالذيالجوي،والتلوثالبحري،والتلوثالمخيمات،إقامةإثناءالبريةالبيئةعلىوتعدينفطي،تلوثمنتعاني
والتي،)الهيمانأم(السالمعليضاحيةوخصوصًاالسكنيةالمناطقمنقريبةأماكنفيتنتشرالتيالمصانعدخان

أعضاءيجدلكيالبرلمانقبةإلىالبيئيةمشاكلهاانتقالوكذلكاألخيرة،اآلونةفيكثيرًاعليهااإلعالموسائلركزت
علىاإلعالموسائلتركيزأننجدولذلكالمحافظة،هذهفيالمواطنينصحةعلىتؤثرالتيللمشكالتحًالاألمةمجلس

اليوميةحياتهمتمسألنهاالمحافظةهذهفييسكنونالذينالطلبةلدىوعيأوجدتاألحمديمحافظةفيالبيئيةالمشاكل
الوعيمننوعأوجدالمحافظاتهذهفيالبيئيةالمشكالتوجودأنونالحظمعها،يتفاعلونوالتيبهمالمحيطةوالبيئة
.سكانهالدىبهاالبيئي

المراجع* 
المراجع العربية

.، عالم الكتب، القاهرةدراسات في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام، )2008(حمادة، بسيوني •
.، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندريةالتربية وقضايا البيئة المعاصرة، )2000(الخميسي، السيد •
دراسات في المناهج ، "االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التعليم الصناعي بالقاهرة"، )2002(سالم، صالح الدين •

.33-9، 83، العدد وطرق التدريس
.، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندريةاإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق، )2003(صالح، جمال الدين •
، ضمن محاضرات الموسم الثقافي  دور وسائل اإلعالم في دعم التوعية البيئية، )2002(العوضي، عبدالرحمن•

التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ، التربية البيئية وأثرها في توعية الشباب للحفاظ على البيئة 
.في دول الخليج العربية، دولة الكويت

فعالية برنامج مقترح لتنمية عناصر التنور البيئي لدى معلمات رياض األطفال وعالقته "، )2008(فهمي، عاطف •
.51-130، 15،العدد دراسات في المناهج وطرق التدريس، "بتنمية السلوك البيئي لدى أطفال هذه الرياض

.، الجزء الثالث، دولة الكويت، الهيئة العامة للبيئةانجازات وطموح، )2003(الهيئة العامة للبيئة •
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فياإلعالموسائلدورتقديرفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجود)9(رقمجدولمنيتضح
"عليهاوالمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسالمجالفيالتخصص،لمتغيروفقًاالبيئيةالتوعيةنشر
وربمااألدبي،التخصصلصالحالفروقوكانت)0.05(مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقوجودتبينإذ،فقط

علىتركيزفيهايكونالجامعيةوالمرحلةالثانويةالمرحلةفيوخصوصًااألدبيةالتخصصاتأغلبألنذلكيعود
وعيلديهماألدبيالتخصصطلبةأننجدلذلكومشكالتهاالبيئةعلىتركزوالتيكالجغرافيااالجتماعيةالموادتدريس
فيهالتركيزيكونالذيالعلميالتخصصبخالفالمواضيع،هذهعلىتركزالتيالدراسةلطبيعةنظراالمجالينبهذين
.والمجردةالبحتةالعلميةالموادعلى

:الدراسيةالفرقةمتغيروفقالفروق-
التوعيةنشرفياإلعالموسائلدورعلىللتعرفالداللةومستوىاألحاديالتباينتحليلنتائج)10(رقمالجدوليبين

.الدراسيةالفرقةلمتغيروفقاالبيئية
نتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة لتقديرات الطلبة لدور وسائل اإلعالم في نشر التوعية ) : 10(جدول 

.البيئية على مجاالت الدراسة حسب متغير الفرقة الدراسية

:ومناقشتهاالدراسةنتائج
:كالتاليكانتوقدأسئلتهاوفقالدراسةإليهاتوصلتالتيللنتائجعرضيليفيما
وتعزيزنشرفياإلعالموسائللمساهمةالكويتجامعةطلبةتقديردرجةما":األولبالسؤالالمتعلقةالنتائج:أوًال

؟البيئيالوعي
وسائللدورالتقديرودرجةوالرتبةالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخراجتمالسؤالهذاعنلإلجابة
.)2(رقمالجدولفيمبينهوكماأنفسهم،الطلبةيراهاكماككلواألداةللمجاالتالبيئيةالتوعيةنشرفياإلعالم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التقدير لمجاالت تقييم دور وسائل اإلعالم في ): 2(جدول 

.نشر التوعية البيئية من وجهة نظر عينة الدراسة ككل

الملخص
علىموزعةفقرة،)47(منتكونتاستبانةتطويرتمالهدفهذاولتحقيقالكويت،جامعةطلبةنظروجهةمنالبيئيالوعينشرفياإلعالملوسائلالتربويةالمساهمةدرجةتعرفإلىالدراسةهذههدفت
فيمتوسطةبدرجةجاءقدالبيئيةالتوعيةفياإلعالموسائللدورالعينةأفرادتقييمأن:أهمهامنكاننتائجعدةإلىالدراسةتوصلتوقد.طالبًا)410(قوامهاعشوائيةعينةعلىتطبيقهاوتممجاالت،خمسة
تعزىالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقًاوجودإلىالنتائجأشارتكما.)ومشكالتهاالبيئة(الرابعللمجالفكانتقديرأدنىأما،)البيئيوالنظامالبيئة(الثانيللمجالتقديرأعلىوكانالمجاالت،جميع

أفرادبينالبيئيالوعيوتعزيزنشرفيالتربوياإلعالموسائلمساهمةزيادةعلىتعملأنشأنهامنالتيالمقترحاتمنعددالباحثةاقترحتالنتائجضوءوفي.والمحافظة،والتخصصالجنس،لمتغير
.الكويتيالمجتمع
   .البيئياإلعالم–البيئة–البيئيالوعي–اإلعالموسائل:الدالةالكلمات

:هدف الدراسة وأسئلتها * 
تعرف مدى مساهمة وسائل اإلعالم في نشر وتعزيز الوعي البيئي من وجهة نظر طلبة هدفت هذه الدراسة إلى 

:وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة التاليةجامعة الكويت، 
تقدير طلبة جامعة الكويت لمساهمة وسائل اإلعالم في نشر الوعي البيئي ؟ما درجة ) 1(
درجة تقدير طلبة جامعة الكويت لمساهمة وسائل اإلعالم في نشر وتعزيز هل توجد فروق دالة إحصائيًا في ) 2(

؟والمحافظة،فرقة الدراسيةوالوالتخصص،وفقًا للجنس،الوعي البيئي

المساهمة التربوية لوسائل اإلعالم في نشر الوعي
البيئي من منظور طلبة جامعة الكويت

كلية التربية
مزنة سعد العازمي. د

:النتائجخالصة*
:التاليةالنتائجإلىالدراسةتوصلت

.المجاالتجميعفيمتوسطةكانتالبيئيةالتوعيةفياإلعالموسائللدورالعينةأفرادتقديرات
وفقًاالبيئيةالتوعيةنشرفياإلعالموسائلدورتقديرفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروق
ذاتفروقوجودتبينإذ،"والمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز":الخامسالمجالفيالجنسلمتغير
.اإلناثلصالحالفروقوكانت)0.05(مستوىعندإحصائيةداللة

التوعيةنشرفياإلعالموسائلدورتقديرفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت
إذ،"عليهاوالمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسالمجالفيالتخصص،لمتغيروفقًاالبيئية
.األدبيالتخصصلصالحالفروقوكانت)0.05(مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقوجودتبين

لنشراإلعالموسائللدورالطلبةتقديراتفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت
البيئة"الرابعالمجالهمامجالين،في،)0.05(داللةمستوىعندالتعليميالمستوىلمتغيروفقًاالبيئيةالتوعية

لصالحالفروقوجاءت."عليهاوالمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسوالمجال،"ومشكالتها
.األولىالفرقة
لنشراإلعالموسائللدورالطلبةتقديراتفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت
والنظامالطبيعيةالبيئة"األولالمجالفي،)0.05(داللةمستوىعندالتعليميالمستوىلمتغيروفقًاالبيئيةالتوعية
وجدتوكذلك.حوليمحافظةلصالحالفروقوجاءتوالعاصمة،حوليمحافظةبينالفروقوكانت،"البيئي
األحمديمحافظةبينعليها،والمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسالمجالفيفروق

.األحمديمحافظةلصالحالفروقوجاءتوالعاصمة،

المعالجات اإلحصائية* 
تمإذ،)SPSS(برنامجباستخداملتحليلهاالحاسوبجهازفيالبياناتإدخالبعدالمناسبةاإلحصائيةالمعالجاتإجراءتم

األساليباستخدمتوقد،ككلاالستبانةلفقراتالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةوالمتوسطاتالتكراراتاستخراج
:التاليةاإلحصائية

.الدراسةعينةإلجاباتالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخراجتم:األولالسؤالعنلإلجابة-11.

تحليل(و،)ت(واختبارالمعيارية،واالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخدامتم:الثانيالسؤالعنلإلجابة-22.
لمتغيراتوفقًاالدراسة،عينةاستجاباتفيالمتوسطاتبينالفروقدالالتعلىللتعرف،)األحاديالتباين

البعديةللمقارناتScheffe)(شفيهاختباراستخداموتموالمحافظة،الدراسية،والفرقةوالتخصص،الجنس،
ترتبطجداولفيوتنظيمهاالمعلوماتتبويبتمالنهائيةالمرحلةوفيإحصائيًا،الدالةالفروقتحديدأجلمن

.الدراسةتضمنتهاالتيالتساؤالتعلىوتجيبالدراسةبهدفمباشرًاارتباطًا

النسبةالتكرارالفئاتالمتغير

الجنس
16716740.7%

%24359.3أنثى

التخصص
%16139.3تخصص علمي

%24960.7تخصص أدبي

الفرقة الدراسية

%17743.2األولى

%11728.5الثانية

%7117.3الثالثة

%4511الرابعة

المحافظة

%7819العاصمة

%4310.5حولي

%9322.7الفروانية

%7518.3األحمدي

%7117.3الجهراء

%5012.2مبارك الكبير

%410100المـجـمـوع الكلي

المجالم
المتوسط  

الحسابي
درجة التقديرالرتبةاالنحراف المعياري

متوسطة3.481.002البيئة الطبيعية والنظام البيئي1

متوسطة3.640.911البيئة والموارد الطبيعية2

متوسطة3.410.994البيئة والتوازن البيئي3

متوسطة3.300.995البيئة ومشكالتها4

متوسطة3.460.923تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو البيئة والمحافظة عليها5

متوسطة-3.450.96األداة ككل

العددالجنسالمجالم
المتوسط  

الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

"  قيمة

"ت

مستوى 

الداللة

البيئة الطبيعة والنظام البيئي1
1673.391.04ذكور

-1.7350.070
2433.550.803إناث

البيئة والموارد الطبيعية2
1673.581.01ذكور

-1.0650.287
2433.680.982إناث

البيئة والتوازن البيئي3
1673.211.02ذكور

-1.5760.103
2433.360.844إناث

البيئة ومشكالتها4
1673.371.09ذكور

-0.7790.422
2433.450.927إناث

5
تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو البيئة والمحافظة  

عليها

1673.341.09ذكور
-1.9580.044

2433.540.931إناث

المجالم
التخص

ص
العدد

المتوسط  

الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

"  قيمة

"ت

مستوى 

الداللة

البيئة الطبيعة والنظام البيئي1
1613.390.929علمي

-1.6750.098
2493.540.893أدبي

البيئة والموارد الطبيعية2
1613.540.925علمي

-1.5830.114
2493.701.035أدبي

البيئة والتوازن البيئي3
1613.260.910علمي

-0.5630.574
2493.310.934أدبي

البيئة ومشكالتها4
1613.330.998علمي

-1.3700.172
2493.460.994أدبي

5
تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو البيئة  

والمحافظة عليها

1613.290.976علمي
-2.6860.008

2433.561.007أدبي

مجموع المربعات  مصدر التباينالمجالم
درجة  

الحرية

متوسط 

المربعات  

قيمة 

"ف"
مستوى الداللة

1
البيئة الطبيعة  

والنظام البيئي

4.06931.356بين المجموعات  
1.64

6
0.178 334.5444060.824داخل المجموعات

338.613409المجموع

2
البيئة والموارد  

الطبيعية

4.82231.607بين المجموعات  
1.62

9
0.182 400.6984060.987داخل المجموعات

405.520409المجموع

3
البيئة والتوازن  

البيئي

4.32931.443بين المجموعات  
1.69

6
0.167 345.5004060.851داخل المجموعات

349.829409المجموع

البيئة ومشكالتها4

10.64433.548بين المجموعات  
3.63

8
0.013 396.0094060.965داخل المجموعات

406.653409المجموع

5

تعزيز االتجاهات  

اإليجابية نحو البيئة  

والمحافظة عليها

10.24933.416بين المجموعات  
3.45

6
0.017 401.3904060.989داخل المجموعات

411.639409المجموع

العددالفرقة الدراسيةالمجال
المتوس������������������ط  

الحسابي
الرابعةالثالثةالثانيةاألولى

البيئة ومشكالتها

*1773.570.482األولى

1173.38الثانية

713.28الثالثة

453.09الرابعة

تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو 
البيئة والمحافظة عليها

*1773.630.455األولى

1173.39الثانية

713.35الثالثة

453.17الرابعة

مجموع مصدر التباينالمجالم
المربعات  

درجة  
الحرية

متوسط 
مستوى "ف"قيمة المربعات  

الداللة

البيئة الطبيعة والنظام البيئي1
11.61252.322بين المجموعات  

2.8690.015 327.0024040.809داخل المجموعات
338.614409المجموع

البيئة والموارد الطبيعية2
7.15751.431بين المجموعات  

1.4520.205 398.3634040.986داخل المجموعات
405.520409المجموع

البيئة والتوازن البيئي3
4.20550.841بين المجموعات  

0.9830.428 345.6244040.856داخل المجموعات
349.829409المجموع

البيئة ومشكالتها4
5.01751.003بين المجموعات  

1.0090.412 401.6374040.994داخل المجموعات
406.654409المجموع

تعزيز االتجاهات اإليجابية  5
نحو البيئة والمحافظة عليها

14.83752.967بين المجموعات  
3.0210.011 396.8014040.982داخل المجموعات

411.638409المجموع

الفرق���������������ة  المجال
مبارك الكبيرالجهراءالفروانيةاألحمديحوليالعاصمةالمتوسط الحسابيالعددالدراسية

البيئة الطبيعة  
والنظام البيئي

783.22العاصمة
*433.750.523حولي

933.52األحمدي
*753.660.440الفروانية
713.45الجهراء

مبارك
503.37الكبير

تعزيز االتجاهات  
اإليجابية نحو البيئة  

والمحافظة عليها

783.23العاصمة
433.63حولي

*933.660.438األحمدي
753.61الفروانية
713.35الجهراء

مبارك
503.22الكبير

جميعفيمتوسطةكانتالبيئيةالتوعيةفياإلعالموسائللدورالعينةأفرادتقديراتأن)2(رقمالجدولمنيتبين
كبيرةإعالميةمساحةتعطلماإلعالموسائلأنيعتقدونالطلبةأن:أولهماأمرينعلىيدلالمؤشروهذا،المجاالت
دارسةالنتيجةهذهاتفقتوقدوالترفيه،المنوعاتوبرامجالفنيةبالبرامجاهتمامهابقدربالبيئةالتوعويةللبرامجومؤثرة

)Yanglei,2008(هذاأنكماوقضاياها،البيئةعنالكاملةالصورةتعرضلمالصينفياإلعالموسائلأنوجدتالتي
إيجابيةاتجاهاتلديهمليسالطلبةأنعلىيدل:وثانيهماوالفائدة،والربحاالقتصاديالجانبويحكمهمنظمغيرالعرض

وتنشربالبيئةتهتمالتيالمختلفة،اإلعالموسائلتبثهاالتيالموضوعاتومشاهدةمتابعةخاللمنالذاتيالتثقيفنحو
اتجاهاتلديهمالصينفيالشبابأنإلىتوصلتإذ،)Dorji,2009(دراسةمعالنتيجةهذهاختلفوقدعنها،الوعي

:ثانيًا.المجتمعينطبيعةالختالفطبعًايعوداالختالفوهذاالتسلية،برامجمنأكثرالبيئةقضايامتابعةنحوقوية
وسائللمساهمةالكويتجامعةطلبةتقديردرجةفيإحصائيًادالهفروقتوجدهل:الثانيبالسؤالالمتعلقةالنتائج
؟المحافظةو،الدراسيةفرقةوالوالتخصص،للجنس،وفقًاالبيئيالوعيوتعزيزنشرفياإلعالم
   التباينوتحليل،"ت"واختبار،المعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخراجتم،السؤالهذاعنلإلجابة

واألداةالدراسةمجاالتعلىالبيئيالوعينشرفياإلعالموسائللدورالطلبةتقديردرجةعلىللتعرفوذلك،األحادي
:كالتالياإلحصائيالتحليلنتائجكانتوقد،والمحافظة،الدراسيةوالفرقةوالتخصص،الجنس،لمتغيروفقًا،الكلية

:الجنسمتغيروفقالفروق
لتقديراتالداللةومستوى"ت"وقيمةالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةوالمتوسطاتالتكرارات)8(رقمالجدوليبين

.الجنسلمتغيروفقاالكليةواألداةالدراسةمجاالتعلىالبيئيالوعينشرفياإلعالموسائللدورالطلبة
ومستوى الداللة لتقديرات " ت"التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار): 8(جدول 

.الطلبة لدور وسائل اإلعالم في نشر التوعية البيئية على مجاالت الدراسة واألداة الكلية حسب متغير الجنس

فياإلعالموسائلدورتقديرفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجود)8(رقمجدولمنيتضح
تبينإذ،"والمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز":الخامسالمجالفيالجنسلمتغيروفقًاالبيئيةالتوعيةنشر

هذافيالتفاوتهذايعودوربمااإلناث،لصالحالفروقوكانت)0.05(مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقوجود
قدالنتيجةهذهأنويالحظ.المرحلةهذهفياالهتماماتواختالفوالذكر،األنثىمنكلطبيعةاختالفإلىالمجال
AL-Rabaani(دراسةمعاتفقت & Al- Mekhlafi, منأكثراهتماملديهنالعمانياتالطالباتأنوجدتالتي)2009
وانتمائهماوالتقاليدالعاداتفيالبلدينلتشابهيعودالنتيجةهذهفيالدراستيناتفاقوإنومشكالتها،البيئةنحوالطلبة
فيالبلدينكالفياإلعالموسائلطريقةوتشابهالبيئية،والهمومالمشاكلبنفسالبلدينوتشاركالجغرافيالحيزلنفس

الذكورأنبينتالتي)Dorji,2009(دراسةمعاختلفتالدراسةهذهنتائجأننجدبينماومشكالتها،البيئةعلىالتركيز
بينواالجتماعيةالجغرافيةالطبيعةالختالفيعودالنتيجةفياالختالفهذاوإناإلناث،منأكثربالبيئةمعرفةلديهم
.الجنسمتغيرحسبالنتيجةاختالفعلىيؤثرسوففإنهوبالتاليوالصين،الكويت،دولة

:التخصصمتغيروفقالفروق-
لدورالطلبةلتقديراتالداللةومستوى"ت"وقيمةالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطات)9(رقمالجدوليبين

.التخصصمتغيرحسبالكليةواألداةالدراسةمجاالتعلىالبيئيةالتوعيةنشرفياإلعالموسائل
ومستوى الداللة لتقديرات الطلبة لدور " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار) : 9(جدول 

.وسائل اإلعالم في نشر التوعية البيئية على مجاالت الدراسة واألداة الكلية حسب متغير التخصص

اإلعالموسائللدورالطلبةتقديراتفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودالجدولمنويتضح
البيئة"الرابعالمجالهمامجالين،في،)0.05(داللةمستوىعندالتعليميالمستوىلمتغيروفقًاالبيئيةالتوعيةلنشر

بينالزوجيةالفروقولبيان."عليهاوالمحافظةالبيئةنحواإليجابيةاالتجاهاتتعزيز"الخامسوالمجال،"ومشكالتها
بينالفروقاتجاهات)11(رقمالجدولويبين،)شفيه(بطريقةالبعديةالمقارناتاستخدامتمالحسابيةالمتوسطات
.الدراسيةالفرقةلمتغيروفقاالبيئيةالتوعيةلنشراإلعالموسائللدورالطلبةلتقديراتالحسابيةالمتوسطات

المقارنات البعدية بطريقة شفيه للفروقات الزوجية بين متوسطات تقديرات الطلبة لدور وسائل اإلعالم ) : 11(جدول 
.لنشر التوعية البيئية  وفقا لمتغير الفرقة الدراسية 

وجاءتوالرابعة،األولىالدراسيةالفرقةبينوالخامسالرابعالمجالينفيفروقوجودالسابقالجدولمنيتضح
الثانويةبالمرحلةعهدحديثةتكوناألولىالفرقةأنإلىيعودالفرقسببأنوأعتقداألولى،الفرقةلصالحالفروق
اإلعالموسائلفيالبيئةللمواضيعجيدينمتابعيننجدهمولذلكالبيئة،المواضيععلىتركيزفيهايكونوالتي

إعالمومقرربيئية،تربيةمقررلدراسةنتيجةومواضيعهابالبيئةدرايةلديهااألولىالفرقةأنهكماالمختلفة،
األخرى،الدراسيةالفرقمنأكثرلديهمالوعيزيادةشأنهمامنلذلكاألولي،للفرقةيقدمانتربوي،اللذين

دراسةعلىسنواتومرورغيرها،منأكثرالتخصصموادبدراسةفقطتهتمالتيالرابعةالفرقةوخصوصًا
.بالبيئةتختصالتيالمقررات

:المحافظةمتغيروفقالفروق-
نشرفياإلعالموسائللدورالطلبةلتقديراتالداللةومستوىاألحاديالتباينتحليلنتائج)12(رقمالجدوليبين

.المحافظةمتغيرحسبالدراسةمجاالتعلىالبيئيةالتوعية
نتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة لتقديرات الطلبة لدور وسائل اإلعالم في نشر ): 12(جدول رقم 

.التوعية البيئية على مجاالت الدراسة حسب متغير المحافظة

:المقترحات*
:اآلتيالباحثةتقترحالدراسة،نتائجضوءفي
البيئة،لحمايةالكويتيةالجمعيةالمختلفة؛الدولةوزارات(منالكويتيالمجتمعفيالجهاتجميعتعاونضرورة•

خطةلوضع؛)الصناعيةوالمؤسساتالخاص؛القطاعمؤسساتالحكومية؛غيرالجمعياتللبيئة؛العامةالهيئة
توعويةحمالتعملأجلمنوالتكاتف)والبريةوالبحريةالجوية(الكويتيةالبيئةحمايةأجلمنمشتركتعاون

منويستفيدأرضهاعلىيسكنمنوكلالكويتيالمجتمعأفرادبينالبيئيالوعينشرعلىتعملمكثفة،تطوعية
.بيئتهاخيرات

الطلبةبينالبيئيالوعينشرفيهيتمالعالمي؛البيئةبيومكاالحتفالللبيئةفيلالهتمامالجامعةفييومتخصيص•
المعلوماتوتقديمالجامعي،الحرمداخلالبيئيالوعيلنشروذلكمختلفة،إعالميةوسائلاستخدامخاللمن

ويتعاملالسلوكيحددبيئيوطنيوعيإيجادعلىيعملمتخصص،أكاديميبشكلوحمايتهاالبيئةعنالضرورية
.القطاعاتمختلففيالبيئةمع
منالبيئيالوعينشرفياإلعالموسائللدورالكويتيالمجتمعأفراداستطالعتتناولمماثلةأخرىدراساتعمل•

.البيئيالوعيإدراكدرجةعلىالثقافية؛والمرجعيةالعمر؛متغيرأثرلمعرفةمختلفةأعمار
التيبالقوانينالتزامهمومدىالبيئة،بأهميةوالصناعاتاألعمالرجالوعيمدىتستطلعمماثلةدراسةعمل•

.حمايتهاعلىتعمل
طلبةلدىالبيئيالوعيوتعزيزتنميةفيومساهمتهاالكويتدولةفيالصيفيةاألنديةدورعندراسةإجراء•

.العامالتعليممدارس
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الدراسةخطة
الضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثير“لقياساستبانهإعدادتم

بالكلياتالمساعدالمدرسعند  اإليجابيالتفكيرعلىوأثرهاالنفسية
:مايليمراعاةفي,“الكويتبجامعةوالنظريةالعلمية

المساعدالمدرسأداءعلىومسبباتهاالمهنيةالضغوطمصادر•
    .العلميبالقسم

:مايليخاللمنالتدريسيةاألعباءجوانبتحديدوتم•
باألداءالمتعلقةالسابقةوالبحوثالدراساتعلىاإلطالع.)أ•

.العملضغوطمستوىوتحليل  المساعدللمدرسالتدريسي
.المساعدينالمدرسينمنمجموعهمعمقابالتإجراء) ب
والتدريبالتدريسمنبكلالمتعلقةبالمشكالتالباحثينخبرة) ج

.الكويتجامعةفيالعلميةباألقسام
علىوأثرها  المهنيةالضغوطأسباببينالعالقة  لمدىصورةبناء•

المساعدالمدرسعنداجتماعيةومسؤولياتقيمتنمية
:التاليةالجوانبتحديدخاللمن•
عدم\العملعبء\الوظيفيوالترقيالتطورفرصمحدودية(•

الدورصراع\العملبيئةظروف\العملقراراتاتخاذفيالمشاركة
.)الدورغموض\
السياسيةالطبيعةذاتالمشكالتعلىالوظيفيةاألعباءاثر•

.المساعدالمدرسعندواالجتماعيةواالقتصادية

أهداف الدراسة 
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي

توصيفعلىوأثرهالوظيفيةاألعباءعاملتحليلعلىالتعرف1.
\الجنسية\الجنس(التاليةالعواملمنعامللكلالعينة

العلمية–الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة
  .)الخبرة\واألدبية

القسموالجامعيةاإلدارةقراراتتغيردرجةعلىالتعرف2.
وفق,الشخصيةعواملوالالقراراتخاذومسؤوليةالعلمي
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياس

القيمتنميةفيالوظيفيةاألعباءصعوباتاثرعلىالتعرف3.
\الماديةالحوافز\الجامعيةالقوانين(منلكلااليجابية
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياسوفق)المجتمع

النتائج  
الجنس(منكلمراعيةالتدريسيةاألعباءمقياسالباحثتانطبقت•
الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة\الجنسية\
:الالتيتبينو,)الخبرة\واألدبيةالعلمية\

األفراديختلفبأنهالمساعدالمدرسعندالوظيفيالرضامستوى•
انخفضكلماأنه  حيثالعملضغوطلمسبباتأعمارهمبحسب

لهيشيرمماأكبرالعملضغطبمستوىيشعرونفأنهماألفرادعمر
.السنكباراألفراد

العملضغوطمنيعانونالمساعدينالمدرسينمعظمإن•
وقلةوالقلقالغضبمثلالسلبيةالنفسيةلالنفعاالتويتعرضون

لمصادرأبعادثالثةوأهم.العزمتثبيطأوواالنزعاج،الحيلة،
.لمطالبهماالستجابةلعدمنتيجةالعملضغوط

منسواءبالجامعةاإلداريةالممارساتمن  الضاغطةالعواملأن•
الضغوطزيادةفيدورلهاالجامعيةاإلدارةآوالكلياتإدارة

المساندةونقصالقرار،اتخاذفيالمشاركةوعدم،النفسية
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.المساعد

طبيعة الضغوط النفسية
الضغوط الطبيعية: أ 

الضغوط االجتماعية: ب

الضغوط االقتصادية : ج

الضغوط  السياسية : د

ضغوط المهنيةال:ه

اثر ضغوط األعباء التدريسية على فاعلية التفكير االيجابي عند المدرس 
المساعد بجامعة الكويت 

الخالصة
فيالضغوطتلكتزدادوعندما,آخرإلىفردمنواستجاباتهاتأثيرهاويختلفالموظفأداءعلىوالتنظيميةوالجماعيةوالوظيفيةوالخارجيةالداخليةالعملوبيئةالذاتيةضغوطتأثيرمدىعلىوالتربويونالنفسعلماءيتفق

والفردبينالمالئمةعدمفيهيكونالذيالمواقفهذهونتيجة.المنافسةمنوالقلقاإلخفاقأووااللتزاماتبالمسئولياتالوفاءعدممنوالخوفبالضغطالشعورإلىبطبيعتهيؤديالذيالحديثالعملنظامظلمتطلباتمقابل
تجربة"بأنهاتعرفثمومنبها،اإلحساسوالعملضغوطإحداثفيمهمدورالوظيفيةوالخصائصالشخصيةالفردلخصائصأنحيثالفردداخلالجسميأوالنفسيالتوازنعدممنحالةيخلقداخليتأثيرتحدثمهنتة
أعباءمنعليهاتنطويلمانظراالعملبضغوطإثقاالالمهنأكثرمنالتدريسمهنةوتعتبر."نفسهالفردأوالفردبهايعملالتيالمنظمةأوالخارجيةالبيئةفيعواملعنوينتجالفردلدىعضوياأونفسيااختالالتحدثذاتية

العلميةمكانتهارفعالىتسعىالتيالعالميةالجامعاتضمنمنالكويتجامعةالننظراالمعلمجانبمنوالشخصيةالفنيةوالمهاراتالكفاءاتمنعاليةمستوياتيتطلبالذياألمر,مستمربشكلومسئولياتومتطلبات
طالبمنالتعليميةالعمليةمنظومةحولاألكبراالهتمامينصبو.التعليممجالفيالجودةوضماناالعتمادبنظاماألخذظلفيخاصةبالجامعات،األكاديمياألداءلرصدمتزايداهتمامااألخيرةالثالثةالعقودشهدتحيث

إلىواستناداالجامعة،أهدافلتحقيقبهيضطلعونالذياألهمالدورأساسوعلىالمنظومة،هذهفيالرئيسيالبعديشكلالتدريسهيئةألعضاءاألكاديمياألداءإن,وغيرهموإداريينوأنشطةومناهجتدريسهيئةوأعضاء
منجزءالمساعدينالمدرسينأنوحيث.بهاالتدريسهيئةوأصالةوكفاياتصفاتعلىبعيدحدإلىيعتمدلطالبهاالكليةتقدمهالذىالتعليمنوعوأنبها،التدريسهيئةبكفاءة–كبيرحدإلى–تقاسجامعيةكليةأيجودةأن

عنالرضا  فاعليةوتحليلالنفسيةالضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثيرمدىوقياسااليجابيالتفكيرتنميةعلىوأثرهالمساعدينالمدرسينعندالوظيفيالرضاتوافرمدىعلىالضوءالبحثهذاسلطالمنظومةهذه
فيوأثرهااليجابيالتفكيربينالعالقةاثرعنالكشفالضروريمنأصبحلذا.وشدائدهامحنهاعلىوالتغلبوتحدياتها،الحياةمشكالتمعالتعاملفيفاعليتهوقياسالمعرفياالقتدار   فيودورهالوظيفيوالرضاالحياة
المدرسعندااليجابيةالقيمتنميةعلىالضغوطهذهواثرالنفسيةالضغوطزيادةعلىوتأثيرهاوتحليلهاالوظيفيةاألعباءواقععلىالتعرففيالدراسةمشكلةتكمنو.الكويتبجامعةالمساعدللمدرسالعلميةالمعرفةتنمية

المساعدالمدرسأنإلىالباحثةوتوصلتوالنظريةالعلميةالكلياتلجميعالكويتبجامعةالمساعدينالمدرسينعلىتطبيقهاوتمالوظيفيةاألعباءواقعلقياساستبانهالباحثتانأعدتولذلك.الكويتجامعةبكلياتالمساعد
.العلميةاألقسامداخلالمساعدللمدرسالوظيفيةاألعباءتخفيفتستطعلمواللوائحالقوانينحتىالوظيفيةلمهاممنأوالجامعيةاإلدارةقبلمنسواءنفسيةوضغوطاقلقايعاني

،  كــلــيــة الــتــربــيـــةســدريــتــرق الــج وطــاهــنــمــم الـــقس
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Statement

Very

Satisfied

Satisfied
Dissati
sfied

Very

dissatisfied
Current training & development program of T. 

A.

برنامج التطوير والتدريب الحالي

3.1 22.9 28.1 39.6

Overall department multimedia & technology 
available to you

التكنولوجيا ووسائل اإلعالم المتاحة لديك في القسم

14.6 49.0 24.0 10.4

Changes, if any, made in your department to 
improve your work environment

تغييرات القسم لتحسين بيئة العمل  

2.1 38.9 26.3 27.4

Housing allowance

بدل السكن
1.1 16.1 24.7 46.2

Health financial benefits

ةالمنافع الصحي
1.1 5.4 30.4 55.4

Retirement plan

خطة التقاعد
1.1 12.9 34.4 39.8

Tasks other than teaching put forth by your 
department

المهام األخري غير التدريس المكلف بها في قسمك

7.4 35.1 30.9 22.3

وصف مشاعر أفراد العينة  الخالل عملهم 

متطلب القيام بالقرارات الخاصة  بالوظيفة

Negative feelings

ال يوجد تماما 

being none

يوجد نادرًا

being 
least 

severe

يوجد أحيانا 
متعددة  

being 
moderate 

severe

يوجد بشدة 

وباستمرار 

being 
most 

severe

C1

Depression or frustration

أحباط واكتئاب
27.4 27.4 21.1 24.2

C2

Low esteem

قلة تقدير 
35.1 29.8 12.8 22.3

C3

Discomfort

عدم راحة 
20.0 36.8 18.9 24.2

C4

Stressed

مضغوط 
24.2 20.0 25.3 30.5

C5

Fatigue

ارهاق
24.5 24.5 34.0 17.0

C6

Distress

حزن
37.4 23.1 18.7 20.9
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منهج وإجراءات الدراسة* 
منهج الدراسة

افة في المجتمع الكويتي ومعرفة أهم الخرافات التي تنتشر في البيئة الكويتية ، وهل ما زال أفراد  لخرانتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي التحليلي ، وذلك ألن هذا المنهج يالئم طبيعة هذه الدراسة من أجل التعرف على مدى انتشار ا
.  المجتمع يعتقدون بالخرافة ويمارسونها ؟

مجتمع الدراسة
.تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته ممثال بمحافظات دولة الكويت الست

عينة الدراسة
إناث ،  ) 950( ذكور ، و) 620(منها ) 1570(،من أفراد المجتمع الكويتي ، وبعد جمع االستبانات واستبعاد غير المكتمل منها ، أصبح عدد العينة النهائي ) ذكور وإناث (فردًا ) 1700(قوامها عشوائية بلغ تم تطبيق االستبانة على عينة 

:توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها)  1(ويبين جدول رقم 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة) : 1(جدول 

الملخص
بمجموعةالدراسةوخرجتالمختلفة،نتائجهعنوالكشفالواقعهذالدراسةمحكمةاستبانهصممتالغايةهذهأجلومنانتشارها،وراءتقفالتياألسبابوأهمبهاالعينةأفرادإيمانودرجةالخرافةانتشارمدىتحليلفيالوصفيالمنهجخاللهاالباحثاناعتمد.الكويتيةالمحافظاتمختلفمنواإلناثالذكورمن)1570(قوامهاعشوائيةعينةعلىأجريتوقد،الكويتيالمجتمعفيالخرافةفيالدراسةهذهبحثت

ولمتغيراإلناث،لصالحالجنسلمتغيراإلحصائيةالداللةذاتالفروقجاءتللخرافةالعينةأفرادإيماندرجةيخصفيماالديموغرافيةالعواملتحليلوفي.الخرافاتتلكيمارسونوبالتاليبالخرافاتويعتقدونبهايؤمنونأحيانامنهمنسبةأنيمنعالذلكأنإالبالخرافة،يؤمنونالالبحثعينةأفرادأغلبأنأيضاالدراسةنتائجبينتوقدسماعاالكويتيالمجتمعفيمنتشرةزالتماالخرافةأنأهمهاالنتائجمن
  .اإلسالميالدينقيممعتتعارضالتيالخرافاتلمواجهةالدينيةالمؤسساتدورتفعيل:أهمهامنتوصياتعدةإلىالدراسةوخلصت.الكويتيالمجتمعفيالخرافةانتشارأسبابرأسعلىوالتقاليدالعاداتبعضتوارثأنالدراسةأوضحتكما.المتغيراترأسعلىالعاصمةمحافظةلصالحالمحافظة

.المجتمع–الخرافيةالعقلية–الخرافة:الدالةالكلمات*

المقدمة
غيروأخرى،ذلكعلىقادرايكونحينمامنطقيةأسبابايقدمنجدهفتارة،وراءهاتقفالتيوالمسبباتالعللعنباحثا،الشهبوتساقطوالبراكينكالطوفانحوله،منالطبيعةمظاهرلتفسرتتزايداإلنسانومحاوالتالتاريخفجرمنذ

األجيالتوارثتهاشعبيةموروثاتوأصبحتواألساطير،والخزعبالتالخرافاتأماممشرعاالبابفتحالذياألمر،آنذاكبمنظورهإبداعيةتفاسيرتعتبرولكنهااليوم،لإلنسانسطحيةتبدوتفاسيرلناأورثمماعاجزا،يكونحينمامنطقية
يخالفالكالمهذاولكنالنفسإلىوالمحببالمستعذبالكالمأي،)1994:28،العربيةاللغةمجمع("المكذوبالمستملحالكالم"ذلكتعنياللغةمعاجمفيوالخرافة.والشعوبالمجتمعاتثقافةمنيتجزأالجزءاوباتتجيلتلوجيال

منسواءعلميمفهومأليتخضعوالعقليتبريرأيإلىتستندالالتيوالممارساتاألفكار":أنهاعلىالخرافةعّرفمثًالفعيسوي،الخرافةتعرفأنحاولتالتياآلراءمنالعديدهناكفإناصطالحًاأما،الموضوعيةويناقضالحقيقة
ضرردفعأومشكلةلمواجهةالناسبعضبهيؤمن،الموضوعيالواقعمعيتناقضفكرأواعتقاد":أنهاعلىتتفقتكادالخرافةتعريفاتفإناجتماعينفسيمنظورمنأما،)1984:19عيسوي،عبدالرحمن(."التطبيقأوالنظريةحيث

مجالواالجتماعيةبالحياةتتعلقالتياألنشطةوخصوصًا،اليوماإلنسانفيهايعيشالتيالمختلفةلألنشطةنتيجةنشأتالحديثةوالخرافات.)2002:62الموسوي،نضال("وإدراكهتفسيرهعناإلنسانيعجزماتفسيرأومنفعةجلبأو،
الحديثالعصرتطوراتلتسايرأخرىأشكاًالاتخذتلكنهاقديمةجذورالخرافاتلهذهيكونوقد،)1998صالح،المحسنعبد(والوالدةالحملمجالووالزواجالخطبةمجالووالتشاؤمالتفاؤلمجالووالمرضالصحةمجالوالغيبيات
علىتساعدأنهالهاالمتابعأقناعومحاولةوترويجهاالخرافاتانتشارعلىساعدتالتيالوسائلأهممن)الحديثةاالتصالوسائلمنوغيرهاوالجرائدواالنترنتالفضائيةكالمحطات(الحديثةاإلعالموسائلوتعد،المتعلماإلنسانوتفكير
قدأنهايدعونالتيواألعشاباألدويةلبعضالترويجمثل،منواالحتيالالنصبوأحياناوالتخريفالدجلتستخدمالتيالفضائيةالمحطاتبعضهناكأننجدفمثال،تفسيرهاعنالحديثالعلميعجزقدالتيللمشاكلسريعةحلولإيجاد
فيتمادتقدالفضائيةالقنواتبعضأننجدبل،المستعصيةلألمراضالشافيالحلإيجادعلىقادرونوأنهملديهميكمناألكيدالحلأنلهاالمشاهدإقناعالقنواتهذهوتحاولمثالكالسرطانالمستعصيةاألمراضلبعضالشفاءتسبب

وتثقيفوتوجيهترشيدأداةالحديثةاألعالموسائلتكونأنمنفبدال،المشاكلهذهلحلواستغاللهماستدراجهمويحاولوناقتصاديةأواجتماعيةأونفسيةمشاكلمنيعانونالذينالمشاهديناستقطابوتحاولوالمشعوذينللدجالينالترويج
منكجزءتصورهاأخرىوأحياناأحياناالحديثةبالعلومتربطهاأنوتحاولبل،الشاذةوالظواهروالشعوذةوالدجلالخرافاتلنشرأداةبعضهاأصبحتكلهذلكمنبدال،والخطأوالصواب،والباطلوالحق،والسمينالغثبينوتحكيم

الموروثهذاوشأنواألجداداآلباءمنتوارثهتمكبيرشعبيموروثلديهمجتمعفهواألخرىالمجتمعاتسائرمثلمثلهالكويتيوالمجتمع.)1998صالح،المحسنعبد(الثقافيةمستوياتهماختالفعلىالناسمنالسذجبذلكوتستغلالدين
وهووالجهلاألميةبهتنتشرمجتمعالنفطقبلالكويتيفالمجتمع،الدينيوالوعيالتعليموانتشارالنفطظهورقبلواألجداداآلباءمنتوارثهتمماوخصوصاوالخزعبالتالخرافاتمنبهبأسالبعدديزخمفهو،األخرىالمجتمعاتشأن

،الودعضربخاللمنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكللبعضالحلولإليجادأو،البخورمنمعينةبأنواعكالتبخروالحسدالعينمنلالستشفاءإماويستخدمونهاللخرافاتيلجئونالمجتمعهذاأفرادوكان،المتعلمينبندرةيتسممجتمع
،العلميالتطورهذامنالرغموعلى.والدينيةالعلميةللحقائقالمنافيةالخرافاتونبذاألمورتحليلعلىالقدرةالكويتيالفردلدىأصبح،الدينيالوعيتزايدومعوالمثقفينالمتعلمينأعدادوتزايدالمجتمعوتطورالنفطاكتشافبعدولكن

زالتماالخرافةأنعلىمؤشرالتفسيراتوهذه.علميأودينيأساسعلىتعتمدالمنطقيةغيرتفسيراتمسامعناعلىيترددماوكثيرا.أحياناإليهاويلجأبالخرافةيعتقدالبعضمازالأنهإال،المتعلمينأعدادوازدياد،الدينيوالوعي
فيمنتشرةمازالتالتيالخرافاتأهمعلىالتعرفلمحاولةالدراسةهذهإجراءضرورةللباحثينسّوغفقدالكويتيالمجتمعفيالخرافةانتشارمدىتقيسسابقةدراساتوجودلندرةونظرا،الكويتيالمجتمعأفرادبينومنتشرةمستمرة

.انتشارهاوأسباببهاالمجتمعأفراداعتقادومدىالكويتيةالبيئة

).دراسة ميدانية( الخرافة في المجتمع الكويتي بين االعتقاد والممارسة

جامعة الكويت–كلية التربية 
مزنة سعد العازمي. د، خالد مجبل الرميضي.د

%النسبة التكرارالمتغير

الجنس
62039.5ذكر
95060.5أنثى

العمر

15-2582052.2
26-4033521.3
41526.4فأكثر41

الحالة االجتماعية

68843.8أعزب
80151متزوج
815.2مطلق

المحافظة

22514.3العاصمة
21113.4حولي

27817.7األحمدي
30919.7الفروانية
30119.2الجهراء

24615.7مبارك الكبير

المستوى التعليمي للمفحوص

28318متوسط فأقل
39525.2ثانوي

89256.8جامعي فما فوق 

مستوى الدخل
30319.3دينار كويتي500أقل من 

84854دينار كويتي1000إلى 500من 
41926.7دينار كويتي1000أكثر من 

1570100.0المجموع الكلي

أداة الدراسة* 
تنتشر في البيئة الكويتية ، وذلك باالستفادة من أدوات القياس التي تضمنتها الدراسات السابقة في تي لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة صممت للتعرف على مدى انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي ومعرفة أهم الخرافات ال

وقد مرت االستبانة بعدة مراحل قبل الوصول إلى الصيغة النهائية حيث تم تجريب الصيغة األولية   ) . 2006أبوجازية وآخرون ، ( ودراسة ) 1984العيسوي ، (األدب النظري عن الخرافة ، والدراسات التي تم االستفادة منها دراسة 
ة لسؤالهم عن مدى انتشار الخرافة في راسمفحوصًا نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ، باإلضافة إلى إجراء مقابالت مفتوحة مع عدد من األكاديميين المختصين في مجال الد) 50(لالستبانة على عينة من المفحوصين بلغ عددهم 

:ذف وتعديل وإضافة ، تم تعديل االستبانة وأصبحت بشكلها النهائي تتكون من خمسة أقسام ن حالمجتمع الكويتي وأسباب انتشارها ، وفي ضوء هذا التجريب على المفحوصين باإلضافة إلى المالحظات التي أبداها األكاديميين المختصين م
:القسم األول 

:تضمن البيانات الديموغرافية للمفحوصين وهي 
.ذكر، أنثى: النوع -
.فأكثر 41، 40-26، 25-15: العمر وله ثالث مستويات -
.أعزب ، متزوج ، مطلق : الحالة االجتماعية ولها ثالث مستويات -
العاصمة ، حولي ، األحمدي ، الفروانية ، الجهراء ، مبارك الكبير: المحافظة ولها ست مستويات -
.متوسط فأقل ، ثانوي ، جامعي فما فوق : المستوى التعليمي للمفحوص وله ثالث مستويات -
.1000ك ، أكثر من .د1000إلى500ك ، من .د500أقل من : مستوى الدخل وله ثالث مستويات-

:  القسم الثاني
:فقرات االستبانة ، وقد تضمنت ثالثة جوانب 

وهي عبارة  . تبانة يقيس مدى انتشار الخرافة سماعًا بين أفراد عينة الدراسةالسيمكن التعرف على مدى انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي من خالل انتشار سماعها بين أكبر عدد من أفراد المجتمع ، و هذا الجانب من ا:الجانب األول 
:خرافة ، تم توزيعها على خمس محاور وهي كالتالي ) 31(عن  

)5-1( الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب، الفقرات من. 1
)12-6( الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد، الفقرات من. 2

)18-13( الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات ، الفقرات من. 3
)27-19( الخرافات المتعلقة بالتشاؤم والنحس ، الفقرات من. 4
)31-28( الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض ، الفقرات من. 5

فإن  ) بنعم(وتم ترميزها بأرقام متدرجة تعكس الوزن الكمي لالستجابة ، بطريقة تناسب المعالجة اإلحصائية فإذا كان المفحوص قد سمع بها وأجاب ) نعم ، ال ( وقد صيغت فقرات االستبانة على شكل جمل  اتبعت بسلم ثنائي مكون من فئتين 
) .صفر(فإن هذه االستجابة تأخذ ) ال(، أما إذا كانت اإلجابة )  1(هذه االستجابة تأخذ رقم 

، وقد تم ترميزها أيضًا بأرقام متدرجة  ) اعتقد ، أحيانا ، ال اعتقد(فئات ث وهي نفس المحاور الخمسة ولكن في هذا الجانب وظفت الفقرات لكي تقيس درجة اعتقاد أفراد عينة الدراسة بالخرافة بسلم إجابة مكون من ثال:الجانب الثاني 
) .1(فإن هذه االستجابة تأخذ الرقم ) ال اعتقد(، أما إذا كان ) 2(فإن هذه االستجابة تأخذ الرقم ) أحيانا(، أما إذا كان ) 3(فإن هذه االستجابة تأخذ الرقم ) اعتقد(تناسب المعالجة اإلحصائية ، فإذا كانت إجابة المفحوص بـ 

:وألغراض التحليل اإلحصائي فقد اعتمد الباحثان ترتيب المتوسطات للفقرات المتعلقة بهذا الجزء حسب المحك التالي 
.اعتقد) 3–2.45( المتوسطات -
.أحيانا ) 2.44–1.45( المتوسطات -
.ال اعتقد) 1.44–فما دون0.44( المتوسطات -

سمعنا بهذه الخرافة ، بينما سوف تستبعد استجابات األفراد الذين أجابوا في الجانب  " نعم"ب األول بـ جانويجدر بالمالحظة أنه في حالة تحليل هذا الجزء من االستبانة إحصائيا ، فإنه سوف يعتمد فقط على استجابات األفراد الذين أجابوا في ال
.لم نسمع بهذه الخرافة ، ألنه منطقيا لن تكون لها قيمة ذات داللة إحصائية " ال"األول بـ 

:الجانب الثالث 
ابات المفحوصين في الدراسة االستطالعية تم تحويل السؤال المفتوح إلى سؤال متعدد االختيار ،  ستجفهو يتعلق بأهم األسباب المؤدية إلى انتشار الخرافة  وقد كان هذا السؤال عبارة عن سؤال مفتوح في الدراسة االستطالعية ، ومن خالل ا

، وقد تم ترميزها كما في الجانب الثاني من القسم الثاني من  )أوافق ، أحيانا ، ال أوافق(حيث تم تجميع خمس أسباب من استجابات المفحوصين بالمرحلة االستطالعية ، صيغت على شكل جمل اتبعت بسلم إجابة مكون من ثالث فئات 
.االستبانة 

.وألغراض التحليل اإلحصائي تم  ترتيب المتوسطات حسب المحك الذي ورد في الجانب الثاني أيضا

:هدف الدراسة وأسئلتها * 
ا هي أهم األسباب التي تسببت في وجودها، وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة  ومهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي و أي الخرافات أكثر انتشارا وما مدى اعتقاد أفراد المجتمع بها،

:  التالية
أي الخرافات أكثر انتشارًا من غيرها في المجتمع الكويتي سماعًا ؟-1
أي الخرافات أكثر اعتقادا بها في المجتمع الكويتي ؟  -2
يمي للمفحوص ، ومستوى الدخل ؟  تعلبين أفراد عينة الدراسة في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغيرات النوع ، والعمر ، والحالة االجتماعية ، والمحافظة ، والمستوى ال0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى--3
ما هي أهم األسباب التي زادت من انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي ؟ -4

:المعالجات اإلحصائية * 
:المعالجات اإلحصائية 

، تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، وقد تم  ) SPSS(لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال البيانات في جهاز الحاسوب لتحليلها باستخدام برنامج 
:استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

.تم استخدام التكرارات والنسب المئوية وذلك لمعرفة مدى انتشار الخرافة سماعًا في المجتمع الكويتي : لإلجابة عن السؤال األول -1
.تم استخدام التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة : لإلجابة عن السؤال الثاني والرابع -2
للتعرف على دالالت الفروق بين المتوسطات في استجابات عينة الدراسة ، وفقًا لمتغيرات النوع ، والعمر ،) تحليل التباين األحادي (، و) ت(تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واختبار: لإلجابة عن السؤال الثالث -3

للمقارنات البعدية من أجل تحديد الفروق الدالة إحصائيًا ، وفي المرحلة النهائية تم تبويب المعلومات وتنظيمها في Scheffe)(، والحالة االجتماعية ، والمحافظة ، والمستوى التعليمي للمفحوص ، ومستوى الدخل ، وتم استخدام اختبار شفيه 
.جداول ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهدف الدراسة وتجيب على التساؤالت التي تضمنتها الدراسة

:خالصة النتائج * 
:توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

فيمنتشرةزالتماالخرافاتأنعلىيدلوهذاقبل،منسمعاهاتمقدباالستبانةوردتالتيالخرافاتأنالدراسةعينةأفرادأغلبأفادإذسماعًا،الكويتيالمجتمعفيمنتشرةالخرافةأنالسابقةالنتائجعرضمنيتبين
وردتالتيالخرافاتبكليعتقدونالالعينةأفرادأغلبأنإالسماعاانتشارهامنالرغمعلىولكن.والتعليمالحضارةوازديادالنفط،اكتشافبعدأتيالذيالكبيرالتطورمنالرغمعلىتندثرولمالكويتالمجتمع

.باالستبانة
.اإلناثلصالحالفروقوكانت)0.05(داللةمستوىوعندالخمسةالمحاورجميعفيالنوعلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظهرت

41و40-26(العمريةالفئةمنأكثربالخرافةلالعتقادعالياتجاهلهم)سنة25-15(العمريةالفئةأنويالحظالعمرلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت
ومغامرةاندفاعًاوأكثرواستقرارًانضجًاأقلالعمرمنالفئةهذهأنذلكيرجعوقد،)فوقفماسنة

بينوالخامساألولالمحورفيوكذلكواألعزبالمطلقبيناألولالمحورفياالجتماعيةالحالةلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقهناكأنإلىالدراسةوجدت
واألسريالنفسياالستقرارعدممنيعانيالمطلقالشخصأنإلىذلكيعودوربما،والمتزوجاألعزبمنأكثربالخرافةاالعتقادنحوعالياتجاهلهالمطلقأنإذ،المطلقلصالحالفروقجاءتوقد،والمتزوجالمطلق
.الخرافاتهذهخاللمنالزوجةحياتهفشليبررأنويحاول
محافظةبينالثانيالمحورفيفروقهناكأنالدراسةوجدتوقد،)0.05(داللةمستوىوعندالحافظةلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت

أنوجدأيضا،الكبيرمباركلصالحالفروقوكانتالكبيرومباركالفروانيةمحافظةسكانبينوفروقالفروانية،منطقةسكانمنأكثربالخرافةاالعتقادنحوعالياتجاهلهمالعاصمةسكانأنإذالفروانيةوالعاصمة
سكانأنويالحظ،الكبيرمباركلصالحالفروقوكانتالكبيرومباركالجهراءمحافظةبينالمحورهذافيأيضًافروقووجدت،العاصمةلصالحالفروقوكانتالعاصمةوالجهراءمحافظةبينفروقأيضاهناك

.)1.55(الحسابيالمتوسطبلغإذبالخرافةلالعتقادميًالالمحافظاتأكثرالعاصمةمحافظ
التعليميمستواهموالذينوأقلثانويالتعليميمستواهمالذينبين)0.05(داللةمستوىعندالتعليميالمستوىلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت
.فأقلالثانويلصالحالفروقوكانتفوق،فماجامعي
اتجاهلهمكويتيدينار500منأقلدخولهمالذيناألشخاصأنإذ)0.05(داللةمستوىعندالدخلمستوىلمتغيروفقًابالخرافةاالعتقاددرجةفيالحسابيةالمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقالدراسةوجدت

ممارسةخاللمنللغنييسعوناألقلالدخوللذويالمتدنيةاالقتصاديةالظروفأنذلكيعودوربما،كويتيدينار1000منوأكثر-500بينماتترواحدخولهمالذيناألشخاصمنأكثربالخرافةاالعتقادنحوعاٍل
.المالإنفاقمصادرعلىحرصًاأكثريكونونالذينالمرتفعةالدخولذويبخالف،منهايعانونالتياالقتصاديةللمشكالتوحلالسريعللكسبتؤديقدبأنهايعتقدالتيالخرافات

"يليه،"األميةوانتشارالتعليممستوىانخفاض"الثالثةبالمرتبةيليه،الثانيةبالمرتبة"الدينيالوازعضعف"ويأتيثم،والمعتقداتوالتقاليدالعاداتبعضتوارثهوالخرافةانتشارأسبابأكثرأنالدراسةوجدت
.الخرافةانتشاروراءاألسبابأقلكانتفقد،"والنفسيةاالجتماعيةالمشاكلمناليأسحاالت"،أماالخرافيةاألفكاروتنشرتعززالتياإلعالموسائلمتابعة

:نتائج الدراسة ومناقشتها
:فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وفق أسئلتها وقد كانت كالتالي

؟"أي الخرافات أكثر انتشارًا من غيرها في المجتمع الكويتي سماعًا:" النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوًال 
يقيس مدى انتشار الخرافة سماعًا بين أفراد عينة الدراسة ، والتعرف على  نة يمكن التعرف على مدى انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي من خالل انتشار سماعها بين أكبر عدد من األفراد ، و هذا الجانب من االستبا

:أكثرها سماعًا ، ولذلك فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لفقرات االستبانة موزعة على المحاور الخمس كالتالي 
:الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : المحور األول -

) :2(راسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم الدويشتمل هذا المحور على خمس فقرات تتعلق بالخرافات الموجودة بالمجتمع الكويتي حول موضوع الزواج واإلنجاب وكانت استجابة أفراد عينة 

:الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد : المحور الثاني -
) :3(ة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم راسويشتمل هذا المحور على سبع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي حول الوقاية من الحسد وكانت استجابة أفراد عينة الد

الذين لم يسمعوا بهاالذين سمعوا بالخرافةالفقرةم

%التكرار%التكرار
82552.574547.5بقرصهاقامتمنزواجفييسرعزفافهاليلةفيالعروسركبةقرص1
89256.867843.2أواليتزوجيسبقفمنالخشبلطرقيتسابقاأنفعليهماالوقتنفسفيالكلمةنفساثناننطقإذا2
53534.1103565.9أخرىمنزوجهازواجيعنيمقلوبةلعباءتهاالمرأةلبس3
85254.371845.7)سنواتلسبعيدومقدمالسببالحملتأخروهو(للكبسةيعرضهماقدنفساءألخرىالنفساءالمرأةأوالعروسرؤية4
67643.186456.9أطفالينجبالفإنهمستلقيوهوالصبيةأحدتخطيتإذا5

:الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات : المحور الثالث -
) :4(د عينة الدراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم فراويشتمل هذا المحور على سبع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بجلب الرزق وقضاء الحاجات ، وكانت استجابة أ

الذين لم يسمعوا بهاالذين سمعوا بالخرافةالفقرةم
%التكرار%التكرار

62439.794660.3البيتمنوالشياطينالحسديطرد)عظمأوشعرأوجلد(الذئبمنأثرأيتعليق1
91458.265641.8عنهالحسديزيلالمحسودرأسعلىإناءفيالرصاصصب2
127681.329418.7الحسدمنيقيالبخورمنمعينهبأنواعالتبخر3
110370.346729.7الحسدمنيقيالملححمل4
57334.2103365.8الحسدمنتحميهالطفلوسادةتحتالحديدمنقطعةوضع5
92058.665041.4الحسدمنيحميالجديدةالسيارةأمامبيضةكسر6
94860.462236.6الحسديمنعالمنزلجدارعلىكفبصمةأوالبيتبابعتبةعندالديكأوالدجاجةذبح7

:الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع -
) :5(دراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم الويشتمل هذا المحور على تسع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بالتشاؤم والنحس ، وكانت استجابة أفراد عينة

الذين لم يسمعوا بهاالذين سمعوا بالخرافةالفقرةم
%التكرار%التكرار

32020.4125079.6الحراماهللالبيتستحجأنهايعنيمقلوبةلعباءتهاالمرأةلبس1
113772.443327.6الرزقلكيجلبقدالكريمةاألحجاروالخرزبعضلبس2
116874.440225.6يأتيكسوفرزقهناكأنيعنيفهذااليمينيدكبطنحككإذا3
62439.794660.3رزقيأتيكفسوففيهأنتمكانفيالماءأوالقهوةانسكبتإذا4
84353.772746.3الخيرعلىيدلفهذاالبيتحولتحوم)الحشراتمننوع(بوبشيرهصادفتإذا5
12247834622ورزقخيريأتيكسوفاليمينعينكرفتإذا6
101664.755435.3دينرجلأوعالماالمولوديجعلالمدرسةأوالمسجدفيالمولودسرةوضع7

:الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض : المحور الخامس -
) :6(الدراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم نة ويشتمل هذا المحور على ثالث فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بالصحة والمرض ، وقد كانت استجابة أفراد عي

الذين لم يسمعوا بهاالذين سمعوا بالخرافةالفقرةم
%التكرار%التكرار

112871.844228.2شؤمنذيرفإنهاليسارعينكرفتإذا1
135886.521213.5كثيراستبكيفإنككثيراضحكتإذا2
105867.451232.6اليومهذاعنونحسشؤمنذيرفهذاالصباحفيسوداءقطةرأيتإذا3
77449.469650.7لآلخرينوالموتالشؤمتجلبالحتىللبحرالعدةتنهيحينالمرأةتذهب4
70544.986555.1شؤمنذيرالمقصفتح5
84053.573046.5ماالتفقدسوفأنكيعنيفهذااليساريدكبطنحككإذا6
91658.365441.7يحدثالحتىالحمامفيقولهفعليكسيئحلمحلمتإذا7
37223.7119876.3شؤمنذيرذلكيكونالصباحفياألعوررؤيتك8
111370.945729.1شؤمنذيروالغرابالبومرؤية9

؟" أي الخرافات أكثر اعتقادًا بها في المجتمع الكويتي:" النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيًا 
سمعنا بهذه الخرافة ، بينما سوف تستبعد  " نعم"فراد الذين أجابوا بـاألترتبط استجابات المفحوصين في هذا الجزء على استجابات المفحوصين في الجزء األول من االستبانة ، ولذلك سوف يتم فقط احتساب استجابات 

ة واالنحرافات المعيارية للتعرف على درجة  ابيلم نسمع بهذه الخرافة ، وللتعرف على درجة اعتقاد أفراد العينة بالخرافة فقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحس" ال"استجابات األفراد الذين أجابوا بـ
:اعتقاد أفراد العينة بالخرافة ، موزعة على المحاور الخمس كالتالي 

:الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : المحور األول -
) :7(راسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم الدويشتمل هذا المحور على خمس فقرات تتعلق بالخرافات الموجودة بالمجتمع الكويتي حول موضوع الزواج واإلنجاب وكانت استجابة أفراد عينة 

الذين لم يسمعوا بهاالذين سمعوا بالخرافةالفقرةم
%التكرار%التكرار

99263.257836.8عد النجوم ليال يسبب انتشار الثواليل بالجسم1
132384.324715.7أكل السمك مع اللبن يسبب البرص2
81251.775848.3غسل الطفل بماء البرد يقلل نمو الشعر في جسمه إذا كبر3

؟" أي الخرافات أكثر اعتقادًا بها في المجتمع الكويتي:" النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيًا 
سمعنا بهذه الخرافة ، بينما سوف تستبعد  " نعم"فراد الذين أجابوا بـاألترتبط استجابات المفحوصين في هذا الجزء على استجابات المفحوصين في الجزء األول من االستبانة ، ولذلك سوف يتم فقط احتساب استجابات 

ة واالنحرافات المعيارية للتعرف على درجة  ابيلم نسمع بهذه الخرافة ، وللتعرف على درجة اعتقاد أفراد العينة بالخرافة فقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحس" ال"استجابات األفراد الذين أجابوا بـ
:اعتقاد أفراد العينة بالخرافة ، موزعة على المحاور الخمس كالتالي 

:الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : المحور األول -
) :7(راسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم الدويشتمل هذا المحور على خمس فقرات تتعلق بالخرافات الموجودة بالمجتمع الكويتي حول موضوع الزواج واإلنجاب وكانت استجابة أفراد عينة 

:الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد : المحور الثاني -
) :8(ة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم راسويشتمل هذا المحور على سبع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي حول الوقاية من الحسد وكانت استجابة أفراد عينة الد

الفقرةم

المتوساعتقد بهاأحياناال اعتقد بها
ط 

الحساب
ي

االنحرا
ف 

المعيار
ي

درجة 
االعتقاد التكرا

%التكرار%التكرار%ر

64778.412915.6495.91.280.56بقرصهاقامتمنزواجفييسرعزفافهاليلةفيالعروسركبةقرص1
4

ال يعتقدون 
بها

63270.919121.4697.71.370.62أواليتزوجيسبقفمنالخشبلطرقيتسابقاأنفعليهماالوقتنفسفيالكلمةنفساثناننطقإذا2
3

ال يعتقدون 
بها

43681.56612.3336.21.250.55أخرىمنزوجهازواجيعنيمقلوبةلعباءتهاالمرأةلبس3
7

ال يعتقدون 
بها

لسبعيدومقدمالسببالحملتأخروهو(للكبسةيعرضهماقدنفساءألخرىالنفساءالمرأةأوالعروسرؤية4
54664.118121.212514.71.510.73)سنوات

أحيانًا8

51275.79714.3679.91.340.65أطفالينجبالفإنهمستلقيوهوالصبيةأحدتخطيتإذا5
1

ال يعتقدون 
بها

:الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات : المحور الثالث -
) :9(د عينة الدراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم فراويشتمل هذا المحور على سبع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بجلب الرزق وقضاء الحاجات ، وكانت استجابة أ

الفقرةم

المتوساعتقد بهاأحياناال اعتقد بها
ط 

الحساب
ي

االنحرا
ف 

المعيار
ي

درجة 
االعتقاد التكرا

%التكرار%التكرار%ر

50280.4644.1583.71.290.62البيتمنوالشياطينالحسديطرد)عظمأوشعرأوجلد(الذئبمنأثرأيتعليق1
6

ال يعتقدون 
بها

65571.716518.19410.31.390.66عنهالحسديزيلالمحسودرأسعلىإناءفيالرصاصصب2
6

ال يعتقدون 
بها

76359.829022.722317.51.580.77الحسدمنيقيالبخورمنمعينهبأنواعالتبخر3
أحيانًا1

67461.124021.818917.11.560.76الحسدمنيقيالملححمل4
أحيانًا8

41777.76812.7529.71.320.64الحسدمنتحميهالطفلوسادةتحتالحديدمنقطعةوضع5
2

ال يعتقدون 
بها

6537114115.312613.71.430.72الحسدمنيحميالجديدةالسيارةأمامبيضةكسر6
1

ال يعتقدون 
بها

74378.411712.3889.31.310.63الحسديمنعالمنزلجدارعلىكفبصمةأوالبيتبابعتبةعندالديكأوالدجاجةذبح7
2

ال يعتقدون 
بها

:الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع -
) :10(دراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم الويشتمل هذا المحور على تسع فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بالتشاؤم والنحس ، وكانت استجابة أفراد عينة

الفقرةم

المتوساعتقد بهاأحياناال اعتقد بها
ط 

الحساب
ي

االنحرا
ف 

المعيار
ي

درجة 
االعتقاد التكرا

%التكرار%التكرار%ر

1
الحراماهللالبيتستحجأنهايعنيمقلوبةلعباءتهاالمرأةلبس

23774.15717.8268.11.340.62
3

ال يعتقدون 
بها

2
الرزقلكيجلبقدالكريمةاألحجاروالخرزبعضلبس

88477.714412.71099.61.320.64
0

ال يعتقدون 
بها

59951.335230.121718.61.670.77يأتيكسوفرزقهناكأنيعنيفهذااليمينيدكبطنحككإذا3
أحيانًا0

41967.112319.78213.11.460.71رزقيأتيكفسوففيهأنتمكانفيالماءأوالقهوةانسكبتإذا4
أحيانًا6

42149.923327.618922.41.720.80الخيرعلىيدلفهذاالبيتحولتحوم)الحشراتمننوع(بوبشيرهصادفتإذا5
أحيانًا5

69756.932126.220616.81.600.76ورزقخيريأتيكسوفاليمينعينكرفتإذا6
أحيانًا0

54353.424624.222722.31.690.81دينرجلأوعالماالمولوديجعلالمدرسةأوالمسجدفيالمولودسرةوضع7
أحيانًا4

:الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض : المحور الخامس -
) :11(الدراسة موزعة وفق ما هو مبين في جدول رقم نة ويشتمل هذا المحور على ثالث فقرات تتعلق بالخرافات المنتشرة في المجتمع الكويتي وتتعلق بالصحة والمرض ، وقد كانت استجابة أفراد عي

الفقرةم

المتواعتقد بهاأحياناال اعتقد بها
سط 
الحسا
بي

االنحر
اف 
المعيا
ري

درجة 
االعتقاد التكرا

%التكرار%التكرار%ر

1
شؤمنذيرفإنهاليسارعينكرفتإذا

67459.826123.119317.
11.570.76

أحيانًا6

2
كثيراستبكيفإنككثيراضحكتإذا

55841.139729.240329.
71.890.83

أحيانًا4

3
اليومهذاعنونحسشؤمنذيرفهذاالصباحفيسوداءقطةرأيتإذا

75371.219318.211210.
61.390.67

2
ال يعتقدون 

بها

61379.2769.885111.320.66لآلخرينوالموتالشؤمتجلبالحتىللبحرالعدةتنهيحينالمرأةتذهب4
1

ال يعتقدون 
بها

5
شؤمنذيرالمقصفتح

46566155228512.
11.460.70

أحيانًا0

6
ماالتفقدسوفأنكيعنيفهذااليساريدكبطنحككإذا

5386418922.511313.
51.490.72

أحيانًا1

7
يحدثالحتىالحمامفيقولهفعليكسيئحلمحلمتإذا

50555.120722.620422.
31.670.81

أحيانًا7

8
شؤمنذيرذلكيكونالصباحفياألعوررؤيتك

29278.54612.4349.11.310.63
0

ال يعتقدون 
بها

65868.119917.9156141.460.72شؤمنذيروالغرابالبومرؤية9
أحياناً 7

بين أفراد عينة الدراسة في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغيرات النوع ، والعمر ، والحالة االجتماعية ، والمحافظة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:"  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثالثًا
؟  " ، والمستوى التعليمي للمفحوص ، ومستوى الدخل

، وتحليل التباين  األحادي ، وذلك للتعرف على درجة إيمان أفراد عينة الدراسة بالخرافة ، وفقًا لمتغير النوع ، والعمر ،  " ت"لإلجابة عن هذا السؤال ، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واختبار 
:والحالة االجتماعية ، والمحافظة ، والمستوى التعليمي للمفحوص ، ومستوى الدخل ، وقد كانت نتائج التحليل اإلحصائي كالتالي 

:الفروق وفق متغير النوع : أوال
.ومستوى الداللة  وفقا لمتغير النوع " ت"التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 12( يبين الجدول رقم 

الفقرةم

المتواعتقد بهاأحياناال اعتقد بها
سط 
الحسا
بي

االنح
راف 
المعيا
ري

درجة 
االعت
قاد

التكرا
%التكرار%التكرار%ر

.61061.51982018418بالجسمالثواليلانتشاريسببليالالنجومعد1
51.570.78

أحيانًا5

.5033834325.947736البرصيسبباللبنمعالسمكأكل2
11.980.86

أحيانًا1

.34242.122127.224930كبرإذاجسمهفيالشعرنمويقللالبردبماءالطفلغسل3
71.890.84

أحيانًا5

الخرافات المتعلقة :" ، وتبين أن أعلى متوسط حسابي لفئة الذكور في المحور الخامس ) ذكر ، أنثى(يالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بسبب اختالف النوع 
، أما بالنسبة للمتوسط  ) 0.505(، بانحراف معياري " الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : " في المحور األول ) 1.31(، وبلغ أدنى متوسط حسابي ) 0.708( بانحراف معياري ) 1.75(، إذ بلغ " بالصحة والمرض 

) .0.469(وبانحراف معياري قدره ) 1.49(الحسابي الكلي لفئة الذكور فقد بلغ 
في المحور ) 1.37(، وبلغ أدنى متوسط حسابي ) 0.712( بانحراف معياري ) 1.87(، إذ بلغ " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" كما يتبين من الجدول أن أعلى متوسط حسابي لفئة اإلناث في المحور الخامس 

) .0.475(وبانحراف معياري قدره ) 1.57(، أما بالنسبة للمتوسط الحسابي الكلي لفئة اإلناث فقد بلغ ) 0.505(، بانحراف معياري " الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : " األول 
.وكانت الفروق لصالح اإلناث ) 0.05(ى داللة ستووجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير النوع في جميع المحاور الخمسة وعند م) 12(ويتبين من جدول رقم 

.:الفروق وفق متغير العمر : ثانيا 

المحور
أنثىذكر

مستوى "ت" قيمة
الداللة المتوسط العدد

الحسابي
االنحراف 
المتوسط العددالمعياري

الحسابي
االنحراف 
المعياري

2.2040.028-4741.310.5058811.370.522الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : المحور األول 
2.0190.044-5611.390.5649101.460.564الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 

4.0240.000-5841.490.5359271.610.591الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات : المحور الثالث 
3.6750.000-5891.490.5489311.610.576الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

3.2100.001-5661.750.7089021.870.712الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
3.1130.002-6101.490.4699461.570.475الكلي

-15(سنة ، كما تبين وجود فروق بين الفئة العمرية ) 25-15(في المحور األول والرابع والخامس ، وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية ) فما فوق 41( والفئة العمرية ) 25-15(ويبين الجدول وجود فروق بين الفئة العمرية 
.  سنة ) 25-15(في المحور الرابع والخامس ، وجاءت الفروق لصالح الفئة العمرية ) 40-26( والفئة العمرية ) 25

:الفروق وفق متغير الحالة االجتماعية : ثالثا 
.غير الحالة االجتماعيةلمتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة  للتعرف على درجة االعتقاد بالخرافة وفقا ) 15( يبين الجدول رقم 

المحور

فما فوق15-2526-4041

مستوى "ف"قيمة 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1.370.5191.360.5261.310.5021.490.226الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 

1.470.5781.390.5221.410.5672.910.055الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 

1.590.5811.550.5721.490.5514.480.011الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 

1.620.5781.520.5441.490.5577.430.001الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

1.880.7281.760.7071.760.6805.470.004الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
1.580.4711.500.4581.490.4866.980.001الكلي

، وتبين أيضا من الجدول اتفاق الفئات العمرية الثالث في أعلى متوسط ) فما فوق41، 40-26، 25-15(يالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير العمر 
و ) 0.728(فما فوق ، بانحرافات معيارية 41و 40-26للفئتين )  1.76( و 25-15للفئة العمرية ) 1.88(، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" حسابي والذي جاء في المحور الخامس 

) 0.519(بانحرافات معيارية ) 1.31(و) 1.36(و ) 1.37(، إذ بلغت " الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : " على التوالي ، وكذلك في أدنى المتوسطات الحسابية والذي جاء في المحور األول ) 0.680(و) 0.707(
.أيضا على التوالي ) 0.502(و) 0.526(و 

، في المحور الثالث والرابع والخامس ،إذ وجدت فروق ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير العمر وعند مستوى داللة ) 13(ويتبين من الجدول رقم 
.على التوالي ) 0.004(و) 0.001(و) 0.011(عند مستوى الداللة ) 5.47(و) 7.43(و ) 4.48" (ف"ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 

.اتجاهات الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير العمر) 14(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

فما فوق4041-2526-15المتوسطاتالفئاتالمحور

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 
15-251.59

26-401.55
1,490.10فوقفما41

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

15-251.62
26-401.520.09

1.490.12فما فوق41

الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
15-251.88
26-401.760.11

1.760.12فما فوق41

، وتبين أيضا من الجدول اتفاق الفئات العمرية الثالث في أعلى متوسط ) أعزب ، متزوج ، مطلق (يالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية 
و ) 0.702(و) 0.722(لفئة المطلق ، بانحرافات معيارية  ) 1,98( لفئة المتزوج و) 1.77( لفئة األعزب و) 1.86(، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" حسابي والذي جاء في المحور الخامس 

لفئة المتزوج وبانحرافات ) 1.33(لفئة األعزب و ) 1.34(، إذ بلغت " الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : " على التوالي ، كما اتفقت فئة األعزب والمتزوج  في أدنى متوسط حسابي والذي جاء في المحور األول ) 0.708(
".الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد :" وكان ذلك للمحور الثاني ) 0.642(وبانحراف معياري ) 1.54(أيضا على التوالي ، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي لفئة المطلق ) 0.509(و ) 0.499(معيارية

، في المحور األول والثاني والرابع والخامس ،إذ  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية وعند مستوى داللة ) 15(ويتبين من الجدول رقم 
.على التوالي ) 0.008(و) 0.000(و) 0.003(و) 0.001(عند مستوى الداللة ) 4.88(و) 8.36(و) 6.01(و ) 7.21" (ف"وجدت فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 

.اتجاهات الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير العمر) 16(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

المحور
مطلقمتزوجأعزب

قيمة 
"ف"

مستوى 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1.340.4991.330.5091.580.6727.2الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 
10.001

1.480.5811.390.5371.540.6426.0الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 
10.003

1.590.5691.530.5631.620.6792.5الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 
20.081

1.620.5721.510.5501.670.6428.3الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 
60.000

1.860.7221.770.7021.980.7084.8الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
80.008

1.570.4541.490.4761.650.5776.8الكلي
60.001

في المحور األول والخامس ، وجاءت الفروق لصالح فئة  ) المطلق(و ) المتزوج(، كما تبين وجود فروق بين فئة ) المطلق(في المحور األول ، وجاءت الفروق لصالح فئة ) المطلق(و) األعزب(ويبين الجدول وجود فروق بين فئة 
) .األعزب(في المحور الرابع والخامس ، وجاءت الفروق لصالح فئة ) المتزوج(و ) األعزب(، أيضا وجدت فروق بين فئة ) المطلق(

:الفروق وفق متغير المحافظة : رابعًا 
.غير المحافظةلمتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة  للتعرف على درجة االعتقاد بالخرافة وفقا ) 17( يبين الجدول رقم 

مطلقمتزوجأعزبالمتوسطاتالفئاتالمحور

الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 
1.340.23أعزب

1.330.24متزوج
1.58مطلق

الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 
1.48أعزب

1.390.091متزوج
1.54مطلق

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

1.62أعزب
1.510.11متزوج
1.67مطلق

الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
1,86أعزب
1.770.20متزوج
1.98مطلق

:"  اتفاق المحافظات الست في أعلى متوسط حسابي والذي جاء في المحور الخامس دوليالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير المحافظة ، وتبين أيضا من الج
لمحافظة الجهراء و مبارك الكبير،  ) 1.91(لمحافظة الفروانية ، و) 1.79( لمحافظة األحمدي ، و) 1.91(لمحافظة حولي و) 1.85( لمحافظة العاصمة و) 1.72( ، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض 

الخرافات المتعلقة بالزواج  : " على التوالي ، وكذلك في أدنى المتوسطات الحسابية عدا محافظة األحمدي ، والذي جاء في المحور األول ) 0.750(و ) 0.691(و ) 0.737(و ) 0.726(و ) 0.671(بانحرافات معيارية 
و ) 0.444(و) 0.495(و) 0.470(لمحافظة مبارك الكبير ، بانحرافات معيارية ) 1.38(الجهراء و) 1.32(لمحافظة الفروانية و) 1.29(لمحافظة حولي ، و) 1.34(لمحافظة العاصمة و) 1.32(، إذ بلغت " واإلنجاب 

) .0.545(بانحراف معياري ) 1.42( ، إذ بلغ " الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد :" أيضا على التوالي ، بينما نجد أن أدنى متوسط حسابي لمحافظة األحمدي جاء في المحور الثاني ) 0.550(و ) 0.550(
، في المحور األول والثاني ،إذ وجدت فروق ذات داللة  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الحافظة وعند مستوى داللة ) 17(ويتبين من الجدول رقم 

.على التوالي ) 0.000(و) 0.020(عند مستوى الداللة ) 5.51(و ) 2.68" (ف"إحصائية حيث بلغت قيمة 
.اتجاهات الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير المحافظة) 18(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

المحور

مبارك الكبيرالجهراءالفروانيةاألحمديحوليالعاصمة 

قيمة 
"ف"
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الخرافات المتعلقة بالزواج : المحور األول 
واإلنجاب 
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الخرافات المتعلقة بالوقاية من : المحور الثاني 
الحسد
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الخرافات المتعلقة بجلب الرزق : المحور الثالث 
وقضاء الحاجات 
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الخرافات المتعلقة بجلب الرزق : المحور الرابع 
بالتشاؤم والنحس 
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الخرافات المتعلقة بالصحة : المحور الخامس 
والمرض
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، وجاءت الفروق ) مبارك الكبير(و) الفروانية(، أيضا وجدت في هذا المحور فروق بين محافظة ) العاصمة(في المحور الثاني ، وجاءت الفروق لصالح محافظة ) العاصمة(و) الفروانية(ويبين الجدول وجود فروق بين محافظة 
، وجاءت  ) مبارك الكبير(و) الجهراء(، وأيضا وجود فروق بين محافظة ) العاصمة(، وجاءت الفروق لصالح محافظة ) العاصمة(و) الجهراء(كما يتبين وجود فروق في هذا المحور بين محافظة ) . مبارك الكبير(لصالح محافظة 

) .مبارك الكبير(الفروق لصالح محافظة 
:الفروق وفق متغير المستوى التعليمي للمفحوص : خامسًا 

.غير المستوى التعليمي للمفحوصلمتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة  للتعرف على درجة االعتقاد بالخرافة وفقا ) 19( يبين الجدول رقم 

مبارك الجهراءالفروانيةاألحمديحوليالعاصمةالمتوسطاتالفئاتالمحور
الكبير

الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 

1.55العاصمة

1.47حولي

1.42األحمدي

1.360.180.16الفروانية

1.350.200.17الجهراء

1.53الكبيرمبارك

ن أيضا من الجدول تبييالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للمفحوص ، و
(  ، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" اتفاق المستويات التعليمية الثالثة في أعلى متوسط حسابي والذي جاء في المحور الخامس 

و ) 0.735(للمستوى التعليمي جامعي فما فوق ، بانحرافات معيارية)  1.79( للمستوى التعليمي الثانوي و) 1.87(للمستوى التعليمي متوسط فأقل و )  1.85
، إذ بلغت " الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب : " على التوالي ، وكذلك في أدنى المتوسطات الحسابية والذي جاء في المحور األول ) 0.702(و) 0.722(
.أيضا على التوالي ) 0.478(و) 0.556(و ) 0.564(بانحرافات معيارية ) 1.30(و) 1.42(و ) 1.39(

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للمفحوص ) 19(ويتبين من الجدول رقم 
عند مستوى الداللة ) 3.94(و) 6.85" (ف"، في المحور األول والرابع ،إذ وجدت فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة ) 0.05(وعند مستوى داللة 

) .0.020(و) 0.001(
اتجاهات الفروق بين المتوسطات ) 20(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

.الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للمفحوص

المحور

جامعي فما فوقثانويمتوسط فأقل

مستوى "ف"قيمة 
الداللة المتوسط 

الحسابي

االنحرا
ف 

المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 
1.390.5641.420.5561.300.4786.850.001

الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 
1.430.5691.460.5461.430.5710.5420.582

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 
1.560.5741.600.5881.540.5651.350.260

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 
1.590.5921.630.5641.530.5603.940.020

الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
1.850.7351.870.7221.790.7021.760.172

1.540.4911.590.4721.520.4683.630.027الكلي

، وكذلك ) متوسط فأقل(، وجاءت الفروق لصالح فئة ) جامعي فما فوق(و فئة ) متوسط فأقل(يبين الجدول السابق وجود فروق في المحور األول بين فئة 
، أما بالنسبة للمحور الرابع فقد وجدت ) ثانوي(، وجاءت الفروق لصالح فئة ) جامعي فما فوق(و فئة ) ثانوي(وجدت فروق في المحور األول بين فئة 

).  ثانوي(، وجاءت الفروق لصالح فئة ) فئة جامعي فما فوق(وبين )  الثانوي(فروق بين فئة 
:الفروق وفق متغير مستوى الدخل : سادسًا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة  للتعرف على درجة االعتقاد بالخرافة ) 24(يبين الجدول رقم 
.وفقا لمتغير مستوى الدخل 

من الجدول ضا يالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير العمر مستوى الدخل ، وتبين أي
)  1.87(، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" اتفاق فئات الدخل الثالث في أعلى متوسط حسابي والذي جاء في المحور الخامس 

دينار كويتي ، 1000لفئة دخل أكثر من )  1.79( دينار كويتي و 1000إلى 500لفئة دخل من )  1.82( دينار كويتي و 500لفئة دخل أقل من 
الخرافات : " على التوالي ، وكذلك في أدنى المتوسطات الحسابية والذي جاء في المحور األول ) 0.718(و) 0.709(و ) 0.716(بانحرافات معيارية 

ويتبين . أيضا على التوالي ) 0.511(و) 0.512(و ) 0.531(بانحرافات معيارية ) 1.31(و) 1.35(و ) 1.40(، إذ بلغت " المتعلقة بالزواج واإلنجاب 
)  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الدخل وعند مستوى داللة ) 24(من الجدول رقم 

).  0.026(و) 0.003(عند مستوى الداللة ) 3.64(و ) 5.96" (ف"، في المحور الثالث والرابع ،إذ وجدت فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 
اتجاهات الفروق بين المتوسطات ) 25(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

.الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الدخل

جامعي فما فوقثانويمتوسط فأقلالمتوسطاتالفئاتالمحور

الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 

1.39متوسط فأقل

1.42ثانوي

1.300.090.11جامعي فما فوق

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس: المحور الرابع 

1.59متوسط فأقل

1.63ثانوي

1.530.09جامعي فما فوق

من الجدول ضا يالحظ من الجدول أن هناك اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغير العمر مستوى الدخل ، وتبين أي
)  1.87(، بمتوسطات حسابية " الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض :" اتفاق فئات الدخل الثالث في أعلى متوسط حسابي والذي جاء في المحور الخامس 

دينار كويتي ، 1000لفئة دخل أكثر من )  1.79( دينار كويتي و 1000إلى 500لفئة دخل من )  1.82( دينار كويتي و 500لفئة دخل أقل من 
الخرافات : " على التوالي ، وكذلك في أدنى المتوسطات الحسابية والذي جاء في المحور األول ) 0.718(و) 0.709(و ) 0.716(بانحرافات معيارية 

ويتبين . أيضا على التوالي ) 0.511(و) 0.512(و ) 0.531(بانحرافات معيارية ) 1.31(و) 1.35(و ) 1.40(، إذ بلغت " المتعلقة بالزواج واإلنجاب 
)  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الدخل وعند مستوى داللة ) 24(من الجدول رقم 

).  0.026(و) 0.003(عند مستوى الداللة ) 3.64(و ) 5.96" (ف"، في المحور الثالث والرابع ،إذ وجدت فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 
اتجاهات الفروق بين المتوسطات ) 25(، ويبين الجدول رقم ) شفيه(ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 

.الحسابية لدرجة االعتقاد بالخرافة وفقًا لمتغير الدخل

المحور

دينار كويتي500أقل من 

دينار كويتي1000أكثر من دينار كويتي1000إلى 500من 

مستوى "ف"قيمة 
الداللة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1.400.5311.350.5121.310.5112.400.090الخرافات المتعلقة بالزواج واإلنجاب: المحور األول 

1.460.5641.440.5581.410.5790.6490.523الخرافات المتعلقة بالوقاية من الحسد: المحور الثاني 

1.660.6041.550.5501.510.5865.960.003الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 

1.630.5791.570.5631.510.5643.640.026الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

1.870.7161.820.7091.790.7181.110.328الخرافات المتعلقة بالصحة والمرض: المحور الخامس 
1.590.4771.540.4651.500.4863.730.24الكلي

.ك.د1000منأكثر.ك.د1000ألى500من.ك.د500أقل من المتوسطاتالفئاتالمحور

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق وقضاء الحاجات: المحور الثالث 

1.66.ك.د500أقل من 

1.550.10.ك.د1000ألى500من

1,510.14.ك.د1000منأكثر

الخرافات المتعلقة بجلب الرزق بالتشاؤم والنحس : المحور الرابع 

1.63.ك.د500أقل من 

1.57.ك.د1000ألى 500من 

1.510.11.ك.د1000أكثر من 

الفقرةم
المتوسط ال أوافقأحياناأوافق

الحسابي
االنحراف 
المعياري التكر

التكر%ار
التكر%ار

%ار

1
12   الدينيالوازعضعف

84
81.
8

17
0

10.
8

11
67.42.740.582

2
11األميةوانتشارالتعليممستوىانخفاض

51
73.
3

26
8

17.
1

15
19.62.640.651

3

هذهبمثلالمتخصصةوالجرائدوالمجالتالفضائيةكالقنواتالخرافيةاألفكاروتنشرتعززالتياإلعالموسائلمتابعة
10األمور

77
68.
6

35
5

22.
6

13
88.82.600.645

4
93والنفسيةاالجتماعيةالمشاكلمناليأسحاالت

2
59.
4

46
2

29.
4

17
6

11.
22.480.689

5
12والمعتقداتوالتقاليدالعاداتبعضتوارث

86
81.
9

21
3

13.
6714.52.770.515

، وجاءت ) دينار كويتي1000إلى 500( ، وبين فئة دخل من) دينار كويتي500أقل من (ويبين الجدول وجود فروق في المحور الثالث بين فئة دخل 
وبين فئة دخل ) دينار كويتي500أقل من (، كما تبين وجود فروق بين فئة دخل ) دينار كويتي 500أقل من (الفروق لصالح األشخاص الذين دخولهم 

) .  دينار كويتي 500أقل من (في المحور الثالث والرابع ، وجاءت الفروق لصالح األشخاص الذين دخولهم ) دينار كويتي1000أكثر من (
؟ " ما هي أهم األسباب التي زادت من انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي :"النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : رابعاًً 

واالنحرافات ية لمعرفة أكثر األسباب تأثيرًا في انتشار الخرافة في المجتمع الكويتي ، فقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحساب
) :27(المعيارية لهذه الفقرات ، كما هو مبين في الجدول رقم 

التوصيات•
:في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة وبناءًا على االستنتاجات السابقة ، يوصي الباحثان باآلتي 

عارض مع قيم الدين  تتالمؤسسات الدينية وكذلك دور المؤسسات الثقافية واإلعالمية والتربوية في مواجهة الخرافات التي تنتج في نسق المجتمع الكويتي ، والتيدور تفعيل -
.اإلسالمي الحنيف 

.أن تقوم وزارة التربية ببناء مناهج لديها القدرة على نشر الوعي الثقافي والديني لدى الطالب-

.أن تقوم وزارة اإلعالم بحمالت توعوية مدروسة تحد من ظاهرة األخذ بأسباب الخرافة ومظاهرها في الحياة الثقافية -

.لمنطق واإنشاء مؤسسة تعنى بمراقبة وسائل اإلعالم المشاهدة والمقروءة والمسموعة التي تعمل على نشر الخرافة والمغالطات التي تتنافى مع العقل-

.إقامة ندوات فكرية وثقافية تتناول مخاطر هذه الظاهرة وتحدياتها في المجتمع الكويتي-

، وذلك من أجل التعرف على هذا الواقع بصورة أفضل واالستفادة منه في بناء تصورات إستراتيجية وعلمية يمكن  إجراء دراسات اجتماعية ونفسية معمقة في المجتمع الكويتي-
.قدم متأن توظف في احتواء هذه الظاهرة والتأثير عليها بما يؤكد حضور اإلنسان الكويتي المتنور والقادر على مواكبة العصر بوعي علمي وعقالني

.ة وضع استراتيجيات تربوية في المجتمع الكويتي يمكنها أن توظف فعليا في اقتالع جذور التفكير الخرافي في مختلف مستويات الحياة الثقافي-
إغراق األسواق الثقافية بالمنشورات التي تبين مدى الخطر الذي ينطوي عليه التفكير الخرافي في المجتمع والحياة الثقافية -

المراجع* 
:المراجع العربية 

األفكار الخرافية واالعتقادات ). 2006(وفاء عبد العزيز ، والتائب، كوثر عبد الرحيم  واعزوزة , حنان علي،أبو جازية ، آمنة مفتاح و العكاري ، سعاد محمد وأبو لويفه -
.alkorafat.htm)\pdf\(http://www.elssafas.com،25/7/2007من .ليبيا. بحث ميداني . الخاطئة 

.والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة :بيروت. األسطورة عند العرب في الجاهلية) . 1988(الحاج حسن ، حسين -

.مكتبة الطالب الجامعي : ، الكويت ) 2ط. (أسس التربية بين تناقض النظريات وإخفاق التطبيقات) . 2005(الرميضي ، خالد -

.سلسلة عالم المعرفة : ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت . اإلنسان الحائر بين العلم والخرافة). 1998(صالح ، عبدالمحسن -

.  دار النهضة العربية : بيروت . سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي مع دراسة ميدانية مقارنة بين الشباب المصري والعربي) . 1984(عيسوي ، عبد الرحمن -

.الدينعالءدارمنشورات :دمشق .المشرقيةوالدياناتالميثودلوجيافيدراسات-والمعنىاألسطورة. (1997)فراس، السواح-

.القاهرة . المعجم الوجيز ) . 1994(مجمع اللغة العربية -

.231-191) :62(16. المجلة التربوية . السلوك الخرافي لدى عينة من طالب جامعة الكويت ) .2002(الموسوي ، نضال -

:المراجع األجنبية 

- Lindeman, Marjaana.& Kia , Aarnio (2006) . Superstitious, magical, and paranormal beliefs: An integrative model . Journal of Research in 
Personality, 41,1-14.

- Oxford English Dictionary
-Rudiski , J. (2003). What does a "Superstitious" person believe? Impressions of participants . Journal of General Psychology, 130 (4), 431-

445.
- Sach J. (2004) . Superstitious and self-efficiency in Chinese Postgraduate Student. Journal of Psychological Reports , 95 (2), 485-487. 

.التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة والتي تقيس انتشار الخرافة سماعًا ) : 2(جدول 

.التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة والتي تقيس انتشار الخرافة سماعًا ) : 3(جدول 

.التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة والتي تقيس انتشار الخرافة سماعًا ) : 4(جدول 

.  التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة والتي تقيس انتشار الخرافة سماعًا ) : 5(جدول 

.  التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة والتي تقيس انتشار الخرافة سماعًا ) : 6(جدول 

ة  رافالتكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول والتي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين بالخ) : 7(جدول 

ةرافالتكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني والتي تقيس درجة إيمان المفحوصين بالخ) : 8(جدول 

ةرافالتكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث والتي تقيس درجة إيمان المفحوصين بالخ) : 9(جدول 

التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرة المتعلقة بأسباب انتشار الخرافة ) : 27(جدول خرافة وفقًا لمتغير المحافظةبالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين ) : 17(جدول 

المقارنات البعدية بطريقة شفيه للمقارنات الزوجية بين متوسطات المحاور التي تقيس درجة االعتقاد بالخرافة وفقا لمتغير العمر) : 16(جدول 

المقارنات البعدية بطريقة شفيه للمقارنات الزوجية بين متوسطات المحاور التي تقيس درجة اإليمان بالخرافة وفقا لمتغير الدخل) : 25(جدول 

خرافة وفقًا لمتغير مستوى الدخلبالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين ) : 24(جدول 

خرافة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعيةبالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين ) : 15(جدول 

المقارنات البعدية بطريقة شفيه للمقارنات الزوجية بين متوسطات المحاور التي تقيس درجة االعتقاد بالخرافة وفقا لمتغير العمر) : 14(جدول 

خرافة وفقًا لمتغير العمربالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين ) : 13(جدول 

ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين بالخرافة وفقًا لمتغير النوع" ت"التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار) : 12(جدول 

ةرافالتكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الخامس والتي تقيس درجة إيمان المفحوصين بالخ) : 11(جدول 

المقارنات البعدية بطريقة شفيه للمقارنات الزوجية بين متوسطات المحاور التي تقيس درجة االعتقاد بالخرافة وفقا لمتغير العمر) : 18(جدول ةرافالتكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع والتي تقيس درجة إيمان المفحوصين بالخ) : 10(جدول 

خرافة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي للمفحوصبالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة للمحاور التي تقيس درجة اعتقاد المفحوصين ) : 19(جدول 

ي للمفحوصليمالمقارنات البعدية بطريقة شفيه للمقارنات الزوجية بين متوسطات المحاور التي تقيس درجة االعتقاد بالخرافة وفقا لمتغير المستوى التع) : 20(جدول 

ج  ــــائــتــنــال

23



2012 ،05 العلمي - مارس  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 E d u c a t i o n

التوصيات
يشاركلمالجامعة،فيطالبيتنظيمألفضلسنويتكريمإجراء1.

معأمالجامعةكلياتطلبةمعسواءطالبيةمشاحنةأيفيأعضاؤه
.الطالبيةالقوائمأعضاءمنعضوأي

الطالبيةالتنظيماتأعضاءمنالقياديينللطلبةسنويتكريمإجراء2.
.معينةومعاييرأسسوفقاختيارهميتمأنعلىالجامعة،في

بدايةفيالطالبيةاالنتخاباتعقدقبل"النقابيةالتوعيةأسبوع"إقامة3.
.الجامعيالعام

تتضمنبحيثوالجزاءات،الطالبيةاللوائحعلىالتعديالتإجراء4.
الطالبيةالسلوكياتضبطلزيادةالعنفسلوكياتعندقيقةتفصيالت

.الجامعةفي
أثناءفيضبطهميتمالذينالطلبةعلىالعقوباتتطبيقضرورة5.

بتلكالجامعةطلبةوتعريفحازمةبصورةالعنفسلوكممارسة
.السلوكياتتلكمثللتكرارمنعاالعقوبة

المراجع
•American College Health Association (2005). Understanding and
responding to violence. Perspective, 20(6), 1-5.

• Clemson University (2003). Student Code of Conduct [on-line].
Available:http://stuaff.clemson.edu/handbook/2003/docs/j.pdf

• Cogan, R., & Ballinger, B. C., III. (2006). Alcohol problems and
the differentiation of partner, stranger, and general violence.
Journal of Interpersonal Violence, 21(7), 924-935.

• Flannery, D. N., & Quinn-leering, K. (2000) . Violence on college
campuses: Understanding its impact on student well-being.
Community College Journal of Research & Practice, 24(10), 839-
855

• Janosik, S., M. (2005). Anticipating legal issues in higher educat-
ion. NASPA Journal, 42(4), 402-414.

العنفسلوكياتبعضلممارسةالطالبيةالجمعياتطلبةبعضلجوء
تشيرالنتيجةوهذه.الطالبيةاالنتخاباتفيالفوزأجلمنالتنافسهو
الجمعياتفيالمشاركينالطلبةعلىيسيطرالذيالشعورواقعإلى

.للجمعيةاإلداريةالهيئةبمقاعدالفوزفيالكامنةالرغبةوهوالطالبية
أنأشارتوالتي)2007(العبابنةدراسةمعتتفقالنتيجةوهذه

العنفأسبابمناالنتخاباتفيالفوزأجلمنالطالبيالتنافس
العنفممارسةنحوالطلبةتدفعالتياألسبابومن  .الطالبي

اإلدارةوضعتهاالتيوالجزاءاتالطالبيةباللوائحوعيهمقلةالطالبي،
السلوكياتوضبطالمؤسسةفيالعامالنظامعلىحرصًاالجامعية
.)4(المرتبةالرجولةلمفهومالثقافياالختالفاحتلكما.الطالبية

Harperأشارالصددهذاوفي et al. الطالببعضأنإلى(2005)
ويحملونللجامعةيأتونفهمالرجولة،مفهومتفسيرلديهيختلفقد

فيرى.المفهومهذاحولالدارجةثقافتهمفيمتجذرةتصوراتمعهم
والتطاولاآلخرينمواجهةعلىالقدرةهوالرجولةمفهومأنالبعض
علىالقدرةأنهاعلىالرجولةالبعضيفسركمابدنيا،أولفظياعليهم
تغايرها،أماآلخرينمعتتفقكانتسواءآرائهوتطبيقأهدافهتحقيق
نتائجأشارتكما.رغباتهوفقيشاءمايحققأنذلكفيالمهم

نحوالطالبيةالجمعياتطلبةسعيهوالعنفأسبابمنأنالدراسة
منكثيرعلىللحصوللقائمتهمالمؤيدينمنكبيرعددجمع

تبصيرعدمسبباحتلكما.االنتخاباتفترةفيالطالبيةاألصوات
.)8(بالمرتبةالمخالفينالطلبةعلىطبقتالتيبالجزاءاتالطلبة
توضيحيتململكنالعنفحاالتتكررتقدأنهإلىنشيرأننودوهنا

كما.الجامعيالمجتمعألعضاءضدهماتخذتالتيالجزاءات
   رائددورتفعيلعدمالعنفأسبابمنأنالدراسةنتائجأوضحت
واحتلالطالبيةالجمعياتأعضاءمشاكلحلفيالطالبيةالجمعية
باألسسالطالبيةالشئونموظفيخبرةقلةكذلك.)13(المرتبة

المرتبةالطالبيةالنزاعاتحلبكيفيةالمرتبطةالعلميةوالمعايير
من)16(المرتبةالطالبيةالتنظيماتوإدارة،)14(المرتبةواحتل

الطالبيالعنفحدةتفاقمفيأيضًاتسهمالتيالعوامل

متغيراتهمباختالفالدراسةعينةإن:الثانيالسؤالنتائجمناقشة
تساوتاالنتخاباتفيوالمشاركةوالكلياتكالنوعالديمغرافية
الجمعياتقوائمطلبةبعضتدفعالتياألسباببشأناستجاباتهم

بإجراءاالهتمامضرورةتؤكدالنتائجوهذه.العنفإلىللجوءالطالبية
األسبابهذهتأثيرحدةلتزايدحدوضعفييسهمبماالمناسبالتخطيط

.سلبيةبصورةالطالبيةالسلوكياتعلى

العنفعالجبوسائليتعلقوالذي:الثالثالسؤالنتائجمناقشة
:الجامعيالتعليممؤسساتفيالطالبي

االهتمامإن:الطالبيةالشئونموظفيأخالقياتالئحةإعداد-1
الشئونموظفيتعاملكيفيةتحددتنظيميةقواعدأوالئحةبوضع

حرصتوقداألهمية،غايةفيأمرالجامعيالطالبمعالطالبية
علىالطالبيةالشئونبمجالالمختصةاألمريكيةالمنظماتمنالكثير

فيالموظفينعلىالواجباألخالقيةوالمبادئالقواعدبوضعاالهتمام
حرصًابها؛االلتزامالعاليالتعليممؤسساتفيالطالبيةالشئونمجال
       .األكاديميةدراستهمأثناءللطلبةالخدماتأفضلتقديمعلى

مرشدويعتبر:الطالبيةالتنظيماتمرشدياختصاصاتتطوير-2
منأمالطالبيةالشئونموظفيمنكانواسواء-الطالبيةالتنظيمات

إسهامًايسهمونقدالذيناألفرادأهممن-التدريسهيئةأعضاء
فيبنجاحأدوارهمممارسةفيالتنظيماتطلبةمساندةفيواضحًا

.المؤسسة
منتتكونالتي-اللجانتعتبر:المتخصصةاللجانتشكيل-3

منللعديدالمناسبةالحلولوضعفيواضحةأهميةذات-المختصين
أيحدوثبعدتشكيلهايتمماعادةوهيالطالبية،والقضاياالمشكالت

وجمعالحقائقحولوالتحريالبحثمنالمزيدتتطلبطارئةمشكلة
.المشكلةهذهحولوالالزمةالكافيةالمعلومات

الدراسةأهداف
طلبةبعضبينالعنفحدوثأسبابتحليلإلىالدراسةهذهتهدف
الحلولبعضتقديممعالكويت،جامعةفيالطالبيةالجمعياتقوائم

سلوكياتممارسةإلىالطلبةلجوءمنالحدفيتسهمقدالتيالمناسبة
التعديالتإجراءضرورةتأكيدإلىتهدفكما.المؤسسةفيالعنف

فييسهمبماوالجزائية،النظاميةالطالبيةاللوائحعلىوالتغييرات
ومنعهمالمؤسسة،فيالمقبولةبالسلوكياتالطلبةالتزامعلىالمحافظة

أعضاءمنعضوأيمعممكنةوسيلةبأيالعنفإلىاللجوءمن
.الجامعيالمجتمع

المقدمة
الطالبشخصيةتطويرفياإلسهامهوالجامعيالتعليممنالهدفإن

صقلفيتسهمالتيواألنشطةالخدماتتقديمخاللمنالمختلفةبجوانبه
المجتمعتنميةفييسهمالذيالصالحالمواطنوإعدادالشخصية،هذه

شخصيةمنوالقيمياألخالقيالجانبعلىوحفاظًا.المختلفةبمجاالته
منالعديدوضععلىالجامعيالتعليممؤسساتحرصتالطالب،
تمسكوتدعيمالطالبية،السلوكياتضبطفيتسهمالتيالطالبيةاللوائح
مكانةمعتتناسبالتيوالممارساتالمقبولةوالقيمباألخالقياتالطلبة

منالرغموعلى.والعالميالمحليالمجتمعفياألكاديميةالمؤسسة
علىالمحافظةفياألكاديميةالمؤسساتتلكتبذلهالتيالواضحالسعي

النظاميةاللوائحاختراقإلىيلجأالطلبةبعضفإنالطالبية،السلوكيات
ومن.المؤسسةفيمقبولةغيربتصرفاتوالقيامالموضوعة،والسلوكية

فيالتزايدفيآخذهظاهرةوهوالطالبي،العنفالسلوكيات،تلكأبرز
هذهبعضسماتمنسمةأصبحتوربماالمؤسسات،منالكثير

.المؤسسات

الدراسةمنهج
تهتمحيثالدراسة؛أهدافلتحقيقالمسحيالوصفيالمنهجاستخدامتم

طلبةبعضبينالعنفانتشارأسبابحولالجامعةطلبةآراءبتعرف
الحصولتمالتيالبياناتتحليلإلىباإلضافة.الطالبيةالجمعياتقوائم
.العينةأفرادعلىالدراسةأداةتطبيقمنعليها

دراسة ميدانية عن : العنف الطالبي في جامعة الكويت
أسباب العنف في الجمعيات الطالبية

الملخص
بعضإليهايلجأالتيالوسيلةأصبحتوقدالطالبي،العنفظاهرةهيالجامعيالتعليممؤسساتمنالكثيرفياالنتشارفيأخذتالتيالطالبيةالقضاياأبرزمن

أسبابلتعرفالدراسةهذهوأعدت.أهدافهملتحقيقالمناسبةالوسيلةالبعضيعتبرهاكماالقائمة،األوضاعتجاهورفضهمالسلبيةمشاعرهمعنللتعبيرالطلبة
)26(منتكونتاستبانةإعدادخاللمنذلكلتحقيقميدانيةدراسةأجريتوقد.الكويتجامعةفيالطالبيةالجمعياتقوائمطلبةبعضبينالطالبيالعنفحدوث

الوعيوقلةاالنتخابات،فيالفوزأجلمنالتنافسالعنفأسبابأهممنأنالدراسةنتائجأوضحتوقد.وطالبةطالبًا)417(منتكونتعينةعلىووزعتبندًا،
الدراسةوقدمت.النقابيالوعيوقلةالسلبية،مشاعرهمضبطعلىوقدرتهمانفعاالتهمتنظيمفيالتطورمستوىالطلبةبعضتحقيقوعدمالطالبية،باللوائحالطالبي

الطالبية،التنظيماتمرشدياختصاصاتوتطويرالطالبية،الشؤونموظفيأخالقياتالئحةإعداد:منهاالطالبي،العنفمنللتقليلالمناسبةالحلولمنالعديد
.والجزاءاتالطالبيةاللوائحعلىوتغييراتتعديالتإجراءأهميةإلىإضافةالطالبية،بالتنظيماتالخاصةالتنويريةاللقاءاتوتقنين

الدراسةمصطلحات
.حدةعلىكليةكلفياالنتخاباتإجراءطريقعنأعضائهااختياريتمالتيالكويتجامعةفيالطالبيةالتنظيماتإحدىهي:الطالبيةالجمعيات1.
السائدةالفكريةالتوجهاتوتختلف.الكليةطلبةوتمثيلالطالبيةالجمعيةإدارةلتوليالفوزأجلمنتتنافسالتيالطالبيةالمجموعاتهي:الطالبيةالقوائم2.

.واإلسالميةاإلسالمي،واالتحادالديمقراطي،والوسطوالمستقلة،االئتالفية،:القوائمتلكومنقائمة،كللدى

كــلــيــة الــتــربــيـــة–قســم اإلدارة والتــخــطيــط الــتربوي 
نبيلة يوسف الكندري. د

2011الــدراســـة مــنــشــورة فــي مــجــلــة دراســات الــخــليــج والــجزيرة الــعــربــيـــة 

عينة الدراسة
بطريقةاختيارهمتموطالبة،طالـبًا417منالدراسةعينةتكونت

األولالدراسيالفصلفيالكويت،جامعةكلياتمنعشوائيةطبقية
)1(رقموالجدول  .2008/2007الجامعيالعاممن2007لخريف
.الدراسةعينةخصائصيوضح

خصائص أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة)1(الجدول رقم 

%العددالمتغيرات
20549.2ذكـورالنوع

21250.8إنـاث
13031.2علميةالكليات

إنسانية 
واجتماعية

28768.8

المشاركة في 
االنتخابات

20549.2مشارك
21250.8غير مشارك

يوضح الترتيب التنازلي الستجابات أفراد العينة وفقًا ) 2(الجدول رقم 
للمتوسطات الحسابية بشأن أسباب العنف الطالبي

االنحراف  المتوسطالبنـــــــــــودالترتيب
المعياري

4.041.06التنافس من أجل الفوز في االنتخابات 1
,3.7990قلة الوعي الطالبي باللوائح النظامية 2
3.761.09الرغبة في إثبات الذات والقدرة على السيطرة على اآلخرين3
3.741.02االختالف الثقافي في تفسير مفهوم الرجولة4
3.731.13التنافس من أجل الحصول على التأييد الطالبي لتمثيل طلبة الكلية5
3.671.13ضعف الوازع الديني6
3.661.18التعصب التجاه القائمة وفكر معين7
,3.6494عدم تبصير الطلبة بالجزاءات  التي طبقت على الطلبة المخالفين8
3.641.06تأثير التيارات السياسية في المجتمع9

,3.5898قلة الوعي النقابي10
وجود التفرقة في المجتمع الطالبي تبعا لالختالف الطائفي، والطبقي، 11

الخ.....والقبلي
3.571.16

3.561.12عدم تقبل آراء اآلخرين12
عدم تفعيل دور رائد الجمعية في حل مشكالت أعضاء الجمعيات 13

الطالبية
3.561.03

قلة إلمام موظفي الشئون الطالبية بكيفية حل النزاعات والخالفات 14
الطالبية  

3.551.06

3.541.02عدم قدرة الطالب على تنظيم انفعاالته15
قلة خبرة موظفي الشئون الطالبية باألسس والمعايير العلمية المتعلقة 16

بكيفية إدارة التنظيمات الطالبية
3.521.01

3.511.04قلة الوعي بسلوكيات العنف غير المقبول ممارستها في الجامعة17
3.511.09عدم حزم اإلدارة الجامعية في تطبيق الجزاءات18
3.511.06عدم وجود ضوابط محددة في اختيار الطلبة القياديين19
عدم إتباع األسس والمعايير في ممارسة الجمعيات الطالبية ألنشطتها في  20

الجامعة
3.501.00

عدم فاعلية الحلول الموضوعة من قبل اإلدارة الجامعية لمنع تكرار 21
حدوث العنف الطالبي 

3.491.14

3.471.10الجزاءات الموضوعة ال تعتبر رادعا قويا لمنع العنف22
3.4599عدم وجود اإلشراف الفعلي على مستوى أداء قيادات التنظيمات الطالبية23

3.381.20قلة فاعلية نظام األمن والسالمة في منع حدوث االشتباكات الطالبية24
3.371.10قلة العالقات اإلنسانية بين القيادات الطالبية25
3.261.23التنافس من أجل خدمة طلبة الكليات بمستوى متميز26

أهميةذاتالتدريبيةالدوراتتعتبر:التدريبيةالدوراتتطبيق-4
بالخبراتوتزويدهمالمعلوماتمنبكثيرالطلبةتعريففي

فيتحدثالتيالصراعاتمواجهةكيفيةفيالالزمةوالمهارات
.الطالبيةالمجتمعات

Flanneryأوضح:طالبيةدعممجموعةتأسيس-5 and
Quinn-leering تنظرطالبيةدعممجموعاتإقامةأهمية(2000)

العنفإليهموجهالذينالطلبةلهاتعرضالتيالمضايقةأسبابإلى
منالكثيرحلفيأهميةذاتالمجموعاتهذهوتعتبرجادة،بصورة
.الطلبةبعضيواجههاالتيالطالبيةالمشاكل

شبكةبناءإن:المتخصصةوالكفاءاتبالخبراتاالستعانة-6
أهميةلهالمتخصصيناألفرادمنالعديدمعالشخصيةالعالقات
بحليتعلقفيماالمعلوماتوتبادلالخبراتاكتسابفيواضحة

.الطالبيالعنفخاصوبشكلالطالبية،المشكالتمنكثير
اإلرشادمراكزتعتبر:واالجتماعيالنفسيباإلرشاداالستعانة-7

منكثيرفيومهمةواضحةأهميةذاتواالجتماعيالنفسي
الطلبة،تواجهالتيالمشكالتعالجفيألهميتهاوذلكالمؤسسات،

اختصاصيين  إلىتحتاجبسلوكياتترتبطالتيالمشكالتوخاصة
عالقتهاوتفسيرالطالبيةالسلوكياتفهمعلىقادريننفسيين

.الطالبيرتكبهاالتيبالتصرفات

مناقشة النتائج
20هناكأنالدراسةنتائجأوضحت:األولالسؤالنتائجمناقشة

أنيشيرمما3.50و4.04بينالحسابيةمتوسطاتهمتراوحتسببًا
وجدكما.العنفنحوالطلبةدفعفيمرتفعةتأثيراتلهااألسبابتلك
أسبابأهمومن.العنفنحوالطلبةدفعمتوسطةتأثيراتلهاأسباب6
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المنهجية
مراد وهادي، (من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المسحي الوصفي 

، والمنهج المسحي هو المنهج العلمي الذي يعتمد على دراسة الواقع ويعبر عنه  )2002
.كمًا وكيفًا

:متغيرات الدراسة
، والجنسية، ونوع الكلية، والعمر، وسنوات الخبرة، الجنس: المتغيرات المستقلة1.

.والرتبة األكاديمية
.درجة الوالء التنظيمي: المتغيرات التابعة2.

:مجتمع وعينة الدراسة
الكويتجامعةبكلياتالتدريسيةالهيئةأعضاءجميعمنالمستهدفالدراسةمجتمعيتكون
الجامعيللعامالتخطيطإلدارةإحصائيةألحدثتبعًا)1327(عددهموالبالغ

كليةكلفيالتدريسهيئةأعضاءمنعشوائيةطبقيةعينةاختياروتم.)2011/2010(
االستباناتعددوبلغ؛الدراسة،لمتغيراتالتنوعمراعاةومعالكويتجامعةكلياتمن

.الدراسةمجتمعمن)%14,4(نسبةيمثلماأياستبانة)183(للدراسةالخاضعة
.الدراسةمتغيراتبحسبالمستجيبةالدراسةعينةتوزيعيوضح)1(وجدول

:المعالجة اإلحصائية
، لمعالجة البيانات إحصائيا، وتم SPSSتم استخدام الحاسب اآللي طبقا لبرنامج 

:استخدام ما يلي
One-Sample Kolmogorove-Smirnove)سميرنوف-اختبار كولموجروف•

Test) لمعرفة نوع البيانات وهل تتبع التوزيع الطبيعي.
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف •

.خصائص العينة
الختبار ) Independent-Samples t-test(للعينات المستقلة ) ت(االختبار التائي •

الختبار الفروق بين  (ANOVA)الفروق بين فئتين مستقلتين، وتحليل التباين األحادي 
.عدة فئات مستقلة

الملخص
.بندًا)20(منتألفتاستبانةتطويروتم،الوصفيالمسحيالمنهجمااستخدوتم.الكويتجامعةفيالتدريسيةالهيئةأعضاءمنلعينةالتنظيميالوالءدرجةقياسإلىالدراسةهدفت

.)3.01(الحسابيالمتوسطبلغحيثمتوسطةكانتالتنظيميالوالءدرجةأنإلىالدراسةوتوصلت.الكويتجامعةكلياتمنتدريسهيئةعضو)183(منالدراسةعينةوتكونت
وسنواتوالعمر،والجنسية،الجنس،:وهيالدراسة،لمتغيراتتعزىالتنظيميالوالءدرجةحولالدراسةعينةإجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسةوكشفت
العلميةومنهاالتنظيميالوالءمستوىلرفعالعمليةالتوصياتمنعددتقديمتمالنتائجهذهضوءوفي.األكاديميةوالرتبةالكلية،ونوعالكويت،بجامعةتدريسهيئةكعضوالخبرة

عقدخاللمنالتنظيميالوالءوتعزيزالتدريسية،الهيئةأعضاءأداءوتقويموالوطن،الجامعةاتجاهالمسئوليةوتحملالجماعيالعملروحغرس:ومنهامستقبلية،لدراساتكمقترحات
التنظيميالوالءدرجةعنتكشفمشابهةدراسةوإجراءالعمل،بيئةوتحسينالتنظيميةبالعواملاالهتماموزيادةالتنظيمي،الوالءبأهميةوتعرفالدينيالوعيتعمقتدريبيةدورات

.التنظيميةوالعدالةالوظيفيوالرضاالشخصيةبالسماتالتنظيميالوالءعالقةعنتكشفودراساتاألخرى،الدولةمؤسساتفي
.الكويتجامعة–التدريسيةالهيئة–التنظيميالوالء:الدراسةمصطلحات

المقدمة
تحقيقهابمقداركفاءتهاوتقاسالتربوية،المؤسساتأهممنالعاليالتعليممؤسساتتعتبر

مواردإلىبحاجةفأنهاللتوقعاتمستوياتأعلىتحققوحتى.منهاالمجتمعيتوقعهلما
البشريالموردويعد.الشاملةالتنميةمتطلباتمعتتوافقوماليةوتكنولوجيةوماديةبشرية

المواردواستخدامواستحداثواإلبداعاالنتاجعلىالقادرهوألنهالمواردأهممن
.وعملهمؤسستهنحواتجاهاتههوالبشريالموردهذاجوانبأهمبينومن.األخرى
التنظيميالوالءمبدأتوفرورقيهاتطويرهاأجلمنالحديثةاإلدارةمقتضياتوتتطلب

اختالفعلىللوظائفالمنتسبينعقولفيوالمؤسسيالوظيفيالفكربتكريسوالقاضي
ويليمالعالمذكرولقد؛)2003،المعشر؛2008حمدان،(الوظيفيةومواقعهمدرجاتهم

أمرالعاملينوالءلكسبالمؤسساتسعيأن)2002المعيوف،فيأوردكما(أوشي
فيتتمثلللمؤسسةبالنسبةكثيرةمكاسبمنالوالءعلىيترتبلماوضروريمبرر
تعيأنبداللذا.العملوقوانينألنظمةواحترامهمواإلنتاجيةاالبداععلىقدرتهمزيادة

أنهأوًالللتأكدوأخرىفترةبينالتنظيميالوالءدرجةبقياسمسؤوليتهاالجامعيةاإلدارات
بضمانكفيلةضروريةوإجراءاتقراراتاتخاذإلىيقودالذياألمردرجتهولتتبينقائم،
.)2006بطاح،(إستمراريتهوضمانالتنظيميالوالءتوفر

درجة الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت

مدير مركز تطوير التعليم وعضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي
جامعة الكويت–كلية التربية 

مريم أحمد عبداهللا المذكور. د

) 1(جدول 
توزيع العينة بحسب متغيرات الدراسة

.97-70ص ص –2011يناير، –العدد األول –المجلد الخامس -جامعة السلطان قابوس–منشور بمجلة الدراسات التربوية والنفسية 

األهداف
فيالتدريسيةالهيئةأعضاءمنعينةلدىالتنظيميالوالءدرجةعلىالتعرف1.

   .الكويتجامعة
الهيئةأعضاءمنالدراسةعينةأفرادنظروجهاتاختالفدرجةعلىالتعرف2.

كعضوالخبرةوسنواتوالعمر،والكلية،والجنسية،الجنس،:حيثمنالتدريسية
.التنظيميالوالءدرجةحولاألكاديميةوالرتبةالكويت،بجامعةتدريسهيئة

%النسبة التكرارالفئةالمتغير

10758,5ذكر1.النوع1
7641,5أنثى2.

14378,1كويتي1.الجنسية2
4021,9غير كويتي2.

9652,5علوم إنسانية1.نوع الكلية3
8747,5علمية2.

العمر4
3217,5سنة45أقل من 1.
6636,1سنة55إلى 45من 2.
8546,4سنة55أكبر من 3.

سنوات الخبرة5
5329,0سنوات10أقل من 1.
7742,0سنة15إلى 10من 2.
5329,0سنة15أكثر من 3.

الرتبة 6
األكاديمية

10456,8مدرس1.

6837,2أستاذ مساعد2.

116,0أستاذ دكتور3.

النتائج
ما درجة الوالء التنظيمي لدى عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في  :السؤال األول

كليات جامعة الكويت؟
)2(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود الوالء التنظيمي

التر
تيب

رقم
البند

بنود الوالء التنظيمي
المتوسط
*الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة
**الوالء

متوسطة3,580,65.أسعى لنجاح الجامعة الذي هو جزء من نجاحي في عملي115

متوسطة3,470,72.أحرص على سمعة الجامعة ومدى تحقيقها ألهدافها216

متوسطة3,410,64.أتحسس مشكالت الجامعة، وأبذل الجهد لدراستها وتقديم مقترحات بشأنها37

متوسطة3,330,86.  أبذل مجهود أكبر من المطلوب إلنجاح عملي بالجامعة47

متوسطة3,260,69.أشعر باإلنتماء لجامعة الكويت51

متوسطة3,240,70.سأدافع عن جامعتي عند ذكرها بسوء حتى بعد تركي للعمل أو تقاعدي619

متوسطة3,210,75.تعد الجامعة من أفضل الجامعات التي يمكن أن أعمل فيها720

متوسطة3,190,60.أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل في الجامعة84

متوسطة3,170,64.أشعر بالرضا عن قراري للعمل بالجامعة92

متوسطة3,140,66.أحافظ على ممتلكات الجامعة كمحافظتي على ممتلكاتي الشخصية109

متوسطة3,080,75.أشعر بتقارب بين أهدافي وأهداف الجامعة113

1211
ستتعطل بعض األمور في حياتي وُتصاب باالرتباك إذا قررت االنتقال من 

.الجامعة
متوسطة2,980,91

متوسطة2,960,87.أشعر بأنني أخدم مستقبلي الوظيفي عند بقائي في الجامعة135

متوسطة2,910,86.لدي ثقة بأن الجامعة تحافظ على المتميزين من أعضاء هيئة التدريس1417

متوسطة2,830,93.أشعر بالراحة عندما أعمل مع زمالئي في الجامعة156

متوسطة2,860,87.تحتم علي مسؤوليتي وواجبي عدم ترك الجامعة، والعمل على البقاء فيها1613

1714
أي تغيير في ظروف عملي الحالي بالجامعة لن يؤثر علّي ويجعلني أترك 

.العمل
متوسطة2,790,99

متوسطة2,680,97.سأبقى في الجامعة ولو توفرت لي وظيفة أخرى براتب ومميزات أفضل1812

متوسطة2,411,05.أجد صعوبة في االنتقال والعمل في جامعة أخرى1910

منخفضة2,321,12.  لدي ثقة بأن الجامعة تؤمن لي أمن وظيفي أكثر من أي جامعة أخرى2018

متوسطة3,010,89درجة الوالء التنظيمي                

.)5,00-3,67(مرتفعة،)3,66–2,34(متوسطة،)2,33-1,00(منخفضةدرجة•

بجامعةالتدريسيةالهيئةأعضاءبعضالرتباطالمتوسطةالوالءدرجةنتيجةوتعزى
بالعمللالستمرارالجهدوبذلالبقاءفيراغبينيجعلهممماعاطفيًاارتباطًاالكويت

فقدانهممنالبعضيتخوفحينفيأهدافهم،منجزءهيالتيالجامعةأهدافولتحقيق
الدرجةوهذه.العملتركعلىإقدامهمحالفيواالجتماعيةاالقتصاديةالمنافعلبعض

اإلخالصقيممنالتدريسيةالهيئةعضوبهويؤمنيشعرماإلىشكبالتعودالمتوسطة
لهمالمجالفسحمنالكويتجامعةبهتقومومااألسرية،التنشئةإلىترجعوالتي

الدرجةهذهأنمنالرغموعلى.ومعنويًاماديًاذلكوتقديراإليجابيوالتفاعلبالمشاركة
إيجابيمناخوجودظلفيخاصةالباحثةنظروجهةمنمرضيةغيرأنهاإالمتوسطة
ظلوفياإليجابي،والتفاعلللمشاركةالمشجعةالبيئةظلوفيوالمتميز،المنجزيكافيء

     .التدريسهيئةعضوعليهايحصلالتياالمتيازات

بين)α=0.05(الداللةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدهل:الثانيالسؤال
:الشخصيةالمبحوثلمتغيراتتعزىالتنظيميالوالءدرجةحولالدراسةعينةإجابات

بجامعةتدريسهيئةكعضوالخبرةوسنواتوالعمر،الكلية،ونوعوالجنسية،الجنس،
األكاديمية؟والرتبةالكويت،

:الكليةونوعوالجنسيةالنوعمتغير:أوًال
(3)جدول

ألثر النوع واالجنسية ونوع الكلية على درجة الوالء التنظيمي) ت(اختبار 

المتوسط متغير الدراسة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة
)ت (

*قيمة
P-VALUE

مستوى 
الداللة

النوع1
3,160,39ذكر

غير دال1810,1650,164
3,150,36أنثى

الجنسية2
3,170,34كويتي

غير دال1810,1320,423 غير 
كويتي

3,090,52

3
نوع 
الكلية

علوم 
إنسانية 

3,190,36181
غير دال1,1030,118

3,060,35علمية

دخلوالالتنظيميوالوالءالجنسنوعبينعالقةأيوجودلعدمتشيرالنتيجةوهذه
وكذلكالتنظيمي،والئهمبدرجةللجنسينالجسميوالتكوينالنفسيةالتركيبةالختالفات

جنسياتتواجدظلفيالتدريسهيئةأعضاءبينفروقتوجدالإنهإلىتشيرالنتيجة
والئهودرجةمقيمأومواطنكانسواءالتدريسهيئةعضوجنسيةبينعالقةفالعديدة،

بأنالكويتيينغيرالتدريسهيئةأعضاءلشعوريعزىوهذاالكويت،لجامعةالتنظيمي
أبنائهاوالءدرجةعنتختلفالالكويتلجامعةوالئهمودرجةالثانيوطنهمهيالكويت

بينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالأنهإلىالنتائجوتشير.لمهنتهموالئهمدرجةوهي
ذلكيعزىأنويمكنالعلمية،والكلياتاإلنسانيةالعلومكلياتفيالتدريسيةالهيئةأعضاء

دخلوالالكويت،جامعةكلياتجميعفيالتنظيميةوالخصائصالعواملنفسلتوفر
.التنظيميوالئهبدرجةالتدريسهيئةعضوبتخصص

:متغير العمر وسنوات الخبرة والرتبة األكاديمية: ثانيًا
تحليلاستخداموتمالمعيارية،واالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتاستخراجتملإلجابة
عينةلتقديراتاإلحصائيةالداللةذاتالفروقعنللكشف)ANOVA(األحاديالتباين

الكويت،بجامعةالخبرةوسنواتالعمر،متغيروفقالتنظيميوالئهمدرجةحولالدراسة
.األكاديميةوالرتبة

)4(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر وسنوات الخبرة والرتبة 

األكاديمية

الوالءلدرجةالعينةأفرادتقديراتمتوسطاتبينظاهريةفروقًاهناكأنيتين
التباينتحليلاستخدامتمالفروق،لتلكاإلحصائيةالداللةمستوياتولتحديدالتنظيمي،
الداللةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالأنهبينوالذياألحادي

درجةعلىاألكاديميةوالرتبةالخبرةوسنواتالعمرلمتغير)α≥0.05(اإلحصائية
العينةأفرادتقديراتدرجةفياختالفهناكليسأنهإلىيشيروهذا.التنظيميالوالء

التدريسهيئةأعضاءتقديراتبينوتطابقعاماتفاقوهناكالمذكورة،للمتغيراتتبعًا
نفستحكمهموالجميعالعمل،ظروفتشابهإلىيعزىوذلكالتنظيمي،الوالءبنودعلى

الكويتجامعةأهدافولتحقيقللعملالدرجةبنفسيسعىوالجميعوالتعليمات،األنظمة
.العلميةالرتبةأوالخبرةوسنواتالعمرعنالنظربغض

المتوسط العددمتغير الدراسة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

العمر1

323,130,39سنة45أقل من 

663,110,35سنة55إلى 45من 

853,210,38سنة55أكبر من 

سنوات الخبرة2

533,100,41سنوات10أقل من 

773,180,39سنة15إلى 10من 

533,140,32سنة15أكثر من 

الرتبة األكاديمية3

1043,150,39مدرس

683,170,35أستاذ مساعد

113,180,33أستاذ دكتور

توصيات الدراسة
غيرأنهاإالمتوسطة،أنهابالرغمالتنظيميالوالءدرجةأنضوءوفي1.

والمتغيراتالتنظيميالوالءدرجةبينعالقةتوجدالأنهضوءوفيمرضية،
درجةلرفععمليةتوصياتوضعتمالتدريسية،الهيئةألعضاءالشخصية

توصياتومنهاالتدريس،هيئةأعضاءلجميععامةبصورةالتنظيميالوالء
.مستقبليةلدراساتكمقترحاتعلمية

وتقويموالوطن،الجامعةاتجاهالمسئوليةوتحملالجماعيالعملروحغرس2.
.التدريسيةالهيئةأعضاءأداء

الدينيالوعيتعمقتدريبيةدوراتعقدخاللمنالتنظيميالوالءتعزيز3.
.وللمؤسسةللفردوفوائدهأثرهوبيانالتنظيميالوالءبأهميةوتعرف

تكوينفيتساهمالتيالعملبيئةوتحسينالتنظيميةبالعواملاالهتمامزيادة4.
.التدريسيةالهيئةأعضاءلدىالتنظيميالوالءوترسيخوتنمية

والبرامجاالجتماعيةاللقاءاتبإقامةوذلكاالنسانيةالعالقاتوتعزيزتفعيل5.
.ككلوالجامعةوالكليةالعلميةاألقساممستوىعلىالترفيهية

فيالتنظيميالوالءدرجةعنتكشفالحاليةللدراسةمشابهةدراسةإجراء6.
.األخرىالدولةمؤسسات

الشخصيةبالسماتالتنظيميالوالءعالقةعنالكاشفةالدراساتإجراء7.
.التنظيميةوالعدالةالوظيفيوالرضا

تؤثرقدوالتيالعاملينتواجهالتيالمعوقاتعنالكاشفةالدراساتإجراء8.
.التنظيميوالئهمعلى

وهوالتنظيميالوالءعلىالمؤثرةالعواملحولالدراساتمنالمزيدإجراء9.
بالفاعليةإليهاالموكلةالمهامأداءعلىالمؤسساتقدرةيعززالذياألمر

.المطلوبة

المراجع
.الشروقدار:عمان.التربويةاإلدارةفيمعاصرةقضايا.)2006(أحمدبطاح،•
الهيئةأعضاءلدىالتنظيميوالوالءاألكاديميةالحريةبينالعالقة.)2008(داناحمدان،•

الوطنية،النجاحجامعةمنشورة،غيرماجستيررسالة.الفلسطينيةالجامعاتفيالتدريسية
.فلسطيندولةنابلس،

اإلداراتفيالعملوضغوطالتنظيميالوالءوتحليلقياس.)2003(زيادةالمعشر،•
-164،)1(30اإلدارية،العلومدراسات.األردنفيالشمالمحافظاتفيالحكومية

190.
التنظيميالوالءعلىوالتنظيميةالديمغرافيةالمتغيراتأثر.)2002(صالحالمعيوف،•

العربية،والجزيرةالخليجدراساتمجلة.السعوديالعامالقطاعفيالعاملينلدى
28)107(،111-150.

.وإجراءاتهاتصميماتها:العلميالبحثطرائق.)2002(فوزيةوهادي،صالح،مراد،•
.الحديثالكتابدار:الكويت

:أداة الدراسة
اإلطالعبعداإلستبانةتطويرتموقد.الدراسةأهدافلتحقيقكأداةاإلستبانةاستخدامتم

إلىاإلستبانةتقسيموتم.التنظيميالوالءتناولتالتيالسابقةوالدراساتاألدبياتعلى
.الكويتبجامعةالتدريسيةالهيئةألعضاءالشخصيةالبياناتيتضمناألولالقسم:قسمين
الدراسةفيواستخدم.بند)20(وعددهاالتنظيميالوالءبنوديتضمنالثانيوالقسم
Likert)للتدريجالخماسيليكرتمقياس Type Scale):4(موافق،)5(بشدةموافق(،
التنظيميالوالءدرجةتقسيمتمولقد.)1(بشدةموافقغير،)2(موافقغير،)3(محايد

.ومنخفضةومتوسطة،مرتفعة،:مستوياتثالثةإلى

:صدق األداة
والخبرةاالختصاصذويالمحكمينمنمجموعةعلىاألوليةبصورتهااألداةعرضت

األداة،فيرأيهمإبداءمنهمطلبولقدالتربية،بكليةالتربويوالتخطيطاإلدارةقسممن
.الدراسةأهدافيحققبماالالزمالتعديلوأجريتطبيقها،صالحيةومدىصدقها،وقياس
.)المحكمينصدق(الظاهريالصدقتسمىالطريقةوهذه

:ثبات األداة
استباناتفيالداخليلالتساقكرونباخألفامعاملباستخدامالثباتمعاملحسابتم

منمبحوثا)57(فيتمثلتالدراسةعينةعنمختلفةعينةوهياالستطالعية،العينة
بطريقةالمستهدفالمجتمعمناالستطالعيةالعينةسحبتولقدالتدريس،هيئةأعضاء
دالةقيمةوهي)0,82(الدراسةألداةالثباتمعاملوقيمة.البسيطةالعشوائيةالمعاينة
الناحيةمناألداةلصالحيةمطمئنةالباحثةجعلمما)0,01(الثقةمستوىعندإحصائيا
.الدراسةأهدافوتحقيقللتطبيقالعلمية

الداللةمستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالبأنهودالالتها)ت(قيممنيتضح
)0.05≤α(الهيئةأعضاءمنالكويتيونوغيرالكويتيونوبينواإلناث،الذكوربين

حيثالعلمية،والكلياتاإلنسانيةالعلومكلياتفيالتدريسهيئةأعضاءوبينالتدريسية،
.)α=0.05(منأعلىاإلحصائيةالداللةمستوياتكانت

25



2012 ،05 العلمي - مارس  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 E d u c a t i o n

منهج الدراسة
.استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وهو المنهج العلمي المناسب لتحقيق هدف الدراسة

:مجتمع وعينة الدراسة
ألحدثتبعًاوالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمنالدراسةمجتمعيتكون

للعاموالتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةفيالمعلوماتومركزالكويتجامعةفيالتخطيطإلدارةإحصائية
)%15(نسبتهماتمثلعشوائيةطبقيةبطريقة)400(أفرادهاعددوالبالغالدراسةعينةاختياروتم.)م2011/2010(

ماأيتدريس،هيئةعضو)262(المستجيبةالعينةأفرادعددبلغوقد؛)2,668(عددهالبالغالمستهدفالمجتمعمن
.الدراسةمجتمعمن)%9,8(نسبةيمثل

:أداة الدراسة
كفايةحولالتدريسهيئةأعضاءنظروجهاتإلىالتعرفخاللمنالدراسة،أهدافلتحقيقكأداةاالستبانهاستخدامتم

دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةوالتحدياتالعالي،التعليممؤسساتتمويل
والدراساتالتربوياألدبعلىاالطالعبعداالستبانةتطويرتموقد.المؤسساتهذهلتمويلبدائلعنوالبحثالكويت،
.العاليالتعليمتمويلتناولتالتيالسابقة

المقدمة
منيملكهمابمقداركانمجتمعأيتطورويقاسورقيها،المجتمعاتتقدمعلىللداللةالرئيسيالمؤشرالتعليميعد

توفيرالبلدانمنبلدأييستطيعالالعاليالتعليموبدون.لبلدهوالسريعةالشاملةالتنميةخاللهمنيحققهائلعلميتطور
وال.)2007الجبار،عبد(المجتمعفيالمطلوبالتغييرلقيادةالالزمةوالمؤهلةالمتميزةالعاملةالقوىمناحتياجاته

إقباًالفيهيواجهالذيالوقتفيوتكاليفهنفقاتهفيحادةزيادةيشهدالدولمعظمفيالعاليالتعليمأنالجميععلىيخفى
المتقدمةالدولجميععلىعبئًاتمثلأصبحتالتكلفةهذهأنعلىالتأكيدالمهممنأنإال.)2003األحمد،(كبيرًاشعبيًا

عام،بشكلالمواردوندرةوالمحلية،العالميةاالقتصاديةاألزماتوقعتزايدظلفيالسيماسواء،حدعلىوالنامية
التعليملتمويلإضافيةمواردعنالبحثضرورةالتحديهذاويطرح.العاليالتعليمعلىالمتزايدالطالبيوالضغط
حيث.)2003عابدين،(المواردتلكلكلاألمثلاالستغاللعنفضًالالدولة،تخصصهاالتيالمواردإلىإضافةالعالي،

فيوالخدمةاإلنتاجبعملياتالعاليالتعليمربططريقعنوذلكالمتقدمة،الدولفيالعاليالتعليمتمويلمنابعتتعدد
Mcpherson(العلميةاألبحاثوتسويقتطويرعلىالمستمروالعملالمختلفة،المجتمعقطاعات & ,2000

Schapiro(،الحكوماتعلىخاصبشكلالعربيةوالدولعامبشكلالناميةالدولفيالعاليالتعليممؤسساتتعتمدبينما
القطاعبتمويلالدولةتكفلتأنومنذالكويتدولةوفي.)2001والعناد،الخشاب(العاليالتعليملتمويلأساسيكمصدر

يمثلفيهشكالمماأصبحذلكلكنالمهم،القطاعهذاعلىعامبعدعامًاباألموالاإلغداقعاتقهاعلىأخذتالتعليمي،
المالية،المواردمنالمزيدإلىدائمايحتاجالتعليمتمويلأنوخاصةبنفسها،دولةأيتتحملهأنتستطيعالكبيرًاعبئًا

اعتمادمعاألخيرة،العقودفيالدولةتشهدهاالتيواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةوالمتغيراتالظروفإلىإضافة
بدائلإليجادملحةحاجةهناكأصبحولهذا.نضوبهابحتميةتمامانعيالتيالنفطيةالمواردعلىأساسيبشكلالدولة

شكباليؤثرقدالكافيغيروالتمويلجيد،تمويلإلىيحتاجالجيدالتعليمإنحيثالعالي،التعليملتمويلجديدةومصادر
علىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرفإلىالحاليةالدراسةهدفتوبذلك.العاليالتعليملمؤسساتاإلنتاجيةالكفاءةعلى

والتعرفالكويت،دولةفي)والتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةالكويت،جامعة(الحكوميةالعاليالتعليممؤسسات
ظلفيالبدائلأفضلإيجادوبالتاليللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتعلى

.االتجاههذافيعملتالتيالدولبعضتجاربعلىبذلكمستشهدينالراهنة،المتغيرات

الملخص
درجةوتعّرفللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةللتحدياتالدراسةعينةأفرادموافقةدرجةتعّرفإلىهدفتكماالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتفيالحكومياإلنفاقواقعتعّرفإلىالدراسةهذههدفت
العامةوالهيئةالكويتجامعةمنكلفيالتدريسهيئةأعضاءمنفرد)400(علىوزعتاستبانةوأعدتالوصفي،المسحيالمنهجالدراسةاتبعتوقد.الكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتتمويللبدائلالمقترحاتلبعضالعينةأفرادموافقة
درجةأنكماالدراسة،عينةأفرادنظروجهةمنكاٍفغيرالكويتدولةفيالعاليالتعليملمؤسساتالحاليالحكوميالتمويلأن:منهانتائجعدةإلىالدراسةتوصلتالبيانات،تحليلوبعد.عضوًا)262(منهمواستجابوالتدريب،التطبيقيللتعليم

التربويةالتحدياتعلىالموافقةدرجةأنكما،"مخرجاتهمناستفادتهمنبالرغمالعاليالتعليمتمويلدعمفيالخاصالقطاعدورقصور"يخصفيماوخاصة،)4.09(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحةاالقتصاديةالتحدياتعلىالموافقة
دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالمقترحةالبدائلعلىالموافقةدرجةأنالدراسةعينةأفرادويرى،"الدائمللتطويروالحاجةالسريعالتكنولوجيالتقدم"يخصفيماوخاصة،)4.19(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحة
الحكوميالتمويلعلىاالعتمادعدمأهمهامنالتيالمقترحاتوبعضالتوصياتمنعددوضعتمالدراسةنتائجضوءوفي،"الماليةالموارداستثماروحسناإلنفاقترشيد"يخصفيماوخاصة،)4.00(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالكويت
.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيتساعدحكوميةغيرأخرىومصادربدائلاعتمادنحووالتوجهالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيأساسيكمصدر

.والتربويةاالقتصاديةالتحديات-العاليالتعليممؤسسات-التعليمتمويل:الدراسةمصطلحات

بدائل تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت
في ظل التحديات االقتصادية والتربوية

جامعة الكويت-طالبة ماجستير قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 
منى هذال الّدباسي

أسئلة الدراسة
الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقعما1.
الكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأبرزما2.

العامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنللتمويلبدائلعنالبحثوتستدعي
والتدريب؟التطبيقيللتعليم

الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالبدائلأفضلما3.

أهداف الدراسة
:تهدف الدراسة الحالية إلى

.التعليممنوالعائدوالتكلفةواإلنفاقكالتمويلبالدراسةالمتعلقةالتعليماقتصادياتمفاهيمأهمعلىالتعرف1.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرف2.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأهمعلىالوقوف3.

.العاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلاستخدامفيالدولبعضتجاربعرض4.

.ودعمهاتنميتهاوسبلالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعنالبحث5.

المراجع
، )2(23،المجلة العربية للتربية. بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العالي ورفع كفايته.)2003(األحمد، عدنان 

29-59.
مع : التمويل الذاتي للتعليم العالي في الدول النامية وتوجهاته). 2001(الخشاب، عبد اإلله، والعناد، مجذاب 

.، الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةالتركيز على تجربة جامعة بغداد
:  األردن. التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل: التعليم العالي في عصر المعرفة). 2008(الربيعي، سعيد بن حمد 

.دار الشروق للنشر
عالم : القاهرة. تحديات الواقع ورؤى المستقبل: التعليم الجامعي في الوطن العربي). 2005(الصغير، أحمد حسين 

.الكتب
الدار المصرية  : القاهرة. قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالمية والمحلية). 2003(عابدين، محمود عباس 

.اللبنانية
ورقة مقدمة إلى . نحو إستراتيجية عربية لتحقيق التميز واإلبداع بالتعليم العالي). 2007(عبد الجبار، توفيق 

الوطن المؤتمر العاشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
.تعز، الجمهورية اليمنية. العربي

Mcpherson, M., & Schapiro, M .(2000). Financing Lifelong Learning:  Trends and Patterns of 
Participation and Financing in US Higher .  Education. Higher Education  
Management, 12(2), 131-155.
Zhao, F. (2001). Impact of Diversification of Financing Sources on   Higher Education 
Quality, Assessment & Evaluation in Higher Education, 26 (5), 1 - 12.

التوصيات
:  التوصيات العملية: أوال
عدم االعتماد على التمويل الحكومي كمصدر أساسي في تمويل مؤسسات التعليم العالي  1.

.الحكومية في دولة الكويت
التوجه نحو اعتماد بدائل ومصادر أخرى غير حكومية تساعد في تمويل مؤسسات التعليم  2.

.العالي الحكومية في دولة الكويت
تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي  3.

.الحكومية
دعوة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى دراسة كفاية تمويلها بأساليب البحث  4.

العلمي، وباستخدام معايير موضوعية في القياس والتقويم، من أجل التوصل إلى نتائج  
.وأحكام دقيقة تنفعها في وضع سياساتها المستقبلية

العمل على تشكيل مجلس يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة  5.
االقتصادية، لتخطيط االقتصاديات المتعلقة بميزانيات مؤسسات التعليم العالي وكيفية  

.صرفها
أن يكون لمؤسسات التعليم العالي الحق في أن تكون لها ميزانية متحررة ومرنة تسمح لها  6.

بتوجيه االستثمارات بالطريقة التي تراها مناسبة، ويكون لها حق في ترحيل الفائض من  
.سنة إلى أخرى

إنشاء الصناديق االستثمارية المختلفة سواء داخل أو خارج الدولة يعود ريعها لتطوير  7.
.مؤسسات   التعليم العالي

.أن تعمل مؤسسات التعليم العالي في تنمية مواردها المالية8.

.االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استخدام بدائل غير حكومية للتمويل9.
:التوصيات العلمية لدراسات مستقبلية: ثانيا
معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة  1.

.الكويت
دور تنويع مصادر التمويل في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدى مؤسسات التعليم العالي في دولة  2.

.الكويت
مدى تقبل المجتمع الكويتي للبحث عن بدائل لتمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة  3.

.الكويت
.أساليب للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت4.

النسبة  التكرارمتغيرات الدراسة

مؤسسة التعليم العالي
التابع لها  

66.0%173جامعة الكويت  
34.0%89الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

100%262المجموع

الكلية
48.1%126كليات علوم إنسانية

51.9%136كليات علمية
100%262المجموع

الجنس
73.7%193ذكر
26.3%69أنثى

100%262المجموع

الجنسية
84.7%222كويتي

15.3%40غير كويتي
100%262المجموع

الرتبة األكاديمية
55.7%146)أستاذ مساعد ( مدرس 

34.0%89) أستاذ مشارك ( أستاذ مساعد 
10.3%27أستاذ دكتور
100%262المجموع

الخبرة
45.0%118سنوات  10أقل من 

29.8%78سنة  20-10من 
25.2%66سنة  20أكثر من 

100%262المجموع

توزيع العينة المستجيبة حسب متغيرات الدراسة)1(جدول

)1(شكل 
أبعاد أزمة تمويل التعليم 

العالي

مصادر تمويل  ): 2(شكل 
الجامعات في الواليات 

المتحدة األمريكية

)3(شكل 
يوضح تطور اعتماد موازنات 

مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
في دولة الكويت  

وحتىم  2002-2001من عام 
.م2011-2010عام 

الشكل من إعداد الباحثة* 

عينة الدراسة تبعا لمتغير ) 1(شكل 
مؤسسة التعليم العالي التابع لها

1

100
173

89

جامعة الكويت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1

100
126 136

كليات علوم انسانية

1

100
193

69

ذكر أنثى
1

1000

222
40

كويتي غير كويتي

1

10

100

1000

146
89

27

)أستاذ مساعد( مدرس 
)أستاذ مشارك(أستاذ مساعد 

أستاذ دكتور

1

10

100

1000

118
78

66

سنوات10أقل من  سنة20-10من  سنة20أكثر من 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الكلية)  2(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الجنسية) 4(شكل

عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبــرة) 6(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الجنس) 3(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية) 5(شكل 

يب
ترت

ال

رقم
ال

اإلنفاق الحالي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة هل 
رارالكويت كاٍف؟

لتك
ا

سبة
الن

28.6%75نعم 21

62.6%164ال 12
8.8%23ال أدري 33

100%262المجموع                

التر
المتوسط  التحديات االقتصاديةبنود رقم البندتيب

الحسابي
االنحراف 
المعياري

قصور دور القطاع الخاص في دعم تمويل التعليم العالي بالرغم من 110
4.460.71.استفادته من مخرجاته

اعتم��اد الحكوم��ة عل���ى م��ورد ال���نفط ال��ذي يش���كل تهدي��دًا للتموي���ل      27
4.240.97.مستقبال

4.220.93.انخفاض المخصصات المتعلقة بالبحث العلمي38
4.170.85.التمويل الحالي ال يتناسب مع التوسع المّطرد كّما وكيفًا43
4.100.99.نسبة اإلنفاق الحكومي ال تتناسب مع تحقيق األهداف المرجوة56
4.041.07.انخفاض المخصصات المتعلقة بالمهمات العلمية69

الميزاني���ة المخصص���ة للتعل���يم الع���الي أق���ل بكثي���ر م���ن الميزاني���ة        75
4.011.06.المطلوبة

4.000.94.النمو المتزايد في النفقات المعتمدة للتعليم العالي81
3.920.99.تزايد المصاريف الرأسمالية من أراض و مبان وإنشاءات وأجهزة94
3.770.71.تذبذب األسعار في السوق النفطية102

المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات االقتصادية
4.0
9

0.9
6

التر
تيب

ر
قم 
ال
بند

التربويةبنود التحديات 
المتوسط  
الحسابي

االنحراف 
المعياري

4.480.62.التقدم التكنولوجي السريع والحاجة للتطوير الدائم13
4.450.72.التوجه نحو تجويد التعليم والحصول على االعتماد األكاديمي العالمي24
4.360.93.االرتفاع المتزايد ألعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي37
4.350.75.إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي الستيعاب األعداد المتزايدة42
4.270.96.غياب التخطيط االستراتيجي وقلة المخططين التربويين 59

زي���ادة ع���دد أعض���اء هيئ���ة الت���دريس والهيئ���ة المس���اندة لزي���ادة مؤسس���ات    68
.وتخصصات التعليم العالي

4.200.91

4.180.86.تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع مخرجات التعليم العام76
4.110.94.الهدر التربوي وعدم استغالل الموارد في مؤسسات التعليم العالي81

توقف الكثير من المش�روعات التطويري�ة أو س�يرها ب�بطء لض�عف الميزاني�ة       95
.المخصصة

4.030.89

101
3.431.24.إقرار كوادر جديدة للعاملين ترهق الميزانية المخصصة للتعليم العالي0

4.190.86المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات التربوية

الترتيب
رقم  
المتوسط المقترحة لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكوميةالبدائل البند

الحسابي
االنحراف  
المعياري

4.470.64.ترشيد اإلنفاق وحسن استثمار الموارد المالية15
4.440.69.تفعيل دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الكويتي للتنمية24
4.160.99.استمرار مسؤولية الدولة لإلنفاق على التعليم العالي31
4.150.84.تخصيص عائد بعض وقفيات األمانة العامة للوقف لصالح التعليم العالي43
4.420.70.الحد من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في مؤسسات التعليم العالي57

إجراء أبحاث وتجارب لصالح مؤسسات القطاع الخاص يعود جزء من مخصصاتها لتمويل 616
.التعليم العالي

4.370.75

4.340.76.زيادة المخصصات المالية للتعليم العالي من الميزانية العامة للدولة76
4.290.91.قبول التبرعات الخيرية غير المشروطة من قبل األفراد والمؤسسات89

إنش��اء مراك��ز إنتاجي��ة تابع��ة لمؤسس��ات التعل��يم الع��الي كالمص��انع والم��زارع والمختب��رات     915
.والمستشفيات

4.210.88

3.081.34.فرض ضرائب على موظفي الدولة تتناسب مع دخولهم102
3.021.43.خصخصة خدمات التعليم العالي1113
4.111.11.فرض ضرائب على القطاع الخاص تعود لتمويل التعليم العالي1211

استخدام مؤسسات التعليم العالي كمكاتب استشارية وتدريبية يعود ريع دخلها لتمويل التعل�يم  1314
.العالي

3.971.08

والمباني اإلنشائية لفتح المجال للتعليم ) BOT(حصر اإلنفاق الحكومي على توفير األراضي1412
.الخاص

3.811.18

3.761.23.تقديم قروض للطالب بدون فائدة يتم تسديدها بعد التخرج والعمل1510
3.431.36.مساهمة الطالب في دفع جزء من تكاليف تعليمهم العالي168

4.000.99المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات التربوية

التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة) : 2(جدول 
على كفاية اإلنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت

ل من ي كوأظهرت النتائج  أن اإلنفاق الحالي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت غير كاٍف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف
.جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 3(جدول 
على التحديات االقتصادية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت

وأظهرت نتائج الدراسة على أن درجة الموافقة على التحديات االقتصادية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل  
مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت كانت بدرجة كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من 

.جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 4(جدول 

على التحديات التربوية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل التعليم العالي

ة بيرأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة على التحديات التربوية التي تواجه تمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت كانت بدرجة كو
.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 5(جدول 
حول بدائل تمويل التعليم العالي في دولة الكويت

ة وجهأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة على البدائل المقترحة لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت كانت كبيرة من 
.نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مناقشة نتائج الدراسة
كاٍفغيرالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقعأن)2(جدولفيالنتائجأظهرت

نسبةكانتحيثوالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةوالهيئةالكويتجامعةمنكلفيالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمن
الحاجةعلىيدلمما،)%28.6(التمويلكفايةعلىالموافقةنسبةكانتبينما،)%62.6(التمويلكفايةعدمعلىالموافقة
أعضاءمالمسةعلىبناءذلكتفسيرويمكن.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلأخرىبدائللوجود

التابعينالمؤسساتفيوالتقدمللتطويرالمتاحةاإلمكاناتقلةعلىتدلمؤشراتمنبهمالمحيطالواقعألرضالتدريسهيئة
البحثتستدعيالتياالقتصاديةالتحدياتعلىالتدريسهيئةأعضاءموافقةدرجةأن)3(جدولفيالنتائجوأظهرت.لها
الموافقةلدرجةالحسابيةالمتوسطاتتراوحتحيثكبيرة،كانتالكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعن
منبالرغمالعاليالتعليمتمويلدعمفيالخاصالقطاعدورقصور"بندأنالدراسةعينةأفرادويرى،)3.77(و)4.46(بين

بمتوسطالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتياالقتصاديةالتحدياتأهممن"مخرجاتهمناستفادته
مؤسساتدعمفيالخاصالقطاعدورغيابإلىالتدريسهيئةأعضاءإدراكإلىالنتيجةهذهتعودوقد،)4.46(حسابي
القطاعفيهايلعبالتيالمتقدمةالدولبخالفتذكر،تكادالجداقليلةأدوارعلىالدعمواقتصارواضح،بشكلالعاليالتعليم

فياألسعارتذبذب"بندبأنالعينةأفراديرىكما.نواٍحعدةمنالعاليالتعليمقطاعدعمفيوواضحًاكبيرًادورًاالخاص
تذبذبأنإلىذلكيعودوقدمتوسطة،موافقةدرجةعلىحصلوقدأهمية،االقتصاديةالتحدياتأقلمن"النفطيةالسوق

اللذاللدولة،الماليةالمواردفيزيادةهناكوبالتاليالبرميل،لسعرالمتزايداالرتفاعباتجاهيتجهالحاليالوقتفياألسعار
النفطيةغيرالدولبحثإلىيؤدياألسعارارتفاعأنتؤكدأخرىرؤيةلالقتصاديينكانوإنكبيرة،أهميةالتحديهذاينال
للدولفعليةأزمةيسببقدبدورهوهذاالنفطية،المواردعناالستغناءوبالتاليللطاقة،كمصادرللنفطبديلةمصادرعن

التيالتربويةالتحدياتعلىالتدريسهيئةأعضاءموافقةدرجةأن)4(جدولفيالنتائجوأظهرت.المستقبلفيالنفطية
،)3.43(و)4.48(بينالموافقةلدرجةالحسابيةالمتوسطاتتراوحتحيثكبيرة،كانتللتمويلبدائلعنالبحثتستدعي

تستدعيالتيالتربويةالتحدياتأهممن"الدائمللتطويروالحاجةالسريعالتكنولوجيالتقدم"بندأنالدراسةعينةأفرادويرى
بأنالدراسةعينةأفراديرىكذلك،)4.48(حسابيبمتوسطالكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعنالبحث

علىحصلوقدأهمية،التربويةالتحدياتأقلمن"العاليللتعليمالمخصصةالميزانيةترهقللعاملينجديدةكوادرإقرار"بند
هيئةأعضاءأنوخاصةلهم،حقهوالماليةمستحقاتهمزيادةبأنرؤيتهمإلىذلكيرجعوقدمتوسطة،موافقةدرجة

وتطورها،التعليميةالمؤسسةرقيفيمهمدورولهمالبشري،العنصربناءفيواألساسياألولالعامليعتبرونالتدريس

إلىالعقولهذههجرةإلىتؤديالتدريسهيئةأعضاءمكانةمعتتناسبزياداتبإقرارتهتمالالتيالُدولوأن
العاليالتعليممؤسساتلتمويلالمقترحةالبدائلأن)5(جدولفيالنتائجأظهرتكما.لهمتقديراأكثرأخرىدول

و)4.47(بينتراوحتحسابيةبمتوسطاتالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنكبيرةموافقةدرجةعلىحازت
:التاليةللبدائلموافقةدرجةأعلىوكانت)3.03(
.ترشيد اإلنفاق وحسن استثمار الموارد المالية-•
.تفعيل دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الكويتي للتنمية-•
.التعليم العاليالحد من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في مؤسسات -•

عينة الدراسة

نتائج الدراسة

رسومات توضيحية عن بدائل تمويل التعليم العالي
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أوالقرضحالتيفيسواء-التقليديةالبنوكبهتتعاملالذيالربويالقرضحرمة6.
رباوهوالربا،أصولمنأصلتحتمندرجايكونأنإمافهو-االستقراض

مندرجايكونأنوإمااألجل،فيالتأخيرنظيرالدينفيالزيادةوهوالجاهلية،
.واإلجماعوالسنةبالكتابمحرموكالهمامشروطة،بفائدةالقرضتحت

المواطنيناقتراضلعمليةالحاكمتنظيم:هوالبحثهذافيالمباحبتقييدالمقصود7.
يدفعهاالتياألقساطمجموعيزيدالبحيثالتجارية،والشركاتالبنوكمن

.دخلهصافيمن%40عنالمواطن
يثبتالمباحةاألموربعضبتقييدالحاكمقيامبجوازالفقهاءكالمعلىتأسيسًا8.

اقتراضسقفبتحديدالكويتيالمركزيالبنكبهقامالذياإلجراءصحة
وتنظيملضبطالتجارية،والشركاتالماليةوالمؤسساتالبنوكمنالمواطنين

اإلجراءأنيظهركماالعامة،المصالحبعضوتحقيقالمواطنين،اقتراضعملية
الحاكمتقييدجوازمناألربعةالمذاهبفقهاءقررهمامعيتماشىإليهالمشار
ليستألنهااإلجراءات،هذهمثلفيوامتثالهأمرهطاعةووجوبالمباحة،لألمور

فسيحامجاالفيهاللحاكمالشرعتركالتياألمورضمنتدخلبلبمعصية،أمًرا
.لتنظيمها

النشاطتنظيمفيالدولةتدخلجوازعلىالدالةالشرعيةاألدلةمنالعديدثبوت9.
الدولةتدخلجوازيفيدمماالعامة،المصالحيحققبماوالتجارياالقتصادي

.التجاريةوالشركاتالبنوكمناالقتراضعمليةبتنظيم

أهداف البحث
الكويتيالبنوكإلزامإلىالكويتيالمركزيالبنكدعتالتياألسبابعلىالتعرف1.

.لديهااألفرادلمديونياتسقفبوضع
االستهالكيةاألفرادمديونياتسقفتحديدمسألةمناإلسالميالفقهموقفبيان2.

.الكويتيةاالستثماروشركاتالبنوكلدىوالمقسطة
خاللمناالقتصاديالنشاطفيالتدخلفيالدولةلدورالعلميالفقهيالتأصيل3.

  .والمقسطةاالستهالكيةاألفرادمديونياتتحديد

منهج البحث
الوضعيوالقانوناإلسالميالفقهفياألصيلةالمصادرمنالبحثمادةجمع1.

.االقتصاديةواللوائح
الفقهرأيعلىالتعرفإلىالولوجقبلالبحثمصطلحاتبجميعالتعريف2.

.المسألةفياإلسالمي
النقلإلىاللجوءوعدمالمباشرة،مصادرهامنوالنقوالتاألقوالجميعتوثيق3.

.األصلوجودعدمعندإالبالواسطة
ووجهاألدلة،وذكراألفراد،مديونياتتحديدمسألةفيالفقهاءأقوالعرض4.

.والترجيحالمناقشةمعدليل،كلمناالستدالل
.الواقعواعتباراتاألدلة،قوةعلىبناءالمسألةفيالراجحالرأيبينا5.
إلىتحتاجالتيالمواضعفيالوضعيةوالقوانيناإلسالميةالشريعةبينالمقارنة6.

.المقارنة
.موضوعهعنالخروجوعدمبالبحث،المتعلقةالمسائلعلىالتركيز7.
ورقمالسورةبذكرالشريف،المصحففيمواضعهاإلىالقرآنيةاآلياتعزو8.

.اآلية
.المعتبرةالسنةكتبمنالواردةواآلثاراألحاديثتخريج9.

النتائج
تأثرًاالمعاصرونالفقهاءاستحدثهصناعيمصدر:المديونيةمصطلحأن1.

يوجدفالوعليهالقديمة،الفقهكتبفيلهوجودالمصطلحفهوولهذابالقانونيين،
.منهاأيفيللمديونيةتعريف

:مثلوالمجتمع،الفردتلحقالتيوالمفاسداألضرارمنالعديدالدَّينالزدياد2.
وعدمللمغامرة،والميلاإلنفاق،فيالمبررغيروالتوسعالذاتيةالمسؤوليةضعف

.الثروةتوزيعوسوءاالقتصادية،التقلباتوتفاقماالستقرار
ماوهوتفريط،أوإفراطدونواالعتدالالتوسطاإلسالميةالشريعةمنهجمن3.

اإلسرافبينوسطافيكونللفرد،االستهالكيالسلوكعلىيطبقأنينبغي
يكونوقداإلسالمية،الشريعةتكرههمماالمباحاتفياإلسرافوأنوالتقتير،

.الضرورياتحسابعلىكانإذامحرما
منعلممتىالمقترضحقفيمباحاالقتراضأنعلىالفقهاءبينخالفال4.

.منهالوفاءعلىوعزممرتجى،ماللهكانبأنالوفاءنفسه
مابحسباإلباحة،أوالحرمةأوالكراهةأوالوجوبحكماالقتراضيأخذقد5.

يكنولماألداء،نيةالمقترضلدىيكنلمإذاحرامًافيكونإليه؛يفضيأويالبسه
لدفعمضطرا؛كانإذاالمقترضحقفيواجباويكونالدين،بهيوفيمالله

علىالمقترضقدرتهبعدمعالماالمقرضكانلومباحاويكوننفسه،عنالضر
معبإعطائهحقهأسقطوقدلحقه،كانالمنعألنيحرم،فالأقرضه،ثمالوفاء
الوفاء،علىقادرغيركانالمقترضإذامكروهًااالقتراضويكونبحاله،علمه
بسؤالغنيإلىدفعإذاكما:مباحاويكونالمماطلة،قاصًداوالمضطراوليس

علىيشتمللمألنهمستحبا؛المباحافيكونإليه،الغنياحتياجعدممعالدافع،من
.كربةتنفيس

تحديد سقف مديونيات األفراد االستهالكية والمقسطة لدى البنوك وشركات 
االستثمار الكويتية في ضوء السياسة الشرعية 

إبراهيم عبد اهللا البديوي السبيعيإعداد الدكتور
جامعة الكويت، األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

التوصيات
المعاصر،بالواقعالصلةذاتالشرعيةالدراساتبمواصلةالباحثينإخواننانوصي1.

المجتمعاتمنهاعانيتالتيوالواقعيةالعمليةالمشاكلحلفيللمساهمةوذلك
.اإلسالميالفقهوأصولمبادئمعتتفقالمشاكللتلكحلولوتقديماإلسالمية،

المتعلقةالمسائلعلىجهودهمتركيزإلىاإلسالميةالشريعةفيالباحثينعنايةنوجه2.
المزيدبذلإلىوالقراراتالقوانينهذهلحاجةوذلكالمستحدثة،والقراراتبالقوانين

وتوجيهاإلسالمية،الشريعةأحكاممعتعارضهاأواتفاقهامدىلبيانوالوقتالجهدمن
.الشريعةأحكاممعتعارضمنبهايوجدقدماإلىالمشرعينأنظار

مراجع البحث
.القاهرة–اإلسالميالكتابداراألنصاري،زكرياللشيخالمطالب،أسنى1.
–العلميةالكتبدارالحجازي،فتحيأحمد:تحقيق.الهيتميحجرالبنوالضيافة،الصدقةفيوردفيمااإلنافة2.

.)م2004(1طبيروت،
.بيروت–المعرفةدارنجيم،بنالدينلزينالدقائق،كنزشرحالرائقالبحر3.
.بيروت-العلميةالكتبدارالكاساني،أحمدبنلمسعودالصنائع،بدائع4.
.بيروت-الفكرداررشد،ابنأحمدبنلمحمدالمجتهد،بداية5.
الكتبدار-بيروتفرحون،بنمحمدإبراهيمالدينلبرهاناألحكام،ومناهجاألقضيةأصولفيالحكامتبصرة6.

.العلمية
.2ط-اإلسالميالكتابدارالحنفي،الزيلعيعليبنعثمانالدينلفخرالدقائق،كنـزشرحالحقائقتبيين7.
بيروتالعلمية،الكتبدارالحسيني،فهميتعريبحيدر،لعلياألحكام،مجلةشرحالحكامدرر8.
.)م1994(بيروت-اإلسالميالغربدارالقرافي،الدينلشهابالذخيرة،9.

هـ،1418السادسة.طبيروت،الرسالة،مؤسسة.طلعبدالوهابالشرعيةالسياسة10.

.)هـ1422(األولى.طبيروت،الرسالة،مؤسسةللقرضاوي،الشرعيةالسياسة11.

1طوالتنمية،للبحوثاإلسالميالمعهدأحمد،المنعمعبدفؤادللدكتوربالتنمية،وعالقتهاالشرعيةالسياسة12.
.)م2001(
.)هـ1426(بيروت،–الرسالةمؤسسةخالف،الوهابعبدللشيخالشرعية،السياسة13.
.بيروت-الفكردارخليل،مختصرعلىالخرشيشرح14.
.)م1993(بيروت،-الكتبعالمالبهوتي،يونسبنلمنصوراإلرادات،منتهىشرح15.
–اإلسالميالمكتب.الشامياحمدصالح:تحقيقالجوزية،قيمالبنالشرعية،السياسةفـيالحكميةالطرق16.

.)هـ1423(1طبيروت،
.)1968(مصر،-وهبةمكتبةغانم،إسماعيل.دلاللتزام،العامةالنظريةفي17.
.المركزيالكويتبنكإصدار–المقسطةالقروضمنوغيرهااالستهالكيةللقروضالبنوكمنحوأسسقواعد18.
.بيروت–العلميةالكتبدارالبهوتي،يونسبنلمنصوراإلقناع،متنعنالقناعكشاف19.
.بيروت-الجيلدارالعدليةاألحكاممجلة20.
.مصرالحلبي،البابيمصطفىالطرابلسي،الدينلعالءالحكام،معين21.
.بيروت–العلميةالكتبالشربيني،دارأحمدبنلمحمدالمحتاج،مغني22.
.بيروت-العربيالتراثإحياءدارقدامة،بناهللاعبدمحمدألبيالخرقي،مختصرشرحالمغني23.
.بيروت-الجيلدار.الشوكانيعليبنلمحمداألوطار،نيل24.
الثالثة،الطبعةالقاهرة،-العربيةالنهضةدارالسنهوري،عبدالرزاقللدكتورالمدني،القانونشرحفيالوسيط25.

.)م1981(

ملخص البحث
التمهيديالمبحثأما.وخاتمةوفصلين،تمهيدي،ومبحثمقدمة،إلىتقسيمهتموقد،"الشرعيةالسياسةضوءفيالكويتيةاالستثماروشركاتالبنوكلدىوالمقسطةاالستهالكيةاألفرادمديونياتسقفتحديد""موضوعالبحثهذايتناول
األفرادمديونياتسقفبتحديدالخاصةالمركزيالبنكقراراتشرحفتناولاألولالفصلوأما.)الشرعيةالسياسةتعريف-االستثماروشركاتالبنوك-والمقسطةاالستهالكيةالمديونيات(وهيالعنوان،بمصطلحاتالتعريففتناول

وتناولوالمقسطة،االستهالكيةاألفرادمديونياتسقفبتحديدالخاصةالمركزيالبنكقراراتشرحناثموالمقسطة،االستهالكيةاألفرادمديونياتسقفتحديدإلىالمركزيالبنكدعتالتيلألسبابعرضناحيثوالمقسطة،االستهالكية
األفرادمديونياتسقفتحديدجوازومدىاإلسالمي،الفقهفياالقتراضوحكماالستهالك،فياالقتصادعلىاإلسالميةالشريعةحثبيانخاللمناإلسالمي،الفقهفيوالمقسطةاالستهالكيةاألفرادمديونياتسقفتحديدحكمالثانيالفصل

.الفهارسثموالتوصيات،البحثنتائجوفيهاالخاتمة،وأخيًرااإلسالمي،الفقهفيوالمقسطةاالستهالكية

مشكلة البحث
من % 40ديد سقف مديونيات األفراد االستهالكية بحيث ال يزيد مجموع األقساط المستقطعة عن تحأصدر البنك المركزي الكويتي مجموعة من القرارات التي تنظم عمل البنوك وشركات االستثمار الكويتية فيما يتعلق بعملية اإلقراض، ومنها

فما هو موقف الفقه اإلسالمي من هذا التحديد؟ وإلى أي مدى يجوز لولي األمر المنع من بعض المباحات إذا اقتضت الحاجة ذلك؟. صافي الراتب أو مجموع الرواتب



2012 ،05 العلمي - مارس  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 Sharia 

منهج الدراسة
األقوالنسبةفيالوسيطةالكتبعلىاالعتماددونلة،ياألصالمصادرمنالعلميةالمادةجمع1.

.الموضوعفيكتبمالكلواالستقصاءالتتبعمحاوالذلك،إلىفاإلشارةوإالأدلتها،أو
الموضوعهذادرسواممناألطباءأبحاثعلىاالقتصارالطبيةالعلميةللمادةتوثيقاحرصت2.

.هذافيالمعاصرينالفقهاءعلىاالعتماددونفحسب،
جامعايجعلهبماالبحث،هذافيالمناقشاتتلكعلىوالردومناقشتهاوتوجهيهااألدلةجمع3.

أواالستداللفيمكتفياواالستدالل،بالذكرجديرةأنهارأيتالتياألدلةعلىمقتصرالها،
فيكتبممنالمناقشةأواالستداللهذانقلمنذكردونالمناقشأوالمستدلبذكرالمناقشة

.ذلكلييتبينلمماالموضوع،
يقتضيهفيماإال–العقديالجانبفيتدخلدونالمسألةهذهدراسةفيالفقهيالجانبالتزمت4.

الميمانناصرالدكتوراألستاذتناولوقدوثيقا،تعلقاالمسألةبهتتعلقوالتي-االستداللمقام
.للبحثغرضاليسكونهعنفضالعليه،مزيدالبمااألمرهذا

:خطة الدراسة
.والخطة التي اتبعتها فيهبينت فيها أسباب اختيار الموضوع، والمنهج، والمقدمة، 

تعريف اختيار جنس الجنين ودوافعه: التمهيد
:وفيه مطلبان

تعريف اختيار جنس الجنين  : المطلب األول
دوافع اختيار جنس الجنين : المطلب الثاني

الموضوع
: وفيه مبحثان

اختيار جنس الجنين بالوسائل الطبيعية:المبحث األول
:  وفيه مطلبان

الوسائل الطبيعية الختيار جنس الجنين: المطلب األول
حكم استخدام الوسائل الطبيعية في الفقه اإلسالمي: المطلب الثاني
اختيار جنس الجنين بالوسائل المخبرية: المبحث الثاني
:وفيه مطلبان

الوسائل المخبرية في اختيار جنس الجنين  : المطلب األول
حكم استخدام الوسائل المخبرية وضوابطه في الفقه اإلسالمي : المطلب الثاني
:  وفيه فرعان
حكم استخدام الوسائل المخبرية في الفقه اإلسالمي: الفرع األول
ضوابط استخدام الوسائل المخبرية في الفقه اإلسالمي: الفرع الثاني

.وفيها عرضت ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل هذا البحثالخاتمة، : ثالثا

أهم المراجع
العاليالمعهدمنالمقارنالفقهفيالماجستيردرجةلنيلمقدمتكميليبحثوهوالفهيدي،هزاعبنمحمدللباحثوطرقه،الجنيننوعاختيارأحكام1.

.هـ1429عامللقضاء،
.م2001/هـ1421األولى،الطبعةجدة،–الخضراءاألندلسدار.طغانم،عمر.دالجنين،أحكام2.
.م2007/هـ1428األولىالطبعةالرياض،–أشبيلياكنوزدار.طالشويرخ،اهللاعبدبنالعزيزعبدبنسعد.دالوراثية،الهندسةأحكام3.
.م2003/هـ1424الثانية،الطبعةالمكرمة،مكة–األسدي.مقاسم،الرشيدعبد.دطبية،فقهيةدراسة–الجنينجنساختيار4.
الدورةأعمالضمنمطبوعبحثوهوالبار،عليمحمد.دالشرعي،وحكمهانجاحهاومدىالجنينجنسفيالتحكموسائل-الجنينجنساختيار5.

النسخةفيم،12/4/2006الموافقهـ14/3/1427-10منالفترةفي–المكرمةمكةفيالمنعقدةاإلسالميالفقهيللمجمععشرالثامنة
.www.minshawi.com:الرابطعلىالمثبةاإللكترونية

.www.islamtoday.com:الرابطعلىاليوماإلسالمموقعفيمقالوهو،الغطميلاهللاعبد.دالجنين،جنساختيار6.

بنمحمداإلمامجامعةأقامتهالذيالثانياإلسالميالفقهمؤتمرأعمالضمنمطبوعبحثوهوالوذيناني،زيدبنخالد.دالجنين،جنساختيار7.
.م2010/4/12-10:والموافقهـ1431/4/27-25:بتاريخالرياضفيعقدوالذي،"معاصرةطبيةقضايا":عنوانتحتاإلسالمية،سعود

.م2000األولى،الطبعةبيروت،-الفراشةدرا.طسيف،ورونيهوتييهماري.دأنثى،أمذكرالمولودجنساختيار8.

األردن،–النفائسدار.طمعاصرة،طبيةقضاياعنفقهيةدراساتضمنالباز،أحمد.دووالدته،تخلقهقبلوتحديدهالمولودجنساختيار9.
.م2001/هـ1421األولى،الطبعة

com.layyous.www:الرابطعلىإلكترونيبحثوهوليوس،نجيب.دالمولود،جنساختيار10.

.والعشرونالثانيةالطبعةبيروت،–للماليينالعلمدار.طالقباني،صبري.دالطلب،تحتأطفال11.

الجنين،جنستحديدفيشرعيةرؤية.م2000/هـ1429األولى،الطبعةالجوزي،ابندار.طمرحبا،إسماعيل.دالفقهية،وأحكامهاالطبيةالبنوك12.
com.almosleh.www:الرابطعلىإلكترونيكتابوهوالمصلح،خالد.د

سعودبنمحمداإلمامجامعةأقامتهالذيالثانياإلسالميالفقهمؤتمرأعمالضمنمطبوعبحثوهواليابس،هيلةللباحثةالجنين،جنستحديد13.
.م2010/4/12-10:والموافقهـ1431/4/27-25:بتاريخالرياضفيعقدوالذي،"معاصرةطبيةقضايا":عنوانتحتاإلسالمية،

–المكرمةمكةفيالمنعقدةاإلسالميالفقهيللمجمععشرالثامنةالدورةأعمالضمنمطبوعبحثوهوالواحد،عبدنجم.دالجنين،جنستحديد14.
.com.minshawi.www:الرابطعلىالمثبةاإللكترونيةالنسخةفيم،12/4/2006الموافقهـ14/3/1427-10منالفترةفي

اإلسالميالفقهيللمجمععشرالثامنةالدورةأعمالضمنمطبوعبحثوهوالبصل،أبوموسىبنالناصرعبدللدكتورالجنين،جنستحديد15.
:الرابطعلىالمثبةاإللكترونيةالنسخةفيم،12/4/2006الموافقهـ14/3/1427-10منالفترةفي–المكرمةمكةفيالمنعقدة

www.minshawi.com.
فيالمنعقدةاإلسالميالفقهيللمجمععشرالثامنةالدورةأعمالضمنمطبوعبحثوهوالنجيمي،حسنبنيحيىبنمحمد.دالجنين،جنستحديد16.

:الرابطعلىالمثبةاإللكترونيةالنسخةفيم،12/4/2006الموافقهـ14/3/1427-10منالفترةفي–المكرمةمكة
www.minshawi.com.

–المكرمةمكةفيالمنعقدةاإلسالميالفقهيللمجمععشرالثامنةالدورةأعمالضمنمطبوعبحثوهوباسالمة،عبداهللا.دالجنين،جنستحديد17.
.www.minshawi.com:الرابطعلىالمثبةاإللكترونيةالنسخةفيم،12/4/2006الموافقهـ14/3/1427-10منالفترةفي

محمداإلمامجامعةأقامتهالذيالثانياإلسالميالفقهمؤتمرأعمالضمنمطبوعبحثوهوالعطيف،زينسعيدأيوبللباحثالجنين،جنستحديد18.
.م2010/4/12-10:والموافقهـ1431/4/27-25:بتاريخالرياضفيعقدوالذي،"معاصرةطبيةقضايا":عنوانتحتاإلسالمية،سعودبن

مؤتمرأعمالضمنمطبوعبحثوهوالعجيان،محمدبنالمحسنعبدبنزيادللباحثاإلسالمية،الشرعيةفيالحملقبلالجنينجنساختيارحكم19.
  ::بتاريخالرياضفيعقدوالذي،"معاصرةطبيةقضايا":عنوانتحتاإلسالمية،سعودبنمحمداإلمامجامعةأقامتهالذيالثانياإلسالميالفقه
.م2010/4/12-10:والموافقهـ25-1431/4/27

أقامتهالذيالثانياإلسالميالفقهمؤتمرأعمالضمنمطبوعبحثوهوالميمان،اهللاعبدناصر.داإلسالمية،الشريعةفيالجنينجنستحديدحكم20.
الرياضفيعقدوالذي،"معاصرةطبيةقضايا":عنوانتحتاإلسالمية،سعودبنمحمداإلمامجامعة

.م2010/4/12-10:والموافقهـ1431/4/27-25::بتاريخ
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:الرابطعلىهـ،1422/1/22بتاريخ،)21820(رقمفتوىالسعودية،العربيةالمملكةفيالعلماءكبارهيئةمنالصادرةالفتوى25.
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.الكويتومقرهاالطبية،للعلوماإلسالميةالمنظمةمطبوعاتمنوهوم،1983/5/24الموافقهـ،1403/8/
  /هـ1422األولى،الطبعةبريطانيا،–الحكمةمجلة.طالنتشة،الجوادعبدبنمحمد.داإلسالمية،الشريعةضوءفيالمستجدةالطبيةالمسائل27.
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ملخص الدراسة
فيوالرغبة."فيهالمرغوبللجنسالمؤديالمنويبالحييالبويضةلتلقيحمخصوصتأثير":بأنهيعرفوالذيالجنين،جنسالختيارمتعددةوسائلعنفكشفالجنين،تكوينأسرارمعرفةفيالحديثةالطبيةالعلومفيالمتسارعالتقدمأسهم

.اجتماعيةأوأمنيةأواقتصاديةتكونربماسياسيةوأخرىالشخصية،والرغبةالطبيةالدوافعتتضمنشخصيةدوافعفمنهااالختيار،منالغرضبحسبتختلفنحوهدافعةومحدداتعواملتحكمهاالجنينجنساختيار
  :نوعينإلىالجنسجنساختياروسائلوتنقسم

لموهذه.اإلباضةوقتبتحريالجماعوتوقيتالكيميائي،والغسولالغذائي،كالنظامفيه،المرغوبللجنسالمنويللحييالمالئمالوسطوإنشاءمعينة،لبيئةالمهيئةللظروفإتياناكونهاتعدوالالتيتلكوهي،الطبيعيةالوسائل:األول
عالجياغرًضاالدافعيكنلمماونحوه،الصوتيةبالموجاتالداخليالفحصكاستخدامالمرأة،عورةكشفالوسائلهذهاستخداميستلزمأالبشرطفيها،محذورالمباحةأسبابًالكونهامباشرتها؛مشروعيةفيالمعاصرونالباحثونيختلف

.الوراثيةاألمراضمنكالوقاية
والمحاذيرالصحيةالمخاطربعضطياتهافيتحملأنهاإالجدا،مرضيةنتائجتعطي-الحملحصلإذا–أنهاالوسائلهذهوتتميزخارجيا،أوداخلياكانسواءالصناعي؛التلقيحتستخدمالتيتلكوهيالمخبرية،الوسائل:الثاني

الضرورةغيرفيبينهماختالفعلىمخصوصة،ضوابطوفقاستخدامهاجوازإلىذهبالجمهورأننجداستخدامها،تحريمإلىبعضهمذهبفبينماالمعاصرين؛الباحثينبينخالفمحلكانالوسائلمنالنوعهذاواستخدام.الشرعية
.الوراثيةاألمراضلتفاديالعالجيةالطبية

اختيار جنس الجنين بالوسائل الطبيعية والمخبرية
فهد سعد الدبيس الرشيدي. د

بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، واألستاذ المساعد العميد المساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب
جامعة الكويت-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

دراسة فقهية طبية

نتائج الدراسة
الضرورةمنزلةينزلفبعضهاطبيعتها،بحسبالجنينجنساختيارنحوالدوافعتختلف1.

.نفسيةرغبةكونهيعدوالوبعضها
ثمةكانبلمنها،الغرضتحقيقعلىالطبيعيةالوسائلقدرةفياتفاقعلىاألطباءيكنلم2.

.الوسائلهذهبعضجدوىفيبينهماختالف
بعضبهاتحتفأنهإالمتقدمة،نتائجتحقيقعلىقادرةكونهافيالمخبريةالوسائلتتميز3.

.الشرعيةوالمحاذيرالصحيةالمخاطر
الضمانةيعطيإنهبلالطبي،للتقدمتحديايعدالوأنهالعمليةالتطوراتمواكبةعلىالفقهقدرة4.

انتشارفيسبباتكونأندونمنها،واإلفادةالبشريةإسعادعلىالتطوراتهذهلقدرةوالدعامة
.البشريللكيانومهددةبالفسادعليهاتعودفوضى

المتعلقسيماالالحديثالعلملهتوصلوماالصحيحةالنصوصصريحبينتعارضالأنه5.
.تخلقهوأطوارباإلنسان

عنهاكشفالتيالعلومتلكعننفسه،بهاوجلعزاهللاختصالتيالغيبيةالعلوماختالف6.
قبلمنالبشريةتعرفهلممماالحديثالعلمعنهيكشفماكلفليسالعلم،تقدمبفضلالعلماء

.بالعدمعلماليسالعلمفعدمالعلمي،التقدملوازمأحدكونهيعدوالبلالغيبيات،عنكشفايعد
وضعمنيمنعلمالوراثيةالهندسةفيالعلميالتقدممناإلفادةعلىالمعاصرينالفقهاءحرص7.

األخالقيةالمقرراتوتخطيالبشريبالجنسالعبثإمكانمنتمنعالتيوالشرائطالضوابط
.الشرعيةوالثوابت

عقيدتهم،فيالتشكيكفياألمةأعداءيستخدمهقدبماالمسلمالمجتمعأفرادوتثقيفتوجيه2.
الحديثالعلمفروعبعضبينالناسبعضيتوهمهقدالذيالظاهريالتعارضودرء

.الشرعيةوالمقررات
محلالوراثيةاألمراضبعضمنالوقايةيمكنبهإذالزواج؛قبلالطبيالفحصأهمية3.

معاقينأطفاللوالدةتجنبًاوراثية؛بأمراضاألجنةإصابةاحتماليةبهوتعرفالفحص،
.مشوهينأو

المتعلقالسيما-الصناعيالتلقيحعميلةتضبطمنظمةوقراراتلوائحتشريعضرورة4.
رادعةعقوباتتضعالشرعي،والرأيالطبيالنظرمنمستمدة-الجنينجنسباختيار

العاملينمنغيرهممنأواألطباءمنأوالزوجينمنذلكأكانسواءبها،يتقيداللمن
.طبيةمراكزفي

سلطةتحمل-الصناعيالتلقيحتقنيةتباشرالتيالصحيةالمراكزعلىتراقبجهةتوفير5.
المنظمةوالقراراتواللوائحالتشريعاتتلكفيالتزامهامدىفيللنظر–حكومية
جهةعلىيعرضسنويتقريرواستصدارالجنين،جنساختيارشأنفيالصادرة
سلبيةآثارأيلدفعأوالمنظمة،والقراراتاللوائحتلكفيتشريعيفراغأيلسدمختصة
.محتملة

ماأوالطبيةالضرورةبهاتتحققالتيالحاالتعلىالجنينجنساختيارفياالقتصار6.
أو-معّينبجنسالمرضتعلقمتى-الوراثيةاألمراضبعضلظهورمنعابها؛يلحق

.اجتماعيةأونفسيةمشاكل
الشيطان،ومنفمنينسيانأونقصمنكانوماوجل،عزاهللافمنتوفيقمنكانوماهذا

.كثيًراتسليًماوسلمصحبهووآلهمحمدسيدناعلىاهللاوصلى

توصيات الدراسة
العناية ببحث الموضوعات المستجدة تلك التي يحتاجها المجتمع؛ دراسة وفهما وضبطا 1.

. بالقواعد الشرعية والقوانين األخالقية
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أهم المراجع
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.م2010/4/12-10هـ، الموافق 25-1431/4/27

، وهو بحث مطبوع ضمن أعمال مؤتمر الفقه اإلسالمي محمد بشير محمد البشير. االمتناع عن إسعاف المريض وعالجه، د5.
، والذي عقد في الرياض "قضايا طبية معاصرة: "الثاني الذي أقامته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، تحت عنوان

.م2010/4/12-10هـ، الموافق 1431/4/27-25بتاريخ 
وهو بحث مطبوع ضمن أعمال مؤتمر الفقه عبد الكريم بن محمد بن أحمد السماعيل، . االمتناع عن إسعاف المريض، د6.
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.م1991/ هـ1412األولى، 

المكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى، . محمد سيد أحمد محمد، ط. التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية، د9.
.م2008

.اإلسكندرية–منشأة المعارف . جرائم االمتناع في قانون العقوبات، لألستاذ عبد الفتاح مراد، ط10.

.م1999عمان، الطبعة األولى، –الثقافة للنشر والتوزيع . مزهر جعفر عبد، ط. جريمة االمتناع ، د11.

، وهو بحث مطبوع ضمن أعمال مؤتمر الفقه اإلسالمي فيصل بن سعيد بالعمش. دحكم االمتناع عن إسعاف المريض، 12.
، والذي عقد في الرياض "قضايا طبية معاصرة: "الثاني الذي أقامته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، تحت عنوان

.م2010/4/12-10هـ، الموافق 1431/4/27-25بتاريخ 
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دار البيارق، الطبعة األولى، .أسامة إبراهيم التايه، ط. مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمية ، أ15.

.م1999/هـ1419
.هـ1404/م1984دمشق، الطبعة األولى، –دار اإليمان . بسام محتسب باهللا، ط. المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، أ16.
.م1987بيروت، الطبعة األولى، -الشركة العالمية للكتاب. عاطف النقيب، ط. المسؤولية المدنية عن األخطاء المهنية، د17.
.م1994جامعة قار يونس، الطبعة األولى،.سعد سالم الَعْسَبلي ، ط.المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي، أ18.
اإلسكندرية، الطبعة األولى، –دار الفكر الجامعي . منير رياض حنا، ط: المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين، للمستشار19.

.م2008
طرابلس لبنان، الطبعة األولى، -المؤسسة الحديثة للكتاب. المسؤولية المدنية للطبيب، للقاضي عفيف شمس الدين، ط20.

.م2004
الرياض، الطبعة -مركز الدراسات والبحوث. منصور عمر المعايطة، ط. المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، د21.

.م2004األولى، 
.م2009عمان، الطبعة األولى، –دار الثقافة للنشر والتوزيع . ماجد محمد الفي، ط. المسؤولية الناشئة عن الخطأ الطبي، د22.
.م1979بيروت، -دار النهضة العربية. عبد المنعم فرج الصده، ط. مصادر االلتزام، أ23.
.م2006عمان، الطبعة األولى، –دار أوائل للنشر. فيصل العمري، ط. بشار ملكاوي، ود. مصادر االلتزام الفعل الضار، د24.
.م2010/هـ1431بيروت، الطبعة الثالثة، –دار النفائس. أحمد محمد كنعان، ط. الموسوعة الطبية الفقهية، د25.
.بيروت–دار إحياء التراث العربي. عبد الرزاق السنهوري، ط. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د26.

توصيات الدراسة
والتيوالمعاصرة،المستجدةالمسائلفيبالبحثالمعاصرونالفقهاءيهتمأن1.

قوانينسنفيوالمساهمةاألنظمة،والقوانينوتطويرتعديلفيتسهمأنيمكن
الشريعةتراعيالتيالدوللتلكسيماالاإلسالمية،الشريعةمعتتوافقجديدة

.ونظمهاقوانينهافي
عنتصدرالتيالتصرفاتجميعتنظمالتيالقانونيةالتشريعيةالبيئةإنشاء2.

تصرفاتوالختصاصالمجتمع،فيالطبيةالتصرفاتألهميةمراعاةاألطباء؛
غالبهافيتخضعإنهاحيثعملهم؛طبيعةتناسببتشريعاتوسلوكياتهماألطباء

خطتالكويتكانتوإنأحكامها،منكثيرفيللمسؤوليةالعامةالقواعدإلى
منمزيدإلىتحتاجأنهاإالالصحية،التشريعاتخاللمنمتقدمة،خطوات
.والتقنينالتنظيم

تعديًالالقانونيةبالتشريعاتيهتمبحثيامركًزاالحقوقكليةتتبنىأنينبغي3.
المكتبةفيعوًزاوجدتفإنيأخرى،جهةمنوإنشاًءجهة،منوتطويًرا
منلغيرهاتتوفرلمالتياإلمكاناتتوفرمنالرغمعلىالكويتية،القانونية

بحسب-فإنهاالمتناع،جرائمتتناولالتيالبحثيةالمشاريعذلكومن.الدول
.الشأنهذافيالكويتيالقانونفيمتخصصةدراسةيوجدال-علمي

فمنينسيانأونقصمنكانوماوجل،عزاهللافمنتوفيقمنكانوماهذا،4.
.كثيًراتسليًماوسلمصحبهووآلهمحمدسيدناعلىاللهموصل.الشيطانومن

منهج الدراسة
إذااإلخاللهذاوأثرالطارئة،الحالةبإسعافالطبيبالتزاممدىدراسةعلىاالقتصار1.

مطلًقا؛المريضإسعافحكمفيالبحثودونموانعه،وانتفتااللتزام،هذاأركانقامت
.للمقاممناسبًة

نسبةفيالوسيطةالكتبعلىاالعتماددونلة،ياألصالمصادرمنالعلميةالمادةجمع2.
فيكتبمالكلواالستقصاءالتتبعمحاوًالذلك،إلىفاإلشارةوإالأدلتها،أواألقوال

.الموضوع
يجعلهبماالبحث،هذافيالمناقشاتتلكعلىوالردومناقشتها،وتوجهيهااألدلةجمع3.

.واالستداللبالذكرجديرةأنهارأيتالتياألدلةعلىاقتصاريمعلها،جامًعا
.الكويتيالقانونفيجاءومااإلسالميالفقهفيجاءمابينالدراسةفيالمقارنة4.

:خطة الدراسة
.والخطة التي اتبعتها فيهبينت فيها أسباب اختيار الموضوع، والمنهج، : المقدمة
:  وفيه أربعة مطالب: التمهيد

تعريف االلتزام: المطلب األول
تعريف الطبيب: المطلب الثاني
تعريف اإلسعاف : المطلب الثالث
تعريف الحالة الطارئة: المطلب الرابع

:الموضوع
:  وفيه مبحثان

:التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي: المبحث األول
:  وفيه ثالثة مطالب

.  التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول
.التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة في القانون الكويتي: المطلب الثاني
المقارنة بين التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة في الفقه اإلسالمي وبين :المطلب الثالث

.التزامه بإسعافها في القانون الكويتي
أثر اإلخالل بمسؤولية الطبيب عن إسعاف الحاالت الطارئة في الفقه : المبحث الثاني

:اإلسالمي والقانون الكويتي
:  وفيه ثالثة مطالب

:  أثر اإلخالل بمسؤولية الطبيب عن إسعاف الحاالت الطارئة في الفقه اإلسالمي: المطلب األول
:  وفيه فرعان
.أثر اإلخالل بالتزام الطبيب إذا أدى إلى الوفاة، أو فقدان أحد األعضاء: الفرع األول
.أثر اإلخالل بالتزام الطبيب إذا تفاقمت الحالة الصحية: الفرع الثاني

:أثر اإلخالل بالتزام الطبيب بإسعاف الحاالت الطارئة في القانون الكويتي: المطلب الثاني
:  وفيه ثالثة فروع

المسؤولية الجنائية  : الفرع األول
  المسؤولية المدنية: الفرع الثاني
المسؤولية التأديبية: الفرع الثالث

المقارنة بين أثر اإلخالل بالتزام الطبيب بإسعاف الحاالت الطارئة في الفقه : المطلب الثالث
.اإلسالمي وبين أثره في القانون الكويتي

.وفيها عرضت ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل هذا البحث: الخاتمة

الـطـارئـةالـتـزام الـطـبـيـب بـإسـعـاف الـحـالـة

فهد سعد الدبيس الرشيدي. د
بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، واألستاذ المساعد العميد المساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب

جامعة الكويت-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ملخص الدراسة
هذاوجاء.السلبيةالتصرفاتعنالمسؤوليةتلكآثارأحدالطارئةالحالةبإسعافالطبيبالتزامويعدالسلبية،التصرفاتعنالناشئةبالمسؤوليةاإلنسانالتزاممدىفيالوضعيالقانوناإلسالميةالشريعةسبقت
لتلفمنًعاأولحياته،إنقاًذاعاجل؛جراحيأوعالجيعملإجراءحالتهتستدعيلمنالمصاب،مععقديبرابطيرتبطالالذيالقادر،المتعينالطبيبعلىالالزمةالطبيةالخدمةتقديموجوبمدىلبيانالبحث
فهيالطبية،والمواثيققاطبة،السماويةالشرائععليهانصتالتيالطبيبواجباتمنتعدوعالجهالمريضإسعافإلىالمبادرةإن.قانونيأوشرعيمانعيقملمماالمرضية،حالتهلتفاقمأوأعضائه،منعضو

أنعلىالكويتيوالقانونياإلسالميالفقهواتفق.الطارئةالحالةفيالمصابإسعافإلىالمبادرةالطبيبعلىأوجباحيثالكويتي؛والقانوناإلسالميةالشريعةذلكومن،اإلنسانيةالمبادئاقتضتهللمريضحق
منزادالكويتيالقانونإنحتىتفصيالتهما،بعضفيوالقانونالفقهاختلفوإنموانعهما،وانتفتأسبابهما،قامتمتىالمدنيةوالمسؤوليةالجنائيةالمسؤوليةالطبيبعلىيرتبااللتزامبهذاالقيامفياإلخالل

.المعاصرواقعناعنالسابقفيالطبمهنةممارسةطبيعةالختالفنظًراالطارئة؛الحالةإسعافعنالممتنعالطبيبعلىالتأديبيةالمسؤوليةقيامإمكان

دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

)HC02/11( البحث مدعوم من إدارة األبحاث بجامعة الكويت برقم 

نتائج الدراسة
إغاثةإيجابفيالسبقحيثالوضعي؛التشريععلىالسماويالتشريعتميز1.

أفرادبينوالتآزرالتكافلوتأكيدالهالك،عليهُيخشىمنوإعانةالملهوف،
الرئيسالمصدرتكونبأنالربانيةالشريعةهذهأحقيةيؤكدبماالمجتمع،
.للتشريع

فيالمصاببإسعافالطبيبالتزامفياإلسالميالفقهمعالكويتيالقانوناتفق2.
عناالمتناععندوالقانونيةالشرعيةالمسؤوليةقياموفيالطارئة،الحالة

.االمتناعهذايجيزمسوغأومبرردوناإلسعاف
والمبادئالصحية،التشريعاتخاللمنالطارئة،للحالةالكويتيالقانونرعاية3.

.العامةالقانونية
إليها،الدعوةبمجردتتحققالبحفظهاالتشريعاتجاءتالتيالمصالحأن4.

حمللتأكيدرافًدايعدعقابينظامإلىتحتاجبلفحسب،فعلهاعلىوالحض
ووازعالقرآنوازعبينجمًعاتطبيقها؛يستلزمهماعلىواألفرادالجماعات
.السلطان
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منهج الدراسة
موضوعفيكتبلماواالستقصاءالتتبعمحاولةخاللمناألصيلة،المصادرمنالعلميةالمادةجمع1.

المشروعاتلتطويرالكويتيةالشركةفياإلداريةالهيئةمعشخصيةبمقابالتالقيامأوالدراسة،
.الصغيرة

األقوالنسبةفيالوسيطةالمراجععلىاالعتماددوناألصيلة،مراجعهامنوأدلتهمالفقهاءأقوالتوثيق2.
.األدلةأو

وشروطهاالصغيرةالمشروعاتلتطويرالكويتيةالشركةاعتمدتهاالتياالتفاقيةدراسةعلىاالقتصار3.
-للباحثغرًضافليستعليها؛التخريجتمالتيالمسائلدراسةدون-لهاالفقهيوالتخريجوأحكامها،

والمعاييرالمعاصرين،الفقهاءوأقوالالفقهية،المجامعوقراراتالشرعية،لألدلةموافقتهامدىوبيان
.اإلسالميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهيئةعنالصادرةالشرعية

:التاليالنحوعلىالمصطلحاتلبعضخاصةداللةالبحثهذافياستخدمت4.
.هي الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة: الشركة•
.هو المبادر المقدم له الدعم من الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة: الشريك•
هو المنشأة التي تم تأسيسها بين الشريك من جهة، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة : المشروع•

.من جهة أخرى
هي الشروط واألحكام األساسية لمساهمة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، والتي تحكم : االتفاقية•

.العالقة بين أطراف المشاركة

:خطة الدراسة
.والخطة التي اتبعتها في الدراسةوالمنهج، أسباب اختيار الموضوعبينت فيها:المقدمة: أوًال
:وفيه ثالثة مطالب:التمهيد: ثانًيا

:التعريف بالشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة: المطلب األول                  
: وفيه فرعان                   
تعريف المشروعات الصغيرة:الفرع األول                  
تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ورؤيتها:الفرع الثاني                  
.أهداف الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والصيغة المعتمدة في التمويل:المطلب الثاني
:  وفيه فرعان                 

أهداف الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة :الفرع األول                  
الصيغة المعتمدة في التمويل وآلية العمل بها:الفرع الثاني                  

:وفيه مبحثان:الموضوع: ثالًثا
:المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: المبحث األول                  
:وفيه مطلبان                  
:تعريف المشاركة المتناقصة: المطلب األول                  
:وفيه فرعان                  
تعريف الشركة المتناقصة باعتبار اإلضافة: الفرع األول                  
تعريف المشاركة المتناقصة باعتبار الَعَلمية :الفرع الثاني                  
:مشروعية المشاركة المتناقصة وطبيعتها:المطلب الثاني
:  وفيه فرعان                  
مشروعية المشاركة المتناقصة  : الفرع األول                  
طبيعة المشاركة المتناقصة: الفرع الثاني                  
تطبيق المشاركة المتناقصة على الصيغة المعتمدة لدى الشركة الكويتية لتطوير   :المبحث الثاني

:المشروعات الصغيرة                   
: وفيه ثالثة مطالب                  
:إدارة المشروع: المطلب األول                  
:  وفيه فرعان                  
استحقاق الشريك راتًبا مقطوًعا شهريا نظير إدارته للمشروع: الفرع األول                  
اختصاص الشريك بنسبة من األرباح المحققة كحافز أساسي، أو : الفرع الثاني                  
كحافز أداء؛ نظير إدارته للمشروع                  
:توزيع األرباح وتحمل الخسائر: المطلب الثاني                  
:  وفيه فرعان                  
توزيع األرباح: الفرع األول                  
تحمل الخسائر: الفرع الثاني                  
:التخارج وانتهاء المشاركة في المشروع: المطلب الثالث                  
:ثالثة فروعوفيه                  
لزوم العقد أثناء مدة المشاركة المتفق عليها: الفـرع األول                  
المواعدة من الطرفين على التخارج أثناء مدة المشاركة المتفق عليها : الفرع الثـاني                  
حاالت التخارج أثناء مدة المشاركة المتفق عليها أو بعد انتهائها: الفرع الثالث                  
.وفيها عرض ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: الخاتمة: رابًعا                  

ملخص الدراسة
الكويتدولةوكانت.السوفيتياالتحادانهيارمنذالعالميةالتحوالتفرضتهاالتيالجديدةالقناعاتإثرالمشروعات،منالنوعهذاعلىالحرصالدولبهذهحدامماللدول،والجزئيالكلياالقتصادصعيدعلىكبرىأهميةالصغيرةالمشروعاتتحتل

المشاركةعقدصيغةالشركةاعتمدتوقد.الكويتيللمواطنالوظيفيةالفرصلخلقوتسعىللدولة،االقتصادياألداءتحسينإلىتتطلعوالتيالصغيرة،المشروعاتلتطويرالكويتيةالشركةتأسيسذلكومنالمشروعات،هذهلدعمعدةروافدأنشأت
أنهذافاستلزمخاصة،بضوابطالمعاصرينالفقهاءجمهورأجازهاالتيالمستحدثةالعقودمنيعدوالذي،"األخرىاألطرافبقيةحصةبشراءالشركاءأحدفيهايتعهددخل،ذيمشروعفيأكثرأوطرفينبينشركة":بكونهوالمعّرفالمتناقصة،

نظيرويتقاضىالدعم،محلالمشروعبإدارةيختصالمبادرأن:االتفاقيةهذهبنودفيجاءماأهمومن.اإلسالميالفقهفيالمتناقصةالمشاركةوعقدتتفقأخرىجهةمنوالشركةجهة،من-المبادرأي–الدعمفيالراغببينالمبرمةاالتفاقيةتكون
حاالتوفقالتخارجيتمأنعلىعليها،المتفقالمشاركةبمدةاألطرافتلزماالتفاقيةأنكما.المالرأسفيالنسببحسبيتمالخسائروتحميل-محددةحوافزمنهايخصمأنبعد–األرباحتوزيعوأنالمحققة،لألرباحمنسوًباوحافًزامحدًدا،أجًراذلك

بعضفيطفيفتعديلخاللمناستيعابهيمكنالمخالفالقدروأنالمتناقصة،المشاركةعقدوأحكام-الغالبفي–تتفقأنهاتبيناإلسالميالفقهجهةمناالتفاقيةهذهدراسةوعند.التخارجهذافيهايتعذرالتيالحاالتتنظيمفيزادتبلمخصوصة،
.االتفاقيةهذهبنود

دعـم الـمشـروعات الـصغيرة بالمشاركة المتناقصة
فهد سعد الدبيس الرشيدي . د

بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، واألستاذ المساعد العميد المساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب
جامعة الكويت-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ونبداإلسالمي،المنتجاختيارعلىالصغيرةالمشروعاتلتطويرالكويتيةللشركةالجديدةاإلدارةحرص3.
معالمتفقةالمتناقصةالمشاركةإلىبفائدةالقرضخاللمنالدعماستبدالفيظاهروهذاالربوي،المنتج
.اإلسالميةالشريعةأحكام

أيعنالمجردالتمويللتحقيقوسيلةمجردليستحقيقية،مشاركةاالتفاقيةعليهانصتالتيالمشاركةأن4.
فيإالاإلسالميالفقهفيالشركةعنتختلفالمشاركةأنهاالبحثهذاخاللمنظهربلآخر،غرض
.والديمومةاالستمراريةجانب

لمفإنهمللمبادرين،الدعمتوفرتسهيلعلىحرصتالصغيرة،المشروعاتلتطويرالكويتيةالشركةأن5.
أكثرالمالرأسمنالشريكنسبةتتعدَّفلمالمجتمع،أفرادغالبفيومتوافرةميسرةشروًطاإاليشترطوا

.ماليةكفاالتأوضماناتأيةتطلبولم،%20من
رأيناحيثالتقليدية؛المنتجاتتستطيعهالاإلسالميةالماليةالمنتجاتبعضتوفرهالذيالعدالةمنالقدرأن6.

للمنتجاتوفًقايتحملحينفيالمشروع،فيمالهرأسيخصماإالالخسائرمنيتحملالالشريكأن
.التمويللمبلغالمنسوبةللفائدةباإلضافةالمشروع،مالرأسجميعالتقليدية

جاءتالتيالضوابطمنأياالصغيرةالمشروعاتلتطويرالكويتيةالشركةاعتمدتهاالتياالتفاقيةتخالفلم7.
البحثكانوإن.الطرفينمنالملزمةالمواعدةيخصفيماإال-عشرالخامسةدورتهفي-المجمعقرارفي
.عنهاأجابقد

توصيات الدراسة
أهميةفيالمجتمعيالتثقيفوزيادةواإلعالمية،الماليةالمؤسساتخاللمنواإلعالميالماديالدعمتوفير1.

الحديثة،االتصالوسائلعبرالدعم،هذاتقدمالتيللمؤسساتالوصولوتسهيلالصغيرة،المشروعاتدعم
  .الخريجينالطلبةلشريحةوخصوًصاواللقاءات،والندواتالمؤتمراتوإقامة

المالية،المنتجاتتقدمالتيللمؤسساتواإلداريالتنظيميالهيكلداخلشرعيةهيئةوجودعلىالحرص2.
وفقوإجراءاتهامعامالتهاسيرعلىحرًصاالمؤسسات؛هذهداخلالماليةللمعامالتالدائمالفحصومهمتها

.اإلسالميةالشرعيةأحكام
المشروعاتمنالنوعهذاتدعمالتيالمؤسساتعددبزيادةإماالصغيرة؛للمشروعاتالدعمحجمزيادة3.

.الدعملهذامتنوعةأشكالباتخاذأوالصغيرة،
لهذهالمعنويالدعمتوفرأنهاكماتعالى،هللاواجبةطاعةهذاإنحيثالمالية؛المنتجاتأسلمةوجوب4.

.واالقتصاديةاالجتماعيةالعدالةتحقيقعلىوقدرتهاالدينية،المجتمعلثقافةلموافقتهاالمنتجات؛
منالوسائلألفضلطلًباالصغيرة؛المشروعاتلدعماالقتصاديةالتأثيراتودراسةالعلميةاألبحاثتكثيف5.

.المشروعاتدعمفيالماديةوالتكلفةالكفاءةحيث

أهم المراجع
عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة، الطبعة . أدوات االستثمار اإلسالمي، لألستاذ عز الدين خوجة، مراجعة د1.

.م1993/ هـ1413األولى، 
التجربة والتطبيق، وهي ندوة اقتصادية أقامتها الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، في –األعمال الصغيرة 2.

.م1998/ أكتوبر/18-19
جامعة –مجلس النشر العلمي . تأسيس المشروعات الصغيرة، للدكتورة وفاء المبيريك، والدكتور تركي الشمري، ط3.

.  م2006الكويت، الطبعة األولى، 
.م2002الكويت، الطبعة األولى، –المعهد العربي للتخطيط. تنمية المشاريع الصغيرة، لألستاذ حسان خضر، ط4.
.الشروط واألحكام األساسية لمساهمة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة5.
-311/ 12/2: (عقود التوريد والمناقصة، للقاضي محمد تقي العثماني، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي6.

334.(
كيفية تحديد األجور وتطبيقاتها في عقود العمل والتأجير المعاصرة، للدكتور نزيه حماد، وهو مطبوع ضمن ثبت أعمال  7.

25، 24/ هـ1428من ذي القعدة 15، 14(المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنعقد في الكويت في 
).  م2007من نوفمبر 

طبيعتها وضوابطها الخاصة، للدكتور عبد السالم العبادي، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع الفقه .. المشاركة المتناقصة8.
.اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستحدثة، للدكتور نزيه حماد، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع 9.
.الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

عمان، -دار النفائس. المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي، لنور الدين عبد الكريم الكواملة، ط10.
.م2008/ هـ1428الطبعة األولى، 

المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، للدكتور عجيل النشمي، وهو بحث مطبوع في مجلة 11.
.مجمع الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، للدكتور عبد الستار أبو غدة، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 12.
.للدورة الخامسة عشرة

المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، للدكتور قطب مصطفى سانو، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع الفقه 13.
.اإلسالمي للدورة الخامسة عشرة

المشاركة المتناقصة وضوابطها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، للدكتور حسن علي الشاذلي، وهو بحث مطبوع في  14.
.مجلة مجمع الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

المشاركة المتناقصة وضوابطها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، للدكتور وهبة الزحيلي، وهو بحث مطبوع في مجلة 15.
.مجمع الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

، للدكتور جاسم علي الشامسي، وهو بحث مطبوع في مجلة مجمع )المتناقصة أو بالتخارج(المشاركة المنتهية بالتمليك 16.
.الفقه اإلسالمي للدورة الثالثة عشرة

مقدم لنيل درجة الماجستير من -غير منشور–أحمد قاسم، وهو بحث: المشاريع الصغيرة في االقتصاد اإلسالمي، لألستاذ17.
.القاهرة–المعهد العالي للعلوم اإلسالمية

عّمان، الطبعة األولى، –دار الثقافة. المصارف اإلسالمية والمؤسسات االقتصادية، للدكتور وائل محمد عربيات، ط18.
) .م2009/ هـ1430(

 www.islamtoday.net: هل للتأليف الشرعي حق مالي؟ للشيخ خالد الحصين، بتصرف، موقع اإلسالم اليوم: مقال19.

هل يصح شريًكا أجيًرا في الوقت نفسه؟ للدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الناصر، موقع اإلسالم اليوم على شبكة : مقال20.
.www.islamtoday.net: المعلومات العالمية

.النشرة التعريفية للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة21.

نتائج الدراسة
منهاالتيالمختلفة،الماليةالمؤسساتإنشاءخاللمنوهذاالصغيرة،المشروعاتدعمعلىالدولةحرص1.

.الصغيرةالمشروعاتلتطويرالكويتيةالشركة
المنتجاتنحووبشدةتتوجهبدأتالخاص،القطاعأوالحكوميالقطاعفيسواًءالمالية،المؤسساتأن2.

الدينأحكاممعوتوافًقاالمنتجات،هذهتحققهالذيللتميزطلًباالتقليدية؛المنتجاتونبذاإلسالمية،المالية
.المجتمعبهيدينالذياإلسالمي

دراسة فقهية تطبيقية على الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة
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سلببقصدالسالحوإشهارالطريققطعفهي،اإلسالمفيالكبرىالجرائممنالحرابة:ثامنًا
.عليهماالعتداءأوتخويفهمأوقتلهمأوالناس

،اإلسالمبأحكامملتزمامكلفاالمحاربيكونأنمنهاشروطااإلسالميالفقهفيللحرابة:تاسعًا
لتحققالمجاهرةوالالعمرانعنالبعدوالالسالححملوالالذكورةـالراجحعلىـيشترطوال

.الحرابة

المحاربونيتبلمماالعفووالاإلسقاطتقبلالالتيYاهللاحدودمنحدالحرابةعقوبة:عاشرًا
منوالنفيخالفمنواألرجلاأليدوقطعوالصلبالقتلتشملالعقوباتوهذه،عليهمالقدرةقبل

.األظهرالمذهبعلىالمرتكبةالجريمةنوعمعيتناسببمامرتبةوهي،األرض

إالYاهللابحقيتعلقفيماالعقوبةعنهمتسقطعليهمالقدرةقبلالمحاربونتابإذا:عشرحادي
.العبادحقوقفيجناياتمنارتكبوهبمايؤاخذونأنهم

فيهاولماعليهاللباعثنظرااإلسالميالفقهفيالسياسيةالجريمةتمثلابغيجريمة:عشرثاني
.الداخليالدولةألمنتهديدمن

عليهمالخروجوعدمبالمعروفاألمروالةطاعةوجوبعلىالكثيرةالنصوصدلت:عشرثالث
.آثمونوالبغاةحرامالبغيأنعلىيدلمما،طاعتهممناليدنزعأو

شوكةلهم،مسلمينيكونواأنـالبغاةأحكامحقهمفيليثبتـالخارجينفييشترط:عشررابع
.عنهينوبمنأواإلمامعلىالفعليالخروجمنوالبد،إليهيستندونتأويللهمكونوأن،ومنعة

يتخذهاالتياإلجراءاتمنجملةـالشرعيةالنصوصمناستنباطاـالفقهاءذكر:عشرخامس
.وبعدهوقوعهاقبلالبغيجريمةلمعالةاإلمام

الدولةأمنلجرائمالوضعيوالفقهاإلسالميالفقهمنكلمعالجةبينالمقارنةعند:عشرسادس
أحكامتقريرفياإلسالمسبقيؤكدمماعديدةجوانبفيالفقهينبينتوافقاهناكأنيتضحالداخلي

قرونبعدإليهوصلماإلىوصلالوضعيالفقهأنحينفيالجرائممنالنوعهذاوضوابط
الجوانبمنكثيرفيالفقهينبينالتباينأنكما،المستمروالتعديلوالتجربةالبحثمنطويلة

يقومالتيواألصولالمصدرحيثمنالوضعيوالقانوناإلسالميالفقهبينالشاسعالبونمصدره
.منهماكلعليها

مجالمنالحرابةوجريمةاإلرهابإخراجعلىالوضعيوالفقهاإلسالميالفقهاتفق:عشرسابع
فرضيقتضيمما،الناسبينوالذعرللخوفونشرتخريبمنمنفيهمالما،السياسيةالجرائم

.فيهاتسببواالتياألضرارعنوالتعويضالضمانالجناةإلزاممنالعقوباتأشد

خطورةلمواجهةخاصةأحكامالوضعيوالفقهاإلسالميالفقهمنكلفيشرع:عشرثامن
.الداخليالدولةأمنتهدداناللتينوالبغيالسياسيةالجرائم

جرائماقترفواإذاالبغاةعنالمسؤوليةرفععلىالوضعيوالفقهاإلسالميالفقهيتفق:عشرتاسع
تحتفتبقىوالخروجالحربطبيعةتقتضيهاالالتيالجرائمأمام،اإلمامعلىخروجهمأثناء

دفعضرورةوالحقبغيرأتلفتوقدمعصومةواألموالاألنفسألن،والمعاقبةالمساءلةطائلة
.مباح

مراجع البحث
.بجدةللطباعةاألصفهانيدارـ1طـالهزاعمحمدبنراشدالقاضي،البغاةأحكام1.
،الجامعةمطبوعاتدارـاهللاعطاحسانينإمام.دـمقارنةدراسةـللجريمةالقانونيوالبنياناإلرهاب2.

.1،2004طاإلسكندرية
–4ط–العربيالتراثإحياءدار–عودةالقادرعبد–الوضعيبالقانونمقارنااإلسالميالجنائيالتشريع3.

1985.
،1طـاإلسكندريةـالجامعيةالمطبوعاتدارـموسىسليمانمحمود.د،الدولةأمنعلىالواقعةالجرائم4.

2009.
،السالسلذاتـالغمازإبراهيمإبراهيم.دـالكويتيالقانونفيوالمفرقعاتوالذخائراألسلحةجرائم5.

.11996طالكويت
.1988الكويتجامعةمطبوعاتـسالمبكرالمهيمنعبد.دـالخارجيالدولةأمنجرائم6.
.األردنـ2،2000طالجبورـمحمد.دـالدولةأمنعلىالواقعةالجرائم7.
حمودةسعيدمنتصر.دـاإلسالميالجنائيوالتشريعالوضعيةالقوانينبينمقارنةدراسةالسياسيةالجريمة8.

.1،2008طاإلسكندرية،الجامعيالفكردارـ
،3ط،األردنمجدالويدارـزيتونعرفاتمنذر.دـوالقانوناإلسالميةالشريعةفيالسياسيةالجريمة9.

2001.
.العربيالفكردار–زهرةأبومحمدالشيخ–اإلسالميالفقهفيوالعقوبةالجريمة10.
.22006ـطاللبيديإبراهيم.دـالدولةألمنالجنائيةالحماية11.
.21999طـبيروتالجامعيةالمؤسسةـعاليةسمير.دـالدولةأمنعلىالواقعةالجرائمشرحفيالوجيز12.

أهداف البحث
يهدف هذا البحث الموجز لتسليط بعض الضوء على أحكام وعقوبات جرائم أمن الدولة في الفقه 

.اإلسالمي والقانون الوضعي

:خطة البحث
.وتتناول أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، وخطة البحث ، ومنهج البحث: المقدمة 

جرائم أمن الدولة الداخلي في الفقه الوضعي:الفصل األول
.تعريف جرائم أمن الدولة: المبحث األول 
.أنواع جرائم أمن الدولة وبيان الفرق بينها: المبحث الثاني 
.خصائص جرائم أمن الدولة: المبحث الثالث 
.عقوبة جرائم أمن الدولة الداخلي: المبحث الرابع 

جرائم أمن الدولة الداخلي في الفقه اإلسالمي:الفصل الثاني
.جريمة الحرابة: المبحث األول 
.جريمة البغي: المبحث الثاني 
مقارنة بين جرائم أمن الدولة الداخلي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :الفصل الثالث

.وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة 

منهج البحث
فياآليةورقمالسورةاسمبذكرالبحثثنايافيذكرهاوردالتياآلياتمواضعبيان:أوًال

.الهامش
.المعتبرةالسنةكتبمنالبحثفيالواردةالنبويةاألحاديثتخريج:ثانيًا
مع،اإلسالميالفقهموقفبيانعندالمعتمدةوالمراجعاألصيلةالمصادرإلىالرجوع:ثالثًا
.بالهامشذلكتوثيقمع،والترحيحوالمناقشةوأدلتهمالفقهاءمذاهبذكر

منالمعاصرينالفقهاءموقفلبيانالمجالهذافيالحديثةالدراساتمناالستفادة:رابعًا
.البحثموضوع

موقفعلىللوقوفالموضوعهذاتناولتالتيالقانونيةالدراساتمناالستفادة:خامسًا
.المسألةهذهمنالوضعيالقانون
بينهمامقارنةعقدمعالوضعيالقانونرأيعرضبعداإلسالميالفقهموقفبيان:سادسًا

.واالختالفاالتفاقمواطنإليضاح
.المحتوياتوفهرسوالمراجعالمصادرقائمةبذكرالبحثختمت:سابعًا

نتائج البحث
الشريعةقررتهمماوهذا،وازدهارهااستقرارهاأسبابأهممنالمجتمعاتأمن:أوًال

.الوضعيةالقوانينبهواعتنت،اإلسالمية

وجودهافيالدولةمباشربشكلتمسالتيالجرائممجموعةهيالدولةأمنجرائم:ثانيًا
ومصالحهاالدولةأركانيهددفعلكليشملمفهومفهو،ومواطنيهاأرضهاعلىوسيادتها
.الخارجيةأوالداخلية

:قسمينإلىالدولةأمنجرائمتنقسم:ثالثًا
واستقاللهاوجودهافيالدولةتستهدفالتيالجرائموهي:الخارجيالدولةأمنجرائم:األول

.األممبينومكانتها
الداخليالنظامعلىاعتداءعلىتنطويالتيالجرائموهي:الداخليالدولةأمنجرائم:الثاني
.المجتمعداخلواالستقرارباألمنالمساسأوللدولة

منبينهمافروقاهناكإنوالداخلي،إالالخارجيالدولةأمنبينمشتركةقواعدتوجد:رابعًا
صفةفييختلفانكما،السياسيةالصفةوفي،المحميةالمصلحةصورةفياختالفهماحيث

.وشدتهاالعقوباتصرامةوفي،عليهاالمعتدىالدولةصفةوفيالجاني

عليهاينصالتيالجرائمبقيةعنتميزهاالتيالخصائصمنبمجموعةجرائمتتميز:خامسًا
.والعقابيةالتشريعيةالسياسةحيثمنخاصةأحكامالهايجعلمماالعقوباتقانون

والسجناإلعدامعقوبةمنهاعديدةأنواعإلىالداخليالدولةأمنجرائمعقوباتتتنوع:سادسًا
.مختلفةمدداالمؤقتوالحبسالمؤبد

الفقهفيالداخليالدولةأمنتمسالتيالجرائمأهممنالبغيوجريمةالحرابةجريمة:سابعًا
وضوابطفقهيةأحكامامنهاالعلماءاستنبطشرعيةنصوصشأنهمافيوردتوقد،اإلسالمي

.كلية

ملخص البحث
األمناختاللأنحينفي،والدنيويةالدينيةبوظائفهوالنهوضالدنياوعمارةاألرضفيالنتشارهمهمسببومالهوأهلهنفسهعلىوالطمأنينةباألماناإلنسانفشعوروازدهارها،استقرارهاأسبابأهممنوالدولالمجتمعاتأمنيعد

فإنولهذاعديدة،أحكامالهاوشرعمتنوعةوبأساليبموضعمنأكثرفيالحقيقةهذهالقرآنقرروقد.والدنيويةالدينيةالمصالحتعطلأسبابأبرزومن،وتخلفهاالمجتمعاتخرابعواملمنالناسأوساطفيوالخوفالذعروشيوع
المساسمنالمتفرجموقفالوضعيةوالقوانينالبشريةالشرائعتقفولم.قصوىعقوبةعليهورتبكبرىجريمةاألمرهذاالمطهرالشرععّدوقد،والدنياالدينمصالحلضياعسببالكريمةالمنحةهذهوتفويتالجليلةالنعمةبهذهالعبث
لتسليطالموجزالبحثهذاويأتي.والمجتمعالدولةبأمنالعبثنفسهلهسولتلمناألحيانبعضفياإلعدامحدإلىتصلقاسيةعقوباتلذلكوسنت،واالجتماعيةالدستوريةونظمهاقوانينهافيذلكتناولتبل،والمجتمعاتالدولبأمن

.الوضعيوالقانوناإلسالميالفقهفيالدولةأمنجرائموعقوباتأحكامعلىالضوءبعض

جرائم أمن الدولة في الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي دراسة مقارنة

وليد خالد الربيع. د
جامعة الكويت-األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

)HC01/08( البحث مدعوم من إدارة األبحاث بجامعة الكويت برقم 
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أهداف البحث
يهدف هذا البحث الموجز ليقدم صورة مختصرة لجهود الفقهاء السابقين  

والمعاصرين في بيان بعض أحكام هذه المسألة اإلنسانية وتحديد ضوابطها 
.وآثارها مقارنة بالقانون الدولي 

:خطة البحـث 
وتتناول أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج :المقدمة 

.  البحث
.ويشتمل على تعريف حق اللجوء السياسي :الفصل األول

:وفيه ثالثة مباحث 
.تعريف اللجوء لغة :المبحث األول 
.تعريف اللجوء السياسي اصطالحا :المبحث الثاني 
مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي من حيث تحديد  :المبحث الثالث 
.اللجوء السياسي

.حكم اللجوء السياسي وضوابطه :الثانيالفصل 
:وفيه ثالثة مباحث 

.وضوابطه القانون الدوليحكم اللجوء السياسي في :األول  المبحث 
.حكم اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي وضوابطه :الثاني  ث ـالمبح

من حيث حكم  القانون الدوليمقارنة بين الفقه اإلسالمي و:المبحث الثالث 
.اللجوء السياسي وضوابطه 

.آثار حق اللجوء السياسي :لثالفصل الثا
:مبحثانوفيه 

.التجنس بجنسية بلد اللجوء السياسي :المبحث األول 
.الخدمة العسكرية في بلد اللجوء السياسي :المبحث الثاني 

.وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة 

منهج البحـث
بيان مواضع اآليات التي ورد ذكرها في ثنايا البحث بذكر اسم السورة  :أوًال

.ورقم اآلية في الهامش 
تخريج األحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب السنة المعتبرة  :ثانيًا
الرجوع إلى المصادر األصيلة والمراجع المعتمدة عند بيان موقف  :ثالثًا

.الفقه اإلسالمي مع توثيق ذلك بالهامش 
االستفادة من الدراسات الحديثة في هذا المجال لبيان موقف الفقهاء  :رابعا

.المعاصرين من موضوع البحث 
االستفادة من الدراسات القانونية التي تناولت هذا الموضوع للوقوف  :خامسًا

على موقف القانون الدولي من هذه المسألة  
بيان موقف الفقه اإلسالمي بعد عرض رأي القانون الدولي مع عقد  :سادسا

.مقارنة بينهما إليضاح مواطن االتفاق واالختالف 

نتائج البحث
تزايد عدد الالجئين الفارين من بالدهم بسبب االضطهاد والفقر يمثل  :أوًال

.أزمة إنسانية تستوجب اهتماما دوليا وتضافرا للجهود الحتوائها 

اللجوء السياسي في القانون الدولي هو الحماية التي تمنحها دولة لفرد  :ثانيًا
.طلب منها هذه الحماية عند توفر شروط  معينة 

ملخص البحث
الالجئينمعاملةكيفيةفيكثيرةأحكاماالمسلمينفقهاءاستنبطولقد.ذلكغيرأواجتماعيةأواقتصاديةأوسياسيةأوطائفيةأودينيةألسبابينالهمالذيوالظلماالضطهادبسبببالدهممنالفارينعددتزايدإلىالدوليةاإلحصائياتتشير

وبينوا،اإلسالميةغيرالبالدإلىالمسلمدخولمسألةالمسلمونالفقهاءتناولكما.اإلسالمبالدإلىالمسلمغيردخولينظمالذياألمانعقدمباحثفيوالضوابطاألحكامتلكوضمنوا،النزيهةاألغراضلشتىاإلسالمدارإلىالوافدين
العالقاتوتعقدالعصرطبيعةتقتضيهمماالحديثةالصوربعضجدتوقد.الشرعيةوالسياسةاإلسالميالفقهمدوناتفيذكرتمسائلمنوغيرهااألسرة،وأحكامالمالية،المعامالتوحكماإلقامة،وحكمالدخول،ذلكوشروطضوابط
معاصرةمسائلمنذلكونحوالعسكريةالخدمةفيوالمشاركة،بجنسيتهوالتجنسفيه،الوظائفوتوليالسياسي،اللجوءلحقالمانحالبلدبقانونااللتزاممنالسياسياللجوءطالبعلىوواجباتالتزاماتثبوتمنذلكيتبعوماالدولية

المسألةهذهأحكامبعضبيانفيوالمعاصرينالسابقينالفقهاءلجهودمختصرةصورةليقدمالموجزالبحثهذاويأتي.الشرعيةوالمقاصدالفقهيةوالقواعدالدينيةالنصوصضوءفيحكمهالمعرفةماسةوالحاجةعنهاالسؤاليكثر
.الدوليبالقانونمقارنةوآثارهاضوابطهاوتحديداإلنسانية

حق اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي والقانون
الدولي دراسة مقارنة

وليد خالد الربيع. د
األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة الكويت

بعض المراجع
1997-1ط–دار النفائس –األحكام السياسية لألقيات المسلمة محمد توباك 1.
دولة الكويت  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية –اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان 2.
جمعية المحامين الكويتية  –اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 3.
هشام علي صادق ـ منشأة المعارف االسكندريةـ  . الجنسية والموطن ومركز األجانب ـ د4.

م1977
1998-2ط–دار العلم لماليين بيروت –محمود بسيوني وآخرون . حقوق اإلنسان د5.
1997-2دار الكلم الطيب ت سوريا ت ط–محمد الزحيلي . د–حقوق اإلنسان في اإلسالم 6.
-دار النهضة العربية –أبو الخير أحمد عطية . د–الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي 7.

1997
1998-1ط–دار اإليمان –خالد عبد القادر –فقه األقليات المسلمة 8.
م1986ـ 11عز الدين عبد اهللا ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ط. القانون الدولي الخاص ـ د9.

م1974ماجد الحلواني ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ . القانون الدولي الخاص ـ د10.

1997-1ط–دار البيارق –حسام محمد سعد –اللجوء السياسي في اإلسالم 11.

فؤاد عبد المنعم رياض ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة  . الوسيط في الجنسية ومركز األجانب ـ د12.
م1988الطبعة الخامسة 

،اإلسالميالفقهفي)األمانعقد(الدوليالقانونفيالسياسياللجوءيقابل:ثالثًا
.وآثارهوشروطهأسبابهبعضفيتباينمع

الدوليةالتشريعاتكفلتهحقالسياسياللجوءأنالدوليالقانونفقهاءيقرر:رابعًا
لشؤونالساميةالمفوضيةبإنشاءالجهودتلكتكللتوقد،عنهودافعتعليهوحثت

هذابتقريرعديدةبقرونالتشريعاتتلكسبقتقداإلسالميةوالشريعة،الالجئين
بينتالتيالفقهيةواالجتهاداتالشرعيةالنصوصخاللمنالساميالحق

.وضوابطهمشروعيته

ملزمالحقهذاومنح،الدولمسؤوليةالالجئينحمايةالدوليالقانونفي:خامسًا
فقهاءويرى،1967عاموبروتوكول1951اتفاقيةإلىالمنضمةالدولالسيمالها

لمولوالدوللجميعملزمالالجئينحمايةأنـالراجحالرأيعلىـالدوليالقانون
منحبأنيقررفإنهاإلسالميالفقهأما،أقرتهالتيالدوليةالمعاهداتفيأطرافاتكن
الدولةلرئيسثابتحقهوبل،فقطالدولةعلىقاصراليسالمسلملغيراللجوءحق

يمنعأناألمرلوليويمكن،النساءأوالرجالمنالمكلفينالمسلمينوآحادونوابه
يقصربحيثالمصلحةذلكفيرأىإذاالحقهذامباشرةمناإلسالميةالدولةرعايا
عندللمباحاألمروليتقييدجوازإلىاستناداالدولةفيالرسميةالجهاتعلىمنحه

الحاجة

الشروطاستيفاءضرورةعلىاإلسالميالفقهمعالدوليالقانونيتفق:سادسًا
اختالليكونبحيث،السياسياللجوءوحقاألمانبطالببوضعالخاصةوالمعايير

.الحقذلكمنحهمنمانعاالشروطتلكبعض

بإرادتهالالجئرجوعأنعلىالدوليوالقانوناإلسالميالفقهمنكليتفق   :سابعًا
المترتبةباآلثاريتمتعالبحيثالالجئصفةعنهيرفعفيهليقيمتركهالذيالبلدإلى

وحدهالالجئحقفييكوناألمانرفعأنيقرراإلسالميالفقهأنإال،ذلكعلى
.اإلسالمدارفيباقيندامواماأهلهأومالهدون

منذلكفيلما،الحرمةمسلمةغيردولةبجنسيةالتجنسفياألصل:ثامنا
يتوقفالتيالملحةوالحاجةالضرورةحاالتذلكمنويستثنى،شرعيةمحظورات

.شرعاالمعتبرةالمصالحبعضتحصيلعليها

لمااإلسالميةغيرالدولفيالعسكريةالخدمةفيالدخولللمسلمينبغيال:تاسعًا
الماسةوالحاجةالضرورةحاالتذلكمنويستثنى،شرعيةمحظوراتمنذلكفي

.بأدناهماالمفسدتينأعظمدرءبابمنذلكتسوغالتي

الخروجعلىأكرهإن،الكفارمعالمسلمينيقاتلأنللمسلميجوزال:عاشرًا
بأنولوذلكأمكنهمالذلكويحتالضدهمسالحهيستعملأالفعليهالمسلمينلحرب
.للمسلمينيستسلم
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البحثملخص
والمجرات،والكواكبالنجومأعداللياليأسهرولموخيرات،ومعادنثرواتمنفيهاماعلىألتعرفاألرضباطنفيانبشولممطمئنة،أولوامةأوبالسوءأمارةنفستجعلهاوتشعباتتقلباتمنيعتريهاوماالبشريةالنفسفيأبحثلم

صفحاتوكلهاعذبة،أومالحةكانتإنسواءمياهكمياتمنتحويهمامقدارعلىللتعرفاألنهاروالالبحاروالالمحيطاتفيأبحرولموالنبات،والحيواناإلنسانبهايحيىالتيوالسوائلالغازاتنسبلمعرفةالهواءفيأحلقولم
لناوأرسلواالختيار،بالعقلاهللاكرمهالذيالوحيدالمخلوقألنناوحنو،رضًاعنلتخدمناجميعًاكانتوإنمهتٍد،والعاٍصينكرهلمماالبيانمنوأعطاهاقدرها،قدرخالقلهابأنوتشهدنفسهاعنتفصحوالمتدبر،للمتأملمباشرةدعوية

منالشأنهذافيقبليكتببمنواسترشدتفيه،أبحثأوأبينهأنأستطيعماوأتدبرالمحسوسالواقعمنبعضألمسأوحاولتوإنما.الرجيمالشيطانعدونامنوحذرناالمستقيم،الطريقإلىويعيدوناسبحانهبهليذكروناالمصطفين
–القمر–النجوم–السماء–الكون:منهاتطبيقيةبأمثلةومثلتبالدعوة،وارتباطهااألسلوب،وبينبينهاوالعالقةمفهومها،وُأبينالوسيلةُأعرفأنفآثرتعليها،نقفأونتدبرهاأندونبناوتمريوميًا،معهانتعاملجليةدعويةوسائل
سبحانأقولأنإاليسعنيالوسيلةكلأماممشدوهًاوقفتوقدهذا  .النتائجوأهمالبحثخالصةيليهابخاتمةوأتممتهاالنبات،وخلقالحيوان،وخلقوبدنه،ولمس،وشموتذوقوبصرسمعمن:حواسه:اإلنسانخلق–األرض–الشمس

.العظيمالخالقاهللا

:  وسائل يقوم بها الحاكم: ثالثًا

وبالطبعواحٍدآٍنفيوداعيةحاكماباعتبارهالوسائلبهذهويقومالرئيسأوالمسؤولهوالحاكم
أننتصورماوكلبينهمارصينةممازجةفيأوالرسميالعملعليالدعويالعمليقدمفهو

-:المحظوراتعناالبتعادسبلتوفير:كالتاليالمعاصيلدرءكوقايةالحاكميعمله
:  ويكون ذلك بعدة أشياء نلخصها فيما يلي

وجههاعلياإلسالميةللشريعةمطبقاالعدلعليقائماالنظاميكونبأنوذلك:الحكمنظام1.
العلماءعليهأجمعوماوالسنةالقرآننصوصتخالفقانونيةمادةتوجدالبحيثالصحيح

.المسلمونعليهاتعارفومقاصدمصالحمن
مابكلالمجتمعوتزويداإلسالملخدمةوتوجههااإلعالملوسائلالخاصةاإلسالميةالرعاية2.

يشبونالناشئةيجعلمماوالعاليالعامالتعليممناهجوإصالح,الجريمةدفععلييعنيه
اإليمانوغرسلإلسالمالسليمالصحيحالفهممعبدينهمعارفين,اإلسالميةبالروحمشبعين

.أسوياءأشخاصوهميشبواحتيأفئدتهمفيباهللا
منوتحصينهاالنحرافمنومنعهللمجتمعالسليمةبالتركيبةيخلماكلمنالبيئةتنظيف3.

الطموحترضيالتيالمقنعةالسليمةالبدائلبإعطائهالوافدةالفكريةوالتياراتالثقافات
البثبوادرظهورخاصةالخارجمنعليهالواردةاإلغراءاتوتقاومالفراغوتسد

األطباق(كبيراستقبالجهازبغيروالصورةالكلمةفيهتدخلالذيالمباشراإلعالمي
  .)الهوائية

بلاآلخرينبهاويقارعبهايعتزقويةشخصيةوصاحبسليماكلهالمجتمعيكونوبهذا4.
أنيمكنوالالمتكاتفةالمتضافرةالجهودمنجمعالييحتاجطبعاوهذا,إليهمالدعوةيحمل
بتعاونوإنما,األمنرجلوالالحاكمقبلمنوالالدعاةقبلمنال,فرديجهدبهيقوم

.وأكثركلهذلكعمليمكناهللاتوفيقوبعدالجميع

أهداف البحث
بماهيةتعريفهمخاللمنوذلكتعالى،اهللاإلىالدعويةللوسائلالمسلمالشبابتوعية1.

منوذلكالداعية،دعوةفيالدعويةالوسائلوأهميةاألسلوب،وبينبينهاوالفرقالوسيلة
بأمثلةومثلتإغفالها،نستطيعوالأعينناأماموفيرةنعممناهللامنحنافيماالنظرخالل

:اإلنسانخلق–األرض–الشمس–القمر–النجوم–السماء–الكون:منهاتطبيقية
.النباتوخلقالحيوان،وخلقوبدنه،ولمس،وشموتذوقوبصرسمعمن:حواسه

عنبناسيحلقومنسبقني،منمعألكملاهللا،إلىالدعوةصرحفيصغيرةلبنةإضافة2.
الصالحطريقونلتمسالحق،إلىالوصولفيبهالنسترشدالدعوية،الوسيلةأهمية

.والهداية
وتحصينهاالنحرافمنومنعهللمجتمعالسليمةبالتركيبةيخلماكلمنالبيئةتنظيف3.

الطموحترضيالتيالمقنعةالسليمةالبدائلبإعطائهالوافدةالفكريةوالتياراتالثقافاتمن
البثبوادرظهورخاصةالخارجمنعليهالواردةاإلغراءاتوتقاومالفراغوتسد

منيعتريهاماويعتريهاالمشاهد،إلىوالصورةالكلمةفيهتدخلالذيالمباشر،اإلعالمي
.وانحرافضالل

منكبيرًاقسطًايأخذأنبعدطبعاوهذا,داعيةباعتبارهالعامةرجلبهايقوموسائلوجود4.
.المزدوجالعملهذاإلييؤهلهمماالخاصتخصصهجانبإليالدعويةالثقافة

منهج البحث
:  بالنظر إلى حيثيات البحث فإني قسمت البحث إلى عدة مباحث تحتوى علي 

:المقدمة -1
.الوسائل الدعوية: المبحث األول -2

.مفهوم الوسائل الدعوية: المطلب  األول     
.مفهوم األساليب : المطلب الثاني     
.العالقة بين الوسائل واألساليب: المطلب الثالث     
.مفهوم الدعوة: المطلب الرابع     
:  نماذج تطبيقية للوسائل الدعوية : المبحث الثاني -3

.الوسائل الدعوية: المطلب األول     
.سبل تحقيق الوسيلة: المطلب الثاني     
) :  التطبيقية ( الوسائل الدعوية : المبحث الثالث -4

.الكون: المطلب األول     
.  السماء: المطلب الثاني     
.األرض: المطلب الثالث     
.خلق اإلنسان: المطلب الرابع     
.خلق الحيوان: المطلب الخامس     
.خلق النبات: المطلب السادس     
.الخاتمة-5
.الخالصة وأهم النتائج-6
.أهم المراجع-7

نتائج البحث 
قدمنا في البحث ما يجعل الوسائل الدعوية التي تحمي الشخص واألسرة والمجتمع من الوقوع 

:في براثن الغواية، وذلك حسب التالي 

:وسائل يقوم بها الدعاة وتنقسم الي قسمين: أوًال
:  وسائل يقومون بها علي شكل أفراد وتشمل. 1
...المساعدات المادية مثل الهدايا والقروض-
المساعدات ذات العمل اليدوي مثل المساعدة في بناء مسكن أو حفر بئر أو ترميم شيء -

...تالف
تسيير القوافل الطبية والغذائية، وتنظيم  :  وسائل يقوم بها الدعاة في شكل جماعي وتشمل. 2

الخ...ملصقات, شرائح ضوئية, منتديات ومحاضرات وعروض مسرحية أو سينمائية أو فيديو

قسطًاأخذقديكونأنبعدطبعاوهذا,داعيةباعتبارهالعامةرجلبهايقوموسائل:ثانيًا
.المزدوجالعملهذاإلييؤهلهمماالخاصتخصصهجانبإليالدعويةالثقافةمنكبيرًا
معرفتهعليهويزيدالعامةرجلبهيقومأنيصحالداعيةبهيقوممماقدمناماكليصحوهنا

الوسائلمنيستعملوإنمابعينهاأطراهنالهنحددأنالمجالويضيق.الدعويبالجانب
يستعملأنوقبلالذنبيرتكبأنيمكنالذيالشخصحالبإصالحالكفيلةالدعويةواألساليب

..الدعوياألسلوبيستعملأسلوبه،معه

الوسائل الدعوية في هدي خير البرية
عبدالحميد خليفة الشايجي . د

جامعة الكويت، والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةبقسم العقيدة والدعوةالمدرس 

توصيات البحث
.االستفادة من الوسائل المستجدة بما يخدم دعوتهم، ويساعدهم على نشر دينهم1.
تبادل الخبرات والتجارب بين الدعاة، في مجال طرق نشر الدعوة اإلسالمية، وعدم االكتفاء 2.

.بما نحن عليه اآلن، فقد تكون عند غيرنا أساليب وطرق جديدة ال نعلمها
االهتمام بتربية الجيل الناشئ على األخالق الفاضلة، وتحصينه بالتعاليم اإلسالمية، وتقوية  3.

الوازع الديني لديه حتى يتم تخريج جيل من الدعاة يتمتع بمنهٍج معتدٍل، وفكٍر متفتٍح،  
.متمسٍك بالثوابت، مراٍع للمتغيرات في عصره، واٍع بواقع أمته

مشاركة الدعاة الفعالة في الوسائل المشروعة المختلفة، وعدم ترك المجال لمن يقوم باإلفساد 4.
.من خاللها

ينبغي على الجامعات والمؤسسات التعليمية إيجاد كفاءات وقدرات عالية، تستطيع استخدام 5.
.هذه الوسائل وتطوير أدائها

على الحكومات المسلمة والمؤسسات الفنية تبني مشروعات إلنتاج البدائل اإلسالمية من 6.
، وأشرطة الرسومات المتحركة )الفيديو كليب(أفالم أو تمثيليات، أو إنتاج ما يسمى بأشرطة 

الهادفة لألطفال، حتى نكون دعاة ربانيين بحق ندرك الشرع ونراعي الواقع، نأخذ من القديم 
.ما يناسب عصرنا، ونرحب بكل جديد ال يتنافى مع أصولنا ومبادئنا

أهم المراجع
بيروت –ط المكتبة الثقافية –جالل الدين عبدالرحمن السيوطي –اإلتقان في علوم القرآن 1.

.بدون سنة طبع–
.بدون سنة طبع-ط دار الكتاب العربي  –أبو حامد الغزالي –إحياء علوم الدين 2.
مركز –حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار . د–أساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرة 3.

.ط ثانية–م 1997هـ 1418الرياض –دار اشبيليا –الدراسات واإلعالم 
بدون –القاهرة –ط مطابع أخبار اليوم –محمد السيد الوكيل –أسس الدعوة وآداب الدعاة 4.

.القاهرة –دار الطباعة والنشر اإلسالمية : الناشر –سنة طبع 
هـ1405بيروت –ط دار الكتاب العربي –عبدالرزاق نوفل –اإلسالم دين ودنيا 5.
هـ 1400بيروت –ط دار السالم –عبداهللا علوان –اإلسالم شريعة الزمان والمكان 6.

.م1980
هـ 1399بيروت –دار الشروق ) 5(ط –سيد قطب –اإلسالم ومشكالت الحضارة 7.

.م1979
.م1963مكتبة القاهرة الحديثة ) 2(ط –محمد كامل جمعة . د–األسلوب 8.
مطبعة ) 7(ط –أحمد الشايب –دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية –األسلوب 9.

.م1976هـ 1396القاهرة –السعادة 
هـ 1397دمشق –دار الفكر ) 2(ط –شوقي أبو خليل –اإلنسان بين العلم والدين 10.

.م1977
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أبو عبد اهللا بن إسماعيل البخاري، طبع دار البشائر اإلسالمية بيروت، طبعة ثالثة سنة  / اإلمام : األدب المفرد للبخاري  1.
.م1989

–الرياض –مطبعة الهالل لألوفست –جمع عبداهللا بن جار اهللا بن إبراهيم الجاراهللا –األخوة اإلسالمية وآثارها 2.
.هـ1406

محمد بن يوسف الشهير بابن حبان األندلسي الغرناطي، طبع دار الفكر بيروت، طبعة ثانية  / اإلمام : البحر المحيط 3.
.م1983سنة 

.م1993علي محمد الجرجاني، طبع دار الكتاب العربي بيروت، طبعة ثانية سنة / اإلمام : التعريفات 4.

إصالح المجتمع للبيحاني5.

وأحاديث الجمعة للشيخ عبد اهللا بن قعود6.

بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار البن سعدي7.

عبد السالم محمد هارون، طبع مكتبة السنة بالقاهرة، طبعة خامسة سنة / تحقيق األستاذ : تهذيب سيرة ابن هشام 8.
.م1987

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، طبع مكتبة الصفا بالقاهرة، طبعة / الشيخ : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 9.
م2004أولى سنة 

.م 1983ابن نعيم األصفهاني، طبع دار الكتب العلمية بيروت سنة / اإلمام : حلية األولياء وطبقات األصفياء 10.

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، طبع دار الكتب العلمية بيروت، طبعة ثالثة / اإلمام : جامع البيان في تفسير القرآن 11.
.م1999سنة 

جامع العلوم والحكم البن رجب12.

.بدون تاريخ–بيروت –محمد ناصر الدين األلباني، ط المكتب اإلسالمي / خطبة الحاجة، للشيخ 13.

الشيخ محمد صالح العثيمين–زاد الداعية 14.

محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، طبع المطابع المصرية بالقاهرة / اإلمام : زاد المعاد في هدي خير العباد 15.
.م1959سنة 

عون المعبود في شرح سنن أبي داود16.

.م1974أبو داود سليمان بن أشعث األزدي، طبع دار الحديث سوريا، طبعة أولى سنة / الحافظ : سنن أبي داود 17.

.أبو عبد اهللا بن يزيد القزويني، طبع عيسى الحلبي بمصر، بدون / الحافظ : سنن ابن ماجة 18.

.م1962أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، طبع عيسى الحلبي بمصر، طبعة أولى سنة / اإلمام : سنن الترمذي 19.

.م1987طبع دار الكتاب العربي بيروت، طبعة أولى سنة : سنن الدرامي 20.

.م 1932أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبع دار المعرفة بيروت، طبعة ثانية سنة / اإلمام : السنن الكبرى للبيهقي 21.

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبع دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى سنة / اإلمام : شعب اإليمان للبيهقي 22.
1990.

أبي حاتم محمد بن حبان التميمي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت، طبعة ثانية سنة  / اإلمام الحافظ : صحيح ابن حبان 23.
.م 1993

أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت، سنة / اإلمام : صحيح مسلم 24.
م1974

أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، طبع المكتبة اإلسالمية باستانبول تركيا سنة / صحيح البخاري، اإلمام الحافظ 25.
.م 1981

1996دار الفكر –دمشق ) 2(ط –إبراهيم الكيالني . د: ألبي حيان التوحيدي، تحقيق –الصداقة والصديق 26.

.اإلمام ابن قيم الجوزية، طبع دار التراث العربي بالقاهرة، بدون تاريخ : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 27.

اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني، طبع دار الريان بالقاهرة، طبعة أولى : فتح الباري بشرح صحيح البخاري 28.
.م1986سنة 

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، طبع دار المعارف بالقاهرة، بدون تاريخ/ اإلمام : لسان العرب 29.

جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، طبع دار عالم الكتب : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية 30.
.م1991الرياض بالسعودية، طبعة ثانية سنة 

محمد على الصابوني، طبع دار القرآن الكريم بيروت، طبعة سابعة / اختصار وتحقيق الشيخ : مختصر تفسير ابن كثير 31.
.م 1981سنة 

اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، طبع دار الكتب العلمية بيروت، : المستدرك على الصحيحين 32.
.م1991طبعة أولى سنة 

.1949أحمد بن حنبل، طبع دار المعارف بمصر سنة / مسند اإلمام 33.

شهاب الدين أبي الفضل بن علي بن حجر العسقالني، طبع / اإلمام الحافظ : المطالب العالية للحافظ بن حجر العسقالني 34.
.م1972دار الكتب العلمية بيروت سنة 

.م1998أبو الحسن بن فارس بن ذكريا، طبع دار الفكر بيروت، طبعة ثانية سنة / اإلمام : معجم مقاييس اللغة 35.

.اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن الحارث، طبع دار النفائس بيروت  بدون : موطأ اإلمام مالك 36.

أهداف البحث
للمسلمين،األخالقيةالتربيةفيالحكيم،واألسلوبالقويمالمنهجتعالىاهللابين

الاإلسالمإن.وسلمعليهاهللاصلى–بهواالقتداءللتأسيًحيانموذجالذلكووضع
مسارهافيلتكونويهذبها،ينظمهاولكنالغرائز،يكبتوالالفطرة،يحارب

فيالصالح،والجيلالكريمةالحياةلتنشئالطاهر،الطبيعيومسلكهاالصحيح،
وضعوقد.المجتمعوسعادةواستقرارلسالمةضماناوآدابه،اإلسالمتعاليمظل

علىوحفاظهوطهارتهالمجتمعسالمةتضمنالتيواآلدابالضوابطمناإلسالم
البيئةمنوحذراألسر،وكرامةوالمصاحبة،المجالسأدب:منهاوومبادئهقيمه

.ذلكغيرإلى......فيهفائدةالفيماالوقتوضياعالسوءأصدقاءوالفاسدة
وهوالجلوسبعدماوآدابالجلوس،أثناءواآلدابالجلوس،قبلماآدابإظهار
الصالح،الجليسصفةوهيلهمكملةمالحقبهألحقتثم.نوعهمنبديعتقسيم

اإلنسانألناألشرار،مجالسةعنوالبعداألخيار،مجالسةعلىالحثفيوأبيات
:الحديثفيجاءكمايخاللمنفلينظرخليلهدينعلىيكونوسوفبقرينهمعتبر

."يخاللمنأحدكمفلينظرخليلهدينعلىالمرء"

منهج البحث
محتوىلتحليلالتحليلي،الوصفيبالمنهجوتعالىسبحانهاهللابعداستعنت

واستنباطالصالحينمجالسةخاللمنالخلقيالجانبتضمنتالتيالنصوص،
.الحاضرالعصرفيوالمجتمعللفردالمستفادةوالعبرالدروس

مناألحاديثوتخريجالعثماني،بالرسمالقرآنيةاآلياتكتابةالبحثفيالتزمتكما
النقلألمانةالمراجعإلىوعزوهاالمعلوماتوتوثيقاألصلية،مصادرها

.الطاقةقدراإلسرائيلياتتجنبمعواالقتباس،

خطة البحث
عنعبارةاألولالمبحثومبحثان،تمهيدومقدمة:علىالدراسةهذهاشتملت

:التاليالنحوعلىوذلكوخاتمة،مطلبان،:والثانيمطالبثالث
.خطة البحث–منهج البحث –أهداف البحث –أهمية البحث : المقدمة وفيها 
مفهوم المجالسة والمصاحبة: تمهيد  : المبحث األول 

آداب قبل الجلوس-مجاالت المجالس والمصاحبة : المطلب األول
آداب أثناء الجلسة: المطلب الثاني
آداب بعد انتهاء المجلس: المطلب الثالث

)المصادقة ( المصاحبة : المبحث الثاني 
الضوابط الشرعية للمجالس والمصاحبة: المطلب األول

اآلثار المترتبة على المجالس والمصاحبة: المطلب الثاني 
وتشتمل على أهم ما توصلت إليه من نتائج و توصيات من خالل هذا :الخاتمة 
.البحث 

نتائج البحث
الدنياشوائبمنتخلوبحيثاهللاوفيهللاتكونأنوالمصاحبةالمجالسةشرط

.غيرالباهللاإليمانعليهاالباعثويكونبالكلية،الماديةوعالئقها
:صديقًاالمتخذيكوننأفهيآدابهاوأما
حمق الجاهل  ذ قد يضر األإنه ال خير في صداقة األحمق وصحبته، أل،عاقال1.

.من حيث يريد أن ينفع
فقد تغلبه شهوة أو يتحكم فيه إذ سيئ الخلق وإن كان عاقًال، حسن الخلق2.

.غضب فيسيء إلى صاحبه

المجالسة والمصاحبة
عبدالحميد خليفة الشايجي . د

جامعة الكويت، والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةبقسم العقيدة والدعوةالمدرس 

ملخص البحث
لمالعب والغيبة والنميمة  واوسوف يسأل عنها ويحاسب عليها ويجزى على ما عمل فيها من خير أو شر، ويالحظ أن كثيًرا من المجالس تشغل بما ال تحمد عقباه من المالهي. أوقات اإلنسان محدودة وأنفاسه معدودة

ن إمجالس ليشغلوا مجالسهم فيما يعود عليهم بالنفع واألجر والثواب فنفسك الوكثرة القيل والقال والكالم في أعراض الناس، كما أن كثيًرا من الناس ال يراعي آداب المجالس في ضوء اإلسالم، لتذكير المسلمين بآداب
فكيف باألوقات التي تشغل بالمحرمات ؛ لذا  ه وإذا كانت أوقات الغفلة يتحسر عليها اإلنسان في قبره ويوم حشر.ة إن شغلتها فيما ينفعك وإال شغلتها فيما يضركنالباطل وهكذا أوقاتك الثميبشغلتها بالحق وإال شغلتك 

مية المفيدة النافعة والمشتملة على الخطب والمحاضرات والندوات والفتاوى  سالينبغي للمسلمين أن يعمروا مجالسهم بذكر اهللا وطاعته بالذكر، وبقراءة الكتب المفيدة النافعة ككتب التفسير والحديث وسماع األشرطة اإل
ومن تلك اآلداب آداب المجالس  . عةرفيفإن مما يتميز به الدين اإلسالمي الكمال والشمول والصالحية لكل زمان ومكان ومن ذلك أن اإلسالم وضع أسس وتفاصيل األخالق واآلداب ال.ماع إذاعة القرآن الكريمتساو

.التي غفل عنها بعض الناس فأحببت أن أجمع منها ما تيسر نصيحة لعباد اهللا، وطلًبا لما عنده من المغفرة والرضوان

ضديرتكبقدإذجانبه،يؤمنالربهطاعةعنالخارجالفاسقألن؛اتقًي3.
التعالىاهللايخافالمنألنغيرهاأوبأخوةمعهايباليالجريمةصاحبه
.األحوالمنبحالغيرهيخاف

ينالقدالمبتدعإذ،والبدعةالخرافةعنابعيًدوالسنةللكتابامالزًم4.
متعينة،هجرتهماالهوىوصاحبالمبتدعوألنبدعته،شؤممنصديقه

فياآلدابهذهأوجزوقدوصداقتهماخلتهماتمكنفكيفالزمة،ومقاطعتهما
لكعرضتإذابنييا:ابنهيوصيفقالالصالحينأحداألصحاباختيار

صحبتهوإنصانك،خدمتهإذامنفاصحبحاجةالرجالصحبةعلى
وإنمدها،بخيريدكمددتإذامناصحبمانك،مؤونةبكقعدوإنزانك،
أعطاكسألتهإذامناصحب:سدهاسيئةرأىوإنعدها،حسنةمنكرأى
صدققلتإذامناصحبواساك،نازلةبكنزلتوإنابتداك،سكتوإن

.”ثركآشيئاتنازعتماوإنمرك،أاأمًرحاولتمانأوقولك،

المراجعأهم
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أهداف البحث  
النظر إلى حقيقة اهتمام اإلسالم باألسرة ، وعالج أي خلل يهدم القيم 

األخالقية واالجتماعية لألسرة، ويعالج أسباب هذا الخلل بالطرق 
.الشرعية والدعوية الحديثة

:  والبحث يركز على ثالثة أفكار رئيسية
دور الدعوة اإلسالمية في معايشة الواقع المعاصر لعالج :األولى

.مشاكل األسرة
دور األب المفقود في المنزل ، والذي له أثر واضح في خروج :الثانية

.جيل فقد كثير من القيم الصحيحة
أهمية المؤسسات الحكومية ، والمدارس والدعاة في القضاء :الثالثة

.على مشكلة التفكك األسري
تعد هذه الدراسة مكملة ومتممه للبحوث الموجودة بالمكتبة اإلسالمية 

:فيما يتعلق باألسرة التي هي نواة المجتمع الفاضل الذي ننشده ؛ لما يلي
إبراز مشكلة التفكك األسري ، وإيجار الحل المنهجي الناجح لها 1.

.للمحافظة على الهوية اإلسالمية والعربية
توضيح نتائج اإلهمال في األسرة على الجيل في المدارس 2.

.والجامعات والمجتمع
.عالج مشكلة التفكك األسري في ضوء المنهج اإلسالمي3.
.بيان دور اإلعالم في ترسيخ القيم الدينية4.

منهج البحث   
بالنظر إلى حيثيات البحث فإني قسمت البحث إلى عدة مباحث تحتوى 

:  علي 
أهم أسباب مشكلة التفكك األسري في العصر :الفصل األول-1

.الحاضر
.ضعف الوازع الديني: المبحث  األول        
.فقدان القوة الصالحة: المبحث الثاني        
.الجهل بأساليب التربية اإلسالمية الصحيحة: المبحث الثالث        
.إهمال اآلباء في تربية ومتابعة األبناء: المبحث الرابع        

آثار مشكلة التفكك األسري ودورها في االنحالل :الفصل الثاني-2
:  االجتماعي 

االنحراف األسري والتشرد وسوء األخالق : المبحث  األول         
.وممارسة الرزائل والجرائم        
.اإلهمال والتسيب وفقدان الضوابط السلوكية: المبحث الثاني         
.العنف والسلوك العدواني: المبحث الثالث         
انتشار االنحرافات السلوكية التي تؤثر على   : المبحث الرابع         
المظهر الحضاري للمجتمع كالتدخين واإلدمان والهروب من         
.المدارس وأصدقاء السوء        

عالج مشكلة التفكك األسري في ضوء منهج :الفصل الثالث-3
:  اإلسالم 
دور أجهزة اإلعالم في ترسيخ القيم الدينية  : المبحث األول         
.األبناءوالخلقية في نفوس         

ملخص البحث
،األسريالتفككمشكلةبسط،البحثهذافيفأردت.الزمنمنالحقبةهذهفيالواضحاألسريالتفككمنها،ومختلفةمتعددةبمشكالتيمرعالميمجتمعكأي،المعاصروالعربياإلسالميلمجتمعا

،الصالحةالقدوةوفقدان،الدينيالوازعضعف:منهاوالتي،الحاضرعصرنافياألسريالتفككمشكلةأسبابأهموسأبحث،والبناتلألبناءواالجتماعياألخالقياالنحاللفيالتفككهذاودور
التربيةفياإلهمالويتبع.بهميحيطالذيالمجتمعوفي،خاصةوالمدرسةالبيتوفيعموماًًاألبناءومتابعةتربيةفيحديثًااآلباءإهمالوهي،األسريللتفككنظريفيمشكلةأهمعلىوسأركز

مشكلةلعالجاآلباءمنكثيريجهلهاإسالميةتربويةأساليبهناكأنإلىوسأتطرق.واإلدمانالدراسيوالتأخرالمدارسمنالهروبوظاهرة،العدوانيوالسلوكوالعنفوالجرائموالتشرداالنحراف
والمسموعةالمرئيةاإلعالمأجهزةدوروسأبين،البيتنطاقخارجالعملمنأهمهوالذيالتربوياألمودور،اليوميةالمتابعةفيالصحيحاألبدوربيانمع.اإلسالميالمنهجضوءفياألسريالتفكك

.األسريالتفككآثارعلىالقضاءفيوالمدارس،الحكوميةالمؤسساتودور،الصالحةالقدوةصورةوضعوكذلك،األبناءنفوسفيواألخالقية،الدينيةالقيمترسيخفيوالمقروءة

مشكلة التفكك األسري ودورها في االنحالل
االجتماعي دراسة دعوية

سعود عبدالعزيز الدوسري. د
جامعة الكويت-والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالميةاألستاذ المساعد في قسم العقيدة والدعوة 

مراجع البحث
–" التربية المعاصرة طبيعتها وأبعادها " محمد عبدالرزاق شفيق وآخرون ، . د1.

.م1975–الكويت –ط دار القلم 
.م1977اإلسكندرية –دار الكتب الجامعية –رعاية األسرة –محمود حسن / أ2.
–ط دار النهضة –الطفل واألسرة غير المكتملة –أحمد السعيد يونس . د3.

.بدون تاريخ–القاهرة 
المدرسة الثانوية في الكويت كنسق اجتماعي –رفعت إبراهيم الجوهري بشير / أ4.

.الكويت–م 1975-جامعة الكويت–مكتبة كلية اآلداب –رسالة ماجستير –
ط  –ط مكتبة المنار اإلسالمية -فنون تربية األبناء –عبدالحميد الباللي / أ5.

.م2000الكويت –الثانية 
دراسة اجتماعية لظروف –الكويت –إدارة الخدمة االجتماعية –وزارة التربية 6.

–وأوضاع طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في محيط المدرسة والبيت 
..م1973مطبعة حكومة الكويت 

ط –ط دار اإلسالم –تربية األوالد في اإلسالم –عبداهللا ناصر العلوان . د7.
.م1985القاهرة –التاسعة 

ط مكتبة األنجلو –التربية ومشكالت المجتمع –محمد الهادي عفيفي وآخرون / أ8.
.م1972القاهرة –المصرية 

ظاهرة الغياب في المرحلة الثانوية  –أحمد أبو العباس ، وفتحي الديب / أ9.
.م1967الكويت –ط دار القلم –بالكويت 

مطبعة حكومة الكويت –الخدمة االجتماعية بمدارس الكويت –فضة الخالد / أ10.
.م1960

الصراع القيمي لدى الشباب ومواجهته من منظور إسالمي  –السيد الشحات . د11.
.م1988القاهرة –ط دار الكفر العربي –

تعليم اللغة العربية والتربية –محمود رشدي خاطر ، مصطفى أرسالن / أ12.
.م2000القاهرة –ط دار الثقافة والنشر والتوزيع –الدينية 

–مثل إسالم أون الين ) الحاسب اآللي ( بعض المواقع في شبكة المعلومات 13.
.ياهو–جوجل 

.دور األسرة في تحقيق القدوة الصالحة وتربية األبناء: المبحث الثاني 
دور المؤسسات الحكومية في القضاء على آثار التفكك المبحث الثالث 

.األسري        
دور العلماء والدعاة في بيان أخطار وآثار التفكك : المبحث الرابع 

.األسري على الفرد والمجتمع        
.الخاتمة-4

:  نتائج البحث
بيان أن من نتائج التفكك األسري االنحالل االجتماعي ألفراد 1.

.األسرة
التأكيد على مكانة األسرة وأهميتها في إخراج جيل يشعر بأهمية 2.

.األخالق والقيم اإلسالمية
انعكاس االختالل أو التفكك في األسرة على األبناء في المدارس ، 3.

مثل التأخر الدراسي ، والهروب من المدرسة
معرفة دور الدعاة والمصلحين لتوجيه األسرة لألساليب الصحيحة 4.

.في التربية اإلسالمية
دور اآلباء في األسرة ، وكيفية إيجاد التوازن والحقوق في األمور 5.

.الحياتية اليومية العملية والمنزلية واألسرية
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مراجع البحث
البخاريالمغيرةبنإبراهيمابنإسماعيبنمحمدعبداهللاأبياإلمام:البخاريصحيح1.

.لبنان–بيروت–العليةالكتبدار–طبعة–الحنفية
دار-شاكرمحمدأحمدتحقيق–سورةبنعيسىبنمحمدعيسىالبن:الترمذيسنن2.

.لبنان–بيروت–العلميةالكتب
السجستانياالشعثبنسليمانداودأبيالمتقنالمصنفالحافظلإلمام:داودأبيسنن3.

–بيروت–حزمابندار–السيدعادلالدعاس،عبيدعزت:وتعليقإعداد–األزدي
.م1997هـ1418األولىالطبعة

محمد:تحقيق–النيسابوريالقشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبياإلمام:مسلمصحيح4.
.بيروت–العربيالتراثإحياءدار–عبدالباقيفؤاد

–شاكرمحمدأحمد:فهارسهووضعشرح–حنبلبنمحمدبنأحمداإلمام:المسند5.
.القاهرة–الحديثدار–م1995هـ1416األولىالطبعة

الدينحسامبنالمتقيعلىالدينعالءللعالمة:واألفعالاألقوالسننفيالعمالكنز6.
–الخامسةالطبعة–م1985هـ1405–الرسالةمؤسسة–فودىالبرهانالهندي
.بيروت

البحوثإدارةإصداروآخرونفضلصالح/دكتور:العربيةالثقافةفيالكويتإسهامات7.
.م2005الكويتبدولةواآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس–والدراساتاإلسالمية

.م2000سنةأولىطبعةالشروقدارطبعالقرضاوييوسف/دكتور:قرنينبينأمتنا8.

للكاتبالعامةالمصريةالهيئةطبعالمخزنجيالسيد/األستاذ:لألبناءالتربويالتأصيل9.
.م1999سنةأولىطبعةالقاهرة

2002أغسطسواآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسإصدار:السنويالثقافيالتقرير10.
.2003سبتمبرم
بدولةواآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسإصدار:م2004السنويالثقافيالتقرير11.

.الكويت
50العددالعربيمجلةإصدارالعربيكتابالمؤلفينمنمجموعة:العربيالطفلثقافة12.

.م2002سنةالكويتبدولة
سنةرابعةطبعةبالقاهرةوهبةمكتبةطبعجريشةعلي/دكتور:اإلسالميالعالمحاضر13.

.م1991
إصدارمؤنسحسن/دكتور:وتطورهاقيامهاوعواملأصولفيدراسةالحضارة14.

.م1978ينايراألولالعددبالكويتواآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس
سنةخامسةطبعةالقرضاوييوسف/دكتور:أمتناعلىجنتوكيفالمستوردالحلول15.

.م1993
سنةأكتوبر17العددالعربيكتابزكريافؤاد/دكتور:العربيالعقلإلىخطاب16.

.م1978
العربيةالمنظمةإصدارخزعلوحميدالمصريعادل/دكتور:المعاصرالتشكيليالفن17.

.م1962سنةوالعلوموالثقافةللتربية
.م1990سنةبجدةالمناردارطبعالطنطاويعلي/الشيخ:اإلصالحسبيلفي18.
العددالمعرفةعالمإصداراهللاعبدحسنمحمد/دكتور:العربيةالثقافيةوالتنميةالكويت19.

153.
.م1981سنةإبريلالعددالعالميةالثقافةمجلة20.
أولىطبعة–العربالكتابمننخبة:المعرفةوسؤالاإلصالحمهمةالثقافيةالمجالت21.

.الكويتم2007سنةالعربيةمجلةاإلعالموزارةإصدار
لإلعالمالحقيقةدارطبعصينيإسماعيلسعيد/دكتور:اإلسالمياإلعالمإلىمدخل22.

.م1991سنةأولىطبعةبالقاهرةالدولي
العسكري،سليمان/دكتور:قرنربعفيواآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسمسيرة23.

سنةأولىطبعة–واآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسإصدارخضرحسنأحمد
.م1998

البحوثسلسلةالجنديأنور/األستاذ:اإلسالمضوءفيالمعاصرالفكرمشكالت24.
.م1996سنةوالعشرونالثامنةللسنةاألولالكتاب–اإلسالمية

واآلدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسإصدار:عامًاخمسينالكويتيةالمركزيةالمكتبة25.
.م1986فبراير

.)االنترنت(العنكبوتيةالشبكةمواقع26.

.الكويتحكومةمطبعةط–الحاتمعبداهللالكويت،بدأتهنامن27.

.الكويت–م2006أولىط–الوقيانخليفة.د)واتجاهاتبواكير(الكويتفيالثقافة28.

محمدسعاد.دإشراف–شاملعلميمسح–اآلنحتىبداياتهامنذالكويتفيالثقافة29.
.الكويتم1997–الصباحسعاددارإصدار–نجميوسفمحمدإعداد–الصباح

أهداف البحث  
قصارىتبذلأنالحاضر،العصرفيخاصةاإلسالميةاألمةعلىيجب1.

)العلوممختلففي(الثقافيالوعيلنشروإمكاناتهاطاقاتها،كلوتوجهجهدها
العامة،والثقافةالعلمبسالحوتحصنهمأبناءها،بينالدعوي،التثقيفومنها

أممبينالعالميةالمكانةلتتبوأواألمة،والمجتمعبالفردلالرتقاءالدينيةوالثقافة
.األرض

بالوسائلالثقافي،الوعينشرفيمميزةوإسهاماتبارزدورلهاالكويتدولة2.
التيالمعوقاتإزالةعلىتعملالكويتودولةالمتعددة،والمجاالتالمختلفة

مختلففي(الثقافيالتراثعلىوالحفاظالثقافةنشرفيعثرةحجرتقف
االقتصاديةالمجاالتشتىفيالشعوبوعيهيالثقافة،ألن)العلوم

.والدعويةواالجتماعيةوالسياسية
الثقافيةالهويةعلىللمحافظةالكويتدولةإسهاماتعلىالضوءسلطتولهذا3.

.والعربيةاإلسالميةلألمة
الدعوةأهدافتحقيقفيوأهميتهالثقافيالكويتدوربالبحثتناولت4.

عنالمشهورألن؛والدعاةاإلسالمخدمةفيجدًامهمدورألبين؛اإلسالمية
.االقتصادياهتمامهاالكويت

التيالمختلفةالمؤسساتبتبنيهاالثقافةنشرفيالكويتدولةدورإلىتطرقت5.
اإلقليميةالمؤتمراتوعقدالمختلفةاإلصداراتوكذلكالدعوية،الثقافةتخدم

.الكتابومعارضوالدولية
.الدينيةالطفلبثقافةالكويتدولةاهتماموضحت6.
الثقافيةمكانتهاأخذمعاودةاستطاعتالغزومحنةبعدالكويتدولةأنوبينت7.

.والعربيةالدينيةوالثقافةالدعوةخدمةفي
.إليهاتوصلتالتيبالنتائجالبحثختمت8.

:   خطة البحث
-: مقدمة ثالثة مباحث وخاتمة وذلك علي النحو التالي ى اشتمل عل

.نبذة مختصرة عن دولة الكويت:  تمهـــــــــــيد   
.  أهمية دور الكويت الثقافي : المبحث األول
الثقافة الموجهة لحل مشاكل األمة المعاصرة : المطلب األول

نشر الثقافة في العالم العربي واإلسالمي : المطلب الثاني 
بدورها الثقافي إصرار وعزيمة الكويت علي القيام: المطلب الثالث 

.  وسائل نشر الثقافة الكويتية : المبحث الثاني  
.  سلسلة عالم المعرفة وأهدافها : المطلب األول 
.  المكتبة الوطنية الكويتية : المطلب الثاني 
االهتمام بالتراث اإلسالمي واألدبي : المطلب الثالث 
. معارض الكتاب : المطلب الرابع 

ثقافة الطفل  : المطلب الخامس
.  مجلة الثقافة العالمية : المطلب السادس 
.  االهتمام بالفنون التشكيلية : المطلب السابع 
.  مجلة العربي : المطلب الثامن 

أهمية الدور الثقافي الكويتي في تحقيق أهداف الدعوة اإلسالمية : المبحث الثالث
مجلة الوعي اإلسالمي ودورها في نشر الثقافة اإلسالمية : المطلب األول

تشخيص واقع األمة اإلسالمية لمحاولة وضع الحلول المناسبة  : المطلب الثاني 
.  لعالجها 

:ةـــــــــــالخاتم

البحثملخص
اْقَرْأ[:Iاهللاقالوالخرافات،الجهلضدوالتسلحوالتثقيفالعلمإلىتدعوكانتεالنبيعليالمعصومالوحيمننزلتآيةأولأنمنذلكعليأدلوالوالعلماءبالعلمعظيمًااهتمامًااهتمقداإلسالمفإنا
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Abstract

Application of information and communication technologies 
in special libraries in Kuwait

Husain Al-Ansari

Department of Library and Information Science, College of Social Sciences

The study is designed to explore the application of information technology in various operations and services in special libraries in Kuwait. The data were 
collected through a questionnaire accompanied by interviews with head librarians in 25 special libraries in Kuwait. This study provides baseline data on the 
current status of the application of information and communication technology (ICT). The majority of the libraries are partially automated. The library 
catalogue was found to be the most popular area for automation. More than one fourth of the libraries are still using manual systems in their library 
operations and services. Lack of adequate personnel, ICT training programs, and low priority of libraries within their organization are major obstacles for ICT 
application in special libraries.

Practical implications – This paper will have implications for the development of special libraries in Kuwait. It also indicates 
existing obstacles, difficulties, suggestion and recommendations for further development.

Originality/value – It is the first study of the status of ICT applications in special libraries in Kuwait. Its findings should help 
researchers and decision makers to improve the current information infrastructure
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Kuwait has seen extraordinary growth in the past two
decades, due largely to its oil resources and the wealth these
resources have brought to all aspects of life in the country.
Kuwait's government infrastructure has also become more
complex as its international dealings have proliferated. A
multitude of departments and ministries, most with libraries
and information services, support the government. About 40
special libraries are attached to government ministries and
organizations. Others are attached to academic and research
institutions, and private and non-governmental organizations.
Many special libraries began automating basic library
functions such as union lists of serials, circulation and
catalogs in the 1980s. The National Scientific and Technical
Information Center (NSTIC) was the first Kuwaiti library to
introduce automation (Khalid, 1983), installing an integrated
system (VTLS) in 1994.

This paper describes a study to examine the current status of
special libraries in Kuwait, especially regarding their information
and communication technology applications. The study
investigated the following questions:
1. What is the profile of the libraries' information technology

infrastructure software, hardware, and networking?
2. What is the current status of staffing, electronic information

resources and electronic information services?
3. How have these libraries been automated with a particular

focus on bibliographic databases, and what are the
policies for their creation and maintenance?

4. What are the obstacles faced by these libraries in relation
to the application of information and communication
technologies and how can they improve?

The study surveyed libraries drawn from the Directory of
Libraries and Information Centers in Kuwait and in consultation
with librarians in key special libraries using the following
criteria: a special library must have at least one full-time
employee, and a collection of at least 2,000 volumes. The
researcher designed a questionnaire consisting of 20 items to
gather data about the current status of information and
communication technology. To ensure the validity of the
questionnaires, a panel of six experts reviewed the initial
questionnaire and suggested changes to improve clarity and
language. The questionnaire was delivered to 32 special
libraries and information centers by e-mail and in person. All
special libraries were visited personally by the investigator, and
head librarians were interviewed to complement the quantitative
data in the questionnaire. A total of 25 questionnaires were
received, a 78.1 per cent response rate. Data collected have
been subjected to descriptive statistical analysis using
frequencies and percentages.

Automated library system
The libraries used a variety of software packages. A total of 18
libraries (72 per cent) are automated; ten use Horizon Library
Automation System, while five use an in-house system. The
other three libraries use Fox Pro, Unicom, and VTLS/Virtua.
Five libraries did not mention a particular system. Only 11
libraries provided information about their IT platforms. Most
use Sunrise, HP-Compaq, and Sunfire V 480.

System management
Of the 18 respondents, ten (55.5 per cent) have vendor
arrangements to provide management and maintenance for
their system, five (27.8 per cent) through the systems
department in the organization, and three (16.7 per cent)
through the database manager in the library.

Automation of library functions
All 18 automated libraries have automated cataloging
systems, 11 (61.1 per cent) have automated circulation, while
nine (50 per cent) have automated serials control.
Surprisingly, only six (33.3 per cent) automated libraries have
an automated acquisition system.
A total of 14 libraries (77.7 per cent) have OPACs
Of the 18 automated libraries, only three are fully automated,
and the rest are in different stages of library automation.

Networking
All the surveyed libraries have access to the
internet, including e-mail, discussion groups,
search engines, thus expanding the range of
resources available in the library. A total of 13
libraries have web sites with information about
library resources and services.
Electronic information resources and services
(44% subscribe to electronic databases such as
Medline, CiNAHL, petroleum Abstracts,
Georef, EconLit, and Ask Zad

Electronic information resources and services
10% access to e-journals. 24 % online access to e-books,
36 % offer database search and electronic current awareness
services
28 % provide electronic references services.
20% provide e-Interlibrary loans, e-bulletin boards, and e-
circulation.
16% provide online service and e-document delivery,
8% video conferencing , 4 % offer online discussion forums.
Obstacles in implementing ICT
lack of adequate personnel with ICT skills and experience
lack of ICT training programs
low status of libraries within their organization
inadequate financial and technical
lack of planning and policy guidelines
non-availability of less expensive multilingual library software

•Al-Ansari, H.A. (2001), "Health sciences libraries in Kuwait: a study of 
their resources, facilities, and services", Bulletin of Medical Libraries 
Association, Vol. 89 No.3, pp.287-93.

•Igben, M.J., Akobo, D.I. (2007), "State of information and 
communication technology (ICT) in libraries in Revires
State, Nigeria", African Journal of library and Information Science, Vol. 
17 No.2, pp.135-43.

•Islam, A., Panda, K.C. (2009), "IT in special libraries in Bangladesh: a 
case study", The Electronic Library, Vol. 27 No.1, pp.149-61.

•Marouf, L., Rehman, S. (2005), "Organizational and human resource 
aspects of IT management: a case study of Kuwaiti corporate 
companies", The Electronic Library, Vol. 23 No.4, pp.383-97.

This study has provided baseline data on the current status of
the application of information and communication technology in
special libraries in Kuwait. Use of ICT is limited to traditional
functions. Even though most libraries have integrated library
systems, many manage their serials and acquisition work
manually due to the lack of trained staff. The library catalogue is
the most popular area for automation. It was promising to notice
that all the special libraries in Kuwait have an internet
connection.
Although some special libraries have made significant progress
in the application of ICT, more than one quarter are still using
manual systems and lag behind in making electronic resources
accessible. The visibility and viability of these libraries put their
survival at stake. To stay strategically alive and dynamic, these
libraries may need to immediately automate their operations and
services and launch campaigns for information literacy and
outreach. They need to be proactive in information delivery to
prove to their parent organizations that effective information
support does contribute to organizational effectiveness. Use of
smart technologies in a clever way would be helpful in getting
attention and enhancing financial support for information
resources and services from organizations which appear to
have adequate financial resources.

Library
Library 
system

Automated functions
Cat Acq Cir Serials OPAC

Al-Babtain Library Horizon Y Y Y Y Y
Amiri Diwan- Sharia Committee Library in house Y Y Y Y Y
Arab Planning Instituate Library in house Y - - Y -
Ministry of Education Library Horizon Y - Y Y Y
Ministry of Awkaff Library Horizon Y - Y Y Y
Central Medical Library- KIMS manual - - - - -
Health Science Library at Kuwait Uni Horizon Y Y Y Y Y
National Scientific and Tech Info Center Virtua Y - Y Y Y
Al-Qabas Information Center Horizon Y - - - Y
Kuwait Fund Library Horizon Y - - Y Y
Justice Library Unicorn Y Y - - -
Ministry of Planning Library manual - - - - -
Ministry of Electricity and Water Library Fox Pro Y - - - -
Kuwait Airways Library manual - - - - -
Institute of Banking Library in house Y Y - - -
Awqaf Public Foundation Library Horizon Y - Y - Y
College of Health Sci Library, PAAET Horizon Y - Y - Y
Ministry of Foreign Affairs Library manual - - - - -
Kuwait News Agency Info Center in house Y - - - Y
Environment Public Authority Library in house Y - - Y Y
Ministry of Finance Library Horizon Y - Y - Y
Nursing Institute Library-PAAET Horizon Y Y Y - Y
Kuwait Medical Association Library manual - - - - -
Kuwait Investment Authority Library manual - - - - -
Public Authority for Civil Services manual - - - - -

Table II Integrated library system

Table III  ICT-based Library Services
E-resources and services Frequency Percentage

Networking
Internet 25 100
Webpage 13 52
Intranet 12 48
Portal 4 16

E-Resources
Databases 11 44
E-journals 10 40
E-books 6 24
E-reports & documents 6 24

E-services
Database searching 9 36
Current awareness 9 36
E-reference 7 28
Interlibrary loan 5 20
E-bulletin boards 5 20
Circulation 5 20
Online searching 4 16
Document delivery 4 16
Video conferencing 2 8
Online discussion forums 1 4
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المقدمة
Diabetesالسكريمرضيعتبر Mellitusالصحيةالمشكالتأهممنواحدا

.العامةالصحةمجالفيالبالغالقلقأسبابمنسببًاويمثل،أجمعالعالمفي
مضاعفاتإلىالسكريمرضىيتعرض،يسببهاالتيالمعاناةإلىفباإلضافة

المسيطرغيرفالسكريالعجز،منضروبإلىبهموتؤديحياتهمتهددخطيرة
الكليتينوظيفةوضعف،العمىإلىيفضيقدالذيالشبكيةاعتالليسببعليه
يسببالذيالعصبيواالعتالل،الكلويللفشلالنهائيةالمراحلإلىيؤديالذي

قدالذيالدمويةالدورةوقصوراإلكلينيكية،االضطراباتمنمختلفةأنواعا
القلبيةباألمراضاإلصابةاحتمالازديادإلىإضافةاألطرافبترإلىيؤدي

-5(منالسكريمرضيستنزفكما.الجنسيلضعفوام،عابشكلالوعائية
إلىتصلأنيتوقعوربماالعالمبلدانفيالصحةعلىاإلنفاقنسبةمن)10%

،2007،العالميةالصحةمنظمة(2030عامفيالبلدانبعضفي)40%(
مجموعةعنعبارةبأنهالسكريمنالثانيالنوعمرضيعرف  .)25ص

الوزنوزيادةبالعمرللتقدمنتيجةطبيعيغيرغذائيتمثيلعنناشئةأعراض
فيارتفاعإلىأساسًايؤديالذيالبدنيالنشاطوقلةالتغذيةسوء،السمنةأو

كثرةالكبارلدىالسكريمنالثانيالنوعأعراضأهمومن.بالدمالسكرنسبة
ضعفوالنظرفيوتشويشالوزن،هبوطأووفقدانالعطش،وشدةالتبول،

بااللتهاباتاإلصابةقابليةوزيادةالجلد،والفمواللسانفيوجفافاإلبصار،
المفرطوالشعورالجنسي،والضعفاإلرهاق،وبالتعبوالشعورالميكروبية،

الجروحالتئامفيوالتأخرالتناسلية،األعضاءمنطقةفيخاصةوالحكةبالجوع،
واإلحساس،بسرعةالتنفسإلىبالحاجةالمريضوشعورالرضوض،و

،)27-24صص   ،2003يسري،(  .السفليينالطرفينفيخاصةبالتنميل
:السكريمنالثانيبالنوعاإلصابةإلىتؤديالتيالعواملمنالعديدهناك

ومقاومة،العمروزيادة،البدنيالنشاطوقلة،الغذائيوالنظام،السمنة
رحمداخلالبيولوجيةالبيئة،السكريلمرضالعائلةوتاريخ،األنسولين
منالثانيالنوعانتشاريزيدأخرىناحيةومنناحيةمنهذا،العرقالحامل،
التحضروزيادة،السريعةالثقافيةاالجتماعيةالتغيراتزيادةمعالسكري

الناتجالبدنيالنشاطوانخفاضالسكانوشيخوخة،الغذائيةالنظمفيوالتغيرات
السكريمرضانتشارلمعدالتتقريرأحدثفي.الصحيةغيرالحياةأنماطعن
مرضانتشارمعدلأنبّينالخليجيالتعاونمجلسدولفيالثانيالنوعمن

الخليجيالمجلسدولفي)%14.4–%10.8(بينمايتراوحالسكري
)%12.4(اإلصابةمعدلكانالكويتدولةوفي،%12.6بمتوسط

WHO,2012،  عددأنإلىالعالميةالصحةمنظمةإحصائياتتتنبأكما
فرٍدألف)319.000(  يبلغسوف)2030(للعامالسكريبمرضالمصابين

النوعارتباطفيتتمثلفإنهاتحديدهاتمالتيالخطورةعواملأما.الكويتفي
منالكويتفياألفرادمن)%32(   يعانيحيث،بالسمنةالسكريمنالثاني
,Al-Adsaniالسمنةمنيعانون)%57(وأنالوزنفيزيادة Memon, &

Suresh,2004)(.بينالفروقعلىالتعرفالىالحاليةالدراسةتهدفلذلك
.انتشارهومعدالتالسكريمرضمنالثانيالنوعأعراضفيواإلناثالذكور

الدرجةيناظر)95(المئينأنكما،التقنينعينةفياألفرادمن95%
الدرجات،من%95ويستوعبالمتوسط،عنمعياريانحراف)2+(المعيارية

,Grimm)السويةالدرجاتعنكثيرًامبتعدًايعدعنهزادوما 1993, p.82)،
الدراسةهذهفيالسكريمنالثانيالنوعأعراضقياسمجالفيلذلكوتطبيقًا

كثيرًايبتعدمنلتحديدمناسبًاُيعدعنه،زادوما)95(مئينيمعياراتخاذفإن
للنوعشديدةأعراضلديهمالذيناألفراديمثلثمومنالسوية،الدرجاتعن

.النسبتينبينالفرقداللةلمعرفة"ز"اختباراستخداموتم.السكريمنالثاني
.االنتشارمعدالتنتائجخالصةيبين)2(والجدول

الملخص
منالسكريمنالثانيالنوعمرضىلدىانتشارهومعدالتالسكريمنالثانيالنوعأعراضفىالجنسينبينالفروقعلىالتعرفإلىالدراسةهذهتهدف

من)أنثى116وذكور107(بواقع،بهالمشخصينالسكريمنالثانيالنوعمرضىمن)223(قوامهاالراشدينمنعينةعلىدراسةأجريتوقد.الكويتيين
والتابعينالكويتدولةفيكيفانبمنطقةالسكريرابطةمراجعيمنوكذلكالجابريةبمنطقةالكبيرمباركمستشفىفيالسكريعياداتعلىالمترددينالكويتيين

وأسفرت.السكريمرضمنالثانيالنوعأعراضقائمةالعينةأفرادعلىطبق.الديموجرافيةالخصائصبعضاالعتباربعيناألخذمعالعامة،الصحةلوزارة
.انتشارهمعدالتفيوكذلكالسكريمنالثانيالنوعأعراضفيالجنسينبينجوهريةفروقوجودعدمعنالدراسةنتائج

الفروق بين الجنسين في أعراض النوع الثاني من السكري وفي معدالت انتشاره
من الكويتيينلدى مرضى النوع الثاني من السكري 

كلية العلوم االجتماعية-قسم علم النفس
تغريد سليمان سند الشطي. د

المنهج
:العينة

منالثانيالنوعبمرضمريضًا)223(مناألساسيةالدراسةعينةتكونت
تتراوحممنالكويتيينمن،)ناثإ116،ذكور107(  بواقع،السكري
مستشفىفيالسكريعياداتعلىالمترددينمن،)عاما55–35(بينأعمارهم

كيفانبمنطقةالسكريرابطةمراجعيمنوكذلكالجابريةبمنطقةالكبيرمبارك
االعتباربعيناألخذمع،العامةالصحةلوزارةوالتابعينالكويتدولةفي

،البيولوجيوالجنس،)55و35بين(العمر:العينةألفرادالتاليةالخصائص
والحالةالبدني،والنشاط،التعليميوالمستوىالجسم،وكتلةوالوزن،والطول،

المرضيالتاريخالسكري،عيادةبمراجعةالدوريااللتزام،االجتماعية
.المحددةالمواعيدفىالدواءبتعاطيوااللتزام،،)أعوام3،10بين(للسكري

:  أدوات الدراسة
Typeالسكريمنالثانيالنوعأعراضقائمة  الدراسةهذهفيطبق 2

Diabetes Symptom Checklist (DSC-Type2)جروتينيوس"تأليفمن
,Grootenhuis)"وصحبة Snock, Heine, & Bouter, منوتتكون(1994

عشرةلىإالقائمةهذهعباراتوقسمت.لإلجابةبدائل)4(وعبارة)34(
زيادةلمقياسعبارات)4(:التاليالنحوعلى)2جدول:انظر(فرعيةمقاييس
السكرنقصلمقياسعبارات)3(و،Hyperglycemiaالسكر

Hypoglycemia،)5(أوالقلبالحيويالنشاطلمقياسعبارات   
Cardiovascular،)9(العصبياالعتالللمقياسعباراتNeuropathy

   ،Pain)األلملقياسعبارات3وSensationاإلحساسلقياسمنهاعبارات6(
لقياسمنهاعبارات4(Psychologicalيالنفسلألثرعبارات)8(و

   ،Cognition)المعرفيالجانبلقياسأخرىعبارات4و  Fatigueالتعب
التطبيقإعادةثباتمعامالتووصلت.Visionالبصرلمقياسعبارات)5(و

يعدعاموبوجه.)0.94(الى"كرونباخ"ألفاوبطريقة)0.96(الىللقائمة
      النفسيةالمقاييسفيمقبوال0.70عنيزيدأويساويالذيالثباتمعامل

،)51-50صص،1996،الخالقعبد:انظر(

:األساليب اإلحصائية
وتحليل،المجموعاتمتوسطاتبينالفروقلداللة"ت"اختبارحسابتم

،للتكراراتالمئويةالنسبحسابالمتوسطاتبينالفروقلبياناألحاديالتباين
.المئويةالنسببينالفروقلداللة"ز"اختبارحسابعنفضال

النتائج
ال توجد فروق بين الذكور واإلناث : " نتائج الفرض األول ونصه 

".  في أعراض النوع الثاني من السكري وفي معدالت انتشاره
للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي الذكور واإلناث في أعراض النوع الثاني  

/ ذكور (لمجموعتين مستقلتين " ت"و " ف"من السكري ،  تم استخدام اختبار 
للبنود المفردة و للمقاييس المتفرعة من قائمة أعراض النوع الثاني من  ) إناث

).1:انظر جدول رقم (السكري 

ألعراض النوع " ت"و " ف"خالصة نتائج اختبار ) 1(جدول رقم 
لدى الذكور واإلناث من مرضى السكري(DSC-2)الثاني من السكري 

أعراض النوع الثاني من السكري
)المقاييس الفرعية(

=  ن(إناث )107=ن (ذكور 
قيمة )116

"ف"
قيمة 

"ت"

مستو
ى 

الداللة عمعم

.41.1523متوسط
39

43.
84

18.
79

0.9
0

0.9
4-

Dsc-Hyper6.453.5زيادة السكر  
0

5.7
2

3.6
1

2.3
6
-

1.5
4-

Dsc-Hypo4.042.6نقص السكر 
5

3.8
0

2.6
5

0.4
4
-

0.6
6-

Dsc-P Fatigue6.113.3التعب 
6

6.5
2

3.3
4

0.8
1
-

0.9
0-

Dsc-Pالمعرفة     Cogni5.683.2
4

5.5
6

3.3
2

0.0
7
-

0.2
7-

Dsc-Total Psycho11.856.1القياس النفسي 
4

12.
08

6.0
3

0.0
8
-

0.2
8-

Bsc-N.Sens6.508.0األحاسيس    
0

7.9
9

5.1
0

4.1
2
-

2.0
2

0.0
5

Dsc-N.Sens2.662.8األلم 
7

3.7
2

2.8
9

7.4
4
-

2.7
3

0.0
1

Dsc-Nearoepath9.178.2االعتالل العصبي 
0

11.
71

6.9
5

6.2
5
-

2.4
8

0.0
2

Dsc-vision4.704.6البصر 
0

4.7
2

4.4
2

0.0
1
-

0.0
2-

Dsc-Cordic5.073.6القلب / الحيوي 
4

5.8
2

3.6
0

2.3
5
-

1.5
3-

مستوى الداللة"Z"قيمة النسبة المئوية التكرارالنوعالمقاييس

%1614.95ذكور زيادة السكر 
غير دالة0.630 %1311.21إناث

%1413.08ذكور نقص السكر
غير دالة0.639 %119.48إناث

%65.61ذكور التعب
غير دالة0.152 %65.17إناث

%54.67ذكور المعرفة
غير دالة0.153 %79.03إناث

المقياس 
النفسي

%76.54ذكور 
غير دالة0.559 %119.48إناث

%76.54ذكور األحاسيس
غير دالة0.440 %54.31إناث

%76.54ذكوراأللـم
غير دالة0.775 %1210.34إناث

االعتالل 
العصبي

%98.41ذكور 
غير دالة1.293 %43.45إناث

%87.48ذكور البصر
غير دالة0.723 %54.31إناث

/  الحيوي 
القلب

%76.54ذكور 
غير دالة0.160 %86.9إناث

)1(تابع جدول 
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Abstract
A sample of college students (N=10,312) from 18 Arab and four Western countries responded to the Kuwaiti University Anxiety Scale. It was found that Arab college
students had higher anxiety mean scores than their Western counterparts in general. The differences between the four Western countries in anxiety were not high.
Women had significantly higher mean anxiety scores than men in 14 out of the 18 Arab countries, and in Spain and USA in the Western countries.

The Kuwait University Anxiety Scale: 
Results on 18 Arab Countries, Germany, Spain, U.K., and U.S.A.

Ahmed M. Abdel-Khalek, Ph.D.
College of Social Sciences, Kuwait University

Email: ahmedkuniv@hotmail.com

Introduction
The concept of anxiety is central in conceptualization of
psychopathology, motivation, and personality. Thus, there are wide
ranges of points of view and perspectives on anxiety; as normal
facilitating, pathological debilitating, negative affect, emotional state or
reaction, motivation, personality trait, or disorder and syndrome.
Notwithstanding the universality of anxiety, the question can be raised
as to whether there are cultural differences pertaining to the nature
and level of anxiety.

Objectives
To explore (a) culture-related differences in anxiety between college
students recruited from 18 Arab and four Western countries, and (b)
sex-related differences in anxiety in each country.

Methods
The Samples
A volunteer sample (N=10,312) of male (n = 4,975) and female (n = 5,337) college 
students was recruited from 18 Arab countries: Algeria, Bahrain, Egypt, Emirates, 
Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi 
Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, and Yemen; as well as four Western countries: 
Germany, Spain, U.K. and U.S.A. The ages of the Arab participants ranged between 
18 and 25, whereas the range was a bit larger in Western samples.

The Kuwait University Anxiety Scale (KUAS):
The KUAS (Abdel-Khalek, 2000, 2002, 2003) was developed originally in Arabic and
has comparable forms in English (Abdel-Khalek & Lester, 2002, 2003; Abdel-Khalek &
Maltby, 2008, 2009), Spanish (Abdel-Khalek, Tomás-Sábado, & Gomez-Bénito,
2004), and German (Abdel-Khalek, Reschke, Rudwan, Tanjour, 2006).

The KUAS comprises 20 brief statements, answered on a 4-point
intensity scale, ranging from 1: Rarely to 4: Always. Based on the
Arabic version, factor analysis yielded three high-loaded factors of
Cognitive/Affective, Behavioral/ Subjective, and Somatic Anxiety, with
moderate interfactor correlations. Item-remainder correlations ranged
from .27 to .74. Reliabilities ranged from .88 to .92 (alpha) and
between .70 and .93 (test-retest) indicating good internal consistency
and temporal stability. Criterion-related validity of the scale ranged
between .70 and .88 (5 criteria), while the loadings of the scale on a
general factor of anxiety were .93 and .95 in two factor analyses,
demonstrating the scale's criterion-related and factorial validity.
Divergent and discriminant validities of the scale were also
demonstrated (Abdel-Khalek 2000, 2004). The alpha coefficients in
ten samples in the present study ranged from .82 to .94, indicating
good internal consistency (Alansari, 2004).

Procedure
Participants responded to the KUAS in small group sessions in their
native languages. Some data were collected by the present
researcher, whereas other participants were approached by co-
authors in their countries. A part of the Arabic data was collected by
Professor Bader Alansari (2005). He mailed the KUAS to either
university rectors or colleagues in selected Arab countries.

Table 1
Mean (M), Standard Deviation (SD) and the t Ratios of the 

Kuwait University Anxiety Scale in 18 Arab and 4 Western Countries

Conclusion
In this study, Arab college students scored as more anxious than their
Western peers. The Arab countries are in transition between
collectivism and individualism. The pressures of transition tend to
increase anxiety. Moreover, the low per capita income, civil
disturbances, and the high rate of unemployment in some of the Arab
countries may raise the anxiety level.
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Results
The highest mean anxiety total scores were in Arab students from
Syria, Jordan, Palestine, and Egypt (men), and in Syria, Saudi Arabia,
Egypt, and Palestine (women), respectively. The differences between
the four Western countries in the mean scores were not high. Women
had significantly higher mean anxiety scores than men in 14 out of the
18 Arab countries, whereas Spanish and USA women only had
significantly higher anxiety mean scores. By and large, Arab
participants had higher anxiety mean scores than their Western
counterparts.

No. Country Men Women t pN M SD N M SD
1 Algeria 154 35.44 7.98 154 37.68 8.56 2.37 .02
2 Bahrain 110 35.20 10.68 130 37.40 10.97 0.55 -
3 Egypt 353 39.23 9.72 459 41.69 11.01 3.39 .001
4 Emirates 100 34.44 7.80 103 39.46 10.88 3.78 .0001
5 Iraq 245 37.18 8.69 245 40.41 9.68 3.89 .001
6 Jordan 214 40.04 11.40 214 40.26 10.49 0.21 -
7 Kuwait 804 35.30 9.40 767 40.5 10.60 10.4 .0001
8 Lebanon 453 36.26 9.10 451 38.24 9.00 2.88 .01
9 Libya 161 38.84 8.83 134 41.28 11.92 1.96 .05
10 Morocco 346 35.06 9.59 346 37.88 9.98 3.85 .001
11 Oman 115 36.03 10.66 188 40.57 10.19 3.70 .0001
12 Palestine 284 39.80 11.42 284 41.52 10.89 1.81 -
13 Qatar 200 35.09 8.64 200 38.79 10.36 3.43 .001
14 Saudi Arabia 150 35.11 8.94 150 41.83 9.77 6.22 .0001
15 Sudan 125 35.14 10.07 125 34.68 8.74 0.37 -
16 Syria 346 42.34 10.76 346 43.89 10.39 1.97 .05
17 Tunisia 131 37.74 10.43 131 41.03 10.73 2.64 .01
18 Yemen 256 35.55 8.72 256 37.27 10.47 2.01 .05
19 Germany 105 32.80 7.10 102 34.36 7.29 1.60 -
20 Spain 102 33.59 7.36 210 36.24 6.54 3.10 .002
21 UK 114 34.29 10.73 129 35.20 11.79 0.63 -
22 USA 107 34.21 10.44 213 37.87 11.60 2.75 .006

45



2012 ،05 العلمي - مارس  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع  46

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 Social Sciences  

Research Question II:
Is performance on working memory
varies with areas of pupils’ residence

Results suggested demonstrated that the Kuwaiti
children's performance varied with their areas of
residence. Such that, there were significant
differences among the participants' in performance on
all the WM tasks, namely, verbal working memory (F5,
2164 = 15.38; p<. 001), and visuospatial working
memory (F5, 2164=24.01; p<. 001).

Introduction
Working memory (WM) is best conceptualized as a
mental workspace of flexible mental operation that can
store information for a period of time. A large body of
research had proved and emphasized the important role
of working memory in learning during childhood (e.g.
Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barker & et al.,
1997; Pickering & Gathercole, 2004). Nevertheless, there
is –to the best of our knowledge- non working memory
measures based on Kuwaiti norms measure assess
working memory performance.

Working Memory Performance among 
Kuwaiti Children in School Age

Method
Sample:
A total of 2165 Kuwaiti pupils (1077boys and 1088 girls)
aged 8.8± 2.1, with no significant gender differences in
age (F1, 2164 = 0.45; p>. 001), completed the six
working memory tasks. All data are analyzed using the
(SPSS 19).

Measurement:
An automated working memory battery (Alloway, 2007)
that comprises six working memory tasks was developed
to measure both of verbal and visuospatial working
memory. Verbal working memory: In the listening recall
task, the child verifies a sentence and recalls the final
word for each sentence. In the counting recall test, the
child counts the number of red circles in a visual array
and then recalls the tallies of circles in the arrays. In the
backwards digit recall, the Child recalls a sequence of
spoken digits in the reverse order.Visuospatial working
memory: In the Odd-one-out task, the child views three
shapes, identifies the odd-one-out shape, and then
recalls the location of each odd one out shape. In the Mr.
X task, the child is presented with two Mr. X figures and
has to identify whether they are holding the ball in the
same hand. One Mr. X can be rotated. The child then
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Department of Psychology, College of Social Sciences, Kuwait University, Kuwait
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Visual and Spatial Working Memory within a 
Multiple Component Model (logie at al., 2004)

Research Question I
Is there a significant gender differences in working
memory performance among Kuwaiti pupils in basic
education?
Research Question II
Is performance on working memory varies with the
areas of pupils’ residence?
Research Question III
Are there an interaction of Gender and the areas of
pupils’ residence on working memory performance?

R e s u l t s
Research Question 1:
Is there a significant gender differences in
working memory performance among Kuwaiti
pupils in basic education?

The effect of Gender on working memory
performance was significant (F =45.71, p <. 001) for
the verbal working memory, and (F=67.99; p<. 001)
for the visuospatial working memory, in which boys
performed significantly much better than girls in both
of the verbal working memory and the visuospatial
working memory. (See figure 1 and 2).

Figure 3: Mean scores of performance on verbal and 
visuospatial WM tasks according to areas of residence

The interaction of gender and areas of pupils’
residence was significant (F5, 2164 =6.91; p<. 001) for
the verbal working memory, and (F5, 2164 =10.33; p<.
001) for the visuospatial working memory.

Discussion
The current study has three objectives. One objective is
to identify gender differences in WM performance. A
second objective is to the extent to which performance
on WM tasks possibly varies with areas of residence. A
third objective is to examine the interaction of gender
and the areas of pupils’ residence on working memory
performance?

Our findings showed a significant gender difference as
the males performed better than females on both of
verbal and visuospatial working memory. These results
are consistent with previous literature (Schmidt, Jogia,
Fast, Christodoulou, Haldane, Kumari, Frangou 2009;
Speck, Ernst, Braun, Koch, Miller, Chang,
2000).However, the results are inconsistent with other
previous literature (e.g. Shikhman, 2008; Soliman,
2010). We might trace back these differences to
parental styles which differ in the Arab World according
to the gender of the child taking account of the pervious
findings that the parental style affects cognitive
performance.

Results also showed that, consistently with the previous
work, the performance on working memory tasks varied
with the residential regions. One acceptable
explanation to these findings is that for the visuospatial
working memory task, in which all of the visual and
spatial processing stimulus is partially formed by the
geographic surroundings. These results should suggest
further investigation to examine to what extent cognitive
performance might be influenced by the environmental
and possibly the atmosphere in a particular area of
residence. The results also found that Gender and
residential regions affect the performance on working
memory. Hopefully, the methods And aims of this
results will open up a fruitful line of research that will
further an understanding of gender and the residential
regions differences in the working memory more
generally.

&

has to recall the location of the ball In Mr. X’s hand by
pointing to one of eight compass points. In the Spatial
span task, the Child views two arbitrary shapes where
one shape has a red dot on it, and identifies whether the
shapes are the same. The shape with the red dot may
also be rotated. The child then hast o recall the location
of the red dot by pointing to one of three compass points.
All tasks were found to have a good validity in which they
were significantly correlated with six short term memory
tasks following the same procedure except for measuring
processing. Besides, they were internally consistent
(Alpha =.81 for the verbal working memory, and 0.87 for
visuospatial working memory respectively) which imply a
trustworthy level of reliability.

Research Question III:
Are there an interaction of Gender and
the areas of pupils’ residence on working
memory performance?
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الحياة النفسية الطيبة وعالقتها بالتدين لدى عينة من
الكويتيين كبار السن من الجنسين

د  أحمد عبد الخالق.أ

الملخص
اإلناث،من)186(وسنة،)6.15±63.92(أعمارهممتوسطالذكور،من)194(بواقعالجنسين،منالسنكبارمن)380(منالدراسةعينةوتكونت،والتدينالطيبةالنفسيةالحياةمتغيراتبينالعالقةبحثإلىالدراسةهذههدفت

والوجدانالحياة،حب:هياستخباراتوثالثة،التدينودرجةالدينية،العقيدةوقوة،والسعادةالحياة،عنوالرضاالجسمية،والصحةالنفسية،الصحةمنلكلذاتيتقديرمقاييسستةعنأجابواسنة،)5.87±62.97(أعمارهنمتوسط
والصحةالنفسية،والصحةالحياة،عنوالرضااإليجابي،والوجدانالحياة،وحبالسعادة،:فيوالمتمثلةالطيبةالنفسيةالحياةومتغيراتالتدينبينإحصائيًادالموجبارتباطوجودإلىالدراسةنتائجوأشارتوالتدين،واإليجابي،السلبي

بعضاستخدامإمكانيةإلىالدراسةوخلصت."والرضاالتدين"و،"الطيبةالنفسيةالحياة":هما،عامالناالرتباطلمعامالتالعامليالتحليلمناستخرجوقدالدراسة،متغيراتكلفيواإلناثالذكوربيندالةفروقتظهرولمالجسمية،
.السنكبارمعالسيما،العالجيةأواإلرشاديةاإلجراءاتفيالدينيةالجوانب

.الكويت،المسنون،التدين،والسلبياإليجابيالوجدان،الحياةحب،الحياةعنالرضا،السعادة،الطيبةالنفسيةالحياة:األساسيةالمصطلحات

مشكلة الدراسة
به،المحيطينوكلللفرداإليجابيةالمقوماتأهمأحدالطيبةالنفسيةالحياةتعد

المجتمعاتفيالظاهرةهذهبدراسةاألمثلاالهتماميوجدفالذلكمنوبالرغم
أننجدآخرصعيدوعلىلتطويرها،برامجتوجدفالذلكعنوفضًالالعربية،
السابقةالبحوثوأغلب،بهاالالئقاالهتمامتعطهالمالعربيةالنفسيةالبحوث

لبيانالطيبة،النفسيةالحياةلتقويممؤشرًابوصفهالحياةعنالرضاعدماستخدمت
الحاالتأووالمزاجاالنفعالية،الفعلردوديشملوهذالحياتهم،الناستقويمكيفية

,Diener,Oishiالحياةعنالرضاعليالحكمأوالنفسية &Lucas,2003)(ولكن
أألول،المقامفيإيجابيةبمتغيراتالطيبةالنفسيةالحياةتقويمإلىماسةالحاجة

.البحثهذابهيضطلعماوهو
:يأتيكماالتساؤالتمنعددفيالبحثهذامشكلةوتتمثل

النفسيةالحياةفيوالمسناتالمسنينبينإحصائيةداللةذاتفروقهناكهل1.
والتدين؟الطيبة

الجنسين؟منالمسنينلدىوالتدينالطيبةالنفسيةالحياةبينعالقةهناكهل2.

والتدين؟الطيبةالنفسيةالحياةمتغيراتمناستخراجهايمكنالتيالعواملما3.

:منهج الدراسة
.اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وهو ما اقتضته طبيعة البحث

:  عينة الدراسة
من ) 194(من كبار السن من الجنسين بواقع ) 380(تكونت عينة الدراسة من 

من اإلناث متوسط ) 186(سنة، و) 6.15± 63.92(الذكور ، متوسط أعمارهم 
.سنة) 5.87± 62.97(أعمارهن 

المقاييس
-Selfمقاييس التقدير الذاتي 1. Rating Scales
.مقياس اتجاهات المسلمين نحو التدين2.
Love of Life Scaleمقياس حب الحياة 3.
Affect Balance Scale (ABS)مقياس التوازن الوجداني 4.

الــنــتــائــج

تــويــكــة الــعــامــجكــلــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، 

العامالن المستخرجان من التحليل العاملي لمعامالت االرتباط بين المقاييس ) 2(جدول 
)380= ن (لدى الجنسين 

المراجـــــع
بمتغيراتارتباطهأواستقالليتهومدىالحياةحب.)2008(عيدوغادةالخالق،عبدأحمد•

.600-587،)4(18،نفسيةدراسات.الطيبةالحياةأوالشخصيالهناء
طالباتلدىالنفسيةالصحةومعالماإلسالميااللتزامتعرف.)1998(اليافعيسالم•

أمجامعة،التربيةكليةمنشورة،غيرماجستيررسالة.المكرمةبمكةالقرىأمجامعة
.القرى
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أمثال هادي الحويلة. د

للسن  ) ت(واختبار ) ع(واالنحراف المعياري ) م(المتوسط ) : 1(جدول 
والمقاييس لعينتي المسنين الرجال  

)186= ن (والنساء ) 194= ن (

)ت(نساءرجال
عمعم

63.906.0062.975.871.51السن
*65.975.3464.994.311.98مقياس التدين
7.402.017.501.770.53تقدير التدين

7.712.097.731.830.12تقدير قوة العقيدة
6.732.166.431.851.41تقدير الصحة الجسمية
7.602.267.152.391.91تقدير الصحة النفسية

7.502.187.571.960.33تقدير السعادة
7.892.178.222.001.56تقدير الرضا

61.8212.0061.5810.310.20حب الحياة
11.311.8311.431.920.63الوجداني اإليجابي

7.942.218.162.150.98الوجداني السلبي
)اختبار الذيلين(0.05دال عند مستوى *  

العامل الثانيالعامل األولالمقاييس  

0.2460.517مقياس التدين-1

0.0740.876تقدير التدين-2

0.1260.887تقدير قوة العقيدة-3

0.7180.219تقدير الصحة الجسمية-4

0.7750.304تقدير الصحة النفسية-5

0.8210.271تقدير السعادة-6

0.6050.527تقدير الرضا-7

0.7350.176حب الحياة-8

0.4870.007الوجداني اإليجابي-9

0.130-0.641-الوجداني السلبي-10

3.432.36الجذر الكامن

34.2723.61التباين % 

57.88للتباين الكلي% 
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تختلف أساليب المعاملة النفسية والخدمات االجتماعية  :الفرض الثاني
باختالف الحالة االجتماعية  

للتحقق من هذا الفرض تم إيجاد قيم تحليل التباين األحادي لداللة فروق المتوسطات للمجموعات،  
:  وقد أسفرت قيم تحليل التباين عن النتائج الذي يوضحها الجدول التالي 

، والمطلقات 7=، واألرامل ن10=فروق المتوسطات للمجموعات بين المتزوجات ن) 6(جدول 
3= ، والعازبات ن4= ن

لتحليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات األربع  ) 6(يبين جدول 
من العينة الكلية في أساليب المعاملة النفسية، حيث  ) المتزوجات والمطلقات واألرامل والعازبات( 

).0.05(، وهذه القيم دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )3.93(بلغت النسبة الفائية
المتزوجات والمطلقات  ( ولم تسفر نتيجة الجدول السابق عن وجود فروق بين عينات الدراسة من

.في الخدمات االجتماعية)واألرامل والعازبات
استخدم اختبار شفيه لداللة الفروق بين  , ولتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات المجموعات األربع

)7(المتوسطات المتعددة ، كما هو موضح بجدول 

:التوصيات
برامجخاللمنالمجتمعصفوففيواألسريالدينيوالتثقيفوالتعليمالوعينشر1.

.والنفسياالجتماعيواإلرشادالتوجيه
للوقايةالخصوصوجهعلىوالنساءالمجتمعأوساطفيوالقانونيالحقوقيالوعينشر2.

.والجريمةاالنحرافمن
.االجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةبأساليبالسجونلنزيالتاالجتماعيةالحالةربط3.
والخدماتالنفسيةالمعاملةبأساليبالسجونلنزيالتالعقوبةمدةربطضرورة4.

.االجتماعية
فىكلمتخصصونتنفيذهاعلىيقومللسجيناتوفعالةواضحةتأهيليةبرامجإيجاد5.

.النفسيةأواالجتماعيةالناحيةمنسواءمجالة
   والاإلنسانحقوققوانينمعويتفقيتناسببماالسجنداخلالسجيناتأوضاعتحسين6.

.المجتمعيةوالعاداتالقيممعيتعارض
.ايجابيًاحلهاوطرقالمشكالتمعالتعاملفىالسجيناتمهاراتتنميةعلىالعمل7.
والنفسييناالجتماعيينوباالختصاصيينوالمدربالمؤهلبالكادرالسجونتزويدضرورة8.

للعقابمؤسساتتعدولموالتأهيلاإلصالحالسجونوظيفةأنباعتبارالسجناءلمتابعة
.فقط

.منهالخروجوبعداسجنداخلالحياةسبلوتحسينالمقدمةالخدماتتحسينعلىالعمل9.

أهداف الدراسة
السجنلنزيالتاالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبعلىالتعرفالدراسةهذهتهدف

الخدماتوتحسينتطويربهدفواحتياجاتهنأوضاعهنلفهممحاولةفيالكويت،بدولةالمركزي
فترةانقضاءبعدإنتاجيةأكثربحياةواندماجهنالمجتمعإلىوإعادتهنتأهيلهنوتسهيللهنالمقدمة
:وهىالفرعيةاألهدافمنمجموعةتحقيقخاللمنالعقوبة

:أهداف نظرية: أوًال
فيالمركزيالسجنفيللسجيناتاالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبعلىالتعرف1.

.الكويتدولة
تبعًااالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبالدراسةعيناتبينالفروقعلىالتعرف2.

.االجتماعيةللحالة
االجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبفيالدراسةعيناتبينالفروقعلىالتعرف3.

.العقوبةلفترةتبعًا

:أهداف تطبيقية: ثانيًا
ماخاللمنشخصيتهمفيالقوةمواطنعنالكشففي  المركزيالسجننزيالتمساعدة1.

.لهايتعرضنالتيالنفسيةالمعاملةأساليبمنالدراسةهذهعنهتكشف
الخدماتعلىالتعرفخاللمناالجتماعيةمشكالتهمفهمفيالسجوننزيالتمساعدة2.

.نظرهموجهةمنلهمتقدمالتياالجتماعية

منهج الدراسة
النفسيةالمتغيراتدراسةعلىيعتمدوالذياإلرتباطيالوصفيالمنهجالحاليةالدراسةتنتهج

تلكبتوضيحويقومدقيقًاوصفًابوصفهاوتهتمالواقعفيتوجدكما.السجوننزيالتلدىواالجتماعية
عرضثمومنوتفسيرهاوتحليلهاالمعلوماتوجمعخصائصهاعلىالتعرفطريقعنالظاهرة
.ضوئهافيالنتائجوصياغة

:عينة الدراسة
سجنبإدارةالمحكوماتعنبرنزيالتمننزيلة)30(قوامهامتاحةعينةعلىالدراسةهذهإجراءتم

بمتوسط،52إلى22بينماللعينةالعمريالمدىويتراوحالكويت،بدولةالمركزيالسجنفيالنساء
إلىسنةبينماالسجنعقوبةتراوحتكما،8.073معياريوانحرافسنة33.22قدرهعمري
سنةثالثين

:  أدوات الدراسة 
:استخدمت الدراسة األدوات اآلتية 

,Raven)رافنقام،المتدرجةالمصفوفاتاختبار-1 60منويتكونبإعداده،(1983
منالصعوبةفيمتدرجةمصفوفة12علىتحتوىمجموعةكلمجموعاتخمسإلىمقسمةمصفوفة

العقليةبالجوانبتتصلوالتي,العامةالعالقاتإدراكمقياسإلىالوصولحتىالمالحظةدقة
الناقصالجزءيحددأنالمفحوصوعلىمنهجزءحذفكبيرشكلمنالمصفوفةوتتكون.المجردة

حطبأبوفؤاد(وقامعاًما،6:60مناألعمارتناسبوهيمعروضةأشكال)8(أو)6(بينمن
.والصدقالثباتمنمرتفعةمعدالتالنتائجوأظهرتوتقنينهبتعريبه)1977وآخرون،

العزيزعبدالمقياسهذاأعد:لألسرةاالقتصادياالجتماعيالمستوىاستمارة-2
المستوىتقيسمتغيراتخمسةعلىالتعرفتتضمنبنود10منويتكون,)1995(الشخص

ومستوى,وظيفته,األسرةربتعليممستوى,الشهرفيالفرددخل:وهيللفرداالجتماعياالقتصادي
مستويات8فيالتعليمومستوىمستويات9فيالوظائفتوزيعوتمووظيفتها،,األسرةربهتعليم

.مستويات7فيالفردودخل
–الجيزة–القاهرة(محافظاتأربعفيمصريةأسرة5750علىبتطبيقهااالستمارةُمعدقاموقد

إلىوالوصولإحصائياومعالجتهاأرقامإلىالعينةحاالتبياناتتحويلوتم,)المنوفية–القليوبية
الفرددخلهيأساسيةمتغيراتثالثوتتضمن,االقتصادي  االجتماعيالمستوىلتقديرتنبؤيةمعادلة

ربةتعليممستوىالحسبانفيأخذتالمعادلةبأنعلمًاووظيفته,األسرةربتعليممستوى,الشهرفي
    االجتماعيةالمستوياتعلىتوزيعهاوتم,الكليةالعينةحاالتعلىالمعادلةتطبيقتمكما,األسرة

.)1995،32الشخص،العزيزعبد(.هرميةصورةفيوظهرتاالقتصادية

من اعداد الباحثهاالستبانة-3
:تشملوالتيللعينة،الديموجرافيةالبياناتبنودعلىمنهااألولالجزءويحتويالحالة،بياناتتضمنت

.العقوبةومدةاالجتماعيةوالحالةالتعليمي،والمستوىالسن،
المقدمةاالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبيعكسبندًا،وعشرينواحدعلىأيضًاواحتوت

قبلمنالسجننزيالتمعاملةبنوعيةالمرتبطةواالجتماعيةالنفسيةالمترتباتبعضللسجينات
يحددأنككلاالستبيانعلىاإلجابةوتتطلب.النزيالتبقيةقبلمنوالسجنعلىالقائمين
البندبمنحالدرجةوتقدر،)الأمنعم(بديلينمنواحدباختيارعليه،بندكلانطباقمدىالفرد

.صفر)ال(وواحدة،درجة)نعم(

ملخص الدراسة  
30منالدراسةعينةوتكونت,اإلرتباطيالوصفيالمنهجوُاستخدمالكويت،بدولةالمركزيالسجنلنزيالتاالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت

وجودالنتائجعنهأسفرتماوأهم.لهاوالثباتالصدقوحساباستبانةتصميموتم،8.073معياريوانحرافسنة33.22قدرهعمريبمتوسطبالكويتالمركزيالسجننزيالتمننزيلة
داخلالنفسيلالمتهانتعرضهنيليهات،يااألخرعنعزلهنيتمثمشأنهن،منوالتقليلاحتقارهنثماألخريات،أمامإذاللهنيتمالسجن،نزيالتمعظمعلىملحوظةسلبيةنفسيةمعاملةأساليب
عالقاتووجودوالهوايات،األنشطةوممارسةرياضية،أنشطةأوترفيهيةوسائلوجودفكانتاالجتماعيةالخدماتعنوأما.النزيالتأوالعاملينأحدقبلمننابيةأللفاظتعرضهنثمالسجن

لهن،المقدمةالخدماتمعبإيجابيةيتفاعلنيليهاالسجن،منخروجهنبعداالجتماعيةعالقاتهنتأثريليهاواألصدقاء،األسرةعلىالعقوبةهذهتأثيريليهاالسجن،داخلالنزيالتلدىاجتماعية
واألراملوالمطلقاتالمتزوجاتدرجاتمتوسطبينإحصائيًادالةفروقوجودلوحظكما.شكواهنتستقبلمعينةجهةوجوديليهافيها،يشاركنأواإلدارةمنمقدمةبخدماتيتمتعنأنهنيليها

من)العقوبةوشديدالعقوبة،ومتوسطالعقوبة،بسيط(درجاتمتوسطبينإحصائيًادالةفروقوجودعنالدراسةنتائجأسفرتكماالمطلقات،عينةاتجاهفيالنفسيةالمعاملةأساليبفيوالعازبات
.الشديدةالعقوبةذاتاتجاهفياالجتماعيةوالخدماتالنفسيةالمعاملةأساليبفيالكليةالعينة

.الخدمات االجتماعية، عقوبة السجن، أساليب المعاملة النفسية: المصطلحات األساسية

أســالــيــب الــمــعـامـلـة الـنـفسـيـة لـنـزيـالت الـسـجـن الـمـركـزي
بـالـكـويـت والـخـدمـات االجـتـمـاعـيـة الـمـقـدمـة إلـيـهـم

جامعة الكويت-كلية العلوم االجتماعية -قسم علم النفس
أمثال هادي الحويلة.د

أنه:يليكمامرتبةالسجنونلنزيالتالنفسيةالمعاملةأساليبأهمأنالسابقالجدولمنيتضح
   ت،يااألخرعنعزلهنيتمثمشأنهن،منوالتقليلاحتقارهنثماألخريات،أمامإذاللهنيتم

أوالعاملينأحدقبلمننابيةأللفاظتعرضهنثمالسجنداخلالنفسيلالمتهانتعرضهنيليها
.عدمهمنالنزيالت

النتائج
السجنلنزيالتالنفسيةالمعاملةأساليبتتعدد:األولالفرض

.الكويتدولةفيالمركزي
يوضح الجدول التالي نسب تكرار أساليب المعاملة النفسية لدى نزيالت سجن الكويت المركزي

أساليب معاملة النزيالت في السجن المركزي في دولة الكويت) أ
نسب تكرار أساليب المعاملة النفسية على نزيالت السجن) 4(جدول 

أساليب معاملة تكرار نسب م
نزيالت السجن مرتبة تنازليًا

درجة الموافقة على العبارة
النعم

%ت%ت
%14.34%2295.6هل تم إذاللك أمام اآلخريات؟1
%521.74%1878.26هل تم احتقارك والتقليل من شأنك؟2

ه�ل ت�م عزل��ك ع�ن اآلخ��رين نتيج�ة ألخط��اء     3
%834.78%1565.22قمتي بها؟

ه�����ل تعرض�����ت ألي ن�����وع م�����ن األذى أو    4
%1252.17%1147.83االمتهان النفسي داخل السجن؟

هل تم التلفظ عليك بألفاظ نابية من قب�ل أح�د   5
%1356.52%1043.48العاملين أو النزيالت معك؟

%1669.56%730.43هل تعرضتى ألي قسوة بدنية أو لفظية؟6

ه��ل ت��م التق��دم ب��أي ش��كوى بخص���وص أي      7
%1669.56%730.43نوع من االعتداءات السابقة؟

ه�����ل تعرض�����ت ألي ن�����وع م�����ن االعت�����داء  8
%2086.95%313.04الجسدي من قبل أحدى النزيالت معك؟

9
ه��ل ت��م االعت��داء علي��ك جس��ديًا أو تعرض��ت  
ألي نوع من االعتداء الجسدي من قبل أح�د  

العاملين في السجن المركزي؟
28.69%2191.30%

هل ت�م االعت�داء أو التح�رش ب�ك جنس�يًا م�ن       10
%2295.6%14.34قبل أحدى النزيالت معك في السجن؟

للسجينات في السجن المركزي في دولة الكويتاالجتماعيةالخدمات ) ب
على نزيالت السجناالجتماعيةنسب تكرار الخدمات) 5(جدول 

:يليكمامرتبةالسجنونلنزيالتاالجتماعيةالخدماتأهمأنالسابقالجدولمنيتضح
اجتماعيةعالقاتووجودوالهوايات،األنشطةوممارسةرياضية،أنشطةأوترفيهيةوسائلوجود
عالقاتهنتأثريليهاواألصدقاء،األسرةعلىالعقوبةهذهتأثيريليهاالسجن،داخلالنزيالتلدى

أنهنيليهالهن،المقدمةالخدماتمعبإيجابيةيتفاعلنيليهاالسجن،منخروجهنبعداالجتماعية
.شكواهنتستقبلمعينةجهةوجوديليهافيها،يشاركنأواإلدارةمنمقدمةبخدماتيتمتعن

)  0.05(دال عند مستوى ** 

في في أساليب المعاملة األربعداللة اتجاه الفروق بين متوسطات المجموعات ) 7(جدول 
النفسية، والخدمات االجتماعية

0.05المتوسطات دالة عند مستوى * 
بين متوسط درجات المتزوجات  ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) 7(ُيبين جدول 

والمطلقات واألرامل والعازبات من العينة الكلية في كل من أساليب المعاملة النفسية فقط في اتجاه  
.عينة المطلقات
:الفرض الثالث

تختلف أساليب المعاملة النفسية والخدمات االجتماعية باختالف مدة العقوبة 
3=، ومتوسط العقوبة ن11=فروق المتوسطات للمجموعات بين بسيط العقوبة ن) 8(جدول 

10=وشديد العقوبة ن

)0.05(ادال عند مستوى ** 

0.05المتوسطات دالة عند مستوى * 

بسيط  (لتحليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث) 8(يبين جدول 
من العينة الكلية في أساليب المعاملة النفسية  )  العقوبة، ومتوسط العقوبة، وشديد العقوبة

على التوالي، وهذه القيم دالة  ) 4.43(، )4.96(والخدمات االجتماعية، حيث بلغت النسبة الفائية 
).0.05(، و) 0.01(إحصائيًا عند مستوى معنوية 

استخدم اختبار شفيه لداللة الفروق بين , ولتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث
)  9(كما هو موضح بجدول , المتوسطات المتعددة

داللة اتجاه الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث في أساليب المعاملة النفسية،  ) 9(جدول 
والخدمات االجتماعية

بسيط  (بين متوسط درجات ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) 7(ُيبين جدول 
من العينة الكلية في كل من أساليب المعاملة النفسية،  ) العقوبة، ومتوسط العقوبة، وشديد العقوبة

.والخدمات االجتماعية في اتجاه ذات العقوبة الشديدة
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م
نسب تكرار الخدمات 

االجتماعية على نزيالت 
السجن مرتبة تنازليًا

درجة الموافقة على العبارة
النعم

%ت%ت

ه�����ل توج�����د وس�����ائل ترفيهي�����ة أو أنش�����طة  1
%313.04%2086.95رياضية؟

ه�����ل تمارس�����ين أي ن�����وع م�����ن األنش�����طة    2
%417.39%1982.26والهوايات؟ 

ه����ل توج����د ل����ك عالق����ات اجتماعي����ة ب����أي   3
%730.43%1669.56أشخاص داخل السجن؟

ه����ل س����تؤثر ه����ذه العقوب����ة عل����ى األس����رة   4
%730.43%1669.56واألصدقاء؟

م���ن وجه���ة نظ���رك، ه���ل س���تتأثر عالقات���ك  5
%834.78%1565.22االجتماعية بعد خروجك من السجن؟

هل تتفاعلين بإيجابي�ة م�ع الخ�دمات المقدم�ة     6
%939.13%1460.87لك؟

هل تتمتع�ين بخ�دمات مقدم�ة م�ن اإلدارة أو     7
%939.13%1460.87تشاركين فيها؟

%1460.87%939.13هل هناك جهة معينة استقبلت الشكوى؟8

مصدر التباينالمتغير
درجات 

الحرية

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات
قيمة ف

أساليب المعاملة 

النفسية

335.6311.875بين المجموعات

3.93* 2060.373.019داخل المجموعات

2396.00المجموع الكلي

الخدمات 

االجتماعية

34.271.476بين المجموعات

0.678 2043.5312.177داخل المجموعات

2347.958المجموع الكلي

4م 3م2م 1م المتوسطاتالمتغير

أساليب المعاملة النفسية

0.553.36-0.44--15.70) = متزوجة(1م 
*0.113.81--16.14) = ارملة(2م 
3.91--16.86) =  مطلقة(3م 
-12.33) =  عازبة(4م 

الخدمات االجتماعية

1.030.680.76--12.40) = متزوجة(1م 
0.350.83-13.43) = ارملة(2م 
0.27-12.75) =  مطلقة(3م 
-12.66) =  عازبة(4م 

درجات الحريةمصدر التباينالمتغير
مجموع  

المربعات

متوسط  

المربعات
قيمة ف

أساليب المعاملة  

النفسية

2105.00652.503بين المجموعات

4.96** 11222.3310.587داخل المجموعات

23327.333المجموع الكلي

الخدمات االجتماعية

299.25249.626بين المجموعات

4.430* 11235.24811.202داخل المجموعات

23334.500المجموع الكلي

3م2م 1م المتوسطاتالمتغير

أساليب المعاملة النفسية
*4.34-0.545--10.45) = عقوبة بسيطة(1م 
3.800--11.00) = عقوبة متوسطة(2م 
-14.80) =  عقوبة شديدة (3م 

الخدمات االجتماعية
*1.394.33--11.27) = عقوبة بسيطة(1م 
2.93-12.67) = عقوبة متوسطة(2م 
-15.60) =  عقوبة شديدة (3م 

إجراءات الدراسة
:مرت إجراءات التطبيق بعدة مراحل متتالية تمثلت في

.عمديةمقصودةبطريقةالعينةاختيارتمحيثالعينةاختيارإجراءات1.

ُطبقحيثواإلناث،الذكوربينالتكافؤمدىعلىوالتعرفالمتغيراتبعضوتثبيتضبط2.
تمكمابينها،التكافؤوإحداثالعينةذكاءمستوىلتحديدوذلكالمتتابعة،المصفوفاتمقياس
وُطبقاألساسيةالعينةاختيارذلكتالثماالجتماعي،االقتصاديالمستوىمقياستطبيق
م2010الميالديالعاممنأكتوبرشهرفيالتطبيقإجراءاتوتمتالدراسة،استبانة

المعالجة  اإلحصائية  -5
فروضها،منوالتحققالدراسةتساؤالتعنلإلجابةعدةإحصائيةأساليبالدراسةهذهاستخدمت
:األتياستخداموتمSPSSاالجتماعيةللعلوماإلحصائيةالحزمةباستخدام

:ويتحدد فياإلحصاء الوصفي1.
.Iالمتوسطات واالنحرافات المعيارية

.IIمعامل ألفا كرونباخ.
.IIIمعامل االرتباط لبيرسون.

:ويتحدد فياإلحصاء االستداللي2.
.IV لداللة الفروق" ت" اختبار.
.Vاختبار مان ويتني لداللة الفروق.
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ألبــحــاث ا 49قــطــاع 

R esearch  Administration, Scientific Poster Day
March 5, 2012 Social Sciences  

لدى مرضى األورام السرطانيةاستراتيجيات المواجهة وأنماط المساندة االجتماعية
"دراسة مقارنة بين عينة مصرية وأخرى كويتية"

هناء أحمد محمد شويخ.د
جامعة جنوب الوادي ـ مصر، كلية اآلداب

الملخص
كلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقديرإلىتهدفكذلك،وهايحتاجلتيااالجتماعيةالمساندةأنماطووصفالسرطانية،األوراممرضىيتبناهاالتيالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشفإلىالراهنةالدراسةتهدف

مجموعةوهي:والثانية.)16.3±42.5(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)55(وتتكون:المصريينالمرضىمجموعة:األولى:مجموعتينبينالمقارنةخاللمنوذلك.االجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتمن
الدراسةأسفرتوقد.السيكومتريةكفاءتهمامنالتحققبعداالجتماعيةالمساندةومقياسالمواجهة،استراتيجياتمقياستطبيقتموقد.)15.67±40.75(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)52(وتشمل:الكويتيينالمرضى

)2(.للمواجهةالفرعيةاالستراتيجياتمستوىعلىبينهماإحصائيةداللةذاتفروقًاظهرتبينماالمواجهة،الستراتيجياتالكليةالدرجةعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبيندالةفروقوجودعدم)1(:أهمهانتائج،عدةعن
والمساندةالكلية،المساندةمنكلعلىلحصولهمإدراكًاأكثرالكويتيينالمرضىجاءحينفيالمرضى،قبلمنالمدركةالتقديريةالمساندةمتغيرعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبينـإحصائيًاـدالةفروقوجودعدم

.الكويتيينالمرضىعينةأوالمصريينالمرضىعينةلدىسواءالكليةوالمساندةالكليةالمواجهةبينإيجابيدالارتباطوجد)3(.المصريينبالمرضىبالمقارنةالوجدانيةوالمساندةاألدائية،والمساندةالمعلوماتية،والمساندةاالجتماعية،

األهداف
  السرطانيةاألورامبمرضاالهتماماتجاهتدعمالتيالدراساتمنكواحدةالراهنةالدراسةتأتي

Cancer،خفضهوواحدإطارفيجميعهاتدخلاألهدافمنمجموعةتتبنىفهيثمومن
:يأتيفيمااألهدافهذهوتتحدد.السرطانيةاألوراممرضىلدىالنفسيةبالمشقةالخبرة

Copingالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشف• Strategiesاألوراممرضىيتبناهاالتي
.لهالمزمنةالطبيعةوعنبالمرض،اإلصابةعنالناجمةالنفسيةالمشقةمنللتخفيف

Socialاالجتماعيةالمساندةأنماطوصف• Supportالمرضىيحتاجهاالتي.   
المواجهةاستراتيجياتمنكلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقدير•

.االجتماعيةوالمساندة

تساؤالت الدراسة
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 1.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة؟
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 2.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة؟
هل توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة  3.

المصرية أو العينة الكويتية؟

منهج الدراسة وإجراءاتها
:التصميم البحثي) 1(

اعتمدت اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الراهنة على التصميم الفارقي لبيان الفروق بين عينة  
مرضى األورام السرطانية المصرية والكويتية في كل من استراتيجيات المواجهة وأنماط 

.المساندة االجتماعية
:  العينة ومواصفاتها) 2(

) 55(وتتكون : مجموعة المرضى المصريين: األولى: اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين
بمتوسط عمر قدره . من اإلناث) 20(من الذكور و) 35(مريضًا باألورام السرطانية ، منهم 

مستشفى قصر العيني : وقد سحبت العينة من خمسة أماكن مختلفة هي). 42.5±16.3(
)  الدمرداش(القديم، ومعهد األورام التابعان لجامعة القاهرة، ومستشفى عين شمس الجامعي 

التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، ومستشفى التأمين الصحي بالهرم، ومستشفى الهرم 
من ) 52(فشملت على : وهي مجموعة المرضى الكويتيين: المجموعة الثانيةأما . التخصصي

±40.75(من اإلناث، بمتوسط عمر قدره ) 13(من الذكور و) 39(المرضى، منهم  
، وقد سحبت العينة من مستشفي مكي جمعة لألورام بالكويت وهو في منطقة الشويخ، )15.67

وكان بعض المرضي من المراجعين في العيادات الخارجية والبعض األخر داخل المستشفي في 
.األجنحة

وتم التحقق من مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة على متغيرات االختبار واالختيار، حيث تم  
:  لداللة الفروق بين المجموعتين في البيانات الديموجرافية المتصلة وهي" ت"حساب قيمة 

:  ت المنفصلة، وهيلداللة الفروق بين المجموعتين للبيانا" 2كا"العمر، وحساب قيمة 
.المستوى التعليمي، والحالة االجتماعية

:  أدوات الدراسة) 3(
).2007هناء شويخ، .دمن إعداد (مقياس استراتيجيات المواجهة ] أ[
).  2008، الباحثتينمن إعداد (مقياس المساندة االجتماعية ] ب[

وتم تقدير الكفاءة القياسية لألدوات من خالل حساب الصدق بطريقتي صدق المضمون، وصدق 
.التكوين، وحساب الثبات بطريقتي حساب معامل ألفا كرونباخ والقسمة النصفية

أمثال هادي الحويلة. د
جامعة الكويتكلية العلوم االجتماعية، 

نتـائـج الـدراسـة
توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ": نتائج الفرض األول

".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة

نتائج داللة الفروق في المتوسطات لدى مرضى األورام السرطانية المصريين والكويتيين
في استراتيجيات المواجهة التي وظفت بهدف التخفيف من حدة المشقة
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توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين : "نتائج الفرض الثاني
".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة

توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة "ينص هذا الفرض على أنه : نتائج الفرض الثالث
".الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة المصرية أو العينة الكويتية

المساندة الكليةالمتغيراتم
مجموعة الكويتيينمجموعة المصريين

***0.67*** 0.43الكليةالمواجهة1

داللة معامل ارتباط المواجهة الكلية والمساندة الكلية لدى عينتي الدراسة)1(جدول 

0.001دال فيما وراء (***) 
التوصيات

مجالفيـاالجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتـالمتغيرينهذينأهميةيتضح1.
للعيناتوالطبيةالديموجرافيةالخصائصتحديدضوءفيينبغيوالتي،المزمنةاألمراض
التيالمواجهةاستراتيجياتأيتحديدفياألولىالخطوةلتمثلوذلكالمرضية،

.يتلقونهاالتيالمساندةأنماطوأييستخدمونها،
منالصـحيةالرعايةمجالفيالمهنيونيواجههفيماالموضوعهذادراسةأهميةتمثلت2.

للتدخالتيستجيبونالوالذينمزمنةبأمراضبالمصـابينتتعلقالتيتلكخاصةمشكالت؛
مقاومةومعالعالجلوسائلمستجيبغيرالمرضيصبحوبالتاليالمدى،طويلةالطبية

.الشفاءمنيائسينالمرضىيصبحللعالجالمرض
المزمنة،باألمراضالمرتبطةالجوانبأهمتغطيةحاولتالتياألجنبيةالدراساتتتعدد3.

والكويتيةوالمصريةعامبوجهالعربيةالدراساتفيندرةنجدذلكمنالرغمعليولكن
.بالموضوعالعنايةضرورةيبررمماخاص،بوجه

مساندة(وظائفهحسبالمفهومهذاقسمبلعام،كمفهومللمساندةالنظربعدميوصي4.
دورعنأوضحصورةلتقديم)ومعلوماتية،وتقديرية،وأدائية،واجتماعية،وجدانية
  .النفسيةالمشقةتقليلفيالمساندة

التدريبالبرامجهذهاستخدامعلىاإلكلينيكيالنفسياالختصاصيتدريبعلىالعمل5.
وفعال،كفءبشكلالمزمنمرضهممعالمواجهةعلىالمرضىهؤالءلمساعدةالمناسب

المرضحدةيفوقبشكلالمرضىمعاناةمنتزيدقدمشكالتمنالموقفهذايحتويهبما
.ذاته

مرضمنللوقايةسواءمهمدورلهاالتيالنفسيةالمتغيراتاكتشافعنالبحثضرورة6.
.معهللتوافقأمعليه،والسيطرةفيه  للتحكمأمالسرطانية،األورام

المراجع
مع تطبيقات على : أساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن األورام السرطانية). 2007(هناء شويخ 1.

.إيتراك للنشر والتوزيع: القاهرة. حاالت أورام المثانة السرطانية
2. Amaert, A., Gabos, T., Ballenas, V., & Rutledge, R., (2010). Contributions of a 

Retreat weekend to the healing and coping of caner patients’ relatives. 
Qualitative Health Research, 20(2), 197-210.

3. Caloudas, S., (2011). Personality, Coping and Quality of life in early Stage Breast 
Cancer survivors. PhD., University of Houston.

4. Danhauer, S., Crawford, S., Farmer, D., & Avis, N., (2009). A Longitudinal 
Investigation of Coping Strategies and Quality of Life among younger women 
with Breast Cancer. Journal of Behavioral Medicine, 32(4), 371-380.

5. Dropkin, M.J. & Corln, R., (2001). Anxiety, Coping Strategies, and Coping 
Behaviors in Patients undergoing Head and Neck Cancer Surgery, Cancer 
Nursing, 24(2), 143-148. 

6. Fisher, C.L., (2010). Coping with Breast Cancer across adulthood: Emotional 
Support Communication in the mother - daughter Bond. Journal of Applied 
Communication Research, 38(1), 386-398.

7. Hagedoorn, M.; Kuijer, P.G.; Sanderman, R. & Wobbes, T., (2000). Martial 
Satisfaction in Patients with Cancer: Does Support from Intimate Partners Benefit 
Those Who Need It The Most?, Health Psychology, 19(3), 274-282.
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Abstract
The rapid widespread of the Internet in Kuwait and most developing countries led among other thing to some type of uncontrollable behavior called Internet addiction. This paper studies the use of the
Internet among male and female students in the college of social sciences at Kuwait University, and measure their awareness and level of addiction to this technology. A sample of 204 students
participated in the study with 36 percent of males 64 percent of females. A questionnaire was distributed and data was collected and analyzed. The results indicated a low level of awareness of Internet
addiction among university students. An average of ten percent of students has a high level of addiction that requires treatment, and about 25 percent of them have low level of addiction. Male students
were found to be more addicted to the Internet than female students.

Internet Addiction among University 
Students in Kuwait

Samir N. Hamade*
Associate Professor / Department of Library and Information Science / College of Social Sciences / Kuwait University

Introduction
The introduction of the Internet in the classroom in almost all the educational institutions in Kuwait,
and the information literacy courses that are offered to freshmen students gives male and female
students an equal opportunity to learn how to master the use of this technology in a professional
manner. However, with the ability and widespread use of the Internet comes the possibility of
addiction to this technology among both male and female students.
Internet Addiction Disorder (IAD) is viewed as a problem that is still difficult to be defined accurately.
Beard (2002) stated that Internet addiction is an explanation for uncontrollable, damaging use of
this technology. Moreover, it is a warning sign that a person is having difficulty controlling his or her
Internet use.

Objectives
The purpose of this paper is to study the use of the Internet among male and female students in the
College of Social Sciences at Kuwait University, and to measure their awareness and levels of
addiction to this technology. It will attempt to answer the following questions:
1. What is the level of awareness of Internet addiction among male and female students at the

College of Social Sciences, Kuwait University?
2. How often do male and female students at the College of Social Sciences surf the Internet and

how long do they remain on-line every time they use this technology outside of their assigned
work?

3. What are the symptoms associated with the use of the Internet and how severe are these
symptoms among male and female students?

4. What is the level of Internet addiction among male and female students at the College of
Social Sciences, Kuwait University?

Methodology
A questionnaire containing questions that describe Internet use, awareness and level of addiction
was distributed among a random sample of male and female students at the College of Social
Sciences, Kuwait University.
The questionnaire was divided into three parts;
1. Biographical questions including gender, undergraduate level (freshmen, sophomores, juniors

and seniors), and department.
2. Questions about awareness of what can be considered as addiction. And how can be treated.
3. Questions about different behaviors that indicate the presence of addiction. Data were

gathered and analyzed using frequencies and percentages through the use of Statistical
Package for Social Sciences (SPSS).

Results
Table 1 shows that there is a split, within both genders, in considering Internet addiction as a bad
habit (41.2 percent of females and 37 percent of males), or any heavy use of the Internet (32
percent for females and 24.5 for males). Internet addiction as a psychological disorder received
third place in table 2. It accounted for only 17.5 percent among females and 22 percent among
males.
It is clear from table 1 that in spite of the fact that both genders understand that Internet addiction is
not a physical disorder; they do not have a clear definition or understanding of the nature of this
disorder. About 40 percent of respondents believe that Internet Addiction is just a bad habit and not
a disorder.

A large number of students of both genders believe that the treatment of this Internet addiction
disorder is a good advice (41.2 percent of females and 46.6 percent of males) or to a lesser extent
a psychological therapy (56 percent of females and 31.5 of males). On the other hand a very small
number of students in both genders believe that the treatment of Internet addicts includes medicine
or physical therapy (Table 2).
Chart 1 shows the frequencies of Internet use by male and female students. It indicates that the
majority of students in both genders use the Internet daily or every other day. More than 40 percent
of females and more than 50 percent of males use the Internet daily, and 39 percent of females
and 42.5 percent of males use the Internet every other day. Combining the two frequencies gives
a total of 79.4 percent of females and more than 93 percent of males who use the Internet daily or
every other day.

Chart 2 and 3 show the distribution of students among the three levels of addiction. It indicates
that 75.6 percent of females show no sign of addiction compared to only 46.6 percent of males.
This result indicates that while less the 25 percent of females are addicted to the Internet, more
than 50 percent of male students are addicted. Among female addicts, six percent are highly
addicted. In comparison, about 18 percent of males are highly addicted to the Internet.
Male students appear to be more addicted to the Internet than female students. The reason
behind this result could be that male students enjoy more freedom than female students,
especially outside the university campus. Male students have more freedom to spend time
outside the house and with friends, and visit Internet cafes, game networks, and other places.
This freedom enables them to spend more time surfing the Internet, and consequently become
more vulnerable to this type of addiction.

Conclusion
The study showed that the level of awareness among Kuwait University students is low. There
should be an awareness campaign in all media, including television stations, radios, magazines,
and newspapers, that explain the symptoms of Internet addiction and seek advice from
professionals in the areas of medicine and health, psychology, sociology, information science, and
other fields associated with this type of addiction.
There should be a support group for Internet addicts similar to alcoholic anonymous, where addicts
can meet, discuss their problems, and find treatment.
New studies of Internet addiction should include multi-methodologies such as focus group,
interviews, and questionnaires, and involve a large number of students to get comprehensive
results and make better generalizations.
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دراسة نقدية في الفلسفة السياسية و القانونية :السلطة و القانون
AY01/11 عند ميشيل فوكو

الزواوي بغوره . د
.قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الكويت

المشروعملخص
أيأنومعينًا،قانونًايفترضالسلطةأشكالمنشكلأيأنذلكفيالسببوتالزم،عالقةبالقانونالسلطةعالقةإن

العالقةهذهأنإال.القوةإلىاللجوءبعدممبدئياتفاقعلىقائمةسلطةعنعبارةهوالقانونأشكالمنشكل
اإلشكاليةبخاصةوالقانون،والسلطةحديبينالقائمةالعالقةطبيعةأهمهامنعديدةمشكالتتطرحالتالزمية
اإلشكالية،هذهتجليةعلىعمالو.الذاتيةبسلطتهيتمتعأنهأمللسلطةوسيلةمجردالقانونكانإنبمعرفةالمتصلة

لوهمان،هابرماس،منهموالمعاصرينالفالسفةمنمجموعةعندالعالقةهذهدراسةالمشروعهذافيسنحاولفإننا
الثانيةواألولىالفلسفيةأعمالهمنمجموعةفيفوكوميشيلالفرنسيالفيلسوفقدمهمابخاصةوريكور،رولز،

االعترافعنبحثنافيخلصناأنناإلىالموضوعلهذااختيارنافيالسببيرجعو.وفاتهبعدنشرهاتمالتي
المجاالتاحدباعتبارهالقانونفيالنظرضرورةإلى2010/09/30:بتاريخانجزناهالذيوAY01/09:رقم

ًانظرو.هناثاكسالذلكحللكماالعامالمجالفيبخاصةووجوهه،بمختلفاالعتراففيهايظهرالتياألساسية
نخصصأنفلسفيًاوعلميًاالمفيدمنرأينافإنناالقانون،وبالسلطةواالعترافبفلسفةفوكوميشيلأبحاثلصلة

فينبينأنسنحاولبحيثالسياسية،والتاريخيةالزاويتينمنذلكوالنقد،وبالدراسةالقانونوالسلطةموضوع
بينماالصلةالثانيةالزاويةفينفحصوالوضعي،القانونظهوروبنشأةالخاصالتاريخيالجانباألولىالزاوية
.الليبراليةسمإيحملسياسينظامشكلفيظهورهاوالحريةبينوالقانون

األهداف
تقديم دراسة تحليلية نقدية لعالقة السلطة  •

.بالقانون
.األهمية النقدية لمقاربة ميشيل فوكو•
تطبيق هذه المقاربة على أشكال السلطة  •

.في الفكر السياسي العربي الحديث

المنهجية 
  علىسنعتمدالمنهجي،المستوىعلى•

  المعرفيالنقدوالتاريخيالتحليل
  الجذورإظهاربغرضذلكوللموضوع،

.للموضوعالمعرفيةالبنيةوالتاريخية
نجاز  إبسنقوم أوًال: على مستوى الخطة•

القراءات الالزمة، و تحليل مختلف  
المعطيات الضرورية للموضوع،  و  

ربطها بالموضوع المطروح، و أخيرا 
صياغتها في شكل بحث ينشر في إحدى  

المجالت المحكمة التي ينشرها مركز 
النشر العلمي لجامعة الكويت، أو بعض  

.الجامعات العربية
نقدم نتائج البحث  : على مستوى التطبيق•

في ندوة علمية نعرض فيها نتائج بحثنا  
على طلبة وأساتذة القسم و الكلية،  و  

ذلك بالتعاون مع أحد األساتذة المختصين  
في الموضوع ، و نجري جملة من  

الفلسفة  : القراءات لطلبتنا في مقررات
السياسية و األخالقية على مستوى  

البكالوريوس، و الفلسفة السياسية و  
.االجتماعية على مستوى الماجستير

النتائج
تقديم بحث جديد : مستوى األكاديميالعلى 1.

مكن الطلبة و الباحثين من اإلطالع على ّي
موضوع له أهميته في الفلسفة السياسية  

.  و  القانونية
أو ندوة حول موضوع  " سيمنار"تنظيم 2.

.مشروع البحث
ت ذات عالقة بموضوع آتنظيم قراء3.

مشروع البحث، وبخاصة لطلبة الدراسات 
.العليا

تقديم مقاربة : على المستوى العلمي4.
.جديدة للعالقة بين السلطة و القانون

تطبيق المفهوم : على المستوى العملي5.
على نماذج من الفكر السياسي العربي 

.المعاصر

التوصيات
.ترجمة نصوص في فلسفة القانون•
.إنجاز أبحاث فرعية في الموضوع•
.إجراء دراسات تطبيقية•
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Introduction
The role of the educational supervisors is vital. They link
schools and teachers with societal needs and work on fulfilling
them. They are the medium to develop teachers' performance
and raise the levels of students' achievements. They help
teachers’ develop both the teaching and learning processes
(Goldhammer et al., 1980; Wiles & Lovell, 1983; and Harris,
1985). They bridge the gap between teachers to hear each
other and connect them with others who have similar teaching
difficulties and problems (Wiles & Lovell, 1983). Through good
supervision practices new teaching horizons open to teachers
to grow professionally independent. This will be clearly reflected
on their learners' performances and growth (Sergiovanni &
Starratt, 1988 and 1993). However, voices from the field in
addition to several research studies indicate that there is some
dissatisfaction with some of the current practices of
the educational supervision.

EFL Teachers' Perceptions of the Professional Role of EFL 
Educational Supervisors in Kuwaiti Intermediate Schools

Dr. Wafaa S. Al-Yaseen
Curriculum and Instruction Department, College of Education, Kuwait University

Research Results

2 ) The Nature of Supervisors’ 
Classroom Visits’ Diagram:

4) The Nature of 
Supervisor-Teacher 

Relationships’ Diagram:

3) The Influence of Supervisors’ 
Visits on Developing Teachers’ 

Performance Diagram:

1) The Professional 
Experience of Supervisors’ 

Diagram:

Abstract
The study investigates the current status of the EFL educational supervision in Kuwaiti intermediate schools. Four research questions were investigated, and a descriptive 
analytical methodology was applied. Four domains were covered to include “ the professional experience of supervisors”; “the nature of supervisors’ classroom visits”; “ the 
influence of supervisors’ visits  on developing teachers’ performance”; and “the nature of supervisor-teacher relationship”. One hundred fifty (150) male and female intermediate 
EFL teachers participated  from two educational areas. T-test and One Way ANOVA were used for analysis purpose.  The t-test showed significant differences in some domains 
relation to some variables tested in the study. The study concluded with some important recommendations like: varying the supervisory models to enhance supervisors-
teachers’ relationship; enroll supervisors in training courses to advance their performance; reducing their load for better practices; and encouraging them to apply action 
research.

Recommendations 
1. Varying the applied supervisory models to

enhance supervisors-teachers relationship to be
characterized with productivity and flexibility.

2. Providing supervisors with advanced training
courses to keep abreast with the new trends in
their profession.

3. Reducing the supervisory load to enable
supervisors perform their job tasks properly and
professionally.

4. Encouraging supervisors to conduct action
research to identify the main problematic areas
which teachers encounter in their teaching

practices.

Research Questions
1. How do EFL teachers perceive the

professional role of EFL educational
supervisors?

2. How do EFL teachers perceive the role
of EFL educational supervisors in
developing teachers' performance?

3. What do EFL teachers’ expect from
their supervisors?

4. What characteristics do EFL teachers
look for in their EFL educational
supervisors?

2) The Instrument 
The study applied the analytical methodology, thus
a questionnaire was used covering the
demographic data of the participants in section one.
Section two presented the four domains of the
questionnaire: “the professional experience of
supervisor”; “the nature of supervisors’ classroom
visits”; “the influence of supervisors’ visits on
developing teachers’ performance” and “the nature
of supervisor-teacher relationship” and consisted

.

Aims of the Study

1. To identify from teachers’ points of view of
the current practices of the professional
role of the English language supervisors.

2. To highlight the impact of that role on
developing EFL teachers teaching
performance in the intermediate stage.

3. To look at the limitations of that role and its
influence on teachers performance.

Methodology
1) The Sample
The sample comprised (150) EFL teachers from
two educational districts, Al-Asima and Hawalli. It
included (99) male teachers (66%) and (51)
female teachers (34%). The population
represented approximately a sample of the EFL
teachers in those two educational areas.

The present study was able to identify teachers’
perceptions of the professional role of the EFL
Educational Supervisors in Kuwait. Teachers’ had
identified both the weakness and strengths in the
performance of their supervisors. However, it is
important to point at the weaknesses to avoid them and
they were as follows. Supervisors were unable to
provide teachers with developmental programs and
trainings. Some of the classroom visits were not
properly planned. Some supervisors were unable to
approach teachers as colleagues in the profession
serving at a different field. Therefore, supervisors must
work hard on their developmental and not judgmental
role in order to improve teachers’ performance. References

•Al-Ahmad, A. (Autumn, 1987). A Study of some of the issues in relation to the educational supervisors’
work in the schools of public education in the State of Kuwait. Journal of Social Sciences,

15 (3), 129-170.
•Al-Ansari, E. (2000). The current status of educational supervision of the English language teachers as
seen by teachers themselves. Journal of King Abdul-Aziz: Educational Sciences, 13, 165-208.

•Dirani, M. (May, 2002). The current status of educational supervision in the United Arabs of Emirates:
Supervisor’s tasks and responsibilities. College of Education Journal - Al-Mansoorah, 49, 39-71.

•Randall, M. & Thornton, B. (2001). Advising and supporting teachers. Cambridge: Cambridge
University Press.

•Sergiovanni, T. J. and Starratt, R. J. (1993). Supervision: A Redefinition. (5th ed.). New York:
McGraw-Hill..

•Wang, W. & Day, C. (2002). Issues and concerns about classroom observation: Teachers’
perspectives. (ERIC Document Reproduction Service No. 467 724).

•Wiles, J. and Bondi, J. (2000). Supervision: A Guide to practice (5th ed.). Ohio: The Merrill.

(Table 1) Frequency distribution of the demographic 
characteristics of the participants of the study. 

Discussion
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Abstract

Application of information and communication technologies 
in special libraries in Kuwait

Husain Al-Ansari

Department of Library and Information Science, College of Social Sciences

The study is designed to explore the application of information technology in various operations and services in special libraries in Kuwait. The data were 
collected through a questionnaire accompanied by interviews with head librarians in 25 special libraries in Kuwait. This study provides baseline data on the 
current status of the application of information and communication technology (ICT). The majority of the libraries are partially automated. The library 
catalogue was found to be the most popular area for automation. More than one fourth of the libraries are still using manual systems in their library 
operations and services. Lack of adequate personnel, ICT training programs, and low priority of libraries within their organization are major obstacles for ICT 
application in special libraries.

Practical implications – This paper will have implications for the development of special libraries in Kuwait. It also indicates 
existing obstacles, difficulties, suggestion and recommendations for further development.

Originality/value – It is the first study of the status of ICT applications in special libraries in Kuwait. Its findings should help 
researchers and decision makers to improve the current information infrastructure

Introduction

Research Questions

Results

Methodology

References

Conclusion

Kuwait has seen extraordinary growth in the past two
decades, due largely to its oil resources and the wealth these
resources have brought to all aspects of life in the country.
Kuwait's government infrastructure has also become more
complex as its international dealings have proliferated. A
multitude of departments and ministries, most with libraries
and information services, support the government. About 40
special libraries are attached to government ministries and
organizations. Others are attached to academic and research
institutions, and private and non-governmental organizations.
Many special libraries began automating basic library
functions such as union lists of serials, circulation and
catalogs in the 1980s. The National Scientific and Technical
Information Center (NSTIC) was the first Kuwaiti library to
introduce automation (Khalid, 1983), installing an integrated
system (VTLS) in 1994.

This paper describes a study to examine the current status of
special libraries in Kuwait, especially regarding their information
and communication technology applications. The study
investigated the following questions:
1. What is the profile of the libraries' information technology

infrastructure software, hardware, and networking?
2. What is the current status of staffing, electronic information

resources and electronic information services?
3. How have these libraries been automated with a particular

focus on bibliographic databases, and what are the
policies for their creation and maintenance?

4. What are the obstacles faced by these libraries in relation
to the application of information and communication
technologies and how can they improve?

The study surveyed libraries drawn from the Directory of
Libraries and Information Centers in Kuwait and in consultation
with librarians in key special libraries using the following
criteria: a special library must have at least one full-time
employee, and a collection of at least 2,000 volumes. The
researcher designed a questionnaire consisting of 20 items to
gather data about the current status of information and
communication technology. To ensure the validity of the
questionnaires, a panel of six experts reviewed the initial
questionnaire and suggested changes to improve clarity and
language. The questionnaire was delivered to 32 special
libraries and information centers by e-mail and in person. All
special libraries were visited personally by the investigator, and
head librarians were interviewed to complement the quantitative
data in the questionnaire. A total of 25 questionnaires were
received, a 78.1 per cent response rate. Data collected have
been subjected to descriptive statistical analysis using
frequencies and percentages.

Automated library system
The libraries used a variety of software packages. A total of 18
libraries (72 per cent) are automated; ten use Horizon Library
Automation System, while five use an in-house system. The
other three libraries use Fox Pro, Unicom, and VTLS/Virtua.
Five libraries did not mention a particular system. Only 11
libraries provided information about their IT platforms. Most
use Sunrise, HP-Compaq, and Sunfire V 480.

System management
Of the 18 respondents, ten (55.5 per cent) have vendor
arrangements to provide management and maintenance for
their system, five (27.8 per cent) through the systems
department in the organization, and three (16.7 per cent)
through the database manager in the library.

Automation of library functions
All 18 automated libraries have automated cataloging
systems, 11 (61.1 per cent) have automated circulation, while
nine (50 per cent) have automated serials control.
Surprisingly, only six (33.3 per cent) automated libraries have
an automated acquisition system.
A total of 14 libraries (77.7 per cent) have OPACs
Of the 18 automated libraries, only three are fully automated,
and the rest are in different stages of library automation.

Networking
All the surveyed libraries have access to the
internet, including e-mail, discussion groups,
search engines, thus expanding the range of
resources available in the library. A total of 13
libraries have web sites with information about
library resources and services.
Electronic information resources and services
(44% subscribe to electronic databases such as
Medline, CiNAHL, petroleum Abstracts,
Georef, EconLit, and Ask Zad

Electronic information resources and services
10% access to e-journals. 24 % online access to e-books,
36 % offer database search and electronic current awareness
services
28 % provide electronic references services.
20% provide e-Interlibrary loans, e-bulletin boards, and e-
circulation.
16% provide online service and e-document delivery,
8% video conferencing , 4 % offer online discussion forums.
Obstacles in implementing ICT
lack of adequate personnel with ICT skills and experience
lack of ICT training programs
low status of libraries within their organization
inadequate financial and technical
lack of planning and policy guidelines
non-availability of less expensive multilingual library software

•Al-Ansari, H.A. (2001), "Health sciences libraries in Kuwait: a study of 
their resources, facilities, and services", Bulletin of Medical Libraries 
Association, Vol. 89 No.3, pp.287-93.

•Igben, M.J., Akobo, D.I. (2007), "State of information and 
communication technology (ICT) in libraries in Revires
State, Nigeria", African Journal of library and Information Science, Vol. 
17 No.2, pp.135-43.

•Islam, A., Panda, K.C. (2009), "IT in special libraries in Bangladesh: a 
case study", The Electronic Library, Vol. 27 No.1, pp.149-61.

•Marouf, L., Rehman, S. (2005), "Organizational and human resource 
aspects of IT management: a case study of Kuwaiti corporate 
companies", The Electronic Library, Vol. 23 No.4, pp.383-97.

This study has provided baseline data on the current status of
the application of information and communication technology in
special libraries in Kuwait. Use of ICT is limited to traditional
functions. Even though most libraries have integrated library
systems, many manage their serials and acquisition work
manually due to the lack of trained staff. The library catalogue is
the most popular area for automation. It was promising to notice
that all the special libraries in Kuwait have an internet
connection.
Although some special libraries have made significant progress
in the application of ICT, more than one quarter are still using
manual systems and lag behind in making electronic resources
accessible. The visibility and viability of these libraries put their
survival at stake. To stay strategically alive and dynamic, these
libraries may need to immediately automate their operations and
services and launch campaigns for information literacy and
outreach. They need to be proactive in information delivery to
prove to their parent organizations that effective information
support does contribute to organizational effectiveness. Use of
smart technologies in a clever way would be helpful in getting
attention and enhancing financial support for information
resources and services from organizations which appear to
have adequate financial resources.

Library
Library 
system

Automated functions
Cat Acq Cir Serials OPAC

Al-Babtain Library Horizon Y Y Y Y Y
Amiri Diwan- Sharia Committee Library in house Y Y Y Y Y
Arab Planning Instituate Library in house Y - - Y -
Ministry of Education Library Horizon Y - Y Y Y
Ministry of Awkaff Library Horizon Y - Y Y Y
Central Medical Library- KIMS manual - - - - -
Health Science Library at Kuwait Uni Horizon Y Y Y Y Y
National Scientific and Tech Info Center Virtua Y - Y Y Y
Al-Qabas Information Center Horizon Y - - - Y
Kuwait Fund Library Horizon Y - - Y Y
Justice Library Unicorn Y Y - - -
Ministry of Planning Library manual - - - - -
Ministry of Electricity and Water Library Fox Pro Y - - - -
Kuwait Airways Library manual - - - - -
Institute of Banking Library in house Y Y - - -
Awqaf Public Foundation Library Horizon Y - Y - Y
College of Health Sci Library, PAAET Horizon Y - Y - Y
Ministry of Foreign Affairs Library manual - - - - -
Kuwait News Agency Info Center in house Y - - - Y
Environment Public Authority Library in house Y - - Y Y
Ministry of Finance Library Horizon Y - Y - Y
Nursing Institute Library-PAAET Horizon Y Y Y - Y
Kuwait Medical Association Library manual - - - - -
Kuwait Investment Authority Library manual - - - - -
Public Authority for Civil Services manual - - - - -

Table II Integrated library system

Table III  ICT-based Library Services
E-resources and services Frequency Percentage

Networking
Internet 25 100
Webpage 13 52
Intranet 12 48
Portal 4 16

E-Resources
Databases 11 44
E-journals 10 40
E-books 6 24
E-reports & documents 6 24

E-services
Database searching 9 36
Current awareness 9 36
E-reference 7 28
Interlibrary loan 5 20
E-bulletin boards 5 20
Circulation 5 20
Online searching 4 16
Document delivery 4 16
Video conferencing 2 8
Online discussion forums 1 4
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لدى مرضى األورام السرطانيةاستراتيجيات المواجهة وأنماط المساندة االجتماعية
"دراسة مقارنة بين عينة مصرية وأخرى كويتية"

هناء أحمد محمد شويخ.د
جامعة جنوب الوادي ـ مصر، كلية اآلداب

الملخص
كلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقديرإلىتهدفكذلك،وهايحتاجلتيااالجتماعيةالمساندةأنماطووصفالسرطانية،األوراممرضىيتبناهاالتيالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشفإلىالراهنةالدراسةتهدف

مجموعةوهي:والثانية.)16.3±42.5(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)55(وتتكون:المصريينالمرضىمجموعة:األولى:مجموعتينبينالمقارنةخاللمنوذلك.االجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتمن
الدراسةأسفرتوقد.السيكومتريةكفاءتهمامنالتحققبعداالجتماعيةالمساندةومقياسالمواجهة،استراتيجياتمقياستطبيقتموقد.)15.67±40.75(قدرهعمربمتوسطالسرطانية،باألوراممريضًا)52(وتشمل:الكويتيينالمرضى

)2(.للمواجهةالفرعيةاالستراتيجياتمستوىعلىبينهماإحصائيةداللةذاتفروقًاظهرتبينماالمواجهة،الستراتيجياتالكليةالدرجةعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبيندالةفروقوجودعدم)1(:أهمهانتائج،عدةعن
والمساندةالكلية،المساندةمنكلعلىلحصولهمإدراكًاأكثرالكويتيينالمرضىجاءحينفيالمرضى،قبلمنالمدركةالتقديريةالمساندةمتغيرعلىالكويتيينوالمرضىالمصريينالمرضىبينـإحصائيًاـدالةفروقوجودعدم

.الكويتيينالمرضىعينةأوالمصريينالمرضىعينةلدىسواءالكليةوالمساندةالكليةالمواجهةبينإيجابيدالارتباطوجد)3(.المصريينبالمرضىبالمقارنةالوجدانيةوالمساندةاألدائية،والمساندةالمعلوماتية،والمساندةاالجتماعية،

األهداف
  السرطانيةاألورامبمرضاالهتماماتجاهتدعمالتيالدراساتمنكواحدةالراهنةالدراسةتأتي

Cancer،خفضهوواحدإطارفيجميعهاتدخلاألهدافمنمجموعةتتبنىفهيثمومن
:يأتيفيمااألهدافهذهوتتحدد.السرطانيةاألوراممرضىلدىالنفسيةبالمشقةالخبرة

Copingالمواجهةاستراتيجياتنوعيةعنالكشف• Strategiesاألوراممرضىيتبناهاالتي
.لهالمزمنةالطبيعةوعنبالمرض،اإلصابةعنالناجمةالنفسيةالمشقةمنللتخفيف

Socialاالجتماعيةالمساندةأنماطوصف• Supportالمرضىيحتاجهاالتي.   
المواجهةاستراتيجياتمنكلفيوالكويتيتينالمصريينمرضىبينالكميةالفروقتقدير•

.االجتماعيةوالمساندة

تساؤالت الدراسة
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 1.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة؟
هل توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ومجموعة 2.

مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة؟
هل توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة  3.

المصرية أو العينة الكويتية؟

منهج الدراسة وإجراءاتها
:التصميم البحثي) 1(

اعتمدت اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الراهنة على التصميم الفارقي لبيان الفروق بين عينة  
مرضى األورام السرطانية المصرية والكويتية في كل من استراتيجيات المواجهة وأنماط 

.المساندة االجتماعية
:  العينة ومواصفاتها) 2(

) 55(وتتكون : مجموعة المرضى المصريين: األولى: اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين
بمتوسط عمر قدره . من اإلناث) 20(من الذكور و) 35(مريضًا باألورام السرطانية ، منهم 

مستشفى قصر العيني : وقد سحبت العينة من خمسة أماكن مختلفة هي). 42.5±16.3(
)  الدمرداش(القديم، ومعهد األورام التابعان لجامعة القاهرة، ومستشفى عين شمس الجامعي 

التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، ومستشفى التأمين الصحي بالهرم، ومستشفى الهرم 
من ) 52(فشملت على : وهي مجموعة المرضى الكويتيين: المجموعة الثانيةأما . التخصصي

±40.75(من اإلناث، بمتوسط عمر قدره ) 13(من الذكور و) 39(المرضى، منهم  
، وقد سحبت العينة من مستشفي مكي جمعة لألورام بالكويت وهو في منطقة الشويخ، )15.67

وكان بعض المرضي من المراجعين في العيادات الخارجية والبعض األخر داخل المستشفي في 
.األجنحة

وتم التحقق من مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة على متغيرات االختبار واالختيار، حيث تم  
:  لداللة الفروق بين المجموعتين في البيانات الديموجرافية المتصلة وهي" ت"حساب قيمة 

:  ت المنفصلة، وهيلداللة الفروق بين المجموعتين للبيانا" 2كا"العمر، وحساب قيمة 
.المستوى التعليمي، والحالة االجتماعية

:  أدوات الدراسة) 3(
).2007هناء شويخ، .دمن إعداد (مقياس استراتيجيات المواجهة ] أ[
).  2008، الباحثتينمن إعداد (مقياس المساندة االجتماعية ] ب[

وتم تقدير الكفاءة القياسية لألدوات من خالل حساب الصدق بطريقتي صدق المضمون، وصدق 
.التكوين، وحساب الثبات بطريقتي حساب معامل ألفا كرونباخ والقسمة النصفية

أمثال هادي الحويلة. د
جامعة الكويتكلية العلوم االجتماعية، 

نتـائـج الـدراسـة
توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين ": نتائج الفرض األول

".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في إستراتيجيات المواجهة

نتائج داللة الفروق في المتوسطات لدى مرضى األورام السرطانية المصريين والكويتيين
في استراتيجيات المواجهة التي وظفت بهدف التخفيف من حدة المشقة
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توجد فروق دالة بين مجموعة مرضى األورام السرطانية المصريين : "نتائج الفرض الثاني
".ومجموعة مرضى األورام السرطانية الكويتيتين في أنماط المساندة المدركة

توجد عالقة ارتباطية بين كل من المواجهة "ينص هذا الفرض على أنه : نتائج الفرض الثالث
".الكلية والمساندة الكلية سواء لدى العينة المصرية أو العينة الكويتية

المساندة الكليةالمتغيراتم
مجموعة الكويتيينمجموعة المصريين

***0.67*** 0.43الكليةالمواجهة1

داللة معامل ارتباط المواجهة الكلية والمساندة الكلية لدى عينتي الدراسة)1(جدول 

0.001دال فيما وراء (***) 
التوصيات

مجالفيـاالجتماعيةوالمساندةالمواجهةاستراتيجياتـالمتغيرينهذينأهميةيتضح1.
للعيناتوالطبيةالديموجرافيةالخصائصتحديدضوءفيينبغيوالتي،المزمنةاألمراض
التيالمواجهةاستراتيجياتأيتحديدفياألولىالخطوةلتمثلوذلكالمرضية،

.يتلقونهاالتيالمساندةأنماطوأييستخدمونها،
منالصـحيةالرعايةمجالفيالمهنيونيواجههفيماالموضوعهذادراسةأهميةتمثلت2.

للتدخالتيستجيبونالوالذينمزمنةبأمراضبالمصـابينتتعلقالتيتلكخاصةمشكالت؛
مقاومةومعالعالجلوسائلمستجيبغيرالمرضيصبحوبالتاليالمدى،طويلةالطبية

.الشفاءمنيائسينالمرضىيصبحللعالجالمرض
المزمنة،باألمراضالمرتبطةالجوانبأهمتغطيةحاولتالتياألجنبيةالدراساتتتعدد3.

والكويتيةوالمصريةعامبوجهالعربيةالدراساتفيندرةنجدذلكمنالرغمعليولكن
.بالموضوعالعنايةضرورةيبررمماخاص،بوجه

مساندة(وظائفهحسبالمفهومهذاقسمبلعام،كمفهومللمساندةالنظربعدميوصي4.
دورعنأوضحصورةلتقديم)ومعلوماتية،وتقديرية،وأدائية،واجتماعية،وجدانية
  .النفسيةالمشقةتقليلفيالمساندة

التدريبالبرامجهذهاستخدامعلىاإلكلينيكيالنفسياالختصاصيتدريبعلىالعمل5.
وفعال،كفءبشكلالمزمنمرضهممعالمواجهةعلىالمرضىهؤالءلمساعدةالمناسب

المرضحدةيفوقبشكلالمرضىمعاناةمنتزيدقدمشكالتمنالموقفهذايحتويهبما
.ذاته

مرضمنللوقايةسواءمهمدورلهاالتيالنفسيةالمتغيراتاكتشافعنالبحثضرورة6.
.معهللتوافقأمعليه،والسيطرةفيه  للتحكمأمالسرطانية،األورام

المراجع
مع تطبيقات على : أساليب تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن األورام السرطانية). 2007(هناء شويخ 1.

.إيتراك للنشر والتوزيع: القاهرة. حاالت أورام المثانة السرطانية
2. Amaert, A., Gabos, T., Ballenas, V., & Rutledge, R., (2010). Contributions of a 

Retreat weekend to the healing and coping of caner patients’ relatives. 
Qualitative Health Research, 20(2), 197-210.

3. Caloudas, S., (2011). Personality, Coping and Quality of life in early Stage Breast 
Cancer survivors. PhD., University of Houston.

4. Danhauer, S., Crawford, S., Farmer, D., & Avis, N., (2009). A Longitudinal 
Investigation of Coping Strategies and Quality of Life among younger women 
with Breast Cancer. Journal of Behavioral Medicine, 32(4), 371-380.

5. Dropkin, M.J. & Corln, R., (2001). Anxiety, Coping Strategies, and Coping 
Behaviors in Patients undergoing Head and Neck Cancer Surgery, Cancer 
Nursing, 24(2), 143-148. 

6. Fisher, C.L., (2010). Coping with Breast Cancer across adulthood: Emotional 
Support Communication in the mother - daughter Bond. Journal of Applied 
Communication Research, 38(1), 386-398.

7. Hagedoorn, M.; Kuijer, P.G.; Sanderman, R. & Wobbes, T., (2000). Martial 
Satisfaction in Patients with Cancer: Does Support from Intimate Partners Benefit 
Those Who Need It The Most?, Health Psychology, 19(3), 274-282.
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الدراسةخطة
الضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثير“لقياساستبانهإعدادتم

بالكلياتالمساعدالمدرسعند  اإليجابيالتفكيرعلىوأثرهاالنفسية
:مايليمراعاةفي,“الكويتبجامعةوالنظريةالعلمية

المساعدالمدرسأداءعلىومسبباتهاالمهنيةالضغوطمصادر•
    .العلميبالقسم

:مايليخاللمنالتدريسيةاألعباءجوانبتحديدوتم•
باألداءالمتعلقةالسابقةوالبحوثالدراساتعلىاإلطالع.)أ•

.العملضغوطمستوىوتحليل  المساعدللمدرسالتدريسي
.المساعدينالمدرسينمنمجموعهمعمقابالتإجراء) ب
والتدريبالتدريسمنبكلالمتعلقةبالمشكالتالباحثينخبرة) ج

.الكويتجامعةفيالعلميةباألقسام
علىوأثرها  المهنيةالضغوطأسباببينالعالقة  لمدىصورةبناء•

المساعدالمدرسعنداجتماعيةومسؤولياتقيمتنمية
:التاليةالجوانبتحديدخاللمن•
عدم\العملعبء\الوظيفيوالترقيالتطورفرصمحدودية(•

الدورصراع\العملبيئةظروف\العملقراراتاتخاذفيالمشاركة
.)الدورغموض\
السياسيةالطبيعةذاتالمشكالتعلىالوظيفيةاألعباءاثر•

.المساعدالمدرسعندواالجتماعيةواالقتصادية

أهداف الدراسة 
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي

توصيفعلىوأثرهالوظيفيةاألعباءعاملتحليلعلىالتعرف1.
\الجنسية\الجنس(التاليةالعواملمنعامللكلالعينة

العلمية–الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة
  .)الخبرة\واألدبية

القسموالجامعيةاإلدارةقراراتتغيردرجةعلىالتعرف2.
وفق,الشخصيةعواملوالالقراراتخاذومسؤوليةالعلمي
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياس

القيمتنميةفيالوظيفيةاألعباءصعوباتاثرعلىالتعرف3.
\الماديةالحوافز\الجامعيةالقوانين(منلكلااليجابية
.النفسيةالضغوطعلىالوظيفيةاألعباءمقياسوفق)المجتمع

النتائج  
الجنس(منكلمراعيةالتدريسيةاألعباءمقياسالباحثتانطبقت•
الكلياتوتوزيع\العمريةالفئة\العلميةالدرجة\الجنسية\
:الالتيتبينو,)الخبرة\واألدبيةالعلمية\

األفراديختلفبأنهالمساعدالمدرسعندالوظيفيالرضامستوى•
انخفضكلماأنه  حيثالعملضغوطلمسبباتأعمارهمبحسب

لهيشيرمماأكبرالعملضغطبمستوىيشعرونفأنهماألفرادعمر
.السنكباراألفراد

العملضغوطمنيعانونالمساعدينالمدرسينمعظمإن•
وقلةوالقلقالغضبمثلالسلبيةالنفسيةلالنفعاالتويتعرضون

لمصادرأبعادثالثةوأهم.العزمتثبيطأوواالنزعاج،الحيلة،
.لمطالبهماالستجابةلعدمنتيجةالعملضغوط

منسواءبالجامعةاإلداريةالممارساتمن  الضاغطةالعواملأن•
الضغوطزيادةفيدورلهاالجامعيةاإلدارةآوالكلياتإدارة

المساندةونقصالقرار،اتخاذفيالمشاركةوعدم،النفسية
.كذلكوالزمالءواالسرهالقسممناالجتماعية

فيالمساعدالمدرسأعباءمنوالتخفيفالدراسيةالموادتقليص•
.العملتجاهايجابيتفكيرتنميةفيتسهمالعلميالقسمداخلالمهام
وطبيعةالذاتيةوالخبراتالشخصيةسماتمثلأخرىعواملتؤثر

العلميالقسمداخلالوظيفيةاألعباءمعالتعاملفيالمشكلة

فيالجامعةقراراتنتيجةاإلنصافبعدمالمساعدالمدرسشعور•
المدرسأداءتطويربرامجوتقديم  السكنوبدلاألبحاثتمويل

.المساعد

طبيعة الضغوط النفسية
الضغوط الطبيعية: أ 

الضغوط االجتماعية: ب

الضغوط االقتصادية : ج

الضغوط  السياسية : د

ضغوط المهنيةال:ه

اثر ضغوط األعباء التدريسية على فاعلية التفكير االيجابي عند المدرس 
المساعد بجامعة الكويت 

الخالصة
فيالضغوطتلكتزدادوعندما,آخرإلىفردمنواستجاباتهاتأثيرهاويختلفالموظفأداءعلىوالتنظيميةوالجماعيةوالوظيفيةوالخارجيةالداخليةالعملوبيئةالذاتيةضغوطتأثيرمدىعلىوالتربويونالنفسعلماءيتفق

والفردبينالمالئمةعدمفيهيكونالذيالمواقفهذهونتيجة.المنافسةمنوالقلقاإلخفاقأووااللتزاماتبالمسئولياتالوفاءعدممنوالخوفبالضغطالشعورإلىبطبيعتهيؤديالذيالحديثالعملنظامظلمتطلباتمقابل
تجربة"بأنهاتعرفثمومنبها،اإلحساسوالعملضغوطإحداثفيمهمدورالوظيفيةوالخصائصالشخصيةالفردلخصائصأنحيثالفردداخلالجسميأوالنفسيالتوازنعدممنحالةيخلقداخليتأثيرتحدثمهنتة
أعباءمنعليهاتنطويلمانظراالعملبضغوطإثقاالالمهنأكثرمنالتدريسمهنةوتعتبر."نفسهالفردأوالفردبهايعملالتيالمنظمةأوالخارجيةالبيئةفيعواملعنوينتجالفردلدىعضوياأونفسيااختالالتحدثذاتية

العلميةمكانتهارفعالىتسعىالتيالعالميةالجامعاتضمنمنالكويتجامعةالننظراالمعلمجانبمنوالشخصيةالفنيةوالمهاراتالكفاءاتمنعاليةمستوياتيتطلبالذياألمر,مستمربشكلومسئولياتومتطلبات
طالبمنالتعليميةالعمليةمنظومةحولاألكبراالهتمامينصبو.التعليممجالفيالجودةوضماناالعتمادبنظاماألخذظلفيخاصةبالجامعات،األكاديمياألداءلرصدمتزايداهتمامااألخيرةالثالثةالعقودشهدتحيث

إلىواستناداالجامعة،أهدافلتحقيقبهيضطلعونالذياألهمالدورأساسوعلىالمنظومة،هذهفيالرئيسيالبعديشكلالتدريسهيئةألعضاءاألكاديمياألداءإن,وغيرهموإداريينوأنشطةومناهجتدريسهيئةوأعضاء
منجزءالمساعدينالمدرسينأنوحيث.بهاالتدريسهيئةوأصالةوكفاياتصفاتعلىبعيدحدإلىيعتمدلطالبهاالكليةتقدمهالذىالتعليمنوعوأنبها،التدريسهيئةبكفاءة–كبيرحدإلى–تقاسجامعيةكليةأيجودةأن

عنالرضا  فاعليةوتحليلالنفسيةالضغوطزيادةعلىالتدريسيةاألعباءتأثيرمدىوقياسااليجابيالتفكيرتنميةعلىوأثرهالمساعدينالمدرسينعندالوظيفيالرضاتوافرمدىعلىالضوءالبحثهذاسلطالمنظومةهذه
فيوأثرهااليجابيالتفكيربينالعالقةاثرعنالكشفالضروريمنأصبحلذا.وشدائدهامحنهاعلىوالتغلبوتحدياتها،الحياةمشكالتمعالتعاملفيفاعليتهوقياسالمعرفياالقتدار   فيودورهالوظيفيوالرضاالحياة
المدرسعندااليجابيةالقيمتنميةعلىالضغوطهذهواثرالنفسيةالضغوطزيادةعلىوتأثيرهاوتحليلهاالوظيفيةاألعباءواقععلىالتعرففيالدراسةمشكلةتكمنو.الكويتبجامعةالمساعدللمدرسالعلميةالمعرفةتنمية

المساعدالمدرسأنإلىالباحثةوتوصلتوالنظريةالعلميةالكلياتلجميعالكويتبجامعةالمساعدينالمدرسينعلىتطبيقهاوتمالوظيفيةاألعباءواقعلقياساستبانهالباحثتانأعدتولذلك.الكويتجامعةبكلياتالمساعد
.العلميةاألقسامداخلالمساعدللمدرسالوظيفيةاألعباءتخفيفتستطعلمواللوائحالقوانينحتىالوظيفيةلمهاممنأوالجامعيةاإلدارةقبلمنسواءنفسيةوضغوطاقلقايعاني

،  كــلــيــة الــتــربــيـــةســدريــتــرق الــج وطــاهــنــمــم الـــقس

مريم الشميمري . أنوره السبيعي. د

:  ومن خالل الجدول التالي يتضح  تحليل  عبارات المقياس كاآلتي  

المراجع
وعالقتهالوظيفيالرضا)2008(شريرعزيزه–الشيخجواد1.

-األسالميةالجامعةمجلة,للمعلمينالديمغرافيهالمتغيراتببعض
683صاألول،العددعشر،السادسالمجلد .2008يناير711ص-

فيالعملضغوطمعالتكيفأساليب2010الجراداتخالدمحمود2.
واإلداريينالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنبحائلالمعلمينكلية
   2010يونيو)95(24مج-)فيها

،النفسيةالضغوطوإدارةالقلق:)2001(عثمانالسيدفاروق3.
.القاهرة،للنشرالعربيالفكردار،1الطبعة

تقويمحولالكويتجامعةأساتذة)2010(إبراهيمحمزةعلىصالح4.
النشرمجلس,الحقوقمجلة,الجامعيالتدريسيلألداءالزمالء
.2010يونيو)95(24مج,العلمي

5. Liacqu, Joseph A. & Schumacher, Phyllis, 1995-
Factors Contributing to Job Satisfaction in Higher
Education. Education, Vol. 116, Issue, 1, Fall,
P.11.Abouserie, Reda, 1996- Stress Coping Strategies,
and Job Satisfaction in University Academic Staff.
Educational Psychology (16), P.P. 8-49.

6. Truell,Price &etal, 1998- Implementers Teacher Job
satisfaction in school management. Santiago school
management. Santiago, Preiffer, U .S A, p1.

Statement

Very

Satisfied

Satisfied
Dissati
sfied

Very

dissatisfied
Current training & development program of T. 

A.

برنامج التطوير والتدريب الحالي

3.1 22.9 28.1 39.6

Overall department multimedia & technology 
available to you

التكنولوجيا ووسائل اإلعالم المتاحة لديك في القسم

14.6 49.0 24.0 10.4

Changes, if any, made in your department to 
improve your work environment

تغييرات القسم لتحسين بيئة العمل  

2.1 38.9 26.3 27.4

Housing allowance

بدل السكن
1.1 16.1 24.7 46.2

Health financial benefits

ةالمنافع الصحي
1.1 5.4 30.4 55.4

Retirement plan

خطة التقاعد
1.1 12.9 34.4 39.8

Tasks other than teaching put forth by your 
department

المهام األخري غير التدريس المكلف بها في قسمك

7.4 35.1 30.9 22.3

وصف مشاعر أفراد العينة  الخالل عملهم 

متطلب القيام بالقرارات الخاصة  بالوظيفة

Negative feelings

ال يوجد تماما 

being none

يوجد نادرًا

being 
least 

severe

يوجد أحيانا 
متعددة  

being 
moderate 

severe

يوجد بشدة 

وباستمرار 

being 
most 

severe

C1

Depression or frustration

أحباط واكتئاب
27.4 27.4 21.1 24.2

C2

Low esteem

قلة تقدير 
35.1 29.8 12.8 22.3

C3

Discomfort

عدم راحة 
20.0 36.8 18.9 24.2

C4

Stressed

مضغوط 
24.2 20.0 25.3 30.5

C5

Fatigue

ارهاق
24.5 24.5 34.0 17.0

C6

Distress

حزن
37.4 23.1 18.7 20.9
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منهج الدراسة
.استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وهو المنهج العلمي المناسب لتحقيق هدف الدراسة

:مجتمع وعينة الدراسة
ألحدثتبعًاوالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمنالدراسةمجتمعيتكون

للعاموالتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةفيالمعلوماتومركزالكويتجامعةفيالتخطيطإلدارةإحصائية
)%15(نسبتهماتمثلعشوائيةطبقيةبطريقة)400(أفرادهاعددوالبالغالدراسةعينةاختياروتم.)م2011/2010(

ماأيتدريس،هيئةعضو)262(المستجيبةالعينةأفرادعددبلغوقد؛)2,668(عددهالبالغالمستهدفالمجتمعمن
.الدراسةمجتمعمن)%9,8(نسبةيمثل

:أداة الدراسة
كفايةحولالتدريسهيئةأعضاءنظروجهاتإلىالتعرفخاللمنالدراسة،أهدافلتحقيقكأداةاالستبانهاستخدامتم

دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةوالتحدياتالعالي،التعليممؤسساتتمويل
والدراساتالتربوياألدبعلىاالطالعبعداالستبانةتطويرتموقد.المؤسساتهذهلتمويلبدائلعنوالبحثالكويت،
.العاليالتعليمتمويلتناولتالتيالسابقة

المقدمة
منيملكهمابمقداركانمجتمعأيتطورويقاسورقيها،المجتمعاتتقدمعلىللداللةالرئيسيالمؤشرالتعليميعد

توفيرالبلدانمنبلدأييستطيعالالعاليالتعليموبدون.لبلدهوالسريعةالشاملةالتنميةخاللهمنيحققهائلعلميتطور
وال.)2007الجبار،عبد(المجتمعفيالمطلوبالتغييرلقيادةالالزمةوالمؤهلةالمتميزةالعاملةالقوىمناحتياجاته

إقباًالفيهيواجهالذيالوقتفيوتكاليفهنفقاتهفيحادةزيادةيشهدالدولمعظمفيالعاليالتعليمأنالجميععلىيخفى
المتقدمةالدولجميععلىعبئًاتمثلأصبحتالتكلفةهذهأنعلىالتأكيدالمهممنأنإال.)2003األحمد،(كبيرًاشعبيًا

عام،بشكلالمواردوندرةوالمحلية،العالميةاالقتصاديةاألزماتوقعتزايدظلفيالسيماسواء،حدعلىوالنامية
التعليملتمويلإضافيةمواردعنالبحثضرورةالتحديهذاويطرح.العاليالتعليمعلىالمتزايدالطالبيوالضغط
حيث.)2003عابدين،(المواردتلكلكلاألمثلاالستغاللعنفضًالالدولة،تخصصهاالتيالمواردإلىإضافةالعالي،

فيوالخدمةاإلنتاجبعملياتالعاليالتعليمربططريقعنوذلكالمتقدمة،الدولفيالعاليالتعليمتمويلمنابعتتعدد
Mcpherson(العلميةاألبحاثوتسويقتطويرعلىالمستمروالعملالمختلفة،المجتمعقطاعات & ,2000

Schapiro(،الحكوماتعلىخاصبشكلالعربيةوالدولعامبشكلالناميةالدولفيالعاليالتعليممؤسساتتعتمدبينما
القطاعبتمويلالدولةتكفلتأنومنذالكويتدولةوفي.)2001والعناد،الخشاب(العاليالتعليملتمويلأساسيكمصدر

يمثلفيهشكالمماأصبحذلكلكنالمهم،القطاعهذاعلىعامبعدعامًاباألموالاإلغداقعاتقهاعلىأخذتالتعليمي،
المالية،المواردمنالمزيدإلىدائمايحتاجالتعليمتمويلأنوخاصةبنفسها،دولةأيتتحملهأنتستطيعالكبيرًاعبئًا

اعتمادمعاألخيرة،العقودفيالدولةتشهدهاالتيواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةوالمتغيراتالظروفإلىإضافة
بدائلإليجادملحةحاجةهناكأصبحولهذا.نضوبهابحتميةتمامانعيالتيالنفطيةالمواردعلىأساسيبشكلالدولة

شكباليؤثرقدالكافيغيروالتمويلجيد،تمويلإلىيحتاجالجيدالتعليمإنحيثالعالي،التعليملتمويلجديدةومصادر
علىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرفإلىالحاليةالدراسةهدفتوبذلك.العاليالتعليملمؤسساتاإلنتاجيةالكفاءةعلى

والتعرفالكويت،دولةفي)والتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةالكويت،جامعة(الحكوميةالعاليالتعليممؤسسات
ظلفيالبدائلأفضلإيجادوبالتاليللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتعلى

.االتجاههذافيعملتالتيالدولبعضتجاربعلىبذلكمستشهدينالراهنة،المتغيرات

الملخص
درجةوتعّرفللتمويل،بدائلعنالبحثتستدعيالتيوالتربويةاالقتصاديةللتحدياتالدراسةعينةأفرادموافقةدرجةتعّرفإلىهدفتكماالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتفيالحكومياإلنفاقواقعتعّرفإلىالدراسةهذههدفت
العامةوالهيئةالكويتجامعةمنكلفيالتدريسهيئةأعضاءمنفرد)400(علىوزعتاستبانةوأعدتالوصفي،المسحيالمنهجالدراسةاتبعتوقد.الكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتتمويللبدائلالمقترحاتلبعضالعينةأفرادموافقة
درجةأنكماالدراسة،عينةأفرادنظروجهةمنكاٍفغيرالكويتدولةفيالعاليالتعليملمؤسساتالحاليالحكوميالتمويلأن:منهانتائجعدةإلىالدراسةتوصلتالبيانات،تحليلوبعد.عضوًا)262(منهمواستجابوالتدريب،التطبيقيللتعليم

التربويةالتحدياتعلىالموافقةدرجةأنكما،"مخرجاتهمناستفادتهمنبالرغمالعاليالتعليمتمويلدعمفيالخاصالقطاعدورقصور"يخصفيماوخاصة،)4.09(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحةاالقتصاديةالتحدياتعلىالموافقة
دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالمقترحةالبدائلعلىالموافقةدرجةأنالدراسةعينةأفرادويرى،"الدائمللتطويروالحاجةالسريعالتكنولوجيالتقدم"يخصفيماوخاصة،)4.19(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالمقترحة
الحكوميالتمويلعلىاالعتمادعدمأهمهامنالتيالمقترحاتوبعضالتوصياتمنعددوضعتمالدراسةنتائجضوءوفي،"الماليةالموارداستثماروحسناإلنفاقترشيد"يخصفيماوخاصة،)4.00(حسابيبمتوسطكبيرةبدرجةكانتالكويت
.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيتساعدحكوميةغيرأخرىومصادربدائلاعتمادنحووالتوجهالكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتمويلفيأساسيكمصدر

.والتربويةاالقتصاديةالتحديات-العاليالتعليممؤسسات-التعليمتمويل:الدراسةمصطلحات

بدائل تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت
في ظل التحديات االقتصادية والتربوية

جامعة الكويت-طالبة ماجستير قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية 
منى هذال الّدباسي

أسئلة الدراسة
الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقعما1.
الكويت،دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأبرزما2.

العامةوالهيئةالكويتجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنللتمويلبدائلعنالبحثوتستدعي
والتدريب؟التطبيقيللتعليم

الكويت؟دولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلالبدائلأفضلما3.

أهداف الدراسة
:تهدف الدراسة الحالية إلى

.التعليممنوالعائدوالتكلفةواإلنفاقكالتمويلبالدراسةالمتعلقةالتعليماقتصادياتمفاهيمأهمعلىالتعرف1.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقععلىالتعرف2.

.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتيوالتربويةاالقتصاديةالتحدياتأهمعلىالوقوف3.

.العاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلاستخدامفيالدولبعضتجاربعرض4.

.ودعمهاتنميتهاوسبلالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعنالبحث5.

المراجع
، )2(23،المجلة العربية للتربية. بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العالي ورفع كفايته.)2003(األحمد، عدنان 

29-59.
مع : التمويل الذاتي للتعليم العالي في الدول النامية وتوجهاته). 2001(الخشاب، عبد اإلله، والعناد، مجذاب 

.، الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةالتركيز على تجربة جامعة بغداد
:  األردن. التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل: التعليم العالي في عصر المعرفة). 2008(الربيعي، سعيد بن حمد 

.دار الشروق للنشر
عالم : القاهرة. تحديات الواقع ورؤى المستقبل: التعليم الجامعي في الوطن العربي). 2005(الصغير، أحمد حسين 

.الكتب
الدار المصرية  : القاهرة. قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالمية والمحلية). 2003(عابدين، محمود عباس 

.اللبنانية
ورقة مقدمة إلى . نحو إستراتيجية عربية لتحقيق التميز واإلبداع بالتعليم العالي). 2007(عبد الجبار، توفيق 

الوطن المؤتمر العاشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
.تعز، الجمهورية اليمنية. العربي

Mcpherson, M., & Schapiro, M .(2000). Financing Lifelong Learning:  Trends and Patterns of 
Participation and Financing in US Higher .  Education. Higher Education  
Management, 12(2), 131-155.
Zhao, F. (2001). Impact of Diversification of Financing Sources on   Higher Education 
Quality, Assessment & Evaluation in Higher Education, 26 (5), 1 - 12.

التوصيات
:  التوصيات العملية: أوال
عدم االعتماد على التمويل الحكومي كمصدر أساسي في تمويل مؤسسات التعليم العالي  1.

.الحكومية في دولة الكويت
التوجه نحو اعتماد بدائل ومصادر أخرى غير حكومية تساعد في تمويل مؤسسات التعليم  2.

.العالي الحكومية في دولة الكويت
تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في عملية تمويل مؤسسات التعليم العالي  3.

.الحكومية
دعوة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى دراسة كفاية تمويلها بأساليب البحث  4.

العلمي، وباستخدام معايير موضوعية في القياس والتقويم، من أجل التوصل إلى نتائج  
.وأحكام دقيقة تنفعها في وضع سياساتها المستقبلية

العمل على تشكيل مجلس يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة  5.
االقتصادية، لتخطيط االقتصاديات المتعلقة بميزانيات مؤسسات التعليم العالي وكيفية  

.صرفها
أن يكون لمؤسسات التعليم العالي الحق في أن تكون لها ميزانية متحررة ومرنة تسمح لها  6.

بتوجيه االستثمارات بالطريقة التي تراها مناسبة، ويكون لها حق في ترحيل الفائض من  
.سنة إلى أخرى

إنشاء الصناديق االستثمارية المختلفة سواء داخل أو خارج الدولة يعود ريعها لتطوير  7.
.مؤسسات   التعليم العالي

.أن تعمل مؤسسات التعليم العالي في تنمية مواردها المالية8.

.االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استخدام بدائل غير حكومية للتمويل9.
:التوصيات العلمية لدراسات مستقبلية: ثانيا
معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة  1.

.الكويت
دور تنويع مصادر التمويل في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدى مؤسسات التعليم العالي في دولة  2.

.الكويت
مدى تقبل المجتمع الكويتي للبحث عن بدائل لتمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة  3.

.الكويت
.أساليب للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت4.

النسبة  التكرارمتغيرات الدراسة

مؤسسة التعليم العالي
التابع لها  

66.0%173جامعة الكويت  
34.0%89الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

100%262المجموع

الكلية
48.1%126كليات علوم إنسانية

51.9%136كليات علمية
100%262المجموع

الجنس
73.7%193ذكر
26.3%69أنثى

100%262المجموع

الجنسية
84.7%222كويتي

15.3%40غير كويتي
100%262المجموع

الرتبة األكاديمية
55.7%146)أستاذ مساعد ( مدرس 

34.0%89) أستاذ مشارك ( أستاذ مساعد 
10.3%27أستاذ دكتور
100%262المجموع

الخبرة
45.0%118سنوات  10أقل من 

29.8%78سنة  20-10من 
25.2%66سنة  20أكثر من 

100%262المجموع

توزيع العينة المستجيبة حسب متغيرات الدراسة)1(جدول

)1(شكل 
أبعاد أزمة تمويل التعليم 

العالي

مصادر تمويل  ): 2(شكل 
الجامعات في الواليات 

المتحدة األمريكية

)3(شكل 
يوضح تطور اعتماد موازنات 

مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
في دولة الكويت  

وحتىم  2002-2001من عام 
.م2011-2010عام 

الشكل من إعداد الباحثة* 

عينة الدراسة تبعا لمتغير ) 1(شكل 
مؤسسة التعليم العالي التابع لها

1

100
173

89

جامعة الكويت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1

100
126 136

كليات علوم انسانية

1

100
193

69

ذكر أنثى
1

1000

222
40

كويتي غير كويتي

1

10

100

1000

146
89

27

)أستاذ مساعد( مدرس 
)أستاذ مشارك(أستاذ مساعد 

أستاذ دكتور

1

10

100

1000

118
78

66

سنوات10أقل من  سنة20-10من  سنة20أكثر من 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الكلية)  2(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الجنسية) 4(شكل

عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبــرة) 6(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع الجنس) 3(شكل 

عينة الدراسة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية) 5(شكل 

يب
ترت

ال

رقم
ال

اإلنفاق الحالي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة هل 
رارالكويت كاٍف؟

لتك
ا

سبة
الن

28.6%75نعم 21

62.6%164ال 12
8.8%23ال أدري 33

100%262المجموع                

التر
المتوسط  التحديات االقتصاديةبنود رقم البندتيب

الحسابي
االنحراف 
المعياري

قصور دور القطاع الخاص في دعم تمويل التعليم العالي بالرغم من 110
4.460.71.استفادته من مخرجاته

اعتم��اد الحكوم��ة عل���ى م��ورد ال���نفط ال��ذي يش���كل تهدي��دًا للتموي���ل      27
4.240.97.مستقبال

4.220.93.انخفاض المخصصات المتعلقة بالبحث العلمي38
4.170.85.التمويل الحالي ال يتناسب مع التوسع المّطرد كّما وكيفًا43
4.100.99.نسبة اإلنفاق الحكومي ال تتناسب مع تحقيق األهداف المرجوة56
4.041.07.انخفاض المخصصات المتعلقة بالمهمات العلمية69

الميزاني���ة المخصص���ة للتعل���يم الع���الي أق���ل بكثي���ر م���ن الميزاني���ة        75
4.011.06.المطلوبة

4.000.94.النمو المتزايد في النفقات المعتمدة للتعليم العالي81
3.920.99.تزايد المصاريف الرأسمالية من أراض و مبان وإنشاءات وأجهزة94
3.770.71.تذبذب األسعار في السوق النفطية102

المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات االقتصادية
4.0
9

0.9
6

التر
تيب

ر
قم 
ال
بند

التربويةبنود التحديات 
المتوسط  
الحسابي

االنحراف 
المعياري

4.480.62.التقدم التكنولوجي السريع والحاجة للتطوير الدائم13
4.450.72.التوجه نحو تجويد التعليم والحصول على االعتماد األكاديمي العالمي24
4.360.93.االرتفاع المتزايد ألعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي37
4.350.75.إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي الستيعاب األعداد المتزايدة42
4.270.96.غياب التخطيط االستراتيجي وقلة المخططين التربويين 59

زي���ادة ع���دد أعض���اء هيئ���ة الت���دريس والهيئ���ة المس���اندة لزي���ادة مؤسس���ات    68
.وتخصصات التعليم العالي

4.200.91

4.180.86.تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع مخرجات التعليم العام76
4.110.94.الهدر التربوي وعدم استغالل الموارد في مؤسسات التعليم العالي81

توقف الكثير من المش�روعات التطويري�ة أو س�يرها ب�بطء لض�عف الميزاني�ة       95
.المخصصة

4.030.89

101
3.431.24.إقرار كوادر جديدة للعاملين ترهق الميزانية المخصصة للتعليم العالي0

4.190.86المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات التربوية

الترتيب
رقم  
المتوسط المقترحة لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكوميةالبدائل البند

الحسابي
االنحراف  
المعياري

4.470.64.ترشيد اإلنفاق وحسن استثمار الموارد المالية15
4.440.69.تفعيل دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الكويتي للتنمية24
4.160.99.استمرار مسؤولية الدولة لإلنفاق على التعليم العالي31
4.150.84.تخصيص عائد بعض وقفيات األمانة العامة للوقف لصالح التعليم العالي43
4.420.70.الحد من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في مؤسسات التعليم العالي57

إجراء أبحاث وتجارب لصالح مؤسسات القطاع الخاص يعود جزء من مخصصاتها لتمويل 616
.التعليم العالي

4.370.75

4.340.76.زيادة المخصصات المالية للتعليم العالي من الميزانية العامة للدولة76
4.290.91.قبول التبرعات الخيرية غير المشروطة من قبل األفراد والمؤسسات89

إنش��اء مراك��ز إنتاجي��ة تابع��ة لمؤسس��ات التعل��يم الع��الي كالمص��انع والم��زارع والمختب��رات     915
.والمستشفيات

4.210.88

3.081.34.فرض ضرائب على موظفي الدولة تتناسب مع دخولهم102
3.021.43.خصخصة خدمات التعليم العالي1113
4.111.11.فرض ضرائب على القطاع الخاص تعود لتمويل التعليم العالي1211

استخدام مؤسسات التعليم العالي كمكاتب استشارية وتدريبية يعود ريع دخلها لتمويل التعل�يم  1314
.العالي

3.971.08

والمباني اإلنشائية لفتح المجال للتعليم ) BOT(حصر اإلنفاق الحكومي على توفير األراضي1412
.الخاص

3.811.18

3.761.23.تقديم قروض للطالب بدون فائدة يتم تسديدها بعد التخرج والعمل1510
3.431.36.مساهمة الطالب في دفع جزء من تكاليف تعليمهم العالي168

4.000.99المتوسط الحسابي العام لمحور التحديات التربوية

التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة) : 2(جدول 
على كفاية اإلنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت

ل من ي كوأظهرت النتائج  أن اإلنفاق الحالي على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت غير كاٍف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف
.جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 3(جدول 
على التحديات االقتصادية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت

وأظهرت نتائج الدراسة على أن درجة الموافقة على التحديات االقتصادية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل  
مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت كانت بدرجة كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من 

.جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 4(جدول 

على التحديات التربوية التي تستدعي البحث عن بدائل لتمويل التعليم العالي

ة بيرأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة على التحديات التربوية التي تواجه تمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت كانت بدرجة كو
.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة): 5(جدول 
حول بدائل تمويل التعليم العالي في دولة الكويت

ة وجهأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الموافقة على البدائل المقترحة لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت كانت كبيرة من 
.نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مناقشة نتائج الدراسة
كاٍفغيرالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتعلىالحكومياإلنفاقواقعأن)2(جدولفيالنتائجأظهرت

نسبةكانتحيثوالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةوالهيئةالكويتجامعةمنكلفيالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمن
الحاجةعلىيدلمما،)%28.6(التمويلكفايةعلىالموافقةنسبةكانتبينما،)%62.6(التمويلكفايةعدمعلىالموافقة
أعضاءمالمسةعلىبناءذلكتفسيرويمكن.الكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتلتمويلأخرىبدائللوجود

التابعينالمؤسساتفيوالتقدمللتطويرالمتاحةاإلمكاناتقلةعلىتدلمؤشراتمنبهمالمحيطالواقعألرضالتدريسهيئة
البحثتستدعيالتياالقتصاديةالتحدياتعلىالتدريسهيئةأعضاءموافقةدرجةأن)3(جدولفيالنتائجوأظهرت.لها
الموافقةلدرجةالحسابيةالمتوسطاتتراوحتحيثكبيرة،كانتالكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعن
منبالرغمالعاليالتعليمتمويلدعمفيالخاصالقطاعدورقصور"بندأنالدراسةعينةأفرادويرى،)3.77(و)4.46(بين

بمتوسطالكويتدولةفيالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتتواجهالتياالقتصاديةالتحدياتأهممن"مخرجاتهمناستفادته
مؤسساتدعمفيالخاصالقطاعدورغيابإلىالتدريسهيئةأعضاءإدراكإلىالنتيجةهذهتعودوقد،)4.46(حسابي
القطاعفيهايلعبالتيالمتقدمةالدولبخالفتذكر،تكادالجداقليلةأدوارعلىالدعمواقتصارواضح،بشكلالعاليالتعليم

فياألسعارتذبذب"بندبأنالعينةأفراديرىكما.نواٍحعدةمنالعاليالتعليمقطاعدعمفيوواضحًاكبيرًادورًاالخاص
تذبذبأنإلىذلكيعودوقدمتوسطة،موافقةدرجةعلىحصلوقدأهمية،االقتصاديةالتحدياتأقلمن"النفطيةالسوق

اللذاللدولة،الماليةالمواردفيزيادةهناكوبالتاليالبرميل،لسعرالمتزايداالرتفاعباتجاهيتجهالحاليالوقتفياألسعار
النفطيةغيرالدولبحثإلىيؤدياألسعارارتفاعأنتؤكدأخرىرؤيةلالقتصاديينكانوإنكبيرة،أهميةالتحديهذاينال
للدولفعليةأزمةيسببقدبدورهوهذاالنفطية،المواردعناالستغناءوبالتاليللطاقة،كمصادرللنفطبديلةمصادرعن

التيالتربويةالتحدياتعلىالتدريسهيئةأعضاءموافقةدرجةأن)4(جدولفيالنتائجوأظهرت.المستقبلفيالنفطية
،)3.43(و)4.48(بينالموافقةلدرجةالحسابيةالمتوسطاتتراوحتحيثكبيرة،كانتللتمويلبدائلعنالبحثتستدعي

تستدعيالتيالتربويةالتحدياتأهممن"الدائمللتطويروالحاجةالسريعالتكنولوجيالتقدم"بندأنالدراسةعينةأفرادويرى
بأنالدراسةعينةأفراديرىكذلك،)4.48(حسابيبمتوسطالكويتدولةفيالعاليالتعليممؤسساتلتمويلبدائلعنالبحث

علىحصلوقدأهمية،التربويةالتحدياتأقلمن"العاليللتعليمالمخصصةالميزانيةترهقللعاملينجديدةكوادرإقرار"بند
هيئةأعضاءأنوخاصةلهم،حقهوالماليةمستحقاتهمزيادةبأنرؤيتهمإلىذلكيرجعوقدمتوسطة،موافقةدرجة

وتطورها،التعليميةالمؤسسةرقيفيمهمدورولهمالبشري،العنصربناءفيواألساسياألولالعامليعتبرونالتدريس

إلىالعقولهذههجرةإلىتؤديالتدريسهيئةأعضاءمكانةمعتتناسبزياداتبإقرارتهتمالالتيالُدولوأن
العاليالتعليممؤسساتلتمويلالمقترحةالبدائلأن)5(جدولفيالنتائجأظهرتكما.لهمتقديراأكثرأخرىدول

و)4.47(بينتراوحتحسابيةبمتوسطاتالتدريسهيئةأعضاءنظروجهةمنكبيرةموافقةدرجةعلىحازت
:التاليةللبدائلموافقةدرجةأعلىوكانت)3.03(
.ترشيد اإلنفاق وحسن استثمار الموارد المالية-•
.تفعيل دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصندوق الكويتي للتنمية-•
.التعليم العاليالحد من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة في مؤسسات -•

عينة الدراسة

نتائج الدراسة

رسومات توضيحية عن بدائل تمويل التعليم العالي
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