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ألبــحــاث ا قــطــاع 

المقد مة      

المقدمة

أظهرت الكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية حماسها لفعالية يوم الملصق العلمي السنوية التي نظمها 
قطاع األبحاث في العام الدراسي 2013/2012، حيث تم عرض 35 ملصقًا علميًا للتعريف بمدى تنوع 
الموضوعات العلمية التي يتم بحثها في الكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية وتقديم عرض تجريبي لهذه 
الملصقات المعروضة من 6 كليات إنسانية وهي اآلداب )9 ملصقات(، والعلوم اإلدارية )4 ملصقات(، 
والتربية )6 ملصقات(، والحقوق )1 ملصقات(، والشريعة والدراسات اإلسالمية )9 ملصقات(، والعلوم 
االجتماعية )6 ملصقات( للتعريف باألنشطة البحثية واإلنجازات بشكل جماعي للتقييم الناقد والعرض 
وحضور  رعايـة  تحت  الفعالية  هذه  بتنظيم  األبحاث  قطاع  قام  وقد  العامة.  والمشاهدة  العلمي 
أ.د. عبد اللطيف البدر، مدير جامعة الكويت في 10 مارس 2013 والتي تبرز أهمية ومعايير أبحاث 
اإلنسانية  العلوم  أبحاث  في  والتنوع  الجودة  وتعكس  الكويت،  جامعة  في  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
واالجتماعية. وكانت الملصقات المعروضة مبنية على الموضوعات البحثية التي تركز على االهتمامات 
المعاصرة وتعقيدات حياة اإلنسان، والمجتمع، والبشرية كما هو متصور من الباحثين وكما يظهر في 

ملصقاتهم العلمية. 

ويعكس هذا الهدف إستراتيجية قطاع األبحاث لتنظيم فعاليات يوم الملصق العلمي وإشراك كليات جامعة 
الكويت بشكل دوري وذلك لتوعية الكليات على قيمة االنفتاح والتفاعل والتبادل العلمي حيث يعتبرون 
المحرك األساسي للجودة والتميز واإلبداع. وقد تم شرح فعالية هذه اإلستراتيجية من خالل المشاركة 
جانب  إلى   ، المعرفة  لتبادل  الفرص  وتوفر  اليوم،  هذا  في  واالجتماعية  اإلنسانية  الكليات  من  الفّعالة 
بالفعل  وهذا  البحثي.  التعاون  إمكانيات  مع  الباحثين،  لدى  العلمية  والنقاشات  المباشر  للحوار  تعزيزها 
هو هدف قطاع األبحاث الذي يسعى إلى تحقيقه من خالل المشاركة في يوم الملصق العلمي ، وتشجيع 
تحقيق  في  والتنافسية  العلمية  إمكاناتهم  واستثمار  واسع  بشكٍل  العلمي  والتبادل  العرض  على  الكليات 
االمتياز. بناًء على ذلك، وضمن اإلطار العلمي فإن فعالية يوم الملصق للكليات اإلنسانية واالجتماعية 
لهذا العام يتم عقدها وسط الحضور المتميز من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا 

والمشاركين كتشجيع ودعم ألهمية الفعالية وقيمتها العلمية . 

الحوافز  نظام  مبنى على  الكليات  العلمية عبر  األبحاث  بتعزيز  األبحاث  التزام قطاع  فإن  ومن جانبه، 
والمكافآت تقديرًا لألبحاث المتميزة . وبالتالي ، يتم مراجعة جميع الملصقات من قبل لجنة علمية شكلت 
خصيصًا لتقييم الملصقات وهي مسؤولة عن اختيار أفضل ثالثة ملصقات من فئات أعضاء هيئة التدريس، 
والمدرسون المساعدون، وطلبة الدراسات العليا ، حيث ُتقدم الجائزة بناًء على أبحاثهم المتميزة . فإن مثل 
هذا الحافز قد يبقى الدافع الرئيسي لمحاولة قطاع األبحاث وضع قيمة الجودة والتميز في أبحاث الكليات.

أ.د. حسن السند                   مارس 2013 
نائب مدير الجامعة لألبحاث
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اآلداب 

ألبــحــاث ا 33قــطــاع 

R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 10, 2013 A r t s  

منشور في مجلة بحوث اإلعالم، العدد الخامس والثالثون، ). صفحة58" (2009حتى ديسمبر 2006في الفترة من يناير ) القبس والوطن والرأى(دراسة تحليلية على صحف "
.AM01/10األبحاث بجامعة الكويت تحت رقم قطاعتم تمويل ودعم البحث من قبل . ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية2010يونيه -سنة النشر يناير

أسس صياغة التحقيقات الصحفية في الصحافة الكويتية     
مناور بيان الراجحى. د

اآلدابكلية -قسم اإلعالم 

:األهداف
التيالفنيةاألسسعلىالتعرفإلىالبحثسعى       

منالكويتيةالصحافةفيالصحفيالتحقيقعليهايقوم
–القبس(الكويتيةالصحفمنعينةمضمونتحليلخالل

وحتى2006ينايرمنالفترةخالل)الراي–الوطن
تلكاستخدامكيفيةعنوالكشف،2009ديسمبر

والمشكالتالقضايابعضمعالجةفيالتحقيقات
فياالختالفاتومدىمنها،والسائدةالطارئةاالجتماعية

الصحفبينالمختارةللتحقيقاتوالمضمونالصياغة
مدىوكذلكفيهاالمؤثرةالعواملهيوماالمذكورة،
.المهنيةللقيممراعاتها

:أبرز النتائج
الموضوعاتغلبةالبحثنتائجأظهرت      

الصحفية،للتحقيقاترئيسىكمجالاالجتماعية
"والتحققالبحث"بتحقيقاالهتماموانخفاض

وتعريفهالعامالرأيتشكيلفيأهميتهرغم
  القضايا،تلكفيالجديدةالجوانبأوبالقضايا

العرضلقالبالدراسةصحفاستخدامو
مواكبةبعدممعالجاتهاواتسمتالموضوعي

قيممراعاةعدمعلىعالوةالجارية،األحدث
والجديةوالوضوحوالدقةالموضوعية

ارتفاعمقابلوالطرح،التناولفىوااللتزام
أومألوفغيرهومابإبرازاالهتمامفىنسبى

عنالدراسةوكشفتالقضايا،هذهفىغريب
بتوفيرالكويتيةالصحفاهتمامنسبةارتفاع
تؤكدالتىواإلحصاءاتوالبراهيناألدلة
التحقيقاتتطرحهالذىالمضمونوتدعم

.المنشورةالصحفية
  

:المنهجية
دتماعحيثالوصفية،بحوثالمنبحثالهذايعد      

المضمونتحليلأداةاستخدامباإلعالميالمسحمنهجعلى
المسحأسلوببالصحفي،بالتحقيقالمتعلقةالبياناتلجمع

بهدفالمقارناألسلوببحثالمدخستاكمابالعينة،
التباينمدىأوواالختالفالشبهأوجهورصدمالحظة

عينةالصحففىالصحفيةالتحقيقاتصياغةفىواالتساق
.الدراسة

:الملخص
المجال،بهذاالمرتبطةوالمحاوراإلشكالياتمنجملةطارحًاالكويتية،الصحفمنعددفيالصحفيةالتحقيقاتتوجهاتأهمالبحثهذارصد       
أسسعلىالتركيزالبحثحاوللذلكويعللها،أسبابهاويوضحوالوقائعاألحداثيفسركونهالصحفيالتحريرفنونأهممنالصحفيالتحقيقويعتبر
وتأتيالمعالجة،هذهفيالمؤثرةالعواملومجموعةاالجتماعية،والمشكالتالقضايابعضمعالجةفيالتحقيقاتتلكاستخداموكيفيةالتحقيقاتصياغة
.اإلعالميالواقعمعطياتإلىالمجردةالمفاهيممنبإخراجهماإلعالمطلبةتجاربوتعميقالصحفيةاألساليبوتقويمتقييمإلىسعيهمنالبحثهذاأهمية

:مراجعأبرز ال
.).ت.د،.ن.د:القاهرة(الصحفىالتحريرفنفىالمدخل:حمزةاللطيفعبد-
.)2005الجامعى،الكتابدار:المتحدةالعربيةاإلماراتالعين،(الصحفيةواالحاديثالتحقيقاتوكتابةتحرير:المعلوماتعصرفىالصحفىالفن:الرحمنعبدسناءنصر،حسنى-
األولىالطبعةاألمنية،الصحفيةالتحقيقاتضوابط:مؤلفينمجموعة:)فى(واالستقصائية،التفسيريةالصحفيةالتغطيةأشكالمنكشكلالصحفىالتحقيق:الدينعلمسليمانمحمود-
.)2010األمنية،للعلومالعربيةنايفجامعة:الرياض(

- Chad Raphael, Lori Tokunaga, Christina Wai, Who is the Real Target? Media response to controversial investigative reporting on corporations,
Journalism Studies, Vol.5, Issue 2, May 2004.
- Eileen M. Wirth, Impact of State Shield Laws on Investigative Reporting, Newspaper Research Journal, Vol. 16, No. 3, Summer 1995.
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المقال فى الصحافة الكويتية اليومية
مناور بيان الراجحى.د

كلية اآلداب-قسم اإلعالم 

:أبرز النتائج
بالنقديسمحخاصبشكلالكويتيةوالصحافةعام،بشكلالكويتىالمجتمعبهيتمتعحرمناخوجودعلىيدلممااألولى،المرتبةفيالنقدىالمقالجاء•

.للصحافةالرقابيبالدوروالقيامالسلبياتوإبرازوتبادلها،اآلراءواختالف
الشخصيةاألمورعنبعيدًاللقضاياالموضوعىالطرحعلىترتكزالمطروحةالنقديةالمقاالتأنداللةيعطىمماضئيلةنسبةعلىالنزاليالمقالحصل•

.النزاليالمقاللهايتعرضالتىواألدبيةالسياسيةوالمعاركة
فياللحظيالتسابقظلفيخاصةالحديثةالصحافةفيالتحليليةالعقليةدورعلىيدلمماالصحفيةالمقاالتنوعحيثمنالثانىالمركزالتحليلىالمقالاحتل•

.الصحفىالسبقوتقديمالخبرنشرسرعةفيالصحافةأقدامتحتمنالبساطالحديثةالوسائلمنالكثيروسحبالخبر،عرض

لمجلة العربية  البحث منشور في ا. )صفحة60(2006في عام ) الوطن ، السياسة ، الرأي ، القبس ، األنباء(دراسة تحليلية لبعض المقاالت الصحفية المنشورة في الصحف اليومية الكويتية *
.مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت،2012صيف 119العدد ،للعلو اإلنسانية

:الملخص
المقاالتأنواعمعرفةعلىالبحثهذايركز            
الكويتية،الصحافةفيوخصائصهاوأشكالهاالصحفية
هذهمسايرةومدىوتنوعها،وتباينهاكتابتهاوأساليب
الكتابوتوجهاتآراءومعرفةالجارية،لألحداثالمقاالت

عددقلةمنأهميتهالبحثهذاويستمد.فيهاالصحفيين
التأثيرفيودورهالصحفيالمقالتتناولالتيالدراسات

.العامالرأياتجاهاتوتشيلالقراءعلى

:مراجعالأبرز 
.2001دار مجدالوى للنشر والتوزيع، : ، عمان، األردننماذج–تطبيقات –فن المقالة أصول نظرية : أبو إصبع، محمد صالح وعبيد اهللا، محمد-
.2008، العدد األول، 24، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد فن المقالة: جمال الجاسم المحمود-
،2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : ، القاهرة1، طفن المقال الصحفي: شرف، عبد العزيز-

-Janssen, Maria Carolina Gabriele. A framing analysis of online newspaper articles and weblog articles Proquest Dissertations And Theses 2010. 
Section 6265, Part 0708 64 pages; [M.S. dissertation].United States -- California: San Jose State University; 2010.
- Lynn, Stephen T.. Dredging in the Kansas River: An innovative approach to a newspaper article Proquest Dissertations And Theses 2007. Section 
0099, Part 0391 58 pages; [M.S. dissertation].United States -- Kansas: The University of Kansas; 2007.

:األهداف
ةالصحفيةالكتابأساليبعلىالضوءلقاءإإلىالبحثهذاهدفي
  الكويت،فىالصحفيينالكتابفكارأوتنوعشمولمدىعنوالكشفوتباينها

الشواهدواستقراءوالموضوعية،التأني(لخصائصمراعاتهمومدى
والتوجيهوالتأويل،التفسيروعمقوالترفيه،واإلمتاعوالتسليةواألمثلة،

الكتابةالفصحى،العربيةباللغةالكتابةوالشمول،والواقعية،واإلرشاد،
أواللفظيالتأكيدوالعامية،الفصحىالكتابةبينالمزجالعامية،باللهجة

الموضوعية،لألفكار،الطبيعيالتدرجالبالغية،والصورالبالغةالمعنوي،
.)الخيالاإليجاز،األلفاظ،جزالةالحجج،غزارةاألسلوب،جمال

:المنهجية

المسحمنهجيستخدمحيثالوصفية،البحوثنمطإلىالبحثينتمي          
بمقاالتالمتعلقةالبياناتلجمعالمضمونتحليلأداةعلىويعتمداإلعالمي،

المنتظمةالعشوائيةبالعينةالمسحأسلوبخاللمنالدراسةعينةالصحف
  بصحفمنشورةمقالة360فيتمثلتالتيالصناعي،األسبوعطريقعن

31إلىيناير1منالفترةخالل)والوطنوالقبسوالسياسةوالراياألنباء(
.المقارنالمنهجإلىالحاليةالدراسةتستندكما،2006ديسمبر

1%

2%

4%5%
8%

8%

30%

24%16%

1%

1%

نقدي تحليلي وتقويمي تنويري كاريكاتيري ساخر

وصفي ثقافي قصصي نزالي

رمزي إعترافي أخرى

أنواع 
المقاالت

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1)
هاد

ستش
اال

اث
حد

بأ
ضي

لما
ا

2)
جدة

ال
نية

زم
:ال

قال
الم

رة 
ساي

م

3)
في

ط 
تبس

ال
يث

حد
ال

في
س 

إلينا
وا

4)
درة

الق
صى

 تق
لى

ع
ات

جري
م

5)
ني

التأ
جة

عال
الم

و
عية

ضو
مو

.ال

6)
راء

ستق
ا

هد
شوا

ال
ثلة

ألم
.وا

7)
لية

لتس
ا

تاع
إلم

وا
فية

لتر
.وا

8)
مق

ع
سير

التف
ويل

التأ
.و

9)
جيه

لتو
ا

شاد
إلر

.وا

10
ة(

قعي
لوا

.ا

كبيرة
متوسطة
محدودة

خصائص 
المقاالت

0
20
40
60
80

100
120

حة.
صي

ة الف
عربي

ة ال
اللغ

بة ب
لكتا

ا

مة.
وخات

ضآ 
وعر

مة 
 مقد

مقال
ل ال

شمو

كار.
ي لألف

طبيع
ج ال

تدر
ال

مية.
اليو

حداث 
ة األ

تابع
م
جاز.

اإلي

تية.
 الذا

غلبة

جج.
 الح

زارة
غ

عية.
ضو

المو
لبة 

غ

أللفاظ.
لة ا

جزا

سلوب.
ل األ

جما

ي).
عنو

 الم
ي أو

(اللفظ
كيد 

التأ

غية.
ر البال

صو
 وال

الغة
الب

مية.
العا

ة و
صيح

ن الف
ج بي

لمز
ا
يال.

الخ

كبيرة
متوسطة
محدودة

خصائص أخرى 
للمقاالت



اآلداب 

ألبــحــاث ا 55قــطــاع 

R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 10, 2013 A r t s  

:األهداف 
بناهللاعبداإلسالميالقائدلشخصاختيارناجاء

فيالصراعحقيقةتلمسخاللهمنلنحاولخازم
الكثيرفينفسهاتطرحكانتوالتيُخراسانمنطقة

أديوأيديولوجيسياسيتحريككمركزاألحيانمن
منحاولنا،ثوراتوخروجانتفاضةحركاتقيامإلى

القياداتهذهطبيعةنموذجاستقراءأيضًاخاللها
ولعبتاإلسالميةالفتوحاتفيساهمتالتيالمبكرة

فهمخاللمنوذلك،اإلسالمصدرفيفعاًالدورًا
السياسيةالساحةعلىبروزهاوكيفيةدورها

معالتوافقعدمظلفيبهاأحاطتالتيوالظروف
،المتقدمةاإلسالميةالقياداتعنالتقليديةتصوراتنا

للخليفةخازمابنأطلقةالذيالتحديأنوالشك
-684/هـ86-65(مروانبنالملكعبداألموي
بينالمهمالترابطعنوبوضوحلناكشف  )م705

والمفاجأةالدينيواإلحساسوالدولةالقبيلة
تمردإلىينقلببأنهددالوضعهذاأنإذالسياسية،

محاولةإلىسارعالذيالخليفةعلىوأشملأعم
الدورأهمّيةمنالرغموعلى،البدايةفياحتوائه

وترقيه،الخالفةأركانتثبيتفيخازمابنلعبهالذي
فيُخراسانبحكمواستقاللهوتفردهالطبيعيغير
فيرئيسيةبمنحنياتمرأنهإال،األوقاتمنوقت

وثوبهأولهاكان-والعسكريالسياسيحياتهتاريخ
الشرعيةعلىاالنقالب-ُخراسانعلىالمفاجئ
قبلاألخيرةالمرحلةأما-معاويةومواالةالدينية

وتحديهمروانبنالملكعبدخلعفكانتالسقوط
.)المباشرلة

:النتائج
البنخراسانفيوالعسكريةالقياديةالمسيرةهذهمع

بعيدًامحددسياسيطرحأيلهنرىنكادالأنناإالخازم
قدنفسهاُخراسانأنكما،الخالفةعلىالصراعفلكعن

الشامفيالموزعةللشرعياتالوالءفقدتتكون
التمييزفقدوايكونواقدوالتهاحتىبلوالمدينة،
  ،السياسيةوالشرعيةالدينيةالشرعيةبينالسياسي

جديدةسياسيةآلياتيطورأنيحاوللمخازمابنأنكما
أديالذياألمرالدولةبوتقةفيالعصبياتهذهإلدماج

مجدةشهدتالتينفسهاالمنطقةفيلسقوطهالنهايةفي
.والسياسيالعسكري

–سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية –مجلة أبحاث اليرموك -1
  -جامعة اليرموك –عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

2011–األردن 

:  الملخص
األحداثفيوتأثيرهالهاشاملةبدراسةتخصصبحثًانجدلمأنناالتاريخية،أهميتهاعلىالشخصيةهذهدراسةعلىشجعنا

اإلسالميةالفتوحاتفيدورةتناولتخازمابنشخصعندراساتأيتوجدالبأنهنجزمنكادبلاإلسالم،صدرفيالمختلفة
الباحثينقبلمنمتعمقةقراءةتلقيلمبكرمادةمازالتبهالمتعلقةالعلميةوالمادةالمتناثرةالشذراتأنبجانب،منفردًابُخراسان

.والمؤرخين

  المراجع

الطبعة الثانية ) هـ224ت(األموال ألبي عبيد، القاسم بن سالم 1.
محمد خليل هراس، بيروت دار الفكر للطباعة ـ : تحقيق وتعليق

.م1988
، أبي جعفر محمد بن جرير ) تاريخ األمم والملوك(تاريخ الطبري 2.

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيـــم، قوبلت ) هـ310ت(الطبري 
بمدينة ليدن في " بريل " الطبعة على النسخة المطبوعة  بمطبعة 

.م 1979م، دار المعارف ، القاهرة ، 1879سنة 
ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد 3.

، تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق عمر بن غرامة ) هـ571ت(اهللا،
)هـ1415(العمروي ، الطبعة األولى ، دار الفكر ، بيروت، 

ت (ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري 4.
الكامل في التاريخ ، الجزء األول ، تحقيق مكتب التراث ، ) هـ630

-هـ 1414الطبعة الرابعة ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، 
.م  1994

الدولة األموية في الشرق بين عوامل البناء ـ ومعاول الهدم، محمد 5.
.م1977هـ ـ 1397الطيب النجار، الطبعة الثالثة

ـ الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي محمد ماهر 6.
هـ ـ 1403حمادة، دار النفائس مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

.م1983

العجمييدعبد الها. د
ة اآلدابــيــلــك-قسم التاريخ 

دراسة تحليلية ألبعاد الصراع على –م 691-هـ 72/ -عبد اهللا بن خازم ؟ (
1)خراسان نموذجًا–السلطة في البالد المفتوحة 
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المجلة المؤرخ في تحرير أنور أبو سويلم رئيس . د.خطاب أوفق -مؤتة جامعةالمجلة األردنية للغة العربية فيفي للنشر هذا البحث مؤلف من خمس وأربعين صفحة، ومقبول •
27/6/2012.

إسهام ابن خلدون في تأسيس الصيغة العلمية لدراسة الفولكلور
حصة السيد زيد الرفاعي  . د

قسم اللغة العربية وآدابها–كلية اآلداب 

تمهيد
،البصيرةونفاذاألفق،بسعةخلدونابنعبدالرحمنالعالمةامتاز

أوسبقهممنألحدتتوافرلمالنادرةالسماتوتلك.الثاقبةوالرؤية
تلواالذينالدراسينمنأحديتمكنلمكذلك،الباحثينمنعاصره

الكونيةالمعرفةسبللينيرأضاءهاالتيالشعلةحملمنخلدونابن
خالد،أدبيأثربحقهيالمشهورةخلدونابنمقدمةإن.الشاملة

.ومكانزمانكلفينظيرهعّزالعلمفيودستور

المراجع
.1991، بيروت ، ) تحقيق ( عاصي حجز، المقدمة 1.
الجزء  ، ) تحقيق ( ابن خلدون عبدالرحمن وافي، مقدمة 2.

.1997األول ، لجنة البيان العربي ، 
ساطع ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، الطبعة الحصري 3.

.1963الثالثة ، بيروت ، 
محمد ، النظرية االرتقائية ؛ جذورها في التفكير الطالبي 4.

ندوة ابن . ( العربي اإلسالمي ، وأثرها في مقدمة ابن خلدون 
.1979الرباط ، ) خلدون 

.5Barnes EH. And Becker.H (1952),Social Thought 
from lore to Sciences 2nd Ed. Washington DC.

.6La Coste. Yves.(1984),Ibn Khaldun, The Birth Of 
History and the Past Of the Third Word , Trans 

to English , London.
.7Toynbee.Arnold, (1934) ,A study Of History , 

London.

  النتائج
لقد ثبت لنا فيما ال يدع مجاًال للشك بأن علماء الفولكلور قد استلهموا 

وهذا االستنتاج . أفكار ابن خلدون، وتأثروا بنسقه العلمي المبتكر 
غير المسبوق في مجال دراسة الفولكلور كان نتيجة دراسة متأنية 

، ومقارنة ما ورد فيها من أفكار مع مناهج علم خلدون لمقدمة ابن 
.  الفولكلور ونظرياته ، ذلك من أجل تحقيق الغاية العلمية المنشودة 

العملخطة
بينتربطالتيالقويةاالتفاقأوجهعنالكشفإلىالبحثهذاهدفي

القديمةسواءومناهجهالفولكلورعلمنظرياتوبين،خلدونابنفكر
خلدونابنفكربقيمةالتعريفأجلمنذلك،المعاصرةأومنها

.اإلنسانيالفكريالتراثفيالواضحةوبصماته

  الخاتمة
 Epistemology ofخالصة القول أن نظرية المعرفة لدى ابن خلدون 

Ibn-Khaldun كان لها أثر كبير في تفكير الباحثين األوروبيين ، الذين
على حين أن . أدركوا قيمتها، وتبنوها في صوغ علومهم المختلفة 

الباحثين العرب لم يفطنوا إلى أهمية أفكار ابن خلدون  إال في مرحلة 
وما استعراضنا للتوافق الذي وجدناه بين فكر ابن خلدون .جدًامتأخرة 

وبين نظريات علم الفولكلور ومفاهيمه، والذي  تراوح بين الشبه في 
بعض األفكار ، وبين التماثل الذي يكاد يتطابق، سوى محاولة لتسليط 

الضوء على مبحث آخر من مباحث العلم وضحت فيه بصمات ابن 
.خلدون

الملخص
المعرفية في إرساء القاعدة األساسية لعدد كبير  من ) م1406-1332(لقد أسهمت نظرية العالمة عبدالرحمن ابن خلدون 
ومن . ووضح تأثير ابن خلدون في أغلب نظريات الفولكلور ومناهجه. العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، منها علم الفولكلور 

، ونظرية التحليل النفسي ، والنظرية الثقافي االرتقاء أمثلة ذلك ، النظرية العقلية ، ونظرية إعادة بناء التاريخ ، ونظرية 
باإلضافة إلى استلهام بعض دارسي الفولكلور نظرية العصبية التي ابتكرها ابن . األيدولوجية ، ونظرية  الصيغ الشفهية 

خلدون في وصف بعض األنماط  الشعبية ، عالوة على تماثل  منهج ابن خلدون في وصف الظاهرات الشعبية مع أسلوب 
.الباحثين المعاصرين



اآلداب 

ألبــحــاث ا 77قــطــاع 

R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 10, 2013 A r t s  

mashael2@hotmail.com , m_farghal@hotmail.com

English Reduced Forms in Arabic Translation
Dr. Mashael Al-Hamly & Prof .Mohammed Farghal
Dept. of English Language & Literature

Accepted for publication in Jordan Journal of Modern Languages & Literature

Introduction

Objectives
The project examines authentic Arabic translational data in an English text 
type (science and/or technology oriented material) that usually abounds in 
the use of RLFs, in order to see how translators render them into Arabic. 
Consequently, the study offers a typology of the strategies used along with 
a quantitative and qualitative discussion of each strategy. 

Results
•The data shows that English RLFs in popular scientific discourse require a 
special treatment when translated into Arabic. The most taxing problem is 
to render the technical RLFs in a comprehensible manner while preserving 
the scientific jargon. This usually necessitates combining translating with 
borrowing to ensure that the reader understands the RLF. 
•In the absence of translating, the strategy of borrowing usually involves 
the employment of generic words and post-modification to facilitate 
comprehension, 
•Familiar abbreviations are simply translated into Arabic complete forms.
•Clipped forms usually recover their complete forms in Arabic translation. 
•Blended forms are usually unpacked and subsequently translated into 
Arabic complete forms.
•Editorial decisions by a magazine may sometimes override mainstream 
tendencies as in the invented Arabic acronyms الدنا for DNA and الرنا for 
RNA. 
•Quantity-wise, it is clear that the rendition of most RLFs contributes 
significantly to the verification of the Explicitation Hypothesis, which 
argues that explicitation is an inherent feature of translation activity, i.e., 
the translation is always more explicit than the original.Methods

The material consists of 15 Arabic translations of their Scientific American
originals appearing in Majalat AlOloom, a publication of Kuwait 
Foundation for the Advancement of sciences (KFAS), Kuwait. Each English 
article has been closely examined for RLFs, noting whether the RLF is used 
alone or alongside the full form. Then, the English data are juxtaposed 
with the Arabic translational counterparts, which were carefully subjected 
to both quantitative and qualitative analysis. 

Conclusion
Student translators should be made aware of the highly technical nature of 
scientific discourse. Unlike other types of discourse, scientific discourse is 
full of technical jargon and reduced forms that require a degree of 
scientific knowledge and/or background on the part of the translator.
They should also be familiar with the different categories of lexical 
reduction in English in general and English scientific discourse in particular, 
as well as, the various translation strategies that specialist professional 
translators employ when rendering RLFs in scientific discourse. 

References
•Bankole, Adetola.  (2006). Dealing with Abbreviations in Translation. Translation 
Journal 10(4): 1-11.
•Sharkas, H. (2009). Translation Quality Assessment of Popular Science Articles: 
Corpus Study of the Scientific American and its Arabic Version. Trans-kom 2(1): 42-62. 

Abstract
Reduced language forms (RLFs) can be problematic in Arabic translation because English commonly favors the employment of such forms 
while Arabic opts for reduced forms only infrequently.  The study examines authentic Arabic translational data in an English text type 
(popular science articles) that usually abounds in the use of RLFs, in order to see how translators render them into Arabic. 

Acknowledgements
The present research project titled English Reduced Forms in
Arabic Translation could not have possible without the generous
support of Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences,
under Project Number: 2011110901

Translation Strategies %

Strategy Type Number of occurrences

Translation alone 50 41.6

%

Translation + RLF 27 22.5

%

Arabic generic word + 

Borrowing

22 18.3

%

Borrowing alone 11 9.1%

Borrowing + Acronym 5 4.4%

Translation + Borrowing 5 4.4%

Total 120

The general tendency to use RLFs in written as well as spoken English 
discourse, which is mainly motivated by economy, euphony, and prestige 
and/or professionalism, may cause serious problems to translators in 
first interpreting SLFs and then in rendering them into the Target 
Language (TL). The kind of problems occurring depends on whether the 
language pair involves genealogically related languages, e.g. English and 
other European languages, or those genealogically unrelated languages, 
e.g. English and Arabic. 

Number of occurrences of translation strategies in terms of frequency
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طبيعة الحجاج المنطقي 
محسن المعلم 

قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الكويت

المشروعملخص
ومن.الفلسفيالخطابفياستخدامهوكيفيةالحجاجلطبيعةالمنطقيةاألسستحديدهوالبحثلهذااألساسيةالفكرة
اعتقادلخلقالمنطقيةواألفكارالقضاياتربطالتيالمنطقيةالعالقاتبتحليلسنقومالحجاجطبيعةوتحليلدراسةخالل
يمكنحدأيإلىوهيتساؤالتمنالبحثيثيرهماتحليلعلىبحثناسنركزلذا.عليهيعرضمابدعوىالمخاطبلدى

يكونحدأيإلى،الحجاجلمنطقصوريةمبادئوضعيمكنمدىأيإلى،الصوريالمنطقمننوعًاالحجاجاعتبار
إمكانيةحالةفي،صحيحةمنطقيةوسيلةأنهعلىالحجاجإلىالنظريمكنمدىأيإلى،حجاجيًاالفلسفيالخطاب

.البرهانمنطقمناستعماًالوأكثرواقعيًايكونأنيمكنحدأيإلىالحجاجمنطقوضع

األهداف
تقديم دراسة تحليلية نقدية لطبيعة الحجاج  •
تزايد دور الحجاج المنطقي في البحث  •

العلمي  
تباين وإبراز مفهوم ودور الحجاج المنطقي  •

وأثره على المجتمع والفرد 

منهج البحث 
نعتمد على التحليل والنقد  : المنهج •

هار  ظالمعرفي للموضوع وذلك بغرض إ
الجذور التاريخية والبنية المعرفية  

.  للموضوع 
سنقوم أوًال بانجاز  : على مستوى الخطة •

القراءات الالزمة ومن ثم تحليل مختلف  
األدوات والمعطيات الضرورية للموضوع ،  

ومحورها حول اإلشكالية المدروسة ،  
وأخيرًا صياغتها في شكل بحث ينشر في  

.أحد المجالت المحكمة 
تقديم نتائج  : على مستوى التطبيق •

البحث في مؤتمر علمي وعقد ندوات أو  
سيمنارات لعرض نتائج البحث على طلبة  

وأساتذة القسم والكلية ، ونجري جمًال من  
.  القراءات لطلبتنا في مقرر مدخل المنطق 

النتائج
أ  ـ  نتائج عامة وهي

.أهمية الحجاج المنطقي في الفلسفة•
.أهمية الحجاج المنطقي في اللغة•

ب  ـ  نتائج خاصة 
اإلقناع ، ( صلة الحجاج المنطقي بالسياسية •

)  المقارعة ، الحوار 
اإلقناع دون ( صلة الحجاج المنطقي باألخالق •

).  عنف 
الحجة ( صلة الحجاج المنطقي في اللغة •

)والمحاجة والحجاج 

التوصيات
االستمرار في البحث عن األسس  1.

المنطقية للحجاج  
نشر أبحاث باللغة العربية حول عالقة  2.

.  المنطق بالحجاج 
تنظيم ندوات علمية وفلسفية في هذا  3.

.  المجال 
دراسة عالقة نتائج الحجاج في 4.

.  السياسة واألخالق واللغة 

المراجع
ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد ، تهافت التهافت ، •

.1668تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة  الباجي ، أبو الوليد ، كتاب المناهج في ترتيب الحجاج ، •
تحقيق عبد المجيد تركي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت 

2001. الجويني ، أبو المعالي ، الكافية في الجدل ، تحقيق •
فوقية حسين محمود ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، 

.1979القاهرة ،  ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أحمد الحراني ، الرد •
محمد عبد . على المنطقيين ، تقديم وتحقيق وتعليق د

، مكتبة األزهر ، 1عماد خفاجي ج .الستار النصار ، د 
.1977دار الحمامي للطباعة ، القاهرة  محمد ، رويد ، حول مفهوم الحجاج في الفلسفة ، مجلة •

.  26نقد وفكر ، العدد  النقاري ، حمد ، منطق الكالم من المنطق الجدلي •
الفلسفي إلى المنطق الحجاجي األصولي ، دار األمان ، 

.2005الرباط  سعد ، مارلين ، الحجاج الفلسفي من التنظير النظري •
إلى التطبيقات الوصفية، الجامعة اللبنانية ، كلية التربية ، 

 Ashley, K.D., Modeling legal arguments•.2008إلى 2007
Reasoning with cases and hypotheticals, 
MIT Press Cambridge, MA, USA, 1991 .•Barry, B.M., Political argument, Routledge
& Kegan Paul, London, 1970.•Archbold, A.A Study of Some Argument 
Forms in a Persuasion Dialogue. ISI internal 
doucument, Marina del Rey, California, 
1976.
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Translation Lost in Diglossia
Dr. Shamlan Dawood al-Qenaie & Dr. Mohammad Jasim Bin Naser

Department of English Language and Literature / Faculty of Arts

Overview
Diglossia is a sociolinguistic phenomenon which manifests itself effectively in Arabic-speaking countries. It can be defined as the 
existence of two or more varieties of the same language in a functionally-distributed relationship. The paper analyses the influence of 
diglossia on translation students at two main levels of language: phonology and lexis. 

Objectives of the study
• Identify diglossia in the Kuwaiti context
• Identify the nature of  diglossia in the classroom
• Identify the phonological and lexical mistakes made by students 
when translating, and quantifying them
• Correlate the results 
• Search for recurring patterns
• Search for possible strategies used by students to correct these 
mistakes
• Identify which mistakes are more difficult to tackle

Methods
• Students are from two different levels- beginners and advanced
•Students were classified according to age, gender, and level of 
education

• A translation test -a text to be translated from English into 
Arabic- administered to the students.

• Mistakes were categorised and quantified.
•Results obtained are correlated against age, gender, and level 
of education
•Conclusions and recommendation regarding the influence of 
diglossia on the process of translation are drawn.

Hypotheses
• Students will make mistakes as a direct result of the influence 
of their mother tongue, which is Kuwaiti Arabic.

• Phonological influence of the dialect will be the higher-ranking 
in terms of number of instances

• Lexical influence will be more difficult to tackle than the 
phonological one.

References
• Anghelescu, Nadia (1974): “Arabic Diglossia and its Methodological Implications”,
Romano-Arabica, 1:81-92.

•Alrabaa, Sami (1986): “Diglossia in the Classroom: The Arabic Case”, Anthropological
uistics , 28(1):73-79.

•Bellos, David (2011) Is That a Fish in Your Ear? Translation and the Meaning of
Everything. New York: Faber & Faber, Inc.

•Daher, Jamil (1996): “Phonological Variation in Syrian Arabic: Correlation with Gender, 
Age and Education”, in M. Eid & R. Ratcliffe (eds.), Perspectives on Arabic Linguistics. 
Papers From the Tenth Annual Symposium on Arabic Linguistics. Current Issues in 
Linguistic Theory, 10:239-69, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

•Das, Bijay (2011) A Handbook of Translation Studies. New Delhi: Atlantic Publishers.

Fig. 1: Diglossia  seen as consisting of FIVE discrete levels

Fig. 2: A classical view of diglossia

Preliminary Results
• Kuwaiti Arabic manifests itself as greatly affecting the 
process of translation from the source language (English) into 
the target language (Arabic). Therefore, diglossia indeed 
interferes with the quality of translation.
• Phonological interference accounted for the majority of 
mistakes made by the students.
• Male students were less prone to the influence of the dialect 
than females.
• Students, both males and females, ranked lexical 
interference as more difficult to tackle during the translation 
process than the phonological influence.

•Di, Hin (2006): On Translation. Hong Kong: City University of Hong Kong 
Press.

•Dickins, James, et al (2002) Thinking Arabic Translation: London: 
Routledge

•Faiq, Said (2007) Trans-lated: Translation and Cultural Manipulation.
Lanham: University Press of America.

•Ferguson, Charles (1959a): “Diglossia”, W rd, 15:325-40.

•Grossman, Edith (2010) W y Translation Matters. New Haven: Yale 
University Press.

•Katan, David (2004) T anslating Cultures: An Introduction for Translators, 
Interpreters and Mediators. Manchester: St. Jerome Publishing.

Dr. Shamlan Dawood al-Qenaie Dr . Mohammad Jasim Bin Naser
shamlanalqenaie@hotmail.co.uk                   mbinnaser@gmail.com 



ألبــحــاث ا قــطــاع 

10 مارس 2013 العلمي -  الملصق  يوم 

10

R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 10, 2013 A r t s  

Introduction to Kuwait: Society and 
Demography
• Geographically and historically, Kuwait was divided into four 

main parts or areas.
• Pearl diving and seafaring were the main sources of income 

for the people of Kuwait. But these began to diminish slowly 
when Kuwait exported the first shipment of oil in 1945.

• What is today known as Kuwait City transformed from a 
residential area surrounded by three large walls (built to 
protect it from outsiders) to the capital of Kuwait. In 1957,
shortly before Kuwait’s full independence, the government 
demolished all three walls and relocated the residents of the 
main four areas outlined above to the outskirts, where new 
residential areas were developed.

• This social adjustment to the Kuwaiti community caused by 
the relocation of inhabitants to new areas, and triggered by 
the “Oil Age”, transformed Kuwait and the life-style of its 
people on all levels, including the linguistic level.

Objectives

• To provide an overview of the society of Kuwait
• To analyse the origin of Kuwaiti Arabic (KA) and its 

development
• To establish the relationship between Kuwaiti Arabic and 

standard Arabic
• To consider differences between Kuwaiti Arabic and standard 

Arabic by outlining and identifying methodically the linguistic 
features of both

• To consider the lexical peculiarities of Kuwaiti Arabic through 
examining its phraseological structure through metaphorical 
fixed expressions known as ‘idioms’. Phraseology can be 
defined as the linguistic study of metaphorical fixed 
expressions.

Results

• Population of Kuwait is 3,328,136, of which only 31.2%
(1,038,598) form the Kuwaitis, males and females.

• The population of Kuwait can be mainly divided into 
four groups: according to creed, Sunni or Šīʿa ;
according to origin, ḥathar ‘civilised/sedentary people -
city dwellers’, or Bedouins.

• The argument that Kuwaiti Arabic is derived directly 
from MSA is supported by the fact that 85% of the 
lexicon of KA is Pure Arabic, while the remaining 15%
is borrowed from English, Farsi, Hindu, Turkish, and 
French.

• General lexis of KA includes fixed phrases that behave 
exactly like Arabic counterparts.

• These phrases are part of what is called phraseological 
items, which are part of phraseology.

• KA consists of many idioms that do not behave as 
single words and cannot be interpreted literally.

• Thus, understanding the KA idioms involves 
understanding the intended meaning of these idioms. 

• For example, the KA idioms  غسل , شاد الظهر, بالمايعروقه
,شراعه and بخور السوق  cannot be understood literally and 

have to be rendered figuratively. 

Methods

• Group observation
• Collecting data from old plays and TV shows from Kuwait’s  

dramatic repertoire
• Researching Kuwaiti Arabic dictionaries and encyclopedias
• Interviews with language historians 
• Interviews with Kuwaiti Arabic specialists

Conclusion

• Kuwaiti Arabic is a social dialect of standard Arabic.
• In the process of historical development, KA was 

formed and developed through a process of linguistic 
contact. 

• Phraseology exists in KA as in standard Arabic.
• KA idioms behave like their MSA counterparts, as both 

behave as fixed expressions and cannot be 
understood literally.

Dr. Shamlan Dawood al-Qenaie Dr . Mohammad Jasim Bin Naser
shamlanalqenaie@hotmail.co.uk                                    mbinnaser@gmail.com 
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:األهداف
منجزءعلىالضوءإللقاءالدراسةهذههدفت
الفترةخاللالكويتلدولةالخارجيةالعالقاتتاريخ

السياسةتطورورصدم،1904-1896من
السباقغمرةفيالخليجبمنطقةالروسيةالخارجية
وكيفاالستعمارية،القوىمنالعديدمعوالتنافس
الروسيةالتحركاتتلكاحتواءمباركالشيخاستطاع

تارةبوجههاوالوقوفوصدهاتارةمجاراتهابينما
خاللهامنروسيااستطاعتلووالتيأخرى،
الخليجخريطةلكانتالكويتأرضعلىالتواجد
خاصةاآلن،عليههيماتغايركلهااليومالعربي

في  ازدواجيةوميلوجودعلىتؤكدالمصادروأن
فيالموجودةالقوىمعوتعاملهمباركسياسة

الضغوطقوىبمعادلةالمتكررةومحاوالتهالمنطقة
.كروسياأخريبقوىبريطانياقبلمنعليه

:النتائج
بشكلأسهمابريطانياومباركالشيخإنالقوليمكن
كانفقد،الروسيةالتحركاتتلكإفشالفيوفعالكبير

وأنصالحهغيرفيالقوىميزانأنمدركامبارك
تلكعنبنفسهاتنألمماإذاللخطرمعرضةالكويت

صدهايتمكانالروسيةالتحركاتأنكماالصراعات،
قبلمنأومباركقبلمنسواءالبدايةمنذتطويقهاأو

بأقلالنهايةفيتصفيتهاعلىعملماوهوالبريطانيين
تحقيقفيالنهايةفيالروسفشلو،الممكنةالخسائر

العربيالخليجمنطقةفيلهممستقرسياسينفوذ
.الخصوصوجهعلىوالكويت

عدد  –مجلس النشر العلمي –منشور بالمجلة العربية للعلوم اإلنسانية -1
110عدد -جامعة الكويت   -2010ربيع -) 136-93( الصفحات من 

: الملخص
والتيم)1904-1896(العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفيالكويتتجاهالروسيةالتحركاتالدراسةهذهتتناول

كذلك،العالمفيالكبرىاالستعماريةالقوىمنالعديدأنظارمحطوأصبحتالكويتلموقعاإلستراتيجيةاألهميةفيهاازدادت
إلىملمحًة،العربيالخليجمنطقةفينفوذهاعلىالسلبيةوتأثيراتهاالتحركاتتلكمنالبريطانيةالحكومةموقفالدراسةتستعرض

بعضوأن،الروسيةالتحركاتتلكاتجاهاتتحديدفيكبيردورًالهاكانواالقتصاديةالجغرافيةالوجهتينمنالكويتأهمية
  عامالحمايةاتفاقيةعقدإلىبعدفيماأدتالتيالمباشرةاألسبابمنكانتوالتحركات  المحاوالتمنوغيرهاالروسيةالمشاريع
.م1899

المراجع
عشرأربعة،التاريخيالقسم،الخليجدليل،ج.جلوريمر،1.

    قطر،أميربمكتبالترجمةقسم،منقحةطبعه،1ج،جزء
ت.دقطر،

ترجمةالحديث،العربيةاألقطارتاريخفالديمير،لوتسكي،2.
دار  بيروت،،8طروشين،يوريمراجعةالبستاني،عفيفة

م1985الفارابي،
روسيابينالتاريخيةالعالقاتحوللمحه  على،حسين،أبا3.

التاريخيةالوثائقمركزالوثيقة،مجلةالعربية،الخليجودول
1994ينايرالثامنة،السنة،35العددبالبحرين،

،1طالعربي،الخليجفيالسياسيةالتيارات،صالح،العقاد4.
1974،المصريةاالنجلومكتبة،القاهرة

التاسعالقرنخاللالدوليةوعالقاتهاالكويت،بونداريفسكي5.
،1ط،سالمةماهرترجمة،العشرينالقرنوأوائلعشر

م1994الكويتية،والدراساتالبحوثمركزالكويت،
  

الهاجريعبد اهللا . د
ة اآلدابــيــلــك-قسم التاريخ 

الشيخ مبارك بين التطلعات الروسية والمصالح البريطانية( 
)19041–1896في الكويت 

:المنهجية
األرشيفوثائقمنعددعلىالدراسةاعتمدت
عربيةأخرىرئيسيةمصادربجانبالروسي
وقد،الروسيهالتحركاتتلكترصدوأجنبية
منوالوثائقالمصادرهذهمعالدراسةتعاملت
.أخرعلىجانبتغليبمحاولةدونحيادييمنطلق
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Addiction to Blackberry Messenger (BBM) and 
WhatsApp is nothing to “LOL” about

Abdullah J. Sultan, PhD
Department of Management & Marketing, College of Business Administration, Kuwait University 

Objectives
The current research
examines BBM and
WhatsApp consumers and
identifies possible personality
traits that influence consumer
attitudes toward these
services using a sample of
consumers in the Middle
East.

Conclusion
It can be said that BBM &
WhatsApp can be a great
help to individuals. They
can also bring people
closer no matter how great
their distance is from one
another. However, when
using BBM & WhatsApp,
one should always observe
self-control in order to avoid
addiction to these services
that could ultimately result
in degradation of personal
communication skills.

Abdullah Sultan, PO Box 5486, Safat,
130555 Kuwait; asultan@cba.edu.kw
Funded by OVPR Kuwait University 

(IM01/12)

Methods
An online survey was
conducted on a sample of
552 BBM & WhatsApp users
in Kuwait. The survey
measures participants’ social
anxiety, extraversion,
addiction to BBM and
WhatsApp, usage frequency,
service importance,
perceived addiction, and
reasons for using these
services. 237 participants
were using BBM and 315
were using WhatsApp.

Attitudes 
toward BBM 
& WhatsApp

Social Anxiety

Addiction to 
BBM & 

WhatsApp
Extraversion

Results
Regression results indicate
that extraversion and social
anxiety traits are significantly
related to consumer attitudes
toward BBM and WhatsApp
services. Also, it was found
that addiction to these services
played a mediating role in the
examined effect. Furthermore,
more than 53% reported
using BBM and WhatsApp
more than 7 times per hour
and 33% perceived
themselves to be addicted to
BBM and/or WhatsApp.

Abstract
Lately, the usage of mobile instant messaging technologies such as Blackberry Messenger (BBM) and WhatsApp services has increased dramatically in
the world. Unfortunately, this advanced communication technology does not come without problems. In this research, the researcher argues that BBM
and WhatsApp services, just like other forms of computer-mediated communication (CMC), may have made noticeable improvements in consumer lives,
but in the same time caused serious social and personal problems including addiction to these services. Amazingly, this topic has received little
attention from social psychologists and consumer behaviorists in order to understand the factors that cause consumers to develop problematic mobile
use. Therefore, the current research examines BBM and WhatsApp consumers and identifies possible personality traits that influence consumer
attitudes toward these services using a sample of consumers in the Middle East. Results of the survey with 552 BBM and WhatsApp consumers
indicate that extraversion and social anxiety traits are significantly related to consumer attitudes toward BBM and WhatsApp services. Furthermore, it
was found that addiction to these services played a mediating role in the examined effect. Implications and future research directions were discussed at
the end of the research.
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Recommendations
There is an exchange rate policy implication can be drawn from our findings. This is as Kuwait is 
conducting a currency basket to manage its exchange rate policy. This currency basket has made 
the KD less volatile vis-à-vis major currencies due to the composition of the currency basket. The 
currency basket is constructed to reflect the currencies of major trading partners to Kuwait. This is 
what makes bilateral trade between Kuwait and its major trading partners, in our result, is not so 
sensitive to changes in KD vis-à-vis major currencies exchange rate volatility. The continuing of 
using the currency basket policy for the KD will insure the stability in exchange rate, and as a result 
the decision to trade to not be affected negatively to variation in exchange rate of the KD. 
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Impact of Exchange Rate Variation on the Direction
of Trade Flows; Evidence from the case of Kuwait

Dr.Nayef N. Al-shammari
Department of Economics, Faculty of Business Administration, Kuwait University

Abstract
This paper investigates the impact of real exchange rate volatility between Kuwait

and its major trading partners on their bilateral trade volume. The data set covers

169 countries over the period from 1990 through 2005. The model is estimated using

an augmented gravity model with fixed effects specification. Findings show that the

impact of Kuwaiti Dinar (KD) exchange rate volatility vis-à-vis major trading partners

is estimated to positively influence export flows from U.S and U.K to Kuwait. At the

same time, the impact on export flows from Kuwait to U.S, Singapore, and Korea

becomes also positive.

Objectives 
The main focus of this study is investigating the impact of exchange rate fluctuations 
on the direction of export flows from/to Kuwait with its main trading partners. 

Results
The findings of this paper show that the effect of exchange rate variation for Kuwait
is found to be statistically significant but the magnitude is small (not bigger than 2
percent). The very small effect in terms of size suggests that the trade flows between
Kuwait and its major trading partners are not so sensitive to variations in exchange
rates between Kuwait and its partners. Particularly, we find that the impact of real
exchange rate volatility between KD vis-à-vis Kuwaiti major trading partners on
bilateral their trade to be positive. For Kuwaiti imports coming from its main trading
partners, an interpretation for the results can be drown from the fact that Kuwaiti
firms are more likely to depend heavily on intermediate and final imported products,
so more variation in bilateral exchange rates between KD and currencies of U.S, and
U.K may not change the decision for these firms to imports from these partners,
however will make it as an incentive to import more.
With regard to exports flows from Kuwait to its trading partners, the effect of
exchange rate variation is found to be positive for Kuwaiti exports to U.S, Singapore,
and Korea. An explanation for the positive finding is that since oil and natural gas
represent almost above 90 percent of Kuwaiti exports and global demand for oil is
inelastic, then any appreciation in KD exchange rate should not have an effect on
Kuwaiti exports. The exports of Kuwait, however, may increase due to an overvalued
KD exchange rate. Therefore, any appreciation of KD vis-à-vis major currencies
means an appreciation for U.S dollar initially, indicating that oil price becomes
overvalued (as oil is priced globally in U.S dollar) when the dollar appreciates. In
order to avoid the exposure to the exchange rate movements, these expensive oil
exports makes the exporter (Kuwait in this case) trade such sale transactions
through the derivatives markets such as forward markets, option, and futures
contracts.

Table 3. Fixed Effects Results (Exports from Trading Partners to Kuwait)

Table C1. Kuwaiti Exports (average percentage for each period during 1990 - 2005)

Table 4. Fixed Effects Results (Exports from Kuwait to Trading Partners)

Note:  The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy
* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Source: Direction of Trade, IMF, 2007

Table C2. Kuwaiti Imports (average percentage for each period during 1990 - 2005)

Source: Direction of Trade, IMF, 2007

Research Methodologies
The data sample covers 169 countries throughout the period from 1990 to 2005.We 
use an augmented gravity model, including country and time fixed effects. 

Dependent variable: Log Export Volume Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects
Log Distance -1.447***

(-193.69)
-1.446***
(-193.67)

-1.446***
(-193.67)

-1.446***
(-193.67)

Log GDP 0.248***
( 36.12)

0.247***
( 36.11)

0.248***
( 36.13)

0.247***
( 36.10)

Language 0.816***
(47.86)

0.816***
(47.86)

0.816***
(47.84)

0.816***
(47.86)

Border 0.853***
(25.33)

0.853***
(25.34)

0.853***
(25.34)

0.853***
(25.34)

FTA 0.462***
(22.39)

0.462***
(22.40)

0.462***
(22.42)

0.462***
(22.41)

Landlocked 0.018
(0.16)

0.019
(0.17)

0.018
(0.16)

0.018
(0.16)

Island 0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

Exchange Rate Volatility 14.045***
(3.80)

13.900***
(3.70)

17.430***
(4.25)

13.627***
(3.63)

Monetary Union 1.127***
(19.27)

1.127***
(19.28)

1.128***
(19.28)

1.127***
(19.27)

EX(USA  and Kuwait) 84.436***
(2.88)

EX(Japan  and Kuwait) 27.391
(1.68)

EX(Germany  and Kuwait) -10.645
(-1.17)

EX(U.K  and Kuwait) 35.854**
(2.10)

Obs. 173764 173764 173764 173764
Adj. R2 0.7003 0.7003 0.7003 0.7003

Note: The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy

* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Dependent variable: Log Export Volume Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects

Log Distance -1.447***
(-193.68)

-1.446***
(-193.67)

-1.446***
(-193.68)

-1.446***
(-193.67)

Log GDP 0.248***
( 36.12)

0.248***
( 36.12)

0.247***
( 36.08)

0.247***
( 36.11)

Language 0.816***
(47.85)

0.816***
(47.84)

0.816***
(47.84)

0.816***
(47.84)

Border 0.853***
(25.33)

0.853***
(25.34)

0.853***
(25.34)

0.853***
(25.33)

FTA 0.462***
(22.40)

0.462***
(22.42)

0.462***
(22.39)

0.462***
(22.40)

Landlocked 0.019
(0.17)

0.018
(0.16)

0.019
(0.17)

0.019
(0.17)

Island 0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

0.263**
(2.47)

Exchange Rate Volatility 14.322***
(3.88)

16.190***
(4.30)

11.221***
(2.94)

14.500***
(3.93)

Monetary Union 1.127***
(19.27)

1.128***
(19.29)

1.126***
(19.27)

1.127***
(19.28)

EX(USA  and Kuwait) 64.271**
(2.19)

EX(Japan  and Kuwait) -17.611
(-1.08)

EX(Korea and Kuwait) 51.238***
(3.80)

EX(Singapore and Kuwait) 65.540*
(2.01)

Obs. 173764 173764 173764 173764
Adj. R2 0.7003 0.7003 0.7003 0.7003

Appendix C. Kuwait Trade with its Main Partners

EXPORTS TO 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005

Average of 

entire 

Period

U.S 12.5 20.5 10.0 21.9 21.4 24.5 23.4 20.1

19.3

JAPAN 5.5 13.2 7.7 12.1 12.1 13.4 12.0 12.1

11.0

SOUTH KOREA 4.8 7.0 4.1 10.2 11.0 12.9 14.3 14.5

9.9

SINGAPORE 2.7 6.9 3.7 8.2 7.0 7.5 10.2 10.4 7.1

IMPORTS FROM 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005

Average of 

entire 

Period

U.S 20.1 18.1 15.3 15.2 13.9 12.5 13.6 13.6

15.3

JAPAN 13.8 13.9 10.5 13.0 13.2 9.0 10.5 8.2

11.5

GERMANY 9.0 8.8 7.7 7.2 7.3 8.6 9.5 11.4

8.7

U.K 7.7 6.1 6.5 6.3 5.8 7.6 5.9 5.6

6.4
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Recommendation 
The policy implication is that GCC and EU governments should take into consideration the potential of trade 
expansion when they establish the proposed FTA. More importantly such agreement should maintain more 
attention to sectors most expected beneficiary of the GCC-EU FTA. Particularly, trade potential between GCC and 
EU countries will be more important in sectors mentioned above.
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GCC Trade Potentials with EU Members
Dr.Nayef N. Al-shammari

Department of Economics, Faculty of Business Administration, Kuwait University

Abstract
This paper investigates potentials of trade between GCC and EU countries. The data set covers around 33 countries over the period from 1980 through 2008. The model is
estimated using an augmented gravity model with fixed effects specification to identify the impact of GCC-EU Economic Cooperation Agreement on their bilateral trade at the
aggregate trade level as well as disaggregate trade level. Findings show that the indicated economic agreement enhances bilateral aggregate exports between GCC and EU
countries by 211%. However, the size of the economic agreement effect is much smaller based on disaggregate data. Findings show that the investigation at the sector level
explores the benefit of Economic Cooperation Agreement between GCC and EU countries to depend mainly on the level of intra-regional trade in some particular sectors than
others. This study explores that EU-GCC trade has definite potential to be expand trade through the proposed Free Trade Agreement.

First book in Business 
Incubation Middle East (2008)

Research Methodologies
I test predictions of the model using data for aggregate trade and disaggregate trade over the
period 1980 to 2008. The data included in this study cover 33 countries. The estimated model
used in this study includes panel specification. The model is estimated in two ways, first with
aggregate trade data and then with data by sector. The model also is estimated using gravity
framework.

Objectives 
In this study I will focus on the impact of the existing economic cooperation agreement
between GCC and EU countries on their bilateral exports. In particular I test predictions about
the main determinants of export flows between EU countries and GCC countries. I will present
evidence on the trade determinants and impact of economic cooperation agreement at the
aggregate level as well as sectoral level. Studying different sectors is important as some
economic policies may concentrate on specific sectors than others. Therefore, that would help
explaining the trade potential for establishing a Free Trade Agreement between GCC and EU.

Results
I estimate that the effect of the cooperation economic agreement between the GCC and EU
countries on the bilateral-EU trade to be significant with positive sign at the aggregate level. At
the disaggregate level, the effect of the cooperation economic agreement is positively
significant and robust to be concentrated on sectors such as the beverage and tobacco sector
(SITC1), the crude material except fuels (SITC2), manufactured goods (SITC6), machinery
(SITC7), and miscellaneous manufactured articles (SITC8) . However, the effect of the
cooperation economic agreement between the GCC and EU countries on their bilateral trade is
not significant for sectors such as mineral fuel sector (SITC3), animal and vegetable oils
(SITC4), chemicals and related products sector (SITC5).

Table 1: Key Characteristics of EU and GCC member countries, 2008

Source: EUROSTAT, GCC Secretariat, IMF DoTs

Source: EUROSTAT, IMF DoTs

Table 2: Trade EU with GCC

Table 7. Results; Beverage and Tobacco Sector (SITC 1)

Key Economic Indicator GCC EU

GDP per Capita (Thousand US dollar) 28.30 30.74

Intra-regional trade (% total trade) 6.26% 34.71%

Openness 65% 65%

Nominal GDP (Billion US dollar) 1059.9 18387.5

EU Trade with GCC

Share of Total EU Exports Share of Total EU Imports

2008 5.3% 2.4%

Average Growth

2004-2008

13.7% 9.3%

GCC Trade with EU

EU Share of Total Exports EU Share of Total Imports

2008 8.1% 29%

Average Growth

2004-2008

10.2% 17%

Main EU Exports to the World

SITC Code SITC Section Share of Total (%)

SITC 7 Machinery & Transportation Equipment 43.5%

SITC 5 Chemicals & Related Products 15.4%

SITC 6 Manufactured Goods Classified Chiefly by Material 13.6%

Main EU Exports to the GCC

SITC Code SITC Section Share of Total (%) Share of Total EU

Exports (%)

SITC 7 Machinery & Transportation Equipment 51.8% 6.3%

SITC 6 Manufactured Goods Classified Chiefly by Material 15.7% 6.0%

SITC 8 Miscellaneous Manufactured Articles 11.7% 5.8%

Table 5: Disaggregate EU Trade with GCC

Source: EUROSTAT

Dependent variable: Log  Export Volume Pooled OLS Fixed Effects Fixed Effects

Log Distance -1.218***
(-12.43)

-1.240***
(-12.46)

-1.158***
(-11.85)

Log GDP 0.877***
(36.70)

0.873***
(35.92)

0.900***
(37.12)

Log Per Capita GDP -0.157***
( -3.51)

-0.162***
( -3.53)

-0.065
( -1.41)

Language 0.555*
(1.85)

0.538*
(1.77)

0.731***
(2.43)

Border -0.294
(-0.97)

-0.290
(-0.95)

-0.246
(-0.81)

ECA 0.513***
( 3.19)

0.496***
( 3.03)

0.557***
( 3.50)

Landlocked 0.445***
( 2.42)

0.394**
( 2.13)

0.499***
( 2.70)

Island -0.049
(-0.30)

-0.017
(-0.11)

-0.081
(-0.50)

Fixed Effects None Exporter Importer
Obs. 1075 1075 1075
Adj. R2 0.6245 0.6287 0.6385

Note: The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy
* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Table 12. Results; Manufactured Goods Classified Chiefly Materials Sector (SITC6)

Note: The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy
* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Table 8. Results; Crude Material, Inedible, except Fuels Sector (SITC2)

Dependent variable: Log  Export Volume Pooled OLS Fixed Effects Fixed Effects

Log Distance -1.657***
(-17.45)

-1.589***
(-16.56)

-1.657***
(-17.46)

Log GDP 1.088***
(41.12)

1.073***
(40.28)

1.084***
(41.00)

Log Per Capita GDP -0.640***
( -16.34)

-0.545***
(-13.31)

-0.540***
(-12.29)

Language 0.417
(1.49)

0.341
(1.22)

0.242
(0.87)

Border 0.034
(0.12)

0.079
(0.28)

0.028
(0.10)

ECA 0.610***
( 3.91)

0.492***
( 3.11)

0.753***
( 4.83)

Landlocked -0.729***
( -4.38)

-0.468***
( -2.65)

-0.871***
(-5.20)

Island -0.231
(-1.29)

-0.429***
(-2.40)

-0.242
(-1.37)

Fixed Effects None Exporter Importer
Obs. 1428 1428 1428
Adj. R2 0.5878 0.6047 0.6135

Dependent variable: Log Export Volume Pooled OLS Fixed Effects Fixed Effects
Log Distance -1.191***

( -14.06)
-1.160***
( -13.63)

-1.191***
( -13.93)

Log GDP 1.135***
(55.71)

1.115***
(53.99)

1.125***
(54.51)

Log Per Capita GDP -0.242***
(-7.06)

-0.242***
(-7.06)

-0.254***
(-7.25)

Language 2.125***
( 8.52)

1.986***
( 7.98)

1.913***
( 7.61)

Border 0.042
( 0.15)

0.117
( 0.43)

-0.002
(- 0.01)

ECA 1.031***
( 7.74)

0.875***
(6.54)

1.100***
(8.22)

Landlocked 0.701***
( 4.92)

0.833***
( 5.61)

0.524***
( 3.62)

Island 0.730***
( 5.31)

0.567***
( 4.13)

0.695***
( 5.05)

Fixed Effects None Exporter Importer
Obs. 1857 1857 1857
Adj. R2 0.6678 0.6797 0.6784

Table 6. Aggregate Trade- Results; 

Note: The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy
* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Note: The table reports t-statistic in parentheses
Regressions include exporter dummy, importer dummy and time dummy
* Significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

The constant, year dummies, country fixed effects not reported

Dependent variable: Log  Export Volume Pooled OLS Fixed Effects Fixed Effects

Log Distance -1.213***
(-9.93)

-1.214***
(-9.91)

-1.186***
(-9.47)

Log GDP 0.769***
( 22.43)

0.757***
( 22.21)

0.748***
( 21.31)

Log Per Capita GDP -0.106*
( -1.92)

0.001
( 0.01)

0.012
( 0.20)

Language 1.215***
(3.50)

1.346***
(3.88)

1.088***
(3.07)

Border 0.385
(1.09)

0.361
(1.01)

0.244
(0.68)

ECA 0.667***
( 3.24)

0.602***
( 2.93)

0.857***
( 4.07)

Landlocked -1.042***
( -4.80)

-0.814***
( -3.51)

-1.178***
( -5.26)

Island -0.366*
(-1.64)

-0.455**
(-2.06)

-0.421*
(-1.84)

Fixed Effects None Exporter Importer
Obs. 1202 1202 1202
Adj. R2 0.3796 0.4101 0.3929
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Dependent variable: Log FDI Random Effects Random Effects Random Effects 
Log GDP 0.7388**

(3.71)
Log Infrastructure 0.3702***

( 2.66)
0.7359***

(6.70)
0.3715***

(2.68)
Log Financial Deepening 0.4566***

(3.55)
0.5701***

(3.43)
0.5234***

(3.55)
Log Trade Openness 2.1733***

(7.49)
2.2312***

(7.51)
2.1720***

(7.49)
Log Population 0.6859***

(2.76)
1.3740***

(8.02)
1.4243***

(8.87)
Log GDP Growth 0.2881**

(2.13)
Log GDP Per Capita 0.7390***

(3.77)
Obs. 275 262 275
Adjusted R2 0.7827 0.7653 0.7827

Foreign Direct Investment in Developing Asia According to Location Advantage Hypothesis
Dr.Nayef N. Al-shammari

Department of Economics, Faculty of Business Administration, Kuwait University

Abstract
This paper investigates the location factors of Foreign Direct Investment (FDI) flows across Asian developing countries. The data set covers
ten selected developing countries in Asia using yearly data over the period from 1975 through 2009. The Hausman’s specification test is
conducted to compare results of fixed effects to random effects. Panel unit root tests confirm the stationary of all variables at their levels.
Results indicate that location determinants of FDI are important in attracting FDI flows for Asian developing countries. Our findings show that
main determinants of FDI for Asian developing countries include the market size, infrastructure development, trade openness, financial
deepening, GDP growth, economic development, and human capital. Estimates are robust in different econometrics specifications and show
that the FDI flows into Asian developing countries are encouraged through economic size, financial deepening, development in infrastructure,
trade openness, GDP growth, economic development, and human capital.
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Research Methodologies
The data included in this study cover ten countries throughout the period from
1975 to 2009. The country dataset includes Malaysia, Indonesia, Philippines,
Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, India, Singapore, and Thailand.
According to this study, we use a panel model corrected by Hausman’s (1978)
specification test. We test predictions of the model using yearly data over the
period 1975 to 2009. The theoretical framework adopted by Dunning (1981) is
used to identify the location determinants of FDI for Asian developing countries.

Objectives 
In this study, we investigate the main location factors of FDI across countries
from developing Asia. Studying such a case is important for several aspects.
First, studying the net inflow for the case of developing Asia countries shows the
extent to which these countries determine factors affecting net flows of capital
during a large time period horizon (1975-2009). Second, adopting the theoretical
framework of Dunning’s (1981) helps explaining the location advantage
hypothesis for the Asian developing countries. Furthermore, we use several
specifications at which the Hausman test is used to choose the appropriate
method. Finally, based on results of this study, we can draw several policy
implications for the policy makers in developing Asia to control FDI flows.

Results
Findings show that all of the estimated coefficients for variables of FDI
determinants are significant and show the expected signs. The net FDI flows for
developing Asia is estimated to increase with a big market size, high
infrastructure development, economic openness, high financial deepening, high
GDP growth, high GDP per capita, and high number of population. Results of
fixed effect and random effects techniques are robust to the findings of pooled
OLS. However, after controlling both random effect and fixed effect, the approach
of random effect is chosen according to Hausman test.

Dependent variable: Log FDI Pooled OLS Pooled OLS Pooled OLS
Log GDP 0.7344***

(4.49)
Log Infrastructure 0.4256***

( 3.52)
0.7345***

(7.11)
0.4267***

( 3.52)
Log Financial Deepening 0.4022***

(3.31)
0.4532***

(3.8)
0.5011***

(4.26)
Log Trade Openness 2.0214***

(7.05)
2. 4215***

(8.78)
2.0201***

(7.05)
Log Population 0.6330***

(3.24)
1. 3735***

(14.33)
1.3661***
(14.95)

Log GDP Growth 0.3770***
(2.66)

Log GDP Per Capita 0.7346***
(4.50)

Obs. 275 262 275
Adjusted R2 0.7791 0.7651 0.7791

Table 3. Benchmark Results; Pooled Sample

Note: The table reports t-statistic in parentheses, *significant at 10%; **significant at 5%; ***significant at 1% Robust standard errors (white test)

Dependent variable: Log FDI Fixed Effects Fixed Effects Fixed Effects 
Log GDP 0.6277**

(2.43)
Log Infrastructure 0.3942***

( 2.68)
0.5600***

(4.19)
0.4012***

(2.67)
Log Financial Deepening 0.4674***

(3.76)
0.4765***

(3.72)
0.4867***

(3.60)
Log Trade Openness 2.1443***

(6.67)
1.8644***

(5.65)
2.2386***

(6.67)
Log Population 1.0177

(1.30)
2.7156***

(4.20)
1.6394**

(2.22)
Log GDP Growth 0.3046**

(2.25)
Log GDP Per Capita 0.6250**

(2.42)
Obs. 275 262 275
Adjusted R2 0.7405 0.1621 0.7412

Note: Table reports t-statistic in parentheses, *significant at 10%; **significant at 5%; ***significant at 1% Robust : The standard errors (white test)

Table 4. Fixed Effects

Table 5. Random Effects

Note: The table reports t-statistic in parentheses, *significant at 10%; **significant at 5%; ***significant at 1% Robust standard errors (white test)

Dependent variable: Log FDI Differences between RE 
and FE

Differences between RE 
and FE

Differences between RE 
and FE

Log GDP -0.1151
Log Infrastructure 0.0431 -0.1562 0.0232
Log Financial Deepening 0.0076 0.0062 0.0044
Log Trade Openness -0.0442 -0.3687 -0.0446
Log Population 0.3322 1.3407 0.2148
Log GDP Growth 0.0162
Log GDP Per Capita -0.1152
chi2(5) 1.02 6.93 1.01
Prob>chi2 0.9613 0.2261 0.9617

Table 6. Hausman Test

Recommendations
Results of this study can draw several policy implications. First of all, developing 
the financial and economic system in Asian developing countries may lead to 
attract more FDI flows. This is can be reached through reducing the trade 
restrictions as well as building appropriate infrastructure in these countries. 
Improving the economic system though needs tangible steps to more reliance on 
the private sector to lead the economic activities away from the government 
restrictions. Besides that, policies of privatizations can also lead to create a 
competitive local market which may attract more flows of foreign investments. In 
addition, the Asian policies regarding increasing the economic size lead to create 
a bigger market with increasing number of consumers to absorb foreign 
investments. It is noteworthy that efforts must also be made by all these Asian 
developing countries to evaluate the economic benefits of such increase in the 
FDI inflows in terms of new technology, producing competitive products, creating 
new jobs, and enhancing developed management techniques. 
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  :المقدمة
علىتحرصالتيالطالبيةالخدماتأهممنالتسجيليعتبر

األولوياتمنتعتبروالتيالجامعي،التعليممؤسساتتطويرها
تحسينعلىمستمرةبصورةوالعمل،بهااالهتماميجبالتي

عندالخدمةهذهاستخدامالطلبةعلىللتيسيروتطويرهاإجراءاتها
المؤسساتمنالكثيرحرصتوقد.الدراسيةللمقرراتالتسجيل
استخدامفيالتطورمعسيماوالالخدمةهذهتطويرعلىالتعليمية
أحدثتوالتيالجامعي،التعليممؤسساتفيالتكنولوجيةالوسائل

Marshallأوضحوقد.خدماتهامنالكثيرتطويرفينوعيةنقلة
and Gregor تلكفيالمعلوماتتقنيةاستخدامأن(2002)

منالمزيدوإجراءمتجددةتعليميةبيئةإيجادفيساهمالمؤسسات
صناعةمجالفيالتطورأسهموقد.متعددةمجاالتفيالتغييرات

التغييرات،إلجراءواضحةضغوطإحداثفيالجامعي،التعليم
فيالتكنولوجيااستخداماتتسهيلحولالعالميالتنافستشمل

.الطالبيةالخدماتمجالأبرزهاومنالتعليم،

:الدراسةأدوات
الطالبيالرضالقياسبندًا20علىاشتملتاستبانةوإعدادتصميمتم

:محورينمنتكونت.الكويتجامعةفيالتسجيلعمليةكفاءةحول
التسجيلنظامكفاءةحولالطالبيالرضابواقعيتعلق:األولالمحور

بواقعيتعلق:الثانيوالمحور.بندا12وتضمنالدراسية،للمقررات
.بنود8وتضمنالتسجيلموظفيأداءمستوىحولالطالبيالرضا

التوصيات
الدراسيةللمقرراتالطلبةتسجيلخدمةبتطويراالهتمامالجامعيةاإلدارةعلى-1

خاللمنااللكترونيالتسجيلكفاءةرفععلىوالعمل،"االنترنت"شبكةباستخدام
الطلبة،عددتزايدمعخاصةالسرعة؛فائقةتكنولوجيةخدماتتقدمجهاتمعالتعاقد
تسجيلهمعمليةتسهيلفيتسهممتطورةتكنولوجيةوسائلتوفيريتطلبالذي

.الكترونّيًا
الضغطلتخفيفالهاتفعبرالتسجيلخدمةبتطويراالهتمامالجامعيةاإلدارةعلى-2

.االنترنتشبكةعلىالتسجيلمن
عندالطلبةمعاإلنسانيةالعالقاتتطويرعلىالحرصالتسجيلموظفيعلى-3

مناالنتهاءكيفيةفيالصعوباتبعضيواجهونعندماخاصوبشكلبهم؛االستعانة
معواالحترامالودعلىالقائمالسلوكممارسةخاللمنوذلك.التسجيلإجراءات
فيوقدراتهممهاراتهماختالفومراعاةللطلبة،الفرديةالفروقومراعاةالطالب،

.التسجيلبإجراءاتالقيامكيفية
التسجيلأثناءفيالطلبةمساعدةفيفاعلةمساهمةيسهمالذيالمثاليالموظفتكريم-4

الموظفينلتشجيعالموظف؛مثاليةتوضحالتيوالشروطالمعاييرتحديدخاللمن
التزام:المعاييرتلكومن.عاليةبكفاءةالطلبةبخدمةواالهتمامجهودهمبذلعلى

النصحوتوجيهوالهاتف،االلكترونيالبريدعبرالطلبةمعوالتواصلالرسمي،الدوام
الفئاتمختلفمعالتعاملوحسنالمسؤولية،وتحملللطلبة،عاليةبكفاءةواإلرشاد
.الطالبية

فترةحتىاالنتظارمنبدًالالمبكرالتسجيلفترةأثناءإضافيةشعبفتحمنبدال-5
الطلبةلدىيكونالوقتوفيوجيزة،بفترةالدراسةقبلتبدأالتيواإلضافة،السحب

كثيرةفرصهناكتكونوال،بهايرغبونالتيالمقرراتإليجادالوقتمنمتسع
.إضافيةدراسيةشعبلفتح

.الجامعةلطلبةاالنترنتعبرواإلضافةالسحبفترةتمديد-6
يتمبحيثالدراسية،للمقرراتالتسجيلعمليةتنظيموالتسجيلالقبولعمادةعلى-7

الساعةحتىالثامنةالساعةمنابتداءالصباحيةالفترةفيالدراسةفتراتدتحديد
الساعةحتىظهرًاالثانيةالساعةمنالمسائيةالزمنيةالفترةتبدأثمظهرًا،الواحدة
.يختارهاالتيللفترةوفقًاالمقرراتفيبالتسجيلالطالبويتقيدمساء،السابعة
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:الدراسةعينة
ـبًا)444(منالدراسةعينةتكونت بطريقةاختيارهمتموطالبة،طال

عينةخصائصيوضح)1(والجدول.الكويتجامعةكلياتمنعشوائية
.الدراسة

:  ملخص الدراسة 
ذلك،لتحقيقاستبانهوطبقتالدراسة،هدفلتحقيقميدانيةدراسةإجراءتموقد.الكويتجامعةفيالدراسيةللمقرراتالتسجيلعمليةحولالطالبيالرضاواقعتعرفإلىالدراسةتهدف
مستوىحولالطالبيالرضابواقعيتعلق:الثانيوالمحور.بند12منوتكونتالدراسية،للمقرراتالتسجيلنظامكفاءةحولالطالبيالرضابواقعيتعلق:األولالمحور:محورينمنتكونت

.وطالبةطالـًبا444منتكونتعشوائيةعينةعلىوطبقت.بنود8منوتكونتالتسجيلموظفيأداء
المخصصةبالصفحةالمرتبطةاإلرشاديةوالمعلوماتااللكتروني،التسجيلبنظاموخاصةما،حدإلىمتوسطالتسجيلنظامكفاءةحولالطالبيالرضاواقعأنعنالدراسةنتائجأسفرتوقد

االستعانةعندالكويتبجامعةالتسجيلموظفيأداءبمستوىيتعلقفيماالمتوسطمنأقلالطالبيالرضاأنحينفي.التسجيللعمليةالمصاحبةالشروطإلىباإلضافةاالنترنت،عبرللتسجيل
بصورةالطلبةلخدمةالموظفينأداءمستوىتطويروضرورةبالجامعة،التسجيلخدمةمستوىكفاءةبرفعالجامعيةاإلدارةاهتمامبضرورةالدراسةوأوصت.أيضاالتسجيلفترةفيبهم

.الطالبيالرضاتحقيقفيتسهمومتطورةمتميزة

واقع الرضا الطالبي حول كفاءة عملية  
التسجيل في جامعة الكويت 

:التحليل اإلحصائي 
حولالطالبيالرضامستوىلتعرفالحسابيالمتوسطاستخدم
.التسجيلعملية

استجاباتبينالواقعةالفروقداللةلبيان)ت(اختباراستخدم
.والكلياتللنوع،وفقاالعينةأفراد

بينالواقعةالفروقداللةلبياناألحاديالتباينتحليلاستخدم
.العاموالمعدلالدراسية،للسنواتوفقًاالعينةأفراداستجابات

  

:الدراسةمنهج
.الدراسةأهدافلتحقيقالمسحيالوصفيالمنهجاستخدم

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري )2(الجدول 
كفاءة نظام التسجيل الستجابات أفراد العينة حول

خصائص أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة)1(الجدول 

الكندرينبيلة يوسف . د
كلية التربية  –قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

الدراسةمنهجية

  :الدراسةأهداف
التسجيلعمليةكفاءةحولالطالبيالرضامستوىتعرف-1

.الدراسيةللمقررات
.الجامعةطلبةخدمةفيالتسجيلموظفيدورعلىالوقوف-2
الدراسية،والسنواتوالكليات،النوع،منكلتأثيرتعرف-3

بكفاءةيتعلقفيماآرائهمتوضيحفيللطلبةالعاموالمعدل
.الكويتبجامعةالدراسيةللمقرراتالتسجيلعملية

:النتائج 
عمليةبشأنالطالبيالرضامتوسطالدراسةنتائجأوضحت
اإللكتروني،التسجيلنظامبكفاءةيتعلقفيماوخاصةالتسجيل،

الطالبيالرضاأنالنتائجأوضحتكما.الدراسيةالشعبوتوافر
الستكمالبهميستعينونوالذينالتسجيل،موظفيمستوىحول

حيثمنوخاصةالمتوسط؛منأقلالدراسيةللمقرراتتسجيلهم
بماالتسجيلفيتوجيههموطريقةاإلنسانية،بالعالقاتالتزامهم
أيضاالنتائجوأوضحت.الدراسيةومراحلهممعدالتهممعيتناسب

والطالبالطالباتنظروجهتيبينداللةذاتفروقاهناكأن
رضامنأعلىالطالبرضاإنحيثالتسجيل،نظامكفاءةبشأن

بينإحصائيةداللةذاتفروقهناكتكنلمحينفي.الطالبات
.التسجيلموظفيكفاءةبشأنوالطالبالطالباتنظروجهتي

طلبةبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدلمذلكإلىباإلضافة
.عامبشكلالتسجيلعمليةكفاءةبشأنواإلنسانيةالعلميةالكليات

الدراسيةالسنواتمختلفمنالطلبةنظروجهاتأنيتضحكما
اآلراءاختلفتحينفيمتساوية،كانتالتسجيلنظامكفاءةبشأن

السنةطلبةحققحيثالتسجيل؛موظفيأداءكفاءةبشأنالطالبية
طلبةحققحينفيطالبي؛رضامستوىأعلىاألولىالدراسية

أوضحتكما.طالبيرضامستوىأقلالثالثةالدراسيةالسنة
المعدالتمختلفمنتساوتالطلبةنظروجهةأنالنتائج

.عامبشكلالتسجيلعمليةكفاءةبشأناألكاديمية
  

%العددالمتغيرات
20646,4ذكـورالنوع

23853,6إنـاث
13931,3علميةالكليات

30568,7إنسانية واجتماعية

السنوات الدراسية
15437,7السنة األولى
8619,4السنة الثانية
10423,4السنة الثالثة
8118,2السنة الرابعة

194,3السنة الخامسة وأعلى

المعدل العام
12227,5امتياز

17238,7جيد جدًا
10423,4جيد

194,3مقبول
276,1ال يوجد

المتوسط نودـــــــــــالبالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

يمكنني نظام التسجيل االلكتروني من إجراء عملية  -1
التسجيل بكفاءة  

4,481,83

تتسم المعلومات اإلرشادية الواردة في صفحة االنترنت  -2
بالوضوح 

4,851,78

4,401,94تتسم طريقة عرض دليل التسجيل االلكتروني بالسرعة-3
3,931,93أرى أن الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل كافية ومناسبة-4
يتوافر عدد مناسب من شعب المقررات الدراسية للتسجيل  -5

فيها
3,191,90

أرى أن الشروط الموضوعة لتسجيل المقررات الدراسية  -6
مناسبة

3,741,78

أرى أن تحديد الحد األقصى من الوحدات الدراسية  -7
للتسجيل يسهل على الطلبة إيجاد شعب مفتوحة

4,081,86

أرى أن شروط تحديد عدد الوحدات المجتازة لبدء  -8
التسجيل مناسبة  

4,081,80

تتسم طريقة اإلعالن عن مواعيد فترة التسجيل بالسرعة  -9
والوضوح

4,841,77

تتسم عملية التسجيل في مكاتب وصاالت التسجيل بالتنظيم  -10
الجيد

4,131,85

4,852,01أؤيد تقديم فترة اإلضافة قبل بدء الدراسة-11

3,632,26أؤيد إلغاء دليل التسجيل الورقي-12

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري)3(جدول ال
كفاءة موظفي التسجيل الستجابات أفراد العينة حول

درجات) 7(أقصى درجة للفقرة       

الرقم
البنـــــــود

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

4,141,90يحرصون على التواصل مع الطلبة عبر الهاتف-1
يحرصون على التواصل مع الطلبة عبر البريد  -2

االلكتروني
4,131,90

4,071,99يلتزمون بالعالقات اإلنسانية في أثناء توجيه الطالب-3
3,911,96يستمعون  لآلراء الطالبية بكل جدية واهتمام-4
يوجهون الطلبة للتسجيل في المقررات التي تتناسب  -5

مع تخصصاتهم العلمية
3,881,93

يوجهون الطلبة لتسجيل المقررات التي تتناسب مع  -6
معدالتهم الدراسية

3,891,85

يوجهون الطلبة لتسجيل المقررات التي تتناسب مع  -7
مراحلهم الدراسية

3,861,81

3,971,86لديهم الخبرة باللوائح األكاديمية-8

درجات) 7(أقصى درجة للفقرة 
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:الدراسةاةأد
والمعلوماتالبياناتلجمعالسابقة؛التحليلفئاتتتضمنللمحتوىتحليلأداةاستخدامتم

المحكمينمنمجموعةعلىالمحتوىتحليلأداةعرضوتم.الدراسةبأسئلةالخاصة
آراءضوءفيالالزمةالتعديالتإجراءوتماألداة،مضمونصياغةفحصبهدف

تعادلاالتفاقنسبةفكانت"كوبر"معادلةباستخدامالثباتدرجةحسابتم.المحكمين
85.71%.

التوصيات
والمراحلالقطاعاتمختلفمنالعاليالتعليممؤسساتتحرصأناألهميةمن-1

فيهاالعملومجرياتوأنشطتهاببرامجهاالمجتمعأفرادتبصيرعلىوالتخصصات
لتوعيتهملها؛المخصصةالصفحاتفيلعرضهاالصحفمعالتواصلخاللمن

.المؤسساتبتلكالعملبطبيعةثقافتهموزيادة
العاليالتعليمنحوإيجابياتجاهوبناءلتكوينالمحليةالصحافةعلىالقائمينتشجيع-2

شتىتغطيةإلىاالنتباه.والمتنوعةالمختلفةاإليجابيةاإلعالميةالرسائلطريقعن
خاللمنوالجمهورالقراءلتبصيرالمختلفة؛وأنواعهومراحلهالعاليالتعليممناحي
الخبرونقلالمؤسساتتلكمعالمستمرالتواصلعلىوالحرصاإلعالم،وسائل

.األكاديميينمعبالتواصلاالهتمامإلىباإلضافةالصحف،لقراءوالمعلومات
التحليل،منبشيءوتتناولهاالتعليم،قضاياعنمتنوعةإعالميةرسائلبعرضالصحفتشجيع-3

العالي؛التعليمفيالخبرةوذويواألكاديميينبالمتخصصيناالستعانةخاللمنمتعمقة،وبصورة
.العاليالتعليمشؤونعنوحقيقيةواضحةبصورةالقارئلتثقيف

أخبارمنالعاليالتعليمبشؤونيتعلقماكلبعرضتهتموطنيةصحيفةتخصيص-4
ومشاركةالدولي،أوالعربيأوالمحليالمستوىعلىسواءوأحداث،وقضايا

القضايامختلفومناقشةالكتابةفيلإلسهامفيهالمتخصصينوالمحلليناألكاديميين
.المجاالتمختلففيالعاليبالتعليموالجمهورالقراءتوعيةفييسهمبماوالتحليل
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:الدراسةعينة
فيالمطروحةالعاليالتعليمقضايامنموضوعًا2344عددهاعشوائيةعينةاختيارتم

)1(والجدولاليومية،الكويتيةالصحفبعضفيالعاليللتعليمالمخصصةالصفحات
)2(والجدولالصحيفة،اسمحسبالمئويةوالنسبالمختارةالمواضيععدديوضح
.الصحيفةإصدارسنةحسبالمئويةوالنسبالمختارةالمواضيععدديوضح

:  ملخص 
مؤسساتعنوالخبرالمعلوماتنقلفيواضحًاإسهامًااإلعالموسائلكأحدالصحافةتسهم

وتبصيرهمالمجتمعأفرادتوجيهبهدفالمجاالتمختلففيدورهاوإبرازالعاليالتعليم
فيواضحًاإسهامًاتسهمالتيالمؤسساتمنباعتبارهاالمؤسساتبتلكالعملبمجريات

قضاياعرضواقععلىالتعرفتهدفالحاليةوالدراسة.المجتمعيةوالتنميةالتطويرعملية
تناولوطريقةالكويتية،الصحفبعضفيوالخاصةالحكوميةالعاليالتعليممؤسسات
المضمونتحليلطريقةاستخدامتموقد.اإلعالميةالرسائلباستخداموتحليلهاعرضها
نتائجأوضحتوقد  .المؤسساتونوعيةالقضايالتلكاإلعالميةالتغطيةطبيعةلتحليل

بتغطيةحظيتقدالكويتجامعةوخاصةالحكوميةالعاليالتعليممؤسساتأنالدراسة
منمنخفضةنسبةالتطبيقيالتعليمحظيبينما.الخاصبالقطاعمقارنةمرتفعةصحفية
قضايامناقشةأهميةعلىالدراسةوأوصت.النظرياألكاديميبالتعليممقارنةالتغطية
آرائهم،لعرضاالختصاصوذوياألكاديميينمعوالتعاونمتعمقة،بصورةالعاليالتعليم

القارئوتوعيةللقضايا،مناسبةحلولإيجادفييسهمالذيالمتعمقالتحليلفيوالمشاركة
العاليالتعليملمؤسساتاإليجابيالدورتعكسإيجابيًاومؤثرةقيمةذاتبمعلوماتوتزويده

.المجتمعوتنميةتطويرفياإلسهامفي

: قضايا التعليم العالي في الصحافة الكويتية
دراسة في تحليل المضمون

:التحليل اإلحصائي  
إلدخال البيانات، واستخراج التكرارات (SPSS)تم استخدام أسلوب المعالجة اإلحصائية 

.والنسب المئوية

  

:الدراسةمنهج
الموضوعيالوصفإلىويهدفالمضمون،محتوىتحليلمنهجاستخدم
علىوالوقوفاالتصالموادألحدالظاهرللمضمونوالكميوالمنظم

.االتصالمادةفيالسائدةاالتجاهات

العاليتكرار تحليل الموضوعات والنسب المئوية حسب نوع التعليم)3(الجدول 

التكرار والنسب المئوية لقضايا التعليم العالي واالتجاه الذي يحمله العنوان)4(الجدول 

تكرار تحليل الموضوعات والنسب المئوية حسب اسم الصحيفة)1(الجدول 

مهمةوأحداثًاوأخبارًامعلوماتتقدمالصحفأنالمالحظمنحيثالعالي؛التعليممؤسساتأخبار
تختلفكما.يوميًاالمؤسساتتلكفياألمورمجرياتمتابعةعلىالحريصالقارئتزويدفيتسهم

الصفحةتتضمنهاالتيوالمعلوماتوالفعالياتاألنشطةتغطيةناحيةمنبينهافيماالصحف
.العاليالتعليملمؤسساتالمخصصة

________________________________________________________

  :الدراسةأهداف
الصحافةفيتطرحالتياإلعالميةالرسالةطبيعةعلىالتعرفإلىالدراسةهذهتسعى

ودورهاتأثيرهاوفهموالجريدة،واألنباء،والقبس،الوطن،صحيفةفيممثلةالكويتية
تلكاختيارتموقد.وسلبًاإيجابًااألفرادلدىاالتجاهاتتكوينعمليةفيوأهميتها
التغطيةإجراءعلىوحرصهاالعالي،للتعليمصفحاتبتخصيصالهتمامهاالصحف
تتناولهاالتيالقضاياماهيةعلىالتعرفإلىالدراسةتهدفكما.اليوميةالصحفية
منبهموتؤثرالمجتمعأفرادهمومتمسوالتيالعالي،التعليمقطاعيخصفيماالصحف

.المختلفةالصحفيةوالفنوناألجناسمنيطرحماطبيعةخالل

:  المقدمة
العام،الرأيتوجيهعلىالتأثيرفيواضحًاإسهامًاالمتنوعةاإلعالموسائلتسهم

تعتبرالتيالصحفوخاصةمعينة،واقعةأومشكلةحولواالتجاهاتاآلراءوتكوين
المختصينمنالكثيرلدىمهمةوأداةاالتصال،فيالفاعلةالجماهيريةالوسائلمن
الوعيتشكيلفيمهمدوروللصحف.والتربيةواإلعالم،السياسة،مجاالتفي

.متنوعةأخرىومجاالتواالقتصادي،والتربوي،والثقافي،اإلعالمي،

هيالمحليةالصحفبعضمنواضحباهتمامتحظىالتيالهامةالقضاياأبرزومن
تخصيصعلىالمحليةالصحفمنالعديدتحرصحيثالعالي،التعليمقضايا

التعليمقضاياعنمتنوعةإعالميةرسائلتتضمنالعاليللتعليممحددةصفحات
والتقرير،واإلعالن،والتصريح،والتحليل،الخبر،تشملاإلعالميةوالرسائل.العالي
فيالعاليالتعليمقضاياعنمتنوعةبمعلوماتوتزويدهالقارئتثقيففيتسهمحيث

منالقراءاهتمامالعاليالتعليمصفحةوتستقطب.المختلفةالعاليالتعليممؤسسات
علىالتعرففييرغبونالذينهؤالءخاصوبشكلالمجتمع،شرائحمختلف

الكندرينبيلة يوسف . د
كلية التربية–قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

العجيـلماهرة أحمـد 
كلية التربية–قسم المناهج وطرق التدريس 

الدراسةمنهجية

:النتائج
حظيتقدالكويتجامعةوهيالحكوميةالجامعاتأنالنتائجأوضحت

المؤسسةجوانببمختلفتتعلقالتيالصحفيةالتغطيةبشأنعاليةبنسبة
منالمختارةالعينةحجمنصفتقريبًاتعادلوهي،%54.4بنسبة

تهتمالصحفمعظمأنإلىيشيروهذااألخرى،العاليالتعاليممؤسسات
الكويت،جامعةأخبارلمعظمالصحفيةالتغطيةبإجراءملحوظًااهتمامًا

الحكوميةالجامعةباعتبارهاالكويتجامعةمكانةأهميةيعكسوهذا
الصحفبعضقبلمنبالغباهتمامتحظىفهيالدولة،فيالوحيدة
منوالصحافةالجامعةفيالعاملينبينالتواصلأيضايعكسكماالمحلية،

توعيةبهدفالمؤسسةعنبالمعلوماتالصحافةبتزويداالهتمامحيث
التغطيةحيثمنالثانيةالمرتبةالحكوميةالكلياتحظيتوقد.القارئ

بنسبةوالتدريبالتطبيقيللتعليمالعامةالهيئةبكلياتمتمثلةوهيالصحفية
التغطيةحيثمنالثالثةالمرتبةالخارجيةالجامعاتحظيتكما.23.8%

الرابعةالمرتبةالخاصةالجامعاتاحتلتكما،%11.3بنسبةاإلعالمية
التغطيةقلةيعكسوهذا،%9.5بنسبةاإلعالميةالتغطيةحيثمن

فيالخاصةالجامعاتتعددمنالرغمعلىالمؤسساتلتلكاإلعالمية
.مختلفةميادينفيتمارسهاالتيالهامةوأدوارهاالدولة،

التغطيةحيثمنواألخيرةالخامسةالمرتبةالخاصةالكلياتواحتلت
فيالخاصةالكلياتعددقلةإلىربمايعودوهذا،%1.0بنسبةاإلعالمية

علىالصحف،فيوفعالياتهاأخبارهابعرضاالهتماممستوىفيقلالدولة
المجتمعتزويدفيالكلياتتلكتمارسهاالتياألدوارأهميةمنالرغم

.والتطبيقيةالعمليةالمجاالتفيوخاصةواضحةأهميةذاتبمخرجات

الصحفمعظمتضمنتهاالتيالمواضيعأكثرأنالنتائجأوضحتكما
بنسبةالطالبيةالتنظيماتهيللتعليمالمخصصةالصفحاتفيالمحلية
قبلمنواسعةبتغطيةحظيتوالتيإعالمية،رسالة590بواقع،25.2%

معالتواصلعلىيحرصونالذينالتنظيماتتلكوأعضاءالصحفيين
والفعالياتاألنشطةأهمعرضيوميًايتمحيثمستمرة،بصورةالصحف

اإلعالميةالرسائلوباستخدامالوطن،صحيفةفيوخاصةبهايقومونالتي
باالتجاهالبندهذامقارنةوعند.واألخباروالتصريحاتكاإلعالنالمتنوعة

415تميزتقدأنهنجداإلعالمية،الرسائلموضوعاتإليهتشيرالذي
مهامفياإليجابيةالجوانبتعكسحيث.إيجابياتجاهذاتبأنهارسالة

والتيسلبي،اتجاهذاترسالة86يوجدحينفيالطالبية،التنظيمات
كانالتيالسلبيةالتصريحاتوخاصةالسلبيةالجوانببعضتعكسكانت
أوالجامعية،القراراتبعضنحوالطالبيةالتنظيماتأعضاءبعضيبديها

ذاترسالة89توجدحينفيبالتنظيمات،تتعلقالتيالسلبيةاألحداث
بأنشطةتتعلقالتيواإلعالناتباألخبارتتعلقومعظمهاصفرياتجاه

.الطالبيةالتنظيمات

بالتغطيةاالهتمامحيثمنالثانيةالمرتبةالطالبيةالشئونقضيةواحتلت
كانحيث.بهاتتعلقإعالميةرسالة384بواقع،%16.4بنسبةاإلعالمية

.إيجابياتجاهذاتمنها258

والخدماتباالحتياجاتتتعلقالقضيةبتلكتتعلقالتيالمواضيعومعظم
عرضهايتمحيثاالجتماعية،والمكافأةوالتسجيلاإلرشادوقضاياالطالبية،

فيالدارسينالطلبةتوعيةفيذلكألهميةنظرًاالمحلية؛الصحفخاللمن
تختصالتيواألحداثوالفعالياتواألنشطةالخدماتبأهمالمؤسساتتلك
.بهادرايةعلىيكونواحتىمؤسساتهمفيوتحدثبهم

والمؤتمراتالندواتتتضمنالتيالجامعيةاألنشطةأنالنتائجتظهركما
منالثالثةالمرتبةاحتلتوغيرها،واللقاءاتالعمليةوالورشوالمعارض

مماإعالمية،رسالة304بواقع،%13بنسبةاإلعالميةالتغطيةحيث
األنشطةعرضفيالمؤسسةعليهتحرصالذيالواضحاالهتماميعكس

.الجانبهذافيالهاماألكاديميدورهالتوضيحالقراءلجمهورالجامعية
اتجاهذات55إيجابي،اتجاهذات239اإلعالميةالرسائلتلكومن

.سلبياتجاهذات10وصفري،

مقارنةالكويتيةالصحافةفيمنخفضةإعالميةبتغطيةحظيتالتيوالقضايا
والتدريبوالنشر،العلميالبحثقضاياتتضمناألخرىالتعليمبقضايا

التدريس،وطرقوالمناهجالشامل،التعليمنظامعلىوالتأثيرالميداني،
ومعادلةاألكاديمية،واالستقالليةاألكاديميةوالحريةواإلنفاق،والميزانية
قلةإلىذلكإرجاعويمكن.الوافدينوالطلبةالمفتوح،والتعليمالشهادات،

منالرغمعلىالمواضيعلتكاإلعالميةالتغطيةبإجراءالصحفييناهتمام
والتيالعلمي،البحثوخاصةوالكليات،الجامعاتفيالهامودورهاأهميتها
بتغطيةتحظىأنيجبوالتيللجامعات،األساسيةالوظائفمنتعتبر

الهيئةأعضاءبأدائهايسهمالتياألبحاثمختصرعرضفيوخاصةواسعة
.العلميالبحثمجالفيباإلنجازاتوالقراءالجمهورلتعريفالتدريسية

%النسبة المئوية التكراراسم الصحيفة
84336.0الوطن 
61226.1القبس
58825.1األنباء
30112.8الجريدة
2344100المجموع

تكرار تحليل الموضوعات والنسب المئوية حسب سنة إصدار الصحيفة)2(الجدول 

%النسبة المئوية التكرارالسنة

2009128054.6

2010106445.4

2344100المجموع

%النسبة المئوية التكرارنوع التعليم العالي

127454.4جامعات حكومية

55723.8كليات حكومية

2239.5جامعات خاصة

26611.3جامعات خارجية

241.0كليات خاصة

2344100المجموع

التكرارقضايا التعليم العاليالرقم

النسبة المئوية 
%

االتجاه الذي يحمله العنوان

سلبيصفريإيجابي

59025.24158986الجمعيات واالتحاد الوطني: التنظيمات الطالبية-1
38416.42588145الخدمات، واألنشطة: الشؤون الطالبية-2
30413.02395510...المؤتمرات، والمعارض : األنشطة الجامعية-3
1164.9831221المكاتب الثقافية، والطلبة الدارسين في الخارج-4
1134.829777...  العنف، والتسرب، والغش: مشاكل طالبية-5
974.173186خدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية -6
934.0451335أعضاء الهيئة التدريسية-7
713.0471410الطلب على التعليم العالي والبعثات الدراسية-8
692.96153المشاريع التطويرية والخطط المستقبلية -9

552.35131التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي -10
441.941030احتياجات الموظفين والهيئة األكاديمية المساندة -11
411.7181013القيادات واإلدارة الجامعية-12
401.726410العالقة بين قيادات المؤسسة والعاملين فيها-13
401.72956البنى التحتية والمباني والمرافق-14
391.73333استخدامات التكنولوجيا الحديثة -15
301.32361الخليجية والعربية والعالمية  : الجامعات الخارجية-16
291.22045البرامج والتخصصات العلمية المطروحة-17
281.22503ضمان الجودة والتميز واالعتماد األكاديمي -18
210.91614مستوى المخرجات ومتطلبات التنمية -19
200.92135وظائف إشرافية-20
200.91352أبحاث علمية ودراسات ومجالت علمية-21
200.91181المهام والعمليات اإلدارية للمؤسسة -22
190.81513التأثير على تطوير النظام التعليمي الشامل-23
180.81602تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس  -24
180.81332التدريب الميداني-25
100.4901الميزانية واإلنفاق-26
40.2301التعليم المفتوح-27

40.2103الحرية األكاديمية واالستقاللية األكاديمية -28
40.2400معادلة الشهادات-29
30.2201الطلبة الوافدين-30
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21.771
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م 23.278
ح 1.590

ع 19

د/ فايز منشر الظفيري كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
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توظيف أسلوب التعلم التشاركي في
وسـائل التواصـل االجتماعي وأثره علـى

جـامعــة الكـويـتالتحصـيــل الـدراسـي لطـالب الصف السادس 
كليـة التربيـة

Using Participatory Learning 
Approach in Social Media and its 
effect on Sixth Grade Students’ Achievement

اختبار
 قبلي

اختبار 
بعدي

مجموعة استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي القائم 

على التعلم التشاركي

مجموعة استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي من 

دون تفاعل

مجموعة ضابطة: عدم 
استخدام أي وسيلة

ملخص الدراسة
تتناول هذه الورقة البحثية أسلوب جديد للتعلم، وهو استخدام أسلوب 
االجتماعي. حددت  التواصل  وسائل  على  القائم  التشاركي  التعلم 
هذه الدراسة إطاراً نظرياً علمياً جديداً مبنياً على نظريات علمية 
النشط.  التعلم  ونظرية  االجتماعي  التعلم  نظرية  مثل  تربوية 
وقد خرج الباحثون في نظريتهم أن وسائل تكنولوجيا االتصال 
تعتبر  االجتماعي  التواصل  وسائل  سيما  ال  الحديثة  التعليمي 
المطلوب  التفاعل  توفر  وقد  جيدة،  اجتماعية   / تعليمية  بيئة 
بذلك يمارس  فإنه  البيئة  المتعلم نشطاً في هذه  وعندما يكون 
التعلم التشاركي Participatory Learning. وبناًء عليه 
قام الباحثون بإجراء تجربة علمية تعتبر األول من نوعها في هذا 
المجال بغرض فحص مدى فاعلية هذا األسلوب التعليمي الجديد على 
التحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات إحدى المدارس المتوسطة 
بدولة الكويت. حيث تم تقسيمهم إلى ثالثة مجموعات: مجموعة تستخدم 
أسلوب التعلم التشاركي القائم على وسائل التواصل االجتماعي، ومجموعة تستخدم وسائل التواصل االجتماعي من دون تفاعل، ومجموعة 
ضابطة ال تستخدم أي وسائل تواصل اجتماعي. وقد تم بناء المعالجة باستخدام أداة اليوتيوبYoutube . وتم اختبار ثالثة دروس تعليمية 
من مادة التربية اإلسالمية للصف السادس كمادة لهذه الدراسة. وعليه أتت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات، 

وعليه تم رسم التوصيات بناًء على تلك النتائج وعلى ضوء ما توصلت إليه الدراسات المماثلة.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

1 - التحقق من مدى فاعلية استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي.
2 - الكشف عن العالقة بين الخبرات السابقة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي.

3 - التعرف على أثر توظيف أسلوب التعلم التشاركي في وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي.
4 - التأكد من مدى تأثير الخبرة السابقة لدى الطالب في استخدام وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي.

5 - التعرف عما إذا كانت هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الطالبات الالتي تم تدريسهن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي القائم على 
التعلم التشاركي وزميالتهن الالتي تم تدريسهن بأساليب أخرى )أسلوب التعليم عن طريق وسائل التواصل اجتماعي من دون تفاعل وأسلوب 

التعليم التقليدي(؟
التواصل  الدراسي للطالبات الالتي تم تدريسهن باستخدام وسائل  التحصيل  ذات داللة إحصائية في  التعرف عما إذا كانت هناك فروقاً   - 6

االجتماعي القائم على التعلم التشاركي ُيعزى لعامل الخبرة السابقة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لألغراض تعليمية.

منهجية الدراسة
- المنهج البحثي المتبع:

اتبعت هذه الدراسة المنهج التجريبي لمالءمته ألغراض الدراسة وأهدافها ولما لهذا المنهج قوة في التحكم في العوامل المراد قياس تأثيرها. 
وبناًء عليه تم تصميم النموذج المبين بالشكل رقم )1(.

     
     

                                                                   

شكل رقم )1( : النموذج المصمم لتجرية الدراسة
وتتمثل مجموعات الدراسة التجريبية في اآلتي:

• مجموعة تجريبية تستخدم أسلوب التعلم التشاركي للتفاعل مع بعضها البعض بواسطة وسائل التواصل االجتماعي.
• مجموعة تجريبية تتلقى الدروس فقط عبر وسائل التواصل االجتماعي ودون تفاعل مع بعضها البعض.

• مجموعة ضابطة تتلقى الدروس بأسلوب تقليدي، أي من دون استخدام أية وسيلة تواصل اجتماعي.

- مجتمــع الـدراسـة :
نظراً لطبيعة التصميم التجريبي لهذه الدراسة، فقد تم اختيار مدرسة واحدة فقط من منطقة الجهراء التعليمية وهي مدرسة هالة بنت خويلد 

المتوسطة بنات باعتبارها أكبر مدارس المرحلة المتوسطة بالمنطقة، حيث يبلغ عدد طلبتها )982( طالبة.

- عينــة الدراســة :
الفصول  توزيع  تم  ثم  ومن  السادس،  للمستوى  تعليمية  فصول   )3( من  تتكون    Random Selection عشوائية   عينة  سحب  تم 
بطريقة عشوائية Random Assignment  على)3( مجموعات: مجموعة تجريبية أولى )19( طالبة، مجموعة تجريبية ثانية )20(، 

والمجموعة الضابطة )23( طالبة.

- متغيرات الدراسة :
تتناول الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية:

:Independent Variables  أواًل: المتغيرات المستقلة
• استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وله ثالثة مستويات: استخدام وسائل التواصل االجتماعي باالعتماد على أسلوب التعلم التشاركي، 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي من دون تفاعل، و عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي بتاتاً.
• الخبرة السابقة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية، وله مستويان أما يوجد خبرة سابقة مع استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية أو ال يوجد.

 :Dependent Variable  ثانياً: المتغير التابع
التحصيل الدراسي لطالب الصف السادس.

إجراءات الدراسة :
تم اختيار مادة التربية اإلسالمية للصف السادس لكونها من أكثر المواد الدراسية التي تركز على الوجدانيات بشكل كبير, كما يمكن اعتبارها 

مادة مرغوبة وسهلة بالنسبة للطلبة في المرحلة المتوسطة, األمر الذي يفسر ارتفاع نسبة النجاح فيها.

أدوات الدراسة :
بناء األداة:  - 1

أواًل: االختبار التحصيلي
تم تصميم االختبار التحصيلي بهدف بيان المستوى التحصيلي للطالب، حيث مر إعداد االختبار التحصيلي بالمراحل اآلتية:

1 - اإلطالع على مجال الفقه والحديث لمنهج التربية اإلسالمية للصف السادس من أجل تحليل المحتوى التعليمي وتحديد األهداف السلوكية 
الخاصة، والحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات التي احتواها الكتاب في هاذين المجالين.

2 - اختيار درسين من مجال الفقه ودرس من مجال الحديث الشريف.

3 - تحديد أسئلة االختبار التحصيلي وإعداده في صورة مبدئية وفق جدول المواصفات، وقد احتوى االختبار على )30( سؤااًل موضوعياً، 
وهي أسئلة تقيس مستويات عقلية مختلفة.

YouTube ثانياً: أداة اليوتيوب
تم اختيار )3( دروس جاهزة على تطبيق اليوتيوب YouTube ومعدة من قبل أحد معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة، وكانت 
الدروس تناقش ثالثة مواضيع ذات أهمية في مادة التربية اإلسالمية وهي: التيمم, واهتمام اإلسالم بالطهارة, واألذان واإلقامة، وذلك بعد أخذ 

اإلذن من المصمم الستخدام تصاميمه لألغراض البحثية.

2 - صدق وثبات أداة الدراسة:
- عرض االختبار التحصيلي على محكمين تربويين لقياس الصدق الخارجي لألداة، وقد ابدوا مالحظات قيمة تم أخذها في عين االعتبار.

- تطبيق االختبار على مجموعة استطالعية تكونت من )20( طالب بهدف التأكد من صدقه وثباته، حيث كان معامل الثبات هو ).89( وهذا 
يعتبر مقبول ويعتمد على نتائجه.

3 -  تطبيق أدوات الدراسة:
تم تطبيق هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

1 - أخذ موافقة مديرة مدرسة هالة بنت خويلد لتطبيق الدراسة.
.YouTube 2 - أخذ موافقة من مصمم دروس منهج التربية اإلسالمية للصف السادس على تطبيق اليوتيوب

3 - تحديد المواضيع الدراسية للمادة العلمية وهو مجال الفقه ومجال الحديث الشريف  من منهج التربية اإلسالمية للصف السادس.
 YouTube 4 - اختيار )3( فصول عشوائية من مدرسة هالة بنت خويلد؛ تم تقسيمهم لفصلين كمجموعتين تجريبيتين: أحداهما تستخدم تطبيق اليوتيوب

مع التفاعل، واألخرى تستخدم التطبيق السابق بدون تفاعل،  باإلضافة إلى اختيار فصل واحد للمجموعة الضابطة.

5 - تصميم اختبار معياري  Standarized Test خاص للمواضيع المستخدمة بهدف قياس التحصيل الدراسي.
6 - توفير جهاز اآلي باد  I pad لكل طالبة، وتوفير شبكات اتصال السلكية داخل بيئة الفصل وذلك بسبب صعوبة

 استخدام مختبر الحاسوب المدرسي المشغول لتزامن إعداد التجربة مع االختبارات العلمية لمادة المعلوماتية.

 هذا باإلضافة إلى فتح حساب في تطبيق اليوتيوب للطالبات الالتي لم يسبق لهن التفاعل مع مثل هذه التطبيقات في شبكات التواصل 
االجتماعي.

7 - تطبيق االختبار القبلي مع بداية عملية التدريس، ثم خضوع جميع المجموعات للمعالجة المرصودة لكل منه، وتبع ذلك اختبار بعدي، حيث 
استغرقت تلك العلمية فترة أسبوع دراسي كامل، بواقع خمسة حصص دراسية لكل مجموعة شاملة فترة االختبارات.

المعالجة اإلحصائية:
تمت االستعانة ببرنامج SPSS للتحليل اإلحصائي وذلك لمعالجة البيانات إحصائياً على النحو التالي:

• استخدام معامل الثبات Alpha-Cronpach ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي وذلك من أجل قياس ثبات األداة.
• استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لوصف خصائص العينة، وكذلك لإلجابة على بعض أسئلة 

الدراسة.
• استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي  Two-Way Analysis Of Varanice من أجل مقارنة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمتغيرات.

  
نتائج الدراسة 

• السؤال األول: ما أثر توظيف أسلوب التعلم التشاركي في وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي لدى طالب الصف السادس؟
 ويتضح من الشكل رقم )2( أن الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة متقاربة في المتوسط الحسابي، حيث حصلت مجموعة وسائل 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  مجموعة  )23.3(، وحصلت  يعادل  متوسط حسابي  على  التشاركي  التعلم  على  القائم  االجتماعي  التواصل 
دون تفاعل على متوسط حسابي يعادل )21.8(، أما المجموعة الضابطة والتي لم تتلقى أية معالجة فقد حصلت على متوسط حسابي يعادل 

.)23.7(
أما من حيث التجانس، فقد كشفت النتائج أن هناك تشتت اكبر بين درجات الطالب الذين استخدموا أسلوب التعلم التشاركي في وسائل التواصل 
االجتماعي )sd= 1.6( بالمقارنة مع المجموعة التي استخدمت وسائل التواصل االجتماعي من دون تفاعل )sd= .71( وتلك التي لم تستخدم 

.)sd= .78( وسائل تواصل اجتماعي بتاتا

شكل)2(: مستوى التحصيل الدراسي لمجموعات الدراسة

• السؤال الثاني: ما أثر الخبرة السابقة نحو استخدام وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي؟
أما فيما يتعلق في الخبرة السابقة مع استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي، فقد كشفت النتائج، حسب ما هو مبين 

في الشكل التالي:

شكل )3( : النسب المئوية للخبرة السابقة مع استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي لألغراض التعليمية

التواصل  استخدام وسائل  في  لديهم خبرة سابقة  الذين  الطالب  بين  ملحوظ  تفاوت  يوجد  أنه ال  السابق  الشكل  ويتضح من 
االجتماعي ألغراض تعليمية، حيث بين الشكل )3( أن ثلث األفراد تقريبا في كل مجموعة من مجموعات الدراسة تعرضوا 

لخبرات سابقة للتفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية.
• السؤال الثالث: هل هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الطالبات الالتي تم تدريسهن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي القائم على التعلم 
التشاركي وزميالتهن الالئي تم تدريسهن بأساليب أخرى )وسائل التواصل اجتماعي من دون تفاعل وعدم استخدام وسائل 

تواصل اجتماعي(؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحثون بإجراء تحليل التباين الثنائي بين مجموعات الدراسة. يوضح الجدول رقم )1( اختبار 
التباين الثنائي الذي اجري على كل من عامل المجموعات وعامل الخبرة السابقة في استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل 

االجتماعي لألغراض التعليمية.

جدول )1(:  اختبار )ANOVA( ما بين المجموعات الثالثة

المصدر
 مجموع
المربعات

درجة الحرية
 متوسط
المربعات

FSig.

Corrected Model80.622a516.1241.684.154
Intercept12438.346112438.3461298.808.000
33.147216.5731.731.187المجموعات

7.94717.947.830.366الخبرة السابقة
68.375234.1873.570.035المجموعات مع الخبرة السابقة

Error536.297569.577
31735.00062المجموع

ويتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذالت داللة إحصائية )α= .187( في درجة التحصيل الدراسي بين المجموعات الثالث تعزى 
ألساليب التعلم التي تناولتها هذه الدراسة )التعلم التشاركي بالتفاعل مع وسائل التواصل األجتماعي ، 

التعلم عبر وسائل التواصل األجتماعي بدون تفاعل ، والتعلم بدون استخدام اياً من وسائل التواصل 
الدراسية  المادة  طبيعة  وأهمها  أسباب  عدة  إلى  النتيجة  هذه  في  السبب  ويعود   .) األجتماعي 

من  جزء  تعتبر  والتي  المتناولة  المواضيع  أن  حيث  اإلسالمية  التربية  مادة  وهي  المختارة 
منهج التربية اإلسالمية المحدد من قبل التوجيه الفني في دولة الكويت أمر يصعب التحكم 
به وتغييره مما اجبر الباحثون على تصميم دروس تعليمية وفقا ألسلوب التعلم التشاركي 
عبر وسائل التواصل االجتماعي والذي قد ال يتناسب معه. ومن األسباب األخرى التي قد 

تكون أثرت على نتائج الدراسة هي قلة عدد أجهزة اآلي باد المستخدمة للمجموعات 
التجريبية، حيث إنه قد طلب من أكثر من طالبه تقاسم الجهاز مع زميلتها، والتي قد 
أعاقت عملية التفاعل االجتماعي الكامل واألمثل عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
االجتماعي  التواصل  عملية  على  التأثير  في  دور  االنترنت  سرعة  لمدى  أن  كما 

السريع بين الطالبات.

• السؤال الرابع: هل هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي للطالبات الالتي تم تدريسهن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
القائم على التعلم التشاركي يعزى لعامل الخبرة السابقة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لألغراض تعليمية؟

فقد  تعليمية،  االجتماعي ألغراض  التواصل  التفاعل عبر وسائل  استخدام  السابقة في  الخبرة  اثر  قياس  يتعلق في  فيما  أما 
تم إجراء أساليب التحليل اإلحصائي الالزمة سالفة الذكر. ويتضح من جدول )2( أنه يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية 
)α= .035( ألثر الخبرة السابقة في استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي على التفاعل القائم على أسلوب التعلم 
التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي، وبالتالي يمكن القول بان الطالبات التي تم تدريسهن بأسلوب التعلم التشاركي عبر 
وسائل التواصل االجتماعي له اثر بنسبة ثقة اقل من %5 بأن يتفوقن عن باقي زميالتهن متى ما توافرت لهم الخبرة السابقة 

مع استخدام التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي، كما يوضح الجدول التالي التفاعل بين مستويات مجموعات الدراسة.

جدول )2(: مقارنات بين مستويات المجموعات مع الخبرة السابقة في التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي 

المجموعات
 الفروقات في
المتوسطات

مستوى الداللةالخطأ المعياري
 مستوى الثقة95%

الحد الألعلىالحد األدني

1.002.00.6816.99140.772-1.70533.0684
3.00.0229.959381.000-2.28692.3327

2.001.00-.6816.99140.772-3.06841.7053
3.00-.6587.94616.767-2.93661.6192

3.001.00-.0229.959381.000-2.33272.2869
2.00.6587.94616.767-1.61922.9366

كما يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجة التحصيل الدراسي للمجموعة التي تناولت الدروس بأسلوب التعلم التشاركي والذين لديهم خبر 
سابقة مع وسائل التواصل االجتماعي أعلى من أقرانهم الذين لم يملكوا تلك الخبرة، حيث أن المجموعات لم تختلف عن بعضها من حيث أثر 
الخبرة السابقة في التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي في التأثير على درجة التحصيل الدراسي. وبناًء على هذه النتيجة يمكن القول أن 
تزويد الطالب بخبرة سابقة في التفاعل عبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي قد ال يكون هو السبب الرئيسي والفاعل في تحسين مستوى 

أداء الطالب ولكن عندما يستخدم باالعتماد على أسلوب التعلم التشاركي فإنه سيؤثر بشكل ايجابي وواضح على مستوى أدائهم.

التـوصـيــات
بناًء على ما توصلت إليه نتائج الدارسة الحالية، فإن الباحثين يوصون باالتي:

• إجراء المزيد من التجارب حول اثر التدريس بأسلوب التعلم التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي في أكثر من مادة علمية على أكثر من 
مستوى تعليمي أو مرحلة تعليمية.

• قيام وزارة التربية بدولة الكويت بالعمل الجاد على زيادة سرعة االنترنت بالمدارس لما لذلك من أثر بالغ في التأثير على االستفادة العلمية 
السيما في التحصيل الدراسي خاصة عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض المنهج الدراسي.

• توفير أجهزة آي باد لكل طالب، وإعطاء الطالب فرصة لبناء خبرات سابقة في التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي حتى يمكنه ذلك من 
رفع مستوى تحصيلهم الدراسي متى ما تم استخدام أسلوب التعلم التشاركي عبر وسائل التواصل االجتماعي.

• العمل على تقديم دروس تعليمية عبر وسائل التواصل االجتماعي من مختصين في التصميم التعليمي/ االلكتروني.
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á«æ¡ŸG á«ªæàdG ÒjÉ©e

…ƒHÎdG ±Gô°TE’G ÒjÉ©e

á`æ¡ŸG ádhGõe ÒjÉ©e

á«HÎdG äÉ«∏µH ¥ÉëàdÓd áÑ`∏£dG QÉ«àNG ÒjÉ©e

á«HÎdG äÉ«∏µH º∏©ŸG OGóYEG  èeGôH ÒjÉ©e

4.3725 Ω0.662 ì 

4.3669 Ω0.619 ì 

4.3085 Ω0.718 ì 

4.2106 Ω0.588 ì 

4.1967 Ω0.642 ì 

á«HÎdG äÉ«∏µH ¥ÉëàdÓd áÑ`∏£dG QÉ«àNG ÒjÉ©e

á«HÎdG äÉ«∏µH º∏©ŸG OGóYEG  èeGôH ÒjÉ©e

á`æ¡ŸG ádhGõe ÒjÉ©e

…ƒHÎdG ±Gô°TE’G ÒjÉ©e

á«æ¡ŸG á«ªæàdG ÒjÉ©e

3.866 Ω0.692 ì 

3.875 Ω0.726 ì 

3.815 Ω0.887 ì 

3926 Ω0.750 ì 

3.914 Ω0.817 ì 

 º«∏©àdG Ú¡“ á«ªgCG ÚÑJ äGô“Dƒeh äGô°VÉfih äGhóf áeÉbEG
¬≤jƒ°ùàd Ú¡ªàdG á«ªgCG ∫ƒM ¢SQGóŸG …ôjóe ™e äÉYÉªàLG ó≤Y

Úª∏©ª∏d Ú¡ªàdG äÉ«ã«M í«°VƒJ ‘ ÚjƒHÎdG Úªà¡ŸG ∑Gô°TEG

 á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG ó©Jh Ú¡ªàdG á«fÉµeEG ióe ‘ ô¶æJ ¿É÷ π«µ°ûJ
 πÑ≤à°ùŸG »ª∏©Ÿ Ú¡ªàdG áaÉ≤K ô°ûf ‘ á«HÎdG äÉ«∏c IòJÉ°SCG ∑Gô°TEG 

Égò«ØæàH á«ª°SôdG äÉ¡÷G áÑdÉ£eh á«°†≤dG √ò¡d Úª∏©ŸG á«©ªL ≈æÑJ

áYƒæàŸG ájƒHÎdGh á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG ÈY º«∏©àdG Ú¡“ Ωƒ¡Øe ô°ûf

Ú¡ªà∏d ≥jƒ°ùà∏d á«YGPEGh á«fƒjõØ∏J èeGôH ¢ü«°üîJ

º«∏©àdG Ú¡“ IQhô°†H ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªL áÑdÉ£e

º«∏©àdG Ú¡“ áaÉ≤K ô°ûf º«YóJ ‘ É«LƒdƒæµàdG ∞«XƒJ

º«∏©àdG Ú¡“  á«ªgCÉH ó«°ûJ áeÉ©dG øcÉeC’Gh äÉbô£dG ‘  á«fÓYEG äÉMƒd ô°ûf

4.32 Ω.951 ì 

4.12 Ω.968 ì 

4.17 Ω.910 ì 

4.01 Ω.998 ì 

4.09 Ω.993 ì 

4.13 Ω.946 ì 

4.11 Ω.956 ì 

4.03 Ω.956 ì 

3.94 Ω1.007 ì 

4.07 Ω1.004 ì 

3.96 Ω1.118 ì 

º«∏©àdG Ú¡“ á«∏ª©H ä’óÑdGh ÖJGhôdG IOÉjR •ÉÑJQG

 õ«ªàŸG RÉ‚’G hCG AGOCÓd áª«b ájOÉe äBÉaÉµe ¢ü«°üîJ

ÖjQóàdG èeGÈd hCG çÉ©àHÓd º∏©ª∏d ájƒdhC’G AÉ£YEG

»Ø«XƒdG »bÎdG ∫ÉM ‘ ájô¨e ä’óH íæe

4.33 Ω1.021 ì 

4.22 Ω1.078 ì 

4.08 Ω1.125 ì 

4.16 Ω1.122 ì 

º∏©e πµd ádƒªfi ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG íæe4.03 Ω1.071 ì 

4.26 Ω
.910 ì 

.915 ì 
4.13 Ω

.897 ì 

.901 ì 

1.019 ì 
3.99 Ω

1.031 ì 
3.98 Ω

1.058 ì 
3.97 Ω

4.07 Ω

3.99 Ω

.979 ì
 3.99 Ω

1.056 ì 
4.05 Ω

1.029 ì 
4.13 Ω

.852 ì 
4.18 Ω

.899 ì 
4.13 Ω

.941 ì 
4.11 Ω

.956 ì 
4.11 Ω

1.003 ì 
4.07 Ω

1.021 ì
 

4.02 Ω

3.92 Ω
1.077 ì 

1.030 ì 
3.95 Ω
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ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة تصورات القياديين التربويين حول تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت من حيث 
أهميتها، ومدى إمكانية تطبيقها، والعوامل المساعدة على تطبيقها، وكذلك تلك التي قد تعيق عملية التطبيق. وقد تم استخدام 
المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، التي اتخذت من االستبيان أداًة لها، وتم تطبيقه على)284( قيادياً تربوياً، تم اختيارهم 
تعتبر معاييراً  التعليم  تمهين  أن معايير  النتائج  التعليمية. وقدأظهرت  المناطق والمراحل  الطبقية من جميع  العشوائية  بطريقة 
مهمة بدرجة عالية بحسب تصورات العينة، وكذلك قابلة للتطبيق بدرجة إمكانية عالية بسب بوجود بعض العوامل المساعدة 
على تمهين التعليم، والتي أيضاً اعتبرتها العينة عواماًل مساعدة بدرجة كبيرة، كما واعتبرت في الوقت ذاته المعوقات المذكورة 
في هذه الدراسة معوقات قد تعترض عملية تطبيق معايير تمهين التعليم بدرجة كبيرة. وأسفرت نتائج الدراسة كذلك عن وجود 
بعض الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بين تصورات القياديين التربويين حول محاور الدراسة تعزى لبعض المتغيرات التابعة، 
وأيضاً عدم وجود بعض الفروقات الدالة إحصائياً بين تصوراتهم تعزى لمتغيرات أخرى. وقدمت الدراسة الحلول والمقترحات 
والتوصيات التي تسهم في تطبيق معايير تمهين التعليم على أرض الواقع منها مايختص بمراحل التكوين المهني للمعلم، وأخرى 
خاصة باالعتماد األكاديمي والمهني، كما اقترحت الدراسة بعضاً من الدراسات المستقبلية الحيوية والضرورية والتي البد من 

الوقوف عندها وتناولها ضمن إطار علمي منهجي.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:

1 - التعرف على تصورات القياديين التربويين حول تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت من حيث أهميتها 
ومدى إمكانيتها.

2 - التعرف على أهم العوامل المساعدة في تطبيق معايير تمهين التعليم في دولة الكويت.
3 - الوقوف على أبرز المعوقات التي قد تعترض عملية تطبيق معايير تمهين التعليم.

4 - التعرف على الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بين تصورات القياديين التربويين فيما يختص بأهمية تطبيق معايير تمهين 
التطبيق، وذلك طبقاً  التي قد تعترض عملية  التعليم ومدى إمكانية تطبيقها والعوامل المساعدة على تطبيقها وكذلك تلك 
لمتغيرات الدراسة المتمثلة في الجنس والعمر والمؤهل العلمي والعمل الحالي والمنطقة التعليمية وسنوات الخدمة وعدد 

الدورات التدريبية.
5 - اإلسهام بتطوير التعليم بشكل جدي في الكويت.

6 - التسويق لمفهوم تمهين التعليم من خالل ذكر مزاياه واالستشهاد بتجارب بعض الدول المطبق بها.
7 - تبصير القياديين التربويين بكيفية تطبيق معايير تمهين التعليم على أرض الواقع من خالل اقتراح بعض التوصيات اإلجرائية 

التي ُتسّهل عملية تطبيقها وإقرارها وتذلل الصعوبات التي قد تعتري عملية التطبيق تلك.

منهجية الدراسة 
المنهج البحثي المتبع:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.
عينة الدراسة:

اشتمل مجتمع الدراسة المستهدف على )829( قيادياً تربوياً. ويتمثل المجتمع الكلي في جميع مديري المدارس التابعة لوزارة 
التربية في دولة الكويت بجميع مراحلها المختلفة، باإلضافة إلى مدراء العموم ومديري ومراقبي اإلدارات التعليمية العاملين في 

المناطق التعليمية الست، وذلك حسب إحصائية وزارة التربية لعام )2010/2009(.
بلغ عدد أفراد العينة الذين تم اختيارهم بطريقة العشوائية الطبقية )300( قيادي تربوي من مختلف القيادات التربوية أي ما 
نسبته %36 من مجتمع الدراسة األصلي. وقد اشتملت العينة على )240( قيادي تربوي يعملون كمدراء لمدارس التعليم العام 
في كافة مراحله، باإلضافة إلى)60( قيادي تربوي يعملون في إدارات المناطق التعليمية والذين تمثلوا في مدراء العموم ومديري 

ومراقبي اإلدارات التعليمة، وقد استجاب )284( قيادياً تربوياً وذلك بنسبة %94.7 من العينة المستهدفة.

أداة الدراسة:
1 - بناء األداة:

التربية حول تطبيق معايير  الدراسة، وذلك من أجل استشفاف تصورات قياديي وزارة  اعتمدت االستبانة كأداة لتحقيق أهداف 
تمهين التعليم في دولة الكويت. وقد صممت االستبانة بعد االطالع على مجموعة من األدبيات والدراسات السابقة العربية منها 
واألجنبية، والتي تناولت موضوع تمهين التعليم أو االعتماد المهني للمعلم. وقد احتوت أداة الدراسة على )62( بنداً. وقسمت 
االستبانة إلى جزأين رئيسيين األول منهما يشتمل على البيانات الديموغرافية العامة، والثاني يشتمل على ثالثة محاور أساسية، 

وهي كما يلي:
• المحور األول: معايير تمهين التعليم وفقاً لمراحل التكوين المهني للمعلم في الكويت، ويشتمل على خمسة أبعاد )شروط اختيار 

الطلبة لاللتحاق بكليات التربية، برامج إعداد المعلم بكليات التربية، مزاولة المهنة، اإلشراف التربوي، والتنمية المهنية(.
• المحور الثاني: العوامل المساعدة على تطبيق معايير تمهين التعليم في الكويت، ويشتمل على بعدين )بعد دور المؤسسات 

التربوية واإلعالمية في نشر ثقافة التمهين، وبعد الحوافز والمكافآت(.
• المحور الثالث: معوقات تطبيق معايير تمهين التعليم في الكويت.

واحتوت تلك المحاور الثالثة بأبعادها المختلفة على عدد من العبارات التي يتعين على أفراد العينة قراءتها وإبداء تصوراتهم 
حيالها تجاهها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي Likert Type Scale المتمثل في )عالية جداً/ كبيرة جداً= 5؛ عالية/ كبيرة= 

4؛ متوسطة= 3؛ ضعيفة/ قليلة= 2؛ ضعيفة جداً/قليلة جداً=1(.

2 - صدق األداة:
ُعرضت األداة بصورتها األولية التي حوت )100( بند على مجموعة من المختصين والمهتمين بالشأن التربوي في كلية التربية 
بجامعة الكويت بمختلف أقسامها، وكذلك ُعرضت على مجموعة من المختصين بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في جامعة 
الكويت وفي بعض الجامعات الخليجية وذلك إلبداء وجهات نظرهم حيالها. وكذلك من أجل التأكد من صدق األداة الظاهري المتمثل 
في مدى وضوح البنود من حيث المعنى والصياغة والسالمة اللغوية، ومدى انتماء البنود للمحور الذي تندرج تحته من حيث 
المعنى وكذلك انتمائها الظاهري لما تقيسه.وقد أُجريت بعض التغييرات الالزمة من إضافة وحذف وتعديل طبقاً آلراء المحكمين، 
وبالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة ويحقق أهدافها. وعليه تم اعتماد االستبانة بصورتها النهائية كما هي في الملحق رقم )1(، 

لتشتمل على )62( بنداً موزعة على المحاور الثالثة بأبعادها المختلفة.

3 - ثبات األداة:
ُطبقت أداة الدراسة على عينة استطالعية تمثلت في )50( قيادياً تربوياً تابعين لوزارة التربية في دولة الكويت، اختيرت من 
مجتمع الدراسة المستهدف بطريقة المعاينة العشوائية الطبقية وتم استبعادها من عينة الدراسة فيما بعد، ومن ثم تم احتساب 

معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي.

إجراءات الدراسة:
• تم تحديد مجتمع الدراسة من خالل االستعانة بإحصائية خاصة بوزارة التربية للعام )2010/2009(.

• تمت مخاطبة قطاع البحوث بوزارة التربية لتسهيل مهمة إجراء الدراسة، والتي قامت بدورها بمخاطبة جميع المناطق التعليمية  
والمدارس التابعة لها بكافة مراحلها التعليمية.

• تم اختبار صدق األداة الظاهري عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين، كما تم اختبار ثباتها عن طريق تطبيقها 
على عينة استطالعية بلغ عددها 50 من القيادات التعليمية بوزارة التربية، تم استبعادها فيما بعد من عينة الدراسة، ومن ثم 

استخدم معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي للتأكد من ثبات األداة.
الكويت، والذين  التربية في دولة  الدراسة المستهدفة، والذي بلغ عددها )300( من قياديي وزارة  • طبقت األداة على عينة 

يشكلون ما نسبته %36 من المجتمع األصلي للدراسة، واستجاب منهم )284( أي ما نسبته 94.7%.
• فرغت االستبيانات وتم معالجتها إحصائياً. 

المعالجة اإلحصائية:
للتحليل اإلحصائي )اإلصدار   Statistical Package for Social Science )SPSS( ببرنامج االستعانة  تمت 

التاسع عشر(، وذلك لمعالجة البيانات إحصائياً كما يلي:
• استخدام معامل الثبات Alpha-Cronpach ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي وذلك من أجل قياس ثبات األداة.

• استخدمت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لوصف خصائص العينة، وكذلك لإلجابة على 
بعض أسئلة الدراسة.

فئتين  بين  الفروق  المستقلة Independent Samples t-test وذلك الختبار  للعينات  التائي )ت(  االختبار  استخدام   •
مستقلتين، وكذلك أسلوب تحليل التباين األحادي One-Way Analysis Of Varanice من أجل مقارنة الفروق بين 
المتوسطات الحسابية للمتغيرات، ومن ثم اختبار شيفيه  Scheffee Testفي حال وجود فروقات ذات داللة إحصائية إلجراء 

مقارنات متعددة بين المتوسطات والتعرف على مكامن تلك الفروق )التحليل البعدي(، واإلجابة على بعض األسئلة األخرى.
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نتائج الدراسة
• السؤال األول: ما تصورات القياديين التربويين حول أهمية تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت؟

تعتبر معايير تمهين التعليم معاييراً مهمة بدرجة عالية وذلك بحسب تصورات القياديين التربويين الذين شملتهم عينة 
الدراسة حول أهمية تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت، لذا يجب االستعجال بإقرارها. وقد 

عكست نتائج الدراسة تصوراتهم حول أهمية كل معيار على النحو التالي:

             
< م= المتوسط الحسابي
<ح= االنحراف المعياري

تصورات عينة الدراسة حول أهمية تطبيق معايير تمهين التعليم

• السؤال الثاني: هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين تصورات القياديين التربويين حول أهمية تطبيق معايير تمهين التعليم تعزى للمتغيرات 
التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، العمل الحالي، المنطقة التعليمية، سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدريبية(؟

ال توجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 بين تصورات عينة الدراسة حول المحور األول 
والخاص بمعايير تمهين التعليم )درجة األهمية(، تعزى لمتغيري الجنس والعمر والمؤهل التعليمي والعمل الحالي. بينما 
كانت هناك فروقات بين تصوراتهم حول هذا المحور تعزى لمتغير المنطقة التعليمية وسنوات الخدمة وعدد الدورات.

• السؤال الثالث: ما تصورات عينة الدراسة حول مدى إمكانية تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت؟
يمكن تطبيق معايير تمهين التعليم بدرجة إمكانية عالية وذلك من وجهة نظر القيادات التربوية المشمولة بالعينة حول 
مدى إمكانية تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت، لذا يجب وضع آلية واضحة ومحددة ومدروسة 
لتطبيق تلك المعايير بالفعل. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تصوراتهم حول مدى إمكانية تطبيق معايير تمهين التعليم 

كما هو موضح بالشكل التالي:

< م= المتوسط الحسابي
<ح= االنحراف المعياري

تصورات عينة الدراسة حول مدى إمكانية تطبيق معايير تمهين التعليم

• السؤال الرابع: هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين تصورات القياديين التربويين حول مدى إمكانية تطبيق معايير تمهين 
التعليمية، سنوات الخدمة،  التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، العمل الحالي، المنطقة  التعليم تعزى للمتغيرات 

وعدد الدورات التدريبية(؟
األول  المحور  حول  الدراسة  عينة  تصورات  بين   0.05 الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  هناك  توجد  ال 
الحالي  والعمل  العلمي  والمؤهل  والعمر  الجنس  لمتغيري  تعزى  التطبيق(  إمكانية  )درجة  التعليم  تمهين  بمعايير  والخاص 
وسنوات الخدمة وعدد الدورات. بينما كان هناك فروقات بين تصوراتهم حول ذات المحور تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

• السؤال الخامس: ما تصورات عينة الدراسة حول أهم العوامل المساعدة على تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في دولة الكويت؟
تعتبر  الدراسة  الكويت والمذكورة في هذه  التربية في  التعليم بوزارة  تمهين  تطبيق معايير  المساعدة على  العوامل 
عواماًل مساعدة بدرجة كبيرة، لذا يجب االعتداد بها والعمل على أساسها. حيث كانت استجاباتهم على البعد األول لهذا 

المحور )دور المؤسسات التربوية واإلعالمية( على النحو التالي:

< م= المتوسط الحسابي
<ح= االنحراف المعياري

تصورات عينة الدراسة حول العوامل المساعدة على تطبيق معايير تمهين التعليم )البعد األول(

أما استجاباتهم على البعد الثاني لهذا المحور )الحوافز والمكافآت( فكانت على النحو التالي:

< م= المتوسط الحسابي
<ح= االنحراف المعياري

تصورات عينة الدراسة حول العوامل المساعدة على تطبيق معايير تمهين التعليم )البعد الثاني(

• السؤال السادس: هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين تصورات القياديين التربويين حول أهم العوامل المساعدة على تطبيق 
معايير تمهين التعليم تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، العمل الحالي، المنطقة التعليمية، سنوات 

الخدمة، وعدد الدورات التدريبية(؟

العوامل  حول  الدراسة  عينة  تصورات  بين  الداللة 0.05  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  هناك  توجد  ال 
المساعدة على تمهين التعليم تعزى لمتغيري الجنس والعمر والمؤهل العلمي والمنطقة التعليمية وعدد الدورات. بينما 

كانت هناك فروقات تعزى لمتغير العمل الحالي وسنوات الخدمة بين تصوراتهم لهذا المحور.

• السؤال السابع: ما تصورات عينة الدراسة حول أهم المعوقات التي تعترض عملية تطبيق معايير تمهين التعليم بوزارة التربية في 
دولة الكويت؟

المعوقات التي تعترض عملية تطبيق معايير تمهين التعليم تشكل تحدياً أمام البت في التطبيق بدرجة كبيرة، لذا يجب العمل على 
حلها ومعالجتها كي ال تلعب دوراً سلبياً حيال تمهين التعليم. وقد كانت استجابات عينة الدراسة حول تلك المعوقات كالتالي:

< م= المتوسط الحسابي
<ح= االنحراف المعياري

تصورات عينة الدراسة حول المعوقات التي تعترض عملية تطبيـق معاييـر تمهيـن التعليــم

• السؤال الثامن: هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين تصورات القياديين التربويين حول أهم المعوقات التي تعترض تطبيق معايير 
تمهين التعليم تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، العمل الحالي، المنطقة التعليمية، سنوات الخدمة، 

وعدد الدورات التدريبية(؟
ال توجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 بين تصورات عينة الدراسة حول معوقات تمهين 
التعليم في الكويت تعزى لمتغيري الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات ا لخبرة والعمل الحالي وعدد الدورات. بينما 

كانت هناك فروقات بين تصوراتهم حول تلك المعوقات تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

الـتـوصـيــات
أواًل: توصيات خاصة بتطبيق معايير تمهين التعليم استناداً على أهميتها العالية التي كشفت عنها نتائج الدراسة:

1( ضرورة وضع معايير للقبول بكليات التربية تتناسب وخصوصية السياق التربوي والتعليمي الكويتي والخليجي والعربي، وتتضمن 
انتقاء العناصر الصالحة من بين الطالب المرشحين. 

2( ضرورة تناغم رؤى وبرامج اإلعداد بكليات التربية، وما تستند إليه من نظريات مع معايير االعتماد األكاديمي والجودة الشاملة في 
التعليم عامًة وفي مجال إعداد المعلم خاصًة.

3( االهتمام في برامج إعداد المعلم بتحقيق التوازن بين المقررات في المجاالت التربوية واألكاديمية التخصصية والثقافية مع ضرورة 
إضافة البعد األخالقي والقيمي لها، واألخذ بالنظامين التتابعي والتكاملي معاً في إعداد المعلم بكليات التربية.

4( الحرص على أن يكون التدريب الميداني أكثر فاعلية للطالب المعلم من خالل التربية العملية، بحيث يكون لمدة ال تقل عن عام.
5( ضرورة السعي بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة التربية وجمعية المعلمين وغيرها، لوضع آلية دقيقة للترخيص بمزاولة المهنة 

للخريجين من كليات التربية.
6( الحرص على التوسع في عملية اإلشراف التربوي لتشمل كافة أبعاد العملية التعليمية، مع أهمية استحداث أساليب جديدة في اإلشراف 

تتماشى والتطور الحاصل في التعليم وأنظمته.
7( النهوض ببرامج التنمية المهنية وجعلها من األولويات وخاصة فيما يخص مجال التدريب بحيث يراعى فيها: االحتياجات التدريبية، ومستويات 
المعلمين، استخدام الطرق واألساليب الحديثة والتكنولوجية، وأن تكون تحت إشراف متخصصين، وكذلك أن يتم تقويمها بين الحين واآلخر.

ثانياً: توصيات خاصة بتطبيق معايير تمهين التعليم استناداً على إمكانية تطبيقها العالية التي كشفت عنها نتائج الدراسة:
يمكن تطبيق معايير تمهين التعليم على النحو التالي:

1( البت في إنشاء هيئة عليا مستقلة لالعتماد بالكويت تضم عناصر أكاديمية ومهنية متخصصة ومنتقاة بعناية:
2( منح المعلم ترخيصاً مؤقتاً بمزاولة المهنة )5 سنوات( من تاريخ إصدار الترخيص من قبل الجهة المانحة له، وذلك إذا ما توافرت فيه 

الشروط التي تحددها هذه الجهة والتي تتمثل فيما يلي:
3 ( أن يتم تجديد الترخيص لمزاولة مهنة التدريس بناًء على مجموعة من الشروط من أهمها مراعاة مشاركة المعلم في العديد من أنشطة 

النمو المهني عالية الجودة سواء داخل المدرسة أو المنطقة التعليمية أو على مستوى الدولة.
ثالثاً: توصيات خاصة بالعوامل المساعدة على تطبيق معايير تمهين التعليم استناداً على درجة مساعدتها الكبيرة التي كشفت عنها الدراسة:
1( تشكيل لجان متخصصة تنظر في آلية تطبيق معايير تمهين التعليم من ذوي الخبرة والمختصين بهذا الشأن وإشراك أساتذة كلية التربية معهم.

2(  تكثيف المطالبات الجادة عبر وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي لتطبيق معايير تمهين التعليم وتبيان أنه السبيل 
األمثل لحل معظم مشكالت التعليم الحالية.

3( عقد اجتماعات ومحاضرات وندوات فاعلة تدعو لتطبيق تلك المعايير وتسوق لها، وكذلك إقامة مؤتمرات وطنية تناقش هذه القضية 
الحيوية وتخرج بتوصيات قابلة للتطبيق الفعلي.

4( ربط عملية تطبيق معايير تمهين التعليم بزيادة مجزية للرواتب والبدالت للهيئة اإلدارية والتعليمية، وكذلك تخصيص مكافآت مادية 
وترقيات وامتيازات خاصة لألداء المتميز.

رابعاً: توصيات خاصة بالمعوقات التي قد تعيق تطبيق معايير تمهين التعليم استناداً لما كشفت عنه نتائج الدراسة:
نظراً العتبار العينة المعوقات المذكورة في هذه الدراسة معوقات قد تعترض عملية تطبيق معايير تمهين التعليم بدرجة كبيرة، فإنه يوصى 

بالتالي إسهاماً في تذليلها أمام متخذي القرار التعليمي:
1( االبتعاد عن إقحام السياسة في قضايا التعليم لدورها السلبي حيال تطبيق بعض القرارات االستراتيجية المهمة والضرورية.

2( فتح باب البحث العلمي ودعمه لتناول مثل هذا األمر وتوضيح جوانبه المتعددة والمتداخلة.
3( وضع خطة عمل واضحة تسهم في رسم خارطة طريق أمام متخذي القرار للبت في التطبيق دون تعقيد.

4( العمل على التمهيد بتطبيق معايير تمهين التعليم، وتفسير جوانبه وحيثياته للمعلمين العاملين في الميدان حتى ال تكون حدة مقاومة 
التغيير مبالغ بها أو معيقة للتطبيق.

5( توفير كافة اإلمكانيات البشرية والمادية والُبنى التحتية الالزمة لتطبيق معايير تمهين التعليم، والتي البد أن تكون مصاحبًة لها لتحقيق 
عملية تطبيق ناجحة من جميع الجوانب.
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:الملخص
وتفاوتوأيضًاالثالثة،للصفوفاإلسالميةالتربيةكتبمحتوىفيالقيمهذهتضميننسبةفيتفاوتهناككانوقد.مرة)199(بلغبتكرارالثالثةالرئيسةبمجاالتهاالوطنيةالقيمجميعتضمنتقدالدراسةمجتمعكتبأن:أهمهامننتائج،عدةإلىالدراسةتوصلتوقد.االقتصاديةوالقيماالجتماعية؛والقيمالسياسية؛القيم:هيمجاالتثالثةعلىموزعاوطنيةالللقيماستمارةبتصميمالباحثتانقامتالهدفهذاولتحقيقمحتواها،تحليلخاللمنالكويت،دولةفيالموحدالثانويالتعليملمرحلةاإلسالميةالتربيةكتبفيالمتضمنةالمواطنةقيممعرفةإلىالدراسةهذههدفت

شاملةمراجعةيتطلبماوهوالثانويةالمرحلةفياإلسالميةالتربيةكتبفيالوطنيةالقيمعلىالتأكيدضرورةأهمهامنتوصياتبعدةالدراسةخرجتقدو،%19.1بلغتوبنسبةمرة،)38(تكررتإذتضمينًاأقلهاكانتفقدالسياسيةالوطنيةالقيمأما،%30.2بلغتوبنسبةمرة،)60(تكررتإذاالقتصاديةالقيمتليهاثم،%50.8بلغتوبنسبةالثالثة،الصفوففيمرة)101(تكررتإذاالجتماعيةالوطنيةالقيمهياإلسالميةالتربيةكتبمحتوىفيتضمينالوطنيةالقيمأكثرأنالدراسةنتائجوجدتكما.الواحدالصفكتابمحتوىفيالقيمهذهتضميننسبةفي
.القيمهذهمثلتعزيزفياإلسالميةالتربيةدورعلىوالتأكيدالمختلفة،نواحيهاجميعفيالوطنيةالقيمهذهوتعزيزوضرورةالكتبلهذه

.اإلسالميةالتربيةكتب–الوطنيةالقيم-المواطنة-القيم:الدالةالكلمات

:المقدمة
التعرفمجردمنأسمىللوطنوالوالءاالنتماءبمشاعروارتباطها,فقطمعرفيةوليستوجدانيةجوانبعلىفيهالتأكيديتمأوسعبفهممرتبطةهيوإنماالفرد،لهينتميمجتمعتجاهوالواجباتالحقوقمعرفةعلىيقتصرمفهومًاليستالوطنيةالقيمتوجدهاالتيالمواطنةأن

مسئولياتمنذلكعلىيترتببماالعفويااللتزامهيوإنماحقوقمنتمنحهوماالمجتمعذلكجنسيةاكتسابفقطأووالعاطفية،الفكريةوالتوجهاتاألعمالخاللمنومؤسساتهالمجتمعشرائحفيفقطاالندماجعلىترتكزالالمواطنةقيمإنحيثوالواجباتالحقوقعلى
خاللمن،)196،ص1998السليمان،(تعلمهاويمكنمكتسبةهيوإنماالبعضيعتقدكمافطريةليستفهيتعلم،وتغرسأنوبداللكنوفقطتحدثأنيمكنال(Stanly,2004,p.176)ستانليأكدكماالمواطنةقيمإنإذ.)47،ص1996النوري،(أيضًاالمجتمعتجاه

.إليهينتمونالذيالمجتمعفيالفعالةوالمشاركةالوطنتنميةعلىالحرصحولتتمحورالمتعلمينفيمتنوعةمهاراتوتنميةبالمسؤوليةالشعورغرسأهميةتؤكدالتيالمدرسة،واألسرةوأبرزها,المجتمعفيالتربويةالمؤسساتقبلمنالمستمرالتعزيز
(Cogan &Morris, 2001, p. 7, Davis et al, 2001, p.262, Vegugelers, 1996, P 201)

بهدفالوطنيةالقيمبتعزيزيهتممنهاجتقديمخاللمنوذلك،الوطنصالحفيهلمااإلنتاجيةإلىتؤديالتياإليجابيةالمواطنةقيملتأصيلوذلكوالتربوي،التعليميالعملصلبفيالوطنيةالقيمتعلمجعلفياهتمتقدوالمدارسكالجامعاتالتربويةالمؤسساتأننجدلذا
فيقيمهاتضمنأنالبدالصالحالمواطنتربيةأنمنالرغموعلى.)223،ص2004,وبارعيدةبوقس(بمقوماتهماواالعتزازبهماواالرتباطباألمةوالثقةلوطنه،الوالءبًاشعورنفسهفيتبثالتيواالتجاهاتوالقيموالمهاراتالمعلوماتمنالمناسببالقدرالمتعلمتزويد

Civic(مفهومتحتالوطنيةالقيمتعلميأتياألجنبيةالدولفيوحتىاالجتماعية،والموادالوطنيةالتربيةبمنهاجكبيربشكلارتبطتقدالتربويةالمؤسساتفيالوطنيةالقيمتعليمأننجدإنناإالدراسي،منهجكل education- Citizenship education(بالتربيةتعنىوالتي
Schutema(المدنية،أوالوطنية et al, 2008, p.69(،المناهجبعضأننجداألحيانبعضوفيالقيم،هذهتعليمفيمباشرةصلةلهمااللذانالمنهجانأنهماباعتبارالوطنية،والتربيةاالجتماعيةالموادعلىيقتصريكادالتعليميةالمؤسساتفيالوطنيةالقيمتعليمأننجدلذا   

.نفسهالمنهجمحتوىداخلتضمينهادرجةوتختلفبلآخر،إلىمنهاجمنتختلفتضمينوبنسبةضمني،بشكلأممباشربشكلأكانسواءالوطنيةالقيمأصنافمنبعضًاتضمنتقد
صيانةعلىحثاإلسالمأنباعتباراإلسالمية،التربيةمنهجفيوخصوصاله،مخططوبشكلومتوازنةمتكافئةوبنسبمحتواها،ضمن  الوطنيةالقيمتضمينفيالمناهجبينتكاملهناكيكونأنالمهممنفإنهبعض،معالموادبعضوتكاملالحديثةللتطوراتونظرا
وأشهرهاالمشرفة،الوطنيةبالمواقفالحافلةوسلمعليةاهللاصلىالرسولوسيرةالنبويةواألحاديثالقرآنيةباآلياتاالستشهادخاللمنذلكعلىالتدليلويمكنوقوانينه،تشريعاتهخاللمناإلسالميالمجتمعفيوتأصيلهاالمواطنةروحبتعزيزوأهتموحمايته،الوطن
وتنوعوتعددباختالفالوطنياالجتماعيالنسيجعلىللحفاظالمواطنةدولةأركانبذلكوشيد،)قينقاعوبنوالنضيروبنوقريظةبنوالثالثةبقبائلهاواليهودوالمهاجرين،والخزرج،األوسمناألنصار(يثربومجتمعشعبأطيافجميعبينللمواطنةعقدأولأسسعندما
.)26،ص2010زايدة،(وأديانهوأفكارهمذاهبه
روحتأصيلعلىالتأكيدوأهميةوأحزابوطوائفوأديانفئاتمنالوطنهذايحتويقدعماالنظربغضبالوطنالنهوضأجلمنقويةأسسلبناءالحاليالجيلوعقولوقلوبنفوسفيتأصيلوترسيخإلىوبحاجةوشاملواسعمفهومالمواطنةمفهومأنمنطلقومن

,Grant,1996)(وتقبلهاآلخراحتراموالوسطيةوالمسامحة p.474 , Print ,1996, p.445.للكشفالدراسة،هذهلمثلاألساسيالمحركهيالمبرراتهذهكلكانتفقدبارزة،بصورةالكويتيالمجتمعفيظهرتالتيالملحوظةوالمنازعاتاألخيرةالصراعاتمنطلقومن
.لوطنهواالنتماءواألخالقبالقيمالمتسلحالصالحالمواطنبتربيةالمفهومهذاارتباطومدىالمواطنةلقيمالمناهجهذهتأصيلمدىمنالتأكدبهدفالكويت،دولةفيالثانويةللمرحلةاإلسالميةالتربيةمناهجفيالمواطنةقيممفهومتضمينمدىعن

ضمين هذه الكتب للقيم الوطنية السياسية كان أقل من المستوى ن تيتبين من الجدول أن كتب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر لم تكن أفضل مستوى من الصف العاشر والحادي عشر، فمستوى الحجم المطلوب م
مرة، أغلبها ورد بشكل مباشر، ويالحظ أن كتب هذه المرحلة لم تذكر أية معلومة عن االنتماء لنظام الحكم، وهذه ) 12(بتكرار بلغ % 6المطلوب، ويالحظ أن نسبة القيم الكلية التي تضمنتها هذه الكتب لم يتجاوز 

.مشكلة حقيقية تمثل أزمة في المستقبل
:مدى انتشار القيم الوطنية االجتماعية: ثانيا

:سوف يتم تناول عرض القيم حسب الصف الدراسي وهي كالتالي
:مدى انتشارها في الصف العاشر-أ

).6(في الجدول رقم بينلمعرفة مدى انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب التربية اإلسالمية للصف العاشر تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، كما هو م
.التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب التربية اإلسالمية للصف العاشر): 6(جدول 

كلية التربية –المناهج و طرق التدريسقسم 

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

ما أنواع القيم الوطنية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت ؟: السؤال األول
السياسية؛ واالجتماعية؛ واالقتصادية، وقد لوحظ أن هناك تفاوتًا في نسبة تضمين هذه القيم في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف  : من خالل تحليل محتوى كتب مجتمع الدراسة وجد أن هذه الكتب قد تضمنت كل القيم الوطنية بمجاالتها الرئيسة الثالثة وهي

ومن خالل تحليل محتوى كتب مجتمع الدراسة لوحظ أن هناك  . ذه القيم في محتوى كتاب الصف الواحدن هالثالثة، فهي تظهر بصورة أكثر في محتوى كتاب صف معين، بينما يكون ظهورها أقل في محتوى كتاب صف آخر، باإلضافة إلى تفاوتت نسبة تضمي
.  والمواطنة مثال على ذلك قيمة االعتزاز بالهوية الوطنية في مجال القيم الوطنية السياسيةنيةغيابًا واضحًا لبعض القيم الفرعية، فبعضها انعدم وجوده أو يكاد ينعدم من محتوى هذه الكتب على الرغم من أهميته في تعزيز القيم الوط

مرة، وبلغت نسبة تضمينها في الصفوف  ) 101(هي القيم الوطنية االجتماعية، إذ تكررت ) العاشر؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر(كما الحظت الباحثتان من خالل تحليل المحتوى أن أكثر القيم الوطنية المتضمنة في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة
ها قيم مهمة لتنظيم حياة األفراد والمجتمعات وتحقيق األمن واالستقرار،  وأن، وربما يعود ذلك العتقاد مؤلفي كتب هذه المرحلة أن القيم االجتماعية أكثر أهمية من القيم األخرى الرتباطها بحياة الناس اليومية، )2(كما هو موضح في جدول رقم % 50.8الثالثة 

)  2001العسيري، (اء السالم، ولتحرير البشر من العبودية والظلم والبطش، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة فشمن خالل ضمان المساواة ومحاربة التعصب والتمييز العنصري وتحقيق الحرية والسالم االجتماعي الذي حث عليها الدين اإلسالمي الذي جاء إل
بأن القضايا االجتماعية كانت أقل تكرارا في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  ) 1993الجرادي، (التي توصلتا أيضا إلى نفس النتيجة وهي أن أكثر القيم تضمينا كانت القيم االجتماعية، واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ) 2004العبادي،(ودراسة 

ويالحظ أن محتوى كتاب الصف الثاني عشر كان أكثر كتب التربية اإلسالمية تضمينًا  . العمرية التي طبقت عليه الدراستانحلةالدنيا من التعليم األساسي في اليمن، وربما يعود ذلك الختالف الموقع الجغرافي بين البلدين، وكذلك اختالف  المرحلة التعليمية والمر
، أما كتب الصف الحادي عشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية  %15مرة بنسبة بلغت ) 30(، ويليه كتاب الصف العاشر، إذ تكررت هذه القيم فيه %22.6مرة بنسبة بلغت ) 45(للقيم الوطنية االجتماعية، إذ تكررت هذه القيم في كتاب هذا الصف 

%.13مرة بنسبة بلغت ) 26(االجتماعية إذ تكررت هذه القيم فيه 
، وربما يعود ذلك ألهمية هذه القيم في الحياة اليومية لألفراد من خالل تنظيم العالقات والمعامالت  %30.2مرة، وبلغت نسبة تضمينها في الصفوف الثالثة ) 60(أما بالنسبة للقيم االقتصادية فقد جاءت بالمرتبة الثانية بعد القيم الوطنية االجتماعية، إذ تكررت 

ية المحافظة على الموارد الطبيعية التي وهبنا اهللا سبحانه وتعالى، إذ إنها مهمة في تنظيم العالقة اليومية بين رب العمل  كيفالتجارية والحث على احترام العمل وإتقانه، واالهتمام بالوقت وحسن استغالله بالعمل المفيد، وكذلك أهمية ترشيد االستهالك واإلنفاق و
كما لوحظ أن هناك تقاربًا في نسب تضمين هذه القيم في كتب الصفوف الثالثة، ولكن لوحظ أن محتوى كتاب الصف الثاني عشر كان أكثرها . والتي جاءت القيم االقتصادية أيضا في المرتبة الثانية) 2001العسيري، (والعمال، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

، أما كتب الصف العاشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية االقتصادية  %10مرة بنسبة بلغت ) 20(، ويليه كتاب الصف الحادي عشر، إذ تكررت هذه القيم فيه %10.5مرة بنسبة بلغت ) 21(احتواء للقيم الوطنية االقتصادية إذ تكررت هذه القيم فيه 
%.9.5مرة بنسبة بلغت ) 19(إذ تكررت هذه القيم فيه 

، وربما يعود ذلك العتقاد مؤلفي كتب التربية اإلسالمية بأن القيم الوطنية السياسية ليست من  %19.1مرة، وبلغت نسبة تضمينها في الصفوف الثالثة ) 38(أما فيما يخص القيم الوطنية السياسية فقد كانت أقل القيم الوطنية تضمينًا في الصفوف الثالثة إذ تكررت 
من خالل ضرب أمثلة من سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تبين حنكته السياسية وتجسد كيفية ممارسة  قيمضمن محتواها، وبأنها من اختصاص كتب المواد االجتماعية، ونحن كباحثتين نعتقد انه البد أن تضمن موضوعات كتب التربية السالمية هذه ال
ولي األمر والممثل في صاحب السمو أمير البالد وااللتفاف حوله في وقت األزمات والمحن، وكذلك ضرب أروع  ب لالديمقراطية على أصولها، وكذلك ضرب أمثلة عن والء الصحابة له كقائد وولي أمر، وأنه يجب أن نقتدي بهذه السيرة في أن يكون والء الشع

وهناك أمثلة كثيرة تزخر بها سيرة أفضل الخلق محمد بن عبد  ) ". 4/305( اإلمام أحمد في المسند " (واهللا إنك لخير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلى اهللا ( أمثلة من سيرة الرسول في انتمائه لوطنه وذلك عندما هاجر إلى يثرب وترك مكة وقال مقولته الشهيرة 
.   ستقبل ساسة المجتمع الكويتيالماهللا صلى اهللا عليه وسلم، من شانها شحن همم الشباب وزرع مبادئ المواطنة الصحيحة في نفوس طلبة المرحلة الثانوية الذين سوف يكونون ب

مرة بنسبة بلغت  ) 12(، ويليه كتاب الصف الثاني عشر إذ تكررت هذه القيم فيه %7.5مرة بنسبة بلغت ) 15(الصف هذاوقد لوحظ أن محتوى كتاب الصف العاشر كان أكثر كتب التربية اإلسالمية تضمينًا للقيم الوطنية السياسية، إذ تكررت هذه القيم في كتاب 
و يمكن توضيح ما سبق من خالل التكرارات والنسب المئوية ألنواع القيم الوطنية المتضمنة في كتاب التربية  %. 5.5مرة بنسبة بلغت ) 11(، أما كتب الصف الحادي عشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية السياسية، إذ تكررت هذه القيم فيه 6%

).2(اإلسالمية للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر كما يوضحها جدول رقم 
.التكرارات الكلية والنسب المئوية ألنواع القيم الوطنية المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر): 2(جدول 

ما مدى انتشار القيم الوطنية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت؟: السؤال الثاني
ويمكن توضيح انتشار هذه القيم حسب  ) السياسية؛ واالجتماعية؛ واالقتصادية( قيمة وطنية موزعة على المجاالت الثالثة 199وجد أنها تضمنت مجتمعة ) العاشر؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر(بعد تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة 

:المجاالت التالية
:مدى انتشار القيم الوطنية السياسية: أوال

:سوف يتم تناول عرض القيم حسب الصف الدراسي وهي كالتالي
:مدى انتشارها في الصف العاشر-أ

.التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية السياسية في كتب التربية اإلسالمية للصف العاشر): 3(جدول 

ى المطلوب، ويالحظ أن هذه الكتب ستويالحظ من الجدول السابق أن تضمين القيم الوطنية السياسية في كتب التربية اإلسالمية في الصف الحادي عشر كانت جدا قليلة وأقل من الم
ى الرغم من أن التربية اإلسالمية وعلقد أغفلت قيمًا مهمة من شأنها المحافظة على الستقرار الوطن والمحافظة عليه، كقيمة الوالء التي غاب وجودها في محتوى كتب هذا الصف، 

.هي المنبع األصيل لغرس مثل هذه القيم
:مدى انتشارها في الصف الثاني عشر-جـ

ية واالتجاهات وقد كانت أكثر تكرارا من القيم االقتصادية السابقة التي تتعلق لوكيتبين من الجدول السابق أن محتوى كتب التربية اإلسالمية قد تضمن مستوى جيدًا من القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالممارسات الس
حظ  من النتائج  أن أكثر تكرار لهذه القيم كان في الصفين العاشر والحادي عشر، إذ يالباإلنتاج والتنمية، وربما يعود ذلك إلى االهتمام بكل ما يتعلق بالممارسات واالتجاهات والتي يمكن ممارستها في الحياة اليومية، كما 

%).1.5(، أما في الصف الثاني عشر فقد كان تكرارها أقل من الصفين السابقين إذ بلغت نسبته %)5(، وفي الصف الحادي عشر %4.5بلغت نسبة انتشارها في كتب الصف العاشر 

:هدف الدراسة وأسئلتها 
  :وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة التاليةفي دولة الكويت ، من التعليم الثانوي ) العاشر؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر( للصفوف الثالثة تعرف أهم القيم الوطنية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية هدفت هذه الدراسة إلى 

؟ما أنواع القيم الوطنية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت ) 1(
؟ما مدى انتشار القيم الوطنية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت) 2(

االنتماء (مرة، وكان أكثر القيم تكرارا قيمة ) 15(وبتكرار بلغ % 7.53يتبين من الجدول السابق أن النسبة الكلية النتشار القيم السياسية في كتب التربية اإلسالمية للصف العاشر قد بلغت 
%).2.5(مرات بنسبة بلغت ) 5(، إذ تكررت )ألرض الوطن

:مدى انتشارها في الصف الحادي عشر-ب
.التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية السياسية في كتب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر): 4(جدول 

:خالصة النتائج 
:توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

السياسية؛ واالجتماعية؛ واالقتصادية، وقد لوحظ أن هناك تفاوتًا في نسبة تضمين هذه القيم في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف  : من خالل تحليل محتوى كتب مجتمع الدراسة وجد أن هذه الكتب قد تضمنت كل القيم الوطنية بمجاالتها الرئيسة الثالثة وهي
ومن خالل تحليل محتوى كتب مجتمع الدراسة لوحظ أن هناك غيابًا . ذه القيم في محتوى كتاب الصف الواحدن هالثالثة، فهي تظهر بصورة أكثر في محتوى كتاب صف معين، بينما يكون ظهورها أقل في محتوى كتاب صف آخر، باإلضافة إلى تفاوتت نسبة تضمي

.  طنة مثال على ذلك قيمة االعتزاز بالهوية الوطنية في مجال القيم الوطنية السياسيةمواواضحًا لبعض القيم الفرعية، فبعضها انعدم وجوده أو يكاد ينعدم من محتوى هذه الكتب على الرغم من أهميته في تعزيز القيم الوطنية وال
ررت هذه  تكهي القيم الوطنية االجتماعية، وقد كان كتاب الصف الثاني عشر كان أكثر كتب التربية اإلسالمية تضمينًا للقيم الوطنية االجتماعية، إذ) العاشر؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر(أكثر القيم الوطنية المتضمنة في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة

مرة  ) 26(، أما كتب الصف الحادي عشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية االجتماعية إذ تكررت هذه القيم فيه %15مرة بنسبة بلغت ) 30(، ويليه كتاب الصف العاشر، إذ تكررت هذه القيم فيه %22.6مرة بنسبة بلغت ) 45(القيم في كتاب هذا الصف 
%.13بنسبة بلغت 

مرة بنسبة بلغت  ) 21(كتاب الصف الثاني عشر كان أكثرها احتواء للقيم الوطنية االقتصادية إذ تكررت هذه القيم فيه %. 30.2مرة، وبلغت نسبة تضمينها في الصفوف الثالثة ) 60(جاءت القيم االقتصادية بالمرتبة الثانية بعد القيم الوطنية االجتماعية، إذ تكررت 
%.9.5مرة بنسبة بلغت ) 19(، أما كتب الصف العاشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية االقتصادية إذ تكررت هذه القيم فيه %10مرة بنسبة بلغت ) 20(، ويليه كتاب الصف الحادي عشر، إذ تكررت هذه القيم فيه 10.5%

وقد كان محتوى كتاب الصف العاشر أكثر كتب التربية اإلسالمية تضمينًا للقيم الوطنية السياسية، إذ تكررت  %. 19.1مرة، وبلغت نسبة تضمينها في الصفوف الثالثة ) 38(القيم الوطنية السياسية فقد كانت أقل القيم الوطنية تضمينًا في الصفوف الثالثة إذ تكررت 
)  11(، أما كتب الصف الحادي عشر فقد كان أقل هذه الكتب احتواء للقيم الوطنية السياسية، إذ تكررت هذه القيم فيه %6مرة بنسبة بلغت ) 12(، ويليه كتاب الصف الثاني عشر إذ تكررت هذه القيم فيه %7.5مرة بنسبة بلغت ) 15(هذه القيم في كتاب هذا الصف 

%.5.5مرة بنسبة بلغت 

قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت
)دراسة تحليلية(

مزنة سعد العازمي  . كلثوم الكندري، د.د

الطريقة واإلجراءات –منهجية الدراسة 
من التعليم الثانوي في مدارس دولة الكويت بهدف تحديد أهم القيم  ) العاشر؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر( وذلك لجمع البيانات من كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة, Content Analysisاتبعت هذه الدراسة لتحقيق أهدافها أسلوب تحليل المحتوى أو المضمون 

للمادة المكتوبة المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون حسب االحتياجات البحثية والمعايير التصنيفية التي يضعها  " والمضمون الصريح"، " المحتوى الظاهر"وتحليل المحتوى هو من أساليب البحث العلمي الذي يستخدم لوصف . الوطنية المتضمنة في هذه الكتب
).  25،ص2004العبادي،(الباحث لمعالجة البيانات التي يتم جمعها لتستخدم بعد ذلك في الوصف أو اكتشاف بعض الظواهر 

:وقد اتبع في ذلك اإلجراءات والخطوات التالية 

تحديد مجتمع الدراسة : أوًال
.  التالي يبين توزيعًا لخصائص مجتمع الدراسة ) 1(والجدول رقم . ر؛ وعددها ثالثة كتب لكل صف كتابعشتكّون مجتمع الدراسة من جميع كتب التربية اإلسالمية التي تّدرس لطالب المرحلة الثانوية في الصف العاشر؛ والحادي عشر؛ والصف الثاني       

خصائص مجتمع الدراسة حسب محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة في المرحلة الثانوية في دولة الكويت):1(لجدول ا

:تحديد فئة التحليل : ثانيًا 
:أمكن تحديد القيم الوطنية التي يمكن أن تتضمنها كتب اإلسالمية وفق التصنيف التالي , في ضوء اإلطار النظري للدراسة، وبعد اإلطالع على األدبيات التربوية في موضوع القيم

.  االلتزام بالواجبات الوطنية، تعزيز وإرساء مبادئ الديمقراطية، التضحية في سبيل الوطن، االلتزام بالحقوق الوطنية، الوالء، االنتماء لنظام الحكم، االنتماء ألرض الوطن، االعتزاز بالهوية الوطنية: وتتضمن البنود التالية:  القيم الوطنية السياسية
سالم االجتماعي، تعزيز التواصل االجتماعي، االعتزاز بالدين  المحاربة التمييز العنصري والتعصب المذهبي أو القبلي، تنمية قيم المساواة، تنمية قيم العدالة، تنمية قيم الحرية، التكافل االجتماعي،: وتتضمن البنود التالية: القيم الوطنية االجتماعية

.اإلسالمي، االعتزاز باللغة العربية، تعميق قيمة المسئولية االجتماعية
:القيم الوطنية االقتصادية-1

:وتنقسم إلى
.استغالل الوقت، قيمة احترام العمل، قيمة إتقان العمل، التوجه نحو اإلنتاجية، دعم العمالة الوطنية وتنميتها، المحافظة على الخامات المحلية والتوجه الستثمارها:وتتضمن البنود التالية: القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة باإلنتاج-أ

المحافظة على البيئة، استثمار الصناعات الوطنية، تشجيع الصناعات الوطنية، دعم مشاريع التعاون االقتصادي، دعم جهود التطوير االقتصادي: وتتضمن البنود التالية: القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالتنمية-ب 
ترشيد  ، ترشيد االستهالك، المحافظة على ممتلكات الدولة، احترام العمل اليدوي والحرفي، االلتزام بالواجبات المالية تجاه الدولة:وتتضمن البنود التالية: القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالممارسات السلوكية واالتجاهات الفردية-جـ 

.اإلنفاق، احترام حقوق العمال األساسية

:  تحديد وحدات التحليل: ثالثًا
).  51،ص2001العيسري،(م اجتماعية؛ أم اقتصادية؛ وتعد الفكرة الجزئية من أهم وحدات تحليل المحتوى ؛ أتم اختيار الفكرة الجزئية كوحدة للتحليل وهي تتكون من جملة أو عبارة قصيرة تتضمن فكرة تدور حول قضية محددة سواء أكانت قضية سياسية

:أداة التحليل : رابعًا
وتكونت االستمارة من جدول لتسجيل وسائل عرض  . وتكراراتها والنسبة المئوية والرتبة, ووسائل عرضها) أنواعها(ها ئاتقامت الباحثتان بتصميم استمارة لتحديد أهم القيم الوطنية التي تتضمنها كتب اإلسالمية للصفوف الثالثة من المرحلة الثانوية، وبيان ف       

.في الكتاب، أما من خالل العناوين الرئيسية؛ أو العرض المباشر؛ أو العرض الضمني للقيمة) سياسة؛ واجتماعية؛ واقتصادية( القيم الوطنية حسب أنواعها 

:صدق األداة      
الثانوية والالتي يقمن بتدريس الصف العاشر؛ والحادي عشر؛ والصف الثاني عشر؛ وذلك لتحكيم استمارة قياس  حلةتم عرض استمارة التحليل في صورتها األولية على عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وعدد من معلمات التربية اإلسالمية للمر

.  تمارة بصيغتها النهائيةالسوقد أخذت الباحثتان بالمالحظات والمقترحات التي أبداها هؤالء المحكِّمون، وتم تعديل االستمارة بناء على هذه المالحظات حتى أصبحت ا, القيم الوطنية بهدف معرفة مدى مناسبتها إلجراءات الدراسة وتحقيق أهدافها

:ثبات التحليل
وفي الوقت نفسه تم االستعانة بمحّللين آخرين لتحليل الكتاب نفسه بعد أن شرحت لهم الطريقة التي اتبعتها الباحثتان  , يتّم حسابه عن طريق قيام الباحثتين بإعادة تحليل عينة من مجتمع الدراسة وهو تحليل كتاب الصف العاشر بعد شهر من عملية التحليل األول

)18،ص2002الناجي والرواجفة،: (وذلك باستخدام  المعادلة التالية , وقد تم حساب عدد القيم المتفق عليها من موضوع القيم الكلي التي تّم تحليلها من قبل الباحثتين والمحللين اآلخرين. في التحليل
  عدد اإلجابات المتفق عليها                                          

100×                                      =نسبة االتفاق
                            عدد اإلجابات الكلي                                           

:وقد جاءت نتائج التحليل عند المحللين الثالثة على النحو التالي
                                           33
91.6= 100×                         = نسبة االتفاق مع المحلل األول

                                     36         
                                          34
94.4= 100×                         = نسبة االتفاق مع المحلل الثاني

                                          36         
                                         30

83.3= 100×                         = نسبة االتفاق مع المحلل الثالث
                                        36           

  .، وهو معامل مرتفع ومقبول ألغراض هذه الدراسة89.7) المعلمات( وقد بلغ معّدل نسبة االتفاق بين الباحثتين والمحللين الثالثة

، %)15.07(مرة ونسبة بلغت ) 30(ن أن انتشارها تكرر بشكل كلي م ميتبين من الجدول السابق أن انتشار القيم الوطنية االجتماعية في الصف العاشر كان أفضل من انتشار القيم الوطنية السياسية، وعلى الرغ
الرغم لى مرة، إال إن هذه النسبة تظل نسبة ضئيلة ودليًال واضحًا على أن كتاب هذا الصف لم يتضمن العدد الكافي من القيم الوطنية االجتماعية ع) 12(وبتكرار بلغ %) 6(وأغلبها ورد بشكل مباشر بنسبة بلغت 

.من أهميتها

:مدى انتشارها في الصف الحادي عشر-أ
.التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر): 7(جدول 

بلغت نسبة مجموع انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب قد يتبين من الجدول السابق أن مستوى انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب الصف الحادي عشر كانت أقل من انتشارها في الصف العاشر، و
تمييز العنصري المرة، ويالحظ أن أغلبها جاء بشكل مباشر، ويالحظ أن نسبة التركيز على هذه القيم قد تكون متقاربة، وقد ركزت هذه الكتب على قيم محاربة) 26(بتكرار بلغ % 13الصف الحادي عشر 

ولكن نالحظ غياب قيم أخرى ال تقل أهمية عن هذه . ولية االجتماعيةمسئوالتعصب المذهبي أو القبلي، كما ركزت على قيم المساواة؛ والعدالة؛ والحرية، والتكافل االجتماعي والتواصل االجتماعي وتعميق قيمة ال
.القيم وهي قيمة االعتزاز بالدين اإلسالمي واللغة العربية

:مدى انتشارها في الصف الثاني عشر_ ج
التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االجتماعية في كتب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر): 8(جدول 

ع عرض هذه القيم ما بين عنوان رئيس وبشكل مباشر وبشكل ضمني، تنويتبين من الجدول السابق أن انتشار القيم الوطنية االجتماعية في الصف الثاني عشر كان أفضل منه في الصف العاشر والحادي عشر، ويالحظ 
%).3.5(مرات وبنسبة بلغت) 7(وقد ركزت موضوعات كتاب الصف الثاني عشر على قيمة التكافل االجتماعي إذ تكررت 

:مدى انتشار القيم الوطنية االقتصادية: ثالثا
:سوف يتم تناول عرض القيم االقتصادية حسب المجاالت التالية

:انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة باإلنتاج-أ
).العاشر؛ الحادي عشر؛ الثاني عشر( التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة باإلنتاج في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة): 9(جدول 

.، ويالحظ أن هذه القيم كانت أكثر انتشارًا)العاشر؛ الحادي عشر؛ الثاني عشر( للصفوف الثالثة يتبين من الجدول السابق أن هناك غياب واضح للقيم الوطنية االقتصادية المتعلقة باإلنتاج في كتب التربية اإلسالمية
:انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالتنمية 

).العاشر؛ الحادي عشر؛ الثاني عشر( التكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالتنمية في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة): 10(جدول 

م من لرغدعم جهود التطوير االقتصادي، ومشاريع التعاون، وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على البيئة، قد كان جدًا قليل على ا: يتبين من الجدول السابق أن انتشار القيم الوطنية المتعلقة بالتنمية مثل
، وهي نسبة جدا قليلة، وخصوصا أن القائمين في دولة الكويت تبنوا %)1.5(، وفي كتابي الصف الحادي عشر والثاني عشر %)1(أهميتها في بناء الحضارات الحديثة، إذ بلغت نسبة انتشارها في كتاب الصف العاشر 

لة االهتمام أكثر بهذه القيم وتعزيزها وتأصيلها لدى طالب الصف مرحخطة تنموية للبالد ووضعوا جدول زمني لتطبيقها على ثالث مراحل يتم االنتهاء منها على مدى ثالث سنوات، لذا وجب على مؤلفي كتب هذه ال
.العاشر حتى يكون لديهم االهتمام والوعي بأهمية خطط التنمية في الصف الثاني عشر

:انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالممارسات السلوكية واالتجاهات الفردية-جـ
).العاشر؛ الحادي عشر؛ الثاني عشر( سالمية للصفوف الثالثةاإلالتكرارات والنسب المئوية لدرجة انتشار القيم الوطنية االقتصادية المتعلقة بالممارسات السلوكية واالتجاهات الفردية في كتب التربية): 11(جدول 

:التوصيات والمقترحات
:  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، توصي الدراسة باآلتي

.، وأن يشار إلى هذه القيم بشكل صريح وليس ضمني بحيث يصعب الكشف عنها)العاشر والحادي عشر؛ والثاني عشر(أن يتم حصر قيم المواطنة التي تساهم في توجيه سلوكيات طلبة الثانوية، والعمل على تضمينها في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف -
رح النظري، وذلك من خالل  تتضمن أساليب التقويم لمناهج التربية اإلسالمية السلوك القيمي حتى يتحول تعليم القيم للطالب  الطأن تتوجه قيم المواطنة في محتوى كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية إلى ترسيخ وتعميق الجانب العملي لهذه القيم والبعد عن -

.إلى سلوك يمارس ويقوم
، نتيجة لغياب بعض القيم الوطنية الفرعية، والمهمة في توعية طالب هذه المرحلة بأهمية هذه القيم في ظل  )العاشر والحادي عشر؛ والثاني عشر(أن يستفيد مؤلفو كتب التربية اإلسالمية في وزارة التربية من نتائج هذه الدراسة بهدف إعادة تأليف كتب الصفوف -

.تحديات العولمة والغزو الفكري الذي أحدثته ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة
كما البد أن يكون هناك اهتمام  . اعاة نسب التوزيع سواء على مستوى كتاب الصف الواحد أو المرحلة الدراسيةمرأن يراعي مؤلف كتب التربية اإلسالمية مبدأ التوازن والشمول في تضمين القيم حتى ال يكون هناك تركيز على قيم معينة، وإغفال أخرى، مع-

.بالتدرج في عرض القيم من األدنى إلى األعلى حسب المستوى اإلدراكي والمعرفي لطالب كل مرحلة دراسية
:وتقترح الدراسة اآلتي

الصفوف، والعمل  هذهللكشف عن القيم التي يتضمنها محتوى موضوعات هذه الكتب، وذلك بهدف رصد القيم الوطنية الغائبة عن موضوعات كتب التربية اإلسالمية في ) 9-1(القيام بدراسة مشابهة  تهدف إلى تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف من -
.  س الطالبنفوعلى تضمينها من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وسيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، التي من شانها غرس وتعزيز هذه القيم في 

.ب إلى سلوك يمارس من قبل الطالبلكتإجراء دراسة تتبعية بعد إعادة تأليف كتب التربية اإلسالمية، بهدف التعرف على مدى تأثيرها في تحول القيم المتضمنة في موضوعات هذه ا-
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.157–10: جامعة القاهرة،العدد األول-العلوم التربوية) . دراسة تحليلية ( مطالب الوالء الوطني ضمن منهج اللغة العربية لمرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية ) . 2007( السبع ، سعاد وخاقو ، محمد -
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األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة باألوقاف
دراسة فقهية مقارنة

:خطة البحث
:قسمت البحث على النحو التالي

: وجاء في مطلبين:التمهيد
. تاريخ الوقف في الكويت:األول
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.انتهاء الوقف األهلي:المبحث التاسع
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:النتائج
.نشأ الوقف في دولة الكويت منذ ظهور الدولة، فله تاريخ حافل ومشرق1.
.التشريع الوحيد لمعالجة بعض قضايا الوقف-في الكويت–يعد األمر السامي 2.
على القاضي العمل بحكم القضاة السابقين، وإن وجد في بعضها خلل، إال ما يتعلق  3.

.بالقسمة، واألمر العام
يصح الوقف الخيري واألهلي والمشترك، وهو نافذ إذا جمع أركانه وشروطه، وإن لم 4.

.تكن العين الموقوفة تحت فبضة الواقف
الوقف ال يباع وال يورث، وإنما يصح استبداله عند الحاجة بعين أخرى إذا احتيج 5.

.لالستبدال
.يجوز إعطاء أقرباء الواقف المحتاجين، بل لهم األولوية في الريع6.
يعمل بشرط الواقف في تعيين الناظر، وللجهات الرسمية المشاركة في النظارة إذا كان 7.

.الوقف خيريًا أو مشتركًا؛ من أجل المشاركة في المحافظة على الواقف
ال يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجدًا، أو غير مؤقت، كما أن األصل العمل بشرط  8.

.الواقف في صرف الريع
الوقف ينتهي ويرجع إلى ملك الواقف إن كان حًيا، أو إلى ورثته إن كان ميًتا، إذا تعطل 9.

.ال حاال وال مآًالبهتعطال ال يمكن االنتفاع 
.يصح أن يكون الوقف مؤقتا10.
.ينتهي الوقف بانقراض الموقف عليهم في الوقف األهلي11.

:  التوصيات
األوقافلكثرةوذلكالكويت،دولةفيرسميًابهللعملالوقفقانونتشريعإلىالسعي

.ينظمهاتشريعمنالدولةوخلوالموجود،
ذاكومن،1951سنةالسامياألمرصدرحيثالزمان،تغيرمراعاةالقضاةعلى1.

.مراعاتهاالقاضيعلىكثيرةأمورتغيرتاآلنإلىالوقف
توحيدأجلمنوذلكالمستطاع؛قدرالسامياألمرتطبيقالشرعيةالهيئاتعلى2.

.الوقفقضايافيوالرأيالفتوى
.بالوقفوالخاصةاإلسالميةالدولمنالصادرةالقوانينمناالستفادة3.
.المستجدةالوقفقضايامنكثيرلمعالجةسنويمؤتمرعمل4.
.المسلمينغيرمنكانتوإنالوقف،تطويرفيالتجاربمناالستفادة5.
.معلوماتمركزلتكونبالوقف،بالمتعلقةالعلميةبالجهودخاصةمكتبةعمل6.
فيهايتناولومطولة،متأنيةدراسةالسامياألمربدراسةالماجستيرطلبةبعضقيام7.

.بالموادالمتعلقةالفرعيةالقضايا
.وسلموصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاهللاوصلى
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:  أهداف البحث
.باآلخرالمسلمينعالقةمحدداتأهمعنالكشف1.
.والسنةالكتابفياإلسالميالحوارمنهجعنالكشف2.
  .االقتصاديالتاريخفيوغيرهمالمسلمينبينالعالقةعنالكشف3.
  .اإلسالميالفقهفيباآلخرينالمسلمينعالقاتفياألصلتحديد4.

:  ملخص 
هيوهل؟وضوابطهامحدداتهاهيوماطبيعتهاهيما،باآلخرالمسلمينعالقةحقيقةوتجليةبيانإلىالدراسةهذهتهدف
تأصيلبمحاولةالدراسةتبدأالهدفهذاإلىوللوصول؟حضاريوصدامعداءعالقةأماقتصاديوبناءومشاركةحوارعالقة
،اإلسالميالفقهفياآلخرمعالعالقةطبيعةوتحديدوالسنةالكتابمنالمنهجهذااستنباطخاللمناإلسالميالحوارمنهج
  .اإلسالمياالقتصاديالتاريخوفي
والتعارف،اإلنسانيةالكرامةوعلى   اإلنسانيالنوعوحدةعلىيقوم،إنسانيةعالميةرسالةاإلسالمأنإلىالبحثانتهىوقد

قومشنآنيجرمنكموالبالقسطشهداءهللاقوامينكونواآمنواالذينأيهايا"تعالىقولهظلفي،البشربيناالقتصاديوالتعاون
)8،المائدة("للتقوىأقربهواعدلواتعدلواأالعلى

توفيق حطابكمال .د.أ
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية 

حوار ومشاركة وبناء اقتصادي.. المسلمون واآلخر 

:منهجية البحث
المنهجفيعتمد،البحثأسئلةعناإلجابةفيمتعددةمناهجالبحثيعتمد

فيالحوارمنهجإلىوالوصولالشرعيةالنصوصاستقراءفياالستقرائي
األحكامإلىالوصولفيالمقارنالفقهيالمنهجيعتمدكما،والسنةالكتاب

التاريخيالمنهجإلىإضافة..باآلخرالمسلمينعالقةلجوانبالشرعية
والدولالمسلمينبيناالقتصاديةالعالقاتمالمحاستنباطفياالقتصادي
.األخرى

  

:المراجعأهم
النهضةمكتبة،قاسمبنالرحمنعبدوترتيبجمع،تيميةابنفتاوىمجموع:الحليمعبدبنأحمد،تيميةابن1.

   .هـ1404،المكرمةمكةالحديثة،
.5ط،1984،بيروت،القلمدار،حلدونابنمقدمة:الرحمنعبد،خلدوناٍبن2.
   1972،بيروت،العربيالكتابدار،الكبيرالشرحويليهالمغني:محمدأبوالدينموفق،قدامةابن3.
   1975بيروت،،اللبنانيالكتابدار،اإلسالميةالشريعةضوءفياالقتصاد،،محمودبابللي4.
للفكرالعالميالمعهد،35،عددالمعرفةإسالميةمجلة"العولمةنحوإسالميةرؤية"كمال،حطاب5.

2004،واشنطناإلسالمي،
االقتصاد،العزيزعبدالملكجامعةمجلةعربية،ترجمة"الفائدةمنالخاليالمصرفيالنظام":،محسنخان6.

.9،1997مجلد،اإلسالمي
.1985المكرمةمكة،االسالميالعالمرابطة،االسالمفياالقتصاديةالمفاهيمأسس:العليم،عبدخضر7.
.2003الفكر،داردمشق،،)سبتمبر(أيلولمنعشرالحاديواقعةحولمذكرات:الدين،عمادخليل8.
1981،الرسالةمؤسسة:بيروت،اإلسالمفيالدوليةالعالقات.وهبة،الزحيلي9.

.1994القاهرة،،العربيالفكردار،الغربيالفكرمرآةفياإلسالم:،محمودزقزوق10.

.1976،بيروت،الرسالةمؤسسة،فقهيةبحوثمجموعة:الكريم،عبدزيدان11.

االسالميالبنك،والتدريبللبحوثاالسالميالمعهد،االسالمياالقتصادهوما:  عمرمحمد،شابرا   12.
.1996،جدة،للتنمية

.1980،القاهرة،وهبةمكتبة،األوروبيالفكرفياالسالم:شامة،محمد13.

.1977،القاهرةمصر،نهضةدار،االقتصاديالفكرتاريخ:لبيبمحمد،شقير14.

.  ت.د،بيروت،العصريةالمكتبة،عالميةدعوةاإلسالم:،عباسالعقاد15.

للنشرالدوليةالدار:القاهرةزيدان،ليلىترجمة،الزيتونوشجرةلكزاسالسيارة:،توماسفريدمان16.
.2ط،2001والتوزيع،

،وآخرونشاهينفؤادترجمة،الصفديمطاعتقديم،األخيرواإلنسانالتاريخنهاية:،فرانسيسفوكوياما17.
1993،بيروت،القومياإلنماءمركز

9ط،1980،القاهرة،بيروت،الشروقدار،القرآنظاللفي:سيدقطب،18.

.3ط،1983،بيروت،الحقيقةدار،اإلسالميةوالشعوبالعربتاريخ،كلودكاهن،19.

اقتصادياتعلىالجاتاتفاقيةأثرمؤتمر"إسالميمنظورمنللجاتالعامةاالتفاقيات"  حافظعليمنصور،20.
.القاهرةاألزهر،جامعة،كاملصالحمركزاإلسالمية،الدول

.،بيروتالعربيالكتابدار،المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا:الحسنأبو،الندوي21.

.3ط،1994القلم،دار:دمشقالفقهية،القواعد.علي،الندوي22.

مصر،سطور،قنصوه،صالح:تقديم،الشايبطلعتترجمة،الحضاراتصدام:،صامويلهانتجتون23.
1998.

.24.shtml02/article11/2003/3http://www.islamonline.net/Arabic/Karadawy/part

.25.shtml1/article2000www.islamonline.net/Arabic/Contemporary/arts/

:أهم النتائج
.لإلنسانيةوالكرامةالعدلتحقيقشعارهاعالميةرسالةاإلسالميعتبر1.
القرنفيبغيرهمالمسلمينعالقةسادتالتيالواقعيةبالحالةالفقهاءجمهورتأثر2.

،اإلسالميةالعزةوبمبدأ،اإلسالميةوالفتوحاتاالنتصاراتوبنشوةالهجريالثاني
أنمع،السلمالالحربهوالمسلمينغيرمعالخارجيةالعالقاتأصلأنفقرروا
.الحربالالسلمهوالمسلمينغيرمعالعالقاتأصلأنهوالراجحالرأي

وأوضاعهماآلخرينظروفتفهموعلىاآلخرمعالحوارعلىاإلسالمرسالةتقوم3.
والضاللوالتخلفالجهلظلماتمنوإخراجهمعنهموالتفريجمساعدتهمومحاولة

.والهدىوالتقدمالحقنورإلى
وقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا"تعالىقولهظلفي4.

يزيدبماالمسلمينوغيرالمسلمينبينالتجاريةالعالقاتتقومأنيمكن"..لتعارفوا
تعاونعالقاتدونيتمأنيمكنالالتعارفألن،والعمرانوالتقدمالطيباتمن

.زهرةأبومحمدالشيخذكركماوعلميوثقافيتجاريوتبادل
بعدخاصة،وعفوهموتسامحهمالمسلمينرحمةعلىاإلسالميالتاريخيشهد5.

وكذلك،مكةأهلمع–وسلمعليهاهللاصلى–النبيفعلهماهذا،وتفوقهمتمكنهم
.عنهماهللارضيوأتباعهأصحابه

:خطة البحث
  اإلسالميالحوارمنهجتأصيل  :األولالمبحث
  اإلسالميالفقهفيباآلخرالمسلمينعالقة:الثانيالمبحث
  االقتصاديوالفكرالمسلمون:الثالثالمبحث
  االقتصاديالمجالفياإلسالميةالحضارةفضل:الرابعالمبحث
التاريخونهايةالرأسماليالنظام:الخامسالمبحث

:  التوصيات
تصحيحمحاولةفيثقيلةأعباءالحاضرالوقتفيالمسلمينعلىتقع1.

العالميةاإلعالموسائلعملتالذياإلرهابصفةمنوتنقيتهاصورتهم،
المسلمونينصرفلمماذلكيتحققولن،والمسلمينباإلسالمإلصاقهاعلى
إلىللوصولالسعيخاللمنالتقدموتحقيقواإلعماروالبناءالعملإلى

..المشتركةاإلسالميةالسوق
خير،منالغربيةالحضارةأنتجتهماكلمناالستفادةالمسلمينعلىينبغي2.

وجدهاأنىالمؤمنضالةفالحكمة،وآثامهاالحضارةشرورعنواالبتعاد
.بهاالناسأحقفهو

التفاوضيةقوتهمزيادةأجلمنويتكاتفوايتعاونواأنالمسلمينعلىينبغي3.
.الدوليةوالمنظماتالمحافلفي
الغموضإزالةأجلمنالفضائيةاإلعالميةالقنواتمناالستفادةينبغي4.

.والمسلمينباإلسالمألصقالذيوالتشويهواللبس
المعتدلةاإلسالميةوالجماعاتالحركاتمنالمخلصونيتعاونأنينبغي5.

  .الدينفيوالغلوالتطرفمنالحدأجلمن
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:  ملخص الدراسة
المعتبرةالمناهجعنبعدهأوالمنهجهذااقترابومدىوبيانالفقهاءأقوالمناالختيارفيالكويتيالشخصيةاألحوالقانونمنهجعلىالوقوفمحاولةإلىتهدفدراسةعنعبارةالبحثهذا
يبينثمالكويتيالشخصيةاألحوالبقانونوالتعريف،الكويتودولةوالعربيةاإلسالميةالدولفيالتقنينتاريخعنبمقدمةالبحثيبدأحيثاألدلةبينالترجيحفيواألصوليينالفقهاءلدى

المذاهبعلماءأقوالمناالختيارفيالكويتيالشخصيةاألحوالقانونعليهاقامالتياألسسإلىالبحثيتعرفثمالشرعيةاألدلةومراتبوأقسامواألدلةوالترجيحالتعارضتعريفالبحث
.المعتبرةوالمذاهبلألصولمخالفتهاأواألسسهذهموافقةومدىالفقهية

السبيعيالبديويإبراهيم عبد اهللا . د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية   -الفقه المقارن والسياسة الشرعيةقسم 

منهج االختيار من أقوال المذاهب الفقهية 
في قانون األحوال الشخصية الكويتي  

دراسة تطبيقية على مسائل النكاح والطالق والنفقات
HC (01/11)بحث ممول من جامعة الكويت برقم 

:  منهج الدراسة
الدراسةبموضوعالمتعلقوالقانونيالفقهيالرأيبيان1.

.البحثمنالمقصوديوضحنحوعلى

عندوالقانونيالفقهيالرأيتوفيرفياإلسهام2.
هذافيالالزمةوالتوصياتالتشريعاتصياغة
المعاصرةالقضايافيالفقهيةالبحوثإنإذالشأن؛

واألنظمة،القوانينوتطويرتعديلفيتسهمأنيجب
اإلسالمية،الشريعةمعتتوافقجديدةقوانينسنوفي

قوانينهافيالشريعةترعىالتيالدوللتلكسيماال
.الكويتكدولةونظمها

تعدوالتياألسريةبالعالقاتالدراسةمحلعالقة3.
الشريعةجاءتالتيالخمس،الضرورياتإحدى

.بحفظها
تلكلتعالجفائقة؛عنايةالتطبيقيةالدراساتُتوَلىأنأهمية4.

.ونحوهاوالقانونيةواالقتصاديةالطبيةالمستجدات

:خطة البحث
.وخاتمةفصول،وثالثةمقدمة،منالبحثهذايتألف

والعربيةاإلسالميةالدولفيالتقنينتاريخ:األولالفصل
الشخصيةاألحوالبقانونوالتعريفالكويت،ودولة

.الكويتي

:مبحثانوفيه

.واإلسالميةالعربيةالدولفيالتقنينتاريُخ:األولالمبحث
والتعريفالكويت،دولةفيالتقنينتاريخ:الثانيالمبحث

.الكويتيالشخصيةاألحوالبقانون
مراتبوبيانوالترجيحالتعارضتعريف:الثانيالفصل
.اإلسالميالفقهفياألدلة

:مباحثثالثةوفيه

.وشروطهومحلهالتعارضتعريف:األولالمبحث
.وشروطهالترجيحتعريف:الثانيالمبحث
الفقهفيالشرعيةاألدلةومراتبأقسام:الثالثالمبحث

.اإلسالمي
قانونفيالعلماءأقوالمناالختيارأسس:الثالثالفصل
الكويتيالشخصيةاألحوال

:مباحثأربعةوفيه

.الحرجورفعالتيسيرمراعاة:األولالمبحث
.وتقاليدهالمجتمعأعرافمراعاة:الثانيالمبحث
.المصلحةمراعاة:الثالثالمبحث
.األسرةكيانعلىالحفاظمراعاة:الرابعالمبحث

:الدراسةنتائج
األحوالقانونسنِّعند-عينيهنصبالكويتيالمقننوضع

ورفعوالتخفيف،التيسيرطريقسلوك-الكويتيالشخصية
المصالح،وتقديروتقاليده،المجتمعأعرافومراعاةالحرجـ
.األسرةكيانعلىوالحفاظ

أقوالمناختياراتهفيواحدامذهباالكويتيالقانونيتبعلم1.
المالكيالمذهبعلىاعتمدأنهمنالرغمعلىالمذاهب،
مننابعةاختياراتهتكونأنورأىلالختيار،كمصدر
بجميعاإلسالميالفقهيشملالذيالكبيراإلسالميالمذهب
.مذاهبه

أقوالبينالتلفيقمنهجعديدةمواضعفيالكويتيالقانوناتبع2.
فيبآراءيخرججعلهمماالواحدة،المسألةفيالمذاهب
منأحدبهايقللمالشخصيةاألحوالمسائل
.قبلهالفقهاء

علىالشخصيةاألحوالقانونفيالكويتيالمقنناعتمد3.
مراعاةأنإالالحرج،ورفعوالتخفيفالتيسيرمبدأسلوك

اآلراءببعضالقولإلىالكويتيبالقانونحداقدالتيسيرمبدأ
:ذلكومنالشرعية،النصوصمعوالمتعارضةبلالضعيفة

وهوبالكتابية،المسلمزواجفيالكتابيينشهادةبصحةقوله
وشاهديبوليإالنكاحال":الصريحللنصمعارضرأي
منوجلعزاهللاديونقضاءعدمفياختيارهوكذلك،"عدل
النبيعنالصحيحللحديثمعارضرأيوهوالميت،تركة

."يقضىأنأحقاهللافدين":-وسلمعليهاهللاصلى–
فيالمصلحةعلىالكويتيالشخصيةاألحوالقانوناعتمد4.

هذهبعضفيالجادةعنحادولكنهاختياراته،منكثير
النصوصمعالمتعارضةاآلراءببعضفقالاالختيارات،
.مصلحةأنهلهيتوهمماذلكفيدافعهوكانالصريحة،

قولهمالجمهورمنالقانونأخذ-مثال–اللعانمسألةففي
منوأخذالمؤبدة،بالحرمةبقولهميأخذولمفسخالفرقةبأن

أكذبإذاالمتالعنينالزوجيناجتماعبجوازقولهمالحنفية
وليسطالًقابينهماالفرقةيكونبقولهميأخذولمنفسهالزوج
المتالعنيناجتماعتجيزإحداهمامادتين؛فشّرعفسًخا،

التوسعةبحجةذلكوكلفسًخا،الفرقةتجعلوأخرى
.والمصلحة

وتقاليدالعرفالكويتيالشخصيةاألحوالقانونراعى5.
أيضادفعهماوهواختياراته،بعضفيالكويتيالمجتمع

غيربآراءوالخروجالمذاهببينالتلفيقمنهجاتباعإلى
اجتماعبضرورةقولهمثلالفقهاء،منأحدمنمسبوقة

وعشرينخمساتبلغلمالتيالبكرعليهاوالمولىالوليرأي
يكونأنجوازفيالحنفيبالمذهبأخذهعدموكذلكسنة،
اعتمادمنالرغمعلىوامرأتين،رجالالنكاحشهود

شهودمسائلفيالحنفيالمذهبعلىرئيسيةبصورة
.النكاح

علىالحفاظمبدأالكويتيالشخصيةاألحوالقانونراعى6.
ماوهواختياراته،منالعديدفيواستقرارها،األسرةكيان
النصوصمعالمتعارضةاآلراءببعضالقولإلىبهحدا

بعدممثلوذلكوأهدافها،الشريعةمقاصدأوالشرعية،
.بالطالقواليمينوالمعلق،المضاف،الطالقوقوع

:الدراسةتوصيات
المسائلفيالنظرإعادةبضرورةالكويتيالمقنننوصي
للنصوصصريحةمخالفةفيهاأحكامهاألنالتالية،

:العلماءجمهورعندعليهالمستقروللرأيالشرعية،
.بكتابيةالمسلمزواجعلىالكتابيينشهادةجواز1.
.الميتتركةمنسبحانهاهللاديونقضاءعدم2.
.المرتدقريبهالمسلميرثأنجواز3.
واليمينوالمعلقالمضافالطالقوقوععدم4.

.بالطالق
إذاالثالثالطلقاتاستئناففياألولالزوجحق5.

.بآخرتزوجتأنبعدلزوجته،رجع
الزوجرجوعوجوازفسخا،باللعانالفرقةاعتبار6.

.نفسهأكذبإذالزوجته
.مطلقاالثانيالخاطبنكاحصحة7.

:المراجعأهم
العربيبابنالمعروفعبداهللابنمحمدبكرألبي.القرآنأحكام1.

الفكرداروالنشرالطبعملتزم.البجاويمحمدعليتحقيق،)هـ543ت(
.مصر-العربي

الغندور،أحمد/للدكتوراإلسالمي،التشريعفيالشخصيةاألحوال2.
.)م2006(،5طالفالح،مكتبة-الكويت

أصولالخراساني،إبراهيمبنإسحاقيعقوبألبي،الشاشيأصول3.
-بيروت.الندويأكرممحمد:تحقيق،القرضاوييوسف:تقديم،الشاشي

.)م2000(األولىالطبعةاإلسالمي،الغربدار
.بيروتالجيل،دار.ط،الجوزيةقيمالبنالموقعينإعالم4.
أحمدالمبجلاإلماممذهبعلىالخالفمنالراجحمعرفةفياإلنصاف5.

دار،الفقيحامدمحمد:تحقيق،المرداويسليمانبنلعليحنبل،بن
.)م1980-هـ1400(  الثانية،الطبعةبيروت،-العربيالتراثإحياء

–المعرفةدار،نجيمبنالدينلزينالدقائق،كنزشرحالرائقالبحر6.
.بيروت

األوقافوزارة  ،الزركشيالدينلبدرالفقه،أصولفيالمحيطالبحر7.
.الكويتية

.الرشيدالعزيزعبدالشيخالمرحومالعالمةللمؤرخالكويتتاريخ8.

،عبدالبرزكيمحمد.دوالتطبيق،والمنهجالمبدأ:اإلسالميالفقهتقنين9.
.)م1986(الثانيةالطبعةقطر،-اإلسالميالتراثإحياءإدارةطبع

حسنبنأحمدبنمحفوظالخطابألبيالفقه،أصولفيالتمهيد10.
الريان،مؤسسة-بيروت،عمشةأبومحمدمفيد:تحقيق،الكلوذاني

.)م2000(الثانية،الطبعة
أحمدبنعلي-خليلمختصرعلىالخرشيعلىالعدويحاشية11.

.)هـ1412(األولىالطبعة-بيروت-الفكردار،العدويالصعيدي
مريبنشرفبنيحيىزكرياألبي.المفتينوعمدةالطالبينروضة12.

.بيروت–اإلسالميالمكتبالنووي،
بنأحمدبنعبداهللامحمدأبي:تأليف.المناظروجنةالناظرروضة13.

مكتبة.النملةعبدالكريمتحقيق.المقدسيقدامةبابنالمعروفمحمد
.)هـ1413(األولىالطبعة.الرياض–الرشد

الحجويالحسنبنلمحمداإلسالمي،الفقهتاريخفيالساميالفكر14.
العلمية،المكتبة.القاريعبدالفتاحبنعبدالعزيزعليهعلق،الفاسي
.)هـ1396(األولىالطبعةالمنورة،بالمدينة

سليمانالفاضللألستاذالكويتفيوالتشريعالقضاءتطورمنلمحات15.
العددالكويت؛فيالمحامينجمعية)المحاميجلة5م(المطوع،خالد

.)م1974(ينايرالسابع،
دمشق،–طربينمطبعة،الزرقامصطفىللشيخالعام،الفقهيالمدخل16.

.)1968-هـ1387(العاشرةالطبعة
الكتابدارمدكور،سالممحمدللدكتوراإلسالمي،للفقهالمدخل17.

.الكويت-الحديث
هيئةإصدارالكويتي،الشخصيةاألحواللقانونالتفسيريةالمذكرة18.

السابعةالطبعةالكويتي،الوزراءلمجلسالتابعةوالتشريعالفتوى
.)م2006(
.الكويت-اإلسالميةوالشؤوناألوقافوزارةإصدارالفقهية،الموسوعة19.
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:  أهداف البحث
.ونظائرهالحوارعلىالتعرف1.
.وأنواعهوتعريفهوالجدلللحوارالمعاصرالواقععلىالضوءإلقاء2.
.وآدابهاالمناظرة3.
.بالحواروعالقتهوالتفاوض،ونشأتهللحوارالتاريخيةالجذوردورإبراز4.
.ومحظوراتهوضوابطهوآدابهاإلسالمفيالحوارأسس5.
.أقوامهممعالسالمعليهمالرسلحوارمننماذج6.

.قومهمعالسالملعيهإبراهيمحوار-
.قومهمعالسالمعليههودحوار-
.قومهمعوسلمعليهاهللاصلىالرسولحوار-

.اإلسالميالمفهومفيالحضاراتحوار.7

:  ملخص البحث
َفِإمَّا : أنبياءه به، ودعاهم تبارك وتعالى إلى التمسك بهداه الذي أرسل َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة: وندبه وذريته من بعده إلى عمارة األرض بمنهج اهللا خلق اهللا آدم فقد 

.َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهدَاَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن
أرسل اهللا األنبياء يقيمون حجته على خلقه ، بدعوتهم إلى دين اهللا ، ووشاء اهللا بحكمته البالغة أن يختلف البشر في إتباعهم أنبياء اهللا ورسله ، فمنهم من شقي وسعد ومنهم من ُهدى وَهدى ومنهم من ضل وأضل

َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو : :  ي علم اهللا ، فإن أكثر الناس ال يؤمنون ق فالذي ارتضاه خلقه دينًا ليكونوا من السعداء ، ويذرونهم من عصيان أمره حتى ال يكونوا من األشقياء ، وإرسالهم لن يمنع تحقق ما قد سب
:   صدره ، وهو على يقين بأن هداية اهللا قد ال تكتب لكثيرين ممن يدعوهم ، فال يمنعه ذلك من بالغهم به، وأمام هذه السنة الكونية فإن المسلم مطالب بدعوة اآلخرين إلى الحق الذي شرح اهللا َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن

 ِإْن َعَلْيَك ِإال اْلَبالُغ.
، إذ القرآن أمر باإلحسان مع الوالدين والجار ، ، فإن المسلم ال يتوقف عن التفاعل مع اآلخرين اجتماعيًا وحضاريًا ، رائده في ذلك كتاب ربه ، وأسوته نبيه بهاوحين يعرض الناس عن دعوة اهللا وال يؤمنون 

نبراسًا في التسامح وحسن التعايش مع اآلخرين ، ممن اختاروا الفهم ولو كانوا على غير دين اإلسالم، وحث على البر وحسن التعامل مع الذين لم يتصدوا لمقاتلة المسلمين واالعتداء عليهم ، كما كانت حياته
.من العقائد واألديان

حاجة إلى معرفة مسوغاته الفيها الثقافات عبر وسائل اإلعالم المختلفة ، تنعقد الحاجة للحوار ، وتأصيله من الناحية الشرعية ، والمسلمون حين يمارسونه هم بأمس تتالقحواليوم وقد أصبح العالم قرية صغيرة 
.الشرعية وآدابه ومحظوراته

وحين نتحدث . التي كثر الجدال حولها بين مؤيد مندفع ومعارض متشكك، وإسهامًا منا في هذا الباب نضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجهد المواضع، والذي نرجو أن يعالج هذه المسألة الشائكة بموضوعية علمية
بين المتناقضات ، والكفر واإليمان ، والتوحيد والوثنية ، فتلك الدعوة مع عن الحوار فإنا ال نقصد بحال من األحوال الحوار الذي يقوم على وحدة األديان والتلفيق بينها وصهرها في دين عالمي جديد قائم على الج

.دسيسة تستتر بدعوة للحوار ، ينأي المسلم بنفسه عنها
النفوس ، وأكسب أهلها الحروب الطاحنة ، وبفضل الحوار أيقظ الرسول يه والحوار أحيانًا أقوى من األسلحة العسكرية كلها ؛ ألنه يعتمد على القناعات الداخلية الذاتية ، بل ربما أفلح الحوار فيما ال تفلح ف

.دئ قامت الحجج على المعاندينلهاشحنات اإليمان والعزم والتصميم على مقاومة القوى الشيطانية ، وتهذيب الشهوات البشرية ، وبسط سلطان العقل والحكمة ، وبفضل الحوار ا

الدوسريعبدالعزيزسعود . د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -العقيدة والدعوةقسم 

الحوار في مجال الدعوة

:منهجية البحث
اهللاإلىالدعوةمجالفيوأهميتهالحوار(:عنوانتحتتعالىاهللابفضلالبحثهذاموضوعجاءوقد

:اآلتيالنحوعلىوذلك،خاتمةويفوهامقدمةيتقدمهافصولخمسةعلىوقسمته)تعالى
.مقدِّمة
.ونظائرهالحوار:األولالفصل
.للحوارالتاريخيةالجذور:الثانيالفصل
.اإلسالمفيالحوارأسس:الثالثالفصل
.أقوامهممع–السالمعليهم–الرسلحوارمننماذج:الرابعالفصل
.البحثخاللمنغليهاتوصلتالتيالنتائجأهموفيها:الخاتمة

للمسلمينوبيانهاتجليتهاإلىتعالىاهللامنبعونالدراسةهذهوتسعىومتنوعةكثيرةالحوارجوانبإن
.إليهالحاجةعنديستخدمونهوالدعاة

والمالينفعاليومحسناتناميزانفييجعلهوأن،سبحانهلوجههخالصًايجعلهأنأسألتعالىواهللا
.العالمينربهللاوالحمد،سليمبقلباهللاأتىمنإالبنون

:المراجع
هـ1417–أولىط–مصر–المنصورة–اإليمانمكتبة-)هـ505ت(الغزاليحامدأبواإلسالمحجة–الدينعلومأحياء1.

.م1996
.م2001هـ1421مصر–والتعليمالتربيةوزارةط–األسبقاألزهرشيخطنطاويسيدمحمد.د–اإلسالمفيالحوارأدب2.
–العودةفهدسليمان.د–الحوارأدب3.
.هـ1405–القاهرة–السالمدارطبعحويسعيدالشيخ–التفسيرفياألساس4.
.حميدبنعبداهللابنصالحالشيخ–وآدابهالحوارأصول5.
نوحمحمدالسيد.=د–الطريقعلىآفات6.
.م2003القاهرة–بباويدارطبع–بياويلوقانبيل–واالفتراءالحقيقةبينالسيفبحداإلسالمانتشار7.
.هـ1404-السابعةطبع–الكويت–الفالحمكتبة–الخوليالبهي.د–الدعاةتذكرة8.
–تح،هـ1410–أولىط–دمشق–الفكرودار،بيروت–المعاصرالفكردارطبع–المناويعبدالرؤوفبنمحمد–التعاريف9.

.الدايةرضوانمحمد
.اإلبياريإبراهيم:تح،هـ1405–أولىط–بيروت–العربيالكتابدارطبع–الجرجانيمحمدبنعلى–التعريفات10.
.م2000هـ1421–بيروت–الرسالةمؤسسةطبع–السعديناصربنعبدالرحمن–المنانكالمتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير11.
–األوقافوزارة–اإلسالميةللشئوناألعلىالمجلسط–نصيرآمنة.د–صدامالتواصلاإلنسانأجلمنالحضاراتحوار12.

.م2005هـ1426-مصر
.هـ1418أولىط–قتيبةدارط–عجكداودبسام–المسيحياإلسالميالحوار13.
.م2004–الدوحة–قطر–اإلسالميةوالشئوناألوقافوزارة–الهيتيعبدالستار–واآلخرالذات...الحوار14.
.هـ1397–ثالثةط–بيروت–اإلسالميالمكتبطبع–األلبانيالدينناصرمحمدالشيخ–الحاجةخطبة15.
–مصر–األوقافوزارة–اإلسالميةللشئوناألعلىالمجلسطبع–السايحعبدالرحيمأحمد.د–المعاصروالواقعالدينيالخطاب16.

.م2005هـ1426
.هـ1399–مسعودبنمحمداإلمامجامعةطبع–سالمرشادمحمد:تحقيق–تيميةابن–النقلمعالعقلتعارضدرء17.
.هـ1422–الجوزيبندارطبع–سالمرشادمحمد:تحقيق–تيميةابن–النقلمعالعقلتعارضدرء18.
–اإلسالميةالمنارومكتبة–بيروت–الرسالةمؤسسةطبع–الجوزيالقيمبنبكرأبيبنمحمد–العبادخيرهديفيالمعادزاد19.

.هـ1407–الكويت
.الخوليمحمد:تحقيق-هـ1379رابعةط–بيروت–التراثإحياءدارطبع–الصنعانيإسماعيلبنمحمد–السالمسبل20.
محمدسالم:تحقيق–م2000–أولىط–بيروت–العلميةالكتبدارطبع–البرعبدبنعبداهللابنيوسفعمرأبو–االستذكار21.

.عطا
.عبدالحميدالدينمحيمحمد:تحقيق–الفكردارطبع،السجستانيداودأبواألشعثبنسليمان–داودأبيسنن22.
شاكرأحمد:تحقيق–بيروت–العربيالتراثإحياءدارطبع–السلميالترمذيعيسىأبوعيسىبنمحمد0الترمذيسنن23.

.وآخرون
  سليمان:تحقيقم1991هـ1411–أولىط–بيروت–العلميةالكتبدارطبع–النسائيشعيببنأحمد–للنسائيالكبرىالسنن24.

.كسرويوسيد،البنداري
  شعيب:تحقيق-هـ1413التاسعة  ط–بيروت–الرسالةمؤسسةطبع–الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد–النبالءأعالمسير25.

.العرقسوسينعيمومحمد،األرناؤوط
  تحقيق-هـ1411–أولىط–بيروت–الجبلدارطبع–المعافريالحميريأيوببنهشامبنعبدالملك–هشامالبنالنبويةالسيرة26.

.عبالرؤوفطه:
.كتاباأللفسلسلة–مصر–المتحدةطبع–أيوبمحمدعبدالرحمن:ترجمة–كويلرنج–وثقافتهمجتمعةاألدنىالشرق27.
  بنمحمد:تحقيق-هـ1417–بيروت–حزمبندارطبع–تيميةبنعبدالحليمبنأحمد–الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم28.

.شودريعبداهللا
أحمد:تحقيق-هـ1407رابعةط–بيروت–للماليينالعلمدارطبع–الجوهري–"العربيةوصحاحاللغةتاج"الصحاح29.

.عطاعبدالغفور
:تحقيق–م1987هـ1407ثالثةط–بيروت–كثيربندارطبع–البخاريعبداهللاأبوإسماعيلبنمحمد–البخاريصحيح30.

.النجارديبمصطفى
.عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق–بيروت–التراثإحياءدارطبع–القشيريالحجاجابن–مسلمصحيح31.
محمد.د،فاخرمحمود:تحقيق-هـ1399م1979–بيروت–المعرفةدارطبع–محمدبنعليبنعبدالرحمن–الصفوةصفة32.

.دراس
.المصريةاألوقافوزارةطبع–مكةفيالرسولحياةمنصور33.
  .م1964–القاهرة–القوميةالدارطبع–القوميةالدارطبع–زهرةأبومحمدالشيخ–اإلسالمفيالدوليةالعالقات34.
.م1976التونسيةالجامعةمنشورات،عرابسعيد:تحقيق–السكونيعليأبوالشيخ–المناظراتعيون35.
.مصر–الشروقدارطبع–القرضاويعبداهللايوسف.د–المسلمةاألقلياتفقهفي36.
يوسف:تحقيق–مصرمكتبة–الزمخشرياهللاجارالقاسمأبي–التأويلوجوهفياألقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف37.

.الحاوي
.هـ1400بيروت–صادردارطبع–منظورابن–العربلسان38.
محمود:تحقيق–م1995هـ1415–بيروت–لبنانمكتبةطبع–الرازيعبدالقادربنبكرأبيبنمحمد–الصحاحمختار39.

.الخاطر
.هـ1421–أولىط–بيروت–العلميةالكتبدارطبع–الرازيالدينفخر–الغيبمفاتيح40.
اإلسالميةالشبكةموقع–اإلنترنتشبكة–هروالبنعبدالسالمالشيخ–واالستداللالجدليالقرآنيلمنهج41.

AURA.NET.WEB.ISLAM.WWW
الحاديالعدد–مصر–المنصورة–األزهرجامعة–الدينأصولكليةحولية–قيشاويعطيةصبري.د–وسماحتهاإلسالميسر42.

.م2005هـ1426–األولالجزء–عشر
.م1997هـ148–أولىط–مصر–المنصورة–الكلمةدارطبع–هانيمحمديسرى.د–وخطبتهالجمعةيوم43.

:منهجية البحث
وأصحابالعلماءبينومناظراتحواراتبعقدالمختلفةاإلعالموسائلأوصى1.

بالباطلالحقيلبسالذيالتشويشعلىللقضاءاألخرىوالمللوالطوائفالديانات
وسائل،ويسمعونيشاهدونمماأمرهممنحيرةفياإلسالميةاألمةشبابويجعل
خارجةألسبابالدفةوالمناظراتالبناءةالحواراتهذهمثلعقديتيسرلموأناإلعالم

الدياناتأصحابمعالعلماءوحواراتمناظراتتعادأناإليمانفاضعفأرادتهاعن
األفالمتعادمثلما،العالمعلماءمنوغيرهالهندياهللارحمةالعالمةمثل،األخرى

.الناسحفظهاحتىعديدةمراتوالمسلسالت

للردالجهدمنالمزيدببذلاإلسالميةاألمةفيوالرأيالفكروأهلالدعاةبقيامأوصى2.
الهدامةالتياراتضدوتحصينهمالشبابوتيسيرالهادئبالحوارالمضللينعلى

.اإلعالموسائلسيماوالاإلسالميةالبلدانفيالمنتشرةالتنصيروأساليب

وصلى،ذلكوليإنه،الزلليجنبناوأنوالعمل،القولفياإلخالصيرزقناأننسألواهللا
.أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدنبيهعلىوباركوسلماهللا
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:ملخص البحث
.الزمنمنالحقبةهذهفيالواضحاألسريالتفككمنها،ومختلفةمتعددةبمشكالتيمرعالميمجتمعكأي،المعاصروالعربياإلسالميالمجتمع
مشكلةأسبابأهموسأبحث،والبناتلألبناءواالجتماعياألخالقياالنحاللفيالتفككهذاودور،األسريالتفككمشكلةبسط،البحثهذافيفأردت
،األسريللتفككنظريفيمشكلةأهمعلىوسأركز،الصالحةالقدوةوفقدان،الدينيالوازعضعف:منهاوالتي،الحاضرعصرنافياألسريالتفكك
.بهميحيطالذيالمجتمعوفي،خاصةوالمدرسةالبيتوفيعموماًًاألبناءومتابعةتربيةفيحديثًااآلباءإهمالوهي

إلىوسأتطرق.واإلدمانالدراسيوالتأخرالمدارسمنالهروبوظاهرة،العدوانيوالسلوكوالعنفوالجرائموالتشرداالنحرافالتربيةفياإلهمالويتبع
المتابعةفيالصحيحاألبدوربيانمع.اإلسالميالمنهجضوءفياألسريالتفككمشكلةلعالجاآلباءمنكثيريجهلهاإسالميةتربويةأساليبهناكأن

،الدينيةالقيمترسيخفيوالمقروءةوالمسموعةالمرئيةاإلعالمأجهزةدوروسأبين،البيتنطاقخارجالعملمنأهمهوالذيالتربوياألمودور،اليومية
.األسريالتفككآثارعلىالقضاءفيوالمدارس،الحكوميةالمؤسساتودور،الصالحةالقدوةصورةوضعوكذلك،األبناءنفوسفيواألخالقية

الدوسريعبدالعزيزسعود . د
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم العقيدة والدعوة

مشكلة التفكك األسري ودورها في االنحالل االجتماعي
دراسة دعوية  

: أهداف البحث
األخالقيةالقيميهدمخللأيوعالج،باألسرةاإلسالماهتمامحقيقةإلىالنظر

.الحديثةوالدعويةالشرعيةبالطرقالخللهذاأسبابويعالجلألسرة،واالجتماعية
  :رئيسيةأفكارثالثةعلىيركزوالبحث
..األسرةمشاكللعالجالمعاصرالواقعمعايشةفياإلسالميةالدعوةدور:األولى
فقدجيلخروجفيواضحأثرلهوالذي،المنزلفيالمفقوداألبدور:الثانية
.الصحيحةالقيممنكثير

مشكلةعلىالقضاءفيوالدعاةوالمدارس،الحكوميةالمؤسساتأهمية:الثالثة
.األسريالتفكك

يتعلقفيمااإلسالميةبالمكتبةالموجودةللبحوثومتممهمكملةالدراسةهذهتعد
:يليلما؛ننشدهالذيالفاضلالمجتمعنواةهيالتيباألسرة

علىللمحافظةلهاالناجحالمنهجيالحلوإيجار،األسريالتفككمشكلةإبراز1.
.والعربيةاإلسالميةالهوية

.والمجتمعوالجامعاتالمدارسفيالجيلعلىاألسرةفياإلهمالنتائجتوضيح2.

.اإلسالميالمنهجضوءفياألسريالتفككمشكلةعالج3.

.الدينيةالقيمترسيخفياإلعالمدوربيان4.

:منهجية البحث
  :عليتحتوىمباحثعدةإلىالبحثقسمتفإنيالبحثحيثياتإلىبالنظر
:الحاضرالعصرفياألسريالتفككمشكلةأسبابأهم:األولالفصل
.الدينيالوازعضعف:األولالمبحث
.الصالحةالقوةفقدان:الثانيالمبحث
.الصحيحةاإلسالميةالتربيةبأساليبالجهل:الثالثالمبحث
.األبناءومتابعةتربيةفياآلباءإهمال:الرابعالمبحث
  :االجتماعياالنحاللفيودورهااألسريالتفككمشكلةآثار:الثانيالفصل
الرزائلوممارسةاألخالقوسوءوالتشرداألسرياالنحراف:األولالمبحث
.والجرائم
.السلوكيةالضوابطوفقدانوالتسيباإلهمال:الثانيالمبحث
.العدوانيوالسلوكالعنف:الثالثالمبحث
الحضاريالمظهرعلىتؤثرالتيالسلوكيةاالنحرافاتانتشار:الرابعالمبحث
.السوءوأصدقاءالمدارسمنوالهروبواإلدمانكالتدخينللمجتمع
  :اإلسالممنهجضوءفياألسريالتفككمشكلةعالج:الثالثالفصل
.األبناءنفوسفيوالخلقيةالدينيةالقيمترسيخفياإلعالمأجهزةدور:األولالمبحث
.األبناءوتربيةالصالحةالقدوةتحقيقفياألسرةدور:الثانيالمبحث
.األسريالتفككآثارعلىالقضاءفيالحكوميةالمؤسساتدور:الثالثالمبحث
الفردعلىاألسريالتفككوآثارأخطاربيانفيوالدعاةالعلماءدور:الرابعالمبحث

.والمجتمع
.الخاتمة

    :والمصادرالمراجعبعض
  –"وأبعادهاطبيعتهاالمعاصرةالتربية"،وآخرونشفيقعبدالرزاقمحمد.د.1

.م1975–الكويت–القلمدارط
.م1977اإلسكندرية–الجامعيةالكتبدار–األسرةرعاية–حسنمحمود/أ.2
القاهرة–النهضةدارط–المكتملةغيرواألسرةالطفل–يونسالسعيدأحمد.د  .3

.تاريخبدون–
اجتماعيكنسقالكويتفيالثانويةالمدرسة–بشيرالجوهريإبراهيمرفعت/أ.4

.الكويت–م1975-الكويتجامعة–اآلدابكليةمكتبة–ماجستيررسالة–
–الثانيةط–اإلسالميةالمنارمكتبةط-األبناءتربيةفنون–البالليعبدالحميد/أ  .5

.م2000الكويت
لظروفاجتماعيةدراسة–الكويت–االجتماعيةالخدمةإدارة–التربيةوزارة  .6

–والبيتالمدرسةمحيطفيوالثانويةالمتوسطةالمرحلتينطالبوأوضاع
..م1973الكويتحكومةمطبعة

التاسعةط–اإلسالمدارط–اإلسالمفياألوالدتربية–العلوانناصرعبداهللا.د  .7
.م1985القاهرة–

األنجلومكتبةط–المجتمعومشكالتالتربية–وآخرونعفيفيالهاديمحمد/أ  .8
.م1972القاهرة–المصرية

بالكويت  الثانويةالمرحلةفيالغيابظاهرة–الديبوفتحي،العباسأبوحمدأ/أ  .9
.م1967الكويت–القلمدارط–

  الكويتحكومةمطبعة–الكويتبمدارساالجتماعيةالخدمة–الخالدفضة/أ  .10
.م1960

–إسالميمنظورمنومواجهتهالشبابلدىالقيميالصراع–الشحاتالسيد.د.11
.م1988القاهرة–العربيالكفردارط

  –الدينيةوالتربيةالعربيةاللغةتعليم–أرسالنمصطفى،خاطررشديمحمود/أ  .12
.م2000القاهرة–والتوزيعوالنشرالثقافةدارط

–الينأونإسالممثل)اآلليالحاسب(المعلوماتشبكةفيالمواقعبعض  .13
.ياهو–جوجل

: النتائج والتوصيات
.بيان أن من نتائج التفكك األسري االنحالل االجتماعي ألفراد األسرة 1.
التأكيد على مكانة األسرة وأهميتها في إخراج جيل يشعر بأهمية األخالق 2.

.والقيم اإلسالمية 
انعكاس االختالل أو التفكك ف�ي األس�رة عل�ى األبن�اء ف�ي الم�دارس ، مث�ل        3.

.التأخر الدراسي ، والهروب من المدرسة 
معرف��ة دور ال��دعاة والمص��لحين لتوجي��ه األس��رة لألس��اليب الص��حيحة ف��ي 4.

.التربية اإلسالمية
دور اآلب��اء ف��ي األس��رة ، وكيفي��ة إيج��اد الت��وازن والحق��وق ف��ي األم��ور         5.

.الحياتية اليومية العملية والمنزلية واألسرية 
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:  البحثملخص 
.والفقهاءالقراءمنظورمنتساؤالتمنبهايتعلقماوكلالكريمالقرآنلقراءةاالستعاذةبدراسةالبحثيهتم

مناقشتهامعأقوالأربعةبينيدورالذيوالفقهاءالقراءعندلالستعاذةالتكليفيالحكمحررتوقدفيهاوالمختلفعليهاالمتفقالمسائلببيانالنزاعمحلتحريرثموتحقيقهاتخريجهامعواآلثار،السنةمناالستعاذةوأدلةوشواهدمواردبجمعفيهوبدأت
.بينهاوالترجيح

.الفريقينمنبهايقرألمنصيغةكلعزومعوالفقهاءالقراءعندالثابتةالكثيرةاالستعاذةصيغجمعتثم
.بهاالملحقةوالمسائلوأدلتهافيهاالواردةواألقوالوالفقهاءالقراءعندباالستعاذةواإلسرارالجهرمسألةبحثتثمذلكفيوأدلتهاوالمذاهبالقراءةعنداالستعاذةمحل  بينتثممناقشتهامعصيغةكلأدلةذكرفيالحديثوبسطت

.فيهاوالفقهاءالقراءرأيوبينتالقراءةقطعبعداالستعاذةاستئنافمسألةإلىالتفتثم
.األداءمسائلمنألنهاالفقهاءعنالقراءبهاانفردمسألةوهيالقراءةأوالبسملةمنبعدهامامعاالستعاذةقراءةأوجهفيالحديثفصلتثمالقراءةفيسورةكلمعاالستعاذةتكرارمسألةإلىبعدهاوانتقلت

.القراءعنالفقهاءبهاانفردمسألةوهيالصالةقراءةفيباالستعاذةالخاصةالمسائلفيذلكبعدالحديثأفردتثم
.البحثمصادرلذكرآخرهفيمسردًاووضعتالمستخلصةالنتائجأبرزبذكرالبحثختمتوأخيرًا

العنزيعلي ذريان فارس الجعفري . د
الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية -قسم التفسير والحديث

االستعاذة بين القراء والفقهاء
دراسة جامعة مقارنة بين المدرستين في ضوء الكتاب والسنة واآلثار

:  منهج البحث
تخريجهامعاالستعاذةفيالواردةواآلثاراألحاديثبحصرالبحثابتدأت.1

فيوبيانهاجمعهافأردتمبحثكلفي-تقريبًا–تتكررألنهاوذلكوتحقيقها،
.البحثأول

فيوالفقهاءالقراءعندعليهاالمتفقالمسائلبذكرالنزاعمحلبتحريرابتدأت.2
.فيهاالمختلفالمسائلبيانإلىانتقلتثماالستعاذةمسألة

مبتدءًافيهاالفقهاءمذاهببذكرأثنيثمفيهاالقراءمذاهبأذكرمسألةكلعند.3
إنالمتقدمينالسلفمذاهبذكرمعفالحنبليفالشافعيفالمالكيالحنفيبالمذهب
.ذلكتحتملالمسألةكانتإذاوغيرهحزمكابنالمجتهدينالعلماءوبعضوجدت

مذاهبونسبةالمشهورةالمعتمدةالقراءاتلمصادرتكونالقراءمذاهبنسبة.4
.مذهبكلفيالمعتمدةاألصليةللمصادرالفقهاء

ثمالسنةثمالقرآنبأدلةبادئًاأدلتهاوأذكراألقوالأذكراالختالفمسائلفي.5
خافيًاكانإنلألدلةالداللةوجهوأذكرلهمأجدمابحسبالمعقولثماآلثار

وجدتإنباألدلةاالستداللعلىاالعتراضوجوهوأذكربيانإلىويحتاج
.كذلكوجدتإناالعتراضاتعلىوالجوابالردووجوه

منهاالراجحأذكرواالعتراضاالستداللوجوهوبياناألقوالأدلةمناقشةبعد.6
.الترجيحسبببيانمعرجحانهالمناقشةبعدليتبينمما

:خطة البحث
:منالبحثيتكون

وخطةالبحثومنهجاختيارهوأسبابالموضوع،أهمية:علىوتشتملالمقدمة-
.البحث

وقائمةالنتائجعلىالمشتملةالخاتمةثمالرئيسةالثمانيةوالمباحثالتمهيديةوالمباحث-
.المصادر

:التاليالنحوعلىوهي
:التمهيديةالمباحث-

.الكريمالقرآنلقراءةاالستعاذةفيالواردةواآلثاراألحاديث:األولالمدخل
.والفقهاءالقراءعنداالستعاذةفيعليهاالمتفقالمسائل:الثانيالمدخل
ضوءفيوالفقهاءالقراءعندالكريمالقرآنلقراءةاالستعاذةحكم:األولالمبحث
.واآلثاروالسنةالكتاب
:مسألتانبهويلحق
كفائي؟أمعينيهوهلالجماعيةالقراءةفياالستعاذةحكم:األولى
.القراءةفيالشروعبعدمحلهافواتعنداالستعاذةحكم:الثانية

.واآلثاروالسنةالكتابضوءفيوالفقهاءالقراءعنداالستعاذةصيغ:الثانيالمبحث
.والفقهاءالقراءعندعليهاالمتفقالصيغة:األولالمطلب
.والفقهاءالقراءعندلالستعاذةاألخرىالصيغ:الثانيالمطلب
.والفقهاءالقراءمنومختاروهاالمختارةلالستعاذةالتغييرصيغ:األولالقسم
.)أعوذ(االستعاذةفعلفيهاتغيرالتيالصيغة:األولالنوع
.)اهللا(الجاللةلفظوهوبهالمستعاذلفظفيهاتغيرالتيالصيغة:الثانيالنوع
.)الرجيمالشيطان(منهالمستعاذلفظفيهاتغيرالتيالصيغة:الثالثالنوع
.والتأخيربالتقديممتعلقًافيهاالتغييركانالتيالصيغة:الرابعالنوع
.والفقهاءالقراءمنومختاروهاالمختارةالصيغةعلىالزيادةصيغ:الثانيالقسم
.المختارةالصيغةعنالنقصصيغ:الثالثالقسم

.واآلثاروالسنةالكتابضوءفيوالفقهاءالقراءعنداالستعاذةمحل:الثالثالمبحث
.والفقهاءالقراءعندباالستعاذةواإلسرارالجهر:الرابعالمبحث
:باالستعاذةالجهربحكمالملحقةالمسائل
.باالستعاذةاإلسرارحاالت:األولى
.واإلسرارالجهرمعنى:الثانية

.والفقهاءالقراءعندالقراءةقطعبعداالستعاذةاستئناف:الخامسالمبحث
.المتصلةالقراءةفيسورةكلمعاالستعاذةتكرار:السادسالمبحث
.القراءةأوالبسملةمنبعدهامامعاالستعاذةقراءةأوجه:السابعالمبحث
ضوءفيالصالةفيالقراءةعنداالستعاذةأحكامفيخاصةمسائل:الثامنالمبحث

.النبويةالسنةفيالواردةاألحاديث
.الصالةفياالستعاذةحكم:األولالمطلب
.الصالةقراءةفيباالستعاذةاإلسراروالجهر:الثانيالمطلب
.ركعةكلفياالستعاذةتكرار:الثالثالمطلب
:وتشملالخاتمة

.النتائج1.

.البحثمصادرقائمة2.

:البحثنتائج
والفقهاءالقراءمنبالغًااهتمامًانالتقدالكريمالقرآنلقراءةاالستعاذةإن.1

الفقهيةأحكامهاتناولواوالفقهاءاألدائيةأحكامهاتناولوافالقراءسواءحدعلى
.والبحثالدراسةمنومستحقهاحقهاإعطائهافيأسهمقدالفريقينمنوكل

اتفقواأنهمكماالكريمالقرآنمنليستاالستعاذةأنعلىوالفقهاءالقراءاتفق.2
علىكانواختالفهماإلجمالوجهعلىالقراءةعنداالستعاذةطلبعلى
االستحباب؟أمالوجوبوجهعلىهوهلالطلبهذاحكم

وأهلالقراءمذهبوهواالستحبابهواالستعاذةحكمفيالراجحالقول.3
.الظاهريةبخالفاألربعةالفقهاءمذاهبفيالمعتمدوالقولاألداء

-الراجحعلى–كفائيالعينيهوالجماعيةالقراءةفياالستعاذةاستحباب.4
يحتاجوهذاالشيطانكيدمنللتحرزباهللالقارئاعتصامهوالمقصودألن
.اآلخرونبهاويسراألولللقارئمستحببهاالجهرلكنقارئكلله

ألنتذكرهاحالبهاواإلتيانبنسيانهامحلهافواتعنداالستعاذةاستحباب.5
.قائمةالقراءةدامتماقائمةلهاالحاجة

آيةفيالواردةهيوالفقهاءالقراءبينلالستعاذةعليهاالمتفقالصيغة.6
.)الرجيمالشيطانمنباهللاأعوذ(وهياالستعاذة

.لهاالمؤيدةاألدلةولقوةالقرآننصلموافقتهاشرعًاالمستحبةالصيغةوهي
وأهلالقراءعنبهاالواردةاألخرىالصيغعلىباالستعاذةباإلتيانبأسال.7

:بشرطيناألداء
ترغيمأوتعالىاهللاعلىوثناءتنزيهفيهايكونأن:التنزيهشرط)أ(

.للشيطان
معتبروجهأوالنبويةالسنةفيأصللهايكونأن:الروايةشرط)ب(

.األداءأهلعنومنقولةمقروءةتكونأوللقرآنموافق
والمعقولوالسنةالقرآنمناألدلةلصراحةالقراءةقبلهواالستعاذةمحل.8

.لهالمخالفةاألقوالنهوضوعدم
معاألصلفي-الراجحعلى-القراءةأولفيباالستعاذةالجهراستحباب.9

الحاليقتضيهبماعملًاالحاالتبعضفيبهااإلسرارباستحبابالقول
:وهي

.جهريةأمسريةأكانتسواءالصالةفيالقارئكانإذا)أ(
.مجلسفيأممنفردًاأكانسواءسرًايقرأالقارئكانإذا)ب(
.بالقراءةالمبتدئيكنولمجماعةفيالقارئكانإذا)جـ(
:صورتانلهالقراءةقطعبعداالستعاذةاستئناف.10

:سؤالأوتنحنحأوكعطاسقاهرلعذرالقطعيكونأن:األولى
-:االستعاذةإعادةلعدمويشترطوإعادتهااالستعاذةاستئنافيشرعفال

.القطعحدوثعندالقراءةإتماممواصلةويعزمينويأن]1[
.لعذركانوإنالفصليطولالأن]2[

:لعذرالوإهمالتركقطعالقطعيكونأن:الثانية
.القراءةمعواستئنافهااالستعاذةإعادةهوفيهوالراجح

كلفيالبدءعندوتكرارهااالستعاذةإعادةفيهايشرعالالمتصلةالقراءة.11
.القراءةأولفياالستعاذةقرئتطالماسورة

:نوعينعلىبعدهامامعاالستعاذةقراءةأوجه.12
:أربعةوهيالبسملةمعاالستعاذةقراءةوجهأ)أ(
.الجميععلىالوقف]1[
.اآليةأوالسورةبأولالبسملةووصلفقطاالستعاذةعلىالوقف]2[
.للجميعالوصل]3[
.البسملةعلىوالوقففقطلالستعاذةالوصل]4[
:وجهانوهيالبسملةدوناالستعاذةقراءةأوجه)ب(
.االستعاذةعلىالوقف]1[
يوهمالوصلكانإذاماالوجههذامنويستثنى:لالستعاذةالوصل]2[

االستعاذةكوصلأولىالقطعويكونالوصلفيكرهمقبولغيرمعنى
.النبيباسمأوالجاللةبلفظتبدأآيةبكل

أوونفلفرضبينتفريقدونالصالةفيمطلقًااالستعاذةاستحباب.13
.الفقهاءأقوالمنالراجحعلىومنفرد،ومأمومإمامبينتفريق

على،الجهريةالصالةفيالقراءةعندباالستعاذةاإلسراراستحباب.14
.الفقهاءأقوالمنالراجح

الفقهاءأقوالمنالراجحعلىركعةكلفياالستعاذةتكراراستحباب.15
منفصلةالصالةفيالقراءةكونورجحانللقراءةاالستعاذةتبعيةلرجحان

للصالةهيهلاالستعاذةتبعيةفيهوذلكفيالخالفومنشأمتصلةال
منفصلة؟أممتصلةهيهلالصالةقراءةاعتباروفيللقراءة؟أم

:المراجعقائمة
عام1ط–بيروت–الكتبعالم)هـ1117ت(الدمياطيالبنامحمدبنأحمد–عشراألربعةبالقراءاتالبشرفضالءإتحاف1.

.إسماعيلمحمدشعبان.د:تحقيق-هـ1407
تقديم-هـ1420عام4ط–دمشق–كثيرابندار)هـ911ت(السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد–القرآنعلومفياإلتقان2.

.البغاديبمصطفى.د:وتعليق
-البعليمحمدبنعلياألبوابعلىرتبها)هـ728ت(تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبيتيمية،البن-الفقهيةاالختيارات3.

.الحديثةالرياضمكتبة
.مستوالدينمحيي:تحقيقم1990-هـ1410عام2ط–كثيرابندار)هـ676ت(النوويشرفبنيحيى-األذكار4.
2ط–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ1393ت(الشنقيطيالجكنياألمينمحمدالشيخ–بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء5.

.هـ1424عام
.بيروتالمعرفةدار-المقدسيالحجاويلموسى-اإلقناع6.
.هـ1393الثانية.طبيروت،المعرفة،دار-المزنيمختصرمعإدريس،بنمحمداهللاعبدأبيللشافعي،-األم7.
الثانيةالمحمدية،السنةمطبعة.طفقي،حامدمحمد:تحقيقسليمان،بنعليالحسنأبيالدينعالء،للمرداوياإلنصاف8.

.هـ1376
.الثانية.طبيروت،المعرفةدارإبراهيم،بنالعابدينزين،نجيمالبن-الدقائقكنزشرحالرائقالبحر9.

.هـ1402الثانية.طبيروت،–العربيالكتابدارمسعود،بنبكرأبيالدينعالء،للكاساني-الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع10.

المكرمةمكة–مالكبنأنسمكتبة-)هـ1403ت(القاضيالغنيعبدالفتاحعبد–المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور11.
.هـ1423عام1ط–
-هـ1415عام2ط–بيروت–المعرفةدار)هـ794ت(الزركشياهللاعبدبنمحمدالدينبدر–القرآنعلومفيالبرهان12.

.الكرديإبراهيم–الذهبيجمال–المرعشلييوسف.د:تحقيق
:وتعليقتحقيق-هـ1417عام4ط–بيروت–حزمابندار)هـ676ت(النوويشرفبنيحيى–القرآنحملةآدابفيالتبيان13.

.الحجارمحمد
.بيروت–العلميةالكتبدار)هـ1353ت(المباركفوريالرحمنعبدبنمحمد–الترمذيجامعبشرحاألحوذيتحفة14.
.بيروت-العلميةالكتبدار-)هـ539ت(السمرقنديأحمدبنمحمدالدينعالء–الفقهاءتحفة15.
-هـ1419عام1ط–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ774ت(كثيربنعمربنإسماعيل)العظيمالقرآنتفسير(كثيرابنتفسير16.

.الدينشمسحسينمحمد:تعليق-م1998
.م2005-هـ1426عام1طبيروت–الفكردار)هـ606ت(الرازيعمربنمحمدالدينفخر)الغيبمفاتيح(الرازيتفسير17.
–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ911ت(السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد)بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر(السيوطيتفسير18.

.م2000-هـ1421عام1ط
عام1ط–القاهرة–السالمدار)هـ310ت(الطبريجريربنمحمدجعفرأبو)القرآنآيتأويلعنالبيانجامع(الطبريتفسير19.

.وآخرونالبكريأحمد:تحقيقم2005-هـ1425
1ط–بيروت–العربيالتراثإحياءدار)هـ627ت(القرطبياألنصاريأحمدبنمحمد)القرآنألحكامالجامع(القرطبيتفسير20.

.م1995-هـ1416عام
:تحقيقم1986-هـ1406عام1ط–سوريا–الرشيددار)هـ852ت(العسقالنيحجربنعليبنأحمد–التهذيبتقريب21.

.عوامةمحمد
:وتعليقتحقيق–مصر–طنطا–الصحابةدار)هـ444ت(الدانيسعيدبنعثمانعمروأبو–السبعالقراءاتفيالتيسير22.

.شرفمحمدالدينجمال
هـ1427عام1ط–القاهرة–الحديثدار)هـ444ت(الدانيسعيدبنعثمانعمروأبو–السبعالقراءاتفيالبيانجامع.2323.

.مراديحيى.د–الطرهونيالرحيمعبد.أ:تحقيق
.بيروتالفكر،دار-للدرديرالكبيرالشرحوبالهامشعرفةبنمحمدللدسوقي،-الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية24.
عامط–الجديدةالفجالةمطبعة–القاهرة)هـ852ت(العسقالنيحجربنعليبنأحمد–الهدايةأحاديثتخريجفيالدراية25.

.هـ1384
.هـ1386الثانيةطبيروتالفكر،دار-عابدينبابنالشهيرأمينمحمدعابدين،البن-المختارالدرعلىالمحتاررد26.
.الرياضالحديثة،الرياضمكتبة-البهوتييونسبنلمنصورالمستقنعزادشرحالمربعالروض27.
.بيروتدمشق،اإلسالمي،المكتب-النوويشرفبنيحيىزكرياأبيللنووي،-الطالبينروضة28.
وعبدالقادرشعيب:تحقيقالدمشقي،الزرعيبكرأبيبنمحمداهللاعبدأبيالقيم،البن-العبادخيرهديفيالمعادزاد29.

.هـ1401الثانية.طبيروتالرسالة،مؤسسة-األرناؤوط
.الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق–بيروت–الفكردار)هـ275ت(القزوينييزيدبنمحمد–ماجهابنسنن30.
.الدينمحييمحمد:تحقيق–بيروت–الفكردار)هـ275ت(السجستانياألشعثبنسليمان–داودأبيسنن31.
.وآخرونشاكرمحمدأحمد:تحقيق–بيروت–التراثإحياءدار)هـ279ت(الترمذيعيسىبنمحمد–الترمذيسنن32.
.هاشماهللاعبدالسيد:تحقيقهـ1386عام–بيروت–المعرفةدار)هـ385ت(الدارقطنيعمربنعلي–الدارقطنيسنن33.
أحمدفواز:تحقيقهـ1407عام1طبيروت–العربيالكتابدار)هـ255ت(الدارميالرحمنعبدبناهللاعبد–الدارميسنن34.

.السبعخالد–
الفتاحعبد:تحقيق-هـ1406عام2ط–حلب–المطبوعاتمكتب)303ت(النسائيشعيببنأحمد)المجتبى(النسائيسنن35.

.غدةأبو
عام3ط–المنورةالمدينة–الهدىدارمكتبة)هـ590ت(الشاطبيِفيرُّهبنالقاسم-)التهانيووجهاألمانيحرز(الشاطبية36.

.الزعبيتميممحمد:وتصحيحضبطهـ1417
–البياندارمكتبة)هـ643ت(السخاويمحمدبنعليالحسنأبو)القصيدشرحفيالوصيدفتح(الشاطبيةعلىالسخاويشرح37.

.الزعبيعدنانأحمد:تحقيقهـ1423عام1ط–الكويت
:تحقيق-هـ1425عام1ط–مصر–طنطا–الصحابةدار)هـ857ت(النويريمحمدبنمحمدالقاسمأبو–النشرطيبةشرح38.

.شرفمحمدالدينجمال
عام1ط–الرياض–الرشدمكتبة)هـ656ت(الفاسيالحسنبنمحمد)القصيدةعلىالفريدةالآللئ(الشاطبيةعلىالفاسيشرح39.

.تعالىاهللارحمه–موسىإبراهيمعليالرازقعبد:وتعليقتحقيق-هـ1426
.األرناؤوطشعيب:تحقيق-1414عام2ط–بيروت–الرسالةمؤسسة)هـ354ت(البستيحبانبنمحمد–حبانابنصحيح40.
.د:تحقيقهـ1390عام-بيروت-اإلسالميالمكتب)هـ311ت(النيسابوريخزيمةبنإسحاقبنمحمد–خزيمةابنصحيح41.

.األعظميمحمد
ديبمصطفى.د:تحقيق-هـ1407عام3طبيروت–كثيرابندار)هـ265ت(البخاريإسماعيلبنمحمد–البخاريصحيح42.

.البغا
.الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق–بيروت–التراثإحياءدار)هـ161ت(القشيريالحجاجبنمسلم–مسلمصحيح43.
إحياءدارالهندية،الفتاوىمنوالثالثوالثانياألولالجزءبهامشمطبوعهـ،592تاألوزجنديلحسن-خانقاضيفتاوى44.

.هـ1400الثانية.طبيروت،العربي،التراث
.هـ1400الثالثة.طبيروت،العربي،التراثإحياءدار-الهندعلماءمنوجماعةنظامللشيخ-الهنديةالفتاوى45.
هـ1418عام1ط–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ763ت(المقدسيمفلحبنمحمدالدينشمس–أحمداإلمامفقهفيالفروع46.

.القاضيحازمالزهراءأبو:تحقيق
.هـ1382األولىاإلسالميالمكتبطالمقدسي،قدامةبناهللاعبدمحمدأبي،قدامةالبن-الكافي47.
.هـ1304بيروت،الكتب،عالم-يونسبنمنصور-للبهوتيالقناعكشاف48.
.هـ1398الثالثة.طبيروت،المعرفة،دار-أحمدبنمحمدالدينشمس،للسرخسي-المبسوط49.
.هـ1407عامبيروت–القاهرة–الرياندار)هـ807ت(الهيثميبكرأبيبنعلي–الفوائدومنبعالزوائدمجمع50.
.الفكردار-هـ676تالنوويشرفبنالدينمحييزكرياأبيللنووي،-المهذبشرحالمجموع51.
.بيروت–الجديدةاآلفاقدار)هـ456ت(الظاهريحزمبنأحمدبنعلي–المحلى52.
بمصرالسعادةمطبعةاألولى،الطبعةتصويرصادر،دار-التنوخيسحنونروايةأنس،بنمالكلإلمام-الكبرىالمدونة53.

.هـ1323
هـ1411عام1ط–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ405ت(النيسابوريالحاكماهللاعبدبنمحمد–الصحيحينعلىالمستدرك54.

.عطاالقادرعبدمصطفى:تحقيق-
–شاكرأحمد:تحقيق–م1995-هـ1416عام1ط–القاهرة–الحديثدار)هـ241ت(الشيبانيحنبلبنأحمد–أحمدمسند55.

.الزينحمزة
:تحقيقهـ1409عام1ط–الرياض–الرشدمكتبة)هـ253(الكوفيشيبةأبيبنمحمدبناهللاعبد–شيبةأبيابنمصنف56.

.الحوتكمال
:تحقيق-هـ1403عام2ط–بيروت–اإلسالميالمكتب)هـ211ت(الصنعانيهمامبنالرزاقعبد–الرزاقعبدمصنف57.

.األعظميالرحمنحبيب
.اإلسالميالمكتب.طهـ،1380األولىالطبعة،الرحيبانيالسيوطيلمصطفى:المنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب58.
حمدي:تحقيق-هـ1404عام2ط–الموصل–والحكمالعلوممكتبة)هـ360ت(الطبرانيأحمدبنسليمان–الكبيرالمعجم59.

.السلفي
العربي،الكتابدار-الكبيرالشرحمعمطبوع،الخرقيمختصرعلىقدامةبنأحمدبناهللاعبدمحمدأبي،قدامةالبن-المغني60.

.بيروت
.هـ1396الثانية.الحلبيمصطفى.ط،الفيروزآباديعليإبراهيمأبو-للشيرازيالمهذب61.
طرابلس،النجاح،مكتبة-هـ954تالطرابلسيمحمد،بنمحمداهللاعبدأبيللحطاب،-خليلمختصرشرحالجليلمواهب62.

.ليبيا
تقديمهـ1423عام2ط–بيروت–العلميةالكتبدار)هـ833ت(الجزريبنمحمدالخيرأبو–العشرالقراءاتفيالنشر63.

.الضباععلي:الشيخ
-هـ1357عام–مصر–الحديثدار)762ت(الزيلعيالحنفييوسفبناهللاعبد–الهدايةأحاديثتخريجفيالرايةنصب64.

.البنورييوسفمحمد:تحقيق
ت(الشبراملسيالضياءأبيحاشيةومعهالرملي،أحمدالعباسأبيبنمحمدللرملي،-المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية65.

.هـ1386األخيرة.الحلبيمصطفى.)هـ1087
–العربيالتراثإحياءدار)هـ1250ت(الشوكانيعليبنمحمد–األخيارسيدأحاديثمناألخبارمنتقىشرحاألوطارنيل66.

.خطابالدينعز:تحقيق–م2001-هـ1422عام1ط–بيروت
.هـ1397الثانية.طبيروت،الفكر،دار-الراشدانيبكرأبيبنعليالحسينأبي،للمرغيناني-المبتديبدايةشرحالهداية67.
–المنورةالمدينة–اإلسالميةالفجردار)هـ1409ت(المرصفيعجميالسيدالفتاحعبد–الباريكالمتجويدإلىالقاريهداية68.

.هـ1421عام1ط
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:  ملخص البحث
عهدفيالمصحفلجمعمسعودابنمنمعارضًاموقفًاالصحيحةالتاريخيةالرواياتأثبتتوقدالمصاحف،منسواهماوإحراقلهوتوحيدهللمصحفعنهاهللارضيعثمانالخليفةجمعتجاهعنهاهللارضيمسعودابنوموقفالشريفالمصحفبتاريخمتعلقاألمةتاريخمنتاريخيحدثعلىالضوءتسليطإلىالبحثيهدف
:وهياعتراضاتثالثةفيوتتمثلالعثمانيالجمععلىمسعودابناعتراضاتوحصربتحديدقمتوقدعثمان

.بالقرآنالعلمفيمقامهوعلومسعودابنسابقةثبوتمععليهوتقديمهوكتابتهالقرآنجمعبمهمةللقيامعنهاهللارضيثابتبنزيداختيار1.

.باإلحراقإلزالتهمصحفهبتسليموأمرهالمصحفتوحيدبعداألخرىالمصاحفإحراق2.

.المصحففيوالمعوذتينالفاتحةإثبات3.
:يليماالسابقةاالعتراضاتمناعتراضكلفيبينتوقد
.لهالمؤكدةوالرواياتمسعودابنعناالعتراضثبوت1.
.ذلكعلىلهوالحاملومبرراتهمسعودابناعتراضوجهبيان2.
.عنهاهللارضيعثمانالخليفةموقفصحةمدىوبياناالعتراضمناقشة3.
.عنهاهللارضيعثمانالخليفةبهقاملماوتأييدهمموافقتهمفيالمتمثلالمصحفوتوحيدالعثمانيالجمعمنعنهماهللارضيالصحابةعمومموقفذلكبعدأكدتثم

.لهاورفضهمالثالثاعتراضاتهفيمسعودابنتجاهأيضًاالصحابةمواقفبذكرذلكوأتبعت
.ذلكفيالقاطعةالمصلحةوظهورالعظيمالمشروعوسالمةالعثمانيالجمعصحةعلىنزاعأدنىبالاألمةواتفقتاإلجماعتحققحتىالمصحفوكتابةالعثمانيالجمعوإقرارالجماعةموافقةإلىكلهذلكبعدمسعودابنرجوعوهوإغفالهينبغيالأمربتأكيدقمتوأخيرًا
.المهمالحدثهذامنالمستخلصةوالدروسوالفوائدالنتائجأبرزبذكرالبحثوختمت

العنزيعلي ذريان فارس الجعفري . د
جامعة الكويت –الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -قسم التفسير والحديث

الـعــدل واإلحســان
مصحف عثمان رضي اهللا عنهمافي تحرير اعتراضات  ابن مسعود على

دراسة تحليلية نقدية  

:  منهج البحث
منيثبتلمماواستبعادمسعودابنعنالثابتةاالعتراضاتاعتماد1.

باألدلةثبوتهبيانفياعتراضلكلخاصًامطلبًاخصصتوقداالعتراضات
.الصحيحة

:محاورثالثةفييتمثلاالعتراضاتلهذهوالمناقشةوالعرضالدراسةمنهج2.
.فيهالواردةاألدلةوعرضاالعتراضثبوتدراسة:األولالمحور
.ذلكعلىلهوالحاملمسعودابنمبرراتبيان:الثانيالمحور
.عليهوالجوابمبرراتهوصحةاالعتراضصحةمدىبيان:الثالثالمحور

لبيانوتحقيقهامصادرهامنالبحثفيالواردةواآلثاراألحاديثتخريج3.
علتهبينتضعيفًاالحديثكانوإنالمصطلحعلمقواعدوفقصحتهامدى
بعضعلىحكمهمفيوالمحدثينالعلماءبأقوالأسترشدوقدضعفهومنشأ

إنإالبذكرهأكتفيأحدهمافيأوالصحيحينفيالحديثكانوإناألحاديث
المبحوثةالمسألةفيمؤثراختالفأوزيادةاألخرىالمصادرفيكان

.فأذكره
إنإالوالتاريخيةوالتفسيريةالفقهيةواآلراءلألقوالاألصليةالمصادرذكر.4

األصليالمصدريوجدولمآخرمصدرفيقولهُنِقَلقدالقولصاحبكان
أولعندبالمصدرالخاصةالتفاصيلأذكركماالناقلالمصدرفأذكرلقوله
.لهذكر

علىوتقديمهالعلميالبحثألصولالخاضعالموضوعيالجانباعتماد.5
ابنالجليلالصحابيموقفبحثعندواألمانيوالرغباتالمشاعرجانب
ومناقشتهامبرراتهوبياناعتراضاتهوإثباتعثمانجمعمنمسعود

.عليهاوالجواب

:خطة البحث
بالمصادروقائمةوخاتمةمباحثوخمسةوتمهيدمقدمةمنالبحثيتكون

والمراجع
ومنهجفيهالسابقةوالدراساتاختيارهوأسبابالموضوعأهميةعلىوتشتمل:المقدمة
  .وخطتهالبحث

  :مسألتينعلىويشتمل:التمهيد-
  .الكريمللقرآنالعثمانيالجمعفيالثابتةالرواياتأشهر:األولىالمسألة
وإحراقالكريمللقرآنالعثمانيالجمعمن-عمومًا–الصحابةموقف:الثانيةالمسألة

  .المصاحف
ويشتمل)القرآنلجمعثابتبنزيداختيار(األولاالعتراضتحرير:األولالمبحث-

  :مطالبثالثةعلى
  .فيهالواردةوالرواياتاالعتراضثبوت:األولالمطلب-

  .ذلكعلىلهوالحاملعنهاهللارضيمسعودابناعتراضوجهبيان:الثانيالمطلب
  .عليهوالجواباالعتراضمناقشة:الثالثالمطلب
ثالثةعلىويشتمل  )المصاحفإحراق(الثانياالعتراضتحرير:الثانيالمبحث
:مطالب
  .فيهالواردةوالرواياتاالعتراضثبوت:األولالمطلب
  .ذلكعلىلهوالحاملعنهاهللارضيمسعودابناعتراضوجهبيان:الثانيالمطلب
  .عليهوالجواباالعتراضمناقشة:الثالثالمطلب
،)المصحففيوالمعوذتينالفاتحةإثبات(الثالثاالعتراضتحرير:الثالثالمبحث
  :مطالبأربعةعلىويشتمل
  :فرعانوفيهفيه،الواردةوالرواياتاالعتراضثبوت:األولالمطلب
.المصحففيالفاتحةكتابةإنكارهفيمسعودابنعنالواردةالروايات:األولالفرع
المعوذتينقرآنيةإنكارهفيمسعودابنعنالثابتةالروايات:الثانيالفرع

ذلكعلىلهموالحاملمسعودابنإنكارلثبوتالعلماءمنالمنكرون:الثانيالمطلب
  .عليهوالجواب
ذلكعلىلهوالحاملعنهاهللارضيمسعودابناعتراضوجهبيان:الثالثالمطلب
  :فرعانوفيه

  .المصحففيالفاتحةكتابةإنكارفيمبرراته:األولالفرع
  .المعوذتينقرآنيةإنكارفيمبرراته:الثانيالفرع

  :فرعانوفيهعليهوالجوابالثالثاالعتراضمناقشة:الرابعالمطلب
  .عليهوالجوابالمصحففيالفاتحةكتابةإنكارمناقشة:األولالفرع
  .عليهوالجوابالمعوذتينقرآنيةإنكارمناقشة:الثانيالفرع

الجمععلىالثالثاعتراضاتهفيمسعودابنمنالصحابةموقف:الرابعالمبحث
  .الكريمللقرآنالعثماني
موافقةإلىاألمرآخرفيوأرضاهعنهاهللارضيمسعودابنرجوع:الخامسالمبحث
  .الجماعة
  .والمراجعالمصادرقائمةثمالبحثنتائجعلىوتحتوي:الخاتمة

:البحثنتائج
األهدافأسمىمنيعدوالشقاقالنزاعأسبابكلوإزالةوتوحيدهااألمةجمع1.

ذلكعلىأدلَّوالالمشاريع،وأشقالمهام  أصعبألجلهاتبذلالتيالغاياتوأهم
.المعنىهذاألجلوتوحيدهالقرآنجمعمشروعمن

وتقديمهللمسلمين،الكبرىوالمصالحالعظمىالمشاريعفيالجماعيالعملأهمية2.
العقولاجتماعألنالفرد؛وكفاءةوخبرةقيمةبلغتمهماالفرديالعملعلى

المصلحةلتحقيقسبيلأنهالشكوالتنفيذواإلشرافللتفكيرما،أمٍرعلىالراشدة
والتكاملالتقويمعنصريلتوفروذلكالفرديالعقلأداءمنأكثرالمطلوبةوالغاية
.المجتمعيناألفرادبين

فيواستعمالهبهواالستعانةالفاضلعلىالمفضولتقديمجواز3.
معيارًاالكفاءةعنصرواعتباروالدنيا،الدينفيالعامةالشؤون
والدنيوية،الدينيةوالوظائفالمهاملتولياالختيارعندرئيسًا

ويظهرذلك،فياألداءوجودةوالخبرةواإلتقانالتخصصومراعاة
الكريمالقرآنجمعلمهمةعنهاهللارضيثابتبنزيدتوليفيذلك
وإنعنه،اهللارضيمسعودابندونوالعثمانيالبكريالجمعينفي

عنوبعدهالكوفةفيمسعودابنكاستقرارأخرىأسبابهناككانت
.المنورةالمدينةفيالتنفيذموقع

مشروع،أيتنفيذعندوالضوابطوالقواعدالمنهجوضعضرورة4.
رسمكماواإلتقان،والصحةالدقةمستوياتأعلىلضمانوذلك
المنهجالصحابةكبارمنمعهومنعنهاهللارضيعثمانالخليفة
.المصحفوكتابةالعظيمالجمعمشروعفيالدقيقةوالضوابطالقويم

الحاجةدعتإذااآلياتعلىالمشتملةالصحفوإتالفحرقجواز5.
تعالىاهللالشعائرتعظيمًاذلكويعدالتمزق،أوالتلفكظهورلذلك
ثماإلحراقهيلإلزالةوسيلةوأفضلوالتوقير،االحترامينافيوال
.التعظيمكمالمعالتامةاإلزالة:ألمرينلتحقيقهاالدفن

ليستالعثمانيالجمععلىعنهاهللارضيمسعودابناعتراضات6.
والنواياالذاتيةوالرغباتالشخصيةوالمطامعالهوىعلىمبنية

اهللاكتابعلىالبالغحرصهمننابعًةمواقفهكانتبلالسيئة،
أنمنبالرغمعنه،وبلغهعلمهفيماللنبياتباعهوشدةتعالى،

إلىيجنحكلهذلكفيالحقوكانالصواب،جانبتقدتلكاجتهاداته
.عنهاهللارضيعثمانالخليفةرأسهموعلىالجماعة،

الخطأ،عنأفرادهمفيمعصومينغيرعنهماهللارضيالصحابة7.
تكون-الغالبفي–والعصمةاجتهاداتهم،فيالخطأعليهمويجري

.ضاللةعلىتجتمعالاألمةألنالجماعة؛مع
هذاجروعدمبينهم،للخالفعنهماهللارضيالصحابةاستيعاب8.

واالتهامالنياتفيوالطعنالخصومةفيالفجورإلىالخالف
ماأعظمومسَّالخالفتعاظموإنالتكفير،أوالتفسيقأوبالتبديع
معوالمبررالعذرُوِجَدطالماتعالى،اهللاكتابوهواألمةتملك
.المقصدوحسنالنيةسالمة

تحديدًاوأعنيالصحابةوسعمايسعناالبالذاتالمصحفمسألةفي9.
الخالفإظهارجوازفيعنهاهللارضيمسعودابنوسعمايسعناال
أيأوآياته،أوسورهبعضقبولفيوالترددتعالىاهللاكتابفي
ترتيبأونقصأوبزيادةالشريفللمصحفالمخالفةأنواعمننوع
واحتجاجًااعتمادًاذلكإظهارأبدًايصحفالآياته،ترتيبأوُسَوِرِه
فيمسعودابناجتهادألنذلك؛فيمسعودابنمواقفعلىواتكاًء
فياإلجماعألنوذلكوتضعيفه؛ردهمعمنهسائغًامقبوًالكانوقته

أمابعد،يستقرلموالمصحفينعقدلمونسخهكتابتهعندالمصحف
واستقر،وانعقدثبتفقدوانتشارهالمصحفاستقراربعداإلجماع
.الجماعةلموافقةوثابرجعقدنفسهعنهاهللارضيمسعودوابن
الجمعلعهدالقريبزمنهمفيذلكبعداإلجماعلخرقمستندفال

.البعيدالحاليزمنناعنفضًالوالكتابة
مشهورثابتالجماعةموافقةإلىعنهاهللارضيمسعودابنرجوع.10

منلهالداعيةالمصلحةالمصحف،وظهورأمراستقراربعدوذلك
يطلبأوَّابرّجاعوالمؤمنالمذمومالخالفودفعالشقاقرفع

األخوةأواصروتحقيقالقلوبلتأليفويدعودينهفيالسالمة
.المسلمينبينوالمحبة

وعندتعالىاهللاعندقدرهمنوتعليالمرءمكانةمنتزيدفضيلةالحقإلىالرجوع.11
.الناسبعضيظنهمماذلكعكسإلىتؤديوالالناس،

التثبتدرجاتأعلىاعتمدواقدالقرونخيرفياألولالجيلإن.12
حرصهميؤكدوهذاالمصحف،توحيدمشروعفيالدقةومعايير
فيالربانيةوالحكمةحازوها،التيالخيريةلناويكشفالبالغ،

﴿ِإنَّا:سبحانهقالكماكتابهبحفظوعدهلتحقيقواصطفائهماختيارهم
.َلَحاِفُظوَن﴾َلُهَوِإنَّاالذِّْكَرَنزَّْلَناَنْحُن

:المراجع
.الكريمالقرآن1.
عام،4طدمشق،-كثيرابندار،)هـ911ت(السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالدينجالل.القرآنعلومفياإلتقان2.

.البغاديبمصطفى.د:تحقيقم2000-هـ1420
م،1960عامطالقاهرة،-)هـ463ت(القرطبيالنميريالبرعبدبناهللاعبدبنيوسف.األصحابمعرفةفياالستيعاب3.

.البجاويمحمدعلي:تحقيق
.م1393عام،2طبيروت،–المعرفةدار،)هـ204ت(الشافعيإدريسبنمحمد.األم4.
عام،1طبيروت،-حزمابندارعّمان،-الفتحدار،)هـ403ت(الباقالنيالطيببنمحمدبكرأبوالقرآن،لنقلاالنتصار5.

.القضاةعصاممحمد.دتحقيقم،2001،هـ1422
-هـ1415عام،2طبيروت،-المعرفةدار،)هـ794ت(الزركشياهللاعبدبنمحمدالدينبدر.القرآنعلومفيالبرهان6.

.الكرديإبراهيم-الذهبيجمال–المرعشلييوسف.د:تحقيقم،1994
.الندويهاشمالسيد:تحقيقالفكر،دار،)هـ256ت(البخاريإسماعيلبنمحمد.الكبيرالتاريخ7.
-هـ1417عامطبيروت،-العلميةالكتبدارالبصري،النميريشبةبنعمرزيدأبو.)المدينةأخبار(المسمىالمدينةتاريخ8.

.بيانالدينسعدياسين،دندلمحمدعلي:تحقيقم،1996
.بيروت-العلميةالكتبدار،)هـ463ت(البغداديالخطيببكرأبوعليبنأحمد.بغدادتاريخ9.

بنعمرالدينمحب:تحقيقم،1995عامطبيروت،-الفكردار،)هـ571ت(عساكربنالحسنبنعلي.دمشقمدينةتاريخ10.
.العمريغرامة

م،1972-هـ1393عامطبيروت،-الجيلدار،)هـ276ت(الدينوريقتيبةبنمسلمبناهللاعبد.الحديثمختلفتأويل11.
.النجارزهريمحمد:تحقيق

م،1973-هـ1393عام،2طالقاهرة،-التراثدار،)هـ276ت(الدينوريقتيبةبنمسلمبناهللاعبد.القرآنمشكلتأويل12.
.صقرأحمدالسيد:شرح

-هـ1403عام،2طبيروت،-اإلسالميالمكتب،)هـ742ت(المزيالحجاجأبوالرحمنعبدالزكيبنيوسف.األشرافتحفة13.
.الشاويشزهيرالدين،شرفالصمدعبد:تحقيقاألطراف،علىالظرافالنكتومعهم،1983

.م1997عامطتونس،-سحنوندارعاشور،بنالطاهرمحمد،)والتنويرالتحرير(عاشورابنتفسير14.

.هـ1401عامطبيروت،-الفكردار،)هـ744(الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل.)العظيمالقرآنتفسير(كثيرابنتفسير15.

عام،1طبيروت،-العلميةالكتبدار،)هـ606ت(الرازيعمربنمحمدالدينفخر.)الغيبمفاتيح(الرازيتفسير16.
.م2000-هـ1421

عامطبيروت،-الفكردار،)هـ911ت(السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد.)بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر(السيوطيتفسير17.
.م1993

.بيروت-الفكردار،)هـ1250ت(الشوكانيعليبنمحمد.)القديرفتح(الشوكانيتفسير18.

.هـ1405عامطبيروت،-الفكردار،)هـ310ت(الطبريجريربنمحمد.)القرآنتأويلعنالبيانجامع(الطبريتفسير19.

.القاهرة–الشعبدار،)هـ671ت(القرطبيبكرأبيبنأحمدبنمحمد،)القرآنألحكامالجامع(القرطبيتفسير20.

:تحقيقم،1986-هـ1406،عام1طسوريا،-الرشيددار،)هـ852ت(العسقالنيحجربنعليبنأحمد.التهذيبتقريب21.
.عوامةمحمد

عام،1طبيروت،-العربيالتراثإحياءدار،)هـ327ت(التميميالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد.والتعديلالجرح22.
.م1952-هـ1271

عطية.د:تحقيقم،1989-هـ1410عام،1طالرياض،-الرايةدارالخالل،بكرأبوهارونبنمحمدبنأحمد.السنة23.
.الزهراني

.الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيقبيروت،-الفكردار،)هـ275ت(القزوينييزيدبنمحمد.ماجهابنسنن24.

.الدينمحييمحمد:تحقيقبيروت،-الفكردار،)هـ275ت(السجستانياألشعثبنسليمان.داودأبيسنن25.
. ن26 ذيسن رم ت ل د.ا سىبنمحم ذيعي رم ت ل ـ279ت(ا ر،)ه ا ءد ا حي ثإ ا ر ت ل يا ب عر ل روت،-ا ي ب

ق ي ق ح د:ت حم دأ كرمحم ا خرونش آ .و
عبدمحمد:تحقيقهـ،1414عامالمكرمة،مكة-البازدارمكتبة،)هـ458ت(البيهقيحسينبنأحمد.للبيهقيالكبرىالسنن27.

.عطاالقادر
عبد.د:تحقيقهـ،1411عام،1طبيروت،-العلميةالكتبدار،)هـ303ت(النسائيشعيببنأحمد.للنسائيالكبرىالسنن28.

.سليمانالغفار
-هـ1406عام،2طحلب،-اإلسالميةالمطبوعاتمكتبة،)هـ303ت(النسائيشعيببنأحمد.)المجتبى(النسائيسنن29.

   .غدةأبوالفتاحعبد.د:تحقيقم،1986
شعيب:تحقيقهـ،1413عام،9طبيروت،-الرسالةمؤسسة،)هـ748ت(الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد.النبالءأعالمسير30.

.العرقسوسينعيمبنمحمد،األرناؤوط
م،1983-هـ1403عام،2طبيروت،دمشق،-اإلسالميالمكتب،)هـ516ت(البغويمسعودبنالحسينالسنة،شرح31.

.الشاويشزهيرمحمد،األرناؤوطشعيب:تحقيق
م،2003-هـ1423عام،2طالرياض،-الرشدمكتبةالقرطبي،بطالبنخلفبنعلي.بطالالبنالبخاريصحيحشرح32.

.إبراهيمبنياسرتميمأبو:تحقيق
.هـ1392عام،2طبيروت،-العربيالتراثإحياءدار،)هـ676ت(النوويشرفبنيحيىزكرياأبو.مسلمصحيحشرح33.
السعيدمحمد:تحقيقهـ1410عام،1طبيروت،-العلميةالكتبدار،)هـ458ت(البيهقيحسينبنأحمد.اإليمانشعب34.

.بسيوني
.األرناؤوطشعيب:تحقيقهـ،1414عام،2طبيروت،-الرسالةمؤسسة،)هـ354ت(البستيحبانبنمحمد.حبانابنصحيح35.
.د:تحقيقهـ،1390عامبيروت،-اإلسالميالمكتب،)هـ311ت(النيسابوريخزيمةبنإسحاقبنمحمد.خزيمةابنصحيح36.

.األعظميمصطفىمحمد
.د:تحقيقم،1987-هـ1407عام3طبيروت،-كثيرابندار،)هـ256ت(البخاريإسماعيلبنمحمد.البخاريصحيح37.

.البغاديبمصطفى
.م2002-هـ1422عام،2طالمعارف،مكتبة.األلبانيالدينناصرمحمد.الترمذيسننصحيح38.
.الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيقبيروت،-العربيالتراثإحياءدار،)هـ161ت(القشيريالحجاجبنمسلم.مسلمصحيح39.
.بيروت-صادردار،)هـ230ت(البصريالزهريمنيعبنسعدبنمحمد،)سعدابنطبقات(الكبرىالطبقات40.
الدينمحب:تحقيقبيروت،-المعرفةدار،)هـ852ت(العسقالنيحجربنعليبنأحمد.البخاريصحيحشرحالباريفتح41.

.الباقيعبدفؤادمحمدباز،بنالعزيزعبدالخطيب،
-هـ1408عام،1طدمشق،-الفكردار،)هـ294ت(البجليالضريسبنأيوببنمحمد.الضريسالبنالقرآنفضائل42.

.بديرغزوة:تحقيقم،1987
-هـ1407عام،2طبيروت،-المعرفةدار،)هـ774ت(الدمشقيكثيربنإسماعيلالدينعماد.كثيرالبنالقرآنفضائل43.

.م1987
م،1995-هـ1415طعامالمغرب،-فضالةمطبعة،)هـ224ت(الهرويسالمبنالقاسمعبيدأبو.عبيدألبيالقرآنفضائل44.

.الخياطيالواحدعبدبنأحمد:تحقيق
عام.طبيروت،القاهرة،-العربيالكتابدارالريان،دار،)هـ807ت(الهيثميبكرأبيبنعلي.الفوائدومنبعالزوائدمجمع45.

.هـ1407
.م1997عامطبيروت،-الفكردار،)هـ676ت(النوويشرفبنيحيىالمهذب،شرحفيالمجموع46.
-الذهبياإلماممكتبة،)هـ665ت(المقدسيإسماعيلبنالرحمنعبدأبوشامة.العزيزبالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد47.

.الطبطبائيوليد.د:تحقيقم،1993-هـ1414عام،2طالكويت،
هـ،1411عام،1طبيروت،-العلميةالكتبدار،)هـ405ت(النيسابوريالحاكماهللاعبدبنمحمد.الصحيحينعلىالمستدرك48.

.عطاالقادرعبدمصطفى:تحقيق
سليمحسين:تحقيقهـ،1404عام،1طدمشق،-المأموندار،)هـ307(الموصلييعلىأبوعليبنأحمد.يعلىأبيمسند49.

.أسد
حمزةشاكر،أحمد:تحقيقم،1995-هـ1،1416طالقاهرة،الحديث،دار،)هـ241ت(الشيبانيحنبلبنأحمد.أحمدمسند50.

.الزين
.مصر-قرطبةمؤسسة،)هـ241ت(الشيبانيحنبلبنأحمد.أحمدمسند51.
:تحقيقهـ،1409عام،1طالمنورة،المدينةبيروت،-القرآنعلوممؤسسة،)هـ292ت(البزارعمروبنأحمد.البزارمسند52.

.اهللازينالرحمنعبدمحفوظ
:تحقيق-هـ1424عام،2طمصر،-الحديثالفاروقدار،)هـ316ت(السجستاني  األشعثبنسليمانبناهللاعبد.المصاحف53.

.عبدهبنمحمد
:تحقيقهـ،1409عام،1طالرياض،-الرشدمكتبة،)هـ253ت(الكوفيشيبةأبيبنمحمدبناهللاعبد.شيبةأبيبنمصنف54.

.الحوتكمال
:تحقيقهـ،1403عام،2طبيروت،-اإلسالميالمكتب،)هـ211ت(الصنعانيهمامبنالرزاقعبد.الرزاقعبدمصنف55.

.األعظميالرحمنحبيب
حمدي:تحقيقهـ،1404عام،2طالموصل،-والحكمالعلوممكتبة،)هـ360ت(الطبرانيأحمدبنسليمان.الكبيرالمعجم56.

.السلفي
سيدمحمد:تحقيقم،1969عام،1طالحديثة،الكتبدار،)هـ748ت(الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد.الكبارالقراءمعرفة57.

.الحقجاد
:عنايةم،2003-هـ1424عام،1طبيروت،-العلميةالكتبدار،الزرقانيالعظيمعبدمحمد.القرآنعلومفيالعرفانمناهل58.

.الدينشمسأحمد
   .سالممحمدزغلول.د:تحقيقاإلسكندرية،-المعارفدارالصيرفي،بكرأبو.القرآنلنقلاالنتصارنكت59.
1طبيروت،-المعرفةدار،)هـ606ت(األثيرابنالجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبو.واألثرالحديثغريبفيالنهاية60.

.شيحامأمونخليل:تحقيقم،2001-هـ1422عام
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:  ملخص البحث
أنإالشرعية،هيئةلديهاوأناإلسالمية،الشريعةبأحكاماألساسيةأنظمتهافيملتزمةالعينةهذهأنإلىفيهاتوصلوقداإلسالمية،الشريعةبأحكامالتزامهافيالتعاونيالتأمينشركاتمنعينةواقعتحليلعلىالدراسةهذهتقوم

.والتكافليالتقليديالتأمينينبينللفرقوالرقابيةالتشريعيةالجهاتإدراكعدمظلفيوالمهنيةالشرعيةالمالحظاتمنالكثيرتشوبهعملها

الفزيعمحمد عود . د
جامعة الكويت –الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -الفقه وأصول الفقهقسم 

شركات التأمين التعاونيعلى الشرعيةالرقابة 
جوانب القوة والضعف

:  منهج الدراسة
التشريعيةالمؤسساتاهتماممدى[:خاللمنوذلكالشرعية،بالرقابةالتعاونيالتأمينشركاتاهتمامعلىتدلالتيالجوانبأهمتحديد:أوًال

مدىبيانالتعاوني،التأمينبشركاتخاصةإجراءاتأدلةبإصدارالرقابيةالمؤسساتاهتماممدىالتعاوني،بالتأمينخاصقانونبإصدار
الداخليالشرعيالتدقيقأجهزةبتمكينالشركاتهذهاهتماممدىالشركات،هذهعملفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتقراراتتأثير

فيللعاملينالشرعيالتأهيلالصناعة،هذهعمليخدمبماالشرعيةالرقابةألجهزةالعلميالتأهيلالشرعي،للتدقيقالمهنيةالمعاييرلتطبيق
.سؤاًال)88(ضمتاستبانةشكلعلىووزعتها]اإلسالميةالشريعةبأحكامالشركةالتزاميخدمبماالتأمينشركات

مملكةالكويت،دولةماليزيا،مملكةالسعودية،العربيةالمملكة[:وهيالتعاوني،التأمينشركاتفيهاتعملدولخمسباختيارقمت:ثانيًا
الوقتأنإال]الهاشميةاألردنيةوالمملكةالسودان،جمهورية[منكلإضافةباإلمكانكانبأنهعلمًا]المتحدةالعربيةاإلماراتدولةالبحرين،

.يسعفنيلم
الدولفي]FullTime[بطريقةالتعاونيالتأمينشركاتفيالعاملينالشرعيينوالمدققينالمستشارينمنعددبأكبراالتصالحاولت:ثالثًا

.االستبانةفيلمشاركتهموذلكأعاله،المذكورة
اإلمارات،منواثنتينالكويت،منواثنتينتأمين،إعادةلشركةأحدهاالسعوديةمنعينات)3(عينة،عشرةإحدىباختيارقمت:رابعًا

شركةمنيختلفالماليزيافيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتعملأنعلىبناًء-ماليزيامنعينتينعلىواقتصرتالبحرين،منواثنتين
.شركةعشرةإحدىاالستبانةفيشاركتالتيالشركاتمجموعفصارجداً،بسيطةجوانبفيإالألخرى
لكنيدقيقةغيرالمشاركينقبلمنالمشاركاتبعضبأنعلمًا،االستبانةفيبالمشاركةالشرعيونوالمدققونالمستشارونقام:خامسًا
.جوانبهابعضعلىالتعليقمع-العلميةاألمانةبابمن-الدراسةفيإثباتهاآثرت

الرقابةواقعلمعرفةوذلكيلزم،ماوتحليل،االستبانةهذهمناستخالصهايمكنالتيالنتائجأهمببيانالورقةفيالباحثسيقوم:سادسًا
والرقابةالفتوىهيئاتقبلمنأوالرقابيةالمؤسساتقبلمنمعالجةتتطلبالتيالجوانبوأهمالتعاوني،التأمينشركاتعلىالشرعية
.الشرعية

:السابقةالدراساتأهم
:ومنهاالعلمية،واألوراقاألبحاثمنمجموعةلهسبقتالتعاونيالتأمينشركاتعلىالشرعيةالرقابةفيالحديثأنالمقدمةفيذكرت

:]التعاونيالتأمينشركاتعلىالشرعيةالرقابة[الشبيلياهللاعبدبنيوسفالدكتوردراسة1.
علىالشرعيةالرقابةضبطمعاييرمنمجموعةالباحثفيهاوضعوقدالبحث،محلالمسألةفيالدراساتأوسعمنالدراسةوهذه

للتأمينالشرعيةواألسسالتعاوني،التأمينشركاتعلىالشرعيةالرقابةأجهزةبـوظائفيتعلقمامنهاالتعاوني،التأمينشركات
معايير:ومنهاالشرعيةالرقابةجودةضبطمعاييروكذاالشرعية،الرقابةأجهزةفيالعاملينفيالمعتبرةالصفاتوالصفاتالتعاوني،

ومعاييرالداخلي،الشرعيالمدققتعيينومعاييرالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةعضوتعيينومعاييرالشرعية،الرقابةعملتنظيم
تضعاإلسالميةالبلدانفياألنظمةأنإلىالباحثأشاركماالداخلية،الشرعيةالرقابةأعمالضبطومعاييرالفتوى،إصدارضبط

.الشرعيالجانبوتغفلوالشركات،المؤسساتفيالفنيةالجوانبعلىللتدقيقحازمةإجراءات
اطلعتماحسب-التعاونيالتأمينشركاتعلىالشرعيةالرقابةإجراءاتبينتالتيالعلميةالدراساتأهممنأنهامعالدراسةوهذه
التزامهامدىحيثمنالتعاونيالتأمينشركاتواقعبياندونالشرعيةالرقابةإجراءاترسمعلىاقتصرتأنهاإالعليه،

.تفصيليبشكلالشرعيةالرقابةبإجراءات
:]الجمودومخاطرالنمودوافعبينالتعاونيالتأمين[ـبلهاعنونالتيالقضاةموسىالدكتوردراسة.2

الشرعيةالرقابةواقعومنهاالتعاوني،التأمينشركاتعملتواجهالتياإلشكاالتبعضباستعراضفيهاالباحثقامالدراسةوهذه
التعاونيالتأمينشركاتفيهاتمارساإلسالميةالدولأكثرأن:منهاالنتائجمنمجموعةإلىفيهاخلصوقدالتأمين،شركاتعلى
ثابتةبمعاييرالضبطعنبعيدةالشركاتهذهيجعلمماعليها،والرقابةلالشرافخاصةتنظيميةلوائحأوقانونوجوددون"عملها

صممتالتيواالشرافالرقابةهيئاتسلطةتحتالدولتلكفيتعملالتكافلشركاتتزالفالالدولة،قبلمنومعلنةومحددة
أغلبفيتعاني"التعاونيالتأمينشركاتفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتأنذاتهاالدراسةفيذكركما"التقليديةالتأمينلشركات
التكييفإنإذصحيح،بشكلالفتوىإصدارعلىقدرتهاعلىسلبًاينعكسمماوالمهني،الفنيالتأهيلفيالضعفمن–األحيان
.)2009:10القضاة،(."الفتوىصوابيةفيالمؤثرةالعناصرأهمأحدهوالبحثمحلللمسألةالصحيحالشرعي

:]التأمينقضيةفيوقفات[ـبلهاعنونالتيالسويلمإبراهيمبنسامي/الدكتوردراسة.3
الشرعيةالرقابةواقعومنهاالتعاوني،التأمينشركاتعملتواجهالتياإلشكاالتبعضباستعراضفيهاالباحثقامالدراسةوهذه
منكذلكاألمرحقيقةفيتكونالوقد]التعاونيالتأمين[الفتةترفعالتأمينمؤسساتبعضإن":قالإذالتأمين،شركاتفي

ينبغيكماعليها،التعاونيالتأمينمعاييرانطباقمنوالتأكدالشركاتهذهتجريهاالتيالعقوددراسةينبغيولذلكاإلسالمي،المنظور
تتحققحتىوالغرر،القمارمظاهرمنالتأمينيةالسوقتنقيةيمكنوبذلكالشرعية،للقواعدموافقتهاومدىاالستثماريةأنشطتهامراقبة

.)2009:26،السويلم(."وجهأحسنعلىالتكافلمنالشرعيةالمقاصد
:]اإلسالميالتعاونيالتأمينوتجاربتطبيقاتتقييم[ـبالمعنونةالخليفيمنصوربنرياض/الدكتوردراسة

الشرعيةالرقابةواقعومنهاالتعاوني،التأمينشركاتعملتواجهالتياإلشكاالتبعضباستعراضفيهاالباحثقامالدراسةوهذه.4
بدوريتعلقفيمامشهودًاضعفًاهناكأنعلىيؤكدالتعاونيالتأمينشركاتلعامةالعمليالواقعإن":قالإذالتأمين،شركاتفي

إدارتهابواسطةالشركةتمارسأنالممكنمنحيثالشركة،تزاولهاالتيوالعملياتاألعمالعلىالميدانيالشرعيوالتفتيشالتدقيق
الشرعية،والرقابةالفتوىهيئةأعينعنبمعزل-قصدبغيرأوقصدا-تتموكلهامتعددة،شرعيةمخالفاتموظفيهابعضأوالعليا

الشركةعلىالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةتفرضهاقدالتيالشرعيةوالضوابطالقيودمنالتهربذلكعلىالباعثيكونقدوأحيانا
متىالشركةتستخدمهامساعدةأداةالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةبأنالعليااإلداراتبعضترىبينماالمختص،المديرعلىأو

يكونوقدالشرعية،والرقابةالفتوىهيئةعلىواالتفاقياتوالعقودالوثائقكافةعرضيتمأنيعنيالذلكوأنإليها،احتاجت
.)2009:40،الخليفي(."الشرعيةالمخالفةفيفيقعالشرعيالضابطداللةفهمفييخطئقدلكنهالنيةحسنالموظفأوالمسؤول

علىالعملضرورةيقتضيمماالشرعيةبالجوانبالتزامهافيإشكاالتعانيالتعاونيالتأمينشركاتأنعلىاتفقتالدراساتوهذه
الشرعيةالرقابةبإجراءاتالتعاونيالتأمينشركاتالتزاممدىفيالقولتفصللمأنهاإالفيها،الشرعيةالرقابةأجهزةعملتنظيم

.اإلسالميةالشريعةبأحكامالتعاونيالتأمينشركاتالتزاممدىبشأنتفصيليةنتيجةيعطيالذيبالتفصيل

:الدراسةخطة
:التاليالنحوعلىوذلكوخاتمة،مباحثوثمانمقدمةعلىالدراسةاشتملت
.فيهاتبعتهاالتيوالخطةوالمنهج،الموضوع،اختيارأسبابفيهابينت:المقدمة
اإلسالميةالشريعةبأحكامالعينةمحلللشركاتاألساسيةاألنظمةالتزاممدى:األولالمبحث
.التعاونيالتأمينشركاتلعملالرقابيةالجهاتوعملبالتشريعاتيتعلقما:الثانيالمبحث
.اإلسالميةالشريعةأحكامبتطبيقالعينةمحلالشركاتإداراتمجالساهتماممدى:الثالثالمبحث
.اإلسالميةالشريعةبتطبيقالشركةإدارةاهتماممدى:الرابعالمبحث
بأحكامالشركةالتزاملتحقيقالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةبهاقامتالتياألعمالأهم:الخامسالمبحث
.اإلسالميةالشريعة
.العينةمحلالشركاتعملفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةقراراتتأثيرمدى:السادسالمحور
.الداخليالشرعيالتدقيقبنشاطالتعاونيالتأمينشركاتاهتماممدى:السابعالمبحث
.العينةمحلالشركاتفيالداخليالشرعيللمدققالممنوحةالصالحياتحدود:الثامنالمبحث
.الباحثإليهاتوصلالتيالنتائجأهمفيهاوبينتخاتمة،

المؤمناألعيانتقويمطرقبشأنقرارًاتصدرلمالعينةمحلالشركاتفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتمن%54أنيالحظ•
.التأمينيةاألقساطلتحديدعليها

المطالباتمعالجةضوابطبشأنقرارًاتصدرلمالعينةمحلالشركاتفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتمن%18أنيالحظ•
.المتعثرة

هذهعضويةأنعلىيدلمماخبراتهممستوىوارتفاعالشرعيةالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتأعضاءعددقلةالواضحمن•
.معينينأشخاصبينمحصورةالشركات

.الشرعيالتدقيقإلجراءاتدليللديهااليوجدالشركاتأكثرأنيالحظ•
.الهيئةعملتنظمالئحةوجودعدممنالشركاتهذهبعضتعاني•

:الداخليالشرعيبالتدقيقيتعلقما:رابعًا
بتعيينقامتالتيالتعاونيالتأمينشركاتنسبةتتجاوزالوالبحرينوالكويتالسعوديةمنكليف1.

الشركاتهذهمنشركتينبأنعلمًا،%35منأكثرالداخليالشرعيبالتدقيقتكليفهأوشخص
إضافةآخربعملمكلفهوبلالشرعي،للتدقيقمتفرغًاليسلكنداخليشرعيمدققلديهايوجد
.الداخليالشرعيبالتدقيققيامهإلى

الرقابيةبالتشريعاتإلمامهمعدماالستبانةفيشاركواالذينالشرعيينالمدققينبعضعلىيالحظ2.
.التعاونيبالتأمينالمتعلقة

خطةبعملالشرعيونمدققوهايقومالعينةمحلالشركاتمن%63نسبتهماأناالستبانةأظهرت3.
.الشركةوأنشطةأعمالعلىالداخليالشرعيللتدقيق

الشرعيللتدقيقنماذجلديهايوجدالعينةمحلالشركاتمن%49نسبتهماأناالستبانةأظهرت4.
.االستثماريةألنشطتها

الشرعيللتدقيقنماذجلديهايوجدالعينةمحلالشركاتمن%61,8نسبتهماأناالستبانةأظهرت5.
.التأمينوثائقعلى

مهنيةشهادةيحملونالعينةمحلالشركاتفيالشرعيينالمدققينمن%45أناالستبانةأظهرت6.
.الشرعيالتدقيقفي

فيسنواتخمسعنتزيدالاالستبانةفيشاركواالذينالشرعيينالمدققينخبراتأنيالحظ7.
.سنة30عمرهايتجاوزالتعاونيالتأمينشركاتبأنعلماتقدير،أكثر

الشرعيالتدقيقوحدةأغراضينظمدليًال-ماليزياشركاتسوى-العينةشركاتلدىأجدلم8.
علىبناًءالنشاط،هذاعملمقتضياتأهممنالدليلهذاأنمعومسؤولياتها،وصالحياتهاالداخلي

والمراجعةالمحاسبةهيئة(.الداخليةالشرعيةالرقابةبشأن)3(رقمالضبطمعيارعليهنصما
.)2008:24اإلسالمية،الماليةللمؤسسات

الشرعيالتدقيقلنشاطالتنظيميالمستوىأن-ماليزياشركاتسوى-العينةشركاتعلىالحظت9.
بشأن)3(رقمالضبطمعياربأنعلمًاللشركة،التنظيميالهيكلفي]إدارة(مستوىعنيقلفيها

عنيقلأاليجبالداخليالشرعيالتدقيقنشاطأنعلىنصالداخليةالشرعيةالرقابة
والمراجعةالمحاسبةهيئة(.]الداخليالماليالتدقيقنشاط[مثلبنظرائهمقارنة]إدارة[مستوى

.)2008:25اإلسالمية،الماليةللمؤسسات

:المراجع
المصرفيةالمؤسساتفيالشرعيةالحوكمة،2012وآخرون،زيتيأختر1.

قدمتعلميةورقةمقارنة،تحليليةدراسةالقضائية،الوالياتمختلففياإلسالمية
-18منالفترةفيكوااللمبورفيأقيمالذيالشريعةعلماءلمؤتمر

.2012سبتمبر19
عملورقة،التعاونيالتأمينوتطبيقاتتجاربتقييم،2009،الخليفيرياض2.

.الرياضفيالمنعقدالتعاونيالتأمينلملتقىقدمت
لملتقىقدمتعملورقة،،التأمينقضيةفيوقفات،2009،السويلمسامي3.

.الرياضفيالمنعقدالتعاونيالتأمين
قدمتعلميةورقة،التعاونيالتأمينتشريعاتتقويم،2010مشعل،الباريعبد4.

األردن،)منهاإلسالميةالشريعةوموقفوآفاقه،،أبعاده،التعاونيالتأمين(لمؤتمر
11-2010/4/13.

ورقةووثائقه،وعقودهالتعاوني،التأمينتشريعات،2010الجرف،سعدومحمد5.
اإلسالميةالشريعةوموقفوآفاقه،،أبعاده،التعاونيالتأمين(لمؤتمرقدمتعلمية

.2010/4/13-11األردن،)منه
ورقة،الجمودومخاطرالنمودوافعبينالتعاونيالتأمين،2009القضاة،موسى6.

.الرياضفيالمنعقدالتعاونيالتأمينلملتقىقدمتعمل
الضبطمعيار،2008اإلسالمية،الماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهيئة7.

.الداخليةالشرعيةالرقابة،)3(رقماإلسالميةالماليةللمؤسسات

:يليماللباحثتبينفقدالعينة،،محلالشركاتإداراتبمجالسيتعلقماأما.2
والرقابةالفتوىهيئةتصديقبعدإالللشركةالختاميةالميزانيةباعتماديقومالمنها%72أن•

.الميزانيةعلىالشرعية
.زكاتهااحتساببعدإالللشركةالختاميةالميزانيةباعتماديقومالمنها%90.9أن•
األموالتجنيبمنالتأكدبعدإالللشركةالختاميةالميزانيةباعتماديقومالمنها%100أن•

.تطهيرهاالواجب
المساهمينصندوقاحتياطياتبينالفرقيعرفالمجالسهذهأعضاءمن%72.7أن•

.المشتركينصندوقواحتياطات
شركةعملفيوأثرهابالتبرع،االلتزاممسألةيعرفالمجالسهذهأعضاءمن%72,7أن•

.التعاونيالتأمين
المساهمينبينالعالقةعلىالمترتبةاآلثاريعرفالمجالسهذهأعضاءمن%78.1أن•

.المشتركين
قبلمنتعيينهايتمالعينةمحلالشركاتفيالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتأكثرأنيالحظ.3

.العامةالجمعية
للتأمينخاصقانونبإفرادالمتحدةالعربيةاإلماراتودولةماليزيامملكةمنكلامتازت.4

.التعاوني
التأمينفيمتخصصةعلياشرعيةهيئةبتعيينالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةامتازت.5

عامةلكنهاعلياشرعيةهيئةبتعيينهاماليزيامملكةفيالوضععليهمامنهاوقريبالتعاوني،
.اإلسالميةالمصرفيةاألنشطةجميعفي

مدققبتعيينالتعاونيالتأمينشركاتواإلماراتماليزيامنكلفيالرقابيةالجهاتتلزم6.
.العينةمحلاألخرىالدولدونداخليشرعي

:الضعفجوانب:ثانيًا

:التعاونيالتأمينشركاتعلىعامةنظرة1.

بغيرها،مقارنةقليلةتزالال-بحصةالتأمينأسواقإلىالدخولمنتمكنتاإلسالميةالمصرفيةأنيالحظ
ERNSTشركةقامت YOUNG2012عامالتعاونيالتأمينشركاتواقععندراسةبإعداد)The World

Takaful Report(التعاونيالتأمينصناعةأنعلىتدلوكلهاالمؤشرات،منمجموعةالتقريرفيوردوقد
:ومنهاضعيفة،تزللم
حجمإجماليمن%15إلىتصلالخليجيالتعاونمجلسدولفيالتكافلسوقحصةأن1.

.التمويلسوقحصةإجماليمن%25اإلسالميالتمويلحصةتصلبينماالتكافل،سوق
.السوقهذاحصةمن%5يتجاوزالالعائليالتكافلقطاعفيالتعاونيالتأمينحصةأن2.
حقوقعلى(التعاونيالتأمينشركاتعوائدعنتزيدالتقليديالتأمينشركاتعوائدأن3.

:التاليالنحوعلىوذلك)الملكية

االستثماريةاألنشطةعوائدعنتزيدالتقليديالتأمينلشركاتاالستثماريةاألنشطةعوائدأن.4
:التاليالنحوعلىوذلكالتعاوني،التأمينلشركات

:العينةمحلالشركاتإداراتمجالسبعمليتعلقما.2
التأمينفيتدريبعلىإداراتهامجلسأعضاءحصولعدمعلىالعينةشركاتجميعاتفقت•

.ماليزياشركاتسوىالتعاوني
التدقيقتقريرعلىباالطالعفيهاالتدقيقلجنةتقومالالعينةمحلالشركاتأكثرأنيالحظ•

.%27,2نسبتهبماالماليزيةالشركاتسوىالداخلي،الشرعي

:للشركةالتنفيذيةباألنشطةيتعلقما.3
هيئةعلىالتأمينبوثائقالخاصةالمالحقبعرضالعينةمحلالشركاتالتزامنسبةأنيالحظ•

.%76تبلغالشرعيةوالرقابةالفتوى
تقليديتأمينشركاتمعالتأمينإعادةوثائقبعرضالعينةمحلالشركاتالتزامنسبةأنيالحظ•

.%74تبلغالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةعلى
الشركةبأنشطةالخاصةاإلجراءاتأدلةبعرضالعينةمحلالشركاتالتزامنسبةأنيالحظ•

.%38.2تبلغالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةعلى
المساهمينبينالعالقةعلىالمترتبةباآلثارالماليةاإلداراتمديريمعرفةنسبةأنيالحظ•

التأمينينبينبالفرقالقانونيةالشؤونفيالعاملينمعرفةنسبةتبلغكما،%81تبلغوالمشتركين
بالفرقمعرفتهمنسبةفتبلغالعينةمحلالشركاتفيالعاملينبقيةأما،%78والتقليديالتعاوني

.%65,4والتقليديالتعاونيالتأمينينبين
-اإلسالميةالصيرفةعلىموظفيهابتدريبالعينةمحلالشركاتأكثراهتمامعدميالحظ•

-السعوديةفيهابما-مجتمعةالنماذجبقيةأما%صفرنسبتهابلغتإذ-السعوديةفيوخصوصًا
.%29فتبلغ

الشرعيةاألحكامفيتدريبعلىحصلواالذينالعينةمحلالشركاتفيالعامليننسبةبلغت•
.%47التعاونيللتأمين

النسبةهذهبأنعلمًا%76تبلغموظفيهابأخالقياتالعينةمحلالشركاتاهتمامنسبةأنيالحظ•
.آلخربلدومنألخرى،شركةمنتختلفمنكونهادقيقةغير

:الشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةبعمليتعلقما.4
الفتوىهيئاتنسبةبلغتإذفيها،الشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتاجتماعاتعددقلةالعينةمحلالشركاتعلىلوحظ•

.الدراسةتستحقأنهاالباحثيرىالنسبةوهذه،%54السنةفيمراتأربعمنأقلتجتمعالتيالشرعيةوالرقابة
متفاوتةالعينةمحلللشركاتاألساسيةاألنظمةتعديلفيالشرعيةوالرقابةالفتوىلهيئاتالممنوحةالصالحيةأنيالحظ•

علىالشرعيةالرقابةصناعةفيجوهريخللوهذا%60النسبةلبلغتالشركاتجميعجمعناولووأخرى،شركةبين
.معالجتهعلىالعمليجبالتأمينشركات

20072008200920102011القطاع

التأمين  
التقليدي

18%9%8%9%9%

التأمين  
التعاوني

10%-2%-2%4%4%

20072008200920102011القطاع

التأمين  
التقليدي

15%9%8%10%11%

التأمين  
التعاوني

13%-2%-4%5%6%

:الدراسةنتائج
:القوةجوانب:أوًال

:يليماللباحثتبينفقدالعينة،محلللشركاتاألساسيةباألنظمةيتعلقماأما1.
شركاتعداما،االسالميةبالشريعةااللتزامعلىبالنصاألساسيةأنظمتهاالتزمتالشركاتهذهأن•

.قانونيالعتبارالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاونيالتأمين
الشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتأبدتهاالتيالمالحظاتبتعديلقامتالشركاتهذهإداراتمجالسأن•

.%89نسبتهبمااألساسيةاألنظمةعلى
عداماالشرعية،والرقابةللفتوىهيئةتعيينعلىبالنصاألساسيةأنظمتهاالتزمتالشركاتهذهأن•

.قانونيالعتبارالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاونيالتأمينشركات
الشرعيةوالرقابةالفتوىهيئةقراراتأنأنعلىبالنصاألساسيةأنظمتهاالتزمتالشركاتهذهأن•

.قانونيالعتبارالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاونيالتأمينشركاتعداماللشركة،ملزمة
.والمشتركينالمساهمينصندوقيبينالفصلعلىبالنصاألساسيةأنظمتهاالتزمتالشركاتهذهأن•
مسألةبأنعلمًاالفائض،توزيعطريقةبيانعلىبالنصاألساسيةأنظمتهاالتزمتالشركاتهذهأن•

.اإلسالميالفقهفيالفائضتوزيعأسسيخالفاألنظمةهذهبعضفيالفائضتوزيع

:التوصياتأهم

ًبالخصوصيةالتزاما،بهخاصبتشريعالتعاونيالتأمينإفرادنحوالتشريعيةالمؤسساتتوجيه1.

.التقليديالتأمينعنبهاينفردالتي

؛بهخاصةرقابيةبأنظمةالتعاونيالتأمينإفرادنحوالرقابيةالمؤسساتتوجيه2.

.التقليديالتأمينعنبهاينفردالتيًبالخصوصيةالتزاما

وماليزيا،السودانمثلالتعاونيالتأمينصناعةتدعمالتيالدولتجاربفيالتعمقضرورة3.

بصورةالتعاونيالتأمينشركاتفيهاتعملالتيللدولنقلهاومحاولإيجابياتها،أهمومعرفة

.أقل

البعضبعضهامعالتعاونيالتأمينبشركاتالشرعيةوالرقابةالفتوىهيئاتتنسيقضرورة4.

هيئاتأعضاءزيادةعلىبالعملإماالتعاوني،التأمينتطبيقاتفيالمتخصصينعددلزيادة

تكاليفتحملوإلزامهمشرعيين،مدققينبتعيينالشركاتبإلزامأوالشرعية،والرقابةالفتوى

.وتطويرهمتدريبهم

التأمينشركاتعلىالشرعيالتدقيقضبطعلىبالعملالعلميةالمؤسساتقيامضرورة5.

شركاتأنشطةإجراءاتوأدلةالتأمين،وثائقعلىالشرعيللتدقيقنماذجبإعدادالتعاوني

.التعاونيالتأمين

.التأمينشركاتعلىالشرعيةالرقابةفيالجودةدليلإلعدادعملفريقتشكيل6.

.داخليشرعيمدققبتعييناإلسالميةالماليةالمؤسساتجميعيلزمقانوناستصدارضرورة7.

بإجراءاتالشرعيةوالرقابةالفتوىوهيئاتاإلسالميةالماليةالمؤسساتاهتمامعلىالعمل8.

.وميكنتهالداخليالشرعيالتدقيق
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:  البحثملخص
منكثيرصلةمعرفةبضرورةالمتلقيتوعيةفياإلسهامإلىالبحثهدفوقدمنها،اإلسالموموقفالمجتمع،فيأثرهاثماألحكام،فيوأُثرهاالعاداتعندراسة
المجتمععاداتإنحيثاإلسالم،لهديالمخالفةالعاداتومكافحةالحميدةالعاداتترسيخثم،الشرعفيلهامعارضالالتيالصحيحةباألعرافالشرعيةاألحكام
موقفبيانثموالقضاء،الفتوىفيالعرفبمراعاةاإلسالمعلماءواهتماموالعادة،العرفحقيقةيبينمدخلعلىالدراسةاشتملتوقدتميزه،التيثقافتهمنجزء

اإلسالم،عالجهاوكيفضررهاوبيانالمختلفة،الحياةشؤونفي  المجتمعفيالسيئةالعاداتبإبرازالبحثاهتموقدزمانه،فيالسائدةالعاداتمن--الرسول
.وتميزناهويتناعلىنحافظحتىاإلسالميةمجتمعاتناعلىالدخيلةالعاداتوتغييراإلصالحفيالجهودتكاتفضرورةأهمهاعديدةنتائجإلىالبحثوخلص

ياسر أحمد الشمالي. د.أ
جامعة الكويت–الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية -التفسير والحديث قسم 

األعراف والعادات وموقـف اإلسـالم منـها

:  خطة البحث
:وهيمباحث،أربعةإلىالدراسةقسمت

.مطالبوفيه  :الدراسةمدخل:األولالمبحث
ا.واصطالحًالغةوالعرفالعادةتعريف:األولالمطلب
.اعتبارهوشروطالعرفمشروعية:الثانيالمطلب
.والعادةالعرفإعمالمجاالت:الثالثالمطلب
.الناسمعامالتفيوأثرهالُعرفأهمية:الرابعالمطلب
:مطالبوفيهالمجتمع،علىوُأثرهاالسيئةالعادات:الثانـيالمبحث

.مراجعتهاوضرورةاالجتماعيةالعاداتحقيقة-
.الحديثةبالتشريعاتوصلتهاخطورتها:السيئةالعادات-
.قومهفيالسائدةالعاداتمن--النبيموقف-
.الشرعميزانفي)العشائريالصلح(معاصرةاجتماعيةعادة-

:مطالبوفيهاألعمى،التقليدمناإلسالموموقفوالعاداتاإلسالم:الثالثالمبحث
.السائدةوالعاداتاإلسالم-
.األعمىوالتقليداإلسالم-

الشرعأحكاممعتنسجمالمعاصرةاجتماعيةعادات:الرابعالمبحث

    :المراجعأهم
1،2003ط،دمشقالفكر،دارالنصوص،فهمفيالعرفأثر1.
المعرفة،داربيروت،البجاوي،عليتحقيقالمالكي،العربيابنبكرأبو،القرآنأحكام2.

1987
2004السالم،دارالقاهرة،،تامرمحمدتحقيقللسيوطي،والنظائراألشباه3.
   1طلفكر،اداردمشق،مطيع،محمدتحقيقالحنفي،نجيمابنوالنظائر،األشباه4.
1طالحديث،لكتاباداربيروت،العسقالني،حجرابنالصحابة،تمييزفياإلصابة5.
1،طدمشقالفكر،دار،الزحيليوهبة.داإلسالمي،الفقهأصول6.
العلمية،الكتبدار،)الهمام،البنالتحريرشرح(الحنفي،بادشاهأميرالتحرير،تيسير7.

   مصورةبدونطبيروت،
1982للتراث،الرياندار،األبياريإبراهيمتحقيقمحمد،بنعليالجرجاني،التعريفات،8.
1طالعربي،التراثإحيارداربيروت،الرازي،الدينفخرالكبير،التفسير9.

العلمية،الكتبدارالطبري،جريربنمحمدالقرآن،تأويلعنالبيانجامع،الطبريتفسير10.
1طبيروت،

مصورة2طبيروت،العلمية،الكتبدارالحاج،أميرابنوالتحبير،التقرير11.

1طالحكمة،دار،بيروت،الجوزيةقيمابنالمعاد،زاد12.

1طالفكر،داربيروت،الباقي،عبدتحقيقماجه،ابنالسنن،13.

الهندالدكنآبادحيدر،البيهقيالكبرى،السنن14.

1990تيمية،ابنمكتبةالقاهرة،الوكيل،الرحمنعبدتحقيقهشام،ابنالنبوية،السيرة15.

كمالتحقيق،)الدينعالءاألميرحبانابنصحيحبترتيباإلحسان(حبان،ابنصحيح16.
1987العلمية،الكتبداربيروت،الحوت،

الزرقامصطفى)39المادة(والثالثونالثامنةالقاعدة(الفقهية،القواعدشرح17.

-العبيكانمكتبةوزيله،،الزحيليمحمد.دتحقيقالحنبلي،النجارابنالمنير،الكوكبشرح18.
1997الرياض،

5طكثير،ابنداردمشق،،البغامصطفىتحقيقالبخاري،صحيح19.

1954القاهرة،العربي،الكتابإحياءدارالباقي،عبدفؤادمحمدتحقيقمسلم،صحيح20.

1طالريان،دارالقاهرة،النووي،بشرحمسلمصحيح21.

أولى،طالرياضالرشد،مكتبةالوهاب،عبدبنيعقوبمحكمة،العادة22.

1993الرياض،سير،عليبنأحمد.دتحقيقالحنبلي،النجارابنالفقه،أصولفيالعدة23.

دار،سنةأبوأحمدالدكتورالشيخالوضعي،والقانوناإلسالميةالشريعةبينوالعادةالعرف24.
أولىطدبي،القلم،

،بيروت،المنيريةالطباعةإدارةالعلماء،منمجموعةتحقيقالعيني،الدينبدر،القاريعمدة25.
1طالعربي،التراثإحياءدار

1986الريان،دارطبعة  العسقالني،حجرابنالبخاري،صحيحشرحالباري،فتح26.

الكتبعالمبيروت،إدريس،بنأحمد،القرافيالفروق،27.
1طالقاهرة،والثقافة،العلمدارسليم،إبراهيممحمد:تحقيقالعسكري،هاللأبواللغوية،الفروق28.
1977والنشر،للطباعةالفكرداردمشق،،للبوطيالسيرةفقه29.
عن(النَّْفراويَسالمبنُغَنْيِمبنَأْحمُد/القيرواني،زيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه30.

)الشاملةالموسوعة
1طالمعرفة،داربيروت،،المناويالرءوفعبد:القديرفيض31.
،2004لبنان،الدولية،األفكاربيتالطيف،عبدبنإيادتحقيقرجب،ابنالفقهفيالقواعد32.
اإلسالميالفقهمجمعمجلة33.
الشيخ،يوسفتحقيق1997بيروت،العصرية،المكتبةالرازي،الصحاح،مختار34.
   ،1ط،1998القلم،داردمشق،  ،الزرقامصطفىالعام،الفقهيالمدخل35.
1طاإلسالمي،المكتببيروت،المجذوب،سميرإشرافحنبل،بنأحمدمسند36.
صبيحعليمحمدمطبعةالقاهرة،الحميد،عبدالدينمحييتحقيق،الشاطبيالموافقات،37.
5طاإلسالمية،الكويت،والشئوناألوقافوزارة،الكويتيةالفقهموسوعة38.
مراعاة،الشرعيةالسياسةأساس،العتيبيسعدلألستاذدراسةاإلسالمي،المختارموقع39.

.العرف
1طالعلمية،الكتبداربيروت،المقدسي،قدامهالبنالمغني،40.
1986العربي،التراثإحياءداربيروت،السلفي،تحقيقالطبراني،الكبير،المعجم41.
مصورةالمعرفة،داربيروت،،النيسابوريالحاكمالصحيحين،علىمستدرك42.
   ،2طالحلبي،البابيالقاهرة،هارون،السالمعبدتحقيق،فارسابناللغة،مقاييسمعجم43.
الكتبإحياءدار،والطناحيالرازيطاهرتحقيقاألثير،ابنالحديث،غريبفيالنهاية44.

،تاريخبدون،العربية

  :البحثنتائج
أنالصحيحلكنالعلم،أهلمنكثيرعندواحدمعناهماوالعادةالعرف1.

  أحكاممعمنسجماحسنادائمايكونالعرفأنوهوفرقا،بينهما
والسيئةالحسنةفمنهاالعادةبخالف،الشرع

مرونةعلىيدلالناس،تخاصمعندإليهوالرجوعالعرفإعمال2.
فيهنصالماكلفيالعبادلمصالحومراعاتهاويسرهاالشريعة

خاصةوسالمتها،الفتوىدقةعلىالمفتييساعدالناسأعرافمعرفة3.
ومنالناس،أعرافمعرفةعلىفهمهايقفالنصوصمنكثيراأن
وأنوأعرافهم،الناسعاداتومعرفةالحياةفيالخبرةأهميةتأتيهنا
للمجتهدمهماشرطاذلك

الفتوىفيألثرهوإدراكهمالُعرف،أهميةببياناإلسالمعلماءاهتمام4.
النصوصوتفسير

بعضوصحح،مصلحةفيهاالتيالصحيحةالعاداتأقراإلسالم5.
ومنعفألغاهاالسيئةالعاداتأما،الشرعأحكاممعينسجمبماالعادات
المسلمين،مجتمعاتفيالسائدةالعاداتاستقراءيقتضيوهذامنها،
مكافحتهعلىعملناوإالأقررناهالشرعمعمتوافقًامنهاكانفما

منهوالتحذير
نتيجةنشأت،االسالممبادىءمعتتنافىكثيرة،عاداتالمجتمعتسود6.

االتصاالت،وثورةالعولمةظروفوحديثاالفكري،والغزواالستعمار
الوعيونشرلذلكالتنبهالتربيةوعلماءالعلمأهلمنيقتضيوهذا

اإلسالملهديمخالفاضاراالعاداتمنكانماوبيانالصحيح
عننشأإنماوعيودونتمحيصدوناآلخرينبعاداتاالنبهارإن7.

منكثيرويعوداألمة،لدينمخالفاذلككانولوالتقليدوحبالجهل
سنينبعدحروبها،فياألمةهزيمةتلتالتيالنفسيةالهزيمةإلىذلك
ضعفعلىدليلاألعمىالتقليدوهذاوالتجهيل،االستعمارمن

النفسفيالثقةوعدمالشخصية
.العالمينربهللالحمدأندعواناوآخر



ألبــحــاث ا قــطــاع 

10 مارس 2013 العلمي -  الملصق  يوم 



العلوم االجتماعية

ألبــحــاث ا قــطــاع 



ألبــحــاث ا قــطــاع 

10 مارس 2013 العلمي -  الملصق  يوم 



العلوم االجتماعية

ألبــحــاث ا 45قــطــاع 

Social Sciences  R esearch  Sector Scientific Poster Day
March 10, 2013

Career choice, satisfaction, and perceptions about their professional image:
A study of Kuwaiti librarians

Husain Al-Ansari 
Department of Library and Information Science, College of Social Sciences, Kuwait University

and job security were ranked in the top and are the 
most important aspects of job satisfaction, whereas 
intrinsic measures, such as suitable daily working 
hours and nature of work, fell close to the bottom of 
the list. The cause of employee job dissatisfaction 
occurs in the area of benefits, contingent rewards, 
communication, salaries, working conditions, and pro-
motions.

  Conclusion
The results of the study revealed that Kuwaiti librar-
ians experienced moderate levels of job satisfaction. 
It offers insights into the job satisfiers and dis-
satisfiers as well as the respondents' perceptions of 
the major factors affecting librarians' image. Library 
managers in Kuwait can contribute to employees' job 
satisfaction by improving channels of communication, 
showing appreciation of achievements, building trust, 
using teamwork, and making fair evaluations. Creat-
ing a pleasant working environment with adequate 
resources and facilities reduces employees' job-
related stress and increases their satisfaction. To im-
prove the image of the LIS profession, a cooperative 
effort led by organizations such as the Kuwaiti Library 
and Information Association and library education de-

partments should begin to mount intensive publicity 
programs to create awareness among the public 
regarding the role of librarians in education, research, 
and national development.
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 Sources of Satisfaction Mean SD Rank

Recognition of accomplishment by supervisors 3.63 0.610 1

Fair performance evaluation 3.61 0.615 2

Job security 3.37 0.690 3

Relationship with senior staff 3.35 0.731 4

Relationship with coworkers and users 3.31 0.804 5

Reasonable salaries 3.21 0.889 6

Opportunities for promotion 3.20 0.883 7

Suitability of working environment 3.12 0.930 8

Participation in decision making 3.06 0.844 9

Opportunities to use my ability in my work 3.04 0.810 10

Opportunities to do something socially useful 2.97 0.977 11

Suitable daily working hours 2.87 0.866 12

Nature and type of library work suitable to my interest   2.86 0.899 13

Opportunities for pursuing further higher education 2.84 1.058 14

 A source of social prestige (status) 2.83 0.993 15

 Appreciation of the profession by the society 2.67 1.129 16

Sources of Satisfaction 

  Abstract
The purpose of this paper is to investigate the factors 
affecting career choice, job satisfaction, and percep-
tions of the public image of librarians in Kuwait. The 
study identifies factors which influenced the choice of 
career, sources of satisfaction and dissatisfaction. Re-
spondents reported that they were moderately satis-
fied with their current job. The results show that extrin-
sic measures, such as recognition of accomplish-
ment, fair performance evaluation, and job security 
were ranked in the top and are the most important as-
pects of job satisfaction, whereas intrinsic measures, 
such as suitable daily working hours and nature of 
work, fell close to the bottom of the list. The cause of 
employee job dissatisfaction occurs in the area of ben-
efits, contingent rewards, communication, salaries, 
working conditions, and promotions. Recommenda-
tions are made to improve the job satisfaction

  Introduction
The public image of a profession plays an important 
role in attracting new recruits and is influential in the 
continued retention and satisfaction of those who prac-
tice it. The problem of image has been a major con-
cern for librarians for a long time. The socioeconomic 
status of a profession depends on its perceived value 
to a society, the educational qualifications thought nec-
essary to practice it, and the material benefits 
received by its practitioners. The library and informa-
tion profession has always lagged behind in these 
areas compared to high value, highly visible profes-
sions such as medicine, law, and engineering.

  Research Questions
The following research questions were addressed  in 
this study:
RQ1. At what stage did the respondents decide to 
select librarianship as their profession?
RQ2. What factors motivated these respondents to 
choose librarianship as their career?
RQ3. What is the level of librarians' job satisfaction?
RQ4. What are the sources of their satisfaction with 
their career?
RQ5. What are the sources of dissatisfaction with 
their career?
RQ6. What factors, as seen by these respondents, 
affect the public image of librarians?
RQ7. What steps, in their opinion, can improve the 
public image of librarianship?

  Methodology
Data were gathered via questionnaires sent to 117 pro-
fessional librarians working in academic, public, and 
special libraries in Kuwait. The 17-item instrument 
was divided into two sections. The first section con-
sisted of ten questions, mostly with multiple choice 
responses, dealing with career choice, career satisfac
tion, and the respondents' perceptions of the factors 
affecting librarians' public image. The second section 
contained seven questions relating to demographic 
data. The total number of participants was 158; 59 
librarians from academic, 48 from public, and 51 from 
special libraries. A total of 117 (74.1 percent) respond-
ents returned the questionnaire

  Results
The study identified factors which influenced the 
choice of career, sources of satisfaction and dissatis-
faction. The majority (58.9 percent) of the respond-
ents indicated that they were satisfied or very satisfied 
with their current jobs Respondents reported that they 
were moderately satisfied with their current job. The 
results show that extrinsic measures, such as recogni-
tion of accomplishment, fair performance evaluation, 

Reasonable 
salaries

Fair 
performance 

evaluation

Relationship 
with senior 

staff

Relationship 
with 

coworkers 
and users

Recognition of 
accomplishment 
by supervisors

Sources of  
Dissatisfaction

Lack of 
distinction 
between 

professional and 
clerical work

Inadequate 
financial 
rewards

Low prestige 
and social 

status

Slow 
adoption of 

technological 
innovations

Low salary

Low prestige 
and social 

status

Sources of Dissatisfaction

Perceptions of Factors Affecting
the Public Image of Librarianship

Sources of Dissatisfaction Mean SD Rank

Low salary compared with other professions 4.60 0.745 1

Inadequate financial rewards for excellent performance 4.35 1.032 2

Low prestige and social status of librarians 4.33 0.976 3

Lack of promotion and advancement opportunities 4.24 1.044 4

Slow adoption of technological innovations 4.15 1.149 5

Lack of distinction between professional and clerical work 4.10 1.030 6

Lack of opportunities for training and development 4.09 1.136 7

Low budgetary priority for libraries 3.99 1.210 8

Work not stimulating and challenging 3.77 1.226 9

Authoritative management 3.60 1.153 10

Unsuitability of my work for my interest and ability 3.56 1.183 11

Unsatisfactory working conditions 3.40 1.302 12

Sources of  
Satisfaction

Factors Mean SD Rank

The public is ignorant of the work of librarians 4.60 0.603 1

Poor quality of service in some libraries contributes to low image 4.54 0.917 2

Individuals do not appreciate the useful services provided by librarians   4.50 0.704 3

Low level of funding of libraries creates a low image of librarians 4.40 0.916 4

Low salaries in the profession create a low public image 4.34 1.031 5

Users cannot differentiate between librarians and other workers 4.31 0.931 6

There is a general trend for the public to read less 4.30 0.916 7

Some people believe that libraries are not essential to society 4.24 0.884 8

The public image of librarians is that they do traditional and routine work 4.22 1.072 9

Low priority is given to libraries in national planning 4.01 0.982 10

Job security

Lack of 
promotion and 
advancement
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أوالشخصيالهناءبمتغيراتوارتباطهاستقالليةومدىالحياةحب)2008(خالدوغادة،الخالقعبدأحمد
أكتوبرالرابعالعدد،18ج،نفسيةدراساتالطيبة،الحياة
أوالشخصىالهناءبمتغيراتارتباطهأواستقالليتهومدىالحياةحب)2008(عيدوغادةالخالقعبدأحمد
600-587ص.أكتوبر4غ،18مج(نفسيةدراسات.الطيبةالحياة
،النفسيةاالضطراباتمنالوقايةأجلمنالحياةجودةتحسيناستراتيجيات)2006(االنصارىمحمدبدر
.ديسمبر)19-17(مسقط–قابوسجامعة،الحياةوجودةالنفسعلمندوة

كليةمنشورة،غيرماجستيررسالةاألدبفىللمبدعينالمميزةالحياةنوعية)2005(ابراهيمسالمةسلوى
.شمسعينجامعة،اآلداب

بالضغوطوعالقتهاالحياةجودة)2006(  إبراهيممحمود،المحيزىراشد.حسن،سعيد،الحميدعبد
جامعة.الحياةوجودةالنفسعلمندوة.قابوسالسلطانجامعةطلبةلدى  مقاومتهاواستراتيجيات،النفسية

ديسمبر)19-17(مسقطقابوس،السلطان
وجودةالنفسعلمندوة،المدرسةماقبللطفلالوجدانىوالذكاءالحياةجودة)2006(عويسأحمد،عفاف
ديسمبر)19-17(مسقط،قابوسالسلطانجامعة،الحياة
مقارنةحضاريةدراسةالجامعةطلبةلدىالحياةجودةمستوى)2006(البهادلىالخالقعبد،كاظمعلى
.ديسمبر)19-17(مسقط–السلطانقابوسجامعة.الحياةوجودةالنفسعلمندوة،والليبيينالعمانيينالطلبةبين

وجودةالنفسعلمندوة،الجامعةلطلبةالحياةجودةمقياس)2006(كاظمعلى،منسىالحليمعبدمحمود
ديسمبر)19-17(مسقط،قابوسالسلطانجامعةالحياة،
،منشورةغيرماجستيررسالةالعاملة،المرأةلدىبالضغوطوعالقتهاالحياةنوعية)2004(عاصمهدى
النفسعلمقسم،شمسعينجامعة،االدابكلية

Carr, A. (2004). PositivePsychology:thescienceofhappiness&humanstrengths.NewYork,
Brunner-Routledge.
Cha, k. (2003). Subjectivewell – being among college students. Social Indicators Research, 62,
455-477.
Chen,H.,Gohen, P., Kasen, S. & Johnson, J.G. (2006). Adolescentaxis I& personality disorders
predictQualityOfLifeDuringYoungAdulthood. JournalofAdolescentHealth,39(1),14-19.
Cummins,R.A.(2005).Movingfromthequalityof lifeconcepttoa theory journalof Intellectual
DisabilityResearch,49(10),699-706.
Debates,D.L.(1996)Meaninginlife.ClinicalRelevanceandpredictivepower.TheBritish.Journal
ofclinicalPsychology.VOL-35,pp.503-56
De moor,Janet.Demoor,Carl,A.Basen–Engguist,Karen.KudelkaAndrzel.Bevers,Michaelw.
and Cohen, Lorenzo(2006) Optimism, Distress, Heaum- Related quality of life and change in
cancer Antigen 125 Among patients with Ovarian Cancer Undegoing chemotherapy.
PsychosomaticMidicine68:555-562.U.S.A.
Gonzalez, J. L., Moreno, & Garrosa, E,. (2005). Personality & subjective well – being: big five
correlates&demographic variables.Personality&IndividualDifferences,38,1561-1569.
Hajiran, H. (2006). Toward a quality of life theory: Not domestic product of happiness. Social
IndicatorsResearch,75,31-43.
Kay, Kaigang, L, Noy, S. Nokkaew, Nattiporn. (2009) the performance of the World
organizations inAssessingthequalityof life thai colegestudentSocial indicatorsResearch.Vol.
90,122.3.P.489-501.
Kung. Simon,Rummons,TeresA.A.Colligan,Robert, c. clark,matthew.M. sloan, Jeff.Novotny,
paulj.AndHuntington,Jeferey(2006)AssociationofOptimism–pessimisnWithqualityof lifein
patientswithHeadandNeckandThyroidcancersMayoclinicproc.(81)(12):1545-1552.
Williem, Zahn (2008) The effects of tai chi chuan onMindfulness,Mood, andquality of life in
adolescent girls. Psy. D. dissertation. U.S.A. – California: Alliant International, university. San
biego,publication-NumberAAt3324384.

الدراسةمنهجية
الدراسةعينة

وطالبةطالبة)1005(منالدراسةعينةتكونت
  الذكورمن)502(بواقعالكويتجامعةمن
بطريقةالعينةسحبتوقداإلناث،من)503(و

جامعةفيوالطالباتالطلبةبينمنعشوائية
  19.48الزمنىالعمرمتوسطوبلغالكويت

متوسطوبلغللذكور،1.92المعيارىواألنحراف
1.89المعيارىواالنحراف19.84الزمنىالعمر

يؤكدوهذا.دالهغير)ت(قيمةوكانلإلناث،
.الدراسةعينةتجانس

والمقترحاتالتوصيات
لتحسيننقاشيةوحلقاتتدريبيةودوراتبرامجبتقديماالهتمامضرورة1.

.الحياةنوعيةمستوى
لطلبةوقائيةإرشاديةبرامجوضعالىواإلرشادالتوجيهمكتبدورتفعيل2.

لمواجهةكفاءتهممنيرفعومالديهمالحياةنوعيةلتحسينالجامعة
.والحياتيةواالجتماعيةوالدراسيةالنفسيةالضغوط

استثمارهوكيفيةالوقتإدارةمهاراتعلىالطالبتدريبضرورة3.
.األفضلاالستثمار

الصحيةبالرعايةاالهتمامنحوالجامعةطلبةلدىالدافعيةاستثارةيجب4.
يحققوالكىالدراسةفىوقدراتهمطاقاتهماستثمارمنيتمكنواحتى

.أفضلمستقبلنحووتطلعاتهمطموحاتهم
حتىبالجامعة،النفسعلممقرراتبعضفىالحياةنوعيةمفهومإدخال5.

.الحياةنوعيةمعاييرإدراكفىالطلبةمنكثيريساعد
فيماسواءللطلبةالجامعةتقدمهاالتىالخدماتنوعيةدرجةعلىالتعرف6.

الطبيةالرعايةوتوفيرالكلياتمكتباتأوالمركزيةالجامعةبمكتبةيتعلق
.المناسبالدراسيالمناخلتهيئةوالنفسيةواالجتماعية

الدراسةإجراءات
طلبةمنعددعليالحياةنوعيةمقياستطبيقتم

الطلبةمن502بواقعالكويتجامعةوطالبات
.عشوائيةبطريقةالطالباتمن503و

الدراسةأدوات
منظمةتأليفمنالحياةنوعيةمقياساستخدم
عبدأحمدتعريب)1998(العامةالصحة
.)2008(الخالق

:  ملخص الدراسة 
نوعيةجوانبفيواإلناثالذكوربينالفروقعنالكشفإلىالراهنةالدراسةتهدفعلىالتعرفإلىالدراسةهذهسعت
والمرضالجنسينبينالفروقعلىالتعرفالحياة،نوعيةجوانبفيواألصحاءالمرضىبينالفروقعلىوالتعرف.الحياة

علىوطبقالعامةالصحةمنظمةتأليفمنالحياةنوعيةمقياساستخدمالدراسةأدواتشملت.العمرمتغيروفىواألصحاء
اإلناثمن)503(والذكورمن)502(بواقعالكويتجامعةمنوطالبةطالبة)1005(منالدراسةعينةتكونتقوامهاعينة

أعلىالذكورمتوسطأننجدالمتوسطاتإلىوبالرجوعواإلناثالذكوربينإحصائيادالةفروقوجودإلىالدراسةوتوصلت
واألصحاءالمرضىبينفروقوجودتبينكما.االجتماعيالجانبمتغيرباستثناءالحياةنوعيةمتغيراتفياالناثمتوسطمن
وجودعدمأيضًاوتبين.الحياةنوعيةجوانبفيسناواألكبراألصغربينفروقوجودعدملوحظكماالحياة،نوعيةجوانبفي

داللةذاتفروقتوجدبينما.العمرعاملفىالحياةنوعيةمقياسفىواألصحاءالمرضىأوواإلناثالذكوربينفروق
.الحياةنوعيةفىواألصحاءوالمرضىواإلناث،الذكوربينإحصائية

الفروق بين الجنسين في جوانب نوعية الحياة لدى عينات
من طالب جامعة الكويت وفق الجنس والحالة الصحية 

جامعة الكويت–كلية العلوم االجتماعية –علم النفس قسم

الدراسةأهداف
الدراسةتهدفعلىالتعرفإلىالبحثهذايهدف

واإلناثالذكوربينالفروقعنالكشفإلىالراهنة
بينالفروقعلىوالتعرف.الحياةنوعيةجوانبفي

الحياة،نوعيةجوانبفيواألصحاءالمرضى
والمرضالجنسينبينالفروقعلىالتعرف

.العمرمتغيروفىواألصحاء

التحليل اإلحصائي  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية •
لداللة الفروق " ت"قيمة •
بيرسونمعامل ارتباط   •
تحليل التباين الثنائي  •

  

الفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط : أوًال
متغيرات الدراسةفىاالناثدرجات 

مقياس الفروق بين األصغر واألكبر سنا على: ثالثًا
نوعية الحياة

الدراسةمنهج
المنهجهوالدراسةهذهفيالمستخدمالمنهج

الدراسةهذهانحيثالمقارن،االرتباطيالوصفي
لدىالحياةنوعيةفيالجنسينبينالفروقتبحث
الجامعةطلبة

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ) 1(جدول رقم 
على مقياس نوعية الحياةواالناثبين الذكور وداللتها) ت(

الفروق بين المرضى وغير المرضى على : ثانيًا
مقياس نوعية الحياة

) ت(المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )2(جدول 
وداللتها بين المرضى وغير المرضى على مقياس نوعية الحياة

)  ت(المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ) 3(جدول 
وداللتها بين األصغر واألكبر سنا على مقياس نوعية الحياة

النتائج وعرضها 

الجنس    
المتغيرات

قيم )503= ن (إناث )506= ن (ذكور 
)ت(

الداللة

الرضا عن 
الصحة

4.030.834.010.850.490.627

الجانب 
الجسمي

26.463.3024.854.246.280.0001

الجانب 
النفسي

22.353.2921.373.314.730.0001

الجانب 
االجتماعي

11.162.3511.002.161.120.263

الجانب 
البيئي

29.834.6129.084.572.600.009

الدرجة 
الكلية

97.7712.5997.3212.014.440.0001

الجنس         

المتغيرات

الداللة)ت(قيم )822= ن (األصحاء )187= ن (المرضى 

3.780.974.070.803.910.0001الرضا عن الصحة

24.874.0225.844.172.910.004الجانب الجسمي

21.613.1221.923.381.130.257الجانب النفسي

10.962.3311.112.240.800.424الجانب االجتماعي

28.754.6229.624.592.340.019الجانب البيئي

93.8312.4397.5512.372.710.007الدرجة الكلية

الجنس
المتغيرات

الداللة)ت(قيم )822= ن (األكبر )187= ن (األصغر 

4.000.874.060.761.100.311الرضا عن الصحة
25.724.0425.464.470.890.373الجانب الجسمي

21.813.3822.003.200.810.419الجانب النفسي

11.022.0811.252.191.470.141الجانب االجتماعي

29.604.6829.074.411.630.103الجانب البيئى

96.1012.4690.9812.340.250.806الدرجة الكلية

اتجاهينفىالتصنيفذىالتباينتحليل:رابعًا
المرضيةوالحالةوالعمرالجنسمنكلألثر

الحياةنوعيةمقياسفىبينهماوالتفاعل
اتجاهين ألثر كل منفىالتصنيف ذىتحليل التباين ) 7(جدول 

مقياس نوعية الحياةفىالجنس والعمر والحالة المرضية والتفاعل بينهما  

درجات مجموع المربعاتمصدر التباين
الحرية

متوسط  
المربعات

نسبة
الداللة)ف(

20.86120.860.1400.709العمر
2435.9912435.9916.310.0001الجنس
1112.5711112.577.450.006المرض

العمر(التفاعل
X
الحالة  Xالجنس 

)المرضية 

1510.924377.732.530.039

-148868.38997149.32البواقى

-9425414.001005المجموع

أمثال هادى الحويلـة . دعويد سلطان المشعان. د.أ
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.القاهرةالمصرية،االنجلومكتبةالنفسية،واالضطراباتالحياة،ضغوط)2004(بشرىإسماعيل•
واالكتئاب،القلقفيالكويتجامعةوطالباتطلبةبينالفروق)2003(محمدبدراألنصاري•

.مصرشمس،عينجامعةالنفسي،اإلرشادلمركزالعاشرالسنويالمؤتمر
رسالة،واالكتئابالقلقمنبكلوعالقتهاوالشقيقةالتوتريالصداع)2004(سليمانتغريدالشطى•

.النفسعلمقسم،العلياالدراساتكلية،الكويتجامعة،منشورهغيرماجستير
المرحلةطلبةمنعينةلدىالضبطبوجهةوعالقتهالعدوانيالسلوك)2006(سعودبدريةالعتيبي•

.النفسعلمقسمالعليا،الدراساتكليةالكويت،جامعةمنشورة،غيررسالةالكويت،دولةفيالثانوية
الذاتوتقديرالذاتبفعاليةوعالقتهاالصحيالسلوكأنماطبعض)2006(يوسفشيماءالمحمود•

.النفسعلمقسم/الدراساتكليةالكويت،جامعةطالبمنعينةلدىواالكتئاب
.االكتئابفيالكويتيينمنوالشبابالمراهقينبينالفروقدراسة)1995(سلطانعويدالمشعان،•

.الكويتجامعة–العاشرالمجلدالسابع،العددالتربوية،المجلة
.عمانالشروق،دارالنفسي،والعالجاإلرشادالمخدرات،علىاإلدمان)2007(أحمدمحمدالمشاقبه•
االنجلومكتبةاالجتماعية،المساندة)1994(السيدمحمدعبدالرحمن،محروسمحمدالشناوي•

.القاهرةالمصرية،
حضاريةدراسة:المخدراتمتعاطيلدىالشخصيةاضطرابمظاهر)1998(مصريهحنور•

وقايةفيواألسرةالديندورحولاألولالعالميالمؤتمر.والكويتمصرمنعينتينعلىمقارنة
.1998مارس18-16،بالكويتالمخدراتتعاطيمنالشباب

الحشيشمتعاطيلدىواالكتئابالقلقمنبكلوعالقتهالذاتتقدير)أ1995(حسيندسوقيراوية•
.64-45:)32(النفس،علممجلة–
للثقافةالوطنيالمجلس:الكويت.تكامليةنظرة:والمجتمعالمخدرات)1996(مصطفىسويف•

.205عدد،المعرفةعالمسلسلة،واآلدابوالفنون
الشخصيةراباتطاالض)1998(محمد،ومرعي،صالحبنأحمد،والبراكاهللاعبدالسيد،عسكر•

.التعاطيمادةواختبارباإلدمانوعالقتها
.القاهرةالمصرية،االنجلومكتبة،5طالمعاصر،النفسيالطب)1998(أحمدعكاشه•
.القاهرةاألولى،الطبعةالعربية،النهضةمكتبةاالجتماعية،المساندة)2005(السالمعبدعليعلي•
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:  ملخص الدراسة 
دولةفيوالطلبةالمتعاطينلدىوالعدوانيةواالكتئاببالعصابيةوعالقتهااالجتماعيةالمساندةعلىالتعرفإلىالدراسةهذهسعت

والعدوانيةواالكتئابوالعصابيةاالجتماعيةالمساندةفىالمتعاطينوغيرالمتعاطينبينالفروقعلىالتعرفوكذلكالكويت
الدراسةعينةعلىوطبقتالعدوانيةومقياساالجتماعية،المساندةومقياس،العصابيةومقياسلالكتئاب،بك"قائمةالدراسةأدواتشملت

.قصديةبطريقةالعينةاختبرتوقدالمتعاطينمن368،الطالباتمن296والطلبةمن553بواقع)1217(من
.االجتماعيةالمساندةمتغيرفىاالناثدرجاتومتوسطالذكوردرجاتمتوسطبيناحصائيادالةفروقتوجدالإلىالدراسةوتوصلت

بيناحصائيةداللةذاتفروقوجودتبينكماواالكتئابوالعدوانيةالعصابيةفىواإلناثالذكوربيناحصائيادالةفروقتوجدبينما
سالبةعالقةوجودواتضحواالكتئابوالعدوانيةوالعصابيةاالجتماعيةالمساندةمتغيراتفىالذكورالمتعاطينوغيرالذكورالمتعاطين

يوجدالوكذلكوالعدوانيةاالكتئابمعايجابيًاالعصابيةارتبطتبينماوالعدوانية،واالكتئاباالجتماعيةالمساندةبينإحصائيًاداله
واالكتئابالعدوانيةبينإيجابيارتباطيوجدكماوالعصابيةاالجتماعيةالمساندةبينماارتباط

الدراسةمنهجية
الدراسةعينة
الطلبةمن553بواقع)1217(منالدراسةعينةتكونت

اختبرتوقدالمتعاطينمن368،الطالباتمن296و
.قصديةبطريقةالعينة

:الدراسةمنهج
)المقارن(االرتباطىالوصفىالمنهجهوالمستخدمالمنهج
وغيرالمتعاطينبينالفروقتبحثالدراسةهذهأنحيث

واالكتئابوالعصابيةاالجتماعيةالمساندةفىالمتعاطين
االجتماعيةالمساندةبينماالعالقةفحصثمومنوالعدوانية

والعدوانيةواالكتئابالعصابيةمنوكل

وعرضهاالنتائج
ومتوسطالذكوردرجاتمتوسطبينالفروقاألولالفرض
توجدبينما.االجتماعيةالمساندةمتغيرفىاالناثدرجات
العصابيةفىواإلناثالذكوربينإحصائيادالةفروق

واالكتئـابوالعدوانيـة

:الدراسةإجراءات
والطالباتالطلبةمنقصديةبصورةالعينةاختيارتم

المتعاطينمنعينةأما،الكويتجامعةفيالدارسين
المدمنينلعالجالكويتىالتمويلبيتمركزفىللمخدرات

مقياستطبيقتمثمالرسميةالموافقاتأخذوبعد
ومقياسلالكتئاب،بك"قائمة(منالمكونةالدراسية
ومقياساالجتماعية،المساندةومقياس،العصابية
)العدوانية

واالكتئاببالعصابيةالمساندة االجتماعية وعالقتها 
والعدوانية لدى المتعاطين والطلبة في دولة الكويت

سلطان المشعانعويد. د.أ
جامعة الكويت–كلية العلوم االجتماعية –أستاذ علم النفس 

الدراسةأهداف
-:مايلىإلىالراهنةالدراسةتهدف

فىالمتعاطينوغيرالمتعاطينبينالفروقعلىتعرف1.
والعوانيةواإلكتئابوالعصابيةاالجتماعيةالمساندة

المساندةفىوالطالباتالطلبةبينالفروقعلىتعرف2.
والعدوانيةواإلكتئابوالعصابيةاالجتماعية

منوكلاالجتماعيةالمساندةمابينالعالقةتختلف3.
والعدوانيةواإلكتئابالعصابية

ماتسفرضوءفىوالمقترحاتالتوصياتبعضتقديم4.
فىمنهااالستفادةيمكننتائج،منالدراسةهذهعنه

منوالتخفيفعليهاوالتغلبالمخدراتتعاطىمواجهة
المساندةأهميةمدىوتبيانالمجتمعشرائحبينتزايدها

هذهلمواجهةوالجيراناألسرةقبلمناالجتماعية
.المدمرةاألفة

:التحليل اإلحصائي  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية •
لداللة الفروق " ت"قيمة •
بيرسونمعامل ارتباط •

            
الجنس

المتغيرات

الطلبـــة
)ت(قيمة  االناثالذكور                               

عمعم

المساندة  
االجتماعية  

35.446.5035.736.530.64

**6.623.309.883.2214.13العصابية
**77.206.9069.306.347.88العدوانية

*6.196.097.567.252.41االكتئاب

)ت(وقيم ) ع(المعيارية واالنحرافات )م(يبين المتوسطات ) 1(جدول 
والعدوانية واالكتئاب حسب الجنسوالعصابيةلمتغيرات المساندة االجتماعية 

الذكورالمتعاطينوغيرالذكورالمتعاطينبينالفروق:الثانيالفرض
واالكتئابوالعدوانيةوالعصابيةاالجتماعيةالمساندةمتغيراتفي

وفقا للمساندة االجتماعية  ) ت (وقيمة يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية) 2(جدول 
لعينة غير المتعاطين الذكور والمتعاطين الذكور  واألكتئابوالعدوانيةوالعصابية

                
التعاطى

المتغيرات

التعاطى
)ت(قيمة       الذكور غير المتعاطي        الذكور المتعاطين

عمعم
**35.446.5038.159.554.75االجتماعية  المساندة 

**6.623.3010.966.3212.1العصابية

77.2016.9077.5019.150.25العدوانية
**6.196.098.177.374.40االكتئاب

بينماإحصائيةداللةذاتعالقةتوجد:الثالثالفرض
لدىوالعدوانيةواالكتئابوالعصابيةاالجتماعيةالمساندة

لمتغيراتاالرتباطمصفوفةحسابوثمالمتعاطينعينة
:التاليالجدولالنتيجةويوضحالبحث

مصفوفة االرتباط لعينة اإلناث وفقًا للمساندة ) 3(جدول 
.  والعدوانية واالكتئابوالعصابيةاالجتماعية 

1234المتغيراتم

/المساندة االجتماعية1

/-0.014العصابية2

3
/0.536**-0.141*العدوانية

4
/0.336**0.488**-0.172**االكتئاب

مصفوفة االرتباط لعينة الذكور وفقًا لمتغيرات ) 4(جدول 
.واالكتئاب والعدوانيةوالعصابيةالمساندة االجتماعية 

1234المتغيراتم

المساندة  1
/االجتماعية

2
/-0.121**العصابية

3
/0.450**-0.049العدوانية

4
/0.311**0.272**-0.11*االكتئاب

:الدراسةأدوات
ومقياسلالكتئاب،بك"قائمةالدراسةأدواتشملت

ومقياساالجتماعية،المساندةومقياس،العصابية
العدوانية

مصفوفة االرتباط لعينة اإلناث وفقًا للمساندة االجتماعية) 5(جدول 
.  والعدوانية واالكتئابوالعصابية

1234المتغيراتم

المساندة 1
/االجتماعية

/-0.112*العصابية2

3
/0.482**-0.221*العدوانية

4
/0.378**0.311**-0.272**االكتئاب

التوصيات والمقترحات
كوزارةالمعينةالوزاراتسيماوالالكويتيةالحكومةعلىيتعين•

صياغةفيأكبردورًاتؤديأنوالعدل،والصحةالداخلية
إلقامةأكبردعمعلىوتشملالمخدراتمنللوقايةإستراتيجية

عنواإلحصائياتللمعلوماتمركزوتوفيرالعلميةاألبحاث
.غيرهأوالجامعيالشباببينالمخدراتتعاطيانتشارمعدالت

مخاطرعنالكافيةالمعلوماتالدراسيةالمناهجتتضمنأنضرورة•
اآلفةهذهمنالطلبةتحصينإلىيؤديمماالمخدراتومضار
.المدمرة

المهاراتتنميةعلىوعالجيةوتوعويةتدريبيهبرامجتصميم•
.المخدراتمعالتعاملكيفيةفيالطلبةلدىاالجتماعية

الجامعةفيالنفسياالختصاصيدورالراهنةالدراسةنتائجوتؤكد•
.المخدراتتعاطيخطورةمنالطالبوتوجيهإلرشادوذلك
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والمقترحاتالتوصيات
فيالفاعلةالعناصرمنتعتبرأنهاحيثاألفرادلدىالنفسيةالصالبةتنمية1.

الفردتعطيأنهابلالبدنيةوالشكاوىوالقلقاالكتئابمستوياتتخفيض
.والتحديالمواجهةعلىالقدرة

بمدىالتنبؤعلىيساعدالنفسيةالصالبةيمتلكبأنهالفردإدراكأن2.
.مستقبًالواألملبالسعادةاستمتاعه

أهميةحولالمنظماتفيالعاملينصفوفبينالنفسيالوعينشر3.
التدريب،والدوراتالعمل،ورشخاللمنوذلكالنفسيةالصالبة

علىتساعدالتيالمهاراتالكتساباإلنمائيةوالبرامجالنقاشيةوالحلقات
.األزماتمواجهة

اإلصابةمنيقللاألفرادلدىالنفسيةالصالبةفيالعمليةالمهاراتزيادةعلىالتدريب4.
.الحياتيةوالضغوطالعملوضغوطوالنفسيةالجسميةباألمراض

والدفءاالجتماعيبالدعموالمتمثلةواألبناءاألسرةبينالعالقةأن5.
لديهمتنميمعهمالحواروفتحبالنفسالثقةوزيادةواالستقالليةالعاطفي
األزماتفيالمواجهةعلىالقدرةلديهميصبحثمومنالنفسيةالصالبة

.النفسيةوالضغوط

المراجــــــــع
:الدراسةمراجع

الهناءبمتغيراتوارتباطهاستقالليةومدىالحياةحب)2008(خالدوغادة،الخالقعبدأحمد
أكتوبرالرابعالعدد،18ج،نفسيةدراساتالطيبة،الحياةأوالشخصي

حملةالراشدين،صيغةللشخصية"أيزنك"الستخبارالكويتيةالصورة)2002(األنصاريمحمدبدر
.28لسنة)104(العدد،العربيةوالجزيرةالخليجدراسات

القاهرة.المصريةاالنجلومكتبة،النفسيةواالضطراباتالحياةضغوط)2004(اسماعيلبشرى
الجامعة،طالبلدىالتحكمفيوالرغبةالنفسيةالصالبة)2002(حمادةولولوهعبداللطيفحسن

.272-22ص،2ع،12مجنفسيةدراسات
العلوممجلة.واالنبساطبالعصابيةوعالقته"أ"النطسلوك)1996(الناصرالرحمنعبدحصة

.72–57،)4(24االجتماعية
القاهرة،المصريةاألنجلومكتبةالنفسيةالصالبةاستبيان)2002(مخيمرمحمدعماد
طالبلدىواالكتئاببالقلقوعالقتهاالجسميةواألعراضالشكاوى)2005(العنزيعويدفريح

بجامعةالنفسيلإلرشادعشرالثانيالسنويالمؤتمروالتدريب،التطبيقيللتعليمالعامةالهيئةوطالبات
.)ديسمبر27–25(منالفترةفيالمعلوماتعصرفيالتنميةأجلمناإلرشادشمس،عين

الحاديةالسنة)79-76(،العددالنفسعلممجلة،األيجابىالنفسعلم)2007(الصبوهنجيبمحمد
أكتوبروالعشرون

Abdel – Khalek. M. (2003) the somatic symptoms inventory
(SSI):Development, Parameters, and Correlates Current Psychiatry (Vol. 10(1).

Adler, A. & Dolan. C. (2006) Military hardiness as a buffer of Psychological
health on return from deployment, Military Medicine, 171, 2-93.

Brummett, Bradley. R. Wade. C. Ponterotto, Joseph, G. Thombs Brett and
Lewis. Charles (2007) psychological well – being and a multicultural
personality dispostion, Journal of Counseling & development Vol. 85.

Burger, J. M. (1992); Desire for control; Personality, social, and Clinical
Perspectives. New York: Plenum Press.

Burger, J. M. (1999); Personality and Control. (pp282 – 306) In V. J. Derlega &
B. A. Winstead (Eds.), Personality: Contemporary theory and research, 2nd
ed. Chicago: Nelson – Hall.
Brody, D.S., Hahn, S.R., Spotter, R.L., Kroenke, Linzer, M., deGrwy, F.V., &
Williams.J.B. (1998) Idenyifying patients with depression in the primacy care
setting: Amore Efficient method. Archives of International Medicine, 158,
2469- 2475.
Collins, Stewart(2008) stautory social workers : stress, job satisfaction, coping,
social support and individual differences, British journal of social work, oxford
vol. 38,155.6

الدراسةمنهجية
الدراسةعينة
)136(بواقعوالموظفاتالموظفينمن)290(منالدراسةعينةتكونت

الموظفينعمرمتوسطوكاناإلناث،من)154(وبواقعالذكورمن
30.04اإلناثعمرومتوسط6.32معياريبانحراف33,64الذكور

بينمنعشوائيةبطريقةالعينةسحبتوقد7.07معياريبانحراف
المستوىفيمتجانسةوالعينة،الحكوميالقطاعفيوالموظفاتالموظفين

واالجتماعيواألقتصادىالمهني

العينات     
متغيرات البحث

الحالة االجتماعية 
ت

مستوى 
الداللة  أعزبمتزوج 

عمعم

غير دال123,8217,26121,6615,631.605النفسيةالصالبة

غير دال34,9324,5438,8127,111.97البدنيةالشكاوى
غير دال 24,634,9124,404,41.598األمل

غير دال12,714,4912,354,230.394االنبساط

العينات     
البحثمتغيرات      

الجنس
ت

مستوى 
الداللة  اإلناثالذكور

عمعم

دالة126,1115,98122,0316,482.088النفسيةالصالبة
غير دال37,5920,9441,2326,241.311البدنيةالشكاوى

غير دال 24,443,8624,344,631.93األمل
غير دال12,464,2612,464,060.149االنبساط

:الدراسةإجراءات
إلجراءالميدانيينالباحثينمنعددبتدريبالباحثقام

والدرايةوالمعرفةاإللمامبجانبفرديااألدواتتطبيق
باالستعداديتسمونأنهمكمااالختبارات،بمحتوىالكاملة
منواستيضاحاستفساركلعلىللردوالنفسيالذهني

وبعد،االستباناتعباراتعلىالدراسةعينةقبل
علىالدراسةأدواتطبقتالباحثينكفاءةإلىاالطمئنان

فرديةبطريقةالعملفترةخاللالعينة

:الدراسةأدوات
الصالبةمقياسوهمالدراسةهذهفيمقاييسأربعةاستخدمت

Younkin)وبتزيونكنتأليفمن:النفسية & Betz, 1996)
األعراضوقائمة،)2002(وحمادةعبداللطيفتعريب

Somatic:الجسمية Symptoms Inventory ( SSI)،
)وزمالؤهسنايدروضعمناألملومقياس Snyder et al ,
1991 )2007(الخالقعبدتعريب:(

:  ملخص الدراسة 
واالنبساطواألملالبدنيةالشكاوىالنفسيةالصالبةبينارتباطيةعالقةعلىالتعرفعلىالتعرفإلىالدراسةهذهسعت

   األملومقياسالجسميةاألعراضوقائمةالنفسيةالصالبةمقياسالدراسةأدواتشملتالعينةأفرادبينالفروقوكشف
وتوصلتاإلناثمن)154(وبواقعالذكورمن)136(بواقعوالموظفاتالموظفينمن)290(قوامهاعينةعلىوطبقت
البدنيةالشكاوىفىواألناثالذكوربينفروقتوجدالبينماواألناثالذكوربيناحصائيادالةفروقوجودإلىالدراسة
البدنيةوالشكاوىالنفسيةالصالبةفىالمتزوجينوغيرالمتزوجينبيندالةفروقوجودعدمتبينكما.واألنبساطواألمل
وغيرالمتزوجينوبيناإلناث،والموظفاتالذكورالموظفينبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالأيضًا،واألنبساطواألمل

الموظفينالذكوربينإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدمتبينكماالنفسيةالصالبةمتغيرفيتفاعليوجدالكماالمتزوجين
وجودلوحظكماالمتغيرينبينالتفاعلاختفيكمااألمل،متغيرفيالمتزوجينوغيرالمتزوجينوبينالموظفاتواإلناث

بينسالبةدالةعالقةتوجدبينماالمتزوجين،غيرعينةفيواالنبساطواألملالبدنيةوالشكاوىالنفسيةالصالبةبيندالةعالقة
واالنبساطاألملبيندالةموجبةوعالقةواالنبساط،واألملالبدنيةالشكاوى

وعرضهاالنتائج
االناثالفروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات : أوًال
متغيرات الدراسةفى

عالقة الصالبة النفسية بالشكاوى البدنية واألمل واالنبساط
لدى الموظفين من الجنسين في القطاع الحكومي  

سلطان المشعانعويد. د.أ
جامعة الكويت–كلية العلوم االجتماعية –أستاذ علم النفس 

الدراسةأهداف
الصالبةبينارتباطيةعالقةعلىالتعرفإلىالبحثهذايهدف

واالنبساطواألملالبدنيةالشكاوىالنفسية

:التحليل اإلحصائي 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية •
لداللة الفروق " ت"قيمة •
بيرسونمعامل ارتباط •
تحليل التباين الثنائي•

  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث) 1( جدول 

الصالبةفىالمتزوجينوغيرالمتزوجينبينالفروق:ثانيًا
واألنبساطواألملالبدنيةوالشكاوىالنفسية

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث) 2(جدول 

والتفاعلاالجتماعيةوالحالةالجنسلمتغيريالتباينتحليل:ثالثًا
النفسيةالصالبةمتغيرحسببينهما

تحليل التباين لمتغيري الجنس والحالة االجتماعية ) 3(جدول
والتفاعل بينهما حسب متغير الصالبة النفسية

تحليل التباين لمتغيري الجنس والحالة ) 4( جدول 
:  االجتماعية والتفاعل بينهما حسب متغير الشكاوى البـدنية

.معامالت االرتباط لمتغيرات البحث في عينة اإلناث: ثامنًا

:الدراسةمنهج
المقارن،الوصفىالمنهجهوالدراسةهذهفىالمستخدمالمنهج

الصالبةبينالعالقةالدراسةهذهتبحثحيث،ارتباطيوالتعميم
الموظفينلدىواالنبساطواألملالبدنيةالشكاوىمنوكلالنفسية

الكويت،بدولةالحكوميالقطاعفى

درجات مجموع المربعات مصدر التباين
الحرية 

متوسط 
المربعات

قيمة 
"  ف" 

الداللة

,829.3631829.3633.185075الجنس
,474.0731474.0731.821178الحالة االجتماعية

,49.057149.057188,665التفاعل
ــــــــــــ74470.289286البواقي

ــــــــــــ4555625.000290المجموع

تحليل التباين لمتغيري الجنس والحالة االجتماعية التفاعل : رابعًا
:بينهما حسب متغير الشكاوى البـدنية

درجات مجموع المربعات مصدر التباين
الحرية 

متوسط 
المربعات

قيمة 
"  ف " 

الداللة

,1361.16811361.1682.411122الجنس
,112.5681112.568,199656الحالة االجتماعية

,424.6151424.615652,387التفاعل
ــــــــــــ161468.521286البواقي

ــــــــــــ162945.397290المجموع

بينهماوالتفاعلاالجتماعيةوالحالةللجنسالتباينتحليل:خامسًا
األملمتغيرعلى

تحليل التباين للجنس والحالة االجتماعية والتفاعل بينهما على متغير األمل ) 5( جدول 

درجات مجموع المربعات مصدر التباين
الحرية 

متوسط 
قيمة المربعات

"  ف " 
الداللة

,3.78913.789,212645الجنس
الحالة 

,3.67413.674206,651االجتماعية

,14.430114.430808,369التفاعل
ــــــــــــ5108.344286البواقي

ــــ   ــــــــ177833.000290المجموع

تحليل التباين لمتغيري الجنس والحالة االجتماعية التفاعل : سادسًا
.بينهما حسب متغير االنبساط

. تحليل التباين لمتغيري الجنس والحالة االجتماعية والتفاعل بينهما حسب متغير االنبساط) 6(جدول 

درجات مجموع المربعات مصدر التباين
الحرية 

متوسط 
المربعات

قيمة 
"  ف " 

الداللة

,725و2.16512.165124الجنس
,795و1.18011.180068الحالة االجتماعية

و345و15.559115.559894التفاعل
ــــــــــــ4940.278284البواقي

ــــــــــــ49460.00288المجموع

.معامالت االرتباط بين المتغيرات بعضها بعضا تبعاً لعينة الذكور: سابعًا
.معامالت االرتباط بين المتغيرات بعضها بعضا تبعًا لعينة الذكور) 7( جدول 

1234المتغيرات
ـــالصالبة-1

0.001الشكاوى البدنية-2
**األمل-3

0.248
**

ــــ0.527

**0.052االنبساط-4
ـ0.416

**
ــــ,446

.معامالت االرتباط لمتغيرات البحث في عينة اإلناث) 8( جدول 

12المتغيرات
34

ـــالصالبة
ـــ0.150الشكاوى البدنية

**      األمل
0.517

     **
ـ0.505

ـــ

االنبساط
ـ0.016

**
ـ0.417

**
0.423

ــــ

معامالت االرتباط بين متغيرات البحث في عينة المتزوجين: تاسعًا

.معامالت االرتباط بين متغيرات البحث في عينة المتزوجين ) 9(جدول 
1234المتغيرات

ـــالصالبة
ــ,073الشكاوى البدنية

األمل
070,

     **
ـ0.411

االنبساط
017.

**
ـ0.252

**
441,

ــــ

.معامالت االرتباط بين متغيرات البحث في عينة غير المتزوجين) 10(جدول 
.معامالت االرتباط بين متغيرات البحث في عينة غير المتزوجين: عاشرًا

1234المتغيرات

ـــالصالبة

ـــ,075الشكاوى البدنية

,184األمل
**

ــــ0.231

,042االنبساط
**

ـ0.296
**
ـــ,457
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الدراسةأدوات 

:اإلحصائيالتحليل 

المك�ون  (تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي ؛ حيث قام الباحثان بتوصيف نموذج نظري يتضمن ست مهام؛ تتشبع عليها ثالث�ة عوام�ل   

م�ن الدرج�ة الثاني�ة للتأك�د م�ن وج�ود ثالث�ة عوام�ل منفص�لة لل�ذاكرة العامل�ة ث�م محاول�ة              ) المك�اني -اللفظي، والمنفذ المركزي، والمك�ون البص�ري  

سنة، حيث إنه في البداية ت�م اختب�ار النم�وذج    12اختبار ذلك النموذج الثالثي على المجموعات العمرية األربع التي تمثل األعمار من أربع وإلى 

.على باقي الفئات العمريةنفسه سنوات، ثم إعادة اختبار النموذج 6-4األول على الفئة العمرية من 
النتائج

مقدمة

ال��ذاكرة العامل��ة ه��ي مجموع��ة م��ن العملي��ات المعرفي��ة الت��ي     

تقوم بتخ�زين المعلوم�ات ومعالجته�ا وص�يانتها لح�ين االنته�اء م�ن        

اداء العمليات المعرفية المعقدة مثل حل المسائل الحسابية ومتابعة 

عالم��ات الم��رور اثن��اء القي��ادة واالختي��ار ب��ين الب��دائل اثن��اء اتخ��اذ    

ومن اقوى النظريات المفسرة للذاكرة العاملة، تلك الت�ي  . القرارات

 & Baddeley() 1974(" وهي���تشب���اديلي"ق���دمها ك���ل م���ن 

2000 Hitch,( ،  ثالث���ة مكون���ات وه���و النم���وذج ال���ذي يتض���من

متخصص���ة للمعرف���ة، تق���وم باالحتف���اظ بالمعلوم���ات، ومعالجته���ا،    

) مكاني�ة -لفظية، أو بصرية، أو بص�رية (وصيانتها كل حسب نوعه 

)Baddeley, ; 2010, 2000Baddeley, ; 2009Alloway, 

المنف�����ذ المرك�����زي، واللفظ�����ي،  : وتل�����ك المكون�����ات ه�����ي ) 2006

. المكاني-والبصري

المعرفيالنفسعلمفيالسابقالنفسيالتراثومراجعة     

ندرةالىتشيرالخصوص،وجهعلىالعربيةالبيئةوفي،عمومًا

بعدالعالميةالنظرياتتفنيدأولتدعيمتتعرضالتيالدراسات

األداءيصفنموذجيصلحفربماعربية،عيناتعلىتطبيقها

يصلحوالمحدد،غربيمجتمعفيعمريةلمرحلةالمعرفي

االعتبارفيآخذينعربية،عيناتعلىطبقماإذانفسهالنموذج

والمجتمعاتالغربيةالمجتمعاتبينثقافيةالعبرالدراساتندرة

التيالدراساتإجراءإعادةإلىملحةحاجةيفرضمماالعربية

.عربيةعيناتعلىالغربيةالمجتمعاتفيأجريت

:اهداف الدراسة 

دراسةفيالعاملةللذاكرةالعامليةالبنيةاستكشاف:اوال

مابحث:ثانياسنة؛12إلى4عمرمناألطفالعلىمستعرضة

تتغير)المكوناتثالثية(العاملةللذاكرةالعامليةالبنيةكانتإذا

سنة،12إلى4منتبدأعمريةفئاتعبرالعمرفيالزيادةمع

وطفلةطفًال891(نسبياكبيرةاألطفالمنعينةعلىوذلك

فيالمتضمنة)بالشهور(األعمارجميعوتمثل،)كويتيين

اإلحصائيةاألساليبأشهرمنواحدةباستخداموذلكالدراسة،

.البنائيةالنمذجةفياستخداما

:الدراسةفروض 

الدرجةمنالعواملالثالثيالنموذجبينإحصائيةمالءمةتوجد-

والبياناتالعاملة،الذاكرةلمهامالعامليالبناءيصفالذياألولى،

-4(عمريةمجموعاتأربععبرالكويتييناألطفالمنالمستمدة

عند،)سنوات12-10وسنوات،9-8وسنوات،7-6وسنوات،5

.مستقلإحصائيتحليلفيمجموعةلكلالنموذجمالءمةاختبار

النم��وذج ال��ذي يص��ف البن��اء الع��املي لبطاري��ة ال��ذاكرة العامل��ة،     -

ñيالئم إحصائًيا البيانات المستمدة من المجموعات العمرية األربع 

. عند اختبار مالءمة النموذج للمجموعات األربع في تحليل واحد

المراجع

عل��م ال��نفس، كلي��ة العل��وم  األنص��اري، قس��م ب��در محم��د د.أ: التواص��ل
الكويتاالجتماعية، جامعة الكويت، 

71962الرم��ز البري��دي  ) كيف��ان(68168: ب.ص: البري��د الج��وي 
baderansari@gmail.com: االلكتروني البريد .الكويت

24830157: فاكــس العمل ،24984146: تليفون العمل

ُئنائي�ة ث ). قيد النشر(األنصاري بدر محمد، سليمان عبدربه مغازي 
اللغ���ة وق���درات ال���ذاكرة العامل���ة ل���دى األطف���ال الك���ويتيين، 

. المجلة التربوية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت
الف�روق  ). قيد النش�ر ( األنصاري بدر محمد، سليمان عبدربه مغازي 

الفردية في الذاكرة العاملة لدى األطفال الكويتيين من عمر 
حوليات كلية اآلداب والعل�وم االنس�انية،   . سنة12وحتى4

.مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت
لمه�ارات يالحاس�وب الت�دريب فاعلي�ة ،  (2012)،الف�ار محم�د راني�ا 

دراس�ات مجل�ة ، األربع�ة مكوناتهاأداءيعلالعاملةالذاكرة
.35-1، 33، )1(22، نفسية

دور ال���ذاكرة العامل���ة اللفظي���ة ). 2010(س���ليمان، عبدرب���ه مغ���ازي 
المكاني���ة ف���ي التحص���يل الدراس���ي ل���دى تالمي���ذ -والبص���رية

مجل�س النش�ر   مجل�ة العل�وم االجتماعي�ة،    . التعليم األساسي
.71-44، )4(38العلمي، جامعة الكويت، 

Alloway, P. (2009). Working Memory, but Not IQ, Predicts 
Subsequent Learning in Children with Learning 
Difficulties. European Journal of Psychological 
Assessment, 25(2), 92-98.

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new 
component of working memory? Trends Cognitive 
Sciences, 4(11), 417-423.

Baddeley, D. (2006). Working memory: An overview. In J. 
P. Susan (Ed.), Working memory and education (pp. 
1-31). Burlington: Academic Press

Baddeley, A. (2010). Working memory. Current Biology, 
20(4), R136-R140 .

Johnson, W., Logie, H. & Brockmole, R. (2010). Working 
memory tasks differ in factor structure across age 
cohorts: Implications for dedifferentiation. 
Intelligence, 38(5), 513-528 .

توص��لت الدراس��ة الراهن��ة إل��ى نت��ائج مهم��ة ج��دا تتعل��ق        

بتأكيد وجود البنية العاملية لل�ذاكرة العامل�ة وفق�ا للنم�وذج المتع�دد      

، وإن البني���ة العاملي���ة للبن���اء الفرض���ي وهي���تشلب���ادليالمكون���ات 

ل���ه نف���س الخص���ائص العاملي���ة عب���ر س���نوات    ) ال���ذاكرة العامل���ة (

الطفولة إلى ما قبل المراهقة وإن البنية العاملي�ة للمكون�ات الثالث�ة    

ال تتغير مع النمو في العم�ر وإن البني�ة نفس�ها تظه�ر عن�د األطف�ال       

 ,LogieJohnson &دراس����ة: (م����ن س����ن مبك����رة مث����ال

2010, Brockmole .(بال��ذكر أن ه��ذه الدراس��ة مح��دودة ج��دير و

بخص���ائص األطف���ال الك���ويتيين ف���ي األعم���ار الزمني���ة المتض���منة      

ومح����دودة أيض����ا بطبيع����ة المه����ام المس����تخدمة، والت����ي تتض����من   

إج��راءات مح��ددة تق��يس ك��ل م��ن التخ��زين، ومعالج��ة المعلوم��ات        

.اللفظية، والصوتية، والبصرية المكانية، والمنفذ المركزي

الدراسة الراهنة بمحاولة تفح�ص البني�ة العاملي�ة    وتوصي 

للنموذج الرباعي المكون�ات لل�ذاكرة العامل�ة ال�ذي يتض�من المك�ون       

، كم�ا توص�ي بالمزي�د    )2000(الرابع الذي اقترحه بادلي في العام 

كم�ا  . من الدراسات على الفئ�ات الخاص�ة واألطف�ال مزدوج�ي اللغ�ة     

توص���ي الدراس���ة بض���رورة اختب���ار النم���وذج الرب���اعي المكون���ات   

لل�ذاكرة العامل�ة عل�ى عين�ات مختلف�ة م�ن االطف�ال االس�وياء وذوي         

.االحتياجات الخاصة وثنائي وأحادي اللغة

عبدربه مغازي سليمان. د**& االنصاري بدر محمد د. أ*

علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، الكويتقسم *
كلية التربية، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعوديةعلم النفس،قسم **

سنة12وحتى 4النمذجة البنائية لمكونات الذاكرة العاملة لدى األطفال الكويتيين من 

س�نة،  12وإل�ى  4إجراء التحليل العاملي التوكيدي، الختبار مدى مالءمة النموذج للبيانات المستمدة من األطفال الكويتيين، من عمر تم 

والختبار مالئمة النموذج للبيانات المشتقة م�ن المجموع�ة   . عبر أربع مجموعات عمرية بحيث يتم التحليل بشكل مستقل لكل مجموعة على حدة

).المكاني-المكون اللفظي، والمنفذ المركزي، والمكون البصري(سنوات فقد تم اختبار النموذج الثالثي العوامل 5-4العمرية من 

المنهج واالجراءات
891الدراس�ة الراهن�ة، عل�ى عين�ة قوامه�ا      أجري�ت  : عينة الدراسة

س��نة، ت��م   12ه��ن ب��ين أرب��ع و    /م��ن األطف��ال الك��ويتيين أعم��ارهم    

. اختيارهم عشوائيا من الذكور واإلناث من محافظات الكويت الس�ت 

وروعي ف�ي العين�ة أن يك�ون األطف�ال م�ن أب وأم      ). 1(انظر جدول 

ك��ويتيين، ويعيش��ون بش��كل مس��تديم ف��ي دول��ة الكوي��ت، ويتح��دثون     

اللغ��ة العربي��ة بوص��فها اللغ��ة األم، ويحقق��ون مع��دالت متوس��طة أو    

مرتفعة في التحصيل الدراسي كم�ا تش�ير الس�جالت المدرس�ية، وت�م      

اس��تبعاد األطف��ال مزدوج��ي اللغ��ة، واألطف��ال م��ن م��دارس اللغ��ات،       

وم��دارس التعل��يم الخ��اص، وك��ذلك األطف��ال ذوي اإلعاق��ات العقلي��ة،   

والحركية

وتقنين الصورة الكويتية من اعداد الباحثين، . (Alloway, 2007): استخدم الباحثان البطارية اآللية لمهام الذاكرة العاملة لألطفال إعداد

س�ت  -ف�ي الدراس�ة الراهن�ة   ñوفي هذه البطارية يقوم الحاسب اآلل�ي أوتوماتيكي�ا بتق�ديم المنبه�ات وتص�حيح ال�درجات آلي�ًا، وتتض�من البطاري�ة          

. مهام تقيس مكونات الذاكرة العاملة الثالثة

طف��ل 600بال��ذكر أن ه��ذه البطاري��ة ت��م تقنينه��ا عل��ى عين��ة مص��رية قوامه��ا    وج��دير 

وتم إعادة تقنينها على ) 2010سليمان، (وطفلة في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة 

عين��ات كبي��رة م��ن االطف��ال الك��ويتيين الع��اديين وذوي الفئ��ات الخاص��ة عل��ى أعم��ار م��ن س��ن   

طف��ل وطفل��ة تمث��ل 4000ح��والي س��نة وبل��غ حج��م عين��ات التقني��ين 14الرابع��ة وحت��ى س��ن 

األنص��اري وس��ليمان، قي��د النش��ر؛ س��ليمان واالنص��اري، قي��د   (كاف��ة محافظ��ات الكوي��ت انظ��ر 

وتج�در اإلش�ارة أيض�ا أن ه�ذه البطاري�ة اس�تخدمت به�دف اختب�ار كفاءته�ا القياس�ية           ). النشر

Al-ansariِ(البنائي�ة، انظ�ر   النمذج�ة  عب�ر ثقاف�ات عربي�ة مختلف�ة باس�تخدام       & Soliman, 

2012.(

النتائج إل�ى أن النم�وذج الثالث�ي    وأشارت 

المكونات ال�ذي يتض�من وح�دة معالج�ة مركزي�ة،      

ووح����دة معالج����ة وتخ����زين لفظي����ة أو ص����وتية، 

مكانية له وجود -ووحدة معالجة وتخزين بصرية

إحصائي حقيقي ل�دى األطف�ال م�ن أعم�ار مبك�رة      

انظ�ر  .  ، وحت�ى قب�ل المراهق�ة   )سنة12إلى 4(

أش��ارت النت��ائج إل��ى أن البني��ة  ، كم��ا )1(الش��كل 

العاملي���ة لل���ذاكرة العامل���ة متس���قة ل���دى ه���ؤالء    

األطف���ال عب���ر س���نوات الطفول���ة المتض���منة ف���ي  

الدراس��ة، وأش��ارت النت��ائج إل��ى تك��افؤ القي��اس      

باس��تخدام بطاري��ة ال��ذاكرة العام��ة للمه��ام الس��ت   

-6س�نوات، و 5-4(لدى الفئات العمري�ة األرب�ع   

، )س���نة 12-10س���نوات، و9-8س���نوات، و7

وه��و م��ا يش��ير ض��منيًا إل��ى أن ال��ذاكرة العامل��ة      

ليست مجرد ق�درة عقلي�ة أو س�عة عقلي�ة عام�ة،      

نفسهوإنما هي نموذج متعدد العوامل له المعنى 

NNFIIFICFIRMSEA÷ دح2كادح2كامصدر التكافؤالنموذج 

36,40241.320.9960.9880.9550,02تماثل الشكل (ال قيود)1نموذج 

48.75331.480.9550.9880.9880,04التشبعاتتماثل2نموذج 

1449.495128.420.9960.9950.9880,04الخطأتباينتماثل3نموذج 

1831.706926.550.9960.9960.9960,14العواملتباين وارتباطتماثل4نموذج 

NNFI∆IFI∆CFI∆RMSEA∆∆ ÷ دح∆2كادح∆∆2كامقارنة النماذج

12.3590.160.04100.0330.02الثانيالنموذجمقابلاألولالنموذج

1400.741826.940.0410.00700الثالثالنموذجمقابلالثانيالنموذج

382.21181.8700.0010.0080.1الرابعالنموذجمقابلالثالثالنموذج

اختبار فروض تكافؤ القياسفي مؤشرات المالءمة للنماذج المستخدمة قيم ) 1(الجدول رقم 

لمقارن�ة النم�اذج االرب�ع الت�ي م�ن خالله�ا ت�م        ) 1(انظر الجدول . عبر الفئات العمرية المتضمنة في الدراسةنفسه، والمفهوم 

.التحقق من وجود النموذج ثالثي المكونات للذاكرة العاملة

البحث مجاز للنشرفي مجلة العلوم التربوية والنفسية * 
.2012/12/05عن جامعة البحرين بتاريخ الصادرة 

يوضح النموذج الثالثي العوامل الفعلي للذاكرة العاملة لألربع فئات معا)  6(شكل رقم 

تم تمويل هذا البحث من قبل إدارة األبحاث بجامعة *
)AP02/07:رقم المنحة(الكويت 
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Quality of life, subjective well-being, and
religiosity in Muslim college students1

Methods
A convenience sample of 224 Kuwait University undergraduates
was recruited. Their ages ranged from 18 to 28 years. The Arabic
version of the World Health Organization QOL scale-Brief
(WHOQOL-Bref) (See: WHOQOL Group, 1998a, 1998b), along with
six self-rating scales of physical health, mental health, happiness,
satisfaction with life, religiosity, and strength of religious belief
(Abdel-Khalek, 2007a, 2007b, 2008) were used. The test retest
reliabilities of all the scales ranged between 0.72 and 0.88,
indicating good temporal stability. All the correlations of the scales
with criteria were significant and ranged from 0.39 to 0.65 indicating
from acceptable to good criterion-related validity.

Background
The majority of published research in quality of life (QOL), subjective well-being (SWB), and religiosity has been carried out on Western populations
(Ferriss, 2002; Sawatzky, Ratner, & Chiu, 2005). The objective of this study was to explore the associations between QOL, SWB, and religiosity in a
Kuwaiti Muslim and understudied sample.

1This study was supported by Kuwait University under Grant No. OP01/08. The author 
gratefully acknowledges the able assistance of the Research Administration team.

Ahmed M. Abdel-Khalek
Department of Psychology, College of Social Sciences, Kuwait University

P.O. Box 68168 Kaifan, Code No. 71962, Kuwait
Email: aabdel-khalek@hotmail.com

Results
Sex-related differences were significant favoring men in nine out
of the 13 scales (Table 1). All the 66 correlations but two were
significant and positive (Table 2). The principal components
analysis followed by varimax orthogonal rotation yielded two
factors: “Quality of life and well-being”, and “Religiosity” (see
Table 3). Conclusions 

Based on the significant and positive correlations between QOL,
SWB and religiosity, it was concluded that religiosity may be
considered as a salient component of, and a contributing factor to,
QOL among this sample of Muslim college students. Therefore,
Islamic beliefs and practices may have the potential to be
integrated in the psychotherapeutic procedures among Muslim
clients.

Scales
Men Women t pM SD M SD

QOL
general QOL 4.25 0.69 4.02 0.65 2.54 .01
general health 4.16 0.79 3.97 0.86 1.67 -
physical 23.25 3.24 22.00 3.20 2.91 .004
psychological 22.10 3.19 20.79 2.68 3.35 .001
social 11.54 2.07 11.14 1.71 1.56 -
environment 30.85 4.39 29.39 3.89 2.64 .009
total QOL 96.15 10.70 91.31 9.35 3.61 .0001

SWB
physical health 7.67 1.87 7.28 1.97 1.52 -
mental health 7.64 1.90 6.73 2.39 3.13 .002
happiness 7.93 1.65 6.92 2.31 3.73 .0001
satisfaction 8.15 1.62 7.31 2.16 3.26 .001

Religiosity
general religiosity 6.22 2.25 6.47 1.49 1.02 -
religious belief 7.60 2.10 6.88 1.81 2.75 .006

general 
Qol

health
physica

l
psycho social env phys ment happy satis relig belief

general 
QOL

ـــ

health .438** ـــ
physical .203** .243** ـــ
psycho .471** .544** .489** ـــ
social .363** .283** .327** .519** ـــ
env .529** .309** .360** .523** .435** ـــ
phys .322** .634** .227** .500** .309** .331** ـــ
ment .511** .446** .301** .526** .386** .468** .584** ـــ
happy .463** .406** .342** .563** .441** .499** .538** .819** ـــ
satis .540** .414** .366** .559** .471** .500** .505** .737** .814** ـــ
relig .130 .114 .176** .145* .197** .207** .227** .231** .219** .171* ـــ
Belief .241** .194** .184** .204** .244** .261** .306** .288** .309** 303** .469** ـــ

Components Varimax
1 2 1 2

QOL
General QOL .663 -.145 .676 .062
General health .634 -.203 .665 -.002
Physical .511 .025 .479 .178
Psychological .772 -.197 .796 .045
Social .618 .017 .584 .203
Environment .684 -.016 .656 .191
SWB
Physical health .696 -.016 .669 .195
Mental health .827 -.074 .811 .179
Happiness .839 -.068 .821 .189
Satisfaction .834 -.112 .829 .145
Religiosity
Religiosity .329 .814 .067 .875
Religious Belief .459 .699 .226 .805
Eigenvalue 5.43 1.27 5.05 1.66
% of variance 45.29 10.63 42.12 13.80
Total variance 55.92 55.92

Keywords
Quality of life, subjective well-being, happiness, satisfaction, 
health, religiosity, Kuwait.

Table 1: Mean (M), standard deviation (SD), t value and the significance 
level (p) among Kuwaiti men (n=106) and women (n=118).

Note: QOL = quality of life; SWB = subjective well-being.
( − )= The Cronbach alpha was not computed because the scale contains only one item.
*see the text for the different criteria

Table 2 : Pearson correlation coefficients among men and women (n=224)

* Correlation is significant at the 0.05 level (2 – tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed).
Note: See the complete names of the variables in Table 1.

Table 3 : Principal components analysis and orthogonal varimax rotation of 
the correlation matrix among Kuwaiti men and women (n = 224)
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 Foreword

The humanities and social sciences faculties exhibited enthusiastic response to RS annual 
Scientific Poster Day for the academic year 2012/13, with 35 posters  defining the range and 
diversity of   scientific themes, researched across the humanities sector. An empirical view 
of these posters is presented in this document, submitted by the core group of  six humanities 
faculties -- Arts )9(, Business Administration )4(,  Education )6(, Law )1(, Sharia & Islamic 
Studies)9(,  and Social Sciences)6(, collectively placing their respective research activity and 
accomplishments for critical appraisal,  scientific display and public viewing. Held under 
the distinguished patronage and presence of Prof. Abdullatif Al-Bader, President, Kuwait 
University, the event was hosted by RS on  March 10, 2013,   highlighting the significance 
and standard of humanities research at KU, and reflecting the quality and diversity in 
humanities research.  The displayed posters, by-and-large  were built around research themes 
that focused on contemporary issues and complexities of human life, society  and mankind, 
as envisioned  and conceptualized by  researchers,  and clearly presented  in their posters. 
 
Essentially, this purpose dominates RS strategy of organizing Scientific Poster Day events 
throughout KU faculties, as an annual commitment,  to sensitize faculties to the value of 
scientific openness, interaction, and exchange, as key drivers for quality, excellence and 
recognition.  The effectiveness of this strategy  is amply demonstrated in the  active involvement 
and participation of  humanities faculties  in the Posters event, providing opportunities to 
researchers for sharing knowledge and interactive  exchange,  with possibilities of scientific 
coordination and collaboration. This indeed is the larger objective that the RS is seeking 
to accomplish through the  posters’ forum, encouraging faculties towards wider scientific 
exposure and exchange, and  harnessing their potential and competence  in achieving 
excellence.  With this perceived purpose, and within this broad scientific frame,  this year’s 
humanities posters event  is being held amidst  an impressive turnout of faculty members,  
researchers, graduate students,  participants, and viewers, as an attribute to the  event’s 
significance and scientific value. 

On its part, RS commitment to promote scientific research across  faculties is built around 
a system of incentives and awards, in recognition of  distinguished research.  All posters 
are, therefore, reviewed by a specially constituted Technical Committee,  responsible   for  
identifying the top three winning  posters in the categories of faculty members, teaching 
assistants and graduate students,  selected on grounds of their outstanding research, and 
are recognized as the ultimate beneficiaries of the posters awards.   Such motivation would 
remain the guiding principle  in RS endeavor to instill the value of quality and  excellence 
in faculty research.  

Prof. Hasan Al-Sanad                                                                                         March 2013
Vice President for Research   
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