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المقدمة

المقدمة

 ،2016/2015 األكاديمي  للعام  العلمي  الملصق  فعاليات  بإقامة  الخاصة  السنوية  دورته  في  األبحاث  قطاع  استمر 
حيث يوفر منبراً متميزاً يستطيع أعضاء هيئة التدريس من خالله عرض أحدث منجزاتهم البحثية في أجواء من االنفتاح 
ويتمثل  العلمية،  وللكليات  اإلنسانية،  للكليات  منفصلين  حدثين  سنوياً  القطاع  وينظم  واآلراء.  الخبرات  وتبادل  العلمي 
تشجع  بيئٍة  في  والمستكملة  الجارية  أبحاثهم  لتقديم  التخصصات  الباحثين من مختلف  في جمع  الفعالية  هذه  الهدف من 
الحوار العلمي، وتبادل اآلراء واالهتمامات، بينما تمهد السبل نحو بروز األفكار الجديدة وتناول المجاالت التي لم يسبق 
تناولها بحثياً. ويدفع هذا الهدف بقطاع األبحاث نحو التشجيع الدائم لمشاركة جميع الكليات في فعاليات الملصق العلمي، 
ويتزايد عدد المشاركين سنوياٍ من أعضاء هيئة التدريس، ومساعدي التدريس، وطلبة الدراسات العليا في تقديم نشاطهم 
البحثي المتميز وعرضه على جمهور من الباحثين والخبراء لالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم. لذلك، يستمر هذا الحدث 
السنوي باالستحواذ على اهتمام باحثي الكليات، حيث يحقق في كل عام طموح قطاع األبحاث بشأن جذب المزيد من 

الباحثين من جميع الكليات للمشاركة في فعالياته، مما يحقق إلنجازاتهم العلمية والبحثية انتشاراً واسعاً.

هيئة  ألعضاء  البحثية  االهتمامات  من  متنوعة  مجاالت  االجتماعية  والعلوم  اإلنسانيات  كليات  تقدم  العام،  هذا  وفي 
بالمقارنة مع عدد ملصقاتها  بنسبة %100  2016/2015 بعرض 60 ملصقاً علمياً سجلت نمواً  العام  التدريس خالل 
اإلدارية  العلوم  وكلية  ملصقات(،   3( اآلداب  كلية  هي  كليات   6 الحدث  جمع  وقد  ملصقاً(.   30( الماضي  العام  في 
 10( اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  وكلية  ملصقات(،   3( الحقوق  وكلية  ملصقاً(،   12( التربية  وكلية  ملصقاً(،   15(
فعاليات  الكويت،  جامعة  مدير  األنصاري،  حسين  أ.د.  افتتح  وقد  ملصقاً(.   17( االجتماعية  العلوم  وكلية  ملصقات(، 
قراشي،  يوسف  أ.د.  مساعديه  بحضور  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  استضافها  التي  الملصق 
العديد  إلى جانب حضور  المساعدون،  المشاركة وعمدائها  الكليات  بهبهاني، وعمداء  وأ.د. حيدر  ليلى معروف،  ود. 
من المسؤولين في جامعة الكويت والمشاركين من الكليات، حيث أقيم الحدث في مسرح الشيخ عبدهللا الجابر في موقع 

الشويخ بتاريخ 21 مارس 2016. 

العام والمكونة من 60 ملصقاً علمياً من 6 كليات في مجال  المشاركة في فعالية هذا  الملصقات  ويجمع هذا اإلصدار 
وطلبة  التدريس،  ومساعدي  التدريس،  هيئة  أعضاء  الحدث  في  ويشارك  االجتماعية.  والعلوم  واإلنسانيات  اآلداب 
الدراسات العليا، مما يقدم اإلنجازات المتميزة ألبحاث اإلنسانيات والعلوم االجتماعية في جامعة الكويت. وقد تناولت 
الملصقات القضايا المعاصرة، والحقائق حديثة الظهور على المستويين الوطني واالجتماعي، حيث فتحت هذه المواضيع 

األبواب للباحثين للنقاش والحوار وتبادل اآلراء حول األفكار والمفاهيم الجديدة إلنجاز األبحاث المتقدمة والمبتكرة.

التدريس  هيئة  مالئمة ألعضاء  بيئة  توفير  بشأن  األبحاث  قطاع  يتبعها  التي  الجديدة  اإلستراتيجية  الهدف  هذا  ويشكل 
للتعاون في إنجاز األبحاث المشتركة ذات الجودة العالية والقيمة العلمية المتميزة عبر تطوير الصالت بين المجاالت 

ii
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iii

الملصق  لفعالية  المتواصل  النجاح  ومع  الجودة.  عالية  الشاملة  والدراسات  لألبحاث  تحقيقها  وتيسير  المتنوعة  العلمية 
جميع  في  العلمي  واالبتكار  اإلبداع  ثقافة  لترسيخ  األبحاث  قطاع  يتطلع  الماضية،  السبعة  األعوام  مدى  على  العلمي 

الكليات، مما سيفتح آفاقاً جديدة من الوعي العلمي بضرورة تحقيق أفضل المستويات في األبحاث المؤسسية. 

تميزه  مع  البحثية،  اإلنجازات  في عرض  أكبر  العام مشاركًة  لهذا  الحدث  األعين، جذب  الغاية نصب  هذه  ومع وضع 
المعهود المتمثل في تقديم قطاع األبحاث للجوائز الخاصة بأفضل الملصقات العلمية. ويتم تقييم جميع الملصقات من قبل 
لجنة مكونة من نخبة من االساتذة الختيار أفضل ثالثة ملصقات علمية تحت الفئات الثالث المشاركة في عرض أبحاثها 

من أعضاء هيئة التدريس، ومساعدي التدريس، وطلبة الدراسات العليا.

ويقدم هذا اإلصدار جميع الملصقات المشاركة في فعالية العام 2016 لكليات اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، مما يوفر 
تتناولها الملصقات في تطوير أفكار  التي  العلمية  المهتمين باالستفادة من الموضوعات  للكليات والباحثين  مرجعاً عملياً 

جديدة، واستكشاف آفاق متطورة لآلبحاث المبتكرة متعددة التخصصات. 

مارس 2016                                                                                                      أ.د. طاهر الصحاف
                                                                                                                 نائب مدير الجامعة لألبحاث
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: الدراسةنتائج 
 ظھ��ر واض��حاً ع��دم اعتم��اد الرش��ید لمنھجی��ة معین��ة ف��ي مؤلف��ة كت��اب ت��اریخ

غی��اب اس��تخدام م��نھج علم��ي موح��د لمجم��ل وق��ائع وأح��داث م��ع الكوی��ت،
.ومواضیع وروایات الكتاب

 واألدبي مفردات وألفاظ الكتاب تمیل بالقارئ نحو الطابع البالغي الكثیر من
و قل���ة التوثی���ق لتوس���ع الرش���ید ف���ي االعتم���اد عل���ى المجاھی���ل باإلض���افة 
.بالمصادر

 ظ��ل الط��ابع االرش��ادي وال��دیني ف��ي الكثی��ر م��ن األوق��ات ھ��و الغال��ب بجان��ب
ف�ي العبارات وااللفاظ الجزلة والعامیة ، بل والجنوح في حاالت قلیلة جداً و 

\زن�یم\دع�ى(للوص�ف بأوص�اف وألف�اظ ش�دیدة التج�ریح كـ�ـسابقة تاریخی�ة 
 )غباوتة

العتم�اد فق�ط االرش�ید أج�زاء مھم�ة تمثل�ت ف�ي عن�د ت الروای�ة التاریخی�ة فقد
متغیرات�ھ بكاف�ة ق�راءة الح�دث المحلیة أو الشفویة ، مع غی�اب  الروایة  على 

ال قیم�ة «على الرغم من أنھ صرح بالقول خاصة الدوافع السیاسیةودوافعھ 
.»للتاریخ بدون الرسمیات

 االعتماد على الروایة الشفویة خلق نوعاً من تماھي النص في مبالغة الرشید
، والتي قد التاریخي مع النص الشفھي دون تحدید دقیق لعالقة الحدث بأیھما 

تكون أدت في بعض األحیان لغیاب عملیة التحقیق والضبط
 عن مالمسة جوان�ب واالبتعاد الرشید عن انتقاد  السیاسة البریطانیة ، ابتعاد

مھمة مثل الحدیث عن األوضاع السیاسیة بش�كل ع�ام ف�ي فت�رة الش�یخ أحم�د 
الرتھ�ان خ�اص توجی�ھ انتق�اد واالبتع�اد بش�كل ببریطانی�ا ، عالقت�ھ الج�ابر و 

بی��دھا خصوص��اً ف��ي معاھ��دة العقی��ر ، السیاس��ي الخ��ارجي بریطانی��ا للق��رار 
بریطانیا ذات الطمع في الخلیج " ذكرة بالقول باستثناء 

 ك��ذلك ظھ��ر واض��حاً ع��دم اھتم��ام الرش��ید بش��مولیة ت��اریخ المنطق��ة م��ن قی��ام
كالدولة السعودیة االولى والثانیة والثالثة على (ودول ممالك وسقوط إمارات 

باإلض��افة  لتجاھل��ھ ألس��باب للتوس��ع االس��تعماري وص��راع ) س��بیل المث��ال 
 .القوى الطامعة بالمنطقة وأثر ذلك على الكویت 

 
 

الدراسة البحثیة  عنوان                                   
»الرشیدعبد العزیز « دراسة نقدیة في منھجیة  ومضمون النص التاریخي لكتاب تاریخ الكویت لمؤلفھ 

 عبدهللا محمد الھاجري - المؤلف   
 قسم التاریخ –اآلداب كلیة -الكلیة  \القسم 

ً -دراسة أي نتاج فك�ري:مدخل الدراسة  -تاریخی�اً ك�ان أم أدبی�ا
تستوجب وضعھ وربطھ بالحقبة التاریخیة التي ینتمي إلیھا ھ�ذا الجھ�د العقل�ي ، 

الم�ؤرخ (والواقع أن أھم من تص�دى لكتاب�ة ت�اریخ الكوی�ت الح�دیث والمعاص�ر 
ك�ان أول م�ن دون تاریخھ�ا ف�ي حی�ث ، ) واألدیب الك�ویتي عب�د العزی�ز الرش�ید

المؤرخ�ون والب�احثون وال�ذي أجم�ع ، " ت�اریخ الكوی�ت"مؤلف واحد ھ�و كت�اب 
أي باحث ال یس�تطیع "على األھمیة الكبرى لمؤلفھ بل وذھب البعض للقول بأن 

مراح��ل الت��دوین أول��ى كم��ا مث��ل الرش��ید بكتاب��ة ھ��ذا " االس��تغناء عم��ا ورد فی��ھ
الرغم مما عرف عن الكتاب من أھمیة ، وعلى ...لكنالرسمي لتاریخ اإلمارة ، 

إال أن��ھ وبع��د مض��ي م��ا یق��ارب التس��عون ع��ام ، نج��د أن كت��اب ت��اریخ الكوی��ت 
اكتسب شكالً جدیداً من أشكال المؤلفات التوثیقیة ، بع�د أن اس�تطاع الرش�ید فی�ھ 
الحفاظ على الذاكرة الوطنیة المحلیة ، متناوالً أھم األحداث والوقائع و الروایات 
بجھ��د یك��اد یك��ون فردی��اً ، فأص��بح الكت��اب وث��ائق تاریخی��ة مدون��ة، اس��تخدمھا 

غیر أنھ الباحثون والمؤرخون فیما بعد لالستشھاد واالستدالل وتدعیم ما كتبوا، 
مراس��الت ، أو ( س��واء وف��ي ظ��ل ظھ��ور ش��واھد تاریخی��ة ظھ��رت الحق��اً ... 

، أص��بح م��ن الواج��ب ) رس��میة أجنبی��ة وعربی��ةأو مؤلف��ات ، أو كت��ب برقی��ات، 
بمنھج نقدي ) تاریخ الكویت(التعامل مع المعرفة التاریخیة المرصودة في كتاب 

ذل��ك إلع��ادة استحض��ار وبن��اء والروای��ة و ال��نص والخب��ر ، یس��ائل -إش��كالي / 
وقائع الماض�ي ف�ي س�یاق تص�ور ال�زمن الت�اریخي الس�لیم للح�دث ، لنص�ل م�ن 

خاللھ لحقائق مقاربة و بشكل دقیق ومنظم م�ن خ�الل مس�تویات منھجی�ة علمی�ة  
 ).التفسیر، والتحلیل، والتأویل، والنقد، والتركیب(  كـــ

 

:الدراسةخاتمة 
الت��اریخي عن��د الرش��ید كان��ت تنقص��ھ الرؤی��ة المنھجی��ة الش��ك أن الع��رض 

دع�م وھ�ي ل�ھ فرص�ھ مھم�ة على الرغم من أن الرشید أتیحت الواضحة ، 
إال أن ومراس��الت، الس��لطة ل��ھ وتزوی��ده بم��ا یری��د م��ن وث��ائق وس��جالت 

وع�دم الدق�ة تكون شابھا بع�ض القص�ور قد االستفادة القصوى مما أتیح لھ 
مرتبط��ة المؤل��ف كص��ورة ف��ي النھای��ة ، لك��ن ذل��ك ل��م یمن��ع م��ن أن یخ��رج 

بواق��ع ، ال نك��اد ن��تلمس م��ن خالل��ھ أی��دیولوجیات منفص��لة ع��ن أوض��اع 
الكت��اب " ت��اریخ الكوی��ت"عاش��تھا الكوی��ت وارتبط��ت بھ��ا ، وس��یظل كت��اب 

وھ�ذا كل�ھ ، األبرز في تاریخ اإلمارة  فھو عصارة ذلك التكوین المتش�ابك 
 .بال شك التاریخ في عمق مغزاه

كلمات وعبارات وردت بشكل موسع في 
كتاب الرشید

 

 –یقول ھؤالء -یقول -قال  -ھذا ما یقولھ البعض
 –ما یقولھ البعض -فیقال-فقیل –یقال  –قیل -آخرون

-یروى-سمعت  –یحكى -تناقل  –منھم من یقول 
 بعض الخبیرین-روي –منھم من یرى –حكي

 

عدد أبیات الشعر في الجزء األول 
 من الكتاب 

 ً  ألف وخمس وثمانون بیتاً شعریا

عدد أبیات الشعر في  الجزء الثاني 
 من الكتاب

 ً  مائتان وواحد وسبعون بیتاً شعریا

: المراجع
عبد العزیز الرشید ومنھجھ الت�اریخي ف�ي كتاب�ة ت�اریخ الكوی�ت ، طب�ع •

ن�دوة دور الم�ؤرخین المحلی��ین ف�ي كتاب�ة ت�اریخ الكوی��ت  " تح�ت عن�وان 
والخلیج العربي في الت�اریخ الح�دیث والمعاص�ر ، قس�م الت�اریخ ، جامع�ة 

 2001الكویت ، 
، حیات��ھ یعق��وب یوس��ف الحج��ي  ، الش��یخ عب��د العزی��ز الرش��ید ، س��یرة •
 م1993، الكویت، مركز البحوث والدراسات الكویتیة ، 1ط
، ظ�اھرة  التنق�ل ف�ي حی�اة الش�یخ عب�د العزی�ز الرش�ید ، الخترشفتوح •

یونی��و  –، الكوی��ت ابری��ل 21مجل��ة ع��الم الفك��ر ، الع��دد الراب��ع ، المجل��د 
 م 1993

 
   
   

:احصائیات 
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الدراسة البحثیة  عنوان                                   
 )دراسة مقارنة  –م 1915-1896 –الصباح وخزعل الكعبي عوامل النجاح وتداعیات االنھیار مبارك (

 عبدهللا محمد الھاجري - المؤلف  
 قسم التاریخ –اآلداب كلیة -الكلیة  \القسم 

( الص��باح الش��یخ مب��ارك ش��كل مقدم��ة الدراس��ة 
-1897(والش��یخ خزع�ل الكعب��ي , ف�ي الكوی�ت) 1896-1915
م في عربستان محورا سیاسیا وإقلیمیا ف�اعال وم�ؤثرا ف�ي ) 1925

لمنطقة الخلیج العربي منذ نھای�ات فترة مھمة من التكوین السیاسي 
ونظ�راً العشرین، القرن التاسع عشر وحتى الربع االول من القرن 

للدور التاریخي الذي لعب�ة ك�ل م�ن الش�یخین والتش�ابھ ف�ي ظ�روف 
الض�غوط الخارجی�ة عل�ى ومالبسات تولى الحكم وتعرضھما لنفس 

حاولنا من خالل ھذه الدراسة المقارن�ة أن نكش�ف دور إمارتیھما ، 
وواقع تعامل كل منھما مع ھذه الضغوط وكیف كانت نتائجھا على 

 .إلیھالسیاسة الخارجیة إلمارتیھما وما أدت 

ف�ي  النھای�ة  حقیق�ة الدراس�ة  تب�رز نتائج الدراس�ة 
أن التكوین السیاسي وطبیعة الحكم المستقر وعدم وجود صراعات 

العام��ل قبیل��ة ف��ي الكوی��ت تح��ت قی��ادة الش��یخ مب��ارك الص��باح ك��ان 
الكوی�ت ، عل�ى ل�ھ ف�ي الرئیس في اس�تقرار وترس�یخ دع�ائم الحك�م 
ال�ذي ع�اني م�ن مش�اكل عكس وضع الش�یخ خزع�ل ف�ي عربس�تان 

ك��ذلك بین��ت الدراس��ة أن مب��ارك وص��راع داخل��ي وقبل��ي ش��دید  ، 
ظل تعقی�دات الخارجیة في أن یخلص إمارتھ من األخطار استطاع 

أن یك��ون ص��ورة الخارجی��ة واس��تطاع اللعب��ة السیاس��یة والض��غوط 
وإلمارات�ھ، ل�ھ قدر معقول م�ن األم�ان لضمان واضحة عما یجري 
الذي فش�ل ف�ي اس�تخدام الشیخ خزعل الكعبي  كان ھناك في مقابلھ 

الممكن  والمتاح للوصول بإمارتھ إلى بر األمان أو حفظ سیادتھا

خاتمة الدراسة
إن كان خزعل یتحمل جزءاً من ض�یاع إم�ارة عربس�تان إال أن�ھ ال  
یمك�����ن أن ننك�����ر أن الت�����داخالت السیاس�����ة الدولی�����ة والص�����راع 
االستعماري بالمنطقة كان العامل األقوى في تطور األوض�اع وم�ا 
آلت إلیھ في النھایة ، خصوصاً  بعدما خرجت الدولة العثمانیة م�ن 
المعادلة إثر ھزیمتھا ف�ي الح�رب العالمی�ة األول�ى ، كم�ا أنن�ا یج�ب 
أال نھم��ل أن ص��راع الق��وى الداخلی��ة ف��ي عربس��تان وع��دم وج��ود 
رغبة من ق�وى القبائ�ل المختلف�ة ف�ي االنض�مام تح�ت عب�اءة الش�یخ 
خزع�ل ق�د یك�ون ھ�و م�ا عج��ل بعملی�ة الس�قوط ، عل�ى العك�س م��ن 
الكویت التي كان الوضع الداخلي فیھا ینعم بقدر كبیر وواضح م�ن 

.االستقرار وااللتفاف حول القیادة الممثلة في الشیخ مبارك 
إن خزع���ل ال���ذي ك���ان ف���ي أغل���ب فت���رات حكم���ة مش���غوالً ف���ي 
الص��راعات الداخلی��ة م��ع القبائ��ل المختلف��ة ف��ي إمارت��ھ ل��م ی��درك إال 
مت��أخراً نت��ائج ھ��ذه الص��راعات ، وبخاص��ة بع��د الح��رب العالمی��ة 
األولى التي وجد نفسھ مضطراً بعدھا لالعتراف بس�لطة طھ�ران ، 
وترسیخ وجودھ�ا، وبن�اء مص�الح لھ�ا ف�وق أراض�یھ ، عل�ى عك�س 
مب��ارك ال��ذي رف��ض إعط��اء أي دول��ة باس��تثناء بریطانی��ا حج��ة أو 
مصلحة یمكن من خاللھا النفاذ إلى أراضي الكوی�ت أو وض�ع ق�دم 
لھا فیھا، لقد استقر وض�ع الكوی�ت ف�ي نھای�ة المط�اف كإم�ارة ت�نعم 
بس��یادة وض��مانات معقول��ة ف��ي فت��رة م��ن أح��رج فت��رات الت��اریخ 
الح��دیث والتقلب��ات والص��راعات الدولی��ة ف��ي عھ��د الش��یخ مب��ارك ،  

والظ�روف، في حین سقط حكم الشیخ خزعل رغم تماثل األوضاع 
وتس���نى لنظ���ام طھ���ران الس���یطرة التام���ة والكامل���ة عل���ى إم���ارة 

 .  عربستان
 

المراجع 
 –1750أحمد مص�طفى أب�و حاكم�ة، ت�اریخ الكوی�ت الح�دیث •

، منش������ورات ذات السالس������ل  ، الكوی������ت ، 1م ، ط 1965
 .م 1984

خل���دون حس���ن النقی���ب، ص���راع القبلی���ة والدیمقراطی���ة حال���ة •
م1996،دار الساقي، بیروت، 1الكویت، ط

عبد العزیز المنصور ، دراسات في تاریخ الكوی�ت ،  الكوی�ت •
م ، 1915 – 1896وعالقتھا بعربستان والبص�رة ب�ین ع�امي 

م1971، إشراف مكي شبیكة ، القاھرة ، ط.د
ویلیام ثیودور سترانك ، حكم الشیخ خزعل ب�ن ج�ابر واح�تالل •

،  ال��دار 2إم��ارة عربس��تان ، ترجم��ة ، عب��د الجب��ار ن��اجي ، ط
 .م 2006، بیروت العربیة للموسوعات ، 

   
   

ھ��دفت الدراس��ة بش��كل مباش��ر : أھ��داف الدراس��ة 
:المحاور التالیة لمناقشة وتحلیل 

مب��ارك أوال طبیع��ة وش��كل الس��لطة بالكوی��ت والمحم��رة بع��د  ت��ولي 
.في إمارتیھما سدة الحكم وخزعل  

والمحم�رة إب�ان تولیھم�ا الداخلیة في الكوی�ت تطور االوضاع : ثانیا
.الحكم 

 :مبارك وخزعل والقوى المحیطة: ثالثا
الكوی��ت وفش��ل خزع��ل ف��ي م عل��ى 1899اتفاقی��ة الحمای��ة : رابع��ا

 :الحصول على اتفاقیة مماثلة
ربط خزعل قرارة السیاسي بید بریطانیا ومحاول�ة أسباب  : خامسا

 مبارك االنفالت من فلك السیاسة البریطانیة  
 استقرار الكویت ونھایة عربستان: سادسا
 م1936خزعل ووفاتھ بطھران أسر : سابعا
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”االقتصاد الكویتي ما بین أثر الغزو العراقي والوضع الحالي “
الدكتور نایف الشمري

عضو ھیئة تدریس في قسم االقتصاد ، كلیة العلوم اإلداریة

:لمنھجیةا
باستخدامالعراقيللغزواالقتصادياألثرتحلیلعلىاساسيبشكلالورقةتعتمد

خاللمنالكویتياالقتصادوضعتحلیلعلىیقوموالذيالمقارنالتحلیلياالسلوب
مروربعدوذلكمنھا،تعانيالتيالضعفونقاطالكویتبھاتتمتعالتيالقوةنقاطتقییم
.الكویتياالقتصادتنافسیةتحسینفرصتقییمبھدفالعراقي،الغزوعلىسنة26

2014و 1989بین عامي مقارنة-أبرز مالمح االقتصاد الكویتي 

:تمھید
الغاشمالعراقياالحتاللفترةخاللوحرجةصعبةبأوضاعالكویتياالقتصادمرلقد
األضراربأنشكأدنىیوجدوالھذا،1990عامفيأغسطسشھرمنالثانيفي

آلثاراألساسیةالجوانبشكلتوالسیاسیةواالقتصادیةواالجتماعیةوالمعنویةالنفسیة
بجمیعبالغةاضراراالغاشمالعراقيالغزوأحدثفقدالكویت،دولةعلىالغاشمالغزو

للبنیةشاملودمارونھبسلبمنلھتعرضمابسببالكویتياالقتصادقطاعات
ومواردنفطیةثرواتمنالمحلىاالقتصادقدراتتحجیمإلىأدتالدولةفياألساسیة
دولةخسائربأنلھاتقریرفيالمتحدةاألمموتقدرھذا.تنمویةومقوماتاقتصادیة

األممتقریروأفادامریكي،دوالرملیار23یفوقالغاشمالعراقيالغزوجراءالكویت
الھاتفیةاالتصاالتوقطاعالكھرباءقطاعلمرافقشاملوخرابتدمیربوجودالمتحدة
والمبانيلالستخدام،صالحةغیرأصبحتالتحتیةفالبنیةكذلكالعام،النقلوقطاع

.كبیربشكلتدمرتقدبالدولةالعامةوالمؤسسات

:والتوصیاتالخاتمة
االقتصادفيواضحةاختالالتھناكتزالالالغاشمالغزوبعدالمنقضیةالفترةطولرغم

لتعزیزیسعىوھادفشاملاقتصاديإصالحبرنامجتنفیذتسریععلىالعملتتطلبالكویتي
االختالالتتلكأھموتتمثلالكویتي،االقتصادفيالمختلفةاالقتصادیةالقطاعاتبینالتكامل

وھیمنةالعمل،سوقفيوالخللالعامة،المالیةومخاطرللدخل،وحیدمصدرعلىباالعتماد
.االقتصادیةاالنشطةعلىالعامالقطاع
أھمیةالرئیسيسیاقھاتجدالتيالھامھالتوصیاتبعضإلىالتوصلتمالدراسةنتائجإلىاستندا
التوجھاتبتحدیداالستراتیجیةوتتمثلالكویتي،االقتصادتنافسیةلتعزیزعامةاستراتیجیةوضع

:التالیةالرئیسیة
االقتصادیةالمواردتوجیھإعادةخاللمنالمضافةالقیمةذاتالقطاعاتفيالتوسعتشجیع

.شاملةاقتصاديإصالحخطةواتباع
النفطألسعارالسریعةالتقلباتعنبعیداً للدولةالعامةاالیراداتمصادرتوسیع.
الخصخصةعملیةفيالتسریعخاللمنالكویتلدولةالتنافسيالوضعتحسین.

:المراجع
مجلة"الكویتدولةعلىالعراقيالعدوانآثارعناقتصادیةلمحات"النجارمنیرأحمد

 1994یولیو،73عدد،19مجلدالعربیة،والجزیرةالخلیجدراسات
وانحسارالنفطعلىالصراع،الثانیةالخلیجلحرباالقتصادیةاألبعاد"عثمانمحمدعثمان

 1991شتاء/خریف4/3العدد19المجلد،االجتماعیةالعلوممجلة،"العربیةالتنمیة
والمنتجاتالسلعمنالكویتوارداتوھیكللحجممقارنةدراسة"باشاالحمیدعبدزكریا

عدد،23مجلدالعربیة،والجزیرةالخلیجدراساتمجلة،"التحریروبعدالغزوقبلالغذائیة
 1998أبریل،89
ردودوالوقائعالمقدماتللكویتالعراقيالغزو:آخرونوالحمد،تركيالرمیحي،محمد،

والفنونللثقافةالوطني،المجلس165،العددالمعرفة،عالم،التداعیاتاألفعال
 .1995،اآلداب،الكویت

:الخالصة
بینمقارنةعملعلىالدراسةاعتمدت.الدولةفياالقتصادوضععلىالحالیةوأبعادھاالكویتدولةعلىالعراقيللعدواناالقتصادیةلآلثارمقارنةتحلیلیةدراسةالبحثشمل

إلىالدراسةنتائجأھمتشیر.التحریرمنسنة26بعداالقتصاديالغزوأثرلتقییمالحالياالقتصاديالوضعوالغاشمالعراقيالغزوقبلالكویتدولةفيالسائداالقتصاديالوضع
االقتصادقدرةعدمأنإالالماضیةسنواتالعشرخاللضخمةمالیةفوائضالكویتتحقیقمنفبالرغمالعامة،االیراداتلتمویلالنفطعلىالكویتلدولةالمفرطاالعتماداستمرار

.االقتصادیةاالنشطةھیكلفيالخللاستمرارعززالصادراتتنویععلى

:الدراسةھدف
األثروقیاسالكویتلدولةاالقتصادیةالبیئةتحلیلالدراسةمناألساسيلھدفا

.المناسبةالحلولواقتراحالكویتدولةعلىالغاشمالعراقيللغزواالقتصادي

:النتائج
المحلي،االقتصادعلىكارثیةنتائجعدةالعراقيلالحتاللاالقتصادیةاآلثارأظھرت

تحسینبتأخروالمتمثلالحاضروقتناإلىمستمرةاآلثارتلكتداعیاتتزالالولكن
:التالیةاالقتصادیةالحقائقالنتائجأوضحتوقدالبالد،فياالقتصادياالصالحبرامج
2014عامإلى1989عاممن%470بنسبةالكویتياالقتصادحجمنمو

فياالنتاجفيالنفطيالقطاعمساھمةأساسيبشكلالنموھذایعكسوتحدیداً 
الغزوقبلمنھوكماالدولةباقتصاداالنتاجيالھیكلبقاءعلىواضحةإشارة

.العراقي
بنحوتقدرالصادراتإلجماليالنفطیةالصادراتمساھمةنسبةالكویتسجلت

مؤشروھذا،2014عامفي%93.6بنحومقارنة1989عامفي90.7%
لتحقیقاساسيكمصدرالنفطیةالصادراتعلىالكویتاعتماداستمرارعلى

.لالقتصادنمومعدالت
عرضةالكویتیجعلممااالیراداتلتمویلالنفطعلىالمفرطاالعتماداستمرار

.للغزوالسابقةبالفترةمقارنةالنفطاسعارلتقلبات
الغزوقبلمنالممتدةالفترةخاللالكویتيالدینارصرفسعرفياستقراروجود

.الحاضروقتناإلىالغاشمالعراقي  2014 1989 البیان

 2.8 1.5 )ملیون برمیل یومیا(حجم انتاج النفط 

14 مساھمة الكویتیین إلى اجمالي القوى العاملة % 19.5 % 

 % 80.5 %86 مساھمة الوافدین إلى اجمالي القوى العاملة

 %60 %39 مساھمة القطاع النفطي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 %93.6 %90.7 مساھمة الصادرات النفطیة إلى إجمالي الصادرات

 %92.1 %90.8 إجمالي االیرادات العامة االیرادات النفطیة إلينصیب 

 38,477 8,178 )ملیون دینار(الحقیقي الناتج المحلي اإلجمالي 

)بالملیون دینار(التطور التاریخي لعجز الموازنة لدولة الكویت خالل الفترة ما قبل الغزو 

)بالملیار دینار(2014-2007التطور التاریخي لفائض الموازنة لدولة الكویت خالل الفترة 

بنك الكویت المركزي : المصدر

 وزارة المالیة: المصدر
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“Determinants of Political Instability across Arab Spring 
Countries”

Nayef Al-Shammari,
Assistant Professor, Economics Department, College of Business Administration, 

Introduction:
It will come as no surprise to even casual observers of world
affairs that the Middle East is one of the most politically
unstable regions in the world. Although there are some
disputes about the best way to measure internal unrest that
challenges governmental authority, a weighted conflict index
that comprises nine different indicators (assassinations,
coups, government crises, anti-government demonstrations,
riots, strikes, purges, guerilla activity, and revolutions) places
a good number of Middle Eastern countries near the top of
the list of unstable countries (Banks 2015). Many citizens of
the MENA do not enjoy peace and security, let alone the
ability to participate productively in their nation’s political life.

Objectives:
This paper draws on and extends the literature to examine
the causes of political unrest in the MENA region. Given the
importance of the Arab Spring disruptions in the early years
of this decade, we examine political unrest in five countries
(Tunisia, Libya, Egypt, Syria, and Yemen) to gain a more
specific understanding of the links between political-
economic conditions and political instability.

Methodology:
To accomplish goals of the study, the study investigates a
panel of 19 countries in the MENA region during the 1975-
2014 period. In the study, panel data techniques are used
accounting for both unobservable cross-country
heterogeneity and common year shocks using fixed and
random effect techniques.

Results:
This study finds three important results. With respect to
economic factors, political instability in the region is directly
related to food price inflation and inversely related to real
GDP growth. Second, the key socio-demographic factor that
makes countries vulnerable to political instability is youth
unemployment. Third, with respect to political factors, regime
durability promotes greater instability, but democratic
governance measures provide contradictory results.

Conclusions and Policy Implications:
On one hand, findings support other studies that conclude
that the increased presence of formal democratic institutions
leads to less political instability for the whole MENA region.

On the other hand, strong evidence is found in Egypt that
attempts to create more democratic governance led to more
political disruption. Nevertheless, it is clear that the economic
challenges of economic stagnation, youth unemployment and
food security play an important role in the political life of most
MENA countries. In addition, the study suggests that
economic openness is not an enemy of political economic
stability. Indeed, being able to integrate successfully into the
global economy seems to be an important prerequisite for
creating sustainable forms of political governance.

Abstract:
This paper investigates the determinants of the political instability across Middle East and North Africa (MENA) region with
special attention to the Arab Spring-affected region. The yearly data set covers 19 countries in the MENA region for the period
1975–2014. The study uses pooled OLS, fixed effect, and random effect approaches. The findings show that macroeconomic
factors, socio-demographic factors, and political factors were all important contributors to the political instability in MENA
countries. The results confirm that factors such as food prices, GDP growth, youth unemployment, trade openness, democratic
governance and regime durability had a significant influence on political stability in the MENA region.

Selected References:
Alesina, A., Özler, S., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). 
Political instability and economic growth. Journal of 
Economic growth, 1(2), 189-211. 
Blanco, L., & Grier, R. (2009). Long live democracy: the 
determinants of political instability in Latin America. Journal 
of Development Studies, 45(1), 76-95.
Schatzman,C. (2005). Political challenge in Latin America: 
Rebellion & collective protest in an era of democratization. 
Journal of Peace Research, 42(3), 291-310.
Urdal, H. (2006). A clash of generations? Youth bulges and 
political violence. International Studies Quarterly, 50(3), 
607-629.
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Dependent Variable:
Political Instability;

Weighted Conflict Index

Pooled OLS Time Fixed 
Effect

Random 
Effect

Food Price Index 10905.58***
(2239.191)

13976.58***
(2377.627)

12817.93***
(2252.57)

Real GDP Growth -878.0296**
(384.4165)

-739.8751**
(361.8218)

-839.3709**
(356.3187)

Trade Openness -6247.207***
(1725.205)

-14160.1***
(3923.201)

-11283.53***
(2921.017)

School Enrollment -6139.178***
(2597.413)

-12300.11
(8046.897)

-6803.598**
(3234.73)

Youth Unemployment 1429.4
(1605.43)

10406.52***
(3430.33)

6068.808**
(2604.481)

Democracy Index -9.253859
(12.88221)

-2.864164
(14.56475)

-6.122604
(13.43891)

Regime Durability 1209.98***
(454.6234)

1237.296***
(423.7899)

1261.219***
(421.3807)

Obs. 248 248 248
R2/ Adjusted R2 0.3172 0.3866 0.3774

Nayef Al-shammari, E-mail: alshammari@cba.edu.kw
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Master’s Student in Economics

Supervised By: 
Dr. Nayef Al-Shammari,

Assistant Professor, Economics Department, College of Business Administration, 

Introduction
Gender inequality has been an important issue in the Arab
region. Although concerns of gender inequality are visible on
many social, political, and anthropological levels; its
economic impact on the growth and development of Arab
economies is an angle that is worth investigating. The main
purpose of this study is to investigate whether or not
improvements in gender equality would cause economic
growth and development in the Arab region.

Objectives
This paper seeks evidence on the effect of gender inequality
on the growth of Arab economies. It is examined using the
Gender Parity Index and Labor Force Participation Rates of
Females as gender inequality indicators and testing their
effect on the growth rates of real GDP of Arab countries.

This result is rational and consistent with the fact that most
countries in the Arab region rely heavily on investments
leading to capital accumulation and on population growth. As
long as these two factors are growing, gender inequality will
not hinder the economic growth of these countries.

Methodology
The study tests predictions of the model using data for the
period from 1990 to 2014. The empirical model is estimated
using panel model framework. Specifically, the study uses
Ordinary Least Square and Fixed Effect Regression
techniques to test the long run relationship between gender
inequality and economic growth in the Arab Region.

Results
This study provides evidence of the impact of gender
inequality in education and the labor market on economic
growth in the Arab region. Panel regression of 19 Arab
countries over the period from 1990-2014 is used to discover
that gender inequality has a minimal effect on economic
growth in this region. In fact, it is clarified that other factors of
capital accumulation and population growth are highly
significant with economic growth compared to the rest of the
variables used.

Conclusions and Policy Implications
Findings show that other factors of capital accumulation and
population growth are in fact highly significant with economic
growth compared to the rest of the variables used. This result
is rational and consistent with the fact that most Arab regions
rely heavily on investments leading to capital accumulation
and on population growth. Therefore, policies should be
oriented towards improving the welfare and health of
individuals to enhance population growth of both genders as
it is found to be a major factor affecting GDP growth of the
Arab region. Policies towards investments to enhance capital
accumulation are mostly recommended in the case of
economic growth of the Arab region since this factor was
found to be the most effective of all variables.

Abstract
This paper investigates the impact of gender inequality in education and the labor force on the economic growth of Arab
countries. The data set covers 19 countries over the period from 1990-2014. The estimated model is tested using Pooled OLS
and Fixed Effect regressions. The findings show no significant relationship between gender inequality in education and the
economic growth. In fact, the model shows that the main factors driving the economies of the Arab Region are capital
accumulation and population growth.

Selected References
Ali, M. (2015). Effect of Gender Inequality on Economic Growth. 
Case of Pakistan. Journal of Economics and Sustainable 
Development, 6(9), 10-10.
Dominguez Martin, R., & Guijarro Carvi, M. (2009). Gender Inequality 
and Economic Growth in Spain: An Exploratory Analysis. The Review 
of Regional Studies, 39(1), 23-48.
Yumusak, I., Bilen, M., & Ates, H. (2013). The Impacts of Gender 
Inequality in Education on Economic Growth in Turkey. Procedia -
Social and Behavioral Sciences, 1093-1103.
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Introduction
Foreign direct investment is key contributor to economic
growth, both explicitly and implicitly. Investment is a major
factor to boost economic growth, however, with FDIs also
lead to positive externalities that additionally increase growth
levels through their technology spillover effects. When FDIs
flow inwards towards a host economy, they also transmit their
knowledge and technology. This therefore boosts GDP levels
as well as human capital development, and may induce
further local innovation. These externalities (that the literature
most often refers to as “spillovers”) emphasize the
importance of giving enough recognition to the potential of
FDIs as sources of economic growth.

Objectives
 FDI levels have been recently declining in the Arab region;

what factors might play a role in this decline?
May institutional factors in the Arab region act as a

hindrance towards FDI spillovers from reaching their full
potential?

Results
 Regional Analysis Regression analysis below, which

resembled similar outcomes in the firm-level analysis.

Methodology
The main approach in analyzing the impact of institutional
factors on FDI spillovers is to divide the analysis into two
levels; an aggregate, macroeconomic regional-level analysis,
and a microeconomic firm-level analysis, based on the
concepts explored in new endogenous growth theories.
 Regional-level Model:

=  + + + + + + +  
• Endogenous Variable: industry value added as a

proxy of FDI spillovers
• Exogenous variables: net inflows, growth, labor

productivity, annual trade, institutional factors    
 Firm-level Model:

=  +  +  +  +  +  
• Endogenous Variable: net sales as a proxy for firm-

level FDI spillovers
• Exogenous variables: foreign firm ownership,

labor productivity, fixed capital, institutional
factors

Conclusions and Suggested Policies
 Our analysis showed that both at regional and firm-level

perspective, the institutional constraints are a major
factors to consider; variances in significance differ from
one country to another.

 Policies should be oriented towards fighting corruption
and enhancing investment climates.

 Future studies include a larger sample size, comparing
intra-industry data results, looking into factors other than
the institutional quality to analyze the impact on FDIs and
spillovers.

Abstract
This research aims to focus on how institutional barriers in the Arab region may account for losses in FDI inflows along with
their potential technology spillover effects, as well as to show how the deficiency of absorptive capacities serve as an important
factor for attracting inflows. The analysis relies on endogenous growth models at an aggregate regional level and a
microeconomic firm-level. Findings based on linear OLS regressions, reveal a positive correlation between improved
institutional factors and potential FDI spillovers, with significance varying in certain countries. Policy implications involve having
targeted FDI policies to enhance absorptive capacities, improving information asymmetry to reduce corruption, and enhancing
the labor market regulatory framework to improve human capital development as an incentive for FDI inflows.

Variables Coef. Std. Err. t P>t 
FDI 2.90E-10 1.13E-10 2.57 0.012 
GR 0.2081814 0.2555394 0.81 0.417 
GCF 0.0281398 0.1518185 0.19 0.853 

Trade -0.2765657 0.0391606 -7.06 0.000 
LP 0.00151 0.0001397 10.81 0.000 

Regulatory 
Quality 

0.3911266 0.0645759 6.06 0.000 

_cons 13.12441 3.937303 3.33 0.001 

Selected References
 DeMello, L.R., Jr. 1999. Foreign direct investment-led 

growth: Evidence from time series and panel data. Oxford 
Economic Papers, 51(1), 133–151.

 Farole, T. & Winkler, D. (2014). Making Foreign Direct 
Investment Work for Sub-Saharan Africa: Local Spillovers 
and Competitiveness in Global Value Chains. World Bank –
Directions in Development. 1-279.

 Hale, G. & Long, C. (2007, February). Are there Productivity 
Spillovers from Foreign Direct Investment in China? Federal 
Reserve Bank of San Francisco. 1-33.

Mohamed, S.E., and M.G. Sidiropouls (2010), “Another Look 
at the Determinants of Foreign Direct Investment in MENA 
Countries: An Empirical Investigation,” Journal of Economic 
Development, 35(2), 75-95.
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Random Walks and Market Efficiency: Evidence from Real 
Estate Investment Trusts (REITs) Subsectors

Fahad Almudhaf
Assistant Professor, Department of Finance, College of Business Administration, 

Introduction:
Real estate investment trust (REIT) subsectors have different 
characteristics, risks, cycles, and behave differently from one 
another and deserve to be evaluated independently. For 
example, lodging/resort REITs are viewed as aggressive 
investments with cyclical and volatile room and occupancy 
rates while healthcare, manufactured housing, and self-
storage REITs are thought to be somewhat recession 
resistant (Block, 2012). Since we expect REIT subsectors 
track their underlying real estate market and therefore to 
behave differently, we investigate market efficiency for the 
main subsectors of the REIT market. Both academic scholars 
and market practitioners are interested in the topic of market 
efficiency and understanding the behavior of REIT returns. 
Practitioners seek to develop trading strategies based on the 
market inefficiencies and asset mispricing.

Objectives:
This study represents the first one to provide new empirical 
evidence on the efficiency and random walk behavior of REIT 
subsectors. Also, we use recent data that extends to July 
2015 to test the random walk hypothesis of the REIT 
subsectors. Market efficiency of REITs could be affected by 
the global financial crisis and our data covers the most recent 
economic recession, coined the Great Recession, and the 
post-crisis periods. Finally, our study complements and 
logically extends the work of Kleiman et al. (2002), 
Jirasakuldech and Knight (2005), and others who have 
investigated the market efficiency of equity REITs.

Methodology:
The current study employs monthly REIT subsector indices
from January 1994 to July 2015. This study applies
conventional methods of the variance ratio and the modified
non-parametric signs and ranks based variance ratio to test
the random walk hypothesis in REIT subsectors. In addition,
we use the non-parametric runs test.
Results:
Results indicate that the subsectors of office, industrial, 
mixed, free standing, apartments, manufactured homes, and 
timberland are regarded as weak form efficient. In these 
subsectors, future returns are not related to the past and 
current prices reflect all public information. As a result, 
traders are not able to use technical analysis to achieve 
abnormal profits. The evidence in this study supports the 
view that there are some subsectors that are more 
informational efficient than other subsectors. 
Email: fmudhaf@cba.edu.kw 
 

Conclusion:
The purpose of this present study is to examine the random
walk behavior of REIT subsectors. Using variance ratio tests,
the results from this research suggest that subsectors of
lodging/resorts and self-storage do not follow a random walk.
We confirm this finding using runs tests and reject the null
hypothesis of randomness for lodging/resorts and self-
storage. Technical equity traders could potentially find
opportunities for profitable trading strategies based on
historical pricing information if the market is not weak form
efficient. However, we must recognize that abnormal returns
could be eroded away by transaction costs

Abstract:
This paper investigates the random walk behavior of real estate investment trust (REIT) subsectors using monthly data from 
January 1994 to July 2015. Using variance ratio tests, the results suggest that subsectors of lodging/resorts and self-storage 
do not follow a random walk that contradicts the weak-form efficient market hypothesis. Using non-parametric runs test, we find 
that subsectors of office, industrial, mixed, free standing, shopping centers , apartments, manufactured homes, and 
timberland are weak-form efficient. The evidence in this study supports the view that there are some subsectors that are more 
informational efficient than other subsectors 

 

Selected References:
 Block, R. (2012) Investing in REITs, 4th edition, Wiley. New 

Jersey. 
 Jirasakuldech, B. and Knight, J. (2005) Efficiency in the 

market for REITs: Further evidence, Journal of Real Estate 
Portfolio Management, 11, 123-132.

 Kleiman, R., Payne, J. and Sahu, A. (2002) Random walks 
and market efficiency: Evidence from international real 
estate markets, Journal of Real Estate Research, 24, 279-
297.

 Schindler, F., Rottke, N. and Fuss, R. (2010) Testing the 
predictability and efficiency of securitized real estate 
markets, Journal of Real Estate Portfolio Management, 16,
171-191.

  M E(M) σ(M) Z 
Office 123 130.5 8.031 -0.934 

Industrial 117 130.5 8.031 -1.681 
Mixed 121 118.5 7.649 0.327 

Shopping 111 130.5 8.031 -2.428 ** 
Regional Malls 121 130.5 8.031 -1.183 
Free standing 121 130.5 8.031 -1.183 
Apartments 135 130.5 8.031 0.560 

Manufactured Homes 125 130.5 8.031 -0.685 
Diversified 113 130.5 8.031 -2.179 ** 
Healthcare 113 130.5 8.031 -2.179 ** 

Lodging 113 130.5 8.031 -2.179 ** 
Self storage 125 130.5 8.031 -0.685 
Timberland 26 28.5 3.674 -0.680 

Infrastructure 29 22.5 3.240 2.006 ** 

Table 1 – Non parametric runs tests

M is the actual number of runs, E(M) is the expected number of runs, σ(M) is 
the standard errors of runs, ** indicates significance at the 5% level.
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What is the Right Number of Stocks for a Kuwaiti 
Investor?

Fahad Almudhaf  & Bader Alhashel
Department of Finance & Financial Institutions, College of Business Administration 

Introduction
The Capital Markets Authority (CMA) took a decision 
that the minimum number of holdings in any mutual 
fund that invests in the general stock market is 10 
different securities.

Objectives 
Provide an empirically tested optimal number of 
stocks in a portfolio whether for mutual funds or for 
individual investors that provides  the highest  level  
of diversification benefits and risk reduction. 

Results 
• As portfolio size increases standard deviation 
decreases.
• A well diversified portfolio varies from 15 to 20.
• Investors do not have much benefit by increasing 
the size of their portfolio beyond 30 stocks.

Methods  
• Use repeated sampling with replacement to   
simulate hundred portfolios for several sizes.
• Use standard deviation as a measure of risk. 
• Use other measures of risk for robustness.

Conclusion  
• Our results are consistent with the decision of the 
Capital Markets Authority requiring mutual funds to 
invest in a minimum of 10 securities.
• Proper diversification is achieved by investing in 
15-20 stocks

References
• Alexeev, V. and Tapon, F., (2014), The number of stocks in your
portfolio should be larger than you think: diversification evidence from five
developed markets, The Journal of Investment Strategies, 4(1), 43-82.
•Benjelloun, H. (2010), Evans and Archer – forty years later, Investment
management and Financial Innovations, 1(7), 98-104.

Abstract
The paper makes the first attempt to provide empirical evidence on the optimal size portfolio for a Kuwaiti 
investor by using repeated sampling with replacement to simulate hundred portfolios for several sizes in 
Kuwait. The empirical results reveal that  the size of a well diversified portfolio varies from 15 to 20.
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Republican Managers & Innovation
Bader Alhashel & Mohammad Almarzouq

Department of Finance & Financial Institutions, Department of QMIS
College of Business Administration

Introduction
Upper echelon theory suggests that company CEOs 
act on their personal interpretations of strategic 
situations. Their interpretations are informed by their 
experience, values, and personalities.

Objectives 
We aim to test this notion by examining the effect of 
political values of CEOs and their top management 
team and ideology on innovation production in the 
firm.

Results 
• Republican CEOs and managers produce less 
patents.
• The patents produced by Republican CEOs and 
managers receive less patents.
• The patents produced by Republican CEOs and 
managers show smaller variability in terms of their 
originality and generality.

Methods  
• Innovation is measured by patents produced and 
the citations they receive.
• Political ideology is measured through an 
executive’s political contribution.
• We employ a Diff-in-Diff approach using 9/11 
Attacks as an exogenous shock to uncertainty.

Conclusion  
• Executive values matter
• Conservative (i.e. Republican) managers produce 
less innovation.

Selected References
• Briscoe, F., Chin, M. K., & Hambrick, D. C. (2014). CEO ideology as an
element of the corporate opportunity structure for social activists.
Academy of Management Journal, 57(6), 1786-1809.
• Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella, A. A. (2009). Strategic
leadership: Theory and research on executives, top management teams,
and boards. Oxford University Press, USA.

Abstract
We examine how managers’ political orientations and ideologies affect corporate innovative production. We 
conjecture that Republican managers are likely to have conservative personal philosophies that will spill over 
to their corporate decision-making. We find evidence to that effect.

VARIABLES

Number of 
Patents

(1)

Total 
Citations

(2)

REPCEO*Sep 11 -0.2321** -0.4215**
(0.025) (0.012)

Controls Yes Yes
Observations 10,088 6,449
Year FE Yes Yes
Firm FE Yes Yes
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The Effect of Customer Experience Management (CEM) on 
Customers’ Word-of-Mouth: Evidence from the Telecom 

Industry in Kuwait
*Abdullah J. Sultan, PhD  Adel A. AlWugayan, PhD 

Department of Management & Marketing, College of Business 

Objectives 
One of objectives is to
examine the effect of CEM
on customers’ word of mouth
in the telecom industry in
Kuwait. Also, the research
identifies important customer
experience (CE) stages to
help telecom companies
improve their CE stages.

Results 
Results of the full
structural model indicated
good fits (CFI = .96; GFI =
.94; RMSEA = .05). As
hypothesized, the direct
path from CEM stages and
customers’ trust is
significant (β = .78, SD =
.033, p < .001), supporting
hypothesis 1. Also, the
direct path from customers’
trust and word of mouth is
significant (β = .86, SD =
.023, p < .001), supporting
hypothesis 2.

Conclusion
This research studies CEM
in ways that enables it to
be a viable managerial tool
to improve customers’
word of mouth. The data
demonstrate that an
increase in customer
satisfaction with the
company’s CEM stages
will result in an increase in
their trust with the
company.  Also, as
customer’s trust increases,
their engagement in
positive word of mouth
increases.

*Abdullah Sultan, PO Box 5486, Safat, Kuwait; sultan@cba.edu.kw; 50350303 

Methods
An online survey was
administered to 1,930 mobile
users in Kuwait (1,078
females and 852 males; age
= 28.4 yrs; ranging from 12-
63 yrs). Participants
completed a CEM scale,
which included pre-, at-, post-
purchase, and service failure
stages. Also, customers’
word of mouth and trust were
measured using existing
scales (all scales used 7-
point Likert scale). A set of
reliability analyses indicated
that all scales were above
.88; confirming the reliability
of the scales. An SEM
analysis was used to analyze
the paths model.

Abstract
Genuine academic effort to study CEM with service providers in Kuwait has been virtually non-existent. This research attempts to fill this gap in ways 
that enables it to be a viable managerial tool to improve customers’ word of mouth. Therefore, the researchers argue that customer satisfaction with the 
company’s CEM stages has a positive effect on customers’ trust (Hypothesis 1). In addition, as customers’ trust increases, customers engage in more 
positive word of mouth (Hypothesis 2). To test for these hypotheses, the researcher surveyed 1,930 telecom users in Kuwait and utilized SEM analyses.  

References 
•Bharwani & Jauhari 
(2013)
• Holbrook (2006)
• Pine & Gilmore (1998)
• Pine & Gilmore (2011)
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The Effect of Nostalgic Packaging on Consumers’ 
Responses to Brand Evaluations 

 

*Abdullah J. Sultan, PhD 
Department of Management & Marketing, College of Business

Objectives 
The main objective of this
research is to examine how
nostalgic packaging
influences consumers’
responses to brand
evaluations. In addition, the
research is intended to
provide practical implications
for nostalgic brands in
Kuwait.

Results 
A set of ANOVA analyses
indicated that participants in
the nostalgic condition
(compared to non-nostalgic
condition) had higher
purchase intentions, word
of mouth, brand attitudes,
ad attitudes, and product
quality. Also, Baron and
Kenny’s (1986) procedure
using regression analyses
proved that these examined
relationships were mediated
by ad involvements. All p’s
<.05.

Conclusion
The research indicates that
companies wishing to obtain
the greatest impact from
packaging cues must take
into consideration nostalgia
effect and target consumers’
prior associations with the
brand. This strategy was
proven, in this research, to
influence consumers’
responses positively.

*Abdullah Sultan, PO Box 5486, Safat, Kuwait; sultan@cba.edu.kw; 50350303 

Methods
A lab experiment was
conducted on a sample of
393 undergraduate students
from Kuwait University (67
males and 326 females; age
= 21.3 yrs).In the experiment,
the researcher manipulated
one of KDD ads by using old
KDD ice-cream packages
(nostalgic) and new ice-
cream packages (non-
nostalgic). After viewing the
ads, participants completed
measures of purchase
intentions, word of mouth,
brand attitudes, ad attitudes,
and product quality (7-point
Likert scale). ANOVA and
regression analyses were
used to analyze the data.

References 
• Holbrook (1993)
• Muehling (2013)
• Muehling et al. (2014)

Abstract
Nostalgia, one’s sentimental longing for the past, has been utilized in marketing communications by a number of companies around the world because
of its positive effect on consumers’ responses. In this research, the nostalgia effect was operationalized in a lab experiment using nostalgic packaging
cues in ads. The findings from 393 undergraduate students from Kuwait University demonstrated that participants in the nostalgic (compared to non-
nostalgic) condition responded more positively to brand evaluations due to higher ad involvements. Implications for nostalgic brands are discussed.
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• Three themes emerged from the data collected about prepper’s consumption behavior.

Perceived Threat And Its Impact on Consumer Behavior 
Abdullah A. Aldousari1; Geraldine R. Henderson2; Elizabeth C. Hirschman3

College of Business Administration, Kuwait University; 2 Loyola University, Chicago, IL; 
3 Rutgers Business School, Newark and New Brunswick, NJ

Abdullah A. Aldousari: Dr.Aldousari@gmail.com, 
Geraldine R. Henderson: ghenderson5@LUC.edu, 
Elizabeth C. Hirschman: elizabeth524@aol.com

•A Consumer Culture Phenomenon

• Academic Perspective

• There’ve been studies on communal consumption 
centered around specific brands-- the Cult of 
Macintosh (Belk and Tumbat 2005), Harley Davidson 
(Schouten and McAlexander 1995), and X-Files 
(Kozinets 1997).

• No marketing studies on survivalists’ culture. Only 
few studies around the end of life among consumer 
researchers (e.g.Hirschman (1990), Price, Arnould,
and Curasi (2000));

• A handful of consumer behavior researchers 
employed terror management theory in their analysis 
(e.g. Behavioral: Ferraro, Shiv, and Bettman (2005);
IP: Maheswaran and Agrawal (2004); CCT: Bonsu 
and Belk (2003))

• In all of these studies, the terror under investigation 
affected only an individual or a local community
(Bonsu and Belk 2003). However, preppers anticipate 
a life-threating event that could lead to the collapse of 
society.

• This paper is an extension of these areas of research 
as it focuses on communal consumption that spans 
across many products and services in anticipation of 
a life-changing disaster. 

Just-world Theory (JWT)
 

Motivation
• Rewards/Penalty
• Forward-Looking/Better World
• Copious Spending

 

Pre-Terror (now)

Terror Management Theory (TMT)

Terror Stress Prepping
as a buffer

Prepping
as personal responsibility

Terror (Doomsday) Post-Terror 

You Reap 
What You Sow

“it's not a very comfortable road, 
that one that everyone is taking 
over there is MUCH easier, looks 
like it's downhill the whole way...” 

“Those who are snide and cynical 
about prepping will get what they 
deserve in the end, anyways…”

“I want to be here. I want to see this 
false paradigm collapse. I want to be 
a positive part of rebuilding the world 
without all of the corporate control, 
without all of the media brainwashing, 
without the "elite" mentality.”

"i have everything for full flavor and 
gourmet foods. If the world comes to 
an end... I'll be the only one standing 
there who has extra 100 lbs to lose 
[laughs]. Everyone else will be skin 
and bones" 

Preppers’  anticipation of a looming disaster 
consume every aspect of their life and makes 
it stressful. This is a never-ending task where 
a person gets more consumed the more 
he/she continues on this journey.  

This behavior can be explained by the Terror 
Management Theory (Greenberg, 
Pyszczynski, and Solomon 1986), which 
posits that human behaviors are motivated 
by the need to protect oneself against anxiety 
caused by the awareness of mortality (Bonsu 
and Belk 2003). 

Preppers believe that the world is ‘just’ and 
that people get what they deserve. The Belief 
in Just-world theory posits that people have 
the tendency to believe that the world in just 
where people get what they deserve (Lerner 
1980). 

This belief enables individuals to view the 
world as an orderly and stable place, which is 
necessary for commitment to long term goals 
(e.g. self-reliant) and day-to-day functioning 
(White, MacDonnell, and Ellard 2012).

Preppers spend copious amount of money 
in their preparation for post-apocalyptic 
world. It has been shown that human 
awareness of threat affects materialism, 
conspicuous consumption to enhance self-
esteem or support one’s cultural 
worldview(Arndt et al. 2004, Bonsu and 
Belk 2003). 

Thinking of doomsday causes preppers to 
reflect on the meanings and value of life, 
which may represent their pursuit of 
symbolic immortality through material 
possession (Hirschman 1990). 

“[We] have no other interest or 
purpose in life other than 
prepping for some Armageddon" 

“Because I spent a lot of time 
preparing for the worst case scenario, I 
can afford to be cheerful for the rest of 
the time”

“You have home owners 
insurance. You have car 
insurance. You have flood 
insurance.  What about food and 
power insurance? “

"Because we prep, we 
lost cars, we lost 
houses." 

The End is Near A Better World

• Ferraro, Rosellina, Baba Shiv, and James R. Bettman. "Let Us Eat and Drink, for Tomorrow We Shall Die: Effects of Mortality Salience and
Self‐Esteem on Self‐Regulation in Consumer Choice." Journal of Consumer Research 32, no. 1 (2005)

• Hirschman, Elizabeth C. 1990. "Secular Immortality and the American Ideology of Affluence." Journal of Consumer Research no. 17 (1):31-42.
• Holbrook, Morris B., and Elizabeth C. Hirschman. 1982. "The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun." 

Journal of consumer research:132-140.
• Muniz, Albert M., and Thomas C. O’Guinn. 2001. "Brand community." Journal of consumer research no. 27 (4):412-432.

Theoretical Implications
• Three overarching patterns emerged during data analysis that can be viewed through the theoretical lenses of terror 

management(TMT) and just-world theories(JMT) (as depicted in the diagram below). 
• Although TMT can explain the terror, stress and the use of prepping as a buffer, it does not explain preppers’ anticipation for “A 

Better World”. Thus, it only explains their behavior now in anticipation of doomsday (Pre-Terror).
• Similarly, JMT explains preppers’ sense of responsibility because the “End is Near” and their motivation is driven by their belief 

that “You Reap What You Sow” in a Post-Terror world, but it does not explain the terror and stress that preppers’ go through on a
daily basis.

• These findings also indicate that just by reframing an idea (i.e. prepping) from something that is personal (enhancing anxiety-
buffer) to something that is expected and required from everybody (personal responsibility), a relationship is established between
terror management theory and just-world theory. This link between the theories help explain preppers consumption behavior. 

.

Abstract

In 2012, a survey of individuals in over twenty 
countries showed that one in seven people worldwide 
believes the world will end during his or her lifetime 
(Michaud 2012).

The severe disruptions to modern conveniences (e.g., 
grocery stores, electrical grids, and subway systems) 
caused by hurricanes Katrina and Sandy, the 
Fukushima meltdown, and the Haiti earthquake 
revealed the difficulty of life without these services. In 
response to such events, a growing number of people 
have reevaluated their preparedness for future 
emergencies (Raasch 2012; Byrd 2012). This group of 
people is collectively known as preppers (Palmer 
2012; Cobb 2012).

Netnography is a qualitative method derived from 
ethnographic techniques to analyze the interactions of 
individuals through computer-mediated 
communications (Kozinets 2010).
• Netnography also allows for naturalistic observation. This 

approach is a more reliable way of data collection as 
consumers are in discussion with similar others.

• Atlas.Ti (a computer software) was used to collect and organize 
the data.

Data sources:
• American preppers Network
• TV Show Doomsday Preppers

Introduction

Objectives and Significance

Methods

Select References

Discussions and Conclusions

Findings

This study expands upon previously conducted terror management theory research by incorporating the just-world theory as a means through which to connect these two well-
established theories. Despite the theories’ well-established roots in psychology and despite rising interest among consumer researchers, the associations between existential insecurity 
and motivation have just begun to be explored. Three themes emerged that can help explicates this relationship. 
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Introduction  
• Consumer electronic manufacturers such as Apple and Samsung update

their product portfolio according to a predictable schedule, and many
consumers upgrade their devices with each update. For example, 24% of
iPhone 5s owners showed interest in upgrading to iPhone 6, just before
the launch time of the latter (The Wall Street Journal 2014).

Abstract
When a trade-in manager acquires used electronics for resale, it uses dynamic pricing on both the acquisition and retail sides to simultaneously manage
supply and demand. Motivated by the practice of a trade-in manager, we analyze a dynamic pricing problem, where not only the demand depends on the
dynamic selling price, but also the supply can be influenced through the dynamic acquisition price. A firm with fixed inventory is always under pressure to sell
the remaining inventory, yet when acquisition opportunities arise, the firm may become under pressure to acquire inventory in anticipation of a surge in
demand. We establish conditions under which the firm will find itself under pressure to acquire versus pressure to sell, and we also study how the arrival
pattern of acquisition and selling opportunities influences the optimal prices and the resulting profit.

Optimal Dynamic Pricing 
for Trade-in Programs

Mohammad Ghuloum*, Goker Aydin**, and Gilvan Souza**
* Quantitative Methods and Information Systems Department, College of Business Administration

** Kelley School of Business, Indiana University

• While the tenure of the first owner
typically lasts between 12 and 24
months, the actual life of the device
is much longer, leaving a significant
residual value at the time of upgrade.

Mathematical Model 

 
 

Expected contribution from sale 
� ��,Δ  

Expected contribution from acquisition 
� ��,Δ  

Carrying Over 

Profit from no event 

Profit from acquisition Profit from sale 

Marginal value of inventory: Δ �, � = � �, � − 1 − � � − 1, � − 1  
� �, � = � �, � − 1   

+�� � max
�� 

� �� Δ � + 1, � − �� + �� � max
�� 

�̅ �� �� − Δ �, �  

� �, � = max
��,��

�� � � �� � � + 1, � − 1 − �� + �� � �̅ �� � � − 1, � − 1 + ��
+ 1 − �� � � �� − �� � �̅ �� � �, � − 1

 

Results on Pricing 

Proposition: Moving from period � + 1 to �, the trade-in manager is under
pressure to acquire (i.e., increases prices) if and only if

�� �
�� �

≥ Ω1 �, �

Proposition: If �� � increases over time and �� � decreases over time,
then the trade-in manager will always decrease the prices at a given �

Results on Profit 

0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

0.50 2.30 2.05 1.84 1.68 1.50 1.35 1.22 1.12 1.03 0.96 0.90

0.45 2.67 2.35 2.07 1.83 1.62 1.44 1.29 1.17 1.07 0.99 0.92

0.40 3.07 2.66 2.32 2.02 1.76 1.54 1.37 1.23 1.11 1.02 0.94

0.35 3.54 3.06 2.62 2.25 1.94 1.68 1.47 1.30 1.17 1.06 0.97

0.30 4.22 3.56 3.00 2.56 2.17 1.85 1.60 1.40 1.24 1.11 1.01

0.25 5.11 4.23 3.54 2.94 2.45 2.07 1.76 1.52 1.32 1.18 1.06

0.20 6.47 5.25 4.26 3.49 2.86 2.36 1.97 1.67 1.44 1.26 1.12

0.15 8.63 6.83 5.40 4.31 3.44 2.77 2.27 1.88 1.59 1.37 1.20

0.10 12.54 9.63 7.36 5.63 4.37 3.42 2.70 2.18 1.80 1.51 1.31

0.05 22.18 16.26 11.72 8.43 6.16 4.56 3.42 2.64 2.09 1.72 1.45

0.00 208.6 99.80 48.81 24.87 13.76 8.17 5.19 3.56 2.61 2.00 1.63
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Conclusion 
For a trade-in manager who dynamically acquire and sell over a finite horizon: 
 

• When adjusting prices from one period to the next, the firm should ask whether 
it is under pressure to acquire; the answer depends on the arrival pattern. 

• Bulk acquisition yields higher profit than dynamic acquisition, unless most 
acquisition opportunities precede most selling opportunities. 
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Introduction Electronic commerce is now an important part 
of national and international trade and thus more controls are needed 
to ensure effective website design and an efficient way of servicing 
customers. Thus the material on a company website should be 
provided to satisfy the needs of worldwide customers whose search 
should be easy to perform; the data, of course, should be accurate and 
easy to understand. In our attempt to assess the “value” of a website, 
we decided to use a textual data mining tool. This led us to ask 
questions about the problems and potential of mining the contents of 
websites and to try to determine the difficulty in mining rather sparse 
and yet complex data. 

Objective our research attempted to answer two questions:  
1. Is it possible or reasonable to evaluate the effectiveness of the 
textual data mining process by finding how closely the clumps 
resulting from the use of the data mining tool on data downloaded 
from a corporate website is explained by the corporation’s self-
reported NAICS code?  
And, because of our answer to this, it was necessary to add:  
2. What has to be done to the downloaded data to allow a tool to 
clump the data meaningfully? 

Results  

Methodology First, we downloaded the legal statements 
of the Fortune 500’s websites and used CLUTO – a data mining tool 
to cluster our data; Second, we experimented to find the 
appropriate number of clusters needed to give good results in our 
experiments. Then, we attempted to improve the clustering by 
removing inappropriate material from the dataset. This involved 
removing words such as cookie (that occurs on most websites) or  
phrases like limited liability, abbreviations. As a final step, once we 
established an unbiased dataset, we added the self-defined NAICS 
codes for each company in the hope that we would find that 
companies had clustered into groupings that were in the same 
industry.   
  

Conclusion During our analysis of the rather large 
textual dataset we encountered many “strange” findings which 
we were able to clarify by applying manual analysis. The 
unstructured, complex, duplicative nature of the large datasets 
provided results that seemed inconsistent until we could tell 
why the software provided the results We found it necessary to 
make adjustments to the datasets to reduce errors caused by: 
Similar words, synonyms, and phrases such as Cookies, and Links 
which acted as discriminating leading to the clustering of 
unrelated industries. We feel this research is still in its infancy 
stage and a use of different data mining tools may serve as a 
great exercise to see if we get similar results. 

Abstract Although many interesting results have been reported by researchers using numeric data-mining methods, 
there are still questions that need answering before textual data mining tools will be considered generally useful due to the 
effort needed to learn and use them.  In 2011 up to 2013, we generated a dataset from the legal statements (mainly privacy 
policy and terms of use) on the websites of 475 of the US Fortune 500 Companies and used it as input to see what we could 
detect about the organizational relationships between the companies by using a textual data mining tool. We hoped to find 
that the tool would cluster similar corporations into the same industrial sector, as validated by the company’s self-reported 
North American Industry Classification System code (NAICS). Unfortunately, this proved only marginally successful, leading us 
to ask why and to pose our research question: What problems occur when a data-mining tool is used to analyze large textual 
datasets that are unstructured, complex, duplicative, and contain many homonyms and synonyms?  
In analyzing our large dataset we learned a great deal about the problem and fortunately, after significant effort, determined 
how to “massage” the raw dataset to improve the process and learn how the tool can be better used in research situations. 
We also found that NAICS, as self-reported by companies, are of dubious value to a researcher—a matter briefly discussed.  

selected References 
• Deng, J., Hu, J., Chi, H., and Wu, J. (2010)  An Improved Fuzzy Clustering Method for Text Mining, Proceedings of the 2010 Second International Conference on Networks 

Security, Wireless Communications and Trusted Computing, 1, 65-69. 
• Liu, Y., Wu, C., and Liu, M. (2011) Research of fast SOM clustering for text information, Expert Systems with Applications, 38, 9325-9333. 
• North American Standard Classification System, 2007 NAICS. United States Census Bureau [online] Available at: ( http://www.census.gov/eos/www/naics/)  
 

             Contact :  Abeer A. Al-Hassan Abeer  abeer@cba.edu.kw 

There are obvious overlaps and similarities of corporations in 
the same industry but, as NAICS are self-reported and not 
reviewed by anyone outside the organization, there was no 
guarantee that they collectively made good sense. The fact t 
hat they are used by US governmental and other statistical 
bodies despite their potential deficiency raises serious policy 
questions that require further examination. 

A Research Case Study: Difficulties and Recommendations 
 when Using a Textual Data Mining Tool 

Abeer A. Al-Hassan, Faleh Al-Shammiry, Edgar H. Sibley

Department of Quantitative Methods & Information Systems, College of Business Administration
Kuwait University, Haward University, George Mason University 
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Analysis of the Expectation of TQM Practices in Courier 
Service Providers in Kuwait: An Empirical Study

Raed Al-Husain and Wadie Al-Sayegh
Department of Quantitative Methods and Information Systems

Introduction  
TQM practices can help courier service 
providers to operate more effectively and 
efficiently and keep up with competition. 
Is this also the case in Kuwait?
Objectives 
•  Can TQM approach in Kuwait enhance
business performance for courier service
companies?
•
•

Results
The attitude of courier service industry in 
Kuwait toward TQM has no significant 
impact on business performance and 
customer satisfaction, resulting in an 
inability to reject the null-hypothesis.

Methods (Arial bold 40-44) 
The MPTQM model is used to develop a
questionnaire for survey analysis using
Mann-Whitney and Kruskal-Wallis non-
parametric tests.

Conclusion
The courier service industry in Kuwait is 
mainly dependent on government 
intervention and personal social 
networking rather than the actual quality 
of service provided.
References 
Azizzadeh, F., Khalili, K., and Soltani, I. 2013. Service Quality 
Measurement in the Public Sector (Ilam Province Post Office Case 
Studies). International Journal of Economics, Finance and 
Management, 2(1): 114- 121.  
•
•

Abstract
to investigate the attitude of courier service companies in Kuwait toward the application of total quality
management (TQM) approach and its effect on business performance and customer satisfaction.
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The Supply Chain Tuner Model: Achieving 
a Better Strategic Fit 

Raed Al-Husain and Reza Khoramshahgol
Department of Quantitative Methods and Information Systems

Introduction 
The effectiveness of a (SC) design is 
determined by how well it is aligned with 
the overall organizational competitive 
strategy in meeting customer needs.
Objectives 
•  Determine the optimal level of
efficiency and responsiveness of SC
design.
•
•

Results
An optimal SC drivers’ decisions were 
determined for an apparel company.  A 
“highly efficient” SC design was 
achieved.  The company can better tune 
their SC design to meet organizational 
strategy. 

Methods  
 A BIP model is developed and used 

to determine  the optimal SC design 
decisions.

 Develop an efficiency-responsiveness  
scale for SC design.

Conclusion (Arial Bold  40-44) 
The SC tuner model can help develop
different SC portfolios, each directed
toward various level of efficiency and
responsiveness.
References
• Beske, P., and Seuring, S. (2014), “Putting Sustainability into
Supply Chain Management”, Supply Chain management: An
International Journal, Vol. 19, No. 3, pp. 322-331.
• Manuj, I. (2011), “A model of supply chain and supply chain
decision‐making complexity”, International Journal of
Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41, No. 5,
pp. 511 – 549.
•

Abstract
A SC tuner model is proposed to find optimal combination of SC drivers for
ultimate strategic fit between organizational strategy and SC design.
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Goal Programming with Extended Factors for 
Portfolio Selection

Mehrdad Tamiz
mehrdad@cba.edu.kw

    QMIS/ College of Business

Method Goal Programming Model 

 

Factors:
• Risk (���)
• Return (���)
• Debt/Asset (���)
• Earnings per Share (���)
• Price/Book Value (���)
• Dividend Yield (���)
• Operating Cash Flow Ratio (���)

Conclusion  
The results of the experimentations show promising
signs for exploiting extended factors for stock
portfolio selection problems. Moving away from the
‘traditional’ risk and return factors and toward the
use of several factors for portfolio selection is
certainly worth further investigations. This
experiment shows that some of constructed
portfolios, with much less number of constituents,
outperform DJIA quite considerably in terms of their
performance measured by risk and return.

Abstract
We propose and examine the use of several stock related factors called extended factors for
portfolio selection. These factors that include the traditional factors of risk and return are
represented as objectives in weighted Goal Programming models. Several models with
passive and active target values and various weights for their unwanted deviational variables in
the achievement function are developed. The weights and the target values of the extended
factors represent decision makers’ utility towards their portfolio.

Portfolio 
Selection 

GP with Extended Factors  

Fundamental Decision Technical Decision 

DJIA Active  
Target Values 

Active 
Weightings 

Active 
Weightings and 
Target Values 

Active 
 Target Values 

Active 
Weightings 

Active 
Weightings and 
Target Values 

No. of Stocks 
Selected 8 7 7 5 6 4 30 

Overall Risk 0.0065 0.0092 0.0068 0.0060 0.0075 0.0054 0.0061 
Overall Return 

(%) 
0.16 0.07 0.18 0.01 -0.14 0.17 0.10 

Sum of 
Deviation 
from DJIA 

0.009 -0.004 0.013 -0.013 -0.035 0.011 
Not 

Applicable 

                                              ��� 
���
���

��� +
���
���

��� +
���
���

��� +
���
���

��� +
���
���

��� +   

     
���
���

��� +
���
���

��� +
���
���

���

Subject to:

�  
30

�=1

��� �� +  ��� −  ���    =  ���

�  
30

�=1

����� + ��� −  ���    =  ���

�  
30

�=1

����� + ��� −  ���  =  ���

�  
30

�=1

����� + ��� −  ��� =  ���

�  
30

�=1

����� + ��� −  ���  =  ���

�  
30

�=1

��� �� +  ��� −  ���   =  ���

�  
30

�=1

����� +  ��� −  ��� =  ���

���

30

�=1

= 1

 �� ≥ 0     � = 1, … , 30   ��� ��� � ��� � ��������� ≥ 0
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Pre-Service Teachers' Academic Achievement and Attitude towards Using Tablet PC in English Pronunciationالتحصيل ا�كاديمي لمعلمي ما قبل الخدمة واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب اللوحي في نطق اللغة ا�نجليزية   
After collecting and tabulating the data into an SPSS software, a descriptive 

statistics has been executed. Figuer (1) describes the sample of the study.

Figuer (1) : Means and Standard Deviations for the Experimental and the Control
Groups across Academic Achievement and Attitude

      

than the control group, which consisted of (60) participants, on academic achievement as well as attitude. 
In addition, the control group had higher standard deviation than the experimental group in both academic 
achievement and attitude. This study sought to investigate the effects of tablet PC-based instruction on 
pre-service teachers’ pronunciation skills and their attitudes towards pronunciation in a tablet PC-based 
delivery environment. The type of data in this study is post-de facto. The experiment was commenced and 
in the end, the instruments were administered to the subjects in the experimental and control groups. 

      -
ers’ academic achievement in English pronunciation who used tablet PC compared to their counterparts who did 
not?”, the following table shows the results produced by an achievement test for both groups on post testing 
manipulating an ANOVA test.

 

Figuer (2) : Analysis of Variance for mean differences between the treatment 
group and the control group

      The results from the table above indicate that there is a positive mean difference between the treatment 
group and the control group in the development of their pronunciation skills. A tablet PC-based pronunciation 

      As shown in  (2), the ANOVA test for the differences between treatment and control group mean 
scores on the performance test demonstrates the means for the experimental group mean, meeting the level 

tablet PC-based instruction into pronunciation.

      
teachers’ attitude towards English pronunciation who used tablet PC compared to their counterparts who 
did not?”, the attitudes towards pronunciation development tablet PC’ software were also investigated. 
Using data from SATI, the following table sums up the results:

: Analysis of Variance for mean differences between the treatment 
group and the control group on attitudes

      The scale used for measuring attitudes towards the tablet-PC’ software in pronunciation (Pronunciation P1), 

supporting the notion that tablet PC-based instruction bore positive effects on the students’ attitudes towards 

As shown in 

positive results as to the effects of the treatment tablet PC-based delivery pronunciation programme.

The problem underlying the present paper was to determine the effects of courseware in tablet PC-
based instruction method in pronunciation skills of pre-service teachers in the college of Education 
at Kuwait University and their attitudes towards using tablet PC during this experience. After completing 
courseware work, pre-service teachers in both the experimental and the control groups took part 
in an achievement test in pronunciation skills and measured by an attitude scale to determine the 
attitudinal impact of using tablet PC as an instructional tool. Findings revealed an improvement in 
pronunciation skills and in the development of a positive attitude in favour of tablet PC-based 
in
Key Words: Pre- Service Teachers- Academic Achievement- Attitude- Tablet PC.

Population and Sample:
      The total number of target population was (267) of pre- service English teachers. Subjects of the 

clustered of classes and randomly assigned to both the experimental and the control group. Previous 
achievement tests as well as observations of the students’ performance in Phonetics and Conversation 
indicated that the population of the study are normally distributed and there were no big differences 
between the subjects in their pronunciation skills. In order to check that the groups are not different from 
each other and to ensure that the variations due to the treatments and were not affected by extraneous 

ANOVA assumption, which is used in the analysis of result section.

Tools:
Pronunciation Multimedia App (PronunApp):

      The programme used is an app about PronunApp, which is designed for beginner to intermediate level 
students to provide necessary and basic tools to improve English pronunciation skills, manipulating 
English pronunciation training, listening pronunciation exercises, photos and graphics, practice words 
and sentences and interactive and exiting pronunciation games. The app was judged by a jury of experts 
in Kuwait University for validation purposes.

Digital Device (Tablet PC):

      Students were allowed to use any tablet they prefer, almost all of them used iPad, one of them used 
Samsung tab. PronunApp was available in both Apple and Android systems. The students were asked to 
download the app on their devices at the beginning of the study.

Instruments:
Scale of Attitudes towards Tablets Instruction (SATI):

when this is used for educational purposes. Five dimensions of SATI were included: students’ views 
towards computer interaction (INTERACT); students’ degree of involvement in the tablet PC’ activity 
(INVOLVE); students’ views on individualized instruction (INDIVID); students’ perceptions toward 
self-paced instruction (SELFPAC); students’ level of anxiety when working with tablet PC (IVDANX).  Each 

Uni
was calculated using test-retest method. 

æ Academic Achievement Test (AAT):

An achievement test was designed for the purpose of the current study and 
con

(20) marks. Faculty members for the department of curriculum and teaching 
methods, face validated the instrument. A pilot study was carried out on 

(10) students whose major is English teaching and out of the study 
sample. The reliability of the test was calculated using Alpha Cronbach 

indicated a reliable test.

Treatment
-

quenced in (16) sessions. Subjects of the study were 
(60) pre-service teachers equally assigned to their 

respective groups by random assignment, with 
no consideration to extraneous factors such 

as gender and ethnicity, which have been 
equated; all are Kuwaiti males, with sim-

ilar socio-economic backgrounds 
and similar attainment rates. The 

same content studied in Pro-
nunApp was extracted to 

be provided in a lecture-
based format for the 

traditional control 
group. 

This study aims at:
Investigating the effectiveness of tablet PC-based instruction into pronunciation skills in English 
students at the College of Education, Kuwait University.
Seeking to tap into students’ attitudes towards pronunciation upon training on tablet PC-based 
instruction.
Presenting classroom settings with innovative tablet PC’ technologies in order to promote the 
learning process.
Enhancing pre-service teachers’ tablet PC skills to be ready for their future schools.
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1
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MS

MS
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1
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F 
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.001
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Discussion

tablet PC-based instruction group and comparison group. Statistical tests indicated that project and comparison pre-
service teachers’ base performance scores and attitudes scores. However, the researchers’ observations together 
with performance assessment data, and attitudes scale data provide the three sources of evidence that the tablet 
PC-based instruction into pronunciation is successful in helping students learn the “new basics” and pronunciation 
skills necessary for the development of good listening and speaking skills in English that are at the core of the English 
department’s vision for students. Participant observation had it that students are more motivated, involved, interactive 
in class and engaged in classroom activities. 
      They also serve students taking greater responsibility for their own learning and collaborating more effectively with 

than the matched comparison group and that there was a trend towards higher scores in content mastery as well as on 
individual pronunciation skill areas. 
      The use of tablet PC’ software with varying activities in aural-oral input production and reception helped in providing 

2006) propose as a framework that supports a communicative-cognitive approach to teaching pronunciation. As digital me-
dia are used, students typically spend more time reviewing and revising the content of their learning lessons and develop 
a greater manipulation of their aural-oral skills. As well, using a software that establishes aural-oral communication goals 

and objectives that identify pronunciation needs as well as speech functions and the contexts in which they might occur 
(Kiraz & Ozdemir 2006; Mang & Wardley, 2012) is much helpful considering individualised, paced instruction, using 

more drill and practice, and even reproducing recordings of pre-service teachers’ voices for self-evaluation.
The activities in aural and oral training in the tablet PC’ software manipulated realistic segments and pieces 

of real-life discourse aiming for functional intelligibility, functional communicability, and enhanced self-
-

Furthermore, previous research also indicated that the learner’s attitudinal factors play a 

Smith, Sakamoto, Shimomura  & Wada, 2012; Rossing, Miller, et al. 2012). 
This may explain the relationship between enhanced pronunciation per-

formance and attitudes towards pronunciation teaching in a tablet 
PC-based learning environment. This is consistent with previous 

observations in the literature that nonlinguistic factors related 
-

ence achievement in pronunciation (Minoo, Mohammad 

Dr. Fayiz Aldhafeeri
Associate Professor for AppliedTechnology,

Training and Development

College of Education
Kuwait University

The tablets instructional experience made a positive difference in the skills

and attitudes of pre-service teachers in this study. However, without continual

reinforcement of the use of technology, skill level will not be maintained. Yet, time competes

with an already overwhelming course load in which students are learning theory, practice, and in

pronunciation, phonetics and conversational English.

Insights from the analysis of the results from this study leads to the following recommendations. The courseware 

programme for student teachers to allow maximum use of technology during the next years. Once students 

have taken the courseware, there should be continued emphasis placed on the importance of technology 

by requiring its use in all method and content courses. This continued practice would help sustain pre-service 

in teaching and learning. Therefore, it is imperative that TEFL professors are appropriately trained in the 

use of technology and be required and equipped to use technology in their daily teaching. This modelling 

will help keep technology in the forefront of the students learning experience.

æ

æ

æ



2016 مارس   21 العلمي -  الملصق  يوم 

28

Education  R esearch   Sector
Scientif ic  Poster  Day

March 21, 2016

 الخالصة
حولالكویتجامعةفيالتربیةبكلیةالمعلیمنإعدادبرامجفيالخدمةقبلالمعلمینرأيحولالبحثإلىالحالیةالدراسةھدفت
حیثللبحثأداةصممت.الكویتدولةفيالعادیةالتعلیممدارسفيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةدمجوتطبیقنجاحمدى

النتائجأشارت.عشوائیاتوزیعھاتم)150(أصلمن)144(عددھمالبالغالخدمةقبلالمعلمینرأيلقیاسمتغیراتأربعةتضمنت
الدمجالشامل،التعلیمالدمج،تطبیق،الدمجمدارسفيللتدریسالمتعلمینإعدادحولالمتغیراتفيإحصائیةداللةوجودإلى

التوصیاتووضعتالكویت،بدولةالعادیةالمدارسفيالدمجواقعلمعرفةبدقةتحدیدھاتمالدراسةھذهفياإلستنتاجات.بأنواعھ
 .العادیةمدارسفيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةدمجحولالمستقبلفيالبحثمنلمزید

 ةالمقدم
المناسبةالتربویةالممارساتیحدد،)Subotić & Anđić, 2014(تعلیمیاتوجھاأصبحمعاصراتربویاكنظامالدمجعالمیا،

 & ,McLeskey, Hoppey, Williamson(العادیةالتعلیممدارسفيالخاصةاإلحتیاجاتذويالطلبةتعلیمفيوالمستخدمة
Rentz, 2004(،ذويالطلبةتعلیمفيالمعنیةالتعلیمومؤسساتبرامجفياإلجتماعيوالتغیرالتعلیميالتغیرإحداثبھویقصد

ذويالطلبةجمیعلمساعدةتھدفمتنوعةتعلیمیةخدماتلتقدیمالعاديوالتعلیمالخاصالتعلیمإتحادخاللمنالخاصةاإلحتیاجات
التعلیمیةواحتیاجاتھملقدراتھموفقاوالتعلمالمدرسةداخلالتعلیمیةاألنشطةجمیعفيوالمشاركةالتفاعلعلىالخاصةاإلحتیاجات

)Rivera & Smith, 1997; Neary & Halvorsen, 1995(. 
دولةبالعادیةمدارسفيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةدمجحولالخدمةقبلالمعلمینرأيمعرفةإلىالحالیةالدراسةتھدف

البحثمنلمزیدالرئیسیةالنتائجوضوءالتوصیاتوتقدیممحددة،لمتغیراتوفقاالعادیةالمدارسفيالدمجتطبیقوقیاس،الكویت
 .الكویتبدولةالعادیةالمدارسفيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةدمجحولالمستقبلفي

 منھجیة البحث والنتائج

المعلمینالطلبةرأيلقیاسرئیسیةمتغیراتأربعةتضمنتللبحثأداةصممتحیثالوصفيالبحثمنھجعلىتعتمدالدراسةھذه
إلىتشیرالنتائج.عشوائیااختیارھاتم)150(أصلمن)144(عددھمالبالغالكویتبجامعةالتربیةكلیةبرامجفيالخدمةقبل

الخدمةقبلالمعلمینإعدادالدمج،تطبیق،المتعددةبأنواعھالدمجالشامل،التعلیممنكلحولالمتغیراتفيإحصائیةداللةوجود
 .)1،2،3،4،5(الجداولفيمبینھوكما،الدمجمدارسفيللتدریس

 مستوى الداللة معامل اإلتباط المحور قمرال
 0.000 0.657 الشاملالتعلیم 1
 0.000 0.735 المتعددةبأنواعھالدمج 2
 0.000 0.795 الدمجتطبیق 3
 0.017 0,440 الدمجصفوففيللتدریسالمعلمینإعداد 4

.ستبانةلإلبین كل محور والدرجة الكلیة نتائج معامالت االرتباط ): 1(جدول 

 .اإلستبانةبین النوع بمحاور ) t(المتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة، قیم ): 2(جدول 
 N Mean Std. Deviation T Sig الجنس المحاور

 التعلیم الشامل )1(
 580. 3.506 16.42 48 ذكر

  
.563 

 3.432 16.77 96 أنثى  

 الدمج بأنواعة المتعددة )2(
 1.230 3.135 15.50 48 ذكر

  
.221 

 2.738 16.13 95 أنثى  

 تطبیق الدمج )3(
 068. 2.760 17.46 48 ذكر

  
.946 

 3.162 17.49 95 أنثى  

إعداد المعلمین للتدریس في صفوف  )4(
 الدمج

 914. 3.803 16.96 48 ذكر
  

.362 
 3.597 17.55 94 أنثى  

 المجموع
 463. 10.062 66.33 48 ذكر

  
.644 

 11.369 67.23 96 أنثى  

 المحاور
Sum of 
Square 

df Mean Square F Sig 

 التعلیم الشامل )1(
Between Groups 0.26 2 0.13 

0.77 
  

.989 

Within Groups 1,700.38 141 12.06    

الدمج بأنواعة  )2(
 المتعددة

Between Groups 0.99 2 0.50 
1.12 

  
.943 

Within Groups 1,178.00 140 8.41    

 تطبیق الدمج )3(
Between Groups 60.65 2 30.32 

1.70 
  

.035 

Within Groups 1,237.06 140 8.84    

)4( 

إعداد المعلمین 
قبل الخدمة 
للتدریس في 
 صفوف الدمج

Between Groups 0.27 2 0.13 1.02 .990 

Within Groups 1,894.13 139 13.43    

 المجموع
Between Groups 201.63 2 100.81   .433 
Within Groups 16,861.68 141 119.59   

 .للفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة على حسب متغیر الصف الدراسيالتباین األحادينتائج اختبار تحلیل): 3(جدول 

 .المقارنات البعدیة  للكشف عن مصدر الفروق لمحور تطبیق الدمج تبعا لمتغیر السنة الدراسیة): 4(جدول 

 السنة الدراسیة

 Mean Difference (I-J) Std. 
Error Sig. 

 625. 1.014 497. ثانیة

 010. 517. *1.349 رابعة

 للفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة على حسب التباین األحادينتائج اختبار تحلیل): 5(جدول 

 مصدر التباین المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
f 

مستوي 
 الداللة

 التعلیم الشامل )1(
 10.52 7 73.63 بین المجموعات

داخل  0.525 0.88
 المجموعات

1627.00 136 11.96 

الدمج بأنواعة  )2(
 المتعددة

 6.35 7 44.43 بین المجموعات
داخل  0.626 0.76

 المجموعات
1134.56 135 8.40 

 تطبیق الدمج )3(
 8.62 7 60.34 بین المجموعات

داخل  0.478 0.94
 المجموعات

1237.37 135 9.17 

)4( 
إعداد المعلمین 
للتدریس في 
 صفوف الدمج

 19.95 7 139.68 بین المجموعات
داخل  0.164 1.52

 المجموعات
1754.71 134 13.09 

 المجموع
 78.33 7 548.30 بین المجموعات

داخل  0.718 0.65
 المجموعات

16515.00 136 121.43 

 والتوصیاتاالستنتاجات 
التوصیاتوضعتحیثالكویت،بدولةالعادیةالمدارسفيالدمجواقعلمعرفةبدقةتحدیدھاتمالدراسةھذهفياإلستنتاجات

بدولةالعادیةالمدارسفيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةدمجحولالمستقبلفيالبحثمنلمزیدالرئیسیةالنتائجوضوء
 :اآلتيتتضمنالتوصیاتھذه.الكویت

للدمجمؤشراتإلستخالصالمستفیضةالعلمیةالدراساتمنمزیدإجراءضوءفيالعادیةالمدارسفيالدمجتنفیذضرورة
 .علمیامثبتةتكونالتيللدمجالتعلیمیةالممارساتأفضلاستخدامعلىتعتمدالناجح
فيالدمجوتطبیقالشاملالتعلیمفيالمعنیةالعالمیةالمعاییرمعالمعلمینإعدادبرامجتوافقمدىحولبحوثإجراء

لقدراتھممناسببشكلالخاصةاالحتیاجاتذويللطلبةتعلیمیةخدماتتقدیمیضمنوفعالناجحبشكلالعادیةالمدارس
قادرینمعلمینصناعةمنالمعلمینإعدادبرامجلتمكینوالمیدانيوالنظريالعلميالتوافقتحقیقخاللمنواحتیاجاتھم

 .العادیةالمدارسضمنالمختلفةبأنواعھالدمجصفوففيالخاصةاالحتیاجاتذويالطلبةتعلیمعلى
ذويالطلبةوتعلیمدمجیخصفیماالعالمیةللمعاییرموائمتھامنللتأكدالعادیةالمدارسفيالتعلیمیةالمناھجتقییم

ذويالطلبةدمجإمكانیةحولإستطالعیةمسحیةدراساتإجراءوأخیراالعادي،العامالتعلیمنظامفيالخاصةاالحتیاجات
العلميتحصیلھمعلىتأثیرھامدىوقیاسالعادیةالمدارسفيوالبدنیةالعقلیةمستویاتھمبمختلفالخاصةاالحتیاجات

 .الكویتبدولةواإلجتماعيوالنفسي
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Introduction
Citizenship is one of the subjects that drew attention of sociologists and decision makers, politicians and educators around the world. Challenges of 21st century could not be neglected by the

world, in general, and the Arab world, in particular. The word “Citizenship” connotes a wide range of concepts and values learned from society, school, family, and society as a whole. Education is
entrusted with paying attention to promoting affiliation, national pride, plant citizenship and patriotism, defining rights and obligations for youth, care to practice such rights since childhood so
citizenship and patriotism became solid and part of individual’s personality and education, Thus education must be deliberate and purposeful under the supervisions of the government from
kindergarten until University education via integrating Citizenship principles in curriculums. Thus an individual will become responsible adult in his society in the future ( Al-Maamari, 2009)

Statistical Analysis
SPSS program used to conduct appropriate statistical analysis and processed statistically.

Purpose of study
In light of study problem and questions, the current study aims to analyze Social Studies and English language textbooks of the Intermediate School Stage in the State of Kuwait in order to identify
the number of Citizenship values and concepts taught in these textbooks. Considering the importance of values and concepts in enhancing Citizenship of students, this study will look for the
deficiency or negligence of some values and concepts regarding its appearance in these textbooks. More definitely the studies aim at the following: Objectives :
To identify Citizenship values and concepts in Social Studies and English Language textbooks of the Intermediate Schools in the State of Kuwait.
To identify Citizenship values and concepts those are not mentioned in Social Studies and English Language textbook.
To give suggestions and solutions to increase the amount of Citizenship values and concepts in Social Studies and English language textbooks in the intermediate stage.

methodology
Following the review of previous literatures and studies related to Citizenship values and
concepts, 30 values and concept were identified and set in a table including all these items,
repetition, ratio and categorization of such words according to its indication at
Intermediate school textbooks. Table No. (1) Indicate such values and concepts.

Table 1.Values and Concepts of Citizenship

Results 
The concepts most frequently mentioned in social studies texts were cooperation and the
Islamic creed while the concepts most often referenced in the English language texts were
loyalty, identity, social solidarity, and rights and obligations. These findings deal with similar
to the results of previous literature (Al Khayat, 1999; De la Caba and Alxurra, 2006; Faryha,
2004; Mubarak, 1994; Shanzaga, 2011) that found a concentration on social citizenship and
cooperation.
Many concepts of citizenship are clearly neglected in the intermediate school social studies
and English language textbooks that’s due to the curriculum committees in the ministry of
Education who decided that these values are enough and most urgent to be included in
these books, may be because of not seeing the future change of events and the important
values needed like volunteering in social and political campaigns.
The frequencies and percentages in the previous tables show a shortage of interest in a
number of concepts of citizenship, in spite of its importance for students and their future. All
agree that there is a lack of focus on citizenship values that students need to learn through
the curriculum of basic subjects such as social studies and English language. The researchers
would like to point out that although there are few concepts in the textbooks it is up to the
teachers to emphasize on the important concepts either it’s the lack of knowledge or the
lack of time in class .

This study aims to identifying the values and concepts of citizenship in the textbooks of social studies and English textbooks in the intermediate stage at State of Kuwait. The (30) values and concepts
of Citizenship were designed and applied on contents of sixth grade to ninth grade social studies and English language textbooks. The content analysis was used to determine the existence of
citizenship values and concepts in those books. Findings indicate that the citizenship concepts and values in social studies textbooks superior to the English language textbooks in terms of attention
to the following values and concepts of Citizenship (Affiliation - Cooperation - Justice and Equality - Security - maintaining public property). On the other hand it was observed the superiority of the
English language textbooks contents on social studies textbooks contents in terms of loyalty, identity, commitment, respect for law and order, the rights and obligations. More so, the both of social
studies and English language curriculums were unified in the neglecting the public freedoms, social solidarity, shura and democracy, altruism& sacrifice, tolerance, respect the opinions of others,
charity, protection of the Constitution, defending the homeland, interdependence & solidarity and common history &culture. The study recommends the reformulation of social studies& English
language curriculums of intermediate stage with a greater focus on the values and concepts of Citizenship, and to have series of research studies to analysis the contents of various curriculums at
levels of education; in order to assured the consistent of them with the needed values and concepts of Citizenship.
Keywords: citizenship, social studies & English language textbooks, middle school stage, affiliation, cooperation, justice, equality, loyalty, identity.

#                      Value or Concept 
1                         Affiliation 
2                            Loyalty 
3                           Identity 
4                       Commitment  
5  Social solidarity  
6           Rights and Obligations 
7                    Public Freedoms
8             Shurra and Democracy
9             Justice and Equality
10      Citizenship and Patriotism
11 Cooperation 
12           Altruism and Sacrifice

                       13 Tolerance
 14   Security and Stability
15                     Islamic Creed

#                    Value or Concept 
16                     Arabic Language 
17  Respect the Opinions of others
18                               Charity 
19        Protecting  the Constitution
20                        Public Interest 
21             Respect Law and Order
22                Defending Homeland 
23    Maintaining Public Properties 
24       Active Social Participation 
25                  Responsibility
26 Appreciating Community Efforts 
27                National Pride        
28    Independence and Liberation  
29   Interdependence and Social Solidarity
30      History and Common Culture

Conclusion 
In light of the results of the study the percentage of values and concepts essential to create good
citizen like Affiliation, identity, commitment, rights , and duties that reveal in the English
language subject. Public freedoms, We would like to add as researchers that curriculum
supervisors should emphasize on values by including the curriculum some special activities
related to it with practical experiences help for solidarity in social work which will reflect on the
students' personalities and add to their experiences.
democracy, justice &equality, citizenship and patriotism, tolerance, security and etc., are
important values of our youths, they should be educate and coach to practice these values in the
streets, by respecting the policeman, in order minimize crime rate and violence in the city. All of
these will shape a better future for our country. As researchers believed that these textbooks
needs urgent revision or replacement with new more practical modern textbooks to suit the
changes of events and needs of the Kuwaiti community in putting in mind the changes of the
Arabic spring, and how can we cop with these huge changes in our region with this in mind and
after reviewing the findings, it is recommended the modification of both social studies and
English language textbooks at the intermediate level to emphasize important concepts of
citizenship like loyalty, identity, commitment, social solidarity, public freedoms, democracy, and
altruism, respecting other’s opinions, respecting law and order, maintaining the Constitution, and
defending the homeland.
Conducting further research to verify the degree of concern about the concepts of citizenship in
the curriculum at the primary and intermediate level.
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ABSTRACTThis study explored the perceptions and attitudes of pre-service science teachers in the COE at KU about using concept/mind maps and its related apps as facilitative tools, for teaching and learning, in science education. 
The findings disclose that 74.2 percent of participants asserted being aware about concept/mind maps beforehand. However, the vast majority, 96.8 percent, affirmed that they are not aware about concept/mind mapping apps. The results also 
indicate that all participants were highly satisfied with utilizing concept/mind mapping apps in education, accordingly, their reaction-based satisfaction level was extremely positive and significantly high among all subgroups. The participants favored 
utilizing such tools for constructing their concept/mind maps over hand-drawing or regular desktop productivity apps. They also do believe that these tools are important constituents for promoting thrive and success in science education. 
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INTRODUCTION ICT has become a vital aspect of our world in various 
domains, including education. Concept/mind mapping apps have been recognized 
broadly to be very effective ICT tool in education for learners of all ages and in all subject 
areas, including science education. These apps can be utilized to deliver a distinctive 
visual display of how learners generate, categorize, arrange, associate, and synthesize 
information in order to construct on their existing knowledge. The apps also heighten 
motivation and inspire critical thinking and visual learning, as well as promote innovation 
and creativity. This kind of applications has the potential to create the keystone for solid 
and meaningful lifelong learning opportunities. 

OBJECTIVE The study’s objective was to explore the perceptions, attitudes, 
and willingness of pre-service science teachers in the COE at KU about using concept/mind 
maps and its related apps as facilitative tools, for teaching and learning, in science education.

RESEARCH QUESTIONS
1. Are pre-service science teachers at KU aware about concept/mind maps and its related apps?
2. Do KU’s pre-service science teachers utilize concept/mind maps and its related apps as 

facilitative tools in science education?
3.  Are KU’s pre-service science teachers satisfied with concept/mind maps and its related tools?
4. What are the complications associated with using concept/mind maps and its related apps?
5. Do KU’s pre-service science teachers believe that concept/mind maps and its related tools 

are useful ingredients for success in education?
6. How KU’s pre-service science teachers feel about their experience with concept/mind maps 

and its related apps as facilitative tools in science education?

SIGNIFICANCE Since 1977, when Joseph Novak published his educational 
theory underlying concept maps and how to construct and use them in education as a 
teaching, learning, and measurement tool, many research studies were conducted. These 
studies have recognized the significance of concept/mind maps and its related apps in 
enhancing education, generally, and for stimulating and improving science education 
specifically. However, after searching, retrieving, and reviewing literature for this study, the 
researchers found no evidence of such studies in AGCC and Middle East focusing on this 
topic neither in PK-12 education nor in higher education. The research presents the decision 
makers with empirical evidences that either sustain or challenge the application and 
integration of concept/mind maps and its related apps as facilitative tools in education. 

METHODOLOGY
Research Design A descriptive research design was used. In fact, the first level 
(i.e., reaction) of Kirkpatrick’s/Phillips’ classic 5-level evaluation research model was 
exploited to assess and validate the reaction-based satisfaction level of COE’s 
pre-service science teachers regarding the utilization and integration of concept/mind 
maps and its related apps as facilitative tools for promoting science education.  
Sample 31 female junior and senior undergraduate students from the COE at KU 
enrolled in one section of an undergraduate 300-level course entitled “Elementary 
Science Teaching Methods 0840-323” for the Fall semester of 2011-2012 academic year 
were requested to take part in this study. The sample represented various ethnic and 
academic backgrounds. The academic course is a compulsory requirement for the 
professional preparation of all pre-service elementary science teachers in the COE. The 
course is a 3-credit class taught the same subject content by the same instructor, using 
the same delivery method for instruction, traditional instructor-led face-to-face.
Data Collection The researchers introduced concept/mind maps to the participants 
at the middle of the Fall semester of 2011-2012. Each pre-service science teacher was 

asked to select a topic from Kuwait’s governmental science education curriculum in order 
to construct a supplementary hand-made concept/mind map related to that topic. Later 
on, the researchers encouraged the participants to utilize and integrate ICT tools in the 
formation process of their concept/mind maps, without endorsing any particular type of 
desktop productivity apps. Afterward, the researchers elaborated in their presentation to 
include detailed information about concept/mind mapping apps. The pre-service teachers 
were trained on utilizing and integrating one of the well-known concept/mind mapping 
apps. Again, they were asked by the researchers to use the app in the creation process of 
their maps. At the end of the deployment period, which took two months, the pre-service 
science teachers were asked to complete the Likert scale survey. Additional qualitative 
mode of inquiry (i.e., informal observations) was also used.
Methods of Analysis Various methods of analysis were used to scrutinize the  data. 
The descriptive analysis measures applied were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The inferential statistics procedures utilized, in order to scan for 
differences among the research’s questions and other factor variables (e.g., GPA, university 
grade level, type of ICT user, and type of learner), were ANOVA, Dunnett’s C multiple 
comparisons test, Scheffe’s multiple comparisons test, and independent-samples t-test. 

RESULTS
RQ.1 - Awareness %74.2 of participants asserted being aware about concept/mind 
maps before taking the academic course (M = 3.68, and SD = 1.326). However, the vast 
majority, %96.8, acknowledged that they are not aware about concept/mind mapping 
apps (M = 1.65, and SD = 0.551). The results of the inferential tests disclose no significant 
differences among the subgroups with respect to “GPA”, “University Grade Level”, and 
“Type of ICT User”. Nevertheless, pre-service science teachers’ responses to RQ-1 show 
significant differences among all subgroups with respect to “Type of Learner”, t(25.437) = 
2.703, p < 0.05, (p = 0.012).
RQ.2 - Utilization %87.1 of participants affirmed that they have just started using 
concept/mind maps (M = 4.06, and SD = 1.031) and regular desktop apps (M = 3.97, and 
SD = 1.169) in order to construct these maps during the academic course. All participants 
agreed that they have just started utilizing concept/mind mapping apps (M = 4.61, and SD 
= 0.495).  No significant differences among the subgroups were revealed. 
RQ.3 - Satisfaction All participants acknowledged that they were satisfied with 
using concept/mind maps and its related apps. However, the vast majority of them were 

not satisfied with neither creating hand-drawn maps (%90.3, M = 1.87, and SD = 0.562) 
nor constructing their mind maps using regular desktop apps (% 96.7, M = 1.87, and SD 
= 0.428). No significant differences among the subgroups were discovered.
RQ.4 - Complication All participants acknowledged that using concept/mind mapping 
apps for creating their mind maps was the easiest and most effective method (M = 4.74, 
and SD = 0.445), even though the majority of these specialized applications do not fully 
support Arabic language. Also, the participants affirmed that utilizing non-specialized ICT 
tools is much more difficult than hand-drawing. No significant differences among the 
subgroups were found. 
RQ.5 - Usefulness All participants conceded (M = 4.47, and SD = 0.319) that mind 
maps and its related apps are useful and valuable facilitative and enhancement tools for 
promoting thrive and success in education. No significant differences among the 
subgroups were disclosed.
RQ.6 - Reaction The reaction-based satisfaction level for all participants is significantly 
high with respect to their experience with concept/mind maps and its related apps (M = 
4.49, and SD = 0.271). No significant differences among the subgroups were observed. 

CONCLUSION Accordingly, the findings of this research delineate that 
there is sufficient demand for introducing and using concept/mind maps and its related 
application software as facilitative and enhancement tools in education at KU, specifically, 
and other higher education institutions, generally, as well as in Kuwait’s PK-12 education.

RECOMMENDATIONS
1. Teachers need to discover a different approach of looking at their pupils. They are 

encouraged to facilitate student-centered UDL environments. 
2.  A thorough teacher introduction, training, & support for using mind mapping apps is required.
3. Administrative-level commitment to mind mapping can be powerful sources of support. 
4. Creating an online virtual community where teachers and students are able to communicate, 

cooperate, and attain support from each other as well as from other educators. 
5. More emphasis should be given to other factors affecting the usefulness of mind maps 

and its apps as facilitative and learning enhancement tools such as: disability, grade 
level, point of implementation, instructional context, and ease of implementation. 

6. Promoting open-ended activities for constructing mind maps are preferable.
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:أسئلة الدراسة
ما مدى تقدیم كلیة التربیة للفرص التدریبیة 

االنتظامیة المتعلقة بالكفایات التدریسیة 
)  السؤال الثاني(والتقییمیة ) السؤال األول(

لمعلمي المعلم فیھا وذلك من وجھة 
نظرھم؟ وھل یختلف معلمو المعلم في 
تحدید مدى تقدیم كلیة التربیة للفرص 

التدریبیة االنتظامیة لھم في مجالي 
الكفایات التدریسیة والتقییمیة باختالف 

متغیرات الخبرة التدریسیة، والقسم العلمي، 
.)السؤال الثالث(والرتبة األكادیمیة؟ 

:بعض التعریفات االجرائیة
مخططة ومنظمة ھي مواقف : الفرص التدریبیة االنتظامیة

.ومتاحة لمعلم المعلم الكتساب أو تنمیة معرفة أو مھارة أو اتجاه
ھي معارف ومھارات : كفایة التدریس وفق النظریة البنائیة

واتجاھات یمتلكھا معلم المعلم لیساعد متعلمیھ على االستقصاء وبناء 
المعاني بدال من تلقیھم للمعلومات فقط، وییسر لھم كذلك إدراك أن 
المعرفة ھي المعنى الذي یكونونھ بصورة نشطة من خبرتھم ومن 

منظورھم السابق ومن تفاعلھم مع العالم حولھم، ویدربھم لیبنوا 
.ألنفسھم مفاھیم من أجل أن یصلوا إلى الفھم العمیق للمعرفة

ھي معارف ومھارات واتجاھات یمتلكھا : كفایة تدریس طریقة الحالة
معلم المعلم مرتبطة باستخدامھ لنھج استقرائي للتعلم متمثل في قیام 

ومن ثم قیامھم ) حالة(متعلمیھ بقراءة موقف أو حدث أو مشكلة تفصیلیة 
بصورة جماعیة أو بصورة مجموعات بمناقشتھا وتحلیلھا للوصول إلى 

 .حلول أو تكوین فھم أعمق لمجال تطبیقي معین تحت إشرافھ
 

 نتائج سؤال الدراسة الثاني

 نتائج سؤال الدراسة األول

تقاس كفاءة أي مؤسسة تعلیمیة بكفاءة ھیئتھا :مقدمة وإحساس بالمشكلة
وتحرص العدید من مؤسسات . التدریسیة وما تملكھ ھذه الھیئة من معارف ومھارات واتجاھات

التعلیم العالي على تطویر وتحدیث برامجھا التعلیمیة، وتستثمر جھودھا أیضا في تطویر مبانیھا 
إال أن ھذا التحدیث والتطویر قد ال یصاحبھ . وأجھزتھا وأدواتھا ومناھجھا والنظام اإلداري فیھا

بصورة متوازیة اھتمام تلك المؤسسات بتطویر وتنمیة قدرات الھیئة التدریسیة فیھا، وذلك 
انطالقا من إیمان القائمین على تلك المؤسسات بمسلمة أن عضو ھیئة التدریس في مؤسسة 

غیر أن . التعلیم العالي على درجة عالیة من الكفاءة العلمیة التي تؤھلھ للقیام بدوره المطلوب
الواقع یحتم علینا أال نقبل بھذه المسلمة بصورة آلیة؛ فالتغیر في طبیعة العملیة التعلیمیة وطبیعة 
المتعلمین، إلى جانب التغیر المتسارع في الظروف االجتماعیة والتقنیة والتعلیمیة، یتطلب قیام 

وینادي المفكرون في ھذا المجال بأھمیة . الھیئة التدریسیة في تلك المؤسسات بأدوار مستحدثة
تزوید الھیئة التدریسیة في تلك المؤسسات بكفایات تدریسیة وتقییمیة متنوعة وفعالة تؤدي إلى 

,Keeling & Hersh(تحقیق التعلم األفضل كما وكیفا  2011.( 

: أھم التوصیات
إنشاء مركز مختص بتطویر . 1

كفایات التدریس وكفایات التقییم 
لدى معلمي المعلم، واالستفادة من 

.خبرات المراكز العالمیة المماثلة
تبني معاییر جمعیة معلمي . 2

ووضع ) ATE(ِالمعلم الدولیة 
التطبیقات لھا وخاصة المتعلقة 

.بمعیار التدریس ومؤشراتھ
تبني كلیة التربیة برنامجا . 3

واضحا ومعلنا للتدریب االنتظامي 
. لمعلمي المعلم لدیھا

ربط نظام ترقیة معلم المعلم بما . 4
یحمل ویطبق من كفایات تدریسیة 
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واقع التدریب االنتظامي لتنمیة الكفایات التدریسیة والتقییمیة لدى معلم 
)ATE(لجمعیة معلمي المعلم " التدریس"المعلم في ضوء معیار 

الھوليعلي أسماعیل . د
كلیة التربیة –قسم المناھج وطرق التدریس 

 
ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى تقدیم كلیة التربیة في جامعة الكویت للف�رص التدریبی�ة ھدفت: ملخص
الكفای��ات التدریس��یة ف��ي مج��اليإلیھ��ا وذل��كالمنتس��بین)المعل��ملمعلم��ي(ألعض��اء ھیئ��ة الت��دریساالنتظامی��ة
بندا تعكس الكفایات التدریسیة والتقییمیة التي جاءت في اإلط�ار ) 21(مكونة من استبانةتم تصمیم . والتقییمیة
لكلیة التربیة في جامعة الكویت وما یتوافق معھا من مؤشرات لمعیار التدریس لجمعیة معلمي المعلم المفاھیمي

(ATE) . ع�دد (جمیع معلمي المعلم ف�ي كلی�ة التربی�ة المتواج�دین فعلی�ا عل�ى رأس عملھ�م شارك في الدراسة
وذل�ك (ANOVA)اإلحصاء الوص�في واختب�ار تحلی�ل التب�این األح�ادي تم تحلیل نتائج الدراسة باستخدام ). 84

إلى أن غالبیة معلمي المعل�م ف�ي كلی�ة التربی�ة نتائج الدراسة أشارت . إلیجاد الفروق بین المجموعات المختلفة
ف�ي مج�الي الكفای�ات التدریس�یة انتظامی�ةفي جامعة الكویت یرون بأن كلیة التربیة ال تقدم لھ�م فرص�ا تدریبی�ة 

لم تتوصل نتائج الدراسة إلى فروق دالة إحصائیا في متوس�ط آراء معلم�ي المعل�م ح�ول م�دى تق�دیم . والتقییمیة
القس�م العلم�ي، والرتب�ة كلیة التربیة للفرص التدریبیة االنتظامیة لھم تبعا لمتغیرات س�نوات الخب�رة التدریس�یة، 

.التوصیاتمنعدداقدم الباحث واألدبیات،تمت مناقشة نتائج الدراسة في ضوء .األكادیمیة
 
 



2016 مارس   21 العلمي -  الملصق  يوم 
Education  R esearch   Sector

Scientif ic  Poster  Day
March 21, 2016

32



التربية
Education  R esearch   Sector

Scientif ic  Poster  Day
March 21, 2016

Effectiveness of A Teaching Program Touch Math to Improve the 
Achievement Level of Students with Learning Difficulties in Maths

فاعلیة برنامج قائم على تعلم الریاضیات باللمس في تحسین
 المستوى التحصیلي لذوي صعوبات التعلم في الریاضیات 
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الدرجة - نسبة اإلتقانفھد

الجمع حتى عدد
نتائج المشارك فھد في مرحلة خط األساس(١٨)

ملخص الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى إختبار فاعلیة برنامج قائم على تعلم الریاضیات باللمس- Touch Math على 
إكساب تالمیذ المرحلة االبتدائیة – الصف الثالث - المفاھیم الحسابیة األساسیة لعملیة الجمع، إختیرت 
السدیم  مدرسة  من  الریاضیات  مادة  في  التعلم  بصعوبات  المشخصین  التالمیذ  من  الدراسة  حاالت 
اإلبتدائیة للبنین، وتكون عدد المشاركین في الدراسة  من (٣) تالمیذ تم تشخیصھم على أنھم من ذوي 
في  التحصیل  وإختبار  علیھم،  األطفال  لذكاء  وكسلر  إختبار  تطبیق  بعد  الریاضیات  تعلم  صعوبات 
الریاضیات. تم تطبیق البرنامج العالجي التربوي من خالل تصمیم الحالة الواحدة ذو الخطوط القاعدیة 
المتعددة عبر الحاالت Multiple-Baselin Design  ،  أظھرت النتائج فاعلیة البرنامج القائم على 
تعلم الریاضیات باللمس في تنمیة قدرات التالمیذ في المفاھیم الحسابیة األساسیة لعملیة الجمع بناتج ال 
یزید عن١٨، حیث تبین وجود تحسن ملحوظ في أداء التالمیذ، حیث تراوحت نسب إتقانھم قبل تطبیق 
البرنامج التدریسي ما بین (٢٥٪) إلى (٤٥٪) ،إرتفعت مع نھایة البرنامج التدریسي إلى ما بین (٩٥٪) 

إلى (١٠٠٪).

توزیع نقاط اللمس في البرنامج التدریسي
لكل رقم في منھاج ریاضیات اللمس رقم مناظر لھ من نقاط اللمس الموضوعة على ذلك الرقم حیث 
أنھ من المھم أن نقوم بإستخدام نفس النمط من النقاط لإلعداد من ١ إلى ٩. كل نقطة منفردة یجب لمسھا 
وعدھا لمرة واحدة بینما یتم لمس النقاط المزدوجة وعدھا مرتین والصفر لیس لھ نقاط لمس وال یعد.

-ثانیا : نتائج المشارك محمد بدأت تنخفض عند تطبیق إختبارات خط األساس حیث كان متوسط نتائجھ 
في إختبارات خط األساس السبعة ( م = ٣١٫٤٪) بینما كان المدى یتراوح ( المدى=٢٥٪-٤٥٪ ) ، 
ولكن نتائجھ بدأت باإلرتفاع بشكل ملحوظ في مرحلة التدخل عند تطبیق البرنامج التدریسي القائم على 
تعلم الریاضیات باللمس حیث كان متوسط نتائجھ في إختبارات مرحلة التدخل المكونة من أربعة عشر 
إختبار ( م = ٨٠٫٧٪) بینما كان المدى یتراوح ( المدى=٦٠٪-٩٥٪) ، وبعد خمس جلسات من إنتھاء 
للتأكد من ثبات المستوى عند المشارك حیث  التدخل )  التدخل تم تطبیق إختبار ( لمضاعفة  مرحلة 

حصل فھد على نسبة ٩٥٪.   

 - ثالثا: نتائج المشارك الولید بدأت تنخفض عند تطبیق إختبارات خط األساس حیث كان متوسط نتائجھ 
في إختبارات خط األساس العشرة( م = ٢٨٪) بینما كان المدى یتراوح بین ( المدى=٢٥٪-٤٠٪ ) ، 
ولكن نتائجھ بدأت باإلرتفاع بشكل ملحوظ في مرحلة التدخل عند تطبیق البرنامج التدریسي القائم على 
تعلم الریاضیات باللمس حیث كان متوسط نتائجھ في إختبارات مرحلة التدخل المكونة من أربعة عشر 
إختبار ( م = ٧٨٫٥٪) بینما كان المدى یتراوح ( المدى=٥٥٪-٩٥٪) ، وبعد خمس جلسات من إنتھاء 
للتأكد من ثبات المستوى عند المشارك حیث  التدخل )  التدخل تم تطبیق إختبار ( لمضاعفة  مرحلة 

حصل فھد على نسبة ٩٥٪.     

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
تستخدم الدراسة الحالیة األسالیب اإلحصائیة التالیة:

• المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والنسب المئویة: للتعرف على متوسط درجات كل تلمیذ 
على اإلختبار التحصیلي في الریاضیات قبل وأثناء تطبیق البرنامج التدریسي.

• إستخدام الفحص البصري Visiual inspection في تحلیل نتائج المشاركین في الدراسة بشكل 
یومي.

نتائج الدراسة
- فاعلیة برنامج قائم على تعلم الریاضیات باللمس لتحسین المستوى التحصیلي لذوي صعوبات التعلم 
في الریاضیات حیث تبین وجود تحسن ملحوظ في أداء المشاركین ، حیث تراوحت نسب إتقانھم قبل 
تطبیق البرنامج التدریسي ما بین (٢٥٪) إلى (٤٥٪) ، إرتفعت في نھایة البرنامج التدریسي إلى ما 

بین (٩٥٪) إلى (١٠٠٪).
- أوال : نتائج المشارك فھد بدأت تنخفض عند تطبیق إختبارات خط األساس حیث كان متوسط نتائجھ 
في إختبارات خط األساس األربعة ( م = ٤٢٫٥٪) بینما كان المدى یتراوح (المدى=٢٥٪-٥٥٪ ) ، 
ولكن نتائجھ بدأت باإلرتفاع بشكل ملحوظ في مرحلة التدخل عند تطبیق البرنامج التدریسي  حیث كان 
متوسط نتائجھ في إختبارات مرحلة التدخل المكونة من أربعة عشر إختبار ( م = ٨١٫٧٪) بینما كان 
المدى یتراوح بین ( المدى=٥٥٪-٩٥٪) ، وبعد خمس جلسات من إنتھاء مرحلة التدخل تم تطبیق 
إختبار ( لمضاعفة التدخل ) للتأكد من ثبات المستوى عند المشارك حیث حصل فھد على نسبة ١٠٠٪. 

المقترحات
- تطبیق البرنامج التدریسي القائم على استراتیجیة الریاضیات باللمس على تالمیذ صعوبات التعلم في 

في دولة الكویت بالصفوف األخرى كمرحلة ما قبل المدرسة.
- تطبیق البرنامج التدریسي القائم على استراتیجیة الریاضیات باللمس على تالمیذ صعوبات التعلم من 

ذوي اإلحتیاجات الخاصة اآلخرین كتالمیذ ذوي اإلعاقة الذھنیة الخفیفة، والتالمیذ التوحدیین.
تعلم  إستراتیجیة  على  القائم  التدریسي  بالبرنامج  الكویت  دولة  في  الریاضیات  مناھج  تضمین   -

الریاضیات باللمس لتمكین جمیع التالمیذ على إختالف مستویاتھم لإلستفادة من ھذه اإلستراتیجیة. 
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خطوات إجراء الدراسة
- إعداد اإلختبار التحصیلي والتحقق  من مؤشرات صدقھ وثباتھ.

- بناء البرنامج التدریسي القائم على تعلم الریاضیات باللمس والتحقق من مؤشرات صدقھ.
- زیارة مدرسة السدیم النموذجیة اإلبتدائیة بنین بمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة ومقابلة اإلدارة لتوضیح 

أھداف الدراسة .
- مقابلة التالمیذ وتطبیق اإلختبار القبلي علیھم ثم فرزھم بناء على نتائجھم باإلختبار القبلي وتم إختیار 

٣ تالمیذ الذین حصلوا على أقل درجات لیشكلوا عینة الدراسة الرئیسیة.
البرنامج  في  الواردة  المفاھیم  تشمل  التي  إختبارات  المكونة من ٤  األساس  إختبارات خط  تطبیق   -

التدریسي بشكل فردي على كل تلمیذ .
- تم التدخل على المشارك فھد من خالل تطبیق البرنامج بعد ٤ جلسات بینما إستمر كل من محمد 
والولید في خط األساس و إستمر محمد ٧ جلسات في خط األساس بینما إستمر الولید ١٠ جلسات  بناء 

على التصمیم متعدد األساس.
- بعد الجلسة السابعة لمحمد تم التدخل في تطبیق البرنامج التدریسي بینما تم التدخل للولید بعد الجلسة 
العوامل  التدخل ولیس  نتیجة  إرتفاع درجاتھم  أن  للتوصل  األساس  متعدد  بناء على تصمیم  العاشرة 

الدخیلة التي تؤثر على الصدق الداخلي . 
- تم تطبیق إختبارات مرحلة التدخل بشكل یومي على جمیع المشاركین بحیث یحتوي كل إختبار على 
Touch Math حیث  باللمس  الریاضیات  تعلم  برنامج  تطبیق  تدریسھا من خالل  تم  التي  المفاھیم 
تدرجت اإلختبارات بناء على الحصص الدراسیة في البدایة تكون اإلختبارات تحتوي أرقامھا على نقط 
على األعداد ثم تتدرج بأن یكون اإلختبار یحتوي أحد طرفي عملیة الجمع على النقط ومن ثم في النھایة 

یصبح المشارك قادر على حل اإلختبار بعبارات جمع ال تحتوي على نقط. 
- مقارنة مدة تقدم كل تلمیذ قبل وأثناء تطبیق البرنامج التدریسي بإستخدام الفحص البصري وحساب 

النسب المئویة للمشاركین الثالثة .
- بعد إسبوع من إنتھاء مرحلة التدخل یطبق إختبار ( مضاعفة التدخل ) على كل مشارك بحیث ال 

تحتوي عبارات الجمع فیھ على نقط لتأكید إستمرار المشارك على المستوى الذي أحرزه. 
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أھداف الدراسة
١- إختبار فاعلیة البرنامج القائم على تعلم الریاضیات باللمس في تحسین المستوى التحصیلي  لتالمیذ 

الصف الثالث االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في مادة الریاضیات .
مادة  في  التعلم  صعوبات  ذوي  لتالمیذ  التحصیلي  المستوى  لتحسین  تدریسي  برنامج  إعداد   -٢

الریاضیات بطریقة تعلم الریاضیات باللمس.

منھجیة الدراسة
تتبع الدراسة الحالیة المنھج التجریبي، حیث تسعى للتعرف على فاعلیة البرنامج التدریسي، وتعتمد 
 Multiple القاعدیة المتعددة عبر الحاالت الدراسة الحالیة على تصمیم الحالة الواحدة ذو الخطوط 
Baseline Design  ، حیث یتم فیھا دراسة الحالة الواحدة بدال من المجموعة وإثبات أن التغیر 
الملحوظ في مستوى الحالة یكون نتیجة مرحلة التدخل، ویقوم ھذا المنھج على تحدید مستوى كل تلمیذ 
على حدة قبل تطبیق البرنامج التدریسي، ثم دراسة مستوى تقدم كل تلمیذ خالل البرنامج التدریسي 
بشكل دوري. حیث یتم إخضاع الحالة لقیاسات متعددة قبل وأثناء تطبیق البرنامج العالجي وھذا یساعد 
على إثبات أن التحسن الذي حصل للمشاركین في الدراسة نتیجة للمعالجة ولیس جراء عامل الصدفة.

عینة الدراسة
 تكونت عینة الدراسة من (٣) تالمیذ مشاركین من مدرسة السدیم النموذجیة اإلبتدائیة بنین بمنطقة 
مبارك الكبیر التعلیمیة  وتم إختیارھم من جمیع تالمیذ الصف الثالث في المدرسة المشخصین على أنھم 
التحصیلي في  تلمیذا من خالل تطبیق اإلختبار  الریاضیات وعددھم (١٩)  تعلم  من ذوي صعوبات 

الریاضیات علیھم، حیث تم إختیار أقل (٣) تالمیذ تحصیال لیشكلوا أفراد المجموعة التحصیلیة.  

أدوات الدراسة
أوال: اإلختبار التحصیلي في الریاضیات

قامت الباحثة بإعداد اإلختبار الذي یقیس مستوى التالمیذ في المھارات األساسیة في الریاضیات للصف 
الثالث اإلبتدائي یتكون من (٤٠) مسألة، حیث یتكون اإلختبار من أربعة إختبارات فرعیة كل إختبار  
یتكون من (١٠) مسائل في جمع عددین الیزید ناتجھما عن ١٨ وقامت الباحثة بالتحقق من مؤشرات 

صدقھ وثباتھ.

ثانیا: إختبار وكسلر لذكاء األطفال
صورتھ  في  المقیاس  وتألف  الدراسة  في  المشاركین  على  األطفال  لذكاء  وكسلر  مقیاس  تطبیق  تم 
العادي وإثنان یستعملون كإختبارات  األصلیة من إثني عشر مقیاسًا فرعیًا (عشرة منھا في التطبیق 

إحتیاطیة) وقد صنف في مجموعتین المقاییس اللفظیة واإلختبارات األدائیة.

ثالثا: البرنامج التدریسي
أعدت الباحثة البرنامج التدریسي القائم على طریقة تدریس الریاضیات باللمس Touch Math في 
عملیة الجمع وتم تعریبھ بما یالئم أھداف الدراسة بعد أخذ الموافقة من المؤسسة القائمة على إعداد 

. Touch Math البرنامج
 Universal المنطلقات النظریة للبرنامج التدریسي: تم إعداد البرنامج ضمن التصمیم العالمي للتعلم -
للتدخل  اإلستجابة  من  الثانیة  المرحلة  في  وطبق  الفئات  جمیع  لیالئم   Design for Learning
Response to Intervention للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم لمادة الریاضایات وھم في مرحلة 

خطر من الفشل الدراسي ویھدف التدخل لمنع الفشل االكادیمي لھؤالء التالمیذ.

نتائج المشاركین في الدراسة في مرحلة خط األساس و مرحلة التدخل ومضاعفة التدخل

Contact 
Eman Alaradi, Master - Email: eman-alaradi@hotmail.com - Tel: +965 99714721

١٢٣٤٥٦٧إختبار خط األساس
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الدرجة - نسبة اإلتقانمحمد

الجمع حتى عدد
نتائج المشارك محمد في مرحلة خط األساس(١٨)

١٣٤إختبار خط األساس
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الدرجة - نسبة اإلتقانالولید

الجمع حتى عدد
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نتائج المشارك الولید في مرحلة خط األساس
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 أسباب التحاق الطلبة بمؤسسات التعلیم العالي الخاصة في  
 دولة الكویت في ضوء بعض المتغیرات

الكندرينبیلة یوسف . د
كلیة التربیة–قسم اإلدارة والتخطیط التربوي 

مقدمة 
الحتیاجاتتلبیةالخاصةالعاليالتعلیممؤسساتإنشاءعلىالدولمنالعدیدحرصت
السنواتفيتتزایدأصبحتوالتيالثانویةلمخرجاتتعلیمیةفرصتوفیرمنالمجتمع
االستثماروتشجیع.الكبیرةاألعداداستیعابعلىالحكومیةالجامعاتقدرةوعدماألخیرة،

.المؤسساتتلكتأسیسفيالخاصالقطاعبتعاونالعاليالتعلیممجالفياالقتصادي
2000عام)34(رقمالقانونصدرالخاصة،العاليالتعلیممؤسساتأھمیةمنطلقومن

العاليالتعلیمأھدافتحقیقإلىتھدفوالتيالكویتدولةفيالخاصةالجامعاتبإنشاء
الخاصةالجامعاتمجلسمرسومصدركماالمجتمع،خدمةفيیسھمبماالتطبیقيوالتعلیم

بقواعدیتعلقمابكلویختص.بالدولةالخاصةالعاليالتعلیممؤسساتعلىلإلشراف
المنشآتإنشاءطلباتفيوالنظرالخاصة،التعلیمیةالمنشآتبإنشاءالترخیصوإجراءات
أدائھا،ومراجعة  برامجھاواعتماداألكادیمي،االعتمادمتطلباتوتحدیدالخاصة،التعلیمیة
.المنشآتتلكفيالدراسیةالبرامجفيتوافرھاالواجبوالشروطالمعاییرواعتماد

 
الدراسةأھداف

.الكویتبدولةالخاصةالعاليالتعلیمبمؤسساتالطلبةالتحاقأسبابعلىالتعرف-1
آرائھمتوضیحفيوجنسیاتھمالطلبة،ونوعالمؤسسة،نوعمنكلتأثیرعلىالتعرف-2

.المؤسساتبتلكالتحاقھمأسباببشأن

ملخص
منالخاصةالعاليالتعلیمبمؤسساتالدارسینالطلبةآراءعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت
لتحقیقمیدانیةدراسةإجراءتموقدالخاصة،والكلیاتبالجامعاتالتحاقھمأسبابحیث
عینةعلىاالستبانةووزعتبندا،)23(منتكونت،استبانةإعدادخاللمنالدراسةھدف

أنأوضحواالطلبةأنعنالدراسةنتائجأسفرتوقدوطالبة،طالبا)1280(منتكونت
العاليالتعلیممؤسساتفيالدراسةمجالاختیارنحودفعتھمالتياألسبابمنالعدیدھناك

العلميللتطورالتعلیمومواكبةاألجنبیة،باللغةالدراسةفيالرغبة:منھاالخاصة،
وتطورفیھا،للدراسةالقبولعلىالحصولوسرعةالحریة،أجواءوتوافروالتكنولوجي،

العمل،سوقاحتیاجاتمعتتناسبالتيالتخصصاتمنالعدیدووجودالدراسة،أسالیب

   
   

 
   
   

   
   
   

الدراسةمنھجیة
علىللتعرفوذلكالدراسة؛أھدافلتحقیقالتحلیليالوصفيالمنھجاستخدامتم

دولةفيالخاصةالعاليالتعلیمبمؤسساتالتحاقھمأسبابحولالطلبةنظروجھة
أداةتـطبیقمنعلیھاالحصولتمالتيالبیاناتتحلیلإلىباإلضافةالكویت،
منتكونتعشوائیةعینةعلىاالستبانةطبقتوقد.العینةأفرادعلىالدراسة
:ھيالكویت،بدولةالخاصةوالكلیاتالجامعاتبعضمنوطالبةطالب1280

Gustوالتكنولوجیاللعلومالخلیججامعة-1
AUKاألمریكیةالجامعة-2
AOUالمفتوحةالعربیةالجامعة-3
BHCKالكویتبوكسھلكلیة-ACK          5االسترالیةالكلیة-4
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  التوصیات
فيالعاملینالخاصةالعاليالتعلیممؤسساتمخرجاتجودةمستوىبمتابعةاالھتمام-1

.لھمالمھنیةالكفاءةمستوىعلىللتعرفوالخاصةالحكومیةالدولةقطاعاتمختلف
سوقاحتیاجاتوفقمعینمجالفيالمتخصصةالعاليالتعلیممؤسساتبإنشاءاالھتمام-2

فيیسھممماوالتقنیات،والھندسةالطبفيالنادرةالتخصصیةوالوظائفالمھنمنالعمل
.الدولةقطاعاتفيللعملمتمیزبمستوىمخرجاتتأھیل

منخفضةتكلفةذاتربحیةغیرعالتعلیممؤسساتإنشاءعلىالخاصالقطاعتشجیع-3
الطبقیةالفوارقوتقلیلبھاااللتحاقمناالقتصادیةالمستویاتمختلفمنالطلبةلتمكین

لاللتحاقالداخلیةالبعثاتعلىالحصولعلیھمتنطبقالالذینالطلبةوخاصةالطلبةبین
.الخاصةالعاليالتعلیمبمؤسسات

المجتمع؛مؤسساتمختلفمعالصلةبتوثیقالخاصةالعاليالتعلیممؤسساتتھتمأن-4
توافرھاالواجبوالمھاراتوالخبراتالمخرجاتونوعیةتخصصات،مناحتیاجاتھالمعرفة
احتیاجاتتوفیرفيیسھمبماللطلبةالمیدانيالتدریبفرصتوفیرفيمعھاوالتعاونلدیھم،

 .وعملیاعلمیامؤھلةمخرجاتمنالمجتمعمؤسسات

 

بتلكااللتحاقشروطأنیفسروھذاللدراسة،قبولعلىالحصولسرعةأیضاالعواملومن
مثلالحكومیة،بالمؤسساتااللتحاقشروطمنأسھلیكونقدالتخصصواختیارالمؤسسات

إلىإضافةالثانویة،فيمرتفعمعدلعلىالحصولبھاااللتحاقیتطلبوالتيالكویتجامعة
معدرجتھاتحتسبوالتيواإلداریةالعلمیةالكلیاتلبعضالمحددةاألكادیمیةالقدراتاختبارات

االلتحاقمنیمكنھمالمماالطلبةبعضنسبةتقلوقدالمكافئ،المعدلالحتسابالثانویةنسبة
لاللتحاقالخاصةللجامعاتیلجئونوبالتاليالمتفوقین،للطلبةوخاصةفیھا،یرغبونالتيبالكلیة
.مثالكالھندسةفیھایرغبونالتيبالكلیة

وفقا لمتغیر االستبانةما الفرق بین استجابات أفراد العینة على بنود : السؤال الثاني
ونوع المؤسسة؟النوع، والجنسیة، 

والطالبالطالباتمنكلنظروجھاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھالدراسةأوضحت
ذاتفروقوجودإلىالدراسةأشارتلكنالخاصة،العاليالتعلیمبمؤسساتالتحاقھمأسبابحول
طلبةلصالحوذلكالخاصة،والكلیاتالجامعاتفيالدارسینالطلبةنظروجھةبینإحصائیةداللة

بوكسھلكلیةطلبةلصالحالخاصةالكلیاتطلبةبینالنظروجھاتاختلفتكما.الخاصةالكلیات
الخلیججامعةطلبةلصالحالخاصةالجامعاتطلبةبینالنظروجھاتاختلفتوأیضاالكویت،

الطلبةبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةأشارتكما.والتكنولوجیاللعلوم
.الكویتیینالطلبةلصالحوذلكالكویتیین،وغیرالكویتیین

 المراجع

الدراسةنتائج 
ما أسباب التحاق الطلبة بمؤسسات التعلیم العالي الخاصة في : السؤال األول 

دولة الكویت؟  
حظيوقدالخاصة،بالجامعاتالطلبةالتحاقعلىالمؤثرةالعواملمنالعدیدھناك
استجابةعلىبندا11حظيبینماالطلبة،منمرتفعةاستجابةعلىبندا12

العاليالتعلیمبمؤسساتالطلبةالتحاقعلىالمؤثرةالعواملأھمومنمتوسطة،
وقداإلنجلیزیة،اللغةوخاصةاألجنبیةباللغةالدراسةفيالطلبةرغبةھوالخاصة

تتمالخاصةوالكلیاتالجامعاتمعظمإنحیث.مرتفعةاستجابةالبندھذاحقق
منفیھاالملتحقینالطلبةأغلبیةأنیفسرربماوھذااإلنجلیزیة،باللغةفیھاالدراسة

الدراسةاستكمالسھولةیرونوالذیناإلنجلیزیةباللغةإلماملدیھمالذینالطلبة
مناإلنجلیزیةباللغةالمتفوقینالطلبةمنالعدیدوجودإلىإضافةذاتھا،باللغة

المقرراتمنالعدیدوجودوكذلكوالخاصة،الحكومیةالثانویةالمدارسمخرجات
الملتحقینالطلبةأغلبیةأنكمااإلنجلیزیة،باللغةالطلبةمستوىلتقویةالتمھیدیة

والذینواألمریكیةاإلنجلیزیةالخاصةالثانویةالمدارسخریجيمنالمؤسساتبتلك
ھناكیرونالحیثاإلنجلیزیة،باللغةالجامعیةالدراسةاستكمالعلىیحرصون
 الثانیةالمرتبةالبندھذاحققوقدذلك،فيصعوبات

 
الرقم 

 
البنود

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة االستجابة

مرتفعة 3,921,078أرغب في الدراسة باللغة األجنبیة-1
مرتفعة 3,891,454ألنني خریج مدرسة أجنبیة أو خاصة في المرحلة الثانویة-2
مرتفعة 3,651,115مواكبة نظام التعلیم للتقدم العلمي التكنولوجي-3
مرتفعة 3,601,219توافر أجواء الحریة في المؤسسة-4
مرتفعة 3,591,162سرعة الحصول على قبول للدراسة فیھا  -5
مرتفعة 3,581,153تطور أسالیب الدراسة في المؤسسة-6
مرتفعة 3,571,135یوجد بھا تخصصات تتناسب مع احتیاجات سوق العمل-7
مرتفعة 3,531,186سھولة اختیار التخصص العلمي الذي أرغب فیھ-8
مرتفعة3,531,146تطور مستوى الخدمات واألنشطة الطالبیة-9

أرغب في تجریب الدراسة في مؤسسة ذات ثقافة أمریكیة، أو -10
بریطانیة، أو استرالیة

مرتفعة 3,521,195

مرتفعة 3,521,136تناسب أوقات الدراسة مع التزامات ظروفي العملیة-11
مرتفعة 3,501,177كفاءة وجودة مستوى التدریس-12
متوسطة 3,481,333بدیل عن الدراسة في الجامعات الخارجیة-13

متوسطة3,481,171سرعة الحصول على الوظیفة في سوق العمل-14
العتقادي أن مخرجات التعلیم الخاص أفضل من مخرجات التعلیم -15

الحكومي
متوسطة 3,471,204

متوسطة3,421,214مرونة أعضاء ھیئة التدریس وسھولة التواصل معھم-16
متوسطة 3,371,481حصولي على بعثة دراسیة من الحكومة-17
متوسطة3,331,328جاذبیة المناخ الثقافي للمؤسسة-18
متوسطة 3,231,208لدي القدرة على تمویل الدراسة-19
متوسطة3,111,423جاذبیة جمال مبنى المؤسسة-20
متوسطة 3,101,412عدم قبولي بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة-21
أرغب بدراسة تخصص غیر متوافر في مؤسسات التعلیم العالي -22

الحكومیة
متوسطة3,091,279

متوسطة3,091,189سھولة دراسة المقررات الدراسیة-23

 )1(الجدول 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة االستجابة مرتبة تنازلیا

 لبنود أسباب االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي الخاصة
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:الملخص
 

االبتدائیةالمرحلةفيالعامالتعلیممعلماتاستخدامواقعالدراسةھذهتناولت
التواصللشبكاتالتعلیمیتینواألحمديحوليبمنطقتيوتحدیداً الكویتبدولة

استخدامتموقد"المدرسةواألسرةبینالربطفيوتطبیقاتھااالجتماعي
؛لھاكأداةاإلستبانةاتخذتوالتي،الدراسةاھدافلتحقیقالوصفيالمنھج

العــــامفياالبتدائیةالمرحلةفيمعلمة)1000(منالدراسةعینةوتكونت
وأسفرت.عشوائیةبطریقةاختیارھنتم؛م2013/2014الدراســـــي

التواصلشبكاتاستخدامنحوعالیةإیجابیةاتجاھاتوجودعنالنتائج
،الدراسةمحاورجمیععلىبالمدرسةاألسرةلربطوتطبیقاتھااالجتماعي

تعزىالمعلماتآلراءإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجوأشارت
حوليمنطقةلصالحالدراسةمحاورجمیععلىالتعلیمیةالمنطقةلمتغیر

لمتغیرتعزىالمعلماتآلراءإحصائیةداللةذاتفروقووجود،التعلیمیة
دلتكما،األقسامرئیساتلصالحالدراسةمحاورجمیععلىالوظیفيالمسمى
لمتغیرتعزىالمعلماتآلراءإحصائیةداللةذاتفروقوجودعلىالنتائج

الموادوفي)اإلسالمیةالتربیة(معلماتلصالحاألساسیةالموادفيالتخصص
أظھرتكما،)الموسیقیةالتربیةمعلمات(لـــصالــح)األساسیةغیر(الفنیة

تعزىالمعلماتآلراءالدراسةمحاورجمیععلىفروقوجودعدمالنتائج
المعلماتآلراءفروقوجودالنتائجتظھرلمكما،المتعلمینجنسلمتغیر
تمالدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائجضوءوفي.الخبرةسنواتلمتغیرتعزى
.الصلةذاتوالمقترحاتالتوصیاتبعضتقدیم

:مقدمة
والتوعیةالتثقیفوسائلوأسرعأھممنالعالمیةالمعلوماتشبكةاستخدامعدی

األمورأولیاءبینجیدهاتصالآلیاتلخلقتطویعھایمكنالتيوالتواصل
المعلوماتیةالتكنولوجیاھذهأن"كما.المدارسوإداراتوالطالبوالمعلمین

،والسیاسیةواالقتصادیةاالجتماعیةالمختلفةبأبعادهاجتماعيسیاقفيتعمل
   مـــــنھاواإلفادةالتكــنــولـــوجیاھذهالستیعابمھیأالسیاقھذایكونأنوالبد

تمدقدااللكترونیةاالجتماعيالتواصلومواقع)2001:58،صالح(."
بشأنوإخطارھماألمورأولیاءمعالتواصلأجلمنجدیدةبأدواتالمدارس
صارلذا.،ونشاطاتھاممارساتھابكافةفیھاالتعلیمیةالعملیةعنوأوالدھم

التواصللشبكاتاستخدامھنحیالالمعلماتآراءعلىالتعرفالضروريمن
تعلیميتواصلمنیحققھقدلمابالمدرسةاألسرةلربطاإللكترونیةاالجتماعي

.ذلكتحقیقأجلمنفرصةالتكنولوجیااستخدامیكونوأن،بنـَّاءوتربوي

:الدراسةمشكلة 

أھمیة  استخدام   شبكات التواصل االجتماعي  وتطبیقاتھ�ا ف�ي رب�ط األس�رة ما 1.
بالمدرسة من وجھة نظر المعلمات ؟ 

ـ�� م��ا مج��االت اس��تخدام المعلم��ات لش��بكات التواص��ل االجتم��اعي  وتطبیقاتھ��ا 22.
للربط بین األسرة والمدرسة ؟

أثر استخدام المعلمات لشبكات التواصل االجتماعي  وتطبیقاتھا لربط األسرة ما 3.
بالمدرسة ؟ 

توج��د ف��روق ذات دالل��ة احص��ائیة ب��ین  آراء  المعلم��ات ح��ول  اس��تخدام ھ��ل  4.
ش���بكات التواص���ل االجتم���اعي وتطبیقاتھ���ا  ل���ربط األس���رة بالمدرس���ة   وفق���ا  

-جنس المتعلمین –المسمى الوظیفي –المنطقة التعلیمیة (للمتغیرات  التالیة 
أكث��ر ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي اإللكترونی��ة -س��نوات العم��ل––التخص��ص 

؟ ) وتطبیقاتھا استخداماً  

 :الدراسةأھداف 
على مجاالت استخدام المعلمات لشبكات التواصل االجتماعي التعرف 1.

 .وتطبیقاتھا  في الربط بین األسرة والمدرسة 
إلى الفروق بین المعلمات  حول استخدامھن لشبكات التواصل التعرف 2.

االجتماعي  وتطبیقاتھا للربط بین األسرة والمدرسة  تبعا  لبعض  المتغیرات  
-التخصص  –جنس المتعلمین -المسمى الوظیفي –المنطقة التعلیمیة ( 

 ) .  أكثر شبكات التواصل االجتماعي  استخداما ً  –سنوات العمل 
على التوصیات المقترحة لالستخدام  األمثل لشبكات التواصل التعرف 3.

.االجتماعي  وتطبیقاتھا للربط بین األسرة والمدرسة 

: الدراسةمصطلحات 
 Social Network Serviceالتواصل   االجتماعیة  وتطبیقاتھا شبكات 
SNS) (: 

منظومة من الشبكات "مواقع التواصل االجتماعي بأنھا " راضي " یعرف 
التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء موقع ) Wep2( اإللكترونیّة تستعمل تقنیة 

خاص بــــھ، و من ثم ربطھ من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء 
)  .23: 2003راضي ، ".( آخرین لدیھم االھتمامات والھــوایات نفسھا 

 : الدراسةمنهج 

اعتمدت الدراسة الحالیة عل�ى الم�نھج الوص�في التحلیل�ي ، وال�ذي ب�دوره یس�تخدم 
المق���ابالت واالس���تبیانات لمعرف���ة اآلراء والتص���ورات وبالت���الي ی���تم التوص���ل إل���ى 

.البیانات والتفسیرات التي في ضوئھا یتم استخراج النتائج 

الدراس���ة م���ن جمی���ع معلم���ات مجتم���ع تك���ون: مجتم���ع  الدراس���ة
،)4465( و البالغ ع�ددھن " األحــــمدي " المرحلة االبتدائیة في منطقة 

التعلیــمیـ�ـة "  حــــ�ـولي " جمیع معلم�ات المرحل�ة االبتدائی�ة ف�ي منطق�ة و 
بم�ا .   م  2014/ 2013ف�ي الع�ام الدراس�ي )  025( البالــ�ـغ ع�ـددھن 

.معلمة ) 7490( یـشكل العدد اإلجـــمـــالــي 

 :الدارسةعینة 

معلم��ة   م��ن )1000( اختی��ار عین��ة الدراس��ة النھائی��ة  المكون��ة م��ن   ت��م 
" معلم���ات المرحل���ة االبتدائی���ة  بم���دارس البن���ین و البن���ات ف���ي منطقت���ي  

«بدولة الكویت " التعلیمیة "  حولي " و "  األحمدي 

ثالث�ة وتض�منت استخدام االس�تبانة ك�أداة للدراس�ة ، م : أداة الدراسة
:كالتاليمحاور 

أھمی��ة اس��تخدام المعلم��ات لش��بكات التواص��ل االجتم��اعي  :  األول المح��ور 
 .وتطبیقاتھا في الربط بین األسرة والمدرسة  ، وتكون من عشرة بنود 

مج��االت اس��تخدام المعلم��ات لش��بكات التواص��ل االجتم��اعي  : المح��ور الث��اني 
 .وتطبیقاتھا في الربط بین األسرة والمدرسة وتكون من عشرة بنود 

أث���ر اس���تخدام المعلم���ات لش���بكات التواص���ل االجتم���اعي :  المح���ور الثال���ث 
.وتطبیقاتھا في الربط بین األسرة والمدرسة وتكون من عشرة بنود  
مواف�ق ( وتم تحدید طریقة  االستجابات باستخدام مقیاس لیكرت الخماس�ي 

.) غیر موافق بشدة  –غیر موافق  –محاید  –موافق  –بشدة 

 : اإلجراءات

الحص��ول عل��ى األوراق الخاص��ة بتس��ھیل المھم��ة بع��د توقیعھ��ا م��ن ت��م 1.
.مكتب العمید المساعد للشؤون االكادیمیة 

عل��ى موافق��ة قط��اع البح��وث التربوی��ة واس��تخراج التص��اریح  الحص��ول 2.
 .المطلوبة بعد ختم االستبانة

الحص���ول عل���ى التص���اریح الخاص���ة بموافق���ة  المن���اطق التعلیمی���ة ت���م 3.
لتطبی���ق األداة ف���ي م���دارس المرحل���ة االبتدائی���ة ) ح���ولي –األحم���دي (

.التابعة لكل منطقة 

اس��تخدام برن���امج الـحزمـ��ـة االحــصائ���ـیة  :أس��الیب المعالج��ة  اإلحص���ائیة 
التكرارات الحس�ابیة و -االصـــدار العشرون" SPSS" للعلوم االجتماعیة 

-Frequency )( النس���ب المئوی���ة لتك���رارات  العین���ة  Percent-
وانحرافات )  Means( مقاییس النزعة المركزیة من متوسطات حسابیة 

-اإلحص��اء االس��تنتاجي للدالل��ة-) Standard deviation(معیاری��ة 
للف����روق ب����ین المتوس����طات ف����ي المجموع����ات )   T-Test( االحص����ائیة  

( تحلی�ل التب�این األح�ادي االتج�اه -المستقلة للمقارنة بین متغی�رات الدراس�ة 
One - Way  ANOVA  (-االرتباطات)Correlation .(

   :النتائج

إلى أن المتوسط الحسابي آلراء )   7( تشیر النتائج المبینة  بالجدول رقم 
 المعلمات  للمحور األول جاء  مرتـــفـــعا ، 

إل�ى أن المتوس�ط الحس�ابي آلراء المعلم�ات  ) 8( نتائج الجدول  رق�م تشیر 
في المحــور الثـــاني جاء  بدرجة مرتفعة ، 

إل�ى  أن المتوس�ط  الحس�ابي آلراء المعلم�ات  ف�ي )    9(  نتائج الجدول رق�م تشیر 
جاء مرتفعا) اثر االستخدام ( المحور الثالث 

 

على وجود فروق ذات داللة إحص�ائیة ف�ي آلراء المعلم�ات  ) ت ( نتائج اختبار ودلت  

ف��ي  جمی��ع مح��اور االس��تبیان وھ��ى أھمی��ة "  األحم��دي " و " ح��ولي " ف��ي مح��افظتي

االس��تخدام ، و مج��االت االس��تخدام و أث��ر االس��تخدام لمواق��ع التواص��ل االجتم��اعي ف��ي 

حیث كانت قیم ت لھ�ا جمیع�ا ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د المدرسة، الربط بین األسرة و 
الف�روق ف�ي المح�اور ال�ثالث لص�الح معلم�ات وكان�ت ، ) α  ≥0.05(مستوى داللة  

الفروق ف�ي المح�اور الثالث�ة لص�الح رؤس�اء األقس�ام  وجاءت منطقة حولي التعلیمیة؛ 

كما دلت نتائج اختبار ف على عدم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین آراء  .أیضا

.المعلمات في نوع البرنامج المفضل في التواصل االجتماعي 

 :  لتوصیاتا

ق��وانین  تحم��ي المعل��م عن��د اس��تخدامھ ألي ش��بكة الكترونی��ة او تطبی��ق ف��ي س��ن 1.

التواص��ل م��ع ول��ي األم��ر بم��ا یض��من ل��ھ ع��دم التع��رض لإلس��اءة و تش��جیعھ عل��ى 

 <حریةممارسة عملھ بكل 

بإنشاء مواقع الكترونیة خاصة لكل مدرسة وإعطاء اسم ورقم تسلس�لي االھتمام 2.

 .وحمایتھامعروف لكل معلم ومعلمة حتى یعمل المعلم تحت مظلة وزارة التربیة 

 قائمة المراجع والمصادر

االجتماعی�ة للتعل�یم والت�دریب نین�غش�بكة  تطویر وتقی�یم ) . 2013( ألیف ، محمد  
 TOJDE   ISSN-مجل�ة التركی�ة ،  التعل�یم ع�ن بع�د. عل�ى االنترن�ت المراقب�ة 

االس������ترجاع بت������اریخ . 21الم������ادة 1: الع������دد14: المجل������د 1302-6488

 م5/11/2013:

مكتب��ة . الكوی��ت. الف��یس ب��وك والش��باب العرب��ي ) . 2012. ( ج��رار، لیل��ى أحم��د 

 . 1ط .الفالح للنشر والتوزیع 

Fullan ,M & Ballew, A . ; Leading in a Culture of 

Change Personal Action Guide and Workbook, Jossey-

Bass; San Francisco;2004. 

Gary,  W. &  Witherspoon, R. ( 2011) the Power of Family 
School Community Partnerships.  

 alrashidi@hotmail.com-Maryam: للتواصل مع الباحثة 

استخدام معلمات التعلیم العام في المرحلة االبتدائیة بدولة الكویت واقع  
 المدرسةلشبكات التواصل االجتماعي  وتطبیقاتھا في الربط  بین األسرة و 

جیاللي بو حمامة . اشراف  د                                             مریم محسن غالب  البراك الرشیدي         
 جامعة الكویت -كلیة التربیة  –جامعة الكویت                         قسم أصول التربیة -كلیة التربیة  –قسم أصول التربیة               

التكرارات الحسابیة و النسب المئویة و المتوسطات الحسابیة لبنود )  7( جدول رقم 
 )  أھمیة االستخدام( المحور األول 

التكرارات الحسابیة و النسب المئویة و المتوسطات الحسابیة لمحور ) 8( جدول  
 مجاالت  االستخدام

التكرارات الحسابیة و النسب المئویة و المتوسطات الحسابیة )  9(  جدول رقم  
 لمحور أثر االستخدام
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draiko1@hotmail.com

 مـــدة الــســقــوط
الدریعيســامي األستاذ الدكتور

جامعة الكویت-كلیة الحقوق-المدني أستاذ القانون 

 مــلخص البحث  
 

للوقتلیسأنھالرومانيالقانونفيالقاعدةكانت
علىینبغيحیث،األفـرادحقوقعلىأثرثمة

  مرورمعثم،الزمنطالمھمابدینھیفي  أنالمدین
  ھذهو  ،  المسقط  التقادم  بمدةتسمىما  ظھرتالوقت
  الحاجةظھرت  ثم  .  االنقطاعو  للوقف  تخضع  المدة

حاسمة  مدةإیجاد  إلي  ،العشرینالقرنخالل  ،
ھذهوالسقوطمدةتسمیتھاعلى  أصطلحللنزاعات

  وال  الوقف  تقبل  ال  التقلیدیة  الناحیةمن  المدة
  تحظلمالسقوطمدةإنالحقیقةفي.االنقطاع
الدراسات  إن  حیث،  الفقھمن  كبیر  باھتمام
  من  أھمیتھامن  الرغمعلىجداً نادرةبھا  المتعلقة
المتعلقةبالدفوع  المحاكم  تعجإذ،  العلمیة  الناحیة

  كانالموضوع  لھذااختیارناإن.السقوطبمدة
 ً ؛األسئلةمنجملةعناإلجابةإليالحاجةمننابعا

  نظام  لھایوجد  ھلو؟السقوطبمدة  المقصودما
على  محافظة  ظلت  ھلو؟  بھا  خاص  قانوني
  الكبیرةالتطوراتمن  الرغم  على  القانونينظامھا

التقادمبمدةعالقتھاحقیقةماو؟بھالحقتالتي
 ؟  المسقط

 

 أھــداف  الـبحث 
 :یــليماتحقیقإلىالبحثیھدف

 .السقوطمدةماھیةتحدید-1
   .السقوطمدةبوجوداالعترافتملكالتيالجھةبیان-2
 .الـســقوطلـمـدةالقــانونيالنظـــامتحدید-3
 .المسقطالتــقادمبمــدةالـسقوطمــدةعــالقةبـیــان-4
مـدةوالمسقطالـتقــادممــدةبینالـتفـرقــةمـعیــار-5

 منھجیة  البحث .الـسقـوط
 .تأصیلي ومنھـــج تحــلیــلي 

 النـتـائـــج
مـدة  وجود  لتبریرمنطقيوفلسفيأساسیوجدال:أوالً 

 .السقوط
 ً مـدةبینللتفرقةدقیقعلميمعیاریوجدال:ثانیا

. المسقطالتقادممدةوالسقوط
 ً مدةبانقطاعیقبلالفرنسيالمشرعكانإذا:ثالثـا

السقوطمـدةبوقفیقبلأنأولىبابفمنالسقوط
 التــوصیات 

ومتماثلتین  المدتینأنباعتبار  الدراسةھذهفيالباحثیوصي
  الذي1985  فرنسافي  BADANTAIR   قانونصدور  بعد  السیما

  لذلك،المضرورحقلحمایةالسقوطمدة  انقطاعجوازعلىنص
  تخضعبحیث،  المدتین  لتوحید  الكویتي  المشرع  یتدخلأننتمنى

  لمـدة  بالنسبةالحال  ھو  كما  الوقف  و  االنقطاع  إلي  السقوط  مدة
  القانونغرارعلىالمضرورحقلحمایةذلكوالمسقطالتقادم

 .الفرنسي
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:التــوصیات
یسمىماتبني  إلي  البحث  ھذاخالل  منالباحثیوصي

بالتقادمالتمسكیمنعنحوعلىللعقارالعینيبالتسجیل
العینيبالسجلالعقارتسجیلتمإذابحیث،الملكیةلكسب
یكسبأنللغیر  یجوز  ال  ثم  ومن،محصنة  الملكیة  تكون

   .المدةبمضيالملكھذا

 :أھداف البحث
 :یھدف  البحث  إلى  تحقیق  ما یــلي 

 .معرفة  مدى  تأثیر  الوقت  على  الحقوق المالیة1)
 . عرض  مبررات اكتساب  الحق  بمضي  المــدة 2)
دحض  الحجج  التي  سیقت  لتبریر  سقوط  الحق  3)

 .بمضي  المــدة   
 

:النتائج
عدم  سالمة  المبررات  التي سیقت  لتبنى  فكرة  سقوط : أوالً 

 .الحق  بمضي  المدة 
عــدم  مالئمة  فكرة  سقوط  الحق  بمضي  المدة  مع : ثانیاً 

بھاقـواعـد األخـالق والتطور  التكنولوجي  الھائل التي   تمر 
.المجتمعات الحدیثة   

:البحثمنھجیة
 .تحــلیــلیة ونـقدیة 

:الملخص
Historiquement dans les sociétés primitives, la propriété 
individuelle n‘ existait pas. L’immeuble appartenait  à tous les 
membrs de la tribu, de la famille.  
Aux premiers temps de Rome, chaque individu cultivait une 
parcelle déterminée. Il  y  avait un  partage de jouissance, mais la 
propriété de la terre restait toujours collective. Au cours du 
temps,  la  propriété individuelle est apparue tant  à Rome que 
dans tout l’ Occident, surtout  à  l’ époque féodale.  La 
Révolution française  reconnaît la propriété individulle, la 
considérant comme  un  droit natural. 
Cependant, force est de constater que la situation de fait pénètre 
de plus en plus dans la vie  juridique.  Ainsi en matière civile, le 
législateur  français   définit la prescription acquisitive comme 
moyen  d’ acquisition de la propriété immobilière. Alors que, 
sous l’ influence du droit islamique, le  législateur  koweitien  a 
considéré que  l’ écoulement du temps, dans certaines 
conditions,  entraîne la non-audition, de l’action . Il en découle 
que la propriété immobilière  même inscrite est toujours 
menacée par la  possession. Il est certain que  cette attitude 
législative ne se réalise pas sans difficultés puisqu‘ il en résulte 
une situation paradoxale . Comment  peut-on en effet justifier  
qu’une situation de fait soit prise en compte par la loi, au point 
qu’il  lui arrive de triompher d’ une  situation de droit ? Nous 
envisageons cette question dans une premiere section. Dans un 
seconde section, nous nous demanderons si le développement 
des sciences juridiques  n’ est  pas remis en cause par de telles 
justifications. 
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What makes regulation ‘good regulation’ ?
Hessa Abdullaziz Alfuraih

Private Law / College of Law

Introduction
Regulation is considered to be a significant policy tool that aims at directing the society in the pursuit of 
achieving policy objectives that  underpin regulations. It is, moreover, a sophisticated technique in that it 
involves different players from policy makers to enforcement officers cutting across different sectors and 
institutions from governments and administrations to public and businesses. 

In a globalized world, regulation intends to attain policy objectives within sophisticated areas and
correlations causing complexed direct and indirect impacts.

Discussion
Upon observing the concept of regulation and the regulatory cycle, the research concluded that 
good regulation entails ensuring a good regulatory’ process’ and a good regulatory ‘product’ which 
would, collectively, amount to good regulation. 

Regulation as a ‘product’
• Rule formation: Designing the forms of rules plays a significant role in achieving the underlying policy

objectives. Prescriptive detailed rules are believed to be easier in enforcement for their determinacy,
though, might quickly become outdated for being over or under inclusive. Principle-based rules, on the
other hand, are more flexible, however, their generality may cause uncertainty as they trigger different
interpretations and accordingly different applications.

• Regulatory clarity and consistency: The main objective of regulations is to be complied with in order
to attain the underlying policy objectives. Regulations should be, therefore, designed in a way that
could be reasonably clear an consistent to be applied by the addressees. Nevertheless, we
occasionally encounter unclear or inconsistent regulations.

Regulation as a ‘ process’
• Pre regulatory procedures: Proposed regulations require careful pre-scrutiny and IMPACT

ASSESSMENTS in order to ensure reaching the required outcomes and preventing the occurrence of
unintended ones. Pre regulatory procedures should also include stakeholders’ consultation as this
consultation is in itself considered to be a matter of ‘legitimacy’ which is based on the fact that as long
as regulation is affecting some parts of the society, the voice of those likely to be, directly or indirectly,
affected has to be heard in the pre-regulatory process. In addition to the benefit of enhancing their
voluntary compliance to the regulations, stakeholders’ consultation generates other advantages in that
it is a source of data and information specially if the regulated industries are complexed. It also
contributes to identifying unintended effects and practical problems.

• Post regulatory procedures: There should be an evaluation that assesses to what extent the
regulation succeeded/ failed in achieving the policy objectives as intended on the one hand, and if any
unintended consequences have occurred on the other. The implemented regulation might, moreover,
prove to be even counter-productive and should also be scrutinized (see Kuwait labor law case -
figure1). The post regulatory evaluation may, as a result, require regulatory adjustments to maintain
the regulation as ‘good regulation’.

Conclusion 
Good regulation is truly an outcome of trade- offs. Thus, regulators should not purport to craft an ‘optimal’ regulation 
because it simply does not exist unless from a specific dimension which does not entail being optimal as a whole. 
Hence, what should be focused on in the discourse of good regulation is the development of good reconciliation 
strategies and tradeoffs guidelines.

Objectives

Regulation is a prominent state’s tool to control, direct and
shape the societies attitude. In today’s sophisticated world,
attempts must be made to
Identify the notion of good 
regulation and to highlight
any deficiencies in its 
presumed features. 
                                   

Methods

References (include):
• Baldwin R et al, Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice (OUP 2013).
•Baldwin R, ‘Why Rules Don’t Work’ (1990) 53 Modern Law Review 321-337.
•Department for Business, Innovation and Skills, Better Regulation Framework Manual
(London, March 2015).
•European Commission, Better Regulation Guidelines (Strasbourg, 19.5.2015).

Abstract
There is no recipe for good regulation. However, as the literature on regulation is evolving and beginning
to have a distinct shape, identifying principles of good regulation may be achievable whether relating to the
regulation as a process or as a final product. The research suggests that there is no ‘optimal regulation’ as
what is optimal from a specific perspective may not be so from another which entails reconciliations in
order to reach a better off solution. What is sought to be reached, therefore, is a good regulation and not
the best regulation.

Findings and recommendations

• rule formation
Good rule formation would be a matter of balance between the advantages and 
disadvantages of prescriptive detailed rules on one hand and principle-based rules on 
the other. Both the frequency of change in the regulated industry, and the level of good 
faith to comply with regulations are factors in determining the better rule form. In general 
, an approach towards hybridization between the two forms would amount to a better 
regulation. 

• Regulatory consistency
Good level of communication among relevant regulators would contribute to delivering 
consistent rules, as the regulators’ different views would be reconciled in the pre-
regulatory process instead of being clashed within the regulations. Therefore, it would 
serve in producing consistent regulations, setting a well-established governance 
framework that sets, inter alia, convenient standards of regulators’ communications or 
consolidations in accordance with the level of complexity and correlation of the regulated 
industries. Moreover, regulation, specially those targeted to the public, should be written 
in plain language and not lawyers’ language. 

• Pre regulatory procedures
- Stakeholders‘ consultations: One of the common ongoing concerns regarding 
consulting stakeholders is the risk of regulators being captured by stakeholders, 
therefore, there should exist some objective guidelines in consultations that take into 
account this risk (see figure2)
- Impact assessments:  the cons of pre assessments might, sometimes, outweighs its 
pros. In emergency cases, for example, (e.g. the occurrence or the continuation of 
national security threats or incidences), the cost of impact assessments (risks) would be
higher than the benefits and thus a good regulation in this case would probably be a 
‘fast regulation’. However, this must be limited and linked to the emergency situation and 
not as a n excuse to exploit this situation. (see figure 3)

• Post regulatory procedures
There should be a balance between the regulatory adjustments and the regulatory 
stability. Therefore, constant amendments, as  a result of post evaluation, may not be 
preferable if it evades regulations’ stability. consequently, a balance must be struck 
between the benefits of regulatory amendments and the benefits of regularity stability 
and certainty. Hence, if other techniques may serve in rebalancing the outcomes of 
regulations to maintain as required, then these techniques would be favoured over 
constant regulatory amendments to ensure the value of stability and certainty. Such 
techniques include providing specific compensation schemes, or even being passive 
and leaving it to the market to do the rebalance. 

Figure 3 : Emergency situations may be viewed as ‘golden 
phases’ by the governments to impose what would otherwise 
be a controversial regulation, as the general public would 
view any intervention at this stage as justified. In Kuwait, an 
unprecedented regulation commanding a compulsory DNA
test to be taken by all citizens and visitors, days after a terrorist 
attack in june 2015 is a clear example.

Figure 1: Kuwait Labor law policy is to protect workers
Articles 28&62: prohibiting  the reduction of labor    
wages even with mutual agreement.  
Articles 44: permitting contract termination after a 3
months notice to the worker
Rational outcome: under financial difficulties, 
termination would be a better option for the employer 
as salary reduction is prohibited
Implication on workers: : they are worse off as agreed 
salary reduction is better than termination !
So: regulation may seem to be counter productive 

Figure 2
Regulatory capture is a form of political corruption 
that occurs when a regulatory agency, created to act 
in the public interest, instead advances the 
commercial or political concerns of special interest 
groups ( stakeholders) that dominate the industry or 
sector it is charged with regulating.

•Lodge, M and Wegrich, K, Managing Regulation: Regulatory Analysis, Politics and Policy
(Palgrave Macmillan 2012).
•OECD, Best Practice Principles for the Governance of Regulators (Paris 2013).
•Radaelli C and F. De Francesco, ‘Regulatory Impact Assessment’ in R Baldwin, M Cave and M
Lodge (eds) The Oxford Handbook of Regulation (Oxford 2010).

Hessa-a-Alfuraih@Hotmail.com

The research has an 
analytical and critical 
dimension and an 
evaluative approach 
touching upon the 
theory of economic 
analysis of law.
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 :المقدمة 
ا   دد   شر دد لهللو احلمدد   هلل رب العددني، و شهدددن  هإ ه إلددهلل إه اهلل ششدد   ه دددشهد لددهللو شهدددن  هإ ومدد  

 :شصح هلل همجع و همني بع  آلهللصلى اهلل  ليهلل ش لى 
فإإ م ض ع األ  اد ش القتهلل بنيلفلسفة شال ج د شالعل م الط يعية شا،عنيين ال نيطنية من ا، ض  نيت الد    
حتددب ب را ددة يفسددت ج مجيددا ج اي نددنيو ه دديلمني هإ ادد   ال حددية انييددا يفلددة  شيدلددي ا مددن الفلسددفة الي ينيييددة 

شهيف ني ننيو شامني ا  معل م بأإ فلسفنيت الي يدنيإ قد  هتدشت يفدأتو ا شاضدح ني  لدى  الفيثنيغ رهةمتمثلة بني، ر ة 
الفدددشإل ام دددالمية شالفدددشإل الددد  يفنتسدددا إم ام دددالمئ إا ا،دددتمعلن ج   ني ددد  الفدددشإل ال نيطنيدددة  لدددى شجدددهلل 

 .اخلص ص هلحب الد التأتش بلك  شاضح
شمن الد ههند  قد  ه لسد ا  د د ا لديق بنيل ليد  مدن   ني د ا  بد  شددشا عن   لدى األ د ادو مسدتن هن ج 

ا بتلد  -هتنطلع إ ج يفأشهلنني يفأشهالت بنيطنية غشه ة-الد إم هدلة دش ية  شهم ر ط يعية ه  القة هلني هب  
 .الع ني   شاألفكنير لي للل ا  لى صحة مني اا  ا إليهلل

ش،دددني ادددنيإ اددد ا األمدددش هدددنياش ا ج اتددد ن  شمتلفدددنيني  األصدددليةو شمنتلدددش ا بددد  هيف دددني ن و ش  هتندددنيش  بنيل حددد  
شال را دددة ا،تةصصدددة  لدددى الدددشغ  مدددن اثدددش  ال را دددنيت شال حددد ى الددد  يفننيشلدددا ال نيطنيدددة  لدددى ا دددتال  

 .انيإ ا ا دافع ني يل لسرب يفلد الع ني   شيفت ا هص هلني شمصنيدراني -فشقنني
هلدددني قددد م السددد   ج الدددشبو بددد  األ ددد اد شبددد  ال جددد د شالعلددد م الط يعيدددة  الفيثنيغ رهدددةش،دددني انييدددا الفلسدددفة  

شا،عددددنيين ال نيطنيددددة امهليددددةو ف دددد  رههددددا هإ هقددددنيرإ بدددد  يفلددددد الع ني دددد  ال نيطنيددددة شبدددد  ي شهددددة العدددد د  ندددد  
 (.شال نيطنية الفيثنيغ رهةب  األ  اد )و شمن انني جنيءت فكش  ا ا ال ح  شال ي  ن يتهلل بد الفيثنيغ ره 

 

 :والنتائج الخاتمـــة 
 :وفي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها

لدديق وم   ددني شسددنيبياني م دد ار ا شدددكال  فحسددائ بدد    هعشفدد   اعلدد  قددني   ب ايفددهللو شإ ددني   الفيثنيغ رهددة ندد  العدد د . 1
 .الالوس  ةامننج للت ص  إم احل ي ة 

  يفكددن وددشد هفكددنير منط يددة ودد شد و شإ ددني انييددا   ني دد  بنيطنيددة  الفيثنيغ رهددةالدد  انييددا يفدد هن  ددني ا،عت دد ات . 2
 .ه ني نني اللع ر اجلمني ي بنيل    امهلية السنيرهة ج ال ج د شاحليني  ال اش   ال  يفص  مجيا الكني ننيت ب عحنني

 .ا  هش  من  مة فكشهة ه لسا رؤهتنني إم العني   لى الشهنيضينيت الفيثنيغ ريالفكش . 3
بلددك   ددنيص  لددى الع ني دد  شاألفكددنير ال نيطنيددة شاضددح ني  شالفيثنيغ رهددةيفددأتو الفلسددفة الي ينيييددة بلددك   ددنيم اددنيإ . 4

 .شىت ههنني   لت مص ر ا من مصنيدراني
إإ : هإ ا، دد ه األش  ليدددينيء ادد  العدد دو ذددنيلف  ج الددد غددوا  مددن الفال ددفة الدد هن قددنيل ا الفيثددنيغ ره إهددش  . 5

 .هص  العني  ا  ا،نيد 
 .األ  اد مبعت  اني  ال هنيةو شيس  ا إلينني فحني   شه شار ا  نيصة  الفيثنيغ ره إربو . 6
الددد هن جعلددد ا اددد  األ ددد اد هصددد ه  لع يددد ني و شصددد ة ا آراءاددد   الفيثدددنيغ ره إال نيطنيدددة مدددني قنيلدددهلل الفال دددفة ه ددد  . 7

 .بنيلص ةة ام المية
إ دددد اإ الصددددفني العدددد د هصدددد  ا، جدددد داتئ شهلدددد ا ريفل دددد    لددددى األمدددد ر الط يعيددددة شالشششنيييددددةو شا ت دددد شا هإ هعتددددرب . 8

 .ا، ج دات إ ني شج ت حبسا ط يعة الع د ش  اصلهلل
مدددن الن دددش ج العلددد م الشهنيضدددية  نددد  إ ددد اإ الصددفني اددد  ال صددد   مدددن  الهلدددني إم  لددد م الط يعيدددنيتو   الةددش  . 9

 .الصع د شالرتقي من  ال  الن ش ج الط يعينيت إم العل م امهلية
 .النصوهة  ني ش الفشإل ال نيطنية ج اه ت نيد ج الع د   عة شاتين  لشدنيرك . 10
مددن يفأشهدد   -اةددوا  مددن الفددشإل ال نيطنيددة-الدد رشا األ دد اد شه لسدد ا   ني دد ا   لينددنيو ش  هتحشلجدد ا ا ددتعم  . 11

 .آهنيت ال شآإ الكشمي لل هلة  لى معت  اني 

 

 : البحثخطة 
 .م  مةو شمتني و شتالتة م نيش و ش نيمتة: اقتحا ط يعة ا ا ال ح  هإ هقسمهلل إم

 .ف ينا فينني همهية ا، ض ع ش  ا ا تينير  ش طة ال ح : همني ا،  مة
 شالفيثنيغ رهددددةفجددددنيء فيددددهلل حت هدددد  مصددددطلحنيت العندددد اإ شهلددددتم   لددددى التعشهدددد  بنيأل دددد اد : شهمددددني التمنيدددد 

 .شال نيطنية
 :شهمني ا، نيش  فني  لى النح  التنييل 

 .                                        ج الفكش ال نيطين الفيثنيغ رهةهتش الفلسفة : ا، ح  األش 
 .الفيثنيغ رهةاأل  اد  ن  : الثنيينا، ح  

 .األ  اد  ن  ال نيطنية: ا، ح  الثنيل 
 .ف اشت فينني ها  النتني ج ال  يف صلا إلينني  ال  ال ح : شهمني اخلنيمتة

 :ملخص البحث 
ا ا ال ح   ن هش  آتنير الفلسفة الي ينييية  لى الفكش م الميو إا مدن ا،ت دشر  ند  اجلميدا هتح ى  

هإ الفشإل ام المية شاأل ش  ال  يفنتسا إم ام الم قد  يفدأتشت بنيلفلسدفة الي ينيييدة مب ار دنني ا،ةتلفدةئ 
ف ندددش الدددد األتدددش ج   ني ددد اني شهصددد هلني شمننياجندددني ج التعنيمددد  مدددا النصددد ص اللدددش ية شقحدددنيهني الددد هن 
الش يسدددةو شمدددن ال حدددنيهني الددد  هبددد  للمتةصدددة مدددن معشفتندددني شمعشفدددة هصدددلنني قحدددية األ ددد اد  نددد  الفدددشإل 
ال نيطنيدددة شايددد  ههنددد  قددد  ه لسددد ا   ني ددد ا  بددد  شددددشا عن   ليندددنيو شاددد ا ال حددد  ه حددد  ج هصددد  اددد   

ود دات -شال نيطنيدة  بنيلفيثنيغ رهدةبعد  التعشهد   -م ضدح ني بلدك   دنيص  الفيثنيغ رهةال حية ج الفلسفة 
 .و    شهنيإ يفأتواني  لى   ني   الفشإل ال نيطنية الةنيليةالفيثنيغ رهةيفلد الن شهة  ن  

 

والباطنية  الفيثاغوريةبين األعداد : البحث عنوان   
عبـــــد اهلل عـــــوض العجمـــــي. د  

 أستاذ مساعد بقسم العقيدة والدعوة
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :والمصادر فهرس المراجع 
 (.  م1996) نير  يفنيمشو ط ا  نيم . د: و حت ي للسجستنيينالن  اتو إت نيت  -
 .يفنيمش نير  . د: و حت ي (م1960)التأشه و لل نيضي النعمنيإ بن وم و بوشت ه نيس  -
 (.م1976)ال نياش   -    اللطي  الع  و مكت ة األجنل  ا،صشهة. د.هج فكش إ  اإ الصفنيو اميسنيإ  -
 .ال نياش  -اللطيفة ج فلسفة ا،  ه شا،عنيدو لل ا ي وم  بن طنياش احلنيرتيو اهليئة ا،صشهة العنيمةاألي ار  -
 (.ب شإ يفنيرهخ)بوشتو الط عة الثنييية  -مصطفى غنيلاو دار األي لق. ال     اممسني يليةو ديفنيرهخ  -
 -دار الننحدددة العشبيدددة .   ددد اهلنيدي هبددد  رهددد  ومددد   .د: بددد رو يفشمجدددة دي.ج.تالفلسدددفة ج ام دددالمو يفدددنيرهخ  -

 (.م1981)الط عة اخلنيمسة . بوشت
 .وم  األ  مي .د: بوشت و حت ي  -ج احل ي ةو لعلي بن وم  ال لي و دار الث نيفةال  و   -
 .  مجي  صلي ني: و حت ي (م1949)دمل   -اجلنيمعة م  اإ الصفنيو اجملما العلمي العشيبالش نيلة  -
 (.م1999)بوشت  -إ  اإ الصفني ش الإ ال فنيو دار صنيدرر ني    -
 (.م2008-اد 1429)الط عة األشم  –ب   ي   نيا  .  ن  إ  اإ الصفني دالشهنيضينيت  -
-الطيدا بد  ي و مشادي  دنيء لل حد ى شال را دنيت . ب   حش الشهنيضدينيت شلةدي ال جد دو  د شالفيثنيغ رهة فيثنيغ ر -

 (.م2014)و الط عة األشم بوشت
 (.م1983)بوشت  -غنيلاو دار مكت ة اهلال  مصطفى  .و دفيثنيغ رس -
 .  مصطفى غنيلا. د: بوشتو الط عة األشم وحت ي  -و جلعفش بن منص ر اليمنو دار األي لقالكل  -
 .بوشتو الط عة األشم -    الشمحن ب شيو دار العل  للماله . ام المي و دم ااا  -
 .بوشتو الط عة األشم –ب شيو ا،ت سة العشبية لل را نيت شالنلش الشمحن     .دالفلسفةو م    ة  -
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 :أهداف البحث 
 :يهدف هذا البحث إلى 

 .مكانة الرمز يف األديان وعالقته بالعقائدبيان . 1
 .بأهم رموز األديان الشرقية التقليديةالتعريف . 2
 .ما تتضمنه تلك الرموز من دالالت وما تشري إليه من عقائدتوضيح . 3
 .عالقة هذه الرموز بأصول تلك األديانبيان . 4
 

 

 :والنتائج الخاتمـــة 
 :ومنها فيما يلي بيان ألهم النتائج التي تم التوصل إليها خالل هذا البحث، 

؛ يعتقززدهاالززديي يززدمن ضززمن إقززار ايقززدح الززذا يوضززح عالقززة اذن ززان مزز  اذلززه الززذا يع ززده  و العقيززد  الزز  الرمززز . 1
 . وهذا هو س ب الغلو فيها وتقدي ها

األوم  شهر الرموز و كثرها قداسة عند اهلنزدوح  وتعزود قداسزته إع اعتقزادهم  نزه ال زذر  ايقدسزة األوع   و رمز .        2
 . نه  ول لفظ مت النطق به  و ن الكون ملق بواسطته 

من احلزن  والوصول إع الغ طة إع  حد الطرق ال  يتحقق لإلن ان من مالهلا التحرر  -عندهم –الرمز فيه إشار هذا . 3
 .احلقيقية األبدية   و حتقيق الذات   و االحتاد

برامهززا؛ سزززيعد آليززز  اتهلززة يف اعتقزززاد اهلنزززدوح والقزززو  ( اخلزززالق)هزززذا الرمزززز يف اهلندوسززية إع شزززكل  لإللزززه يشززري .         4
 .اخلالقة للط يعة

 .القو   واحلظ احل ن: تنحصر رمزية هذا الرمز منذ القدم يف  حد  مرينتكاد . 5
اهلنززدوح  ن زهززر  اللززوتل هزز  الزهززر  األوع الزز  نززولرت مزز  بدايززة ملززق الكززون  فأصزز ح  بعززد  لززك رمززز ا يعتقززد .        6

 .لل لطان اذهل  وعرش الكون
إع اخلري والنقاء  وهيئتها رمز للجمال واخلصوبة  وكثري ا ما يعنون هبا اخلصوبة األنثوية  كما  -عندهم–هذه الزهر  ترمز . 7

 .تعي اخللق واالن عاث  وترمز للط يعة ايتجدد 
  الطريق  ا الشزعب الثمزايهلا مثانية  قراف ترمز إع  -وي ميها ال عض عجلة القانون -دارما عند ال و يةعجلة .      8

 .التنويرويريدون به قانون بو ا يف قريقه إع 
زهر  اللوتل مكانزة مهمزة يف الفكزر ال زو ا؛ فاالعتقزاد الزديي ال زائد عنزد ال و يزة  ن بزو ا جزاء إع الوجزود حتتن 9.       

 .من زهر  لوتل قافية على سطح اياء
للنقاء والطهار  الكاملة لتلوُّث اجل م  وقد استخدم  استخدام ا واسع ا يف تصوير عملية  -عندهم–هذه الزهر  ترمز 10.

 .التنوُّر ال  حصل  ل و ا
رمزيًّزا يتمثزن يف احلكمزة  و الشزجاعة  و اخلزري  و الزذكاء  و اذراد   و ا  زة يف ايرآ  وال زيف واجلزوهر  معز  اكت    . 11

 .الشنتواعلم الالهوت 
ويرمز هبا إع الوصول من العزا  الزدنيوا إع عزا    الشنتويةرمز رئيل عند « Tori قورا»الزايقدسة  و ال وابة .     12

 .  ومن العلمانية إع الروحانيةالكام 
 .ومن الثالثة نشأ الكون ايخلوق  ومن االثن  جاء الثالثة  جاء عنه االثنانعند الطاوية رمز للواحد الذا  الطاو.    13

 

 

 :خطة البحث 
 .مقدمة ومتهيد و ربعة م احث  مث مامتة: اقتض  ق يعة ال حث  ن  ق مه إع

 . مهية ايوضوع  وس ب امتياره  ومطة ال حث:  ما ايقدمة فقد اشتمل  على
 .و ما التمهيد فقد بيلن  فيه مع  الرموز  ومكانتها يف األديان  وعالقتها بالعقائد

 :و ما اي احث فه  كالتايل
 .الرموز يف اهلندوسية: اي حث األول
 .الرموز يف ال و ية: اي حث الثاي
  .الشنتويةالرموز يف : اي حث الثالث
 .الرموز يف الطاوية: اي حث الراب 

 .و ما اخلامتة  فأوردت فيها  هم النتائج ال  توصل  إليها مالل ال حث
 

 :ملخص البحث 
فزأقم وجهزك للزدين : "من ايتقرر عند اجلمي   ن الزدين عنصزر  سزاح يف التكزوين الفطزرا لإلن زان  قزال تعزاع

إال   "يعلمزونحنيف ا فطرت اهلل ال  فطر الناح عليها ال ت دين خللق اهلل  لك الدين القيعم ولكن  كثزر النزاح ال 
مززنهم مزن التزززم ديزن اهلل تعززاع القزيعم الززذا  نزلزه علززى  ن يائزه ورسززله  ومزنهم مززن  -كمزا هززو معلزوم  - ن النزاح 

غزري  ازا حرعفز  وبزدعل    و إع  ديزان وضزعية  يًّزا كزان ( عزز وجزن)حاد عنه؛ إما إع  ديان  صزلها مزن عنزد اهلل 
 .واضعها

وا عنها وعما يقدسونه من مع ودات وايتمععن  يف تاريخ هذه األديان ال  تصرلف فيها ال شر  يلحظ  ام قد عَّبل
وعقائد برموز دينية متثن تلك اتهلة  و العقائزد  فصزار الزدين عنزدهم يتكزون مزن مموعزة مزن العقائزد والطقزوح 

 . والدالالت وايعاي الرمزية
وال  ب يف  لك  ام استطاعوا  ن خيتزلوا جزء ا ك ري ا من  فكارهم وعقائدهم ومعانيهم الدينية يف صوٍر حم وسة 
مادية  وإن كان  يف  غل ها تعتمد على مرافات و ساقري مزعومة ُوجدت يف كت هم  و تناقلوها فيمزا بيزنهم ؛ و 

الصززليب والثع ززان وغريهززا  فززالرموز الدينيززة كمززا  ززدها يف : ايعززاي ي ززهن هزينهززا يف الرمززوز كمززا هززو يف " ألن 
الطقوح  و مروية يف اخلرافات هتصر بالن  ة إع الزذين يممنزون هبزا كزن مزا هزو معزروف عزن العزا   وعزن احليزا  
العاقفيززة الزز  يززدعمها هززذا العززا   وعززن الطريقززة الزز  ين غزز  للمززرء  ن يتصززرف وفقهززا  بينمززا هززو يعززي  يف هززذا 

  ".العا  
زا آمزر مزن ايعزاي والزدالالت الز  هتلزف صزورها 

 
 وجت زداااومن هنا يظهر لنا  مهية دراسزة الرمزوز؛ إ  تعتزَّب عاي

 .ح ب ممهدااا الثقافية والدينية؛ ف الرموز ُعَّبع عن األفكار بشكلها الصورا
ولذا فإن دراسة األديان وفهمها متوقف على معرفة رموزها  وإدراك داللة تلك الرموز وفل فتها  وبيان ما حتمله 

 .من معاٍن و ثرها على القائل  هبا  وعالقتها بطقوسهم وعقائدهم
ومززن هنززا جززاءت فكززر  هززذا ال حززث  الززذا سأقتصززر فيززه علززى دراسززة  هززم الرمززوز الزز  باتزز  تعززرف هبززا األديززان 

وهزذا يعزي  ن هزذه الدراسزة تعز  بزأهم الرمزوز دون غريهزا . الشرقية التقليديزة   وصزارت عالمزة متيعزهزا عزن غريهزا
 . من الصور والعالمات والشعارات

 

دراسة تحليليَّة  -فلسفة الرموز في األديان الشرقية التقليدية : عنوان البحث   
عبـــــد اهلل عـــــوض العجمـــــي. د  

 أستاذ مساعد بقسم العقيدة والدعوة
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :والمصادر فهرس المراجع 
 (.م2007 -هز 1428)سعد رستم  دار اجل ور الثقافية  حلب  الط عة الثالثة : هوسنت مسيث  ترآلة. العا   د ديان -
 (.م2010)القيم الروحية والتعاليم الواقعية  إعداد مموعة من ال احث   دار األهلية  األردن  الط عة األوع ال و ية  -
رميا صعب  جزور  حلزو  روبزري كفزورا  : حلقة الدراسات اهلندية –( معتقدات وفل فات ونصوص)اهلندوسية احلكمة  -

 (.م1998)دار نوفن  بريوت  الط عة األوع 
 .ع د اهلادا ع اح  دار دمشق:   ترآلةسرينجيف الفن واألديان واحليا   فيليب الرموز  -
  جامعزززززة ا معزززززة  ايملكزززززة العربيزززززة ال زززززعودية  الط عزززززة األوع الززززز هاللقزززززارق سزززززليمان . األديزززززان ورموزهزززززا  دشزززززعارات  -
 (.هز1433)
 (.م1998)  منشورات وزار  الثقافة  دمشق كاسوحةح يب  :   ترآلةايلياد مريسياورموز  صور  -
عزز الزدين عنايزة  ايركزز الثقزايف العزر   دار كلمزة   بزو  ز   : األديزان م زامهة يف التأسزيل  ميشزال م زالن  ترآلزةعلم  -

 (.م2009)الط عة األوع 
 -هزز 1416)كامن يوسف ح    ا لزل الزوقي للثقافزة والفنزون  الكويز  : الشرق  القدمي  جون كولر  ترآلةالفكر  -

 (.م1995
 (.م2003) للثقافة القاهر إمام ع د الفتاح إمام  ا لل األعلى : فان لون  ترآلة يورن   وزبرن الشرقية ريتشاردالفل فة -
 (.م2000)فراح ال واح  دار عالء الدين  دمشق  الط عة الثانية :   الو تزو  ترآلة(جنغ-ق  - الطاو) الطاوكتاب -
 (.م2005)  دار التكوين  دمشق  الط عة الثانية عضيمةحممد .   ترآلة دالكوجيك  -
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 :أهداف البحث 
ااام  نيااا د   ااا   اااي    ااا      ااامع  -1 ااايقِّ ب،َّوااامعد  ،ٌ علااادد   بم   ٌ اااَّفق  بع  ان بيااامع  ااااث الااايف  انَّ 

ٌٌيل 
،
 .  حسمع امل

ٌ ايقِّ ب،َّوامعد  اام  د  -2 اام  نيا د   ا  تٌايفد ب اا مُمه نمن اام  ،ليا  بااند يم  ام     ٌ ايقِّ  بم  تاَّفاق ان
 .       ِّ اإل مع انظ موَّ  انبمطن  ن ِقَب  بربمُم

ااِّد ناا    اا  اإل اامع -3 اام ب،َّواامعد ن ا،ٌٌاايل   ح،مي  اايقِّ هااام بم   ٌ اام تب ااا بٌاامحبمم : غااَّم  وماان  بع  ان نإم 
نقن ب     رجمت انيلفن  وي  رجِّ اإلحسمع

،
ؤ ن امل

،
 .امل
اااايقِّ  نمإل اااامع  -4  ٌ ااااؤ ن واااان  ااااَّ، ان

،
انٌ أهيااااي   اااا  بع  اإل اااامع واااان قااااَّفن انا وعااااِّ   بع   فاااام ،   اااامع امل

ُ،اامي اإل امع  هاام بع   اابِّد  ان  ،ُ  اإلحسمع قَّفامع   اإلنوم   انالوم  ضي اع ال جيٌاامع  يع  اإلنوام  
ُ،امي انك،وَّ  انو،سن   اناٌيمع  .ضي ه  ون انب،خ   انَُّّحُّ ُابِّد  ن 

ٌٌاايل  هرااا،د   ب مراداام  ح،ميميماام   الة ماام     مداام  نااا،  نااام  -5
،
اايقِّ   اا    اامع امل  ٌ بع  بااَّاوا ان

 . ال ين   با،َّ ، اإل مع  ،ٌنثلدد : ب،ثبٌ  اخلاف ِّ ن ا،ٌٌيل 
 
 
 
 

 

اايقِّ بكٌاامع ا  تااامى -4  ٌ كاا   : بع  اقااناع ان ٌٌاايل  ا ٌراا  ب ااَّ ا  تااامى   ااا   اام جاام     ،
،
ن ٌ ابياا    اا  بع  امل

با   ن ٌ انف      بع  هٌمع ا  تامى ف،َّغلمي ب، يل انوض   انس اِّ بمنٌ ٌيُّ      املسمها
،
 .هٌمب  امل

باااا -5
،
َّ ااا اه اناااافن  ر  اهااااَّو    انكٌااامع امل

،
ٌٌااايل  بمينبيااام   امل

،
فينُّااا    ااا  االقٌااايا  بساااااد  : بع    ااامع امل

سٌ ساااِّ   
،
اايفي،  نماا  اي، اان، الساااِّ   دااموَّ  اااد ه  انع،ااي ، امل اايه  ى االوٌاايا   ساااد  انس  الايااي،   ف،َُّ

نوسامًه  بطيابم  نوعاِّه  بهاَّ م  ضايومًه  ب نامو     ب اخمو بمطن  َّفَّد   نم  ببسط انا مم فياًه  بجن و   ماًله 
ٌٌيل  ه،  ام همع بهرَّ   منمً  تٌيفعمً 

،
 .ب ط   طم   ن ال خيَّ  انوعَّ  ا منمً ن ا،نانعِّ  حتعيعمً : هيً   نممل

ٌٌاايل  بأن اا   -6
،
ااَّ  ااي،اب ؤبع    اامع امل ااَّه بااأع   مناا   اام قااي     اام  :   انياان  ار ااَّ  اام قااي    ب   ٌل اايقِّ  ف،ب  ٌ ف،َّغلباا  بمن

 .اإل مع  ،عيل مت    َّ مت   حسمبمت :  ارث   م ب  َّ  نيَّا  اإل مع بمنين  ار َّ  بونان    عبمت 
ٌٌاايل   اام قضاامه ا  تااامى  قااي ره   ياا   ،اااا  نيتاا  ب، ُّاا   ى بع فب ااا ايجاا  -7

،
جا اا  ف،اوااد  اان َ اااٌ  : بع    اامع امل

ااايقِّ تاااأثااً  مييبااامً   املعضااايل   ٌ اااام ،  ال  كااا    ااا  هٌمبااا   فااايَّ انااااا    ،نقاااامً بع  ن  نيٌاااا  ى  اااا  بوااا  انس 
ٌٌيل   ن بنناَّ اناب    انسُّان   انَُّّاَّ ر  ناام فكام  فٌسا  ط   يا  ُاي د  ان 

،
انايُّونر    انار املعي ر  نمي تعي امل

 .  ع تس  ط   ي  همع  ،ام  ً ني  بأنطق  بفسَّ اي، نر
  

 

ص  :البحث  ُملخَّ
َّ ااا ا

،
:  ع   اان جنا ااك انَك ِاا  اناااب ن،ضلااا  باا  ر اان  ا   اا    ا    ياا    ااا      اا   يااك اينبياام   امل

ااااؤ ااه   حساااامع 
،
ساااا ااه    اااامع امل

،
اااام  اااان ب ااااي  انواواااااه   اااا    اااا   امل اااايقِّ بم   ٌ   باااامره  اااان ان

 ساا   اند   قنن 
،
ٌ يقِّ ب،َّومعد : )امل  (. ان

ٌ ايقِّ ب،َّواامعد   ا  اإل اامع بام  تااامى   مناامً بَّ،ب،نبي ٌا ه    مناامً بأ،ننوي ٌا ه    مناامً بأ مةا  ال،سااث   ااومت  : نمن
ٌ ايقِّ ب،َّوامعد   ا  اإل امع بممل ةكاِّه  اإل امع بمنك،ٌ،اميه  اإل امع : انا،   اتي ِّ  امام  انوا ي اِّ  هاام بع  ان انا 

 .بمنَُّّ  ه  اإل مع بمنين  ار َّه  اإل مع بمنعضم   انعير
 
 
  

 

 بُ ْرَهاُن الصََّدَقِة َعَلى اإِليَمانِ :  ُعنوان البحث
د بن عبداهلل العلي  . د.أ  وليد بن ُمحمَّ

 العميد الُمساعد لُشؤون األبحاث واالستشارات والتَّدريب
 واألستاذ بقسم العقيدة والدعوة

 جامعة الكويت  -بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 

 :بعض مراجع ومصادر البحث 
نيم  انااااايلفن -1 اااااي  املااااام ر بُّ : ب ع اناااايُّ ا  اي، ى انط بااااااِّ  -(نباااااامع/ باااااا ت)انك،ٌااااامي انا اي اااااِّ  ار  -   ااااايُّ بااااان  ،
 (. 1987-وا1407)
اام   اام  / اناايُّهٌنر: حتعيااد -بمحااي باان  باايال ي  باان تياي ااِّ الااَّ ا ُّ : اال ااٌعم ِّ -2 ااي ُر ا   كٌبااِّ اباان تياي ااِّ  - ،
منرف ِّ  ٌَّ اناَّبي ِّ/ انعموَّ،) ، .) 
ا ي بن بيب بكَّ  انيل َّعيُّ املاَّ   بمبن قيل  اجلن ف ِّ : بياةك انوناةي -3 ا ي  اناااَّاع : حتعيد – ،  ار  -  يُّ بن  ،

،كَّ  ِّ) م  انوناةي 
 (.وا1425)انط باِّ اي، ى  -( املا كِّ اناَّبي ِّ انسُّان ف ِّ/  ك ِّ امل

ويمي -4 غيمي  انن  اااربُّ   بايانعنبل  بياناظي  بن : انن 
،
ا اي  اامر، : ضابط بحم فرا  -امل  ار  حيام   - ٌاطو   ،

اث اناَّيبل   (. 1968-وا1388)انط باِّ انر منرِّ  –اننُّ
ن     َّ ج بحم فر  -بمحي بن ال،سا انبيمعيُّ : اجلم ك نَّ،امي اإل مع -5   بايانا يل / انيُّهٌنر: حع ع   راجك نٌ،

 (. 1988-وا1409)انط باِّ اي، ى  –( اهلاي/ ب،ن بمب)اني ار انس  وي ِّ  – بيالايي حم ي 
 (.نبامع/ با ت) ار انك،ٌمي انا اي ِّ  –السن بن  بيا  اناسكَّبُّ : انو،َّ   ان ُّغنف ِّ -6
خٌ ٌااا :  ن اان ِّ نضااَّ، انا اااي     كاامر  ب اا   انَّ  اان  انكااَّ   اا    ا    ياا    اا    -7

،
  اايا  وان ااِّ  اان امل

ا اي بان  بايانَّ محن بان   ُّان  : بإَُّا   ار انن اي ِّ ن ا َّاَّ  انٌ ن فاك  – محل بن  بيا  بان محيايه  بايانَّ محن بان  ،
 (. 1998 -وا1418)انط باِّ اي، ى  –( املا كِّ اناَّبي ِّ انسُّان ف ِّ/ جي ،)
اانر -8  ار انكٌاامع  – بااَّاوي  باان  ،اااَّ انبعاام يُّ  ببنالساانب،َّواامع اناايلفن : نظاا  اناايُّرر   تام اامي ارفاامت  انسُّ

منرف ِّ  ٌَّ اناَّبي ِّ/ انعموَّ،)اإل   يل   (. 1992-وا1413)انط باِّ انر منيِّ  –(  ،
ا ي اجلزربُّ املااَّ   بامبن ايثاا : انالممفِّ   غَّفمي اليف   ايثَّ -9 بمرك بن  ،

،
طاموَّ بمحاي اناز ا به : حتعياد –امل

ا ي   . ار انبم  – انط امحيُّ  ان   ،
 
 
 
 
 
 

 : منهجية البحث
ااَّ ي ِّ   ،  االنٌعاام   ى  -1 ٌ،اانت انَّ  ا ٌااام  املااامس اال ااٌعَّاةيل   ااك  اام فٌا  ااد  نضاانَّ انب اا   اان اناُّ

ٌ،نت انَّ َّ ي ِّ    ناطامم  ن انب    .املامس اال ٌابمطيل انٌ   ي يل نٌنديق واه اناُّ
ااَّفوِّ  اان  -2 ني ااِّ  ى  ،اانروم انكَّ ااِّ   َّااَّفس ايحم فاا  انَّ  ااَّ ي ِّ باااز  ارفاامت انع،َُّ ٌ،اانت انَّ  تنثيااد اناُّ

وَّ ات انغَّفبِّ   المُيِّ
،
 . ٌم روم اي  ي ِّ   بيمع  ام  امل

انٌاازا  اي منااِّ انا اي ااِّ   نساابِّ ايقاانا   ى قمة يماام   ااك اهااَّ ا اا  املَّجااك   ،ؤنلواا    المُاايِّ   اهااَّ  -3
 .انبيمنمت انٌ وٌي ي ِّ ن    نمَّم املَّاجك  املٌم ر انا اي ِّ

 
 
 
 

 :توصيات البحث 
اوااد   ااي  ني ٌاا   نااَّ،ع   اايقِّ جمااَّ  رج اا   -1

،
اام ال ت،ااام    اا ت  ااا  امل الاا ُّ   اا   اايقِّ اجلمااَّ  بياامع بم 

ْيِق   ح،سن طنفٌ   ٌِ  .بٌيقِّ انسلَّل القٌيا  انا مم ب
اواد   ا  انا وعاِّ رجام   -2

،
ٌ يقِّ  بيمع بع   ناله  ي،ننلي  انر اناع  اجلازا   يع  اإل امع محا  وااا امل ؤ ن بمن

،
تَّغيمي امل

ٌ يقِّ ال ت،اعص املم  ب  تزفي   انوهِّ  انا ام   .اخل، ق  اناطم   ال ٌعم ه بع  ان
اؤ ن  اا ب طا   ات عا  نعاي َ  َاَد املاامَ    ا   اناباي انَّ ا يح نإن ا   اا  ا   ا اٌغث نعااي  -3

،
تنضايح بع  اناباي امل

ٌايك بمملممناِّ  انا،ااق  نٌاايقِّ اامند ان   اي  نإن ا  جي،
،
ٌايك بمنكَّا اِّ  ان ُّطاق   ب  ام امل اؤ ن انكاَّ  جي،

،
 َ َ َكا  املام ،   بع  امل

امند ف،بغلض   ى ب  ة   ب ال ه
،
بلب   ى ب ياة   بضيا ه    ،  امل ؤ ن حت،

،
 .امل
 
 

 

 :نتائج البحث 
ٌ ايقِّ ب،َّوامعد   ا  اإل امع   ام فٌَّاا مي  ااا   ان  امحل اي اام    انا د همنا   ايقِّ بمملاام  ب   -1 بع  ان

 . يقِّ بمينام  ب   يقِّ بميقنا 
اايقِّ ب،َّواامعد   اا  اإل اامع بَّ،بنبي ااِّ ا  تااامىه  بن اا  رعُّ ه،اا ل ُااي    -2  ٌ    اإل اامع بأ،ننوي ااِّ ا     يكاا بع  ان

بُّمام  سٌ دُّ باأع ف،واَّ  بمنابام ، اناب ه،
،
 ان ايناام   ايقانا  انبمطااِّ  انظ اموَّ،    فَّضامومتامىه  بن   اإلن  امل

مث    ال ف،كمن   اتيِّ  انوا ي ِّه انب ال ف،سم ي  نيمم بحيد  ال  ،  . اإل مع بأ م  ا  ال،سث   ومت  انا 
اايقِّ ب،َّواامعد   اا  اإل اامع بأن اا   اام  اان َ  َااد   اان امل ةكااِّ  ال ناا   عاام د  ا اان د   اير  ب     -3  ٌ بع  ان

انس ام    بع  َ َ كا هَّ ا فازالع  بي ِّ ه، ل فن    ن انس ام   ى اير  قي بقم مام ا  تامى ن يُّ م   
ْ د  انٌا َ ق

َ
اسكا بممل

،
 .نيي ن بحيمهم ن ا،اوعا بمنِاَن   اخلََ ق   في ن ار َّ     امل
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 :أهداف البحث 
بيان حماسن األخالق الوظيفيَّة؛ وتقرير أشراف السَّجايا املهنيَّة؛ والتَّعريف بصاحل الشِّيم العمليَّةة؛ والتَّنوية  

احلفظ؛ والعلم؛ والُقوَّة؛ واألمانةة  فهة أ أربعةة : مبعايل الطِّباع احلرفيَّة؛ واليت ال يُتصوَّر قيام ساقها إال على
ةةعا ُموظَّةةف  مبعةةايل األخةةالق   مسةة ت : أوصةةافت تةةعلى علةةى يانةةة؛ ورصةةا الصِّةةيانة  فمةةا ظُفِّ إال : متةةا العِّ

ألنَّ  منعوت  باحلفظ والعلم   سةريرت ؛ وموصةوف  فة لا بةالُقوَّة واألمانةة   سة ت   و ةعى مةا تقةعَّم  نفةا  
مةةةا اسةةةُتهجن مةةةن سفسةةةاف األخةةةالق األربعةةةة ال َّميمةةةة : مةةةن معةةةايل األخةةةالق األربعةةةة القو ةةةة النَّفيسةةةة

وظَّف حبفظ العمة 
ُ
: يُقابلة  وصةف  بالتَّيةييا واللَّلة   ووصةف العامة  بةالعلم الرَّفيةا: اخلسيسة  فوصف امل

يقابلة  وصةف  بةالعجل وخاةوار الةنَّف   : يقابل  وصف  باجلهة  الو ةيا  ووصةف القةاام بةالُقوَّة وشةعَّة البة  
كلَّةف صصةلة األمانةة

ُ
اعتةعال : يقابلة  وصةف  بيةعِّوا ووةع اخليانةة  ومةالك للةا ُفلِّة  أصةالن: ووصف امل

الة   ُوةو ةةرة  مةن ةةار قُةةوَّة -النَّف  بالُقوَّة  أو اختالل النَّف  بالعجل  فيتولَّع من اعتعال النَّف  بالُقوَّة 
معايل األُمور وحماسن األخالق؛ من احلفظ والعلم واألمانة  ويتولَّع من اخةتالل الةنَّف  بةالعجل : -إ اهنا

سفسةةاف األُمةةور ومسةةاوق األخةةالق؛ مةةن التَّيةةييا واجلهةة  : -الةة   ُوةةو أمةةر  مةةن  مةةار  ةةعف إ اهنةةا-
 .واخليانة

 
 
 
 
 

 

ص  :البحث  ُملخَّ
نيةبطة الةيت ال تةلول إنَّ 

ُ
طَّةربة امل

ُ
من نوامي  السىةلوك وقوانينة  الةيت ال تت ة َّ وال تتبةعَّل؛ وقواعةعأ الُكليَّةة امل

سةةتقيمة: وال تتحةوَّل
ُ
ةةقيمة: أنَّ األخةالق احلميةعة امل : يُولِّةع بعُيةها بعيةا   فمةةا أنَّ األخةالق ال َّميمةة السَّ

وظَّةةف استشةةعارأ باملسةةووليَّة وأنَّةة  ُمةةو ن  وحُماسةةع  
ُ
يُولِّةةع بعُيةةها بعيةةا   فمعةةايل األخةةالق تولِّةةع   قلةةع امل

ةةةع إليةةة  مةةةن وظيفةةةة  وسفسةةةاف األخةةةالق ُقةةةوِّن   صةةةعرأ  ةةة  أمانةةةةت مقيلةةةةت  حبملهةةةا  تنةةةو علةةةى مةةةا ُوسِّ
وظَّفا الظىلةُم واجلهة ُ 

ُ
ا خفيفة  فمىت ما افتنف امل فةان موصةوفا    : السَّماوات واألرض واجلبال وتُري  أهنَّ

  أبا  عملة   ُمتحلِّيا  فان : وظيفت  بسفساف األخالق ال َّميةمة  ومىت ما تعمَّر بربا  الععل وإظار العلم
وظَّفون األقويا  األُمنةا   ويُةأَّأ مةن اجلهة : مبعايل األخالق القويةمة  فيُنلَّأ عن الظىلم

ُ
العةاملون احلُفَّةا  : امل

رشةع لتعلةيم األمانةة
ُ
سةتقيمة؛ ووعايةة أصةحاا : الُعلما   وإنَّ من أمانةة التَّعلةيم؛ امل

ُ
باللةة أربةاا الفطةر امل

ستقيةةةم  ومعرفةةة أمةةر سفسةةاف 
ُ
ةةليمة؛ ملعرفةةة أمةةر معةةايل األخةةالق الرَّفيعةةة   األبا  الةةوظيفعِّ امل الُعقةةول السَّ

 .األخالق الو يعة   األبا  الوظيفعِّ السَّقيةم
 
 
 
 
  

 

 َمَعاِلَي اأَلْخالِق َوَسْفَسافُ َها َوَأثَ ُرها ِفي اأَلَداِء الَوِظيِفي  :  ُعنوان البحث
د بن . د.أ  عبداهلل العلي  وليد بن ُمحمَّ

 العميد الُمساعد لُشؤون األبحاث واالستشارات والتَّدريب
 واألستاذ بقسم العقيدة والدعوة

 جامعة الكويت  -بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 

 :بعض مراجع ومصادر البحث 
ةةع بةةن خلةةف بةةن  يَّةةان : أخبةةار الُقيةةاة -1 ِّّ حُممَّ اململكةةة العربيَّةةة / الرِّيةةاض)مكتبةةة املةةعاان  -املعةةروف بوفيةةات  اليَّةة

 (.السىعوبيَّة
اململكةةة العربيَّةةة / جةةعَّة)مكتبةةة اخلةةعمات احلعي ةةة  – مبجةةرمهةةع  بةةن إبةةراويم : األمانةةة   األبا  اابار ِّ  -2

 (.م1994-وة1415)الطَّبعة اأُلوىل  –( السىعوبيَّة
علةع : تاريخ معينة بمشقت ولفر فيلها وتسمية ماْن  لَّهةا مةن األمامة  أو اجتةاظ بنوا يهةا مةن واربيهةا وأولهةا -3
ةافععى املعةروف بةابن عسةافرت بن ا بار الفكةر  – العمةرو ُعمةر بةن ارامةة : براسةة وققيةق –احلسةن بةن وبةة ال الشَّ
 (.م1997-وة1417)الطَّبعة اأُلوىل  –( لبنان/ ب وت)
ةري ى  عبةعالأِّ يُوسةف بةن عبةعال بةن : جةاما بيةان العلةم وفيةل  ومةا ينب ةع   روايتة  و لة  -4  قَّقة  وخةرَّ   –النَّما

الطَّبعةةة اأُلوىل  -( لبنةةان/ بةة وت)ُموسَّسةةة الرَّيَّةةان؛ بار ابةةن  ةةلمت  –فةةوَّاظ أ ةةع ظمةةريل : أ ابي ةة  و مةةارأ وعلَّةةق عليةة 
 (.م2003-وة1424)
ةةع بةةن  بَّةان الُبسةةيتى : رو ةة الُعقةةال  ونُلوةةة الُفيةال  -5 حُممَّةع حُميةةع الةةعِّين عبعاحلميةةع؛ : ققيةةق وتصةةحي  –حُممَّ

 .بار الُكتع العلميَّة –حُممَّع عبعالرَّظَّاق  لة؛ حُممَّع  امع الفقع 
وظَّف األمانة  -6

ُ
حسن بن  ع العباب البعر]فيف يُوبِّ  امل

ُ
/ الرِّيةاض)بار التَّو يع للنَّشر [: ُفتع ورساا  عبعامل

 (.وة1428)الطَّبعة اأُلوىل  –( اململكة العربيَّة السىعوبيَّة
 –عبعالرَّ ن بن حُممَّع بن قاسم وساععأ ابن  حُممَّع: مجا وترتيع: جمموع فتاوى شيخ ااسالم أ ع بن تيميَّة -7

صحف الشَّريف 
ُ
ُنوَّرة)جُممَّا امللا فهع لطباعة امل

 (.م1995 -وة1416) –(اململكة العربيَّة السىعوبيَّة/ املعينة امل
 -حُممَّع بن أيب بكرت العِّمشقعى املعروف بابن قيِّم اجلوظيَّة: معار  السَّالكا با مناظل إيَّاك نعبع وإيَّاك نستعا -8

 (.ه1423)الطَّبعة اأُلوىل  –(اململكة العربيَّة السىعوبيَّة/ الرِّياض)بار طيبة  –عبعالعليل بن ناصر اجلُلِّي : ققيق
جلنةةةة  –سةةعع الةةعِّين مسةةعع وةةةاليل / الةةعىفتور: -براسةةة  فقهيَّةةة  ُمقارنةةة  بةةةالقوانا الُكويتيَّةةة–املهنةةة وأخالقهةةا  -9

 (.م2006)الطَّبعة اأُلوىل  –التَّ ليف والتَّعريع والنَّشر جبامعة الُكويت 
 
 
 
 
 
 
 

 : منهجية البحث
ُطهَّرْين  ومن َثاَّ قليلها وتنليلها   مواطنها من البحث  مةا العنايةة بتوميقهةا 

تتبىا النىُصوص الشَّرعيَّة من الو يْا امل
مةةن جهةةة العةةلو والتَّمةةريخ  مةةا تةةوخِّع األمانةةة العلميَّةةة   ُفةة ِّ مةةا ُييةةمَّن أو يُقتةةب  مةةن ا مةةار واألقةةوال واألشةةعار  

 .والتَّنوي  بُك ِّ ما  َّت االستفابة من    فهر  املراجا واملصابر العلميَّة
 
 
 
 
 

 :توصيات البحث 
متلكةات  و فةظ األ ةان   -1

ُ
ترايع املوظَّف حبفظ ما ُأسنع إلي  من املسووليَّة  وللا حبفظ األوقات  و فظ امل

و فةةظ اجلةةوارح  و فةةظ الُعُهةةوب  و فةةظ األمةةوال  وبيةةان أنَّ وةة ا احلفةةظ مةةن األعمةةال الصَّةةاحلة  وأنَّةة  سةةبع  لأفةةة 
سةتهجنة  وُوةو يةعلى علةى

ُ
ستحسةنة  فة نَّ التَّيةييا مةن اخلةالل امل

ُ
نُقصةان : الكسع  وفما أنَّ احلفظ من اخلصةال امل

يانة؛ وووان الصِّيانة  .العِّ
وظَّف على تعلىم ُف ِّ ما من شة ن  االرتقةا   -2

ُ
  وُمتابعتة  مجيةا مةا يسةتجعى وُيسةتحعش مةن ُشةوون بصةنعت  ثى امل

عملةة   واحلةةرص علةةى تعلىةةم تفاصةةي  أُمةةور املهنةةة واملعرفةةة بةةعقااق ُشةةوون الوظيفةةة  واحلةة ر مةةن اجلهةة  الةة    مةة  
 .صا ب  على و ا الشَّع    ا  مو ع 

وظَّف إىل التَّحلِّع بالقوَّة اليت ال ُُترج  إىل  عِّ فون    وظيفت  ومةا رفقتة  شةعيعا  عتي ةا  حبيةث ُيسةمِّر  -3
ُ
بعوة امل

فىا عن أن يكون عاجلا  عن أبا  أعمال    قُةوَّت  لنفا ا خرين  وقمل  قُةوَّت  على فظم ال يظ والعفو عن النَّا   والَّتَّ
 .وسبي  للا أن يعرف احلعَّ با توفى  القو ِّ وتواف  العاجل

وظَّف علةى لُةُلوم األمانةة   عملة   بة ن يُكةون أمينةا    ُفة ِّ أمةرت مةن أُمةورأ  وأن ال ُ فةظ علية  تقصة    -4
ُ
 ضى امل

وال يُنتقص صيانة  ويتجلَّى للا ب نَّ يُوبِّ  عمل  ب خالصت وصعقت ُمستشةعرا  أمانةة مةا ُأسةنع إلية   ومةىت ف يُلتفةت 
قصِّر اجلاو  من أشراط 

ُ
 .السَّاعةإىل  فظ وعلم العام  فه ا من اا اعة  ألنَّ إسناب األمر إىل امل

 

 

 :نتائج البحث 
ستحسةنة   يةث  -1

ُ
إنَّ ال مجا معايل األخالق   اأُلسوة احلسنة؛ وأوبع أشةراف األُمةور   الُقةعوة امل

 .مبحاسن مشاال  وُوعاأ التَّ سعأمىن على نبيِّ  صلَّى ال علي  وسلَّم وظفَّاأ  َُثَّ أرشع أُمَّت  إىل 
ةةا قابلةةة  لللِّيةةابة ف تقةةع أربا ةةا إىل حماسةةن األُمةةور  -2 ةةجايا يةةعلى علةةى أهنَّ إنَّ تتمةةيم األخةةالق وقسةةا السَّ

ةةا ُمعرَّ ةةة  للنىقصةةان فيشةةقى أصةةحا ا مبسةةاوق  ةةيم وُمعاجلةةة الطِّبةةاع يُرشةةع إىل أهنَّ وأشةةرافها  وُمال ظةةة الشِّ
 .السىلوك وسفسافها

إنَّ أشةةةراف األخةةةالق ومعةةةايل األُمةةةور    جتهةةةا وُ سةةةنها لوات أفنةةةانت  لكنَّهةةةا قةةةع تتبةةةعَّل أو تت ةةة َّ  -3
حبسةع مةةا يُقابلهةا مةةن إنسةانت أو ظمةةانت أو مكةانت  فمةةا مةن ُخلُةةقت مةن األخةةالق إال لة  مقةةام  معلةوم   ووةةو 

 .الُفُهوماملقام ال   تستلطف  النىفو  وُتعرف  
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 :أهداف البحث 
وانطالقاامما ااممافااه اا ناافا اامماحبثاا ااتوااافاذا،ااممااد مااااهامااخالاوحبضحباا اا،ممقواافاااا ا ااال ا ااض امااخااادمااام اادثاا ا

  : وميااألم ااااوضئاساةاولهحث لنقممطج اامماأربها
 . حمممووةاتظثممرااوصمرةااحلقاقةاول،ظمممااإلداريايفااإلفالم. 1
 .او عضاا لىاأم ااهممدئااإلدارةااإلفالااة. 2
 .باممناأمهاةاأ القاةااو قمىايفااإلدارةااإلفالااةاا ا ال ااوقضآنااوكضمياواوس،ةااو،همحبة. 3
اااا ااوقااضآنااوكاااضمياواوساا،ةااو،همحباااةلا ةادساا ،هطحمممووااةاحااضواادماااام اوللالاافاللااااالا لىلاااممااسااا ، اات ااألدوااةا. 4

 .وفريةااوسلفااوصممحل
 
 

 

توااافاحاااحلونااحلكمااااةااإلدارحباااةاواوق اااممئاةا ادمحاااممةرفااام االا ااالىاالا لاااافاوفااال ايفاااامااماااخ ااوعقلااااةااو ضحبااا ةاأفاا ا. 5
 . واو ، اخحبةاا ااسج  ااوخيااختخ ااقضااول ووةااإلفالااةااوموا ةايفااد حب،ةااد،مرةا لىافممك،ثمماأا لااوصالةاوأمتااو سلا 

حث ااو،ظمممااإلداريااإلفالايايفا صضااخلل مماااوضاح حب ا مم ةايفا ث اأارياادحلا،نيا ىلضااو ممروقاراياالا ،فاوق ا. 6
ت اأناماااخاااو طااامراراحبسااا ىلضابمموواااكلاادطلاااممايفا ثااا اأااااريااداااحلا،نيا. تطااامراجياتيممبااااةاكهاااريةاو ظاىلاااةايفاحااا اا ااامم جي

 . اىلممناب ا  ممنلاو لياب اأيباطمموباراياالا ،ثىلممابسهباا   الاممجيااويتاح ثتابنياادسلىلنياآنخاك
ت احقاقةابمموغةااألمهاةاأ اومياأنام،ممكااهممدئاوإلدارةااإلفالااةلاو ،مم ضاحب جلىاااثممااعىنااإلدارةاوأدواهتمماتم لتا. 7

اااااالااو  طاااااياواو ،ظااااا اواو مجااااافاواوضقممبااااةلاوأنااإلدارةااإلفااااالااةااد،واااامدةا ااكاااا القاقثااااممايفادناااااممااو،اااامم ات ابااااممو قمىا
 .و الوااوقلب

 

 : منهجية البحث
 لذوا ا،ثجيايفامخاااوهحثاممااد،ثجاا ف قضائياأيااوضجم ات اادصممدراوادضاجهااوعلىلاةاكلىلمماتطلبااألااضا

وذوا ايفادائاضةا لاو،قا بممإلامماةات اأمتااف ع اديايفاتب اااآرائياوتمجافااو،ق ات ااآلرااااويتاأرىاأناا احقثمما
 . األدمااوعلىليلاواد،ثجاا ف   يل

 

 :ملخص البحث 
حقاقااةا" اإلدارةاوأ القاااةااو قاامىايفااااماااوقااضآناواوساا،ةااو،همحبااة"مااخاااوهحااثاحمممووااةاولكواافا اا اأناا ثاامما

تممرخياااةا اتقهاالااوواا لا ممحااثمماادساالىلمناااااةاطمحبلااةاااا ااواااا لاوأنااوعىلاالااإلداريايفااو،ظاامممااإلفااالايابكاالا
أنما فاوأحكمموفااسحلوواةا ظاىلةاحب طلباجث ااوا ال مماكهريحب ااا اادكلافابافلاواحسممفاممادائىلامماباممو قمىاحا ا

ب،ظضتاافااووااىلمواةاقاا ماا ثماااممافااالمااإلتنا. حبك ااباواافااو،جااممواومااماحااضحبفا احبااالاصاارياحم اامم او انصاامممااثااني
وإلدارةاحبس م باكمماةاححلونااحلاممةااوهوضحبةلاوق مانظمماممااضحب اايفات برياالافاهحممنفاوتعامم اوا ر اواوساىلممواجيا

وأف ارفم االا لىاالا لافاوفل ايفااماامخاااو،ظمممااإلفالايااو ضحب اححلوناحكما فااإلدارحبةا. وامماااثىلمم
مثاتطامرااو،ظامممااإلداريايفا صاضا. واوق ممئاةاواو ، اخحبةاا ااساج  ااواخيااختاخ ااقاضااول وواةااإلفاالااةااومواا ة
مااخاااا انممحااةاواا انممحااةاأ ااضىا. اخلل امماااوضاحا حب ا مم اةايفا ثا اأاارياادااحلا،نيا ىلاضااو اممروقارااياالا ،اف

ت،ممو ااوهحثابويااا ااووضوااد،ممفبااهممدئااإلدارةايفااإلفالملاوأم ااوع،مم ضااويتاحب جلىاااثممااعىنااإلدارةا
او  طاااياواو ،ظااا اواو مجااافاواوضقممبااةلاكىلااممات،ااممو اام ىلاامممااوقااضآنااوكااضمياواوساا،ةااو،همحبااةابااممو قمىلا :اااال لوأدواهتاامم

 .وا ىاأمها فايفااوعىللااإلداريااإلفالايلاواوعماالااويتاحبكمناهبممالقا ااو قمىاو الوااوقلب
 
  

 

اإلدارة العامة وأخالقية التقوى في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية:عنوان البحث   
نور اهلل كورت. د.أ  

 أستاذ بقسم التفسير والحديث
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :والمصادر فهرس المراجع 
 .اوقضآنااوكضمي.1
 .اوقمممضةحضكةااك هةاواطهعةااصط ىااوهمميبااحلليباوأو د لا: أمح ااصط ىاادضاصيلات سرياادضاصيلادارااو،وض.2
أبمامتا احبممفضاب ا: أبمااحلس ا لياب ا لفاب ا ه اادل ااوهكضيااوقضطيبلاحضوا حاحااوه ممريلالقا  لاب ابطمم . 3

 . م2003اك هةااوضح لااوسعمدحبةلااوطهعةااواممناةلااوضحبمم لا: تبضاما لادارااو،وض
دارااألااممقااجل حبا ةلا لباريوجياحلسنيااسل اب ااحلجممجاب ااسل ااوقورييااو،اسممبمريلا حاحااسل لادارااجلاالاأبما. 4

 .  بريوجي
 . حمىل احمايااو حب ا ه ااحلىلا لادارااو كضلابريوجي: فلاىلممناب ااووعثلاف، اأيباداودلالقا  لأبماداود. 5
أمح احمىل احممكضاوآ ضونلادارا: حمىل اب ا اسىاأبما اسىااوسلىليلااجلمماهااوصحاحاف، ااوااخيلالقا  لاوااخي. 6

 .بريوجيتحامماااوااثااوعضيبلا
 .ما1427أيبا ه االلاادس  ركا لىااوصحاحنيلادارااوك بااوعلىلاةلابريوجيلااوطهعةااألو لا لاحلممك . 7
 . قطباتبضاما لايفاظال ااوقضآنلادارااووضوقلااوقمممضةفا ا. 8
 .أمح اب اح،هلاأبما ه االلااس، اأمح اب اح،هللااحلفسةاقضطهةلااوقمممضة لاوواهممين. 9

فلساالةاا رفااةااواا  ممةااصاام امممداااةايفااقاافااواا  مةاواو ا اااةلادارااوسااالملااوطهعااةااألو لالاحنمم ااالا هاا ا لاامانلا. 10
 .م2001اوقمممضةلا

اإلدارةااإلفااالااةادرافااةااقممرنااةاباانيااواا،ظ ااإلفااالااةاواوماااعاةااحل حباااةلادارااو، ااممئ لااوقاامممضةلا لااام ياكىلاامم اأدماا . 11
 .م2001اوطهعةااألو لا

: قطااابا هااا ااحلىلاااا اقطااابلااضاجعاااة : ااا ادت طااابااووااااااحمىلااا ااوغااااايلايفاحاااحلونااوااا حب اواحلااااممةلاحمىلااا لااوغااااايللا. 12
 .م1988او ك مراحمىل ا همم لاداراا   صممملااوقمممضةلا

لادارااهلائااااةاادصااااضحبةااوعمماااااةاولك ااااممملااوقاااامممضةلا(ت سااااريااد،ااااممر)رحااااا اباااا ا لاااايارااااامملات سااااريااوقااااضآنااحلكااااا احمىلاااا ا. 13
 .م1990

يفاأحممدحبثاخم اممرةااا ا احاحاا اامممااسال لااك هاةاومهاةلااوطهعاةااألو لانممرةااوسا لااإلحمىل ااصط ىاأبما ىلممرةلا. 14
 . م1990اوقمممضةلا

 هاااا ااو  ااااممواأباااماصاااا ةلااك ااااباادطهم ااااممجيا: أمحاااا اباااا احااااعاباأباااما هاااا ااوااااضمح لافاااا، ااو،ساااممئيلالقااااا  لاو،ساااممئي. 15
 . م1986اإلفالااةلاحلبلااوطهعةااواممناةلا

أبااما كضحبااممانااراباا احااضااباا ااااضيلاحااضوااو،اامويا لااىا ااحاحااساال لاداراتحااامماااوااااثااوعااضيبلابااريوجيلا لاو،ااموي. 16
 .ما1392اوطهعةااواممناةلا

او  سااريااد،اااريايفااوعقااا ةاواوواااضحبعةاواداا،ثجلادارااو كاااضاادعمم ااضلاداوااا لااوطهعااةااواممنااااةلاومهااةااصاااط ىلالااواحالااي. 17
 . ما1418

  
 
 

 : أهم النتائج
أنااإلدارةاوأ القاااةااو قااامىاحقاقااةاتممرخيااااةا ،اا اادسااالىلنيلاوأنااوقاااضآنااوكااضمياواوسااا،ةااو،همحبااةاام ىلااامماهبااامماأيا. 1

 . مماحب  ا لىاأنا اكضااةاو احاممةاحضحب ةاو اةااإلفالااةابغريااإلدارةااإلفالااةااد،هاقةاا ااو قمى ؛ام ىلممم
ا ج ىلمم اااةاواوساممفاااةاوا ق صااممدحبةاواأل القاااةات احاا ا ممحاممهتاااألاااةااإلفااالااةامتااضااضحلااةااو  لاافايفاأنا. 2

بعا لاوبممو مميلاحبكمناوإلدارةااإلفالااةااو ورااوضائ ايفال حب ااهل ااا فاااتاجياوكا ااةاا فا  ممدةااا اطممقاممجيا
 .اإلفالااةلاح ات ىلك اا ااو غلبا لىااو  لفاادمجمداألاةا

ا فالماب،ظضتفااوواىلمواةاقا ماا ثماامماواإلدارةاحبسا م باكممااةاحاحلونااحلااممةااوهواضحبةلاوبانياأنالافاهحممنفاأنا. 3
وَام  َكااممَن ِااِثىَلاامم آهِلَاة  ِت ه اولهاافد َوَ َساَ تمم َاسدااه َحممَن اولهااِف . "وتعامم انظمماااممااضحبا اايفاتاا بريااألر اواوسااىلممواجياواامماااثىلاامم

مم حَبِص دمنَ   ".َرمِّ او َعض ِش َ ىله
ااا   رَا   . اوعىلاالااإلداريايفااو،ظااامممااإلفااالايابكااالاأنما اافاوأحاااكمموفااسااحلوواةا ظاىلاااةاااا اصااارياحاا أنا. 4 كدلُّكد

اائدم   َ ا    اائدم   َ ا    :َرِ اه ِاافِ وَكدلُّكدا   َاس  َاامممد رَا   َوَاس  اائدم   َ ا    لَرِ اه ِاافِ اإل ِ لِااِف َومداَم َاس  َواو ىَلااض أَةد  لَرِ اه ِاافِ َواوضهجدالد رَا   يف أَم 
ئدمَوة  َ     ئدم   َ     لَرِ اهِ َثممرَاِ َاة  يف بَاا ِت َ و ِجَثمم َوَاس  ممِدمد رَا   يف َاممِ  َفاِِّ ِ  َوَاس  َوَحِساه تد : اواضاويقَاممَ   لَرِ اهِ فِ َواخل 

ئدم   َ     :قمم َ أَن  َق    ئدم   َ    َرِ اهِ فِ  لَرِ اهِ فِ َواوضهجدلد رَا   يف َاممِ  أَبِاِف َوَاس   .وَكدلُّكد   رَا   َوَاس 
 
 

 :التوصيات البحث 
ا اقهلااألاضادا" اإلدارةااوعمماةاوأمهاةاأ القاةااو قمىاااثممايفااد،ثجااإلفالاي" ا م ىلمممااجلممداب رافةاامام اوجمما. 1

 .واجلىلمم ممجياوادحلفسممجيااحلكمااةاوصريااحلكمااة
مااخااادمااام ااااىل ااد ااضداجياادقااضرةايفااوكلاااممجياادع،اااةاحاا اتاا ىلك ااوكلاااةاااا اختااضجاجااالاااامممضاووا اد ثاامماجعاالا. 2

 .اإلدارةاا ااد،ظمرااإلفالاي
 .وأمهاةاأ القاةااو قمىاااثممايفااد،ثجااإلفالاياا اجممنباآ ض لجممنبثقمماةاأمهاةااإلدارةاا انوضا. 3
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 :أهداف البحث 
 : هذا البحث يهدف إلى

 . لطمسها ةاملتتابععن مدى تأثر اللغة العربية الفصحى باهلجمات الكشف . 1
 .مفهوم ازدواجية اللغة وثنائية اللغةبيان . 2
 .موقف العلماء من الدعوة إىل العامية وهجر اللغة الفصحىتوضيح . 3
 
 
 

 

  :نتائج البحث 
 .كلمة اللغة عربية أصيلة، ذات جذور عربية، وجتري يف اشتقاقها ودالالهتا على سنن الكلم العربيةتعد  

هي أداة تواصل وتعبري عما يتصوور  انسسوان ويشوعر بوه، وهوي وعواء للمملوامل املنقولوة، سوواء أكوان مصودرها  :العربيةاللغة 
 .الوحي، أم احلس، أم العقل، وهي أداة لتمحيص املعرفة الصحيحة، وضبط قواسل التخاطب السليم

هي اللغة السامية الوحيدة اليت قدر هلا أن حتواف  علوى وجودهوا وأن تصوبح عامليوة، وموا كوان ليتحقو  هلوا ذلو   :العربيةاللغة 
لووال سوو ول القووركن الكورإ  وواك إذ ال ككوون فهوم كتوواه اا تعوواىل الفهوم الصووحيح والوودقي  وتوذوا إعجوواز  اللغوووي والبيووا  إال 

ومون هنوا كوان تعلوم . كما أن الرتاث الغين من العلوم انسالمية وأمهات الكتب مكتوبة باللغة العربية. بقراءته باللغة العربية
 . العربية هدفا لكل املسلمل

ومخووس م ووة سوونة، بالشووكل ألووف يقوواره تعتووا اللغووة العربيووة واحوودة موون اللغووات العريقووة يف العوواه اإن، يرجوو  تار هووا إىل مووا 
الذي سقلته إلينا املعاجم اليت يرج  تاريخ تدوينها إىل هنايات القرن الثا  اهلجوري وبودايات القورن الثالوج اهلجوري، والسويما 

 .بعد ظهور صناعة الورا يف البلدان العربية
تناول انسالم مفهوم اللغة من زاوية أخرى إضافة ملا حتدث عنه علماء اللغة، فاللغة يف انسالم ليست جمرد وسويلة تواصول 
وترابط إسسا  واجتماعي، إمنا هي أكثر من ذل  فقد اعتات أيملا سعمة من سعم اا تعاىل علينا، منحنا إياها لنتمكن من 

 .العيش وتلبية متطلبات احلياة والقدرة على التأقلم والتعايش يف اجملتم 
العوودة إىل كتوب موا قبول انسوالم وفهوم  وناحملودثمتل  اللغة العربية من املروسة ما ال متلكه لغة أخرى، حبيج يسوتطي  العوره 

 .سصوصها فهما جيدا، فاملروسة اليت تنطوي عليها جاءت ستيجة لطبيعة اللغة العربية
 

 :مشكلة البحث 
مون وراء  سواعلتكمن مشكلة البحج يف تعور  اللغوة العربيوة هلجموات متتابعوة ومننموة مون قبول دعواة العوملوة، 

الودعوة اططورية واسوسو   :منهواتل  اهلجمات إىل طمس اهلوية العربية وإضعافها، عواملل يف عودة وواور، سوذكر 
وهوو مصوطلح جديود " بالعربي يوة"يسومى مااستشارا وهي استبدال العربية الفصحى بالعامية، بانضافة إىل استشار 

ساهم أيملا بإضعاف اللغة العربية لدى أهلها، واستشار اللغة اسجنبية واالهتمام  ا وتقديرها على حساه اللغة 
 . العربية، متسلحل وداعل من وراء ذل  بأن اللغة العربية لغة قدكة ال تصلح يف هذا العصر

موون الواجوووب علينووا أن سقوووم بتصوووحيح املفوواهيم اطاط وووة لوودى دعوواة العوملوووة بووأن اللغووة العربيوووة قووادرة علوووى فرأيووت 
هلووا بقوووة أكووا، واظهووار قوودرات اللغووة العربيووة بأهنووا قووادرة علووى  يوالتصوودمواجهووة العوملووة اللغويووة بكافووة أشووكاهلا، 

 كثووراءوانوأن لغتنووا العربيووة ترتقوي ملسووتوى هووذا التحوودي، وفيهوا موون القوووة  ،املوجوواتالوقووف والتصوودي ملثوول هوذ  
 .قد وفقت يف تقدإ هذا البحج ملعاجلة هذ  املشكلة أناا  سين أدعوإو . لتصلح يف كل زمان ومكان

 
 

 :ملخص البحث 
هووي اللغووة الوويت قوودر هلووا بفملوول اا عوو  وجوول أن تسووتمر وتوودوم، وال عجووب، فهووي لغووة القووركن الكوورإ،  :العربيووة

أن اللغووة العربيووة لغووة وموو   ".إسووا  وون س لنووا الووذكر وإسووا لووه حلووافنون: "حفنووت حبفنووه إىل يوووم الوودين، قووال تعوواىل
العره قاطبة، إال أهنا لغة عاملية يتكلم  ا املسلمون يف شىت بقاع العاه، فقد كاست اللغة العربية منوذ اسزل لغوة 
الفصوحاء والبلغواء واططبواء يتبواهون فيهوا يف شوىت مناسوباهتم وخصوصوا عنود اعوتالء املنوابر، حيوج تنهور القوودرة 
البالغية والبياسية من خالل منابرهم، وم  سطوع فجر انسالم، والقملاء على اجلهل والكفر والعصويان، اسوتمر 

بووول واسوووتطاعت أن تتبووووأ املن لوووة اسرفووو  واس وووى، حيوووج متكنوووت مووون مواكبوووة كافوووة العصوووور والسوووبب  ،االزدهوووار
مروستها وسعتها وقدرهتا على مالئمة العصر الذي تعيش فيه، فأخوذت بفملول اا عو  وجول املكاسوة الواسوعة إىل 
أن وصلت لعصرسا احلايل، الذي اعتاته بعو  اجلهوات عصور اجلموود والركوود، حيوج أخوذت جهوات معينوة مون 
اسدبووواء واملثقفووول تنوووادي بع هلوووا واالبتعووواد عنهوووا، ويرجووو  السوووبب حبسوووب رأيهوووم إىل أهنوووا غوووري قوووادرة علوووى مواكبوووة 

التأكيود علوى أةيوة اللغوة العربيوة، وأن اا تعواىل هيوأ هوو : فكل ما سنحاول قوله هنا . تطورات العصر املتسارعة
 .الكرإهلا سبل البقاء والقوة، وكرمها بأهنا لغة القركن 

 
  

 

 (ومكانتها في اإلسالم، وأسباب بقائهانشأتها ) اللغة العربية: عنوان البحث 
كورتنور اهلل  . د.أ   

 أستاذ بقسم التفسير والحديث
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :والمصادر فهرس المراجع 
 .الكرإالقركن . 1
الوسووويط، اسوووتنبول، املكتبوووة املعجوووم  .ال يووواتالقوووادر، ومووود علوووي النجوووار، أ ووود حسووون عبووود  حامووودمصوووطفى، إبوووراهيم . 2

 .م1972انسالمية للطباعة والنشر، 
 .هو1414مننور، أبو الفملل مجال الدين ومد بن مكرم، لسان العره، الطبعة الثالثة، دار صادر، بريوت، ابن . 3
أ ووود : احلسووول أ ووود، الصووواحل يف فقوووه اللغوووة العربيوووة ومسوووائلها وسووونن العوووره يف كالمهوووا، علووو  عليوووه وبوووأفوووار ، ابووون . 4

 .هو1418حسن، منشورات ومد علي بيملون، الطبعة اسوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .م1965الطبعة الثالثة، مكتبة اسجنلو، القاهرة، .يف اللهجات العربية، ، ابراهيمأسيس. 5
 .م1980 ،، شاهل ومد، علم اللغة العام، مكتبة وهبة، دار التملامن للطباعة، القاهرةتوفي . 6
 .، أبو منصور عبد املل  بن ومد بن ا اعيل، فقه اللغة وسر العربية، مكتبة احلياة، بريوتالثعالل. 7
 .م1967 بريوت،، كمال، يف فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، احلاج. 8
ط، ، السوووويد، اللغووووة العربيوووووة مشووووكالهتا وسووووبل النهوووووو   ووووا، دار الوفوووواء للطباعوووووة والنشوووور والتوزيوووو ، املنصوووووورة، خملوووور. 9

 .هو1424
 .م1993كلية دار العلوم، : ، صالح، فقه اللغة وخصائص اللغة وطرا منوها، الطبعة اسوىل، القاهرةراوي. 10
 .1324، عبد الر ن بن أيب بكر جالل الدين، امل هر يف علوم اللغة وأسواعها، مطبعة السعادة، مصر، السيوطي. 11
اجلمووواهريي، سووودوة العربيوووة االتصوووال ، أ ووود مجووول، ومووود، العربيوووة الفصوووحى بووول برسوووامل اللغوووة العربيوووة ووسوووائل عموووار. 12

 .اجلماهريياالتصال الفصحى ووسائل 
 
 
 

 : منهجية البحث
 ،ذلو منهجي يف هذا البحج هو املنهل االستقرائي أي الرجوع إىل املصادر واملراج  العلمية كلما تطلب اسمور 

وذلو  يف دائورة  ،النقودبانضافة إىل أمت استعدادي يف إبداء كرائي وتوجيه النقد إىل اإراء اليت أرى أن من حقها 
 . اسده العلمي، واملنهل االستداليل

 
 
 

 :التوصيات البحث 
سشور مراكو  تعلوويم القوركن الكوورإ وحفنوه والرتكيو  عليهووا مون قبوول متخصصول ومو هلل يف هووذا اجملوال، فأسووا  تقووإ لغتنووا •

 .بكتابه احلكيم، وحف  كياته، وتدبرها التفقهالعربية هو 
 .سشر مراك  تعلم وتعليم اللغة العربية واالشراف عليها من قبل معلمل م هلل قادرين على ذل •
 .الرتكي  على تعلم وتعليم العلوم الشرعية باللغة العربية•
 .الرتكي  على تعلم العلوم الطبيعية باللغة العربية قدر انمكان•
 .املباشر على املناهل الرتبوية والتعليمية حبيج ت رع وبة اللغة العربية يف سفو  الناش ة شرافان•

بل كول موا علينوا أن  ،احلملارةوهذ  التوصيات ال تعين بالملرورة االسع ال عن التطورات املتسارعة، وعدم التخلف عن ركب 
 .سعىن أكثر باللغة العربية وأن سعطيها حقها ومكاستها

 

 

 : أهمية البحث
 :تكمن أهمية البحث في أنه

 ةاملتتابعالكشف عن تأثر اللغة العربية الفصحى باهلجمات 
 .يلقي الملوء على املشاكل اليت واجهت اللغة العربية واجلهود املبذولة للتصدي هلا

 . التأكيد على عاملية اللغة العربية وقدرهتا على مقاومة التغيري
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:أهداف البحث   
 .الكويتمدى مراعاة اجلوانب اإلنسانية يف البنوك اإلسالمية العاملة يف قياس . 1
 . اإلسالميةأدوات تكافلية جديدة لتفعيل الدور اإلنساين للبنوك اقرتاح . 2

 

 : أهم النتائج 
ال توجدد مسداتات سنسدانية للبندوك اإلسدالمية العاملدة يف " اختبار الفرضية الصفرية األوىل اليت تنص على أنه بعد 

تبدددن أنددده توجدددد فدددرو   ات داللدددة (  9)ومدددال خدددالجل ااعاجلدددة اإلجصددداقية لل ددددوجل رقددد  " الكويدددت  دددام العددداملن
وهددمتا يعدد  أب البنددوك اإلسددالمية يف الكويددت  ددا مسدداتات . سجصدداقيةو وبددمتلر ض رفددض الفرضددية الصددفرية األوىل 

 .سنسانية جيدة أو قوية  ام العاملن لديها
ال توجد مساتات سنسانية للبنوك اإلسدالمية العاملدة يف " بعد اختبار الفرضية الصفرية الثانية  اليت تنص على أنه 

تبدن أنده ال توجدد فدرو   ات داللدة (  11)ومدال خدالجل ااعاجلدة اإلجصداقية لل ددوجل رقد  " الكويت  ام اجملتمد  
سجصاقيةو ومعد   لدر قبدوجل الفرضدية الصدفرية و وبالتداا فدمهب ااسداتات اإلنسدانية للبندوك اإلسدالمية  دام اجملتمد  

 .تعترب ضعيفة أو ال تكاد تمتكر 
ال توجدد مسداتات سنسدانية للبندوك اإلسدالمية العاملدة يف " بعد اختبار الفرضية الصفرية الثالثة اليت تنص على أنده 

تبددن أندده توجددد فددرو   ات داللددة (  13)ومددال خددالجل ااعاجلددة اإلجصدداقية لل دددوجل رقدد  " الكويددت  ددام العمددال 
و وهددمتا يعدد  وجددود مسدداتات سنسددانية كبددسة للبنددوك اإلسددالمية سجصدداقيةو وبددمتلر فمهننددا نددرفض الفرضددية الصددفرية 

 .العاملة يف الكويت  ام العمال 
ال توجد مساتات سنسانية للبنوك اإلسالمية العاملدة يف " بعد اختبار الفرضية الصفرية الرابعة  اليت تنص على أنه 

أندده ال توجدددد فددرو   ات داللدددة تبدددن ( 15)خددالجل ااعاجلدددة اإلجصدداقية لل ددددوجل رقدد  ومدددال "الكويددت  دددام البي ددة 
سجصاقيةو ومع   لر قبوجل الفرضية الصفرية و وهمتا يع   وجدود مسداتات سنسدانية كبدسة للبندوك اإلسدالمية  دام 

 .البي ة
 

 :منهجية البحث 
اعتمددددت الدراسدددة علدددى اسدددتمداه عددددد مدددال منددداهي وأسددداليب البختددد  العلمددد  للمدددرو  بنتددداقي  دددده 

 .أجلهااألهداف اليت  رى مال 
الوصددف  التختليلدد  لدراسددة اومدداق  ومعرفددة الوقدداق  ااتعلمددة بواقدد  البنددوك اإلسددالمية و وتميددي  ااددنهي . 1

دورها اإلنساين يف اجملتم  الكوييت و مال خالجل اوصوجل ااعلومات الضدرورية والكافيدة والدقيمدة عنهدا مدال 
 .والثانويةااصادر األولية 

جدد  سىل استمصددا   را  الحددراق  والف ددات ااتعددددة  ات العالقددة اجيدد  يسددعى الب: اايددداين ااسدد  . 2
مبوضدددول الدراسدددة و لدددر مدددال خدددالجل أسدددلوت االسدددتبياب واامدددابالت الحمصدددية مددد  متمدددمت  المدددرار يف 

 .خمتلف اجملاالت  ات العالقة بااوضول
 

 :ملخص البحث 
يهدددددف هددددمتا البختدددد  سىل بيدددداب وتوضددددي  مدددددى فاعليددددة الدددددور اإلنسدددداين للبنددددوك اإلسددددالمية العاملددددة يف 

 .االجتماعيةو لر مال خالجل الكحف عال مدى التزاه همتم البنوك بتطبي  ااعايس اإلنسانية الكويتو 
االجتماعيدةو  بااسدوولية  وعالقتدةسىل همتا ا دف يبددأ البختد  بتختديدد مفهدوه الددور اإلنسداين للوصوجل و 

 .اإلنساينومال مث حياوجل اكتحاف مدى قياه البنوك اإلسالمية هبمتا الدور 
ض اختيدددار عيندددة مدددال أقدددده أربعدددة بندددوك  واامتلفدددةومدددال أجدددل قيددداس ج ددد  هدددمتا الددددور وأتيتددده و االتددده  

والبندددر األهلددد  الددددواو وبندددر الكويدددت بوبيدددابو بيدددت التمويدددل الكدددوييت و بندددر )سسدددالمية كويتيدددة هددد  
مث وزعدت االسدتبانة اإلسدالميةو مث عمل استبانة خاصة مبعايس و االت الدور اإلنساين للبندوك و (ااتختد

اعتمدددد منهدددا لاايدددات التختليدددل اسدددتبانةو  100جيددد  ض توزيددد  و علدددى العددداملن يف البندددوك ااحدددار سليهدددا 
 .استبانة 63والدراسة 

وقددد خلددص البختدد  ومددال خددالجل  ليددل نتدداقي االسددتبانة سىل أب ااسدداتات اإلنسددانية  ددمتم البنددوك فيمددا 
يتعلدد  بدداجملتم  والبي ددة  ضددعيفة أو ال تكدداد تددمتكر و  أمددا فيمددا يتعلدد  بددالعمال  والعدداملن فددمهب ااسدداتات 
اإلنسانية تعترب قويةو وبنا  على  لر فمدد اقدرتح البختد   ليدات جديددة لتطدوير وتفعيدل الددور اإلنسداين 

 . متم البنوك

 

الدو اإلنساني للبنوك اإلسالمية العاملة في الكويت: عنوان البحث   
كمـــــال توفيـــــق حطـــــاب. د.أ  

 أستاذ بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

(HJ01/14)   من إدارة األبحاث بجامعة الكويت برقم تم تمويل البحث ماليا  
   

 :أهم المراجع 
 دار كنددددوز و (اليددددا األلددددف سىل مددددال )ااسددددوولية اجملتمعيددددة للموسسددددات : و صدددداو و وااعايطددددة و روال اومددددور  1. 

 . 2015عمابو 
مددى تطبيد  ساسدبة ااسدوولية االجتماعيدة يف البندوك اإلسدالمية العاملدة يف : "و هندا  و وسنعداه جسدال اونيط 2. 

 .2010فيالديلفياو ااومتر  العلم  الساب  الدوا  لكلية العلوه اإلدارية و ااالية و جامعة " األردب
" دور تب  مماربة ااسوولية االجتماعيدة يف خلد  وتددعي  ريدادة وتنافسدية منامدات االعمداجل: " و طار  راش 3. 
النمدو والعدددالة واالسدتمرار مدال منادور : "العلم  العاا  التاس  لالقتصداد والتمويدل اإلسدالم  اادنا  بعندواب ااومتر

 .تركيا: و اسطنبوجل2013سبتمرب  09/10". سسالم 
البندددوك اإلسدددالمية بدددن الرويدددة وااسدددوولية االجتماعيدددة و الورشدددة ا امسدددة اركدددز الكويدددت : و عمددداد  السدددختار 4. 

  . 2014و  نوفبمرلالقتصاد اإلسالم  و 
منحددددورات البنددددر : جدددددة. طبيعتهددددا وأتيتهددددا: ااسددددوولية االجتماعيددددة للمصددددارف اإلسددددالمية: و سمددددد عيددددا 5. 

 2010اإلسالم  للتنمية و 
6. Farook, Sayd, and Shikoh, Rafi-Uddin, )2011(, “Integration of 
Social Responsibility in Financial Communities”, in: Hassan, Kabir, 
and Mahlknecht, Micheal, )Editors(, Islamic Capital Markets: Products 
and Strategies, New Delhi, John Wiley and Sons, Ltd., Inc. 
7. Sairally, Salma, )2007(, “Social Responsibility’ of Islamic Finance: 
Learning from the Experiences of Social Responsible Investment 
Funds”, in: Iqbal, M; Syed Ali, S.; and Muljawan, D. )Editors(, 
Advances in Islamic Economics and Finance, Proceedings of 6th 
International Conference on Islamic Economics and Finance, Jeddah, 
IDB Publications, Vol. 1. 

  

: التوصيات   
خدددالجل  ليددل نتددداقي االسدددتبانة  هددر جليدددا أب الدددور اإلنسددداين للبندددوك اإلسددالمية ال يدددزاجل يف جددددود مددال 

ولدددمتلر فمدددد اقدددرتح الباجددد  يف هدددمتم الدراسدددة أدوات و خاصدددة مبدددا يتعلددد  بددداجملتم  والبي دددة جدددداو ضددديمة 
ويف البندددوك اإلسدددالمية يف الكويدددت بحدددكل عددداهو بحدددكل اإلسدددالميةو مبتكدددرة  كدددال تطبيمهدددا يف البندددوك 

و لددر يف  ثالثددة مطالددب اإلسددالميةو ويدد  تعمددل علددى تفعيددل الدددور اإلنسدداين اانحددود للبنددوك خددا و 
 :ه  

 .اإلسالميةممرتح سنحا  أقساه للمروض اوسنة يف البنوك : ااطلب األوجل 
 .اإلسالميةإلناار ااعسريال يف البنوك  ممرتح سنحا  أقساه :ااطلب الثاين 
 .اإلسالميةممرتح سنحا  صنادي  وقفية  يف البنوك : ااطلب الثال  
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 :البحث  مشكلة
 

تكمـــن مشـــكلة هـــذا البحـــث يف أن التعامـــل يف بعـــض الســـلع احملرمـــة كالـــدخان واخلمـــور واملشـــروابت الكحوليـــة 
أصــبح منتشــرا بصــورة واســعة النطــاق يف الكثــري مــن الــدول اإلســالمية، حبيــث ال تســتطيع هــذه الــدول منــع هــذه 
السـلع مــرة واحـدة، ممــا يســتوجب البحـث عــن طــرق للحـد مــن تــداوهلا وتناوهلـا متهيــدا ملنعهــا ابلكليـة، ومــن هــذه 

 . رفع الضرائب على هذه السلع مما يؤدي إىل ارتفاع أمثا�ا ومن مث احلد من تداوهلا: الطرق
 

 : أهم النتائج
البحث منهج الشريعة اإلسالمية يف التدرج يف التعامل مع احملرمات ذائعة االنتشار يف اجملتمع، ذلـك املـنهج الـذي أثبت -1

 .التصرفات مآالتيدل على مراعاة احلكمة والتبصر يف 
أن السـلع احملرمـة جيـب منعهـا منعـاً اتمـاً، ومنـع كـل مـا يتصـل هبـا مـن أفعـال أو تصـرفات، : يف الشريعة اإلسالميةاألصل -2

 .مثل بيعها، أو تصنيعها أو جلبها، أو تصديرها
البحث ابلعديد من األدلة جواز قيام احلكومة اإلسالمية بز�دة الضرائب على السلع احملرمة للحد مـن اسـتهالكها أثبت -3

 .وتقليل أعداد املتعاطني هلا، متهيدا ملنعها ابلكلية
البحـــث العديـــد مـــن الضـــوابط الشـــرعية الـــيت ينبغـــي مراعاهتـــا يف حـــال قيـــام احلكومـــات يف الـــدول اإلســـالمية بـــز�دة قـــدم -4

 :الضرائب على السلع احملرمة متهيدا ملنعها ابلكلية، وهذه الضوابط هي
 .أال يكون هناك سبيل إىل منع هذه السلع احملرمة منعا كلًيا: األولالضابط -أ

أن يكــون إجــراء ز�دة الضــرائب علــى هــذه الســلع �جعــاً يف احلــد مــن اســتهالك الســلع احملرمــة واإلقبــال : الثــاينالضــابط _ب
 .عليها

 .أن يكون هذا اإلجراء مؤقتاً : الثالثالضابط -ج
 .أال يصرف ريع هذه الضرائب يف أعمال الرب: الرابعالضابط -د

 

 :أهداف البحث 
 :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

 .موقف الشريعة اإلسالمية من فرض الضرائب على السلع بصفة عامةتبني -1
 .موقف الشريعة اإلسالمية من التعامل مع بعض احملرمات اليت ال ميكن منعها إال ابلتدرجتبني -2
على موقف الشريعة اإلسالمية من ز�دة الضرائب على السـلع احملرمـة للحـد مـن اسـتهالكها واإلقبـال التعرف -3

 .عليها
 .الضوابط الشرعية لفرض الضرائب على السلع احملرمةتبني -4
 

:ملخص البحث   
 

یتحدث البحث عن السیاسة الشرعیة للدولة في تقلیل المحرم عن طریق زیادة الضرائب 
علیھا ورفع أسعارھا مما یؤدي إلى تقلیل شرائھا، حیث تكلم البحث ابتداء عن تعریف 

الضریبة والسلع المحرمة وتعریف السیاسة الشرعیة ثم تحدث عن حكم فرض الضرائب 
بصفة عامة وكیفیة تعامل الدولة مع السلع المحرمة، وأخیراً تعرض البحث لحكم زیادة 

ضح الباحث ضوابط و أوالمحرمة كسیاسة للدولة في تقلیل المحرم السلع الضرائب على 
شرعیة لفرض الضرائب على ھذا النوع من السلع وفي الختام ذكر الباحث النتائج 

. والتوصیات والفھارس  

ز�دة الضرائب على السلع احملرمة يف ضوء السياسة الشرعية: البحث عنوان   
)أستاذ بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية( السبيعي البديويإبراهيم عبد هللا . د.أ: الباحث الرئيسي   

)واألصولبقسم الفقه املساعد املدرس ( الفزيعحممد عود . د: الباحث املشارك   
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :واملصادر فهرس املراجع 
حممــد بـن حبــان بــن أمحــد بـن حبــان بــن معــاذ بـن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو : أتليــف. يف تقريــب صــحيح ابـن حبــاناإلحسـان  -

حققــه ). هـــ 739: املتــوىف(عــالء الــدين علـي بــن بلبــان الفارسـي  األمـري:ترتيــب). هـــ354: املتـوىف(حـامت، الــدارمي، الُبســيت 
 ).م 1988 -هـ  1408(األوىل،: الطبعة. مؤسسة الرسالة، بريوت. األرنؤوطشعيب : وخرج أحاديثه وعلق عليه

أيب احلســـن علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي، الشـــهري ابملـــاوردي : أتليـــف. الســـلطانيةاألحكـــام  -
 . دار احلديث، القاهرة).هـ450: املتوىف(
 .دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت. عبد الرزاق عفيفي: حتقيق. لآلمدييف أصول األحكام، اإلحكام  -
 .م1990 -هـ 1411والنظائر جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، األشباه  -
دار الكتــب العلميــة، : ، الناشــر)هـــ771: املتــوىف(والنظــائر، لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي األشــباه  -

 .م1991 -هـ1411الطبعة األوىل 
دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، الطبعـــة : ، الناشـــرعمـــرياتزكـــر� : والنظـــائر، لـــزين الـــدين ابـــن جنـــيم احلنفـــي، حتقـــيٌ األشـــباه  -

 ).73ص(م،  1999 -هـ  1419األوىل، 
 . القاهرة-الفقه،  للشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العريبأصول  -
: املتــوىف(حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة : أتليــف. املــوقعني عــن رب العــاملنيإعــالم  -

 . م1991 -هـ 1411األوىل، : الطبعة.يريوتالكتب العلمية،  دار.إبراهيمحممد عبد السالم : حتقيق).هـ751
، )هــ970: املتـوىف(زين الدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، املعـروف اببـن جنـيم املصـري : أتليف. الرائق شرح كنز الدقائقالبحر  -

 .الكتاب اإلسالمي دار.عابدينمنحة اخلالق البن : احلاشية
حممد بن حممد بن مصطفى بـن عثمـان، أيب : أتليف. حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحديةبريقة  -

 .هـ1348بدون طبعة، : الطبعة.احلليبمطبعة ).هـ1156: املتوىف(احلنفي  اخلادمىسعيد 
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أيب الفـيض، امللّقـب مبرتضـى، الزَّبيـدي : أتليف.القاموسالعروس من جواهر اتج  -
 .اهلداية دار.احملققنيجمموعة من : حتقيق). هـ1205: املتوىف(
 
 
 
 

 : منهجية البحث
 

 : خطوات املنهج التايلوفق هذا البحث كتابة متت  
 .اإلسالمي القدمية واملعاصرةالفقه املادة العلمية من مصادرها األصيلة من كتب مجع -1
 .من نسبة كل قول إىل قائله، واالجتهاد يف التحقق من حقيقة درجة الفعل احملرمالتثبت -2
، دون االعتماد على املراجع الوسيطة يف نسبة األقوال أو لةياألصمن مراجعها  والنقوالتمجيع األقوال توثيق -3

 .األدلة
 .اآل�ت القرآنية إىل مواضعها يف املصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية عزو-4
األحاديث النبوية من مصادرها من كتب السنة، وفق القواعد العلمية يف التخريج وذلك بذكر الكتاب ختريج -5

 .والباب ورقم اجلزء والصفحة، وبيان حال احلديث من حيث القوة والضعف من خالل كالم احملدثني
 .يف الدراسة على املسائل حمل البحث، وعدم االستطراد إىل موضوعات أخرىاالقتصار -6
 

 :التوصيات البحث 
ضـرورة اإلســراع يف تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية، امتثــاالً ألوامـر املـوىل ســبحانه اإلسـالمية  الــدولأوصـي والة األمـور حكـام -1

وتعاىل، ولنيل سعاديت الدنيا واآلخرة، وإلصالح األوضاع غري املرضية للمسلمني يف مشـارق األرض ومغارهبـا بسـبب غيـاب 
 .تطبيق الشرع احلنيف

كمــا أوصــي والة األمــور ممــن ال يســتطيع تطبيــق الشــريعة بصــورة كاملــة، أن يســعوا جهــدهم يف منــع املنكــرات واحملرمــات، -2
 .ألن دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل

أوصــي مجيــع احلكومــات يف الــدول اإلســالمية الــيت ال تســتطيع تطبيــق الشــريعة يف الوقــت الــراهن تطبيقــا كــامال، ابعتمــاد -3
 . أسلوب ز�دة الضرائب على السلع احملرمة، للحد من استهالكها وتقليل أعداد املتعاطني هلا فما ال يدرك جله ال يرتك كله

 
 

 

 :أسباب اختيار املوضوع 
 
إن بعض السلع احملرمة أصبح تداوهلا وتناوهلا مما يعم بـه البلـوى، وحتتـاج إىل التفكـري يف حلـول مبتكـرة للحـد -1

 .من استهالكها متهيًدا ملنعها ابلكلية
 .إنين مل أجد من سبق إىل دراسة هذا املوضوع من قبل -2
إن هذا املوضوع يضـيف لبنـة إىل اجلهـود املباركـة للجنـة العليـا للعمـل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام الشـريعة -3

اإلســالمية التابعــة للــديوان األمــريي الكــوييت، حيــث اســتطاعت هــذه اللجنــة تقــدمي مشــروع كامــل وتصــور شــامل 
 .عن إحالل الشريعة اإلسالمية حمل القوانني الوضعية، وما زالت جهودها تتواصل يف هذا اجملال

 
 

54



الشريعة
Sharia  & Islamic StudiesR esearch   Sector

Scientif ic  Poster  Day
March 21, 2016

 :البحث  مشكلة
تكمــن مشــكلة هــذا البحــث يف ز�دة عقــد املــزادات اخلرييــة يف اآلونــة األخــرية، هبــدف دعــم مؤسســات وجهــات 
العمــل اخلــريي، فتعقــد هــذه املــزادات لتحصــيل أكــرب قــدر مــن التربعــات لصــاحل مثــل هــذه املؤسســات، ومــن هنــا 
تصــبح احلاجــة ماســة إىل معرفــة األحكــام والضــوابط الفقهيــة ملثــل هــذه املــزادات، خاصــة أ�ــا تتضــمن يف طياهتــا 
بعــض اإلشــكاالت الفقهيــة الــيت تســتوجب الوقــوف عنــدها قبــل اإلقــدام علــى عقــدها وتنظيمهــا، مثــل التكييــف 

 .الفقهي هلذا العقد
 

 : أهم النتائج
 ".بيع ملن يزيد، تستحق السلعة فيه ملن يبذل فيها أكثر من الباقني: "املختار لبيع املزايدة هو أنهالتعريف  -1
 .اخلريي نوع من أنواع البيع ابملزايدة، وال خيرج يف حقيقته وتكييفه الفقهي عن بيع املزايدةاملزاد  -2
 .ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن بيع املزايدة بيع من البيوع اجلائزةرجحان  -3
 :بعض الضوابط الشرعية اليت ينبغي االلتزام هبا من قبل منظمي املزادات اخلريية، وهيهناك  -4

 .املهن احملرمةأصحاب أال تكون قيمة السلع مرتفعة بسبب انتساهبا إىل : الضابط األول
 .أن تكون اجلهة اليت يعقد املزاد لصاحلها مما جيوز التربع هلا:  الثاينالضابط 
 .أن يكون قصد املشرتي هو التقرب إىل هللا ابلتربع للجهات أو األشخاص احملتاجني:  الثالثالضابط 
 .عدم البهرجة واإلسراف يف إقامة املزاد اخلريي من جانب منظميه: الرابع الضابط 
 .أال يرجع املتربع ابلسلعة فيكون أحد املساومني يف مثنها:  اخلامسالضابط 

 
 

 :أهداف البحث 
 .اخلرييالوقوف على التكييف الفقهي لتنظيم عقد املزاد  -1
 .اخلرييعلى احلكم الفقهي لتنظيم وعقد املزاد الوقوف  -2
 .اخلرييالضوابط الفقهية لتنظيم وعقد املزاد بيان  -3
 
 

 : ملخص البحث 
اجلهــات اخلرييــة يف الوقــت احلاضــر  هبــايتحــدث البحــث عــن انتشــار املــزادات اخلرييــة الــيت تقــوم 

، حيث مث تعريف املزاد اخلـريي وأهدافـه مث تكلـم البحـث بهوالضوابط واألحكام الفقهية املتعلقة 
عــن التكييــف الفقهــي للمــزاد اخلــريي وحكمــه الشــرعي ويف �ايــة البحــث وضــع البحــث ضــوابط 

 . فقهية عامة للمزادات اخلريية ابإلضافة إىل اخلامتة والنتائج والتوصيات والفهارس

حكمه وضوابطه الشرعية .. املزاد اخلريي : البحث عنوان   
  السبيعي البديويإبراهيم عبد هللا . د.أ

الشرعيةبقسم الفقه املقارن والسياسة أستاذ   
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :واملصادر فهرس املراجع 
 .)هـ1420(السعودية، الطبعة األوىل -ابن عبد الرب يف العبادات، لعبد هللا بن مبارك البوصي، دار طيبة إمجاعات -
ضــياء : أتليــف. املختــارة أو املســتخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومســلم يف صــحيحيهمااألحاديــث  -

معـايل األسـتاذ الـدكتور عبـد امللـك بـن : دراسة وحتقيق). هـ643: املتوىف(الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي 
 .)م 2000 -هـ  1420(الثالثة، : الطبعة. دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت. دهيشهللا بن عبد 

حممــد بـن حبــان بــن أمحــد بـن حبــان بــن معــاذ بـن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو : أتليــف. يف تقريــب صــحيح ابـن حبــاناإلحسـان  -
حققـه ). هــ 739: املتـوىف(األمـري عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي : ترتيـب). هــ354: املتـوىف(حامت، الدارمي، الُبسيت 

 ).م 1988 -هـ  1408(الطبعة األوىل،. مؤسسة الرسالة، بريوت. األرنؤوطشعيب : وخرج أحاديثه وعلق عليه
). هـــ543: املتــوىف(االشــبيلي املــالكي  املعــافريالقاضــي حممــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر بــن العــريب : أتليــف. القــرآنأحكــام  -

 .م2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، . حممد عبد القادر عطا: حتقيق
 ).هـ1399(دار الفكر،  -البالغة، جلار هللا حممود بن عمر الزخمشري ، بريوتأساس  -
اجلامع ملذاهب فقهـاء األمصـار وعلمـاء األقطـار فيمـا تضـمنه املوطـأ مـن معـاين الـرأي واآلاثر وشـرح ذلـك كلـه االستذكار  -

عبــد : حتقيــق. هـــ463 -هـــ 368أيب عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرب النمــري القــرطيب : أتليــف.واالختصــارابإلجيــاز 
 .م1993 -هـ 1414األوىل، : الطبعة. دار الوعي ، حلب -دار قتيبة ، دمشق . املعطي أمني قلعجي

أيب : أتليــف). هــو حاشــية علـى فــتح املعــني بشــرح قــرة العــني مبهمــات الــدين(الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح املعــني إعانـة  -
دار الفكـــر للطباعـــة والنشــــر ). هــــ1310: املتــــوىف(عثمـــان بــــن حممـــد شـــطا الـــدمياطي الشـــافعي ) املشـــهور ابلبكـــري(بكـــر 

 ). م 1997 -هـ  1418(األوىل،: الطبعة. والتوريع
: ، حتقيـقاملـرداوييف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحـد بـن حنبـل، لعلـي بـن سـليمان اإلنصاف  -

 ).م1980 -هـ 1400(بريوت، الطبعة الثانية،  -حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب 
 
 
 
 
 

 : منهجية البحث
اعتمد الباحث أكثر من منهج علمي يف هذا البحث، حيث كان املنهج االستقرائي جلمع املادة العلمية للبحث 
مــن أمهــات الكتــب الفقهيــة القدميــة واملعاصــرة، مث املــنهج التحليلــي؛ لتحليــل املــادة العلميــة موضــوع البحــث، مث 

 .املنهج املقارن، للمقارنة بني مذاهب الفقهاء يف املسائل اخلالفية اليت يتعرض هلا البحث
 : وإىل جانب ذلك، فقد سرت يف كتابة هذا البحث وفق اخلطوات التالية 
 .مجع مادة البحث من املصادر األصيلة يف الفقه اإلسالمي القدمية واملعاصرة -1
التعريــــف مبصــــطلحات البحــــث قبــــل الــــدخول إىل التعــــرف علــــى رأي الفقــــه اإلســــالمي يف املســــألة موضــــوع  -2

 .البحث
 .األقوال من مصادرها، وعدم اللجوء إىل النقل ابلوساطة إال عند عدم وجود األصلتوثيق -3
 .عرض أقوال الفقهاء يف املسألة، وذكر األدلة، ووجه االستدالل، مع املناقشة والرتجيح -4
 .بيان القول الراجح يف املسائل اخلالفية بعد املوازنة بني األدلة  -5
 .الرتكيز على املسائل املتعلقة ابلبحث، وعدم اخلروج عن موضوعه  -7
 .عزو اآل�ت القرآنية إىل مواضعها يف املصحف الشريف، بذكر السورة ورقم اآلية -8
 .ختريج األحاديث واآلاثر الواردة من كتب السنة املعتربة -9
 
 

 :التوصيات البحث 
هيئات العمل اخلريي اإلسالمي بتنويع مصادر متويلها، من خـالل ابتكـار طـرق وأسـاليب جديـدة حلـث املوسـرين أوصي -1

 . على التربع للضعفاء واحملتاجني
أوصي القائمني على عقد املزادات اخلريية بضرورة مراعـاة الضـوابط الشـرعية لعقـد املـزاد اخلـريي، والـيت عرضـنا هلـا يف هـذا -2

  .البحث
 
 

 

 :أمهية املوضوع 
 :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية

 .يتناول ابلدراسة الفقهية واحدًة من الوسائل املستحدثة ملصادر العمل اخلريي، وهو املزاد اخلرييإنه  -1
يكشف عن الضوابط الفقهية اليت ينبغي مراعاهتا يف عقـد املـزاد اخلـريي حـىت يكـون موافقـاً للشـريعة اإلسـالمية، غـري إنه - 2

 .متصادم مع أي من مبادئها
هذا املوضوع إضافة متواضعة إىل مكتبة الدراسات الفقهية املعاصرة اليت تعىن بدراسـة املسـائل املسـتجدة الـيت تنـزل يعد 3- 

 .ابملسلمني يوما بعد يوم بسبب التطور السريع يف كل مناحي احلياة من حولنا
 
 
 

 

 : املوضوعأسباب اختيار 
هو مشاهد اآلن العمل ابملزاد اخلريي من قبل مؤسسات العمل اخلريي اإلسالمية، وز�دة اإلقبال عليه مما -1

من قبل الناشطني يف العمل التطوعي واخلريي، وما استتبعه ذلك من كثرة األسئلة والفتاوى حول املزادات 
 .اخلريية، فكل هذا يستوجب حبث هذا النوع من املزادات، لبيان حكمه الفقهي

 .أن احلاجة متس إىل معرفة الضوابط الفقهية اليت ينبغي أن تراعى أثناء عقد هذه املزاداتكما -2
يف إبراز مرونة الفقه اإلسالمي، وثرائه الكمي والكيفي، وقدرته على تناول كافة  القضا� املستجدة، رغبيت -3

 .وطرح احللول هلا
 .يتناول أحد من الباحثني هذا املوضوع من قبل ببحث مستقلمل -4
 
 

55



2016 مارس   21 العلمي -  الملصق  يوم 
Sharia  & Islamic StudiesR esearch   Sector

Scientif ic  Poster  Day
March 21, 2016

 : أهم النتائج
 .الوكالة املطلقة أن يراعى اإلطالق ما مل خيالف الشرع أو العرفاألصل في  -1
 .جيوز للوكيل وكالة مطلقة أن يشرتي ويبيع بثمن املثل وبغنب يسري -2
 .إذا اشرتى الوكيل وكالة مطلقة أو باع بغنب فاحش فاملوكل باخليار بني اإلمضاء أو الفسخ -3
إذا اشرتى الوكيل وكالةة مطلقةة عةلعة معيبةة و ةو م يعلةي بالعيةل ودةف العقة  فالشةراء  ة ي  ويقةع  -4

 .للموكل
إذا اشرتى الوكيل وكالة مطلقة علعة معيبة و و يعلةي بالعيةل ودةف العقة  فيلةبي البيةع املوكةل إذا كةان  -5

 .العيل يسريا وفيه مصل ة له، وم يلبمه إذا كان العيل كثريا إم إذا رضي به
 .م جيوز للوكيل وكالة مطلقة بالبيع أن يبيع املتاع بثمن مؤجل -6
 .إذا اشرتى الوكيل بأكثر من الثمن الذي د ر له فيخري املوكل بني اإلمضاء والفسخ -7
 . ليس للوكيل أن خيالف املوكل إذا عني له شخصا أو مكانا أو زمانا -8
 .بقول من تؤي ه البينة، وإم فالقول للموكلفيؤخذ  ،إذا اختلف املوكل والوكيل يف أ ل الوكالة -9

 .إذا اختلف املوكل والوكيل يف  فة الوكالة فيؤخذ دول من تؤي ه البينة، وإم فالقول دول املوكل -10
إذا اختلةةف املوكةةل والوكيةةةل  يف تعةة ي الوكيةةةل أو تفريطةةه يف اتفةةة  فةةالقول ملةةةن تؤيةة ه البينةةةة، وإم  -11

 .فالقول دول املوكل بيمينه
إذا ودةةع امخةةتالف بةةني املوكةةل والوكيةةل يف التلةةف فيؤخةةذ بقةةول مةةن تؤيةة ه البينةةة وإم فةةالقول دةةول  -12

 .الوكيل بيمينه
 .إذا اختلفا املوكل والوكيل يف الرد فيؤخذ بقول الوكيل بيمينه -13
 

 

 :أهداف البحث 
يهةةةة ف  ةةةةذا الب ةةةةق املةةةةوجب إا تقةةةة يت خال ةةةةة تلةةةةف املسةةةةا ل الةةةة  ذكةةةةر  يف مصةةةةادر الفقةةةةه 
اإلعةةةالمي املذ بيةةةة واملقارنةةةة، ويقرنيةةةا للةةةراابني يف معرفتهةةةا وامطةةةالع عليهةةةا، م عةةةيما مةةةع كثةةةر  
ودوعها، وكثةر  التقاضةي فيهةا، يةا يؤكة  عةعة الفقةه اإلعةالمي ومرونتةه معةتيعان أعة لة النةا ، 

 .{ما فرطنا يف الكتان من شيء} :وما يستج  هلي من نوازل كما دال تعاا
 

 : ملخص البحث 
الوكالة من حماعن اإلعالي، حيق أجاز لإلنسةان توكيةل اةريه ليقةوي نيابةة عنةه بت قية  مصةاته 

ويف كثري من األحيان حتقة  الوكالةة املقصةود مةن شةرعيتها، و ةو حتقية  مصةل ة حاجاته، وتلبية 
املوكل على الوجه الذي يري ه ويرتضيه، ويف بعض األحيان م يت ق  ذلف املقصود؛ إما بسبل 
خمالفةةة الوكيةةل لتوجيهةةا  موكلةةه، وإمةةا لنةةن املوكةةل أن الوكيةةل دةة  خالفةةه، والوكيةةل ينكةةر ذلةةف، 

يثال يف مذا به املعترب  ة ليق ي األحكاي العملية ال  حتسي اخلالف، اإلعالمي ة و نا يأيت الفقه 
وترفع النباع، مبينة اآلثار الفقهية ملخالفة الوكيل ملوكله، وموض ة من يأخذ بقوله عن  اختالف 

 .كل منهما خالف ما ي عيه اآلخر  وإدعاءدول كل من املوكل والوكيل 
 
 
  

 

فقهية مقارنة دراسة  -أثر كل من المخالفة واالختالف في عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي : البحث عنوان   
وليـــــد خالـــــد الربيــــــع. د.أ  

 أستاذ بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 :والمصادر فهرس المراجع 
 مراجع التفسري

 .1966عنةة 2دار إحياء الرتاث ة ط -ألحكاي القرآن ة حمم  بن أمح  القرطيب اجلامع  -
 ات يق الشريف وشروحهمراجع 

 .الفكردار  – السجستاينعليمان بن األشعق  –أيب داود عنن  -
 املذ ل اتنفيمراجع 

 .1986ة 2ط. الكتل العلميةدار - الكاعاينأبو بكر بن مسعود  -الصنا ع يف ترتيل الشرا ع ب ا ع -
 املالكياملذ ل مراجع 

 . إحياء الكتل العربيةدار  -حمم  بن عرفة ال عودي  -ال عودي على الشرح الكبري حاشية  -
 املذ ل الشافعيمراجع 

 . 1991، 3طاإلعالمي،املكتل  -حيىي بن شرف النووي  -الطالبني وعم   املفتني روضة  -
 مراجع املذ ل اتنبلي

- 4ط -عةةةةامل الكتةةةةل  - املةةةةرداويعلةةةةى بةةةةن عةةةليمان  -يف معرفةةةةة الةةةةراج  مةةةن اخلةةةةالف اإلنصةةةاف  -
1985. 

 املذ ل النا ري
 .الفكردار  -حبي  بنعلي بن  –احمللى باآلثار  -

 ال راعا  املعا ر 
دار الب ةوث لل راعةةا   -عةلطان اهلةا ي . د -تصةرفا  الوكيةل يف عقةود املعاوضةةا  املاليةة أحكةاي  -

 .2002 -1ط -ديب  -اإلعالمية 
 
 
 
 
 
 

 : منهجية البحث
علكف يف  ذا الب ق املوجب املنهج امعتقرا ي واملنهج امعتنباطي واملنهج املقارن، من خالل 
تتبةةع مةةذا ل الفقهةةاء وبيةةان مةةا دةةرروه مةةن أحكةةاي املخالفةةة وامخةةتالف بةةني املوكةةل والوكيةةل،   
اعةةتنباط اتكةةي الةةراج  مةةن مةةذا بهي بعةة  عةةرش أدلةةتهي ومنادشةةتها، وتةةتلخ  مالمةة  مةةنهج 

 :الب ق يف اآليت
بيةةةان مواضةةةع اآليةةةا  الةةة  ورد ذكر ةةةا يف ثنايةةةا الب ةةةق بةةةذكر اعةةةي السةةةور  وردةةةي اآليةةةة يف : أوًم 

 .اهلامش 
 .ختريج األحاديق النبوية الوارد  يف الب ق من كتل السنة املعترب  : ثانياً 
الرجةةوع إا املصةةادر األ ةةيلة واملراجةةع املعتمةة   عنةة  بيةةان مودةةف الفقةةه اإلعةةالمي ، مةةع : ثالثةةاً 

 .ذكر مذا ل الفقهاء وأدلتهي واملنادشة والرتجي  ، مع توثي  ذلف باهلامش 
 .ختمف الب ق بذكر دا مة املصادر واملراجع وفهر  احملتويا  : رابعاً 

 
 

 :البحث  خطة
 :دسمف الب ق إا متهي  وفصلني وخامتة

 .ذكر  فيها أمهية املوضوع، وعبل اختياره، وخطة الب ق ومنهج الب ق: املق مة 
 .يف تعريف الوكالة، وبيان مشروعيتها، وأركاهنا وشروطها: والتمهي 

 .أثر خمالفة الوكيل للموكل: الفصل األول
 .أثر امختالف بني  املوكل والوكيل: الفصل الثاين

 .وفيها أ ي نتا ج الب ق: اخلامتة
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Conclusion

This paper examines cultural and institutional variables that affect the percentages of
women’s representation in national parliaments in 64 countries worldwide. Religion and
sub-religious groups as cultural variable show that variation of women’s representation
could be explained accordingly. Also, quota rule law, electoral system, and type of
government explain the variation of women’s representation in parliaments. Those results
confirm that both cultural and institutional factors matter in explaining women’s
representation.   

Religion, Electoral Rules, and Women’s Representation:       
A Cross National Examination

Wafaa A. Alaradi 
Assistant Professor

Department of  Pol i t ical  Science 
Col lege of  Social  Science 

Kuwait  University 

1. Religion and sub-religious:
• Christian countries have higher percentages of women representation than

Islamic and Buddhist countries significantly.
• Lutheran Protestant countries have higher gender representation than do

Calvinist Protestant countries. But, there is no significant difference between the
gender representation of Lutheran Protestant countries and Catholic countries.

• No significant different between Shiá and Sunni countries in the Islamic world
as anticipated.

Abstract

Results

Question 

Data and Method 

While there is an increase interest in gender and women studies there are too many 
controversies and gaps in explaining why women is under represented in the national 
parliaments and if represented what explain the variation in the percentages among 
national parliaments. Our endeavor in this paper is to present multiple explanatory 
variables that would speak to the representation of women in parliament in both its 
deficit and its variation in 64 countries worldwide. 

Data:
• This research includes 64 countries worldwide divided as follow:
• 21 Arab countries.
• 21 quota rule countries.
• 21 non-quota rule countries.

Selection and justification:
• We include Arab countries due to our interest and specialty.
• Saudi Arabia was excluded because women is not granted women suffrage law.
• The quota and non-quota rule countries are randomly sampled using Saint

Joseph College website for random sampling: www.sjc.edu.
• Australia is included in the data to have a comprehensive study of all regions.
• Elections years are included from 1990-2010.

Method:
• National examination across time.
• Linear regression was used because the data are categorical.
• Random effect model for countries was also used.
• We are using a 0.10 alpha-level for statistical test in the figures  

Dependent variable:
• Women’s representation in national parliaments.

Independent variables:
• Dominant religion: Islam, Christianity, Buddhist, Agnostics.
• Dominant sub-religious group: Sunni, Shi’a, Catholic, Lutheran Protestant,

Calvinist Protestant.
• Quota rule system: legislative quota, party quota, sanctions for non-compliance.
• Electoral systems: proportional representation (PR), plurality/majority, mixed, and

other.

  

  

Logged size of parliament = 1.628 
(coefficient) = 5.095 (mean) 

Year*logged size = 3.36 * 5.095 = 17.12 

Intercept = 7.246 (mean)
Year since quota at 2.250 

(coefficient) = 3.36 

Parliamentar
y = 1

2. Quota, quota type and sanctions:
• Countries that adopt the quota system has higher and significant results than

non-quota countries for women’s representation.
• Countries that apply sanctions for non-compliance also show higher and

significant results for women’s representation than absence of sanctions.
• Legislative quota countries tend to have a positive effect on women’s

representation.
• Party quotas also have a positive effect on women’s representation, but less than

legislative quotas.
• In quota rule countries, as the size of parliament increases and the longer quotas

are in place, the percentage of women in parliament declines. This suggests that
women are more isolated in larger sized parliaments and more integrated in
smaller sized parliaments.

Logged parliament 
size = 5.095 

Interaction = 0
Parliamentary = 1

For no quota
Intercept = 7.246 

(mean)
Year since quota 

= 0  

Others 
Year since quota = 

3.36 
Interaction = 17.12 

Interaction quota 
year figure  

Intercept = 
7.246  

Government type/ 
parliamentary = 1   

Conclusion
This paper shows that there is a relationship between religions in general and sub-
religious groups and women representation in national parliaments in particular. It also
shows that quota system has a role in explaining the dependent variable. Although most
of the variables proven to be significant when tested individually, yet we conclude that
testing their significance through a model within variable interaction and accounting for
case randomness is more profound. Hence, the presented model shows that sub-
religious groups and quota system are the most explanatory variables that account for
variation among women’s representation and that was shown through the random effect
model results which was significant for both variables. Most importantly are the findings
of the Lutheran Protestant over the Calvinist in explaining women’s representation. Plus,
that in quota rule countries, as the size of parliament increases and the longer quotas are
in place, the percentage of women in parliament declines. This paper results confirm that
both political culture through religious factors and political structure through institutional
factors like the quota rule matter in explaining gender studies in general and women’s
representation in national parliaments in particular. Last but not least, this research
program needs more effort and further research in the field; it needs more countries and
more elections to further confirm or add to the results shown.
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عنوان البحث: العوامل املؤثرة يف الحراك السيايس يف املجتمع الكويتي خالل الفرتة )2009-2014(: دراسة ميدانية

د. فيصل مخيط عبدالله أبوصليب

مدرس يف قسم العلوم السياسية - كلية العلوم االجتامعية - جامعة الكويت 

امللخص
تركز هذه الدراسة عىل دراسة ظاهرة الحراك السيايس، وتحاول الدراسة تحليل أهم العوامل املؤثرة يف الحراك السيايس يف املجتمع الكويتي، 

من خالل الرتكيز عىل دراسة حالة: 

الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة من 2009 ولغاية 2014. وبشكل محدد، تهدف الدراسة إىل تحديد أهم العوامل املؤثرة يف الحراك 

السيايس يف الكويت 2009-2014. وتعتمد هذه الدراسة عىل االستبانة كأداة لجمع البيانات املطلوبة، وقد ُوزّعت االستبانة عىل عينة 

من أفراد املجتمع الكويتي الذين شاركوا يف الحراك السيايس يف الكويت 2009-2014، وكذلك األفراد الذين مل يشاركوا يف هذا الحراك، 

يف محاولة لتحديد أهم العوامل املؤثرة يف املشاركة أو عدم املشاركة يف الحراك السيايس املعارض يف الكويت 2009-2014. كام تهدف 

الدراسة إىل تحليل تأثري املتغريات التالية يف املشاركة يف هذا الحراك، وهي: العمر، والجنس، واملستوى التعليمي، والتوجه أو االنتامء 

السيايس، والدائرة االنتخابية. وتفرتض الدراسة بأن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بني املشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت خالل 

الفرتة 2009-2014، وثالثة متغريات رئيسية وهي: االعتقاد بالقيم الدميقراطية ويف األساس حرية الرأي والتعبري، والثقة بالقدرات الذاتية، 

والثقة بأداء الحكومة.

املحور األول
املقدمة

أهداف الدراسة:

تحديد أهم العوامل املؤثرة يف املشاركة يف الحراك السيايس األخري يف الكويت خالل الفرتة 2014-2009.  -1

تحديد العالقة بني املتغريات الدميوغرافية ألفراد املجتمع الكويتي وهي )العمر، والجنس واملستوى التعليمي، والتوجه أواإلنتامء   -2

         السيايس، والدائرة االنتخابية( ومدى مشاركتهم يف الحراك السيايس األخري يف الكويت.

تحديد العالقة بني مدى ثقة األفراد يف قدراتهم الذاتية، ومشاركتهم يف الحراك السيايس األخري يف الكويت.  -3

تحديد العالقة بني مدى اعتقاد األفراد بالقيم الدميقراطية املتعلقة بحرية الرأي والتعبري، ومشاركتهم يف الحراك السيايس األخري   -4

         يف الكويت.

تحديد العالقة بني مدى ثقة األفراد يف أداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز، ومشاركتهم يف الحراك السيايس األخري يف الكويت.   -5

أسئلة الدراسة:

1-    هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014، وعينة األفراد 

       غري املشاركني يف هذا الحراك، تجاه متغري االعتقاد بالقيم الدميقراطية املتعلقة بحرية الرأي والتعبري؟

2-   هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014، وعينة األفراد 

      غري املشاركني يف هذا الحراك، تجاه متغري الثقة بالقدرات الذاتية لألفراد؟

3-   هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014، وعينة األفراد 

      غري املشاركني يف هذا الحراك، تجاه متغري الثقة بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز؟

4-   هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات الدميوغرافية املتعلقة بالجنس والعمر، واملستوى التعليمي، والتوجه أو االنتامء 

      السيايس، والدائرة االنتخابية من ناحية، واملشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت يف الفرتة 2009-2014 من ناحية أخرى؟

5-   هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات االعتقاد بالقيم الدميقراطية املتعلقة بحرية الرأي والتعبري، والثقة بالقدرات الذاتية 

      لألفراد، والثقة بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجار، من ناحية، واملشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2014-2009، 

      من ناحية أخرى؟

املحور الثاين:
إجراءات الدراسة:

منهج وأدوات الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل يف محاولة الوصول إىل النتائج الرئيسية للدراسة، وذلك من خالل االعتامد عىل أداة االستبانة 

وتوزيعها عىل عينة عشوائية من أفراد املجتمع الكويتي. وتعتمد هذه الدراسة عىل أدوات بحث متنوعة أهمها، االستبانة، ومصادر بحث 

مثل الكتب واملقاالت والدراسات العلمية ذات الصلة مبوضوع البحث، واملدونات الشبابية املرتبطة بالحراك السيايس يف الكويت. 

عينة الدراسة:

يشتمل مجتمع الدراسة عىل عينة من املواطنني -من الذكور واإلناث -يف دولة الكويت. وتتكون العينة من 577 مشارك ومشاركة 

يف االستبانة، وقد اختريت العينة بطريقة عشوائية، وتم تقسيم مجتمع الدراسة إىل مجموعتني رئيسيتني، هام مجموعة املشاركني يف الحراك 

السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2009 -2014، والتي تم تسميتها يف هذه الدراسة ب )عينة رقم 1(، ومجموعة غري املشاركني يف هذا 

الحراك، والتي تم تسميتها )عينة رقم 2(. يف حني اشتملت املتغريات الدميوغرافية للعينة الكلية عىل؛ الجنس، والعمر، واملستوى التعليمي، 

والتوجه أو االنتامء السيايس، والدائرة االنتخابية. وتكونت استبانة الدراسة من السؤال الرئييس الذي عىل أساسه تم تقسيم أفراد العينة 

إىل مجموعتني رئيسيتني وهو: هل شاركت يف الحراك السيايس األخري يف الكويت خالل الفرتة من 2009 ولغاية 2014؟ 

كام اشتملت االستبانة عىل األسئلة الرئيسية املتعلقة باملتغريات الدميوغرافية وهي: 

الجنس )ذكر، أنثى(  -

الفئة العمرية )أقل من 18 -ما بني 18 إىل 30-ما بني 31 إىل 40-ما بني 41 إىل 50-أكرث من 50(  -

املستوى التعليمي )دراسات عليا -جامعي-دبلوم-ثانوية-أخرى(  -

التوجه أو االنتامء السيايس )إسالمي أو محافظ-مستقل – ليربايل(  -

الدائرة االنتخابية )األوىل-الثانية-الثالثة-الرابعة-الخامسة(  -

وتكونت محاور االستبانة من ثالثة محاور رئيسية هي:

محور االعتقاد بالقيم الدميقراطية، وخصوصاً تلك املتعلقة بحرية الرأي والتعبري: واشتمل هذا املحور عىل 11 عبارة.  -

محور ثقة األفراد بقدراتهم الذاتية: واشتمل عىل عبارتني.  -

ومحور الثقة بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز: واشتمل عىل 4 عبارات.  -

وقد استخدمت االستبانة مقيـاس ليكـرت الخامسـي يف قياس استجابات املشاركني فيها، وهو مقياس يتكون من خمس درجات كالتايل: 

موافـق بشـدة )5(، موافـق )4(، محايد )3(، غري موافق )2(، غري موافق بشدة )1(. 

 

املحور الثالث
نتائج الدراسة

 
1-   أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني عينة املشاركني وعينة غري املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2014-2009 

      تجاه اعتقادهم بالقيم الدميقراطية.

2-   أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري االعتقاد بالقيم الدميقراطية من جهة، واملشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت 

      خالل الفرتة 2009-2014 من جهة أخرى.

حيث أوضحت النتيجة رقم 1 بأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني األفراد املشاركني يف الحراك من جانب واألفراد غري املشاركني 

يف الحراك من جانب آخر تجاه اعتقادهم بالقيم الدميقراطية، بحيث أن األفراد املشاركني يف الحراك كانوا أكرث اعتقاداً بالقيم الدميقراطية 

من غريهم من األفراد غري املشاركني يف هذا الحراك، وتعززت هذه النتيجة بالنتيجة رقم 2 التي أثبتت وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

بني متغري االعتقاد بالقيم الدميقراطية من جانب واملشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت من جانب آخر. بحيث أوضحت الدراسة 

بأن هناك عالقة تأثري وترابط طردية بني االعتقاد بالقيم الدميقراطية واملشاركة يف الحراك السيايس، أي أنه كلام زاد اعتقاد األفراد بالقيم 

الدميقراطية، زادت فرص مشاركتهم يف الحراك السيايس.

الرسم البياين رقم )1( يوضح املتوسطات الحسابية لردود عينة )1(، وعينة )2( تجاه بنود محور الدميقراطي

3-   أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني عينة املشاركني وعينة غري املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2014-2009 

      تجاه ثقتهم بقدراتهم الذاتية عىل التغيري. 

4-   أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري الثقة بالقدرات الذاتية لألفراد من جهة، واملشاركة يف الحراك السيايس يف الكويت خالل 

      الفرتة 2009-2014 من جهة أخرى.

كام كشفت الدراسة من خالل النتيجة رقم 3 عن وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني األفراد املشاركني يف الحراك السيايس من جانب، 

واألفراد غري املشاركني فيه من جانب آخر، تجاه ثقتهم بقدراتهم الذاتية، وخصوصاً قدراتهم عىل التغيري. بحيث إن األفراد املشاركني 

يف الحراك كانوا أكرث ثقة بقدراتهم الذاتية عىل التغيري من األفراد غري املشاركني، وهي النتيجة التي تأكدت من خالل النتيجة رقم 4، 

والتي أوضحت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري الثقة يف القدرات الذاتية لألفراد من جانب، واملشاركة يف الحراك السيايس 

من جانب آخر. بحيث أوضحت الدراسة بأن هناك عالقة تأثري وترابط طردية بني الثقة يف القدرات الذاتية لألفراد واملشاركة يف الحراك 

السيايس، أي أنه كلام زادت ثقة األفراد يف قدراتهم الذاتية عىل التغيري، زادت فرص مشاركتهم يف الحراك السيايس.

الرسم البياين رقم )2( يوضح املتوسطات الحسابية لردود عينة )1(، وعينة )2( تجاه بنود محور الثقة بالقدرات الذاتية

5-  أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني عينة املشاركني وعينة غري املشاركني يف الحراك السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2014-2009 

     تجاه ثقتهم بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز.

6-  أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري الثقة بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز من جهة، واملشاركة يف الحراك السيايس 

     يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014 من جهة أخرى.

وأوضحت الدراسة من خالل النتيجة رقم 5 بأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني األفراد املشاركني يف الحراك السيايس من جانب، 

واألفراد غري املشاركني يف الحراك تجاه ثقتهم بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز، بحيث أن األفراد املشاركني يف الحراك كانوا أقل ثقة بأداء 

الحكومة من األفراد غري املشاركني يف الحراك. وهي النتيجة التي تعززت من خالل النتيجة رقم 6، والتي أثبتت وجود عالقة ذات داللة 

إحصائية بني متغري الثقة يف أداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز من جانب، واملشاركة يف الحراك السيايس من جانب آخر. بحيث وجدت 

هذه الدراسة أن هناك عالقة تأثري وترابط عكسية بني الثقة يف أداء الحكومة، واملشاركة يف الحراك السيايس، أي أنه كلام قلت ثقة األفراد 

يف أداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز، زادت فرص مشاركتهم يف الحراك السيايس. 

الرسم البياين رقم )3( يوضح املتوسطات الحسابية لردود عينة )1(، وعينة )2( تجاه بنود محور الثقة بأداء الحكومة وقدرتها عىل اإلنجاز

7-  أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات الجنس، والعمر، واملستوى التعليمي من جهة، واملشاركة يف الحراك السيايس 

     يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014 من جهة أخرى.

8-  أنه ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات االنتامء السيايس، ومحل الدائرة االنتخابية من جهة، واملشاركة يف الحراك 

     السيايس يف الكويت خالل الفرتة 2009-2014 من جهة أخرى. 

جدول اختبار كاي لقياس العالقة ما بني املتغريات الدميوغرافية ومتغري املشاركة يف الحراك السيايس

املتغري الدميوغرايف                                                 متغري املشاركة يف الحراك السيايس 
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جدول يوضح التوزيع التكراري للعينة رقم 1، والعينة رقم 2

                                     املشاركة يف الحراك السيايس
                            نعم                                           ال

النسبةالعددالنسبةالعدد

ذكرالجنس
أنثى
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%80.6
%19.4
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أقل من 18الفئة العمرية
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ما بني 31 و40
ما بني 41 و50

أكرث من 50 سنة

2
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%7.
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%31.0
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9

دراسات عليااملستوى التعليمي
جامعي

دبلوم
ثانوية
أخرى
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1
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14
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17
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      األجنبية:
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لمق�اس العدالة األكاد�م�ة الس�كومتر�ةالبناء العاملي والخصائص   

عثمان الخضر. د.أ                                  جادالربھشام فتحي . د
االجتماعیةكلیة العلوم  –قسم علم النفس   

c c c 

 مقدمة
 من أساسي وحق الخل�قة، بدأ منذ نسانيا مطلب العدالة
 كانت وٕاذا االنسان�ة، الحقوق  أرقي من بل اإلنسان حقوق 
 بتحق�قها إال عمل�اً  تتحقق ال فإنها مجتمعي مطلب العدالة

 مفهوم ظهر لذا .المجتمع مؤسسات من مؤسسة كل في
 المنتمین األفراد إدراك إلى �شیر والذي التنظ�م�ة العدالة

 أحد یلتفت قلما ولكن عملهم، بیئة في للعدالة للمؤسسة
 رغم التعل�م�ة مؤسساتهم في الطالب یدركها كما للعدالة
 في األكاد�م�ة الحر�ة �مفهوم التر�وي  التراث أهتم .أهمیتها
 طو�ل، زمن عبر ودراسته تطو�ره وجري  الجامعي التعل�م

 �اعت�اره ممیزاً  األكاد�م�ة الحر�ة مفهوم اعتبروا وقد
 عن تختلف الجامع�ة الكل�ات یجعل الذي المفهوم

 الحر�ة مفهوم ولكن .التجار�ة والمنظمات المؤسسات
 في واستقاللیته الجامعي األستاذ حقوق  �حمى األكاد�م�ة

 التي األكاد�م�ة العدالة التر�و�ة ال�حوث تناقش لم حین
 أساس وهو الطالب حقوق  نحو موجهة األساس في هي

   .منها األساسي والمستفید التعل�م�ة العمل�ة
 ال�حث أهداف
  األكاد�م�ة العدالة مفهوم تقد�م الدراسة هذه تحاول

Academic Justice خالل من التر�وي  التراث إلى 
 التنظ�مي النفس علم س�اق في معروف �مفهوم مقارنته

 Organizational التنظ�م�ة العدالة مفهوم وهو
Justice، العدالة مفهوم أن ال�احثان �عتقد حیث 
 العمل، بیئة في للعدالة �شیر الذي المفهوم هو التنظ�م�ة

 س�اق في األكاد�م�ة العدالة مفهوم و�قابل وهو
   .األكاد�م�ة المؤسسات

 األكاد�م�ة للعدالة مق�اس إعداد إلى الحال�ة الدراسة تهدف
  األكاد�م�ة للعدالة العوامل ر�اعي البناء ضوء في
 �حیث )المعلومات�ة التفاعل�ة، اإلجرائ�ة، التوز�ع�ة،(

 العدالة تقی�م الجامعات وأساتذة ال�احثین على �سهل
 صحة من والتحقق .طالبهم نظر وجهة من األكاد�م�ة

 نظر وجهة من األكاد�م�ة للعدالة الر�اعي العاملي البناء
 .الجامعة طالب

 ملخص
 في یتمثل للعدالة مستحدثا مفهوما الدراسة هذه �احثا �قدم

 شملت حیث األكاد�م�ة، للعدالة الجامعي الطالب إدراك
 189( الكو�ت جامعة من وطال�ة طالب 232 العینة
 سنة 21.7 عمري  �متوسط )طال�ا 43و طال�ة

 لهذا ُطور جدیدا مق�اساً  ال�احثان استخدم .)2.4=ع(
 تق�س أنها نظر�اً  �فترض بندًا، 24 من مكون  الغرض

 التحلیل نتائج أظهرت .األكاد�م�ة للعدالة أ�عاد أر�عة
 متمایزة أ�عاد أر�عة هناك أن لبنوده التوكیدي العاملي
 والعدالة التوز�ع�ة، العدالة هي األكاد�م�ة للعدالة

 حیث ،المعلومات�ة والعدالة ،التعامل�ة والعدالة اإلجرائ�ة،
 االتساق ث�ات من كاف�ة درجة على األ�عاد هذه كانت

 .الداخلي

 األكاد�م�ة العدالة أ�عاد
 الناح�ة من الر�اعي البناء مصداق�ة یؤكد حدیث اتجاه هناك

 أ�عاد �أن یرى  والذي (Greenberg, 2011) الس�كومتر�ة
 ،والتعامل�ة واالجرائ�ة، التوز�ع�ة، :هي التنظ�م�ة العدالة

 لرصانة مؤكدة الالحقة الدراسات جاءت حیث والمعلومات�ة،
 ,Bell, Wiechmann & Ryan) البناء هذا ومصداق�ة

2006; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng 
2001; Judge & Colquitt, 2004; Streicher et 

al., 2007)..   
 لتوز�ع الطالب إدراك درجة بها و�قصد :التوز�ع�ة العدالة

 �حصل �حیث الطالب، بین متكافئ �شكل المخرجات
 تدخل وال أدائه، أساس على المقرر في درجة على الطالب

 الخصائص مثل المقرر �طب�عة متعلقة غیر أخرى  اعت�ارات
 والطائفة والدین والعرق  والسن كالجنس للطالب الفرد�ة

  .التقدیر على حصوله في وغیرها الس�اسي واالنتماء
 في للتكافؤ الطالب إدراك درجة بها و�قصد :اإلجرائ�ة العدالة
 المخرجات تحدید في المستخدمة والعمل�ات واألل�ات الطرق 

 اإلجراءات نفس المقرر أستاذ �طبق أن وتتضمن تمسه، التي
 الطالب جم�ع( معین قرار یخصهم الذین األفراد جم�ع على

 منهم ألي االجراءات في امت�از إعطاء دون  ،)�عضهم أو
 .األخر�ن دون 

 الحترام الطالب إدراك درجة بها و�قصد :التعامل�ة العدالة
 معه والتعامل واإلنسان�ة األكاد�م�ة لحقوقه المقرر أستاذ
 بین المعاملة في التمییز وعدم وأمانة، وصدق ول�اقة بلطف

 لجودة الطالب إدراك التعامل�ة العدالة تشمل كما .الطالب
 �شكوى  یتقدم عندما الطالب األستاذ بها �عامل التي الطر�قة

 .المقرر إجراءات من إلجراء تفسیر �طلب أو
 الحترام الطالب إدراك درجة بها و�قصد :المعلومات�ة العدالة
 بها االستهانة وعدم علیها واإلجا�ة ألسئلته المقرر أستاذ

 والتي للطالب �المقرر المتعلقة اإلجراءات جم�ع وتوض�ح
 الغ�اب ونظام والتكل�فات الدرجات وتوز�ع االخت�ارات منها

   .الدرجات على وتأثیره

 منهج الدراسة
 الدراسة عینة

 جامعة من وطال�ة طالب 232 الدراسة عینة شملت
 189( اإلناث من العینة أفراد معظم كان وقد الكو�ت،

 سنة 21.72 عمر �متوسط )%81.5 بنس�ة طال�ة
   .سنة 2.41 مع�اري  وانحراف

   ال�حث أداة
 إعداد من األكاد�م�ة العدالة مق�اس الدراسة استخدمت
 أر�عة تق�س بندا، 24 من تكون  والذي الحال�ان ال�احثان

 التوز�ع�ة العدالة :هي األكاد�م�ة، للعدالة فرع�ة أ�عاد
-12 من أرقامها( اإلجرائ�ة العدالة ،)1-5 من أرقامها(
 والعدالة ،)13-19 من أرقامها( التعامل�ة العدالة ،)6

 الدرجة وتدل  ،)20-24 من أرقامها( المعلومات�ة
 �العدالة للفرد عال إدراك إلى المق�اس على المرتفعة

 غیر :هي محتملة، استجا�ات خمس وهناك ،األكاد�م�ة
  ما لحد ،)درجة 2( موافق غیر ،)درجة 1( �شدة موافق

 5( �شدة موافق ،)درجات 4( موافق ،)درجات 3(
 وال موج�ة ص�اغة البنود جم�ع ص�غت وقد ،)درجات

 .عكس�ة بنود توجد
 االحصائ�ة األسالیب

  البن�ة من للتحقق التوكیدي العاملي التحلیل استخدام تم
 كرون�اك ألفا لمعامل البدیلة براون  ومعادلة ،العامل�ة
 .الث�ات من للتحقق
 الدراسة نتائج

 
 
 
 

 �شكل للب�انات العوامل الر�اعي النموذج مالءمة الجدول من یتضح
 Standardized المع�ار�ة البواقي مصفوفة فحص تم .مقبول

Residual Matrix النموذج بین المالءمة تمام عدم ألس�اب للوصول 
   .والب�انات

 األكاد�م�ة للعدالة براون  �طر�قة المحسو�ة الداخلي االتساق ق�مة كانت
 77.و 85. هي الترتیب على والمعلومات�ة والتعامل�ة واإلجرائ�ة التوز�ع�ة

 لجم�ع مرتفعة إلي مقبولة داخلي اتساق معامالت وهي 89.و 81.و
 .األكاد�م�ة للعدالة األر�عة األ�عاد
 الدراسة مراجع �عض

 مقای�س ألحد الق�اس وتكافؤ العاملي البناء .)2006( .هشام ،جادالرب
 التحلیل �استخدام الثانو�ة المدارس طالب من المراهقین لدى االكتئاب
 للدراسات المصر�ة المجلة .ثقاف�ة عبر مقارنة دراسة :التوكیدي العاملي
 .484-436 ،50 العدد النفس�ة،

Barsky, A., & Kaplan, S. A. (2007). If you feel bad, it’s
unfair: A quantitative synthesis of affect and
organizational justice perceptions. Journal of Applied
Psychology, 92, 286–295.
Brown, T.A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for
Applied Research. New York Guilford.
Furr, R.M. (2011). Scale construction and
psychometrics for social and personality psychology.
London: Sage. 
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نموذج العوامل الخمسة للشخصیة:
دراسة ثقافیة مقارنة بین الكویتیین والمصریین 

د. عبدربھ مغازي سلیمان
قسم علم النفس- كلیة اآلداب- جامعة قطر 

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس -كلیة العلوم اإلجتماعیة -جامعة الكویت 

الملخص: ھدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بین الكویتیین والمصریین، وبین الجنسین في العوامل الخمسة للشخصیة، فضال عن 
الدراسة من مجموعتین األولى (2109) من  العوامل الخمسة. تكونت عینة  النوع والثقافة في كل عامل من  التعرف على أثر تفاعل كل من 

الكویتیین؛ بواقع (900) من الذكور، و(1209) من اإلناث من طالب جامعة الكویت، والثانیة (1806) من المصریین؛ بواقع (888) من الذكور، 

و(918) من اإلناث من طالب جامعة طنطا. استخدمت في ھذه الدراسة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة (الصورة المطولة المعدلة) 

NEO-PI-R. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوھریة بین الكویتیین والمصریین في أربعة عوامل للشخصیة؛ حیث حصل المصریون 

على متوسطات أعلى من الكویتیین في العوامل التالیة: الُعصابیة، واالنبساط، والقبول، واإلتقان. كما كشفت النتائج عن وجود فروق جوھریة بین 

الجنسین لدى الكویتیین؛ حیث حصل الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث في كل من االنبساط، واإلتقان، في حین حصلت اإلناث على متوسطات 

أعلى من الذكور في الُعصابیة، واالنفتاح. كما أظھرت نتائج الدراسة أیضا عن وجود فروق جوھریة بین الجنسین لدى المصریین؛ حیث حصلت 

والثقافة  (ذكور/إناث)  النوع  من  كل  بین  تفاعل  وجود  عن  النتائج  وبرھنت  والقبول.  العصابیة،  في  الذكور  من  أعلى  متوسط  على  اإلناث 

(كویتي/مصري) في كل من: العصابیة، واالنبساط، والقبول.

د- التحلیل اإلحصائي: بوساطة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (SPSS)، ُحسبت المتوسطات الحسابیة، 
واالنحرافات المعیاریة، ألفراد كل مجموعة، وتم استخدام تحلیل التباین الثنائي المتعدد لمعرفة أثر التفاعل بین النوع والثقافة في العوامل الخمسة 

للشخصیة.

النتائج:  للتعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع في نموذج 
العوامل الخمسة للشخصیة.ھذا تم استخدام تحلیل التباین الثنائي. والجدول (2) یبن خالصة نتائج تحلیل التباین الثنائي.

أھداف الدراسة: التعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع 
في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة.

منھجیة الدراسة : 
أ- العینة: اختیرت عینة عشوائیة طبقیة من مجموعتین األولى (2109) من الكویتیین بواقع (900) من الذكور و(1209) من اإلناث 
 ،1,14 بانحراف معیاري وقدره  النفس؛ حیث كان متوسط أعمارھم یساوى20.47  المقیدین بمقرر مدخل في علم  الكویت  من طالب جامعة 

والثانیة (1806) من المصریین بواقع (888) من الذكور و (918) من اإلناث من طالب كلیة اآلداب بجامعة طنطا المقیدین بمقرر مدخل في 

علم النفس، حیث كان متوسط أعمارھم یساوى 19.87 بانحراف معیارى1.33. بلغت قیمة "ت" المحسوبة 15.19، وھي دالة عند مستوى 

0.001، بین متوسط عمر العینة الكویتیة والعینة المصریة، إال أن ھذه الفروق في العمر ال تؤثر في نتائج الدراسة نظرًا ألن كال المجموعتین 

تنتمیان للفئة العمریة نفسھا.

NEO-PI-R (الصورة المطولة المعدلة) ب- أداة الدراسة: قائمة العوامل الخمسة للشخصیة
من تألیف  كوستا، وماكري Costa & McCrea (1992) وتعریب ماكري وآخرون McCrae, et al., (2005) وتتكون من 240 بندًا 

× 5 اختیارات واستغرقت فترة التطبیق ما بین 60 إلى 70 دقیقة تقریبا، ویطلب من المفحوص اإلجابة على كل مفردة باختیار الدرجة المناسبة 

لھ على متصل یمتد من 1 إلى 5. وذلك بصحیفة إجابة منفصلة، حیث تعني الدرجة (1) "معارض بشدة " الدرجة (2) "معارض" و(3) "غیر 

متأكد"، و(4) "موافق" وأخیرا الدرجة (5) " غیر متأكد" وتعني "موافق بشدة" على العبارة. تقیس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة 

(الصورة المطولة المعدلة) خمسة عوامل للشخصیة للراشدین األسویاء العصابیة، واالنبساط، واالنفتاح، والقبول، واإلتقان (لمزید من المعلومات 

عن القائمة أنظر: األنصاري 2014 ص ص:521-538).

یمكن أن نستنتج من الجدول رقم (2) وجود تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في العصابیة واالنبساط والقبول، مما یعنى أن تأثیر الثقافة 

(كویتي-مصرى) في متغیرات الدراسة (العصابیة واالنبساط والقبول) یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع یختلف باختالف 

الثقافة.  فى حین لم تكشف النتائج عن تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في االنفتاح واإلتقان ، مما یعنى أن تأثیر الثقافة (كویتي-مصرى) 

في متغیرات الدراسة (االنفتاح واإلتقان) ال یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع ال یختلف باختالف الثقافة. یتضح من الجدول 

أن المصریین أكثر من الكویتیین فى العصابیة والقبول واالنبساط واإلتقان بوجة عام،. كما أظھرت النتائج أن الذكور المصریین أكثر عصابیة 

وانبساًطا وانفتاحا على الخبرات، وقبوال من الذكور الكویتیین، فضال عن تفوق اإلناث المصریات على اإلناث الكویتیات فى كل من العصابیة 

واالنبساط والقبول واإلتقان. كما حصلت اإلناث على متوسطات أعلى من الذكور فى العصابیة واالنفتاح والقبول، فى حین حصل الذكور على 

متوسطات أعلى من اإلناث فى كل من واالنبساط واإلتقان. كما أظھرت النتائج أن الذكور الكویتیین والمصریین أقل عصابیة من اإلناث، كما أن 

الذكور الكویتیین أكثر انبساطا وإتقانا من اإلناث الكویتیات، في حین أن اإلناث الكویتیات أكثر انفتاحا على الخبرات من الذكور الكویتیین. كما 

برھنت النتائج أن اإلناث المصریات أكثر قبوال من الذكور المصریین. وبناء على نتائج ھذه الدراسة فإن متغیر الثقافة (كویتي-مصرى) والنوع 

(ذكور- إناث)،  لھما وزن كبیر في التنبؤ كل من العصابیة واالنبساط والقبول. أما عن أسباب ھذه الفروق فلیس من أھداف ھذه الدراسة بحثھا، 

وھي تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

التوصیات: یوصى الباحثان من خالل نتائج الدراسة الحالیة بما یلي:
1.دراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وفقا لتصنیف السمات المكونة لھ.

2.االھتمام بدراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة في جوانبھ التطبیقیة على عینات مختلفة مثل المرضى والفئات العمریة المختلفة.

3.استخدام التحلیل العاملي التوكیدي للمقارنات عبر الثقافیة وبین الجنسین في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وباستخدام الصورة المطولة 

المعدلة من قائمة العوامل الخمسة للشخصیة.
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دیسمبر (2014) ص ص 89-120.

ملصق بحثى مقدم لیوم الملصق العلمي السابع  للكلیات االجتماعیة واإلنسانیة للعام 2015/2016 بتاریخ  21 مارس 2016.             

وتشیر نتائج الجدول (1) إلى اتساق داخلي مرتفع لجمیع المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة. وبوجھ عام یعد عامل الثبات الذي یساوى 

أو یزید على 0.70 مقبوال في مقاییس الشخصیة. وبالتالي فإن معامالت الثبات المستخرجة من المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة 

تعتبر مقبولة لدى العینة الكویتیة والمصریة ألنھا تزید عن 0.70.

ج- اإلجراءات:  وضعت بنود قائمة العوامل الخمسة للشخصیة NEO-PI-R في استمارة واحدة، وتم تطبیقھا تطبیقا جمعیا؛ حیث 
ضمت كل جلسة تطبیق حوالي (35) طالبًا وطالبة، وجرى التطبیق في فصول الدراسة، وفي وقت المحاضرة، وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق، 

جرى مراجعة االستمارات المجمعة، واستبعدت التي كان بھا نقص في اإلجابة.
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نموذج العوامل الخمسة للشخصیة:
دراسة ثقافیة مقارنة بین الكویتیین والمصریین 

د. عبدربھ مغازي سلیمان
قسم علم النفس- كلیة اآلداب- جامعة قطر 

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس -كلیة العلوم اإلجتماعیة -جامعة الكویت 

الملخص: ھدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بین الكویتیین والمصریین، وبین الجنسین في العوامل الخمسة للشخصیة، فضال عن 
الدراسة من مجموعتین األولى (2109) من  العوامل الخمسة. تكونت عینة  النوع والثقافة في كل عامل من  التعرف على أثر تفاعل كل من 

الكویتیین؛ بواقع (900) من الذكور، و(1209) من اإلناث من طالب جامعة الكویت، والثانیة (1806) من المصریین؛ بواقع (888) من الذكور، 

و(918) من اإلناث من طالب جامعة طنطا. استخدمت في ھذه الدراسة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة (الصورة المطولة المعدلة) 

NEO-PI-R. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوھریة بین الكویتیین والمصریین في أربعة عوامل للشخصیة؛ حیث حصل المصریون 

على متوسطات أعلى من الكویتیین في العوامل التالیة: الُعصابیة، واالنبساط، والقبول، واإلتقان. كما كشفت النتائج عن وجود فروق جوھریة بین 

الجنسین لدى الكویتیین؛ حیث حصل الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث في كل من االنبساط، واإلتقان، في حین حصلت اإلناث على متوسطات 

أعلى من الذكور في الُعصابیة، واالنفتاح. كما أظھرت نتائج الدراسة أیضا عن وجود فروق جوھریة بین الجنسین لدى المصریین؛ حیث حصلت 

والثقافة  (ذكور/إناث)  النوع  من  كل  بین  تفاعل  وجود  عن  النتائج  وبرھنت  والقبول.  العصابیة،  في  الذكور  من  أعلى  متوسط  على  اإلناث 

(كویتي/مصري) في كل من: العصابیة، واالنبساط، والقبول.

د- التحلیل اإلحصائي: بوساطة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (SPSS)، ُحسبت المتوسطات الحسابیة، 
واالنحرافات المعیاریة، ألفراد كل مجموعة، وتم استخدام تحلیل التباین الثنائي المتعدد لمعرفة أثر التفاعل بین النوع والثقافة في العوامل الخمسة 

للشخصیة.

النتائج:  للتعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع في نموذج 
العوامل الخمسة للشخصیة.ھذا تم استخدام تحلیل التباین الثنائي. والجدول (2) یبن خالصة نتائج تحلیل التباین الثنائي.

أھداف الدراسة: التعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع 
في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة.

منھجیة الدراسة : 
أ- العینة: اختیرت عینة عشوائیة طبقیة من مجموعتین األولى (2109) من الكویتیین بواقع (900) من الذكور و(1209) من اإلناث 
 ،1,14 بانحراف معیاري وقدره  النفس؛ حیث كان متوسط أعمارھم یساوى20.47  المقیدین بمقرر مدخل في علم  الكویت  من طالب جامعة 

والثانیة (1806) من المصریین بواقع (888) من الذكور و (918) من اإلناث من طالب كلیة اآلداب بجامعة طنطا المقیدین بمقرر مدخل في 

علم النفس، حیث كان متوسط أعمارھم یساوى 19.87 بانحراف معیارى1.33. بلغت قیمة "ت" المحسوبة 15.19، وھي دالة عند مستوى 

0.001، بین متوسط عمر العینة الكویتیة والعینة المصریة، إال أن ھذه الفروق في العمر ال تؤثر في نتائج الدراسة نظرًا ألن كال المجموعتین 

تنتمیان للفئة العمریة نفسھا.

NEO-PI-R (الصورة المطولة المعدلة) ب- أداة الدراسة: قائمة العوامل الخمسة للشخصیة
من تألیف  كوستا، وماكري Costa & McCrea (1992) وتعریب ماكري وآخرون McCrae, et al., (2005) وتتكون من 240 بندًا 

× 5 اختیارات واستغرقت فترة التطبیق ما بین 60 إلى 70 دقیقة تقریبا، ویطلب من المفحوص اإلجابة على كل مفردة باختیار الدرجة المناسبة 

لھ على متصل یمتد من 1 إلى 5. وذلك بصحیفة إجابة منفصلة، حیث تعني الدرجة (1) "معارض بشدة " الدرجة (2) "معارض" و(3) "غیر 

متأكد"، و(4) "موافق" وأخیرا الدرجة (5) " غیر متأكد" وتعني "موافق بشدة" على العبارة. تقیس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة 

(الصورة المطولة المعدلة) خمسة عوامل للشخصیة للراشدین األسویاء العصابیة، واالنبساط، واالنفتاح، والقبول، واإلتقان (لمزید من المعلومات 

عن القائمة أنظر: األنصاري 2014 ص ص:521-538).

یمكن أن نستنتج من الجدول رقم (2) وجود تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في العصابیة واالنبساط والقبول، مما یعنى أن تأثیر الثقافة 

(كویتي-مصرى) في متغیرات الدراسة (العصابیة واالنبساط والقبول) یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع یختلف باختالف 

الثقافة.  فى حین لم تكشف النتائج عن تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في االنفتاح واإلتقان ، مما یعنى أن تأثیر الثقافة (كویتي-مصرى) 

في متغیرات الدراسة (االنفتاح واإلتقان) ال یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع ال یختلف باختالف الثقافة. یتضح من الجدول 

أن المصریین أكثر من الكویتیین فى العصابیة والقبول واالنبساط واإلتقان بوجة عام،. كما أظھرت النتائج أن الذكور المصریین أكثر عصابیة 

وانبساًطا وانفتاحا على الخبرات، وقبوال من الذكور الكویتیین، فضال عن تفوق اإلناث المصریات على اإلناث الكویتیات فى كل من العصابیة 

واالنبساط والقبول واإلتقان. كما حصلت اإلناث على متوسطات أعلى من الذكور فى العصابیة واالنفتاح والقبول، فى حین حصل الذكور على 

متوسطات أعلى من اإلناث فى كل من واالنبساط واإلتقان. كما أظھرت النتائج أن الذكور الكویتیین والمصریین أقل عصابیة من اإلناث، كما أن 

الذكور الكویتیین أكثر انبساطا وإتقانا من اإلناث الكویتیات، في حین أن اإلناث الكویتیات أكثر انفتاحا على الخبرات من الذكور الكویتیین. كما 

برھنت النتائج أن اإلناث المصریات أكثر قبوال من الذكور المصریین. وبناء على نتائج ھذه الدراسة فإن متغیر الثقافة (كویتي-مصرى) والنوع 

(ذكور- إناث)،  لھما وزن كبیر في التنبؤ كل من العصابیة واالنبساط والقبول. أما عن أسباب ھذه الفروق فلیس من أھداف ھذه الدراسة بحثھا، 

وھي تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

التوصیات: یوصى الباحثان من خالل نتائج الدراسة الحالیة بما یلي:
1.دراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وفقا لتصنیف السمات المكونة لھ.

2.االھتمام بدراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة في جوانبھ التطبیقیة على عینات مختلفة مثل المرضى والفئات العمریة المختلفة.

3.استخدام التحلیل العاملي التوكیدي للمقارنات عبر الثقافیة وبین الجنسین في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وباستخدام الصورة المطولة 

المعدلة من قائمة العوامل الخمسة للشخصیة.

المراجع
األنصاري، بدر (2014). المرجع فى مقاییس الشخصیة :الكتاب الثانى. الكویت: دار الكتاب الحدیث (ط2).

 Costa, P., & McCrae, R. (1992). NEO-PI-R: Professional Manual. Psychological

.Assessment Resources.USA     

مصدر تمویل البحث:البحث غیر ممول. منشور فى مجلة العلوم التربویة والنفسیة (جامعة البحرین) المجلد (15) العدد (4) 
دیسمبر (2014) ص ص 89-120.

ملصق بحثى مقدم لیوم الملصق العلمي السابع  للكلیات االجتماعیة واإلنسانیة للعام 2015/2016 بتاریخ  21 مارس 2016.             

وتشیر نتائج الجدول (1) إلى اتساق داخلي مرتفع لجمیع المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة. وبوجھ عام یعد عامل الثبات الذي یساوى 

أو یزید على 0.70 مقبوال في مقاییس الشخصیة. وبالتالي فإن معامالت الثبات المستخرجة من المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة 

تعتبر مقبولة لدى العینة الكویتیة والمصریة ألنھا تزید عن 0.70.

ج- اإلجراءات:  وضعت بنود قائمة العوامل الخمسة للشخصیة NEO-PI-R في استمارة واحدة، وتم تطبیقھا تطبیقا جمعیا؛ حیث 
ضمت كل جلسة تطبیق حوالي (35) طالبًا وطالبة، وجرى التطبیق في فصول الدراسة، وفي وقت المحاضرة، وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق، 

جرى مراجعة االستمارات المجمعة، واستبعدت التي كان بھا نقص في اإلجابة.
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نموذج العوامل الخمسة للشخصیة:
دراسة ثقافیة مقارنة بین الكویتیین والمصریین 

د. عبدربھ مغازي سلیمان
قسم علم النفس- كلیة اآلداب- جامعة قطر 

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس -كلیة العلوم اإلجتماعیة -جامعة الكویت 

الملخص: ھدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بین الكویتیین والمصریین، وبین الجنسین في العوامل الخمسة للشخصیة، فضال عن 
الدراسة من مجموعتین األولى (2109) من  العوامل الخمسة. تكونت عینة  النوع والثقافة في كل عامل من  التعرف على أثر تفاعل كل من 

الكویتیین؛ بواقع (900) من الذكور، و(1209) من اإلناث من طالب جامعة الكویت، والثانیة (1806) من المصریین؛ بواقع (888) من الذكور، 

و(918) من اإلناث من طالب جامعة طنطا. استخدمت في ھذه الدراسة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة (الصورة المطولة المعدلة) 

NEO-PI-R. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوھریة بین الكویتیین والمصریین في أربعة عوامل للشخصیة؛ حیث حصل المصریون 

على متوسطات أعلى من الكویتیین في العوامل التالیة: الُعصابیة، واالنبساط، والقبول، واإلتقان. كما كشفت النتائج عن وجود فروق جوھریة بین 

الجنسین لدى الكویتیین؛ حیث حصل الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث في كل من االنبساط، واإلتقان، في حین حصلت اإلناث على متوسطات 

أعلى من الذكور في الُعصابیة، واالنفتاح. كما أظھرت نتائج الدراسة أیضا عن وجود فروق جوھریة بین الجنسین لدى المصریین؛ حیث حصلت 

والثقافة  (ذكور/إناث)  النوع  من  كل  بین  تفاعل  وجود  عن  النتائج  وبرھنت  والقبول.  العصابیة،  في  الذكور  من  أعلى  متوسط  على  اإلناث 

(كویتي/مصري) في كل من: العصابیة، واالنبساط، والقبول.

د- التحلیل اإلحصائي: بوساطة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (SPSS)، ُحسبت المتوسطات الحسابیة، 
واالنحرافات المعیاریة، ألفراد كل مجموعة، وتم استخدام تحلیل التباین الثنائي المتعدد لمعرفة أثر التفاعل بین النوع والثقافة في العوامل الخمسة 

للشخصیة.

النتائج:  للتعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع في نموذج 
العوامل الخمسة للشخصیة.ھذا تم استخدام تحلیل التباین الثنائي. والجدول (2) یبن خالصة نتائج تحلیل التباین الثنائي.

أھداف الدراسة: التعرف على دور الثقافة (الكویت-مصر) ، و دور النوع (ذكور-إناث) ، وبیان طبیعة التفاعل بین الثقافة والنوع 
في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة.

منھجیة الدراسة : 
أ- العینة: اختیرت عینة عشوائیة طبقیة من مجموعتین األولى (2109) من الكویتیین بواقع (900) من الذكور و(1209) من اإلناث 
 ،1,14 بانحراف معیاري وقدره  النفس؛ حیث كان متوسط أعمارھم یساوى20.47  المقیدین بمقرر مدخل في علم  الكویت  من طالب جامعة 

والثانیة (1806) من المصریین بواقع (888) من الذكور و (918) من اإلناث من طالب كلیة اآلداب بجامعة طنطا المقیدین بمقرر مدخل في 

علم النفس، حیث كان متوسط أعمارھم یساوى 19.87 بانحراف معیارى1.33. بلغت قیمة "ت" المحسوبة 15.19، وھي دالة عند مستوى 

0.001، بین متوسط عمر العینة الكویتیة والعینة المصریة، إال أن ھذه الفروق في العمر ال تؤثر في نتائج الدراسة نظرًا ألن كال المجموعتین 

تنتمیان للفئة العمریة نفسھا.

NEO-PI-R (الصورة المطولة المعدلة) ب- أداة الدراسة: قائمة العوامل الخمسة للشخصیة
من تألیف  كوستا، وماكري Costa & McCrea (1992) وتعریب ماكري وآخرون McCrae, et al., (2005) وتتكون من 240 بندًا 

× 5 اختیارات واستغرقت فترة التطبیق ما بین 60 إلى 70 دقیقة تقریبا، ویطلب من المفحوص اإلجابة على كل مفردة باختیار الدرجة المناسبة 

لھ على متصل یمتد من 1 إلى 5. وذلك بصحیفة إجابة منفصلة، حیث تعني الدرجة (1) "معارض بشدة " الدرجة (2) "معارض" و(3) "غیر 

متأكد"، و(4) "موافق" وأخیرا الدرجة (5) " غیر متأكد" وتعني "موافق بشدة" على العبارة. تقیس قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة 

(الصورة المطولة المعدلة) خمسة عوامل للشخصیة للراشدین األسویاء العصابیة، واالنبساط، واالنفتاح، والقبول، واإلتقان (لمزید من المعلومات 

عن القائمة أنظر: األنصاري 2014 ص ص:521-538).

یمكن أن نستنتج من الجدول رقم (2) وجود تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في العصابیة واالنبساط والقبول، مما یعنى أن تأثیر الثقافة 

(كویتي-مصرى) في متغیرات الدراسة (العصابیة واالنبساط والقبول) یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع یختلف باختالف 

الثقافة.  فى حین لم تكشف النتائج عن تأثیر جوھرى للتفاعل بین الثقافة والنوع في االنفتاح واإلتقان ، مما یعنى أن تأثیر الثقافة (كویتي-مصرى) 

في متغیرات الدراسة (االنفتاح واإلتقان) ال یختلف باختالف النوع (ذكور- إناث)، كما أن تأثیر النوع ال یختلف باختالف الثقافة. یتضح من الجدول 

أن المصریین أكثر من الكویتیین فى العصابیة والقبول واالنبساط واإلتقان بوجة عام،. كما أظھرت النتائج أن الذكور المصریین أكثر عصابیة 

وانبساًطا وانفتاحا على الخبرات، وقبوال من الذكور الكویتیین، فضال عن تفوق اإلناث المصریات على اإلناث الكویتیات فى كل من العصابیة 

واالنبساط والقبول واإلتقان. كما حصلت اإلناث على متوسطات أعلى من الذكور فى العصابیة واالنفتاح والقبول، فى حین حصل الذكور على 

متوسطات أعلى من اإلناث فى كل من واالنبساط واإلتقان. كما أظھرت النتائج أن الذكور الكویتیین والمصریین أقل عصابیة من اإلناث، كما أن 

الذكور الكویتیین أكثر انبساطا وإتقانا من اإلناث الكویتیات، في حین أن اإلناث الكویتیات أكثر انفتاحا على الخبرات من الذكور الكویتیین. كما 

برھنت النتائج أن اإلناث المصریات أكثر قبوال من الذكور المصریین. وبناء على نتائج ھذه الدراسة فإن متغیر الثقافة (كویتي-مصرى) والنوع 

(ذكور- إناث)،  لھما وزن كبیر في التنبؤ كل من العصابیة واالنبساط والقبول. أما عن أسباب ھذه الفروق فلیس من أھداف ھذه الدراسة بحثھا، 

وھي تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

التوصیات: یوصى الباحثان من خالل نتائج الدراسة الحالیة بما یلي:
1.دراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وفقا لتصنیف السمات المكونة لھ.

2.االھتمام بدراسة نموذج العوامل الخمسة للشخصیة في جوانبھ التطبیقیة على عینات مختلفة مثل المرضى والفئات العمریة المختلفة.

3.استخدام التحلیل العاملي التوكیدي للمقارنات عبر الثقافیة وبین الجنسین في نموذج العوامل الخمسة للشخصیة وباستخدام الصورة المطولة 

المعدلة من قائمة العوامل الخمسة للشخصیة.

المراجع
األنصاري، بدر (2014). المرجع فى مقاییس الشخصیة :الكتاب الثانى. الكویت: دار الكتاب الحدیث (ط2).

 Costa, P., & McCrae, R. (1992). NEO-PI-R: Professional Manual. Psychological

.Assessment Resources.USA     

مصدر تمویل البحث:البحث غیر ممول. منشور فى مجلة العلوم التربویة والنفسیة (جامعة البحرین) المجلد (15) العدد (4) 
دیسمبر (2014) ص ص 89-120.

ملصق بحثى مقدم لیوم الملصق العلمي السابع  للكلیات االجتماعیة واإلنسانیة للعام 2015/2016 بتاریخ  21 مارس 2016.             

وتشیر نتائج الجدول (1) إلى اتساق داخلي مرتفع لجمیع المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة. وبوجھ عام یعد عامل الثبات الذي یساوى 

أو یزید على 0.70 مقبوال في مقاییس الشخصیة. وبالتالي فإن معامالت الثبات المستخرجة من المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة 

تعتبر مقبولة لدى العینة الكویتیة والمصریة ألنھا تزید عن 0.70.

ج- اإلجراءات:  وضعت بنود قائمة العوامل الخمسة للشخصیة NEO-PI-R في استمارة واحدة، وتم تطبیقھا تطبیقا جمعیا؛ حیث 
ضمت كل جلسة تطبیق حوالي (35) طالبًا وطالبة، وجرى التطبیق في فصول الدراسة، وفي وقت المحاضرة، وبعد االنتھاء من عملیة التطبیق، 

جرى مراجعة االستمارات المجمعة، واستبعدت التي كان بھا نقص في اإلجابة.
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اسلوب اإلستجابة المرغوبة إجتماعیا على مقاییس الشخصیة:
 دراسة مقارنة على طلبة جامعة الكویت

د. طالل باقر العلى
قسم علم النفس -كلیة العلوم االجتماعیة -جامعة الكویت

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس -كلیة العلوم اإلجتماعیة -جامعة الكویت 

الملخص : أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا للبنود عبارة عن میل إلى اإلجابة عن بنود مقایس الشخصیة على أساس المرغوبیة االجتماعیة 
لھذه البنود ، وھو حالة خاصة من التنزیف إلى األحسن .تسعي ھذه الدراسة للتحقق من تأثیر أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا علي مقاییس الشخصیة. 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بین الطلبة والطالبات في أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا علي مقاییس الشخصیة. تكونت عینة الدراسة من 

مجموعتین المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة  وقوامھا (256) فردا، و المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة وقومھا  (212) فردا. استخدمت في ھذه 

الدراسة المقاییس التالیة: مقیاس الكذب المتفرع من استخبار "آیزنك" المعدل للشخصیةEPQ-R ، ومقیاس اإلتقان  المتفرع من قائمة العوامل الخمسة 

 BDI-II وقائمة "بیك" الثانیة لالكتئاب ،BAI وقائمة "بیك" للقلق ،IPIP   و، ومقیاس اإلتقان المتفرع من قائمة العوامل الخمسة للشخصیة BFI الكبار

، ومقیاس التدین المتفرع من قائمة جامعة الكویت للتدین اإلسالمي، و قائمة االضطراب الكربى التالي للصدمة PCL. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

فروق جوھریة بین المجموعتین في مقاییس الشخصیة ، حیث حصلت المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة على متوسطات أعلى في المقاییس التالیة: 

الكذب ،و التدین ، و اإلتقان، في حین حصلت المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة متوسطات أعلى في االكتئاب والقلق و االضطراب الكربى التالي للصدمة.

ت - اإلجراءات:
وزعت مقاییس الدراسة في كراسة تحتوي على عدد (114بندا)، وتطبق بعضھا في جلسات جماعیة من طالب جامعة الكویت المقیدین بمقرر مدخل في علم 

النفس للفصل الدراسي الثاني والصیفي من العام 2014/2015م والفصل الدراسي األول من العام 2015/2016م، یضم كل منھا عددا متوسطا من الطلبة 

بواقع (60) طالبا وطالبة تقریبا في كل جلسة وفي قاعات الدراسة وذلك بالتنسیق مع المحاضر، علما بأن وقت التطبیق ال یتجاوز 40 دقیقة كحد أقصى.

أ -التحلیل اإلحصائي: 
تم تحلیل البیانات كمیا بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة وبواسطة األسالیب اإلحصائیة التالیة:

 -1معامالت االرتباط لتقدیر الثبات لمتغیرات الدراسة (المرغوبیة االجتماعیة ، واإلتقان، والتدین، واالكتئاب ، والقلق ، و االضطراب الكربى التالي للصدمة).

المجموعات (المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة ×المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة) في مقاییس  الفروق بین متوسطات  لتقدیر  التائى  -2اإلختبار 

الشخصیة.

النتائج: للتعرف على طبیعة العالقة بین أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا وبعض متغیرات الشخصیة ( اإلتقان، والتدین، واالكتئاب والقلق، 
واضطراب الكربى التالي للصدمة) ، تم تقسیم أفراد العینة الى مجموعتین المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة  وقوامھا (256) فردا، و المجموعة األكثر 

مرغوبیھ اجتماعیة وقومھا  (212) فردا، تبعا للدرجة على مقیاس الكذب EPQ-R ، ومن ثم حساب الفروق بین متوسطات المجموعتین في مقاییس 

الشخصیة باستخدام االختبار التائى كما ھو موضح في الجدول رقم (2).

          یتضح من الجدول رقم (2) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة  و المجموعة األكثر مرغوبیھ 

اجتماعیة في مقاییس الشخصیة حیث حصلت المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة  على أعلى المتوسطات في كل من الكذب والتدین واإلتقان ، في حین 

حصلت المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة  على أعلى المتوسط في كل من االكتئاب والقلق واالضطراب الكربى التالي للصدمة، ومعنى ذلك أن االستجابة 

المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة لبنود مقایس الشخصیة تحدث بطریقة ال تعبر عن السمات الحقیقة ألفراد تلك المجموعة، بل تصدر في اتجاه االستجابة 

التي یمكن یعطیھا بقیة األفراد لھذه البنود، أو أنھا االستجابة على ضوء درجة المرغوبیة االجتماعیة للبنود كما یدركھا المبحوث. وینبع ذلك من االفتراض 

العام من أن الشخص یمیل إلى أن یقدم لنا نفسھ في صورة مفضلة مرغوبة اجتماعیا، ویحاول غالبا أن یترك للناس انطباعا حسنا عنھ .إذ أن األخیرة ال 

تعبر عن السمة المقیسة، بل من الممكن أن تضاف إلى تباین الخطأ في مقاییس الشخصیة. وكما یشیر الجدول (2) إلى عدم وجود أثر الختالف حجم العینة 

في المجموعتین على نتائج الدراسة.

التوصیات: 
نقترح دراسة ھذا الموضوع من جوانب أخرى وفیما یلي بعض المقترحات لمواضیع مستقبلیة لدراسة أثر اسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیة على 

مقاییس الشخصیة:

- دراسة الفروق بین الجنسین في المرغوبة االجتماعیة.

- دراسة العوامل المكونة ألسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا.

 .  OP04/15 مصدر تمویل البحث: البحث ممول من قبل قطاع األبحاث بجامعة الكویت مشروع رقم

المراجع:
األنصاري، بدر محمد (2014 -أ). المرجع في مقاییس الشخصیة: الكتاب األول. الكویت: دار الكتاب الحدیث.  �

األنصاري، بدر محمد (2014 -ب). المرجع في مقاییس الشخصیة: الكتاب الثاني. الكویت: دار الكتاب الحدیث.  �

� Goldberg's Big Five IPIP Personality Markers in New Zealand: A Dimensionality, Bias, and 

Criterion Validity Evaluation (1999).  New Zealand Journal of psychology, Vol. 34, No. 2, pp.86- 96.

� Eysenck, S.B.G.  Eysenck, H.J.  and Barrett, P. (1985). A revised version of the psychoticism 

scale. Personality and Individual Differences 6(1): 21-29.

أھداف الدراسة: التعرف على طبیعة العالقة بین أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا وبعض متغیرات الشخصیة ( اإلتقان، 
والتدین، واالكتئاب والقلق، واالضطراب الكربى التالي للصدمة) .  

منھجیة الدراسة : 
أ- العینة: منھجیة البحث: 

أ -العینة: تكونت عینة الدراسة الكلیة من (760) فردا من طالب جامعة الكویت من طالب جامعة الكویت المقیدین بمقرر مدخل في علم النفس؛ 

حیث كان متوسط أعمارھم یساوى21.87 عاما بانحراف معیاري وقدره 3,30 عاما. تم تقسیمھا الى ثالث مجموعات (األقل- الوسط- األكثر) 

تبعا للدرجة على مقیاس الكذب EPQ-R ، وعلیة تم استبعاد المجموعة المتوسطة في الدرجة على مقیاس الكذب وقوامھا (292) فردا ومن ثم 

االحتفاظ بمجموعتین المجموعة األقل مرغوبیھ اجتماعیة  وقوامھا (256) فردا، و المجموعة األكثر مرغوبیھ اجتماعیة وقومھا  (212) فردا. 

ب -األدوات :استخدمت المقاییس التالیة: 
Eysenck Personality Questionnaire - Re- 1.مقیاس الكذب (21 بندًا×2 بدیل لإلجابة) المتفرع من استخبار آیزنك للشخصیة-المعدل

vised (EPQ-R-L) ، Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985). لمزید من المعلومات عن القائمة (أنظر: األنصاري  2014 –ب، ص 

ص:385 424-).

 John, Donahue, and )التي وضعھا "جون و دوناھو وكینتل (Big Five Inventory (BFI 2.مقیاس اإلتقان المتفرع من قائمة الخمسة الكبار

Kentle ,1991)" كأداة لقیاس سمة اإلتقان وتقییم فقرات المقیاس  (9) فقرات على اساس خمسة بدائل تتراوح بین (1) ال أوافق بشدة الى (5) أوافق 

بشدة. 

 Goldberge التي وضعھا جولدبیرج IPIP) International Personality Item Pool) 3.مقیاس اإلتقان المتفرع من قائمة العوامل الخمسة

1999,)) بواقع (10) عبارات لمقیاس اإلتقان ، یجیب عنھا األفراد في ضوء مقیاس خماسي التدریج ( ال تنطبق على إطالقًا ، تنطبق على قلیًال ، تنطبق 

على أحیانًا ، تنطبق على كثیرًا ، تنطبق على تمامًا ) لمزید من المعلومات عن المقیاس (أنظر: األنصاري  2014 –ب، ص ص:341-384).

4.مقیاس التدین (12 بندا × 4إختیارات) المتفرع من قائمة جامعة الكویت للتدین اإلسالمي (لمزید من المعلومات عن المقیاس : أنظر األنصاري ،2010).

5.قائمة "بیك" الثانیة لالكتئاب BDI-II من إعداد (Beck, Steer, Brown, 1996  ) تعتبر قائمة "بیك" الثانیة لالكتئاب BDI-II وتتكون القائمة 

من (21) بندا، وتتمیز القائمة BDI-II بأنھ قد تم بناؤھا وتصمیمھا بغرض تقییم األعراض المتضمنة في محك تشخیص االضطرابات االكتئابیة في الدلیل 

األمریكى  التشخیصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلیة (لمزید من المعلومات عن القائمة انظر: األنصاري، -2014أ ص ص 245-298).

 Beck, Epstein, Brown & Steer,) ) "من إعداد "بیك، إبستین، براون،ستیر   (Beck Anxiety Inventory (BAI 6.قائمة "بیك" للقلق

1988 تقیس شدة القلق لدى المرضى في مجال الطب النفسي. تتألف القائمة بصورتھا األصلیة من (21) بنًدا تستخدم أسلوب التقریر الذاتي، ویصف كل 

إطالًقا)،  أن (صفر=لم یحصل  إلى (3)، حیث  تتراوح من صفر  نقاط   (4) االجابة عبارة عن متصل من  وبدائل  القلق،  أعراض  بند عرضا معروفا من 

(1=(بشكل خفیف)، )2=بشكل معتدل)، (3=بشكل حاد)، لمزید من المعلومات عن القائمة (أنظر: األنصاري -2014ب، ص ص 15-46).

 The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5  ) 7.قائمة االضطراب الكربى التالي للصدمة

من اعداد "ویذر، لیتز، كین، بالمارى، ماركس ، شور Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr (2013) وتعریب الباحثان 

، تتألف القائمة بصورتھا األصلیة من (20) بنًدا وبدائل االجابة عبارة عن متصل من (5) نقاط تتراوح من صفر إلى (4)، حیث أن لتقییم نطاق وتقریر 

المصیر ھو 4-0 لكل بند ھي: "ال على اإلطالق،" "قلیال" أحیانا "،" كثیرا "، و" دائما ".  ویصف كل بند عرضا معروفا من أعراض االضطراب الكربى 

 ،DSM-5 التالي للصدمة وفقا للدلیل األمریكي الخامس لالضطرابات العقلیة

قام الباحثان بحساب ثبات االتساق الداخلي لمقاییس الدراسة بطریقة معامل ألفا " كرو نباخ " على عینة قوامھا ( 760 ) فرد من طلبة جامعة الكویت بواقع 

(288) فردا من الذكور و (472) فردا من اإلناث. جدول (1) یوضح قیم معامالت الثبات لمقاییس الدراسة على عینة من طلبة جامعة الكویت. 
 

 
 الكویت جامعة طلبة من عینة على الدراسة لمقاییس الثبات معامالت قیم) 1( جدول

 سییاالمق عدد البنود كرو نباخقیمة ألفا 
 EPQ-R-Lالكذب ٢1 0,70
 BDI-IIاالكتئاب ٢١ ٠،٨5
 BAIالقلق ٢١ ٠،٩4
 BFI-Cاإلتقان  9 0,73
 IPIP-Cاإلتقان 10 0,70
 دینالت 12 0,91
 PCL-5 للصدمة التالي الكربى االضطراب ٢٠ ٠،٩٢

 الذي الثبات عامل یعد عام وبوجھ. المقاییس لجمیع مقبول داخلي اتساق إلى) 1( الجدول نتائج وتشیر
 .الشخصیة مقاییس في مقبوال 0.70 على یزید أو یساوى

 
طالب من  بندا)، وتطبق بعضھا في جلسات جماعیة114مقاییس الدراسة في كراسة تحتوي على عدد ( توزع

م 2014/2015من العام  والصیفي الثاني الدراسيجامعة الكویت المقیدین بمقرر مدخل في علم النفس للفصل 
) طالبا 60، یضم كل منھا عددا متوسطا من الطلبة بواقع (م2015/2016األول من العام  الدراسيوالفصل 

وطالبة تقریبا في كل جلسة وفي قاعات الدراسة وذلك بالتنسیق مع المحاضر، علما بأن وقت التطبیق ال یتجاوز 
 دقیقة كحد أقصى. 40

 
 

برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة وبواسطة األسالیب اإلحصائیة تم تحلیل البیانات كمیا بواسطة 
 التالیة:

،  واالكتئاب، دینة االجتماعیة ، واإلتقان، والتمتغیرات الدراسة (المرغوبیلمعامالت االرتباط لتقدیر الثبات -1 
 ).للصدمة التاليالكربى  االضطراب ، و والقلق

المجموعة × اجتماعیة مرغوبیھالمجموعة األقل لتقدیر الفروق بین متوسطات المجموعات ( اإلختبار التائى-2
 .مقاییس الشخصیة) في اجتماعیة مرغوبیھاألكثر 

 
غیرات الشخصیة ( لتعرف على طبیعة العالقة بین أسلوب االستجابة المرغوبة اجتماعیا وبعض متل النتائج:

 مجموعتین الى تقسیم أفراد العینة ، تم التالي للصدمة)الكربى واضطراب  ، واالكتئاب والقلق،دیناإلتقان، والت
  وقومھا اجتماعیة مرغوبیھ األكثر المجموعة و فردا،) 256( وقوامھا  اجتماعیة مرغوبیھ األقل المجموعة

المجموعتین  ومن ثم حساب الفروق بین متوسطات ، EPQ-R الكذب مقیاس على للدرجة تبعا، فردا) 212(
 ).2التائى كما ھو موضح في الجدول رقم ( االختبارفي مقاییس الشخصیة باستخدام 

 
 المجموعات متوسطات بین للمقارنة) ت( واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 2( جدول

 .الشخصیة مقاییس في)  اجتماعیة مرغوبیھ األكثر المجموعة× اجتماعیة مرغوبیھ األقل المجموعة(

 مستوى  آیتا مربع
 الداللة

 قیمة
 ت 

 اجتماعیة مرغوبیھالمجموعة األكثر 
 )٢١٢(ن=

 اجتماعیة مرغوبیھالمجموعة األقل 
 )٢٥٦(ن=

 
 مقاییس 
 الشخصیة

 
 
 

 المجموعات متوسطات بین للمقارنة) ت( واختبار المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): ٢( جدول
 .الشخصیة مقاییس في)  اجتماعیة مرغوبیھ األكثر المجموعة× اجتماعیة مرغوبیھ األقل المجموعة(

      
 مرغوبیھ األقل المجموعة مجموعتینال بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود) ٢( رقم الجدول من یتضح          

 األكثر المجموعةالشخصیة حیث حصلت  مقاییس في اجتماعیة مرغوبیھ األكثر المجموعة و  اجتماعیة
 المجموعة حین حصلت فيواإلتقان ،  كل من الكذب والتدین فيعلى أعلى المتوسطات   اجتماعیة مرغوبیھ

، للصدمة التالي الكربى االضطرابوالقلق و االكتئابكل من  فيعلى أعلى المتوسط   اجتماعیة مرغوبیھ األقل
 تعبر ال بطریقة تحدث الشخصیة مقایس لبنود اجتماعیة مرغوبیھ األكثر المجموعة االستجابة أن ذلك ومعنى

 لھذه األفراد بقیة یعطیھا یمكن التي االستجابة اتجاه في تصدر بل ،ألفراد تلك المجموعة الحقیقة السمات عن
 من ذلك وینبع. المبحوث یدركھا كما للبنود االجتماعیة المرغوبیة درجة ضوء على االستجابة أنھا أو البنود،

 غالبا ویحاول اجتماعیا، مرغوبة مفضلة صورة في نفسھ لنا یقدم أن إلى یمیل الشخص أن من العام االفتراض
 إلى تضاف أن الممكن من بل المقیسة، السمة عن تعبر ال األخیرة أن إذ. عنھ حسنا انطباعا للناس یترك أن

في  العینة حجمالختالف  أثر وجود عدم إلى )٢( الجدول یشیر كماو مقاییس الشخصیة. في الخطأ تباین
 .الدراسة نتائج علىالمجموعتین 

 
 مستقبلیة لمواضیع المقترحات بعض یلي وفیما أخرى جوانب من الموضوع ھذا دراسة نقترح :التوصیات

 :الشخصیة مقاییس على اجتماعیة المرغوبة االستجابة اسلوبأثر  لدراسة
 .االجتماعیة المرغوبة في الجنسین بین الفروق دراسة -
 .اجتماعیا المرغوبة االستجابة ألسلوب دراسة العوامل المكونة -

 المراجع:
 ) الكویت: دار الكتاب األول الكتاب المرجع في مقاییس الشخصیة:). أ- ٢٠١٤األنصاري، بدر محمد .

 الحدیث.

 مستوى  آیتا مربع
 الداللة

 قیمة
 ت 

 اجتماعیة مرغوبیھالمجموعة األكثر 
 )٢١٢(ن=

 اجتماعیة مرغوبیھالمجموعة األقل 
 )٢٥٦(ن=

 
 مقاییس 
االنحراف  الشخصیة

 المعیاري
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
 المتوسط

 EPQ-R-Lالكذب ٦،٢٢ ١،٦٧ ١٤،٦٠ ١،٥١ ٥٦،٩٧ ٠،٠٠١ ٠,٣٤٠

 دینالت ٣٦,٣٠ ٨,٨٣ ٤٤,٤٣ ٨,٦٩ ٩,٩٥ ٠،٠٠١ ٠,٠٠٨

 BFI-Cاإلتقان  ٢٩,٧٩ ٥,٤٦ ٣٢,٤٨ ٥,٩٠ ٥،٠٤ ٠،٠٠١ ٠,٠٣٥

 IPIP-Cاإلتقان ٣١,٣٨ ٤,٤٥ ٣٤,٣٥ ٥,١٠ ٦،٦٤ ٠،٠٠١ ٠,٠٥٨

 BDI-IIاالكتئاب ١٣،٠٣ ٨،١٤ ١١،٢٦ ٧،٥٨ ٢،٤٣ ٠,٠١ ٠,٠٠٨

 BAIالقلق ٢٣،٣٠ ١٤،٤٩ ١٩،٨١ ١٣،٢٦ ٢،٧٢ ٠،٠١ ٠,٠١٣

الكربى  االضطراب ٤٦,٦٨ ١٤,٩٤ ٤١،٨٤ ١٤,٧٠ ٣،٥٢ ٠،٠٠١ ٠,٠١٦
 للصدمة التالي

PCL-5 

ملصق بحثى مقدم لیوم الملصق العلمي السابع  للكلیات االجتماعیة واإلنسانیة للعام 2015/2016 بتاریخ  21 مارس 2016.
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البطارية

المعهد الديني

طلبة المرحلة المتوسطةطلبة المعهد الديني

وهذه النتائج توضح التفوق لطلبة المعهد الديني والذي قد يكون ناتج عن التدريبات على الحفظ في المناهج التي انعكست على التفوق في مهام الذاكرة العاملة

أظهر
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Gender and Cultural Differences in Depression among
Undergraduates from Arabian Gulf  Countries 

Conclusion: Based on the findings, it is safe to conclude that gender differences over-

shadow similarities. Female preponderance of depression has been a consistent finding within litera-

 ture. Furthermore, the results revealed a cultural difference in depression where Iraq, United Arab

 Emirates, Oman and Saudi Arabia had the highest means.  The most obvious limitation of the study is

 the limited age range of the samples (from 18 to 25 year). Furthermore, the studies were conducted

 with university students only. Thus, an important next step in this endeavor would be to extend the

.current investigation to another age group
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 Results: Reliabilities ranged from .86 to .96 (alpha) for the BDI-II (see table 1). The correlation

 between the BDI-II & KUAS ranged from .56 to .74 denoting a divergent validity of the scales. It was

 found that females had significantly higher mean depression scores than their male counterparts in

five countries: Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. However, no significant gender differenc-

es were found in three countries: United Arab Emirates, Yemen, and Bahrain. Overall gender differenc-

 es (f=44.20, p�.001; Eta Squared=.000), cultural differences (f=9.05, p�.001; Eta Squared=.021) and the

.(interaction between both culture & gender (f=10.60, p�.001; Eta Squared=.024

Dr. Hassan Abdullatif
 Psychology Department, Faculty of Social Sciences, Kuwait University

P. O. Box 68168, Kaifan,71962, Kuwait 
Email: talkingkindly@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Table (1) Mean (M) , Standard Deviation (SD) f-test of Males and Females , Cronbach's Alpha, 
and the correlation of the Depression BDI-II with Anxiety KUAS in 8 Countries. 

 

 

 

Country 

Depression BDI-II 

Male Female 

f 

 

  
C

ronbach's 
alpha 

 

N M SD N M SD 
 
Sig 

r×
K

U
A

S  

IRAQ 362 15.43 9.37 363 20.20 10.54 41.34 .001 .86 .63 

KUWAIT 255 12.97 9.72 256 14.96 9.17 5.68 
.02 .88 .66 

SAUDI 
ARABIA 315 14.12 11.43 315 18.20 10.09 20.70 .001 .89 .68 

QATAR 100 12.28 8.24 100 15.12 9.05 5.38 
.02 .87 .56 

BAHRAIN 110 15.70 12.75 110 13.10 17.11 0.15 
---- .96 .68 

OMAN 118 14.25 9.32 118 18.33 9.62 10.91 
.001 .87 .74 

UNITED 
ARAB 

EMIRATES 
175 19.29 12.97 176 17.82 11.23 0.55 

---- .91 .70 

YEMEN 257 15.81 9.20 257 16.33 10.51 0.41 ----  
.86 

.63 
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القلق لدى المراهقين: دراسـة مقارنـة

أ.ساره محمد كريمي
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

الملخص
لدى عينتين " كويتية والبدون " من طلبة  للنوع والجنسية  القلق وفقا  الفروق في متغير  التعرف على  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

من  وطالبة  طالبا  منهم(300)  الثانوية  المرحلة  وطالبات  طالب  من  وطالبة  طالبا   (600) من  العينة  وتكونت  الثانوية،  المرحلة 

الكويتيين، و(300) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 

توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين 

والبدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية.

باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

األهداف
نوعها  من  األولى  الكويتية  الدراسة  إنها  حيث  لدراسته،  تتصدى  الذي  الموضوع  أهمية  في  الحالية  الدراسة  أهمية  تكمن   

قائمة استخدمت 

"بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون.

أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:

1-  توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح الطالبات.

2-  توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.  

3-  يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.  

 

 
 بدر محمد األنصاريد. أ.ساره محمد كريمي                                                     أ.

 قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية                                   قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية    
 
 

طلبة  نالبدون " مكويتية و " عينتين لدى تغير القلق وفقا للنوع والجنسيةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق في مالملخص: 
) طالبا وطالبة من الكويتيين، 300) طالبا وطالبة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية منهم(600المرحلة الثانوية، وتكونت العينة من (

توجد فروق جوهرية ) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 300و(
الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين والبدون في قائمة "بيك" للقلق  بين

 .باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلقوفقا لمتغير الجنسية.
 

مية الموضوع الذي تتصدى لدراسته، حيث إنها الدراسة الكويتية األولى من نوعها استخدمت تكمن أهمية الدراسة الحالية في أه(األهداف): 
 . أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:قائمة "بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون

 الطالبات.توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح  -1
 توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.   -2
 يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.   -3

 (منهجية البحث)

عاما). ويوضح  18-15والبدون، تتراوح أعمارهم بين ( وطالبة من الكويتيين بطال )600أجريت الدراسة علال عينة قوامها ( أوال: العينة:
 ) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.1الجدول (

 ) توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة1جدول (
 

 المجموع الصف الدراسي المتغيرات
10 11 12 

 150 50 50 50 ذكر كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 150 50 50 50 ذكر غير كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 600 200 200 200 المجموع
 

 ثانيا: األدوات

 &Beck, Epstein, Brown)وهي قائمة من إعداد (    Beck Anxiety Inventory (BAI)قائمة "بيك" للقلق  اناستخدمت الباحث
Steer, 1988 )بدائل لإلجابة ، تقيس شدة القلق لدى المرضى في مجال الطب النفسي، ولهذه القائمة في 4× ) بندا 21و تشمل هذه القائمة

)، واتضح أن 0.75) ، وثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع إلى (0.92صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (
ت القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" القائمة تفرق مجموعا

) في حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير 0.51للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=
كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة  ).0.25االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 

في قائمة "بيك" للقلق. ط بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتبا
 ).2014اري" (كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنص

 
 ثالثا: األساليب اإلحصائية

، فقد تم إجراء SPSSتم استخدام أساليب إحصائية محددة للتحقق من الفروض باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 التالي:
 لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس. t-testاالختبار التائي  -1
 معرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.ل t-testاالختبار التائي  -2

ثانيًا: األدوات
 Beck, Epstein, إعداد   من  قائمة  وهي   Beck Anxiety Inventory (BAI) للقلق  "بيك"  قائمة  الباحثان  استخدمت 

القلق لدى المرضى في مجال الطب  4 بدائل لإلجابة ، تقيس شدة  القائمة(21) بندا ×  Brown& Steer, 1988 و تشمل هذه 

النفسي، ولهذه القائمة في صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (0.92) ، وثبات إعادة التطبيق 

بعد أسبوع إلى (0.75)، واتضح أن القائمة تفرق مجموعات القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، 

وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=0.51) في 

حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 0.25). كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق 

حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتباط 

بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما في قائمة "بيك" للقلق. كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنصاري" (2014).

،SPSS االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  البرامج  مجموعة  باستخدام  الفروض  من  للتحقق  محددة  إحصائية  أساليب  استخدام  تم 

التالي: إجراء  تم  فقد 

1- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس.

2- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.

3- تحليل التباين الثنائي  Two way Anovaلمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.

أجريت الدراسة على عينة قوامها (600) طالب وطالبة من الكويتيين والبدون، تتراوح أعمارهم بين (18-15 عاما).

ويوضح الجدول (1) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.

منهجية البحث
أوًال: العينة

ثالثا: األساليب اإلحصائية

النتائج
أوًال: نتائج الفرض األول 

الذي نصه كاآلتي:" توجد فروق جوهرية بين الطالب والطالبات في القلق لصالح الطالبات ". لتحقيق الهدف األول للدراسة، وهو 
الذكور  متوسطات  بين  الفروق  داللة  من  للتحقق  (ت)  قيمة  استخراج  تم  القلق   في  والطالبات  الطلبة  بين  الفروق  على  التعرف 
الجنس لمتغير  تبعا  المفحوصين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  لداللة  اختبار"ت"  نتائج   (2) يوضح جدول  و  القلق،  في  واإلناث 

(ذكور ن=300/ إناث ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" جوهرية مما يشير إلى 
فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات (18.666) وبلغ متوسط 
الطالب (14.523)  وأن متغير الدراسة (الجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، ومن خالل هذه النتيجة يمكن 

االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى الذكور بوجه عام.

جدول ( 2 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنس
(طالب / طالبات) على قائمة "بيك" للقلق.

جدول ( 3 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية
(كويتيين / بدون) على قائمة "بيك" للقلق.

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

ثانيًا: نتائج الفرض الثاني
الذي نصه كاآلتي" توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.بين جدول (3) نتائج اختبار"ت" 
لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=300/ بدون ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، 
ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية دالة عند مستوى 0.001 بين الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة 

"بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (18.426) في حين حصل الكويتيين على متوسط(14.763).

جدول ( 4) نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،.

التباينمصدر   مجموع المربعات 
درجات 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ف 
ةالداللة اإلحصائي المحسوبة  

 0.001 24.36 2575.08 1 2575.08 الجنس

 0.001 19.04 2013.00 1 2013.00 الجنسية
التفاعل بين الجنس 

 والجنسية
 

4102.9 
 

1 4102.9 
 

38.81 
 

0.001 

 - - 38.81 596 6311.57 الخطأ
 

 (التوصيات):
 إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت . .1

 (مصدر تمويل البحث) 

 بحث غير ممول.

  قطاع األبحاث. 21/3/2016بتاريخ  2015/2016يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 
 30/6/2015مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ  بحث. 

 

ثالثًا: نتائج الفرض الثالث
الذي نصه كاآلتي" يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق. وضح جدول (4)  نتائج 
تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا 
إلى  يشير  مما   ، إحصائًيا  دالة  قيمة  تعتبر  والجنسية وهي  الجنس  بين  التفاعل  في   38.808 قيمة (ف) =  استخراج  التحليل عن 

وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

التوصيات
إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت .

مصدر تمويل البحث
بحث غير ممول

جدول (1) توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة

• يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 2015/2016 بتاريخ 21/3/2016 قطاع األبحاث.
• بحث مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ 30/6/2015.

القلق لدى المراهقين: دراسـة مقارنـة

أ.ساره محمد كريمي
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

الملخص
لدى عينتين " كويتية والبدون " من طلبة  للنوع والجنسية  القلق وفقا  الفروق في متغير  التعرف على  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

من  وطالبة  طالبا  منهم(300)  الثانوية  المرحلة  وطالبات  طالب  من  وطالبة  طالبا   (600) من  العينة  وتكونت  الثانوية،  المرحلة 

الكويتيين، و(300) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 

توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين 

والبدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية.

باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

األهداف
نوعها  من  األولى  الكويتية  الدراسة  إنها  حيث  لدراسته،  تتصدى  الذي  الموضوع  أهمية  في  الحالية  الدراسة  أهمية  تكمن   

قائمة استخدمت 

"بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون.

أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:

1-  توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح الطالبات.

2-  توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.  

3-  يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.  
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طلبة  نالبدون " مكويتية و " عينتين لدى تغير القلق وفقا للنوع والجنسيةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق في مالملخص: 
) طالبا وطالبة من الكويتيين، 300) طالبا وطالبة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية منهم(600المرحلة الثانوية، وتكونت العينة من (

توجد فروق جوهرية ) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 300و(
الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين والبدون في قائمة "بيك" للقلق  بين

 .باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلقوفقا لمتغير الجنسية.
 

مية الموضوع الذي تتصدى لدراسته، حيث إنها الدراسة الكويتية األولى من نوعها استخدمت تكمن أهمية الدراسة الحالية في أه(األهداف): 
 . أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:قائمة "بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون

 الطالبات.توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح  -1
 توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.   -2
 يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.   -3

 (منهجية البحث)

عاما). ويوضح  18-15والبدون، تتراوح أعمارهم بين ( وطالبة من الكويتيين بطال )600أجريت الدراسة علال عينة قوامها ( أوال: العينة:
 ) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.1الجدول (

 ) توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة1جدول (
 

 المجموع الصف الدراسي المتغيرات
10 11 12 

 150 50 50 50 ذكر كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 150 50 50 50 ذكر غير كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 600 200 200 200 المجموع
 

 ثانيا: األدوات

 &Beck, Epstein, Brown)وهي قائمة من إعداد (    Beck Anxiety Inventory (BAI)قائمة "بيك" للقلق  اناستخدمت الباحث
Steer, 1988 )بدائل لإلجابة ، تقيس شدة القلق لدى المرضى في مجال الطب النفسي، ولهذه القائمة في 4× ) بندا 21و تشمل هذه القائمة

)، واتضح أن 0.75) ، وثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع إلى (0.92صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (
ت القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" القائمة تفرق مجموعا

) في حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير 0.51للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=
كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة  ).0.25االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 

في قائمة "بيك" للقلق. ط بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتبا
 ).2014اري" (كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنص

 
 ثالثا: األساليب اإلحصائية

، فقد تم إجراء SPSSتم استخدام أساليب إحصائية محددة للتحقق من الفروض باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 التالي:
 لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس. t-testاالختبار التائي  -1
 معرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.ل t-testاالختبار التائي  -2

ثانيًا: األدوات
 Beck, Epstein, إعداد   من  قائمة  وهي   Beck Anxiety Inventory (BAI) للقلق  "بيك"  قائمة  الباحثان  استخدمت 

القلق لدى المرضى في مجال الطب  4 بدائل لإلجابة ، تقيس شدة  القائمة(21) بندا ×  Brown& Steer, 1988 و تشمل هذه 

النفسي، ولهذه القائمة في صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (0.92) ، وثبات إعادة التطبيق 

بعد أسبوع إلى (0.75)، واتضح أن القائمة تفرق مجموعات القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، 

وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=0.51) في 

حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 0.25). كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق 

حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتباط 

بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما في قائمة "بيك" للقلق. كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنصاري" (2014).

،SPSS االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  البرامج  مجموعة  باستخدام  الفروض  من  للتحقق  محددة  إحصائية  أساليب  استخدام  تم 

التالي: إجراء  تم  فقد 

1- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس.

2- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.

3- تحليل التباين الثنائي  Two way Anovaلمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.

أجريت الدراسة على عينة قوامها (600) طالب وطالبة من الكويتيين والبدون، تتراوح أعمارهم بين (18-15 عاما).

ويوضح الجدول (1) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.

منهجية البحث
أوًال: العينة

ثالثا: األساليب اإلحصائية

النتائج
أوًال: نتائج الفرض األول 

الذي نصه كاآلتي:" توجد فروق جوهرية بين الطالب والطالبات في القلق لصالح الطالبات ". لتحقيق الهدف األول للدراسة، وهو 
الذكور  متوسطات  بين  الفروق  داللة  من  للتحقق  (ت)  قيمة  استخراج  تم  القلق   في  والطالبات  الطلبة  بين  الفروق  على  التعرف 
الجنس لمتغير  تبعا  المفحوصين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  لداللة  اختبار"ت"  نتائج   (2) يوضح جدول  و  القلق،  في  واإلناث 
(ذكور ن=300/ إناث ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" جوهرية مما يشير إلى 
فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات (18.666) وبلغ متوسط 
الطالب (14.523)  وأن متغير الدراسة (الجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، ومن خالل هذه النتيجة يمكن 

االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى الذكور بوجه عام.

جدول ( 2 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنس
(طالب / طالبات) على قائمة "بيك" للقلق.

جدول ( 3 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية
(كويتيين / بدون) على قائمة "بيك" للقلق.

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

ثانيًا: نتائج الفرض الثاني
الذي نصه كاآلتي" توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.بين جدول (3) نتائج اختبار"ت" 
لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=300/ بدون ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، 
ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية دالة عند مستوى 0.001 بين الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة 

"بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (18.426) في حين حصل الكويتيين على متوسط(14.763).

جدول ( 4) نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،.

التباينمصدر   مجموع المربعات 
درجات 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ف 
ةالداللة اإلحصائي المحسوبة  

 0.001 24.36 2575.08 1 2575.08 الجنس

 0.001 19.04 2013.00 1 2013.00 الجنسية
التفاعل بين الجنس 

 والجنسية
 

4102.9 
 

1 4102.9 
 

38.81 
 

0.001 

 - - 38.81 596 6311.57 الخطأ
 

 (التوصيات):
 إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت . .1

 (مصدر تمويل البحث) 

 بحث غير ممول.

  قطاع األبحاث. 21/3/2016بتاريخ  2015/2016يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 
 30/6/2015مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ  بحث. 

 

ثالثًا: نتائج الفرض الثالث
الذي نصه كاآلتي" يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق. وضح جدول (4)  نتائج 
تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا 
إلى  يشير  مما   ، إحصائًيا  دالة  قيمة  تعتبر  والجنسية وهي  الجنس  بين  التفاعل  في   38.808 قيمة (ف) =  استخراج  التحليل عن 

وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

التوصيات
إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت .

مصدر تمويل البحث
بحث غير ممول

جدول (1) توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة

• يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 2015/2016 بتاريخ 21/3/2016 قطاع األبحاث.
• بحث مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ 30/6/2015.

القلق لدى المراهقين: دراسـة مقارنـة

أ.ساره محمد كريمي
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

الملخص
لدى عينتين " كويتية والبدون " من طلبة  للنوع والجنسية  القلق وفقا  الفروق في متغير  التعرف على  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

من  وطالبة  طالبا  منهم(300)  الثانوية  المرحلة  وطالبات  طالب  من  وطالبة  طالبا   (600) من  العينة  وتكونت  الثانوية،  المرحلة 

الكويتيين، و(300) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 

توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين 

والبدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية.

باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

األهداف
نوعها  من  األولى  الكويتية  الدراسة  إنها  حيث  لدراسته،  تتصدى  الذي  الموضوع  أهمية  في  الحالية  الدراسة  أهمية  تكمن   

قائمة استخدمت 

"بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون.

أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:

1-  توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح الطالبات.

2-  توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.  

3-  يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.  

 

 
 بدر محمد األنصاريد. أ.ساره محمد كريمي                                                     أ.

 قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية                                   قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية    
 
 

طلبة  نالبدون " مكويتية و " عينتين لدى تغير القلق وفقا للنوع والجنسيةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق في مالملخص: 
) طالبا وطالبة من الكويتيين، 300) طالبا وطالبة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية منهم(600المرحلة الثانوية، وتكونت العينة من (

توجد فروق جوهرية ) طالبا وطالبة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" ، طبق عليهم قائمة "بيك" للقلق، أظهرت النتائج مايلي: 300و(
الذكور واإلناث في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنس، كما أنه توجد فروق جوهرية  بين الكويتيين والبدون في قائمة "بيك" للقلق  بين

 .باإلضافة إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلقوفقا لمتغير الجنسية.
 

مية الموضوع الذي تتصدى لدراسته، حيث إنها الدراسة الكويتية األولى من نوعها استخدمت تكمن أهمية الدراسة الحالية في أه(األهداف): 
 . أما عن فروض الدراسة فهي على النحو التالي:قائمة "بيك " للقلق لدى عينات من طالب المدارس الثانوية من الكويتيين والبدون

 الطالبات.توجد فروق جوهرية بين الطلبة والطالبات في القلق لصالح  -1
 توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.   -2
 يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق.   -3

 (منهجية البحث)

عاما). ويوضح  18-15والبدون، تتراوح أعمارهم بين ( وطالبة من الكويتيين بطال )600أجريت الدراسة علال عينة قوامها ( أوال: العينة:
 ) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.1الجدول (

 ) توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة1جدول (
 

 المجموع الصف الدراسي المتغيرات
10 11 12 

 150 50 50 50 ذكر كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 150 50 50 50 ذكر غير كويتي
 150 50 50 50 أنثى

 600 200 200 200 المجموع
 

 ثانيا: األدوات

 &Beck, Epstein, Brown)وهي قائمة من إعداد (    Beck Anxiety Inventory (BAI)قائمة "بيك" للقلق  اناستخدمت الباحث
Steer, 1988 )بدائل لإلجابة ، تقيس شدة القلق لدى المرضى في مجال الطب النفسي، ولهذه القائمة في 4× ) بندا 21و تشمل هذه القائمة

)، واتضح أن 0.75) ، وثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع إلى (0.92صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (
ت القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" القائمة تفرق مجموعا

) في حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير 0.51للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=
كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة  ).0.25االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 

في قائمة "بيك" للقلق. ط بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتبا
 ).2014اري" (كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنص

 
 ثالثا: األساليب اإلحصائية

، فقد تم إجراء SPSSتم استخدام أساليب إحصائية محددة للتحقق من الفروض باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 التالي:
 لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس. t-testاالختبار التائي  -1
 معرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.ل t-testاالختبار التائي  -2

ثانيًا: األدوات
 Beck, Epstein, إعداد   من  قائمة  وهي   Beck Anxiety Inventory (BAI) للقلق  "بيك"  قائمة  الباحثان  استخدمت 

القلق لدى المرضى في مجال الطب  4 بدائل لإلجابة ، تقيس شدة  القائمة(21) بندا ×  Brown& Steer, 1988 و تشمل هذه 

النفسي، ولهذه القائمة في صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع، فقد وصل معامل ثبات ألفا إلى (0.92) ، وثبات إعادة التطبيق 

بعد أسبوع إلى (0.75)، واتضح أن القائمة تفرق مجموعات القلق التي تم تشخيصها  عن المجموعات التي شخصت بغير القلق ، 

وفضال عن ذلك فقد اتضح أن قائمة "بيك" للقلق ترتبط ارتباطا متوسطا مع " مقياس هاملتون المعدل لتقدير القلق" (ر=0.51) في 

حين ارتبطت القائمة "بقائمة هاملتون لتقدير االكتئاب " ارتباطا منخفضا (ر= 0.25). كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق 

حساب معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية لقائمة "بيك" للقلق بعد استبعاد البند وتبين من خالل النتائج أن معامالت ارتباط 

بيرسون كانت مقبولة إلى حد ما في قائمة "بيك" للقلق. كما تم حساب صدق القائمة في دراسة "االنصاري" (2014).

،SPSS االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  البرامج  مجموعة  باستخدام  الفروض  من  للتحقق  محددة  إحصائية  أساليب  استخدام  تم 

التالي: إجراء  تم  فقد 

1- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنس.

2- االختبار التائي t-test لمعرفة الفروق في متغير القلق وفقا للجنسية.

3- تحليل التباين الثنائي  Two way Anovaلمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.

أجريت الدراسة على عينة قوامها (600) طالب وطالبة من الكويتيين والبدون، تتراوح أعمارهم بين (18-15 عاما).

ويوضح الجدول (1) توزيع أفراد العينة لمتغيرات الدراسة.

منهجية البحث
أوًال: العينة

ثالثا: األساليب اإلحصائية

النتائج
أوًال: نتائج الفرض األول 

الذي نصه كاآلتي:" توجد فروق جوهرية بين الطالب والطالبات في القلق لصالح الطالبات ". لتحقيق الهدف األول للدراسة، وهو 
الذكور  متوسطات  بين  الفروق  داللة  من  للتحقق  (ت)  قيمة  استخراج  تم  القلق   في  والطالبات  الطلبة  بين  الفروق  على  التعرف 
الجنس لمتغير  تبعا  المفحوصين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  لداللة  اختبار"ت"  نتائج   (2) يوضح جدول  و  القلق،  في  واإلناث 
(ذكور ن=300/ إناث ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" جوهرية مما يشير إلى 
فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات (18.666) وبلغ متوسط 
الطالب (14.523)  وأن متغير الدراسة (الجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، ومن خالل هذه النتيجة يمكن 

االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى الذكور بوجه عام.

جدول ( 2 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنس
(طالب / طالبات) على قائمة "بيك" للقلق.

جدول ( 3 ) اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية
(كويتيين / بدون) على قائمة "بيك" للقلق.

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

 لمعرفة أثر التفاعل بين الجنس والجنسية على القلق.Two way Anova تحليل التباين الثنائي  -3
 (النتائج)

لتحقيق  في القلق لصالح الطالبات ". الطالب والطالباتتوجد فروق جوهرية بين  أوال نتائج الفرض األول: الذي نصه كاآلتي:" -1
الهدف األول للدراسة، وهو التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات في القلق  تم استخراج قيمة (ت) للتحقق من داللة الفروق 

) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين 2بين متوسطات الذكور واإلناث في القلق، و يوضح جدول (
) على قائمة "بيك" للقلق، ومن مالحظة هذا الجدول يتبين أن قيمة "ت" 300/ إناث ن=300كور ن=تبعا لمتغير الجنس (ذ

 جوهرية مما يشير إلى فروق جوهرية بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات في قائمة "بيك" للقلق، حيث بلغ متوسط الطالبات
لجنس) على قائمة "بيك" للقلق قد وصل لمستوى الداللة، )  وأن متغير الدراسة (ا14.523( ) وبلغ متوسط الطالب18.666(

ومن خالل هذه النتيجة يمكن االستنتاج بأن النوع له أثر على القلق وأن درجة القلق عند اإلناث أكر شدة من درجة القلق لدى 
 الذكور بوجه عام.

 
ير الجنس (طالب / طالبات) على قائمة اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغ)  2جدول ( 

 "بيك" للقلق.
 

 المتغير
 

 
 المقياس الفرعي

 ذكور
 ) 300( ن=  

 إناث
 ) 300( ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.720 11.12 18.67 10.37 14.52 قائمة "بيك" للقلق

 
توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح ثانيا: نتائج الفرض الثاني: الذي نصه كاآلتي"  -2

/ 300) نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=3جدول ( بين.البدون
بين  0.001دالة عند مستوى ) على قائمة "بيك" للقلق، ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية 300بدون ن=

) في حين حصل 18.426الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة "بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (
 ).14.763الكويتيين على متوسط(

 
يتيين / بدون) على قائمة "بيك" اختبار"ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كو)  3جدول ( 

 للقلق.
 المتغير
 
 

 المقياس الفرعي

 كويتيين
 ) 300( ن=  

 بدون
 ) 300( ن=  

 مستوى الداللة قيمة ت
 ع م ع م

 0.001 4.16 11.72 18.43 9.78 14.76 قائمة "بيك" للقلق

 
يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في  ثالثا: نتائج الفرض الثالث: الذي نصه كاآلتي" -3

بدون ) على قائمة \نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي   )4وضح جدول (القلق. 
ي التفاعل بين الجنس والجنسية وهي تعتبر قيمة ف 38.808"بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا التحليل عن استخراج قيمة (ف) = 

 .دالة إحصائًيا ، مما يشير إلى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

 

 

 
 .بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،\نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي ) 4جدول ( 

ثانيًا: نتائج الفرض الثاني
الذي نصه كاآلتي" توجد فروق جوهرية بين الطالب الكويتيين والبدون في" للقلق لصالح البدون.بين جدول (3) نتائج اختبار"ت" 
لداللة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين تبعا لمتغير الجنسية (كويتيين=300/ بدون ن=300) على قائمة "بيك" للقلق، 
ويتضح من قراءة هذا الجدول أنه توجد فروق جوهرية دالة عند مستوى 0.001 بين الكويتيين والبدون  لصالح البدون في قائمة 

"بيك" للقلق وفقا لمتغير الجنسية، حيث بلغ متوسط البدون (18.426) في حين حصل الكويتيين على متوسط(14.763).

جدول ( 4) نتائج تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق،.

التباينمصدر   مجموع المربعات 
درجات 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ف 
ةالداللة اإلحصائي المحسوبة  

 0.001 24.36 2575.08 1 2575.08 الجنس

 0.001 19.04 2013.00 1 2013.00 الجنسية
التفاعل بين الجنس 

 والجنسية
 

4102.9 
 

1 4102.9 
 

38.81 
 

0.001 

 - - 38.81 596 6311.57 الخطأ
 

 (التوصيات):
 إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت . .1

 (مصدر تمويل البحث) 

 بحث غير ممول.

  قطاع األبحاث. 21/3/2016بتاريخ  2015/2016يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 
 30/6/2015مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ  بحث. 

 

ثالثًا: نتائج الفرض الثالث
الذي نصه كاآلتي" يوجد تفاعل بين كل من الجنس( الطلبة /الطالبات) والجنسية(كويتي/ بدون) في القلق. وضح جدول (4)  نتائج 
تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس ( ذكر/ أنثى )  والجنسية ( كويتي \بدون ) على قائمة "بيك" للقلق، وأسفرت نتائج هذا 
إلى  يشير  مما   ، إحصائًيا  دالة  قيمة  تعتبر  والجنسية وهي  الجنس  بين  التفاعل  في   38.808 قيمة (ف) =  استخراج  التحليل عن 

وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق.

التوصيات
إعادة إجراء الدراسة على عينات من طالب المدارس الثانوية من جميع المناطق التعليمية بالكويت .

مصدر تمويل البحث
بحث غير ممول

جدول (1) توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة

• يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية للعام 2015/2016 بتاريخ 21/3/2016 قطاع األبحاث.
• بحث مجاز للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بتاريخ 30/6/2015.
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تصور االنتحار لدى عينة من طلبة الجامعة

أ. ريم بندر السلمان
قسم علم النفس - كلية العلوم االجتماعية

أ.د. بدر محمد األنصاري
قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية

الملخص
تهدف الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين تصور االنتحار وكل من االكتئاب واليأس لدى عينة من طلبة جامعة الكويت، فضال عن 
التعرف على مدى انتظام تلك المتغيرات في عامل استكشافي أحادي القطب لدى أفراد العينة تكونت عينة الدراسة من (1000) طالب 
وطالبة من طلبة الجامعة، بواقع( 285) من الذكور و ( 715 ) من اإلناث واستعين باألدوات التالية: مقياس "بيك" لتصور االنتحار
ارتباطية  عالقة  وجود  عن  الدراسة  نتائج  كشفت   ,BHS لليأس  "بيك"  ومقياس   BDI-II لالكتئاب  الثانية  "بيك"  وقائمة   ،BSS
موجبة بين تصور االنتحار وكل من اليأس  (ر=  62,) واالكتئاب ( ر=  56,). كما كشفت النتائج عن وجود معامالت تشابه بين 
عوامل الذكور واإلناث في تصور االنتحار, كما كشفت النتائج أيضا عن استخالص عامل استكشافي أحادي القطب من تلك المتغيرات.

أهداف الدراسة
1- التعرف على طبيعة العالقة بين كل من تصور االنتحار واليأس واالكتئاب التي ينبغي أن تنتظم في عامل استكشافي أحادى القطب.

2- التعرف على مكونات تصور االنتحار لدى كل من الذكور و اإلناث .

منهجية البحث
واليأس وذلك  االكتئاب  االنتحار وكل من  بين تصور  العالقة  بحث  فيه  يتم  المقارن, حيث  االرتباطي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 
من خالل حساب معامل االرتباط لمتغيرات الدراسة فضال عن استخدام التحليل العاملي االستكشافي الستخالص العوامل المشتركة التي 

تصف العالقة بين هذه المتغيرات. 
العينة: تكونت عينة الدراسة من (1000) طالب وطالبة من طلبة جامعة الكويت خالل العام الدراسي 2014/ 2015 تم اختيارهم 
بطريقة عشوائية وفقا لمعادلة "روبرت ماسون" فكان العدد الكلي للعينة األصلية (1000) وبعد استبعاد االستبيانات غير السليمة أو 

التي ال يشملها أهداف البحث, فأصبح عدد عينة الذكور للدراسة(285) طالب  وعينة اإلناث (715) طالبة.

اإلجراءات
الثبات  لحساب  طريقتين  الباحثان  أجــرى 
ألفا " كرونباخ  الدراسة وهما معامل  لمقاييس 
عينة  على  الداخلي  االتساق  ثبات  لحساب   "
قوامها ( 251 ) فرد من طلبة جامعة الكويت 
بواقع ( 100) فردا من الذكور و (151) من 
االناث، وطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوع من

التطبيق األول لحساب ثبات االستقرار على عينة قوامها ( 30) من طلبة جامعة الكويت .

االنتحار وكل من نص الفرض األول على انه توجد عالقة ارتباطية بين تصور : األولالفرض النتائج: نتيجة 

.االكتئاب واليأس

والختبار صحة هذا الفرض حسب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة في كل من تصور االنتحار  

 ) يوضح ما توصل إليه من نتائج  2واالكتئاب واليأس والجدول رقم ( 

 ومقاييس أخرى لدى عينة   (BSS)صفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بين مقياس "بيك" لتصور االنتحار ) م 2جدول ( 

 )585من طلبة الجامعة (ن = 

 عدد المقاييس
 البنود

مقياس "بيك" 
لتصور 
 االنتحار

BSS 

قائمة 
"بيك" 
الثانية 
 لالكتئاب
BDI-11 

مقياس 
"بيك" 
 لليأس
BHS 

العامل 
 األول

 1ع 
 

 0.79 0.62 0.56 ــ BSS 21مقياس "بيك" لتصور االنتحار 

 BDI-11  21 0.56 - 0.90 0.90   قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب

 0.91 ــ BHS  20 0.62 0.90مقياس "بيك" لليأس

 2.828 الجذر الكامن

التحليل االحصائي
طبقت المقاييس وجمعت للحصول على درجات 
اإلحصائية  الحزمة  برنامج  واستخدم  الطلبة 
البيانات  لتحليل   (SPSS) االجتماعية  للعلوم 
التالية  التحليالت اإلحصائية  إحصائيا وأجريت 
معامالت  اختبار   : الدراسة  أهــداف  لتحقيق 
الثبات  لحساب  بيرسون  المستقيم  ارتــبــاط 
عن  فضال  الدراسة،  متغيرات  بين  والعالقة 
التحليل العاملي االستكشافي بطريقة االبلومين 

لمتغيرات الدراسة.

النتائج
 نتيجة الفرض األول: نص الفرض األول على انه توجد عالقة ارتباطية بين تصور االنتحار وكل من االكتئاب واليأس.

واليأس واالكتئاب  االنتحار  تصور  من  كل  في  العينة  أفراد  درجات  بين  االرتباط  معامل  حسب  الفرض  هذا  صحة  والختبار   
والجدول رقم ( 2 ) يوضح ما توصل إليه من نتائج 

االنتحار وكل من نص الفرض األول على انه توجد عالقة ارتباطية بين تصور : األولالفرض النتائج: نتيجة 

.االكتئاب واليأس

والختبار صحة هذا الفرض حسب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة في كل من تصور االنتحار  

 ) يوضح ما توصل إليه من نتائج  2واالكتئاب واليأس والجدول رقم ( 

 ومقاييس أخرى لدى عينة   (BSS)صفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بين مقياس "بيك" لتصور االنتحار ) م 2جدول ( 

 )585من طلبة الجامعة (ن = 

 عدد المقاييس
 البنود

مقياس "بيك" 
لتصور 
 االنتحار

BSS 

قائمة 
"بيك" 
الثانية 
 لالكتئاب
BDI-11 

مقياس 
"بيك" 
 لليأس
BHS 

العامل 
 األول

 1ع 
 

 0.79 0.62 0.56 ــ BSS 21مقياس "بيك" لتصور االنتحار 

 BDI-11  21 0.56 - 0.90 0.90   قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب

 0.91 ــ BHS  20 0.62 0.90مقياس "بيك" لليأس

 2.828 الجذر الكامن

جدول (1) يوضح قيم معامالت الثبات لمقاييس الدراسة على عينة من طلبة جامعة الكويت. 

تشير النتائج في جدول (2) إلى وجود  ارتباط جوهري موجب بين تصور االنتحار وكل من اليأس واالكتئاب, وأسفر التحليل العاملي 

لمصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لتصور االنتحار ومقاييس اليأس واالكتئاب عن ظهور عامل أحادي القطب, بحيث تشبع 

تشبعات جوهرية موجبة لكل من اليأس واالكتئاب على تصور االنتحار, وقد استوعب نسبة مرتفعة من التباين الكلي

نتيجة الفرض الثاني:

نص الفرض الثاني على أن " ال تختلف مكونات تصور االنتحار باختالف النوع".

    قبل حساب مصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية للذكور واإلناث وكذلك اختبار"ت" لتحديد 

جوهرية الفروق بين المتوسطات على عينة من طلبة جامعة الكويت بواقع (285) من الذكور وبواقع (715) وأسفرت النتائج على 

حصول اإلناث على متوسطات أعلى في تصور االنتحار (7.32±6.39) من الذكور (5,35 ± 7,46 ) وبلغت قيمة ت ( 2,01 ) عند 

مستوى الداللة ( 05, ) لذلك قام الباحثان بفصل الذكور عن اإلناث ومن ثم استخراج معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود المقياس.

تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي لمصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود مقياس "بيك" لتصور االنتحارBSS)) لكل من 

عينة الذكور وعينة اإلناث على حدا وقد حللت المصفوفة االرتباطية بطريقة هويتلنج للمكونات األساسية ألنها أدق الطرق الرياضية 

المتاحة. وقد أديرت المحاور تدويرا مائال.

هذه  وتستوعب  اإلناث.  لعينة  عوامل  وثالثة  الذكور,  لعينة  رئيسية  عوامل  ثالثة  استخالص  عن  االستكشافي  العاملي  التحليل  أسفر 

تكون هناك ثالثة  أن  بأنه > 0,35, على  بالعامل  الواحد  للبند  الجوهري  التشبع  نعد  التباين. وسوف  بها من  العوامل نسبة ال بأس 

تشبعات جوهرية على األقل لكل عامل باإلضافة إلى محك الجذر الكامن للعامل ≥ 0,1 كما هو واضح في الجدول رقم (3).

وبالنظر إلى الجدول رقم (3) نالحظ تشبعات جميع بنود 

المقياس في ثالثة عوامل في عينة الذكور  حيث احتوت 

عدا  فيما  األول  العامل  في  المقياس  بنود  معظم  تشبعت 

وضوح  عدم  إلى  ذلك  يرجع  وقد    (11-19  ) البنود 

البندين كما تشبعت معظم بنود المقياس في العامل الثني 

أيضا فيما عدا البنود ( 5-2) باإلضافة إلى وجود أكثر 

البنود (-5-11 الثالث في  العامل  من ثالث تشبعات في 

بلغت  الكلي  التباين  من  نسبة  واستوعبت   ,(14-19

(%62). أما في عينة اإلناث نالحظ تشبع بنود المقياس 

في  المقياس  بنود  معظم  وتشبع  عوامل  ثالثة  في  أيضا 

 (2-3-5-11-19  ) البنود  عــدا  فيما  األول  العامل 

باإلضافة إلى وجود أكثر من ثالث تشبعات في   العامل 

العامل  و   (2-3-4-6-8 البنود(-1  في  وذلــك  الثاني 

من  نسبة  واستوعبت  البنود(5-11-19)،  في  الثالث 

التباين الكلي بلغت (56%).

 بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير المائل لدى عينة   (BSS)) مصفوفة عوامل مقياس (بيك) لتصور االنتحار 3جدول رقم ( 
 من طلبة جامعة الكويت

 

 )715إناث (ن =  )285ذكور (ن =  البنود م
 هـ. ت 3ع  2ع  1ع هـ. ت 3ع  2ع  1ع 

 0.37  0.54 0.65 0.52  0.36 0.64 ليس لدي رغبة في الحياة. 1

 0.61  0.79  0.60   0.76 رغبتي في الموت بين الرغبة المعتدلة والشديدة. 2

أسبابي في الرغبة في الموت تتجاوز أسبابي  3
 للتعلق بالحياة.

0.79 0.79  0.64  0.83  0.53 

رغبتي لقتل نفسي تتراوح بين الرغبة المعتدلة  4
 والشديدة.

0.84 0.56  0.72 0.35 0.59  0.69 

سوف اتخذ الخطوات الضرورية لتجنب الموت إذا  5
 وجدت نفسي في موقف يهدد الحياة.

0.39  0.61 0.45   0.54 0.37 

 0.51   0.52 0.61  0.52 0.76 تمر علي فترة طويلة وأنا أفكر في قتل نفسي. 6

 0.56   0.67 0.57  0.59 0.71 أفكر باستمرار في قتل نفسي, 7

 0.67  0.41 0.54 0.70  0.57 0.80 اقبل فكرة قتل نفسي. 8

 0.58   0.64 0.74  0.61 0.79 ال استطيع أن أمنع نفسي من القيام باالنتحار. 9

أنا لست قلقًا كثيرًا أو قليًال بخصوص قتل نفسي  10
التي قد تنتج عن  –األصدقاء  –بسبب العائلة 

 المحاولة الفاشلة.

0.79 0.57  0.67 0.61   0.54 

أسباب رغبتي باالنتحار تهدف أساسًا إلى الهروب  11
 من مشاكلي.

 0.35 0.69 0.52   0.72 0.51 

 0.61   0.78 0.62  0.73 0.63 لدي خطة معينة لقتل نفسي. 12

لدي طريقة لالنتحار كما اعتقد أن لدي الفرصة  13
 الستخدام هذه الطريقة.

0.59 0.65  0.55 0.71   0.55 

 0.67   0.72 0.53 0.40 0.64 0.56 لدي القدرة والشجاعة على االنتحار. 14

 0.66   0.70 0.70  0.82 0.54 أنا متأكد أنني سوف أقوم بمحاولة االنتحار. 15

لقد انتهيت وأكملت تقريبًا االستعدادات للقيام  16
 باالنتحار.

0.62 0.77  0.66 0.85   0.65 

 0.59   0.81 0.69  0.83 0.45 مذكرة لتركها عند االنتحار. لقد أكملت كتابة 17

لقد قمت بترتيبات محددة لما سوف يحدث بعد  18
 االنتحار.

0.46 0.87  0.77 0.82   0.59 

حاولت إخفاء أو التكتم والكذب حول رغبتي في  19
 القيام باالنتحار.

 0.52 0.51 0.46   0.70 0.59 

 0.55   0.73 0.71  0.84 0.52 أو أكثر.حاولت االنتحار مرتين  20

رغبتي بالموت في محاولة االنتحار األخيرة كانت  21
 عالية.

0.45 0.82  0.67 0.65   0.47 

  1.19 1.26 9.39  1.15 1.66 10.35 الجذر الكامن
  5.67 6.04 44.74  5.48 7.93 49.50 تباين العامل
 %56 %62 التباين الكلي

التوصيات
.BSS))االنتحار لتصور  "بيك"  مقياس  باستخدام  االنتحار  تصور  مجال  في  مستقبلية   بحوث  إجراء   -1

تتراوح  ممن  الثانوية وغيرهم  المدارس  طلبة  عيناتها  تشمل  بحيث  االنتحار  تصور  مجال  في  المسحية  البحوث  دائرة  توسيع   -2
18-15 سنة. بين  أعمارهم 

سوية. بعينات  ومقارنتها  مرضية  عينات  على  معا  والتوكيدي  االستكشافي  العاملي  التحليل  بطريقة  عاملية  دراسة  إجراء   -3
للتخفيف من مشاعر  النفسية  الخدمة  االنتحار إلدارات  واليأس وتصور  االكتئاب  تساعد على تشخيص كل من  مقاييس  توفير   -4

االنتحار. تصور  من  للوقاية  واليأس  االكتئاب 

المراجع
القاهرة. الشخصية.  مقاييس  في  المرجع   .(2014) األنصاري  بدر,  

Beck, A. T., Steer, R. A.(1974) Beck Hopelessness Scale, manual.
New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Beck, A.T, Steer, R.A. (1991).
Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation.
San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Beck, A. T., Steer, R.& Brown, G.(1996).Manual for Beck Depression Inventory-II.
 San Antonio TX: Psychological Corporation.  %70.69 التباين

الفرض الثاني: نص الفرض الثاني على أن

 ).3رقم ( كما هو واضح في الجدول≥

 

 

 

3 ) مصفوفة عوامل مقياس (بيك) لتصور االنتحار جدول رقم ( 

الكوي طلبة جامعة  لدى عينة من  المائل  التدوير  بعد  األساسية  المكونات  بطريقة    (BSS)

أدوات الدراسة
االنتحار لتصور  "بيك"  مقياس   -1

التقرير  من إعداد1 (Beck & Steer, 199)  يتكون مقياس بيك لتصور االنتحار من (21) بند الكتشاف وقياس 
الماضي. األسبوع  االنتحار خالل  إلتمام  والخطط  والسلوكيات  المواقف  مثل  معينة  حاالت  في  للمرضى  الحالي  الذاتي 

للمقياس  األولى   19 البنود  يحتوي  االنتحار،  تصور  كمقياس  المقابلة  إلدارة  الذاتي  للتقرير  المطور  اإلصدار   BSS يعتبر   
3 نقاط من (2-0) وقد تم تلخيص هذه  3 خيارات وفق شدة وكثافة االنتحار، يتم تقييم الدرجات من حيث الشدة إلى  على 

درجة. الحد من (0-38)  إلى  يصل  والذي  اإلجمالية  النتيجة  إلنتاج  التقييمات 

لالكتئاب الثانية  "بيك"  قائمة   -2
BDI-II أحدث صورة مطورة  من إعداد (Beck, Steer, Brown, 1996 ) تعتبر قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب 

لقياس  الذاتي  التقرير  أسلوب  مستخدما  بندا،   (21) من  القائمة  وتتكون   BDI-I لالكتئاب  المعدلة  األولى  "بيك"  لقائمة 
عاما.  13 بسن  بدءا  والبالغين  المراهقين  لدى  االكتئاب  شدة 

لليأس "بيك"  مقياس   -3
مقياس "بيك" لليأس من إعداد بيك، ستير (Beck & Steer, 1974)، ونشر في أصله اإلنجليزي وفي عام 1988 

 (20) المقياس من  ويتكون  نوعيتها،  أو  البنود  لعدد  بالنسبة  إضافة  أو  تعديل  أي  دون  للمقياس  الثانية  الطبعة  صدرت 
درجات  وتراوح  ال)،  (نعم-  إجابتين  من  واحدة  إجابة  باختيار  عليها  يجيب  ومختصرة،  بطريقة سهلة  تم صياغتها  بندا، 

.(20 بين (0،  المقياس 

Beck Hopelessness Scale (BHS) 

Beck Depression Inventory-II (BDI-II)

Beck Scale for  Suicide Ideation (BSS)

مصدر تمويل البحث
الكويت  بجامعة  العليا  الدراسات  لكلية  مقدمة  ماجستير  أطروحة  من  ومستل  ممول  غير  البحث 

يوم الملصق للكليات اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية للعام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢١ قطاع األبحاث
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األحمرالنجمفيالخضروموقعالكویتفيفیلكاجزیرةخریطة:1شكل

ثریة أدراسة ): الكویت(سنة في جزیرة فیلكا 4000یاسي واالقتصادي قبل طور السّ التّ 
ات العصر البرونزية لفخاریّ ة معدنیّ بولوجیة كیمیائیّ ونثرأ

C

AB

المصادر
Højlund, Flemming. 1987 Failaka/Dilmun: The Second Millennium Settlements, Volume 2: The Bronze Age Pottery.
Aarhus University Press, Arhus.
Benediková, Lucia. 2010 Al-Khidr 2004-2009; Primary Scientific Report on the Activities of the Kuwait-Slovak
Archaeological Mission. Kuwait City: NCCAL.

3رزاق طیف عبدالّ ، عبداللّ 2، منال حسن 2ناصر ، میسون الّ 1حسن جاسم أشكناني . د

داب كلیة اآل3      ةاالجتماعیّ العلومكلیة2الكویتجامعةاالجتماعیةالعلومكلیة-جتماع قسم علم اال-بولوجیاوثرناألاستاذأ1

إلىةودینیّ ةوسیاسیّ ةواجتماعیّ ةاقتصادیّ معانيتقدّمأنّھاإلىةأثریّ ةكمادّ الفخارةأھمیّ تعود
إلىالدراسةھذهتھدُفلذلك.وائلوالسّ طعامالّ وتقدیمتخزینةكمادّ ةاألساسیّ وظیفتھاجانب
منفیلكاجزیرةفيیاسیةالسّ لطةالسُّ معصناعتھارتباطومدىالدلمونيالفخارةأھمیّ تقییم
Standardizationةالیدویّ الموادصناعةفيالتماثلةنظریّ تطبیقخالل and Craft

Production-األثريالخضرموقعمندلمونحضارةاتفخاریّ عنعلميبحثكأول
ً أیعرفوالتّ المیالد،قبل2000منفیلكاجزیرةفي باعتبارھاةمحلیّ غیراتفخاریّ يأعلىضا

كوینالتّ علىعرفللتّ pXRFجھازباستخداموذلكزةالممیّ طبقةوالّ الجزیرةامحكّ بتجذمادة
Microscopicالمایكروسكوبصفائحواستخدامالكیمیائي thin section ّعلىعرفللت

.المحليالفخارصناعةتماثل

صالملخّ . 1
ً نشاطاً شھدتحیث)1شكل(الكویتمدینةمنكلم18بعدعلىفیلكاجزیرةتقع منذحضاریا

ةالبشریّ تاریخفيالعصورھمأمنیُعتبرالذي)المیالدقبل1000–3000(البرونزيالعصر
ودلمون)راقالعِ (ةوالسومریّ )مصر(ةالفرعونیّ الحضارةمثلعدیدةحضاراتقیامشِھدحیث

ً نشاطاً شھدتكما،)عمان(وماجان)الھند(وھارابا)والكویتالبحرین( ً تجاریا مختلفبیننشیطا
تعتبر.ةاالجتماعیّ ةطبقیّ والّ ةنیّ یالدّ ساتوالمؤسّ ةیاسیّ السّ األنظمةوظھورقافاتوالثّ الحضارات

الخلیجمنطقةفيةقافیّ الثّ المراكزأھممنالمیالدقبل2600منذبرزتيالتّ دلمونحضارة
ً العربي شمالفيفیلكاجزیرةبعدفیماوشملتلھاعاصمةً اتُِخذتحیثالبحرینفيخصوصا
الموادجلبخاللمنمكانتھمتدعیمعلىحكامھاحرصكماالكویت،دولةفيالعربيالخلیج

.االختاممثلالمھمةصناعاتالبعضعلىسیطرتھممنأوبعیدةمناطقمنادرةالنّ والفخاریات

مةالمقدّ . 2

راسةأھداف الدّ . 3
واإلحصاءوالمعادنالكیمیاءعلممعاآلثاروعلماألنثروبولوجیاعلمتجمعمتكاملةةبحثیّ نظرةاستخدام•

ةالیدویّ الموادصناعةفيماثلالتّ ةنظریّ تطبیقخاللمنةیاسیّ السّ بالسلطةالفخارصناعةارتباطلتقییم
.)مثالً خارالف(

Non-destructiveمدمرالغیرةینیّ السّ ةاألشعّ جھازةفاعلیّ تقییم• Portable X-Ray
Fluorescence)pXRF(ةالكیمیائیّ المرّكباتحولبیاناتقاعدة.

Microscopicالمایكروسكوبصفائحاستخدامخاللمنةینیّ السّ ةاألشعّ جھازنتائجتقییم• thin
section ّدرجةمثلأوضحبشكلالفخارصناعةطریقةعنوالكشفةالكیمیائیّ المجموعاتمنأكدللت

.األفرانونوعالحرارة
علىةالمركزیّ یطرةالسّ زادتماثلالتّ زادكلماحیثالسیاسیةلطةالسّ معالفخارصناعةارتباطعنالكشف•

.)1987Højlund(ختامواألالفخارمثلةالمھمّ ةالیدویّ ناعاتالصّ بعض

طریقة البحث. 4
.فنالدّ بسبببةالمترسّ والبقایارابالتّ منةفخاریّ قطعة90تنظیف•
.المماثلوناللّ حسبمجموعاتإلىةالفخاریّ القطعتصنیف•
Tracerجھازاستخدام• III-V Portable X-Ray Fluorescence)الِكسروضعطریقعنوذلك)2شكل

  ةالكیمیائیّ للعناصركافیةةونوعیّ ةكمیّ معلوماتعلىللحصولثانیة60لمدة»الشعاعمخرج«فتحةأعلىعلىالفخاریة
(Ba), zirconium (Zr), rubidium (Rb), niobium (Nb), thorium (Th), strontium (Sr) and

yttrium (Y)كلفيالمستخدمینالطّ طبیعةحسبكلٌ وتصنیفھاةاألثریّ الموادبینالتّفریقفيفاعلیتھاشِھدتالتي
.منطقة

.المایكروسكوبصفائحلفحصقطعة90ضمنمنقطعة25اختیار•

الخارجيكلالشّ تماثلمنغمبالرّ :5شكل
ركیبالتّ نّ أإالّ ةالدلمونیّ اتللفخاریّ 

غیرالمادةعدادإوناعةوالصّ الكیمیائي
أوالفرديالمستوىیعكسمامّ متماثل
المستوىمنبدالً الفخارصناعةفيالعائلي

الحاضرالوقتفيمثالضلأفوالمركزي،
ةالمعدنیّ العمالتھيوالمركزیةللتماثل
.ةوالورقیّ 

توضعحیثpXRFجھاز:2شكل
  عاعالشّ مخرجعندعلىاألفيالقطعة

النتائج والخاتمة . 5
رئیسیةمجموعات3علىعّرفالتّ تمّ حیثالخضرموقعفيالمعثورةالفخاریاتبینالفصلعلىالجھازمقدرة•

الكریميالفخارمجموعة-C)العراق(األخضرالفخارمجموعة-Bيالمحلّ الفخارمجموعة-A:)3شكل(
.)العراقشمال(

ومصنوعةالعالیةالحرقدرجةبسببالبةبالصّ زوتتمیّ سبق،مّمامجموعةأليتنتميالةفخاریّ قطع3وجود•
عملیةفيفیلكاانضمامإلىوتشیرالھند،فخارإلىیرمزاكنالدّ األحمرلونھاولعلالجمیعمنأفضلبطریقة

.ةمحلیّ غیرتافخاریّ علىالجزیرةفينةمعیّ ةاجتماعیّ طبقةوحصولالبرونزيالعصرفيجارةالتّ 
ولكنة،السینیّ ةاالشعّ نتائجمعمتماثلةةطینیّ مجموعات3جدتأو)4شكل(المایكروسكوبصفائحنتائج•

,Aةرملیّ وحبیباتمایكامعبالحدیدغنيطین(لمونيالدّ المحليالفخارفيةاألولیّ والموادطینفيّوعتن B,
C،ةبركانیّ حبیباتمعطین،حبیباتبدونطینD + E(،محليغیرطینإلىباالضافةF.

صناعةفيتماثلوجودعدمىإلیشیرالحرقفيالحرارةودرجاتالفخارحرقوطریقةةولیّ األوادمالتنوع•
علىةمركزیّ سیطرةوجودعدمیعكسمامّ قلاألعلىالمواقعذهھناتعیّ علىبناءً )5شكل(لمونيالدّ الفخار

.راقالعِ فيوالعبیدالوركاءحضارةفيكماةالیدویّ الصناعةھذه

ةرئیسیّ مجموعات3ظھرتحیثةالفخاریّ المجموعاتلتقییمPCAاستخدام:3شكل

شكر وتقدیر
دابنتقدم بالشكر والتقدیر لكل من جامعة الكویت ومؤسسة الكویت للتقدم العلمي وجامعة ساوث فلوریدا والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآل

.لتسھیل البحث العلمي من خالل تقدیم الدعم المالي والمواد الالزمة للبحث واالجھزة والمختبرات

جامعة الكویت  –ة كلیة العلوم االجتماعیّ –ة جتماع والخدمة االجتماعیّ قسم علم اال dr.ashkanani@hotmail.com

العربيالخلیجدولومنالبرونزيالعصرمنالكویتفيةأثریّ مواقعمنالعیناتمنأكبرعددعلىالحصول
.البحثھذانتائجمعومقارنتھا

ةراسات المستقبلیّ الدّ . 6

Polarizedوئیةّ الضّ داتردّ التّ باستخدامالمایكروسكوبلصفائحصور:4شكل light
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 آلراءاستطالع : الوقایة من اإلساءة الجنسیة لطلبة وطالبات مرحلة ریاض األطفالبرامج 
ومعتقدات واتجاھات الرأي العام في الكویت

 ملك الرشید
 العلوم االجتماعیةكلیة \قسم االجتماع والخدمة االجتماعیة 

مقدمة
یمثل العنف الجنسي ضد األطفال بأشكالھ المختلفة سواء كان اعتداء أو إساءة جنسیة، أو اغتصاب أو استغالل في 

دعارة أو مواد إباحیة انتھاكاً جسیماً لحقوق الطفل، وواقعاً عالمیاً في كافة البلدان وبین جمیع الفئات االجتماعیة 
ملیون 73ملیون فتاة و 150، أشارت تقدیرات منظمة الصحة العالمیة إلى أن 2002ففي عام . بنسٍب متفاوتة

سنة قد أجبروا على ممارسة الجنس القسري أو غیره من أشكال العنف الجنسي التي تنطوي 18صبي دون سن 
، وعلى الرغم من أنھ ال توجد حتى اآلن دراسة استقصائیة وطنیة واسعة دولة الكویتفي . على اتصال جسدي

النطاق على مدى انتشار حاالت االعتداء الجنسي على األطفال، إال أن عدداً من الدراسات المحلیة استنادا إلى 
عینات من الطالب في المراحل المختلفة و دراسات تحلیل محتوى الحاالت المحولة لمراكز الطوارئ الطبیة 

مما یدعو إلى أھمیة تسلیط الضوء علیھا لتفھم طبیعتھا الحاالت، لألطفال في المستشفیات تشیر إلى وجود ھذه 
.ووضع التصورات المالئمة للتعاطي معھا

ومع توثیق البحوث  المسحیة والتقاریر السریریة الحدیثة حقیقة أن نسبة كبیرة من االعتداء الجنسي على األطفال 
یخفى وال . برزت الحاجة  الستحداث برامج الوقایة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة، فقد السابعةقبل سن تحدث 

في ریاض األطفال ودور الحضانة یعتمد اعتماداً كبیراً على مدى دعم الرأي للوقایة على الجمیع أن نجاح أي برامج 
.  ومن ھنا جاءت أھمیة إجراء الدراسة. العام وأولیاء األمور لتلك البرامج والتزامھم بمضامینھا ورسالتھا

   

   

النتائج
ما مدى إقبال الوالدین أو مقدمي الرعایة للطفل على : 1وصف العینة دیموغرافیاً و نتائج س ): 1(جدول 

الحدیث مع أبنائھم عن قضایا االعتداء الجنسي؟ 

؟ما ھو مضمون أحادیث أو نقاشات أولیاء األمور مع أطفالھم بموضوع التحرش الجنسي: 2س ): 2(جدول 

؟األطفالمعالجنسياالعتداءلموضوعالتطرقعدمأسبابما:3  س:)3(جدول

Department of Sociology and Social Work, College of Social Sciences, Kuwait University. Email: alrasheed.965@gmail.com

أھداف الدراسة 
عدد محدود من دراسات استطالع آراء ومواقف ومعتقدات الرأي العام في جمیع أنحاء العالم، وعدد أقل من تلك ھناك 

تھدف لذلك، . الدراسات في منطقة الشرق األوسط وشبھ الجزیرة العربیة، ولیس ھناك أي دراسة في دولة الكویت
األسئلة یمكن تلخیصھا الدراسة لتقلیص الفجوة المعلوماتیة والنظریة والتطبیقیة من خالل محاولة اإلجابة على عدد من 

:بالتالي
الجنسي؟مدى إقبال الوالدین أو مقدمي الرعایة للطفل على الحدیث مع أبنائھم عن قضایا االعتداء ما 1.
النقاشات؟ھو مضمون تلك األحادیث أو ما 2.
األطفال؟أسباب عدم التطرق لمواضیع االعتداء الجنسي مع ما 3.
ھناك فرق بین من یناقش قضایا االعتداء الجنسي مع أطفالھ مع من ال یناقشھا من حیث التقبل للبرامج ھل 4.

الوقائیة، ومحتویات تلك البرامج؟ 
الوقایة؟مدى موافقة المشاركین مع طرح الموضوعات المختلفة لالعتداء الجنسي على األطفال في برامج ما 5.
؟ھي معتقداتھم حول اآلثار المحتملة لتطبیق برامج الوقایة على الطفلما 6.

البحثمنھجیة
العینة
االستبیاناتتوزیعتم.مشاركا320قوامھا-السكنمحافظةبحسب–احتمالیةغیرحصصیةعینةھيالدراسةعینة

والوزاراتالجامعات،المثال،سبیلعلى(مختلفةمواقعفيسریتھاوضمانالدراسةمنالغرضتشرحورسالة
عددوزع(٪85.5االستجابةمعدلوكان.الستالكویتدولةمحافظاتفي)والمقاھيالتجاریةوالمراكزالحكومیة

)1(جدول.)البنودمنللعدیدالمبحوثیناستكماللعدماستبانة22تجاھلوتم،342منھااستكملاستبیان،400
.الجنسیةواإلساءةالتحرشعنأطفالھممعتحدثواوأنسبقالذینالمشاركینونسبةالعینةوصفیوضح

األدوات
فيالسابقةوالعالمیةالمحلیةلألدبیاتدقیقةمراجعةبعدالدراسةتساؤالتعلىاإلجابةبغرضاستبانةالباحثةأعدت
.الموضوعحولالرأياستطالعاتلألطفالالجنسیةاإلساءةمنالوقایةبرامجمجال
مضىوقتأيفيتحدثقدالمشارككانإذاماوسؤالالدیموغرافیةالمعلومات)أ(:أقسامسبعةإلىاالستبانةتنقسم

تمتالتيالمختلفةالموضوعات)ب(؛)عبارات4(األطفالعلىالجنسيباالعتداءمتعلقةقضایاحولأطفالھإلى
=كرونباخألفابنود،6(المعتديلشخصاحتماالت،)0.88=كرونباخألفابنود،4(األطفالمعمناقشتھا

معالتحدثعدمأسباب)ج(؛)0.96=كرونباخألفابنود،5(ألبنائھمالمشاركونعلمھاالتيوالمھارات،)0.77
ألفاالبنود،18(موضوعات/الوقایةمفاھیممختلفتدریسحولاآلراء)د(؛)أسباب8(الشأنبھذااألطفال
.)0.68=كرونباخألفابنود؛10(الوقایةبرامجمنوالفوائدالمخاطربشأنالمعتقدات)ه(.)0.57=كرونباخ

سیسمحونالمشاركونكانإذاعماسؤال)ز(و؛)واحدبند(الوقایةبرامجیقدمأنینبغيمنحولالرأي)و(
االجتماعیةوالحالةالنوع(الثالثةالدیموغرافیةاألسئلةعدافیما.)واحدبند(الوقایةبرامجفيبالمشاركةألبنائھم
.العباراتمعموافقغیر/موافقأوال،أونعمبـإماالبنودجمیععلىاإلجابةیتم،)والعمر
العباراتبعضعدلتثمومنالمحكمین،منعددعلىعرضتاالستبانةصدقمنللتأكد:وثباتھااالستبانةصدق
 ً .)0.96-0.57بینتراوحت(كرونباخألفامعاملباستخدامقیسفقدالثباتأما.لمالحظاتھموفقا

اإلجراءات
تساؤالتعنلإلجابة-محافظةلكلالسكانيالتوزیعحسب–الحصصیةبالعینةاالجتماعيالمسحمنھجاستخدامتم

فبعد.الدراسةعینةفيكویتیینلمواطنینوجھتاستبانةاستخدامعلىالدراسةواعتمدت.أھدافھاوتحقیقالدراسة
االجتماعیةوالخدمةاالجتماعقسميأساتذةمنمجموعةعلىعرضھاتملالستبانة،األولیةللصورةالباحثةإعداد
Faceالظاھريالصدقمستوىمنللتأكدالكویتجامعةفيالنفسعلموقسم Validityالدراسة،متغیراتلقیاس

ومراجعةمراجعتھاوتمُجمعتقبلھم،منعلیھااإلجابةوبعد.مواطنخمسینعلىاألولىالمرحلةفيوزعت
كلماتبعضعلىالطفیفةالتعدیالتبعضأجریتثماالستبانة،لمحتوىفھمھمومدىاألولیةالمبحوثینمجموعة

الثانیةالمرحلةبدأتثمومن.المالحظاتضوءعلىالنھائیةصورتھافياالستبانةصیاغةأُعیدثمومنالعبارات،
الكویتمحافظاتفيالموزعةالسكنیةالمناطقبحسبالمختارةالحصصیةالعیناتعلىاالستبانةبتوزیعوالخاصة

الفرقة–االجتماعیةالخدمةتخصصطلبةمنعدداالستباناتبتوزیعقاموقد.)استبیانة400عددوزع(الست
االستبانةوأسئلةبیاناتباستكمالالمشاركةعلىالعینةأفرادحثكیفیةعلىالباحثةقبلمنتدریبھمبعد-الرابعة
الدراسةموضوعألھمیةنسبةً خاللھامنالمشاركینھویةبیانواستحالةالبیاناتسریةعلىبالتأكیدالمغلقة

.)نوفمبر-سبتمبر(أشھرثالثةفترةخالل2015سنةفيالبیاناتُجمعتوقد.الكویتيللمجتمعبالنسبةوحساسیتھ
اإلحصائيالتحلیل

علىولإلجابةالعینةلوصفالحسابیةوالمتوسطاتالمئویةوالنسبالتكراراتباستخدامالوصفيالتحلیلاستخدامتم
.الدراسةمتغیراتبینالعالقةتساؤالتعلىلإلجابةكاياختباراستخدامتمكماالدراسة،تساؤالتبعض

؟ما ھي معتقداتھم حول اآلثار المحتملة لتطبیق برامج الوقایة على الطفل: 6س ): 5(جدول 

 

 ملخص
مشاركاً موزعین على محافظات الكویت 320من الحصصیةتكونت عینة الدراسة . لكویتة اھدفت الدراسة إلى استطالع آراء ومعتقدات واتجاھات الرأي العام المتعلقة بقضایا و برامج الوقایة من اإلساءة الجنسیة لألطفال في دول

جموعة من التساؤالت حول مدى تأثیر النوع والعمر والحالة االجتماعیة وما إذا كان ة موفي ضوء الواقع المحلي لقضایا االعتداء الجنسي على األطفال، واألدبیات المحلیة والعالمیة المتعلقة بموضوع البحث، فقد تضمنت الدراس. الست
باإلضافة إلى استطالع . لوقایة من اإلساءة الجنسیة لألطفال في مرحلة ریاض األطفالج االمشارك قد سبق لھ الخوض بتلك الموضوعات مع األطفال كمتغیرات مستقلة، على المتغیر التابع وھو مدى تقبل المشاركین لفكرة تطبیق برام

وخرجت الدراسة بعدد من . بالعینة واستخدام األسلوب الوصفي في تحلیل بیانات الدراسةاالجتماعي اعتمدت الباحثة منھج المسج. ألھم المعلومات والمھارات والسلوكیات التي یتناولھا اآلباء مع األطفال بمجال التحرش الجنسي
.ي والبحثيبیق، وعلى ضوء ھذه النتائج قدمت الدراسة بعض التوصیات والمقترحات ففیما یتعلق بسیاسات الرعایة االجتماعیة، باإلضافة إلي لمجالین التطالنتائج

 

ھل ھناك فرق بین من یناقش قضایا االعتداء الجنسي مع أطفالھ مع من ال یناقشھا من حیث التقبل : 4س 
؟للبرامج الوقائیة، ومحتویات تلك البرامج

 
، وأولئك الذین لم یناقشوه مع أطفالھم )121= ن (بالمقارنة بین المشاركین الذین ناقشوا االعتداء الجنسي •

كانت إیجابیة و حول ما یجب أن یدرس في برامج الوقایة أن معتقداتھم ، أظھرت النتائج )199= ن (
 ).  P =0.147، 16.47مقابل 16.71(متكافئة لكلتا المجموعتین 

، ومن لم یتحدثوا )M  =4.76 ،SD  =2.28(أما بالنسبة لمعتقدات المشاركین ممن تحدثوا مع أطفالھم •
حول اآلثار اإلیجابیة المحتملة لبرامج الوقایة من االعتداء الجنسي ) M  =4.62 ،SD  =1.90(معھم  

على األطفال فقد دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعتین، حیث لوحظ ارتفاع 
 .المجموعتیننسبة التوقعات اإلیجابیة لدى 

ما إذا كان ھناك اختالف في إمكانیة السماح ألطفالھم بالمشاركة في برامج الوقایة بین كتشاف ال•
وأظھرت . كايمع أطفالھم والذین لم یفعلوا تم إجراء اختبار مربع   CSAالمشاركین الذین ناقشوا قضایا 

النتائج أن العالقة بین ھذه المتغیرات لم تكن كبیرة، حیث أظھرت كال المجموعتین اھتمام مماثل في 
، %91.7موافقة (السماح ألطفالھم بأن یكونوا جزءا من برامج الوقایة من اإلساءة الجنسیة لألطفال 

).بالترتیب% 86

ما مدى موافقة المشاركین مع طرح الموضوعات المختلفة لالعتداء الجنسي على األطفال في برامج : 5س 
الوقایة؟

أظھرت النتائج اتفاقاً عاماً مع جمیع الموضوعات المطروحة، مع شيء من التحفظ على موضوعین ھما تعلیم 
األطفال التصدي للمتحرش بالدفاع البدني عن أنفسھم، وكذلك موضوع تھیئة األطفال نفسیاً الحتمال عدم 

.تصدیق البالغین لھم حال شكواھم من محاولة التحرش بھم
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 أوافق الموضوع
% 

 ال أوافق
% 

 6.6 93.4 ھذه البرامج ستساعد على منع حاالت اإلساءة الجنسیة للطفل
 64.7 35.3 ھذه البرامج تؤدي إلى خوف الطفل من جمیع الغرباء

ھذه البرامج ستساعد الطفل على اختالق القصص حول حاالت إساءة وھمیة لم 
 .تحدث

34.4  65.6 

 79.4 20.6 .ھذه البرامج ستشعر الطفل بالخوف من حضن ولمس وتقبیل الوالدین لھ
 63.1 36.9 .ھذه البرامج ستجعل من الصعب على الطفل الثقة بأي شخص

ھذه البرامج ستخلق طفال واثقا بنفسھ وقادرا على التصرف في حال تعرضھ ألي 
 .إساءة أو تحرش جنسي

90.9 9.1 

ھذه البرامج غیر مناسبة ألطفال مرحلة ریاض األطفال والحضانة لصغر سن 
 .األطفال عن استیعابھا

70.3 29.7 

 89.1 10.9 .ھذه البرامج مفیدة ومھمة فقط لألطفال اإلناث ولیس الذكور
األطفال من بیئة متدینة لیسوا بحاجة لمثل ھذه البرامج ألنھم بمأمن من أي تحرش أو 

 .إساءة جنسیة
12.2 87.8 

 37.5 62.5 .یجب أن یشارك جمیع أطفال سن ما قبل المدرسة في مثل ھذه البرامج ألھمیتھا

 
:االستنتاجات والتوصیات

یتضح من نتائج الدراسة وجود مناخ تقبل واسع لفكرة تطبیق البرامج الوقائیة لطالب مرحلة ریاض •
كما وأظھرت . األطفال بین أفراد العینة والتي تباینت من حیث المرحلة العمریة والحالة االجتماعیة والنوع

توقعات إیجابیة لآلثار المحتملة لتلك البرامج على األطفال، مما یمھد الطریق للبدء بإعداد نماذج لبرامج 
 .الوقایة من التحرش الجنسي لألطفال وتطبیقھا تجریبیا على نطاق ضیق لدراسة مخرجاتھا

عزا الغالبیة من أفراد العینة أسباب عدم تحدثھم مع أطفالھم بقضایا وموضوعات الوقایة من التحرش •
الجنسي إلى حقیقة أن تلك الموضوعات لم تخطر ببالھم، أو أنھم ال یعرفون كیفیة التحدث مع أطفالھم 

.الموضوعبشأنھا إما لقلة معلوماتھم أو لجھلھم بكیفیة التعاطي مع 
“  خطر الغریب”انحصرت غالبیة التوجیھات الوقائیة للمشاركین ألطفالھم على ما یمكن تسمیتھ بـ وكما •

stranger-dangerحیث أظھرت الدراسات . ، وھي رؤیة محدودة أثبتت غالبیة الدراسات عدم سالمتھا
أن الغالبیة العظمى من حوادث االعتداء والتحرش الجنسي باألطفال مرتبطة بأخطار داخل المنزل ومن 

.بھمقبل أشخاص یعرفھم الطفل ویثق 
من الحقیقتین السابقتین ضرورة إشراك فئة أولیاء األمور ببرامج توعیة وتأھیل خاصة بكیفیة نستنتج •

التعاطي مع قضایا التحرش أو اإلساءة الجنسیة لألطفال، وتزویدھم بالمعلومات والحقائق المرتبطة بتلك 
 .القضایا، تمھیدا إلشراكھم ببرامج الوقایة كخطوة مستقبلیة
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Introduction
As a contribution to the literature of social media in academic
libraries, this study employs a variety of content analysis
techniques to manually and automatically code tweet content
(i.e., the content of libraries' individual Twitter posts). Large-
scale automated content analysis allows libraries to benchmark
their Twitter usage (specifically, their tweet posting content)
against their peers in an effort to determine what content types
might drive user engagement and interaction. It also highlights
the importance of using data- and text mining approaches in
understanding the aggregate social data of academic libraries.
This research is an initial investigation that provides useful
insights and introduces a text-mining methodology for future
research

Results 
 The most frequent word was “open,” which was used in a

variety of contexts by the academic libraries.
 It was noted that the most frequent bi-gram (two-word

sequence) in the aggregated tweets was “special collections”.
 The most frequent tri-gram (three-word sequence) was “save

the date”.
 The most frequent word categories in the semantic analysis for

most libraries were related to “knowledge, insight, and
information concerning personal and cultural relations”.

 The most common category of the tweets was “Resources”
among all the selected academic libraries.

Conclusion
 This study has shown that a text-analytics approach can

be adopted in the analysis of academic libraries' social
media data.

 This approach is key to information discovery and has the
potential to enhance the libraries' resources and services.

 Academic libraries might consider investing in data- and
text-mining applications to help them analyze their
postings, benchmark against the postings of other
libraries, and evaluate their users' satisfaction and level of
engagement.

 The real-time data available from social media offers a
wealth of information that could be used toward enhancing
and developing library and information resources and
services.

email: s.aldaihani@ku.edu.kw                                                                                                                                                                     @Dr_SultanM

Objectives & Research 
Questions

This study applies the text mining approach to ten academic
libraries from top global universities, in order to describe their
use of Twitter, and to analyze their tweet content. The study
aims to answers the following questions:
1. How often do academic libraries use Twitter?
2. What type of content is posted by academic libraries on

Twitter?
3. What are the themes associated with academic libraries'

tweets?

Methodology
The dataset for this research was collected from the complete
Twitter timelines of 10 academic libraries (i.e., all Tweets since
joining the platform). Text-mining and content analysis
techniques were used in the analysis of the libraries' history of
tweets. Then, the cleaned tweets were opened and tokenized in
PamTAT, a text-mining tool developed by the Pamplin College of
Business at Virginia Polytechnic Institute and State University
(Virginia Tech).
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Abstract
This study applies a text mining approach to a significant dataset of tweets by academic libraries. The dataset for this research was collected from the complete Twitter timelines of ten academic libraries. The total dataset comprised 23,707
tweets with 17,848 mentions, 7625 hashtags, and 5974 retweets. Academic libraries from the dataset have typically posted fewer than 50 tweets per month, though tweet volume grew rapidly in late-2013 through 2014. The results show variance
between academic libraries in distribution of tweets over time. The most frequent word was “open,” which was used in a variety of contexts by the academic libraries. It was noted that the most frequent bi-gram (two-word sequence) in the
aggregated tweets was “special collections”. The most frequent tri-gram (three-word sequence) was “save the date”. The most frequent word categories in the semantic analysis for most libraries were related to “knowledge, insight, and
information concerning personal and cultural relations”. The most common category of the tweets was “Resources” among all the selected academic libraries. These findings highlight the importance of using data- and text-mining approaches in
understanding the aggregate social data of academic libraries to aid in decision-making and strategic planning for patron outreach and marketing of services.
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Introduction  
In the recent past, public participation in governments has been declined to a great
extent, as citizens have been isolated from community life and their ability to articulate
demands for good government has been noticeably decreased. However, the Internet
has introduced new forms of interaction that could enhance different types of
relationships, including government-public relationship. In fact, technology-enabled
government has become a catalyst for enabling social inclusion. This exploratory study
seeks to investigate public perceptions in Kuwait regarding the use of social media
networks in government where social capital is built to achieve social inclusion. Social
capital has been defined as social networks and connections amongst individuals, that
are based on shared trust, ideas and norms, enable participants of a network to act
effectively to pursue a shared objective.

Objectives 
 

The aim of this research is to explore the perceptions of the public in Kuwait towards the 
use of social media networks in government. The specific objectives are to:

• identify the dimensions of social capital (bridging, bonding, maintaining);
• explore the relationship between building social capital and social inclusion and social 

equality; and
• explore the relationship between public social inclusion and social equality.

Results
Results indicate, as shown in Table 2, that are strong positive associations between
bridging, bonding and maintaining social capital with social inclusion. Also, there is a
strong positive association between social inclusion and social equality. Furthermore,
all dimensions of social capital (bridging, bonding, and maintaining) have strong
positive associations with both social inclusion and social equality.

Methodology  
The quantitative method was used to generate empirical evidence. The questionnaire
survey was designed to address the research objectives and reflect the identified
constructs: social capital dimensions (bridging, bonding and maintaining social capital),
social inclusion, and social equality. After tested in a pilot study for reliability and validity,
the final version of the questionnaire, was distributed among a random sample of 750
subjects in Kuwait. A total of 610 responses were obtained, yielding a response rate of
%81.3. Statistical tests were performed to analyze data, such as Factor Analysis,
Correlation, and Path Analysis, using SPSS ver. 23. Table 1 shows the demographic
characteristics of the research sample.

Implications and Conclusions
• The study confirms that bridging, bonding, and maintaining are vital dimensions of social

capital, and using social media applications by the government to interact with the public
enhances participation and reduces isolation, supporting previous theoretical, practice,
and research conclusions.

• The model developed in this research has created a foundation for further research
investigating the use of social media networks in governments of developing countries.
Future research could, for example, investigate the role of ICT in addressing some of the
core issues associated with social inclusion and social equality.

• The study represents a stand-alone contribution to the academic and policy-oriented
debate on the relationship between social capital, ICT, social inclusion, and social
equality. The model proposed could serve as a guideline for decision makers and
officials when advising the use of social media networks to communicate with the public.

References 
• Geys, B., & Murdoch, Z. (2010). Measuring the 'bridging' versus 'bonding' nature of social networks: 

A proposal for integrating existing measures. Sociology, 44(3), 523-540. 
doi:10.1177/0038038510362474

• Mandarano, L., Meenar, M., & Steins, C. (2010). Building social capital in the digital age of civic 
engagement. Journal of Planning Literature, 25(2), 123-135. doi:10.1177/0885412210394102

• Mangum, M. (2011). Explaining political trust among African Americans: Examining demographic, 
media, and social capital and social networks effects. Social Science Journal,48(4), 589-596. 
doi:10.1016/j.soscij.2011.03.002

• Putnam, R. D. (2004). Bowling alone: America's declining social capital. Technical Communication 
Quarterly, 13(3), 358.

• Vicente, M. R., & Novo, A. (2014). An empirical analysis of e-participation: the role of social networks 
and e-government over citizens' online engagement. Government Information Quarterly, 31(3), 379-
387. doi:10.1016/j.giq.2013.12.006

• Zhang, W., & Gearhart, S. (2015). The effects of internet use and internet efficacy on offline and 
online engagement. Online Journal of Communication and Media Technologies, 5(4), 147.

Abstract
This study aims to investigate public perceptions in Kuwait regarding the use of social media networks in government where social capital is built to achieve social inclusion. 610 individuals in Kuwaiti were surveyed, using
questionnaire method that included constructs of social capital, social inclusion and social equality. The empirical data revealed that the social capital dimensions have significant associations with both social inclusion and
social equality. Moreover, the study proposes a social capital, social inclusion, and social equality model for decision makers and officials when advising the use of social media networks to communicate with the public.
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Demographics  Frequency Percent 

Gender Male                   223 36.7
Female 384 63.3

Age 20-25 230 38.3
26 -30 123 20.5
31 -35 102 17.0
36 - 40 63 10.5
40 – above 83 13.8

Education High School 113 19.0
Diploma 142 23.9
University Degree 290 48.8
Graduate Degree 49 8.2

Nationality Kuwaiti 541 89.1
Non-Kuwaiti 66 10.9

Internet proficiency Poor 44 7.3
Good 282 46.9
Very good 275 45.8

Table 1: The Demographic Characteristics of the Research Sample

Table 2: The Correlation between Social Capital Dimensions and Social 
Inclusion and Social Equality

The proposed model constructs of 5 dimensions: Exogenous variables of bridging
social capital, bonding social capital, and maintaining social capital, and the
endogenous set of variables which includes social inclusion and social equality.

The path analysis shown in Figure (1) provides detailed results of the direct effect of
bridging, bonding, and maintaining social capital on social inclusion and social
equality. Moreover, the model yields strong direct effect between social inclusion and
social equality (41% 0.000). 
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1. Introduction
In order to prevent the Internet from causing harm and endangering the life of innocent people 
and at the same time benefiting from the wealth of information it contains, governments, 
organizations and families started using some kind of software to prevent access to such 
materials. Internet filtering is the term used to prevent users from accessing specific materials 
such as websites, webpages, blogs, or any materials available online. Internet filtering software 
(IFS), internet blocking software (IBS), and censorware are used interchangeably as tools to 
prevent Internet users from accessing or viewing materials that are considered unsafe or 
inappropriate. While many people support and encourage the use of these software to protect 
their children and communities, others see them as tools to deprive people from their own right 
to access information freely, and consider them tools for censorship.

2. Objectives of the study
The paper aims to answer the following questions:
1. What is Internet filtering and what are its different levels?
2. What is the level of parental awareness and use of these software in Kuwait?
3. Is Internet filtering considered protection or censorship?

3. Internet Filtering
Internet filtering normally refers to the technical approaches to control access to information on 
the Internet, as embodied in two approaches: Technical blocking where 3 commonly used tech-
niques to block access to Internet sites: IP blocking, DNS tampering, and URL blocking using a 
proxy. Search result removals where rather than blocking access to the targeted sites, this 
strategy makes finding the sites more difficult (About Filtering, 2013).
Even though the perfect Internet Filter does not exist in today’s marketplace, there are
 a number of software that meets most government sectors, companies and families’ needs. 
Some of the important criteria used to evaluate and select Internet filter software are: ease of 
use, high speed service, filtering algorithm, foreign language filtering, port filtering and blocking, 
and Activity reporting. (Peek, 2015). The most widely used Internet filtering software on the US 
market today according to Top Ten REVIWES 2016 based on their features, ease of use and
 installation, and filtering effectiveness, are: Net Nanny, Spy Agent, Custodio, Pure Sight, 
McAfee Family Protection, Spysure, Verity, Norton Family, Cyber Sitter, and Covenant Eyes 
(Top Ten, 2016). 
Filtering software programs, however, are prone to two simple flaws: under-blocking and 
over-blocking. Under-blocking is the failure to block access to all the content of harmful 
materials. On the other hand, filtering programs often block content they do not intend to block, 
also known as over-blocking. This problem is augmented when countries add their own block 
lists to existing commercial filtering programs. Not only do these countries often make mistakes, 
but their selection process is not open to peer review and scrutiny (Villeneuve, 2006).

4. Levels of Internet Filtering
Most countries recognize that each country has its own standards of proper and improper 
speech. Thus, they have turned to filtering with notable exceptions (Oram, 1998). Currently 
Internet filtering is being conducted at one or more of the following four levels

4.1 The Government level is usually conducted by the ministry of information and 
communication such as those in Saudi Arabia, Syria, Venezuela, Iran and China. Protecting 
national security and community-accepted standards of decency are frequently cited goals 
(Walker, 2006). Some research has documented a large and growing swath of content beyond 
pornography that is targeted for filtering (Blau, 2007) and (Diebert, 2006). 

4.2 The Internet Service providers' level. Most ISPs install filtering software on their networks 
such as those in Kuwait, Singapore and Malaysia based on the orders or recommendations of 
their governments' agencies. Other ISPs acknowledge filtering by showing block-pages when 
users try to access banned content

4.3  The organizations level. Most organizations conduct Internet filtering on their local area 
networks, Intranets, and Internet access. Their main reason is to maintain a high level of 
productivity by eliminating activities that slow down their performance such as leisurely web 
searching and chatting.

4.4  The parents’ level. Many parents install commercially available software on their 
computers. As extra protection for their children

5.  Internet Filtering in Kuwait
In general, the government of Kuwait does not directly conduct filtering of Internet websites. 
However, it requires the use of filtering software by the Internet service providers (ISP) in the 
country, All ISPs in Kuwait use specific software to filter and block specific Internet websites. 
Subscribers do not have the choice to filter or not to filter their DSL or mobile services. ISP 
companies providing DSL services such as Fasttelco, qualitynet, United, and Kems, and those 
providing mobile Internet such as Zain, Viva, and Ooredoo, have installed filtering software 
on their main system and impose it on their subscribers. There are no clear criteria of filtering 
among the different ISP companies in Kuwait. The government and the ISP companies do not 
have clear rules and regulations of what to filter, instead they have general statements that 
require filtering of objectionable materials that are against Islamic principles and moral values 
in the country to “protect the public by maintaining both public order and morality.” (State of the 
media…, 2015). 

6.  Awareness and Use of Internet Filtering Software
A questionnaire was distributed to 400 families in Kuwait to measure their level of awareness of 
this technology. Table (1) shows that the level of awareness is very low. Only 20.5 percent of the 
families are aware of such filters, meaning that only one person in five is aware of these tools. In 
spite of that, only 14.5 percent of the sample installed an Internet filter Software. This means that 
6 percent of the people did not install IFS in spite of their awareness.  The majority of the people 
in the sample (79.5 %) are not aware of the existence of such software.

 Table 1 Awareness and Use of Internet Filtering Software (IFS) by
Sample of the Public Sector in Kuwait
                                                                                                         
    Number  Percent

Awareness
Aware   082   20.5
Not aware  318   79.5

Total   400   100%

Source of Information
Internet          043   52.5
Friends            028   34.1
Media    011   13.4
Other   000

Total   082   100%

Software Use
Filter used  058   14.5
No Filter          342   85.5
______________________________________________________
Total   400   100%

Since the great majority of the people in the sample are not aware of the existence of Internet 
filters (318 or 79.5%) it was necessary to know if they will install such programs after being 
informed about them and understand their role and importance. Table 2 shows that the great 
majority (87 %) will not install IFS in spite of the awareness of their role and importance. Only 58 
members or 14.5 percent of the families indicated that they are using filters for the protection of 
their children compared with 33 percent of families in the USA as reported by Mitchell, Finkelhor, 
and Wolak (2005). Parents with younger children (9–15 years) were more likely to install filtering 
software.

Table 2 Reasons for not installing Internet Filtering Software (IFS) by
Sample of the Public in Kuwait

    Number  Percent

Will Install?
Yes           041   13 
No             277   87

Total   318   100%
______________________________________________________
Reasons for not installing IFS
Trust ISPs  137   49.4
Trust Government 069   25.0
Trust Children  022   08.0
Freedom          019   06.8
Ineffective IFS         017   06.1
Censorship  013   04.7

Total   277   100%

Concerning the reasons for not installing IFS, about 50 percent of the respondents trust their 
Internet Service Providers who will use whatever they need to protect the people and the children 
from accessing inappropriate materials on the Internet.
 Only Eight percent of the respondents trust that their children will not access harmful materials 
on the Internet because of the way they raise them. Less than seven percent believe in freedom 
of choice and are willing to let theirchildren practice their freedom to access or not to access such 
materials. On the other hand, more than six percent believe that these software are ineffective in 
blocking websites and less than five percent believe that these software are another type of cen-
sorship that they oppose.
In conclusion, it was clear that the majority of the people sampled in this study are not awar
e of the existence of Internet filtering software they can install in their home computers. Even 
after being aware of the role and importance of such IFS, the majority is still unwilling to install 
these programs for different reasons. More than 70 percent trust their government or Internet 
service providers. On the other hand around 30 percent of the sampled people trust their
 children,believe in freedom of choice or consider IFS ineffective and another type of censorship.

7. Discussion: Internet Filtering: Protection or Censorship
Most of the sites targeted for blocking in the Middle East, for example, are selected because 
of cultural and religious concerns about morality. Political filtering, however, is the common              
denominator in the region. Bahrain, Jordan, Libya, and Syria focus their filtering efforts primarily 
on political content. Iran, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, the United Arab Emirates, and 
Yemen, on the other hand, not only extensively filter political content but also pervasively block 
content that is perceived to be religiously, culturally, or socially inappropriate. Regional and
 internal political conflicts are also behind content blocking. For example, Syria blocks all
 websites supporting Muslim brotherhoods and Morocco blocks Web sites arguing for the
 independence of Western Sahara.
Internet censorship in the Middle East and North Africa is multilayered, relying on a number of 
complementary strategies in addition to technical filtering; arrest, intimidation, and a variety of 
legal measures are used to regulate the posting and viewing of Internet content (Noman, 2009).
Many intellectuals see the problem from a political point of view. They argue that the United 
States of America is the strongest advocate of democracy and freedom all over the world. The 
US is encouraging and enforcing democracy and freedom on developing countries, pressuring 
other regimes to adopt them, and taking punitive measures against countries that are considered 
undemocratic or oppressing their people by preventing them from freely accessing information 
among other things. At the same time the US is the strongest supplier of the majority of Internet 
filtering software to anti-democratic regimes to help them prevent their citizen from the freedom 
to access information freely and consequently denying them their intellectual freedom. 
The majority of the ISPs in the Middle East, for example, rely on commercial filtering software, 
primarily titles produced by U.S.-based companies Secure Computing and Websense.
 To one degree or another, some Middle Eastern countries such as the Gulf States, Iran, Sudan, 
Tunisia, Egypt, and Yemen, block content related to pornography, homosexuality, dating, and 
provocative attire. Some of these countries also censor topics considered sensitive or forbidden 
under Islam, such as gambling, alcohol, and drugs, along with Web sites that feature nudity, 
even if in a non-erotic context. A few countries, such as Saudi Arabia and the United Arab Emir-
ates, ban access to Web sites that are critical of Islam and those that promote conversion to 
Christianity. While no one can object to the filtering and blocking of pornography, hate,violence 
and terror sites on the Internet, many warn against expanding the use of these software to op-
press people and prevent them from exercising their rights of free access to information as part 
of their intellectual freedom  (McCarthy, 2011).

8. Conclusion
It is clear that the majority of families in the state of Kuwait rely heavily on their government and 
ISP companies for the protection of their children from harmful materials on the internet. Tthe 
low level of awareness of the availability of filtering software instigates a public awareness cam-
paign in all media including newspapers, radio and television and nowadays social media. How-
ever, the most worrisome outcome is one in which filtering creeps into the system in an ad hoc 
way, without formal evaluation of the standards by which it is taking place or the criteria by which 
ISPs choose to 
accede to such filtering when the requests are informal, or an ability to fully evaluate the nature 
of the sites filtered (Zittrain, 2003).
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Abstract
 The paper addresses the problem of Internet filtering by measuring the level of awareness and use of this technology by families in Kuwait. Results showed a low level of awareness among families
 regarding filtering software available on the market. Even after their awareness, the majority of families were still reluctant to install filters because they believe that it is the obligation of their
 government and the ISP companies to provide protection for their children on the Internet. However, the low level of awareness of these filters instigates a public awareness campaign in all media
printed and electronic about the importance of protecting children from harmful materials on the Internet and the role of families in this matter
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  Foreword 
 Foreword

The Research Sector continued its annual round of Poster Day activity for the academic year 2015-16, 
offering a common platform to faculty members for displaying their latest research accomplishments in 
the spirit of scientific openness and exchange. Organized as two separate events for the humanities and 
scientific faculties,   the rationale for the Poster Day is centered on bringing together researchers from 
diverse  disciplinary streams for presenting their ongoing and accomplished research in an atmosphere 
that stimulates  discussions,  sharing of views and interests, while providing nurturing grounds for  new 
ideas to emerge  and new fields to explore.  This purpose underlies RS sustained efforts for enlisting the 
participation of all colleges in the  posters activity, with ever increasing number of faculty members, 
teaching assistants and graduate students coming forward to present their research activity on the 
posters platform for viewers’ attention as regards the scientific merits and value of their  research, and 
benefitting  from their observations, opinions and comments. The annual holding of the Scientific Poster 
Day, therefore, continues to gain momentum, with each  year marking a step forward in RS ambitious 
move towards attracting a much larger community of researchers participating in this annual event, for 
ensuring wide exposure of their latest scientific work and research activity.  This year, the Humanities 
and Social Sciences Posters event covered a wider spectrum with a cumulative display of  60 posters, 
marking a 100% increase over last year’s )2015( posters )30( display,  reflecting the   range and diversity 
of scientific themes being researched across humanities and social sciences colleges during 2015-16. 
The event  brought together researchers from all six humanities colleges in the joint display of their 
latest research accomplishments, with the displayed posters distributed over  the colleges  of  Arts )3(, 
Business Administration )15(,  Education )12(, Law )3(,  Sharia & Islamic Studies)10(,  and Social 
Sciences )17(. The event was inaugurated by Prof. Hussein Al-Ansari, President of Kuwait University, 
and hosted by  Prof. Taher Al-Sahhaf, Vice President for Research, amidst the presence of Assistants 
Vice President for Research, Prof. Yousif Garashi, Dr. Laila Marouf and Prof. Haider Behbehani, Deans 
and Vice Deans of participating colleges, as well as KU’s widely representative executive, administrative  
and faculty  community, gathered together for the scientific occasion at the Abdullah Al-Jabir Theatre 
Hall, Shuwaikh campus,  on March 21, 2016. 

This document consolidates all 60 posters displayed at the  Humanities & Social Sciences posters event, 
with six faculties joining hands in the collectively display of  their latest research  for critical appraisal,   
public viewing and scientific feedback.  The event enlisted the participation of  faculty members, teaching 
assistants, and graduate students,  reflecting the creative dimensions of humanities and social sciences 
research at KU.  The research themes largely addressed issues and realities of contemporary times, and 
emerging national and social concerns, providing critical substance for researchers to discuss, debate 
and explore new ideas and concepts for advanced and innovative research. Essentially, this purpose 
underlies RS current strategy of creating an environment for faculty members to come together in joint 
pursuit of original,  high quality research of potential value and significance, and developing interactive 
bonds across their respective scientific interests  for  comprehensive, collaborative and multidisciplinary 
research. With the successful run of the posters events over the last seven years, RS foresees a reassuring 
emergence of the culture of scientific innovation, permeating across colleges, researchers and disciplines, 
opening new  doors of  scientific understandings in the larger  interest of  advancing and elevating 
institutional research, with the  posters event marking RS strategic move in that direction. 

It is with this compelling objective that the year 2015-16  humanities and social sciences posters event 
attracted a much larger display of scientific work, with the  event having an  added value of awards that 
RS offers for top ranking posters. All posters are reviewed by a specially constituted Professors’ level 
Committee for shortlisting the top  three best posters as winning entries, with awards granted  in the 
categories of faculty members, teaching assistants and graduate students.  This document consolidates 
all posters displayed at the year 2016 humanities and social sciences Scientific Poster Day, providing a 
handy and historic reference to faculties and researchers, keen on benefitting from the scientific themes 
and areas already covered, and developing new ideas and  concepts  for gearing their scientific activity  
in the pursuit of  advanced, innovative  and inter-disciplinary research.   

Prof. Taher Al-Sahhaf                                                                       March 2016
Vice President for Research
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