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 اإلحالة ودورها في التماسك النصي في ميمية المتنبي
دز يوس  محمد سيود  ويحا  الين.د

 كلية اآلداب  -قسم اللغة اليربية 
جامية المنوفية  -مجلة بحوث كلية اآلداب 

لملخصا 
ي ( أو )نحو النص (، وقدد اقدتدصدرت مدن هدذر الدندظدريدة عدلدى عدندصدر واحدد مدن لنصحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على جانب مهم من جوانب نظرية لغوية جديدة، ومستوى من مستويات البحث الداللي الحديث، وهو ) التماسك ا    

، وجاء هدف البحث للكشف عن الطاقات اإلبداعية لدى المدتدندبدي، وبديدان مددى الدتدرابدط الدندصدي   ألنها تُعدُّ من أهم وسائل التماسك النصي؛ وذلك ألثرها الفعال في تماسك النص اللغوي وتجسيد وحدته العامة، عناصرها هو عنصر اإلحالة،
األسداسديدة، ووصدفدهدا حدو المنهج الوصفي الذي يقوم على استقراء صور اإلحالة ) الداخلية والخارجية ( في قصيدة المتنبي، وعرضها عرضا منهجيا مدعوما بدقدواعدد الدندودرجته في شعرر من خالل عنصر اإلحالة بأنواعها المختلفة، متبعا 

وتحليلها وتفسيرها، وتحديد خصائصها؛ للوصول إلى المعاني التي أراد الشاعر إيصالها للمتلقي.    

التمحيد
 مفحوم اإلحالة:   -أوال 

تُعدُّ اإلحالة من أهم وسائل التماسك النصي، ألثدرهدا 
الفعال في تماسك النص اللغوي وتجسيد وحددتده الدعدامدة، 
وتقوم اإلحالة في األصل بدور داللي، وال تخضد  لدقديدود 
النحو، ولكنها تخض  لقيد داللي هو وجوب التطابد  بديدن 
الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر المحدال 
إليه، وتمكن من صديدا دة أكدبدر كدمديدة مدن الدمدعدلدومدات 

 باستخدام أقل ما يمكن من وسائل التعبير.

وقد ُعَرفت اإلحالة بأنها: "كلمات قصيرة اقتدصداديدة 
ليس لها محتوى ذاتي، إنما تقوم في ظداهدر الدندص مدقدام 
تعبيرات تتصف بإثارة محتوى أكثر تعيينا... وتساعد هذر 
التعبيرات مستعملي النص على االحتفاظ بالمحتوى، وهدو 
مهيأ في مواق  التخزين النشط... دون حاجة منهم إلعدادة 

 ذكر كل شيء بتفصيالته.

 أهمية اإلحالة: -ثانيا 

اإلحالة تؤدي وظائف تداولية وخطابية مدهدمدة        
إلى جانب دورها في اإلسهام الفعَّال في تماسدك مدكدوندات 
النص، فهي وسيلة مهمة من وسائل اإليجاز واالخدتدصدار 
في االستعمال الْلغَُّوّي، التي تخلُِّّص الدكدالم مدن اإلطدنداب 

 والتكرار الممل، 

  ناصر اإلحالة: -ثالثا

اليناصر المحال إليحا: -1

وهي عناصر معجمية )أسماء مفردة وما يضارعدهدا        
من المركبات(، وتشمل كل ما يشير إلى ذات أو موق  أو 

وحدات نصية )جمل أو تتابعات جميلدة( فديدمدثدل الدمدحدال 
 إليه معلما لذاته ال يقوم فهمه أو إدراكه على  يرر.

اليناصر المحيلة: -2

هي قسم من األلفاظ ال تمتلك داللة مستقلة، بل تدعدود 
على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخدرى 
 من النص، وقد تعود على شيء يق  خارج النص، فهذر

العناصر ال معنى لها في ذاتها؛ أي أنها خالية المحتوى؛ لذا  
تحتاج دائما إلى أن ترتبط بلفظ آخر أو بشيء خارجي يبين 
ما أريد بها، ومن هذر العناصر: الضمدائدر وأسدمداء إشدارة 

 واألسماء الموصولة.

 أنواع اإلحالة: -رابيا

تختلف اإلحالة باعتبار المدى الفاصل بين طرفيدهدا )الدمدحديدل 
 والُمَحال عليه( إلى نوعين هما: 

إحالة ذات مدى قريدب: وهدي اإلحدالدة الدتدي تدقد  فدي إطدار 
الجملة الواحدة حيث ال توجد فواصل تدركديدبديدة جدمدلديدة بديدن 

 المحيل والمحال إليه.

إحالة ذات مددى بدعديدد: وهدي اإلحدالدة الدتدي تدقد  فدي إطدار 
التتابعات الجملية المتصلة أو الدمدتدبداعددة فدي فضداء الدندص، 
وسواء كانت اإلحالة إلى بعيد أو قدريدب فدإن عدامدل اإلحدالدة 

 يسهم بدور فعال في ترابط النص وتماسكه.

كما تختل  با تبار موضع الُمحال إليه بالنسبة للُمحيييل إلي  
 نو ي  أيضا: 

 –وهدي اإلحدالدة الدتدي يدرد طدرفداهدا إحالة نصية )داخلية(؛
داخل الدندص، سدواء  -العنصر المحال إليه والعناصر المحيلة

ورد ذكر العناصر المحال إلديدهدا أوال، أم ورد ذكدرهدا بدعدد 
 العناصر المحيلة، وتنقسم إلى نوعين:

إحالة إلى ساب  )قبلية(؛ وفديدهدا تسدتدخددم الضدمدائدر بدعدد -)أ(
در سدبد  الدتدلدفدظ  العنصر المشار إليه؛ أي أنَّها تعود على مفّسِّ

 به.

إحالة إلى الح  )بعدية( وفيها تسدتدخددم الضدمدائدر قدبدل -)ب(
العنصر المشار إليه؛ أي إندهدا تدعدود عدلدى عدندصدر إشداري 
مذكور بعدها في النص والحد  عدلديدهدا، ومدن ذلدك ضدمديدر 

 الشأن كما في قولهم: )إنه قام زيد( أي إن الشأن أو الحال.

وهي إحالة إلى خارج النص، وفديدهدا إحالة مقامية )خارجية( 
يُحال عنصر لغوي إحالي على عنصدر إشداري  ديدر لُدغَدوّي 
موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير الُمتكلِّّم المدفدرد 
على ذات صاحبه الُمتَكلِّّم؛ فيرتبط عدندصدر إحدالدي بدعدندصدر 
إشاري  ير لُغَوّي هو ذات المتكلِّّم، ويمكن أن يشير عدندصدر 

ّي إلى المقام ذاته.  لُغَوِّ

أهم المصادر والمراجع:
 م1001اإلبداع الموازي )التحليل النصي للشعر(: د. محمد حماسة عبد اللطيف، طبعة دار  ريب، القاهرة، الطبعة األولى .1

اإلحالة في نحو النص دراسة في الداللة والوظيفة" في كتاب: العربية بين نحو الجملة ونحو النص: أحمدد عفيفدي كتداب المؤتمدر الثالدث .1
 م.1002للعربية والدراسة النحوية، كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، 

 م.1002 -هـ 1330القاهرة، الطبعة الثالثة  –البيان في روائ  القرآن: د. تمام حسان، طبعة عالم الكتب .3

خصائص التراكيب )دراسدة تحليليدة لمدسائل علدم المعداني(: د. محمدد محمدد أبدو موسدى، طبعدة مكتبدة وهبدة، القداهرة، الطبعدة الدسابعة .3
 م.1002 -هـ1311

 شرح ديوان المتنبي: لعبد الرحمن البرقوقي، طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان، )د.ط( )د.ت(..2

 م.1213علم اللغة العربية )مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية(: د. محمود فهمي حجازي، طبعة الكويت )د. ط( .2

خطة اليمل: 

اقتضت طبيعة المادة العلمية في هذا البحث أن ينقسم إلى ثالثة 
 مباحث، هي:

  المبحث األول 

 اإلحالة بالضمائر

وقد وردت اإلحالة بالضمير كثيرا في ميمية المتنبي، ومن 
 ذلك اإلحالة الداخلية القبلية إلى ساب  في قوله:

 
حيث وردت اإلحالة الداخلية القبلية بضميري الغيبدة )هدا(   

في قوله )فما بطشها... وال كفُّدهدا( وهدذان الضدمديدران راجدعدان 
بهذر اإلحالة إلى االسم الظاهر في الشطر األول )األحداث(، وقد 
ربطت الشطرين ربطا متناسقا، وبينت لدمداذا ال يدرى الدمدتدندبدي 

ذندبدا الضدارة  لدحدوادثإحسانا فيمددحدهدا، وال لدلحوادث السارة ل
ولعل الربط بين الشطرين عدن طدريد  اإلحدالدة الدقدبدلديدة ، فيذمها

بضمير الغائب، جعل الشطر الثاني تعليال للشطر األول، وأبدرز 
 مدى أسى الشاعر ولوعته مما القار من األحداث وقسوتها.

بالضمير إل  غير  الخارجية القبليةوم  تماسك النص باإلحالة 
 مذكور قوله: 

 
حيث ورد التماسك النصي باإلحالة الخارجية الدقدبدلديدة إلدى 
 ير مذكور منصوص عليه، وإن كان معلوما مفهوما مدن مدقدام 
القصيدة وسياقها ومناسبتها، وقد جاءت هذر اإلحدالدة الدخدارجديدة 
بضمير المخاطبة في الجملة الدعائية )لك هللا ...( الدراجد  إلدى 
جدته المرثية، وإن لم يأت لها في الكالم ذكر، ولكنه أحال الكالم 
عليها بالضمير الرابط؛ وكأنها ليست بدحداجدة إلدى تسدمديدة؛ ألن 
 ضميرها يغني عن ذكر اسمها، وجعل ضميرها مخاطبا )لك( 

م  أنها متوفاة، وعدل عن ضمير الغيدبدة فدلدم يدقدل: )لدهدا( 
إيماء إلى أنها وإن رحدلدت عدنده فدإندهدا بداقديدة فدي قدلدبده وحسده 

 ووجدانه.

وهكذا أنعشت هذر اإلحالة الخارجية ذهن المدتدلدقدي، وأبدعددتده  
عن سطح النص وكشفت له عن مخابئ المعاني القابعة فدي الدقداع؛ 
فربط بين الضمير المحيل )الكاف(، وبين مرجعه )المرثية؛ جدتده( 
عن طري  المقام أو السياق الخارجدي، ومدروندة الدندظدام الدندحدوي 

 الذي وظفه الشاعر.

  المبحث الثاني 

 اإلحالة بأسماء اإلشارة

ولم ترد اإلحالة بأسماء اإلشارة في ميمية المتنبي إال مرة واحدة 
 في قوله:

و)كذا( وهي إحالة قبلية داخلية؛ وذلك في قوله )َكَذا أنَا يا ُدْنيا( 
 .ُمركبةٌ من كافِّ التّشبيهِّ و)ذا( 

  المبحث الثالث 

اإلحالة باألسماء الموصولة

ورد الربط باإلحالة الداخلية باالسم الموصول فدي مدوضدعديدن مدن 
ّن إلى الكأسِّ التي  هذا البيت، األول في الشطر األول في قوله: )أحِّ
بَْت بِّها(، حيث أحال باالسم الموصول الخاص )التي( الدواقدعدة  شرِّ
في محل النعت للمحيل عليه )الدكدأس(، والدكدالم هدندا لديدس عدلدى 
الحقيقة، وإنما أراد بالكأس التي شدربدت بدهدا كدأس الدمدندايدا، وهدو 
الموت، وقد ربط الشاعر المعنى بهذا االسم الموصول الذي للعاقل 
دفدلدتدهدم  كناية عن أن الموت ينتقي عقائل القوم وساداتهم، ويؤخر سِّ

 وأراذلهم.

د  َََّا ا ََال   َأاَل اَل َأَرى اأَلحداَث َحمددا
 

َفم  َبطُشه  َجهالا ََال َكفُّه  ِحلم 

ٍَ ددبي بَه  ِ هدد  َُ َف ََّفف  َلددِ  م َِّدد
 

دَم  ْف قي َغ ِر َُّلِهِقهد  ََ َقت َلِب َشٍف

َه ي َف ِت ف  ي  إَا ِشئف  َكَذا أَن  ي  ُدنف
 

ََّدد  ََيدد  َنفددِي  يدددر فددي كرادِههدد  ُقدف

َّ إلى الكأِس   شِرَبتف ِبه  التيأِح
 

ٍاهدد  الّتددراَ   ٍى لَما َضددّم  َّدد َأهدد

أهدا  البرنامج:  
تعل  البحث بجانب جديد من جوانب تحليل النصوص وهو التماسك النصي، وهذا بدورر يفتح أمام الباحث صورة جديدة من مستجدات العلم..1

 إخصاب الدرس النحوي من خالل قراءة تراثنا األدبي قراءة لسانية معاصرة، وهذا بدورر يعمل على توسعة آفاق البحث العلمي ومجاالته. .1

 . الكشف عن الطاقات اإلبداعية لدى المتنبي، وبيان مدى الترابط النصي ودرجته في شعرر من خالل عنصر اإلحالة بأنواعها المختلفة.3

. الوقوف على جانب من الجوانب النفسية المقنعة، واإلشارات الخفية التي لم يصرح بها المتنبي في قصيدته من خالل اإلحالة الخارجية.3

 معرفة مدى تحق  اإلحالة الداخلية والخارجية في قصيدة المتنبي بصورة واضحة .  2

النتائج
 المقصود من التماسك النصي البحث عن الوسائل التي تربط النص بعضه ببعض وتشد أجزاءر حتى تتقارب معانيه الكلية. .1

 لإلحالة دورا مهما باعتبارها وسيلة من وسائل التماسك النصي، ال تقل أهميتها عن السبك والحبك. .1

 اإلحالة الخارجية تربط النص بالعالم الذهني الذي يواكبه ويشكل مرجعيته، ومن ثم فهي تكشف عما يدور في نفس المبدع حال الكتابة. .3

 اإلحالة القبلية الداخلية هي األكثر انتشارا في النصوص، ولها دور مهم في تحقي  التماسك. .3

اإلحاالت بالضمائر هي أكثر اإلحاالت شيوعا وانتشارا، وهو ما يؤكد المهمة التي تؤديها الضمائر في عملية ربط الكالم ووصل أجزائه. .2

 اإلحالة باإلشارة تميز الكالم تمييزا ظاهرا، وتزيد الخبر قوة وتقريرا. .2

 اإلحالة بالموصول تكون مبهمة إال أن تخصص بجملة الصلة. .1

dr.alowaihan@ku.edu.kw 
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صفحاتع��والتحليالتاملقار�ات،أو املبيعاتحيثمن،"19كوفيد"جائحةخالل
تا�جرائد

ّ
...املتخّصصةوا�جال

اقعيةاتھطروحوتقييمعنده،بالتوقفجديرامتخيال الو�ائي،املتخّيلأصبحلقد الو
��-ذاه�ستقيموال استحداثھ،يمكنأد�يكنوعمآالتھ��والنظر بلمعا،والوجودية

دينقإطار داخلو�قرأهاالسردية،ا�حالةيقاربالذيالعل�ي؛البحثضمنإال -تقديري 
ل�سقي، عَّ

َ
ف

ُ
معمتجا�سةةمن�جيآلياتباعتمادوالتأو�ل،والتلقيالقراءةأدواتخاللھت
ا�خاتلة،ةاأليديولوجيالوظائفمختلفالستكشافتدعو نتائجإ��تقودالبحث؛موضوع

َيل"البحثهذا��عليھاصط�حناماداخل
َ

خ
َ
."الو�ائيبالـُمتــ

 
َ
ل السارد كيف َيَتَمث

*(le Narrateur)

مستو�ات و�� 
ة الذات �� السردي

رة؟ الو�ائية املعاص

ة كيف نقرأ املمارس

دا التجر�بية �عي

"الزم�انية"عن 
الو�ائية 

Chronotop
Épidémiologique

هل بإم�اننا 

د�ي التبش�� بنوع أ

جديد، انطالقا من
تراكم التجارب 

ة؟ الروائية الو�ائي

�ساؤالت البحث-

خالصة البحث-

رصد
لمستوى رصد

ُّ
�

َ
ش

َ
املعاصرةو�ائيةالالسردية��التجر��يالو���

مقار�ة
التمقار�ة

ُ
مث

َ
األو�ئةنزم��التجر��يالروائيعندالذاتيةالت

تحليل
ْمِ�ِ�يِقيبحّسٍ ا�جائحةاستشرفتو�ائية؛روائيةنماذجتحليل

َ
أ

تحديد
لراهنةاالسياقيةالُرؤىضمناملعاصر الروائياملشروعتحديد

أهداف البحث-

اإلجرائيةالبحثآليات-

ومن�جيتھضبط حدود البحث السردي

وموضوعية ع�� مختلف مراحل البحث منظمةطر�قة تفك�� اعتماد 

ئيةالروائية الو�اتتناسب مع تحليل التجر�ة اعتماد آليات من�جيٍة 

.نية أخرى لإلفادة م��ا �� حقول معرفية و��سابينيا؛ �عميم نتائج البحث 

د�ياالجتما�� �� النقد األ آليات املن�ج 

..الثقا�� النقدآليات 

..نظر�ة القراءة والتلقي

البحثمن�جية-
اعتمَد البحث آليات من�جية متعّددة، بتعدد سياقات البحث ومراحلھ

البحثنتائج-

املراجع الرئيسية-

 الشكر والتقدير  -
ّ
. مةملكتب نائب مدير ا�جامعة لألبحاث، و�ل ا�جهات املشرفة واملنظ

ي��اعامل��املعاناةسردثقافةتكريسع��الو�ائيةالروايةَعَملت..

التفر�قال ا�جمعع��القدرةالو�ائيالروائيللمتخيل..

الو�ائيةالروايةمبيعات��جداكب��ةز�ادةإ��االحصاءاتأشارت

دقيقةاناتو�يوحيثياتمقار�ات،ع��مب�ياستشرا��نصالو�ائيالسرد

لتار�خوابالراهنالو��منظور منالتجر�بلعبةاملعاصرةالسرديةدخلت

1،2009طالعر�ي،الثقا��املركز -اآلدابدار أمر��ا،رواية:جابرر�يع.1
1،2012طب��وت،السا��،دار ،76إيبوالرواية:السرتاجأم�� .2
)الفر�سيةباللغة(حديثةأخرى وطبعات،1947باريس،غاليماردارالطاعون،رواية:�اموألب�� .3
)واإلنجل��يةالفر�سيةباللغة(حديثةأخرى وطبعات،1981أ،.م.وبوك،بوكيتالظالم،عيون رواية:كون��دين.4
2003القاهرة،1طللثقافة،األع��ا�جلسخزندار،عابدتر السردي،املصط�ح:برا�سج��الد.5
2012،فر�سا،غارنييھوالنظر�ات،والنماذجاألمب��يقيةالتنو�ر،فسيولوجيا:د�شينوفرا�سواز.6

7. HH..  GG  GGaaddaammeerr..VVéérriittéé eett  mméétthhooddee »»  EEDD  sseeuuiill –– 11996600  
88.. JJoohhnn  BBrraannnniiggaann,,  NNeeww  HHiissttoorriicciissmm  aanndd  CCuullttuurraall  MMaatteerriiaalliissmm,,  PPaallggrraavvee  MMaaccmmiillllaann,,  22000033..
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 موضوعة القهوة في الشعر النبطي والشعر العربي القديم: دراسة موازنة 
. حمد عبيد العجميد  

كلية اآلداب -قسم اللغة العربية وآدابها  

 ملخص: 
عرب قبل اإلسالم، والثثثانثي إسثالمثي مثتثكخثر، ولثكثن الثثثقثافثتثيثن ال والمسوغ لهذه المحاولة هو أننا نتعامل مع نتاج شعري لفرعين من الثقافة العربية أحدهما قديم جاهلي أو إسالمي مبكر يعكس صورة لثقافة. هذه الدراسة كشف جانب من جوانب الداللة الرمزية للقهوة في الشعر النبطي وتشابه تلك الرمزية مع رمزية الخمر في الشعر العربي القديم تحاول

قهوة في الشعر النبطي بموضوعة الخثمثرة فثي الشثعثر الثعثربثي الثقثديثم ال افية تقريبا )شبه الجزيرة العربية( وأحاطت بهما ظروف اجتماعية وسياسية متشابهة إلى حد كبير. وقد كشفت هذه الدراسة مدى تكثر موضوعةجغرتتشابهان في كونهما شفاهيتين أو تغلب عليهما السمة الشفاهية. واألهم من ذلك أن الثقافتين تتشابهان من حيث النشكة في نفس البقعة ال
شعر العربي القديم.  ال فكصبحت القهوة قادرة على ملء ذلك الفراغ الذي تركته الخمر فظهرت في الشعر النبطي مرتبطة بذات الموضوعات التي ارتبطت بها الخمرة في

 تمهيد:
القهوة التي ندرس موضوعتها في الشعر النبطي هي ثمرة شجر البن التي تُحمس أو تُحمص في أداة تسمى "المحممماس" وتُمطمبمآ فمي  نم م  
تسمى "الدل " وتُسكب للشارب في الفنجان ويسمى "الفنجال". تتعدد أسباب تسم   القهوة بهذا االسم لكنها على األرجح سمم مب بمهمذا االسمم 

  ألنها تقهي، أي تعزف بشاربها عن الطعام ولذلك سم ب الخمر أيضا بهذا االسم لذات السبب.

 أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين رمزية الخمر في الشعر العربي القديم ورمزية القهوة في الشعر النبطي، ونثحثاول فثي هثذا الصثدد 
اإلجابة عن تساؤالت عدة: َكيَف َحلَّت موضوعة القهوة في الشعر النبطي محل موضوعة الخمر في الشعر العربي القديم؟ ما الذي يجعل 
القهوة الموضوعة األنسب لتسد مسد الخمر في القصيدة النبطية؟ كيف اتفق للقهوة في الشعر النثبثطثي أن تثحثمثل ذات الثرمثزيثات الثتثي 
تحملها الخمر في الشعر العربي القديم؟ لماذا تستدعي موضوعة القهوة في القصيدة النبطية وموضوعثة الثخثمثر فثي الثقثصثيثدة الثقثديثمثة 
موضوعات أخرى كالمرأة والجود والكرم والشجاعة والموت والهم والفرح والسرور رغم تباعد بعض تلك الموضوعات؟ إلى أي مثدى 

 تكثر التعبير عن موضوعة القهوة بالتعبير عن بموضوعة الخمر في الشعر العربي القديم؟ 

 منهجية الدراسة:
يحاول هذا البحث تقديم دراسة ثقافية لنوعين من الشعر العربي فنحاول كشف جانب من جوانب داللة ورمزية القهوة أو )فنجان( القهوة 
في الشعر النبطي بشكل عام والشعر النبطي المنظوم خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على وجه الخصوص، ونحاول كذلثك أن 

جثت نعقد مقارنة بين تشابه تلك الرمزية مع رمزية الخمر في الشعر العربي القديم. إن الثقافة التي أنتجت الشعر النبطي والثقافة التي أنت
الشعر القديم تتشابهان من حيث النشكة في نفس البقعة الجغرافية تقريبا وتحيط بهما ظروف ثقافية وسياسيثة مثتثشثابثهثة إلثى حثد كثبثيثر، 
ونقصد بذلك شبه غياب للمؤسسات التعليمية وكذلك شبه غياب للدولة المركزية. فتحاول هذه الدراسة كشف دور موضوعة الثقثهثوة فثي 
الشعر النبطي وأبعادها الثقافية ومناقشة أسباب كل ذلك التشابه مع موضوعة الثخثمثر فثي الشثعثر الثعثربثي الثقثديثم وخصثوصثا الشثعثر 
 الجاهلي. ولتحقيق ذلك ستتم االستفادة من الدراسات التي تناولت الخمر في الشعر العربي القديم بغية مقارنتها بنماذج من الشعر النبطثي

الموجود في مصادر متعددة مثل تلك الدواوين التي جمعها المشتغلون في جمع الشعر النبطي. يكتي هذا الثبثحثث ضثمثن األبثحثاث الثتثي 
تقارن بين الشعر النبطي والشعر العربي القديم. فهذا النوع من الدراسات يحاول تقديم فهم أفضل للشعر النبطي والشعر العثربثي الثقثديثم 

 معا لتشابه الثقافتين إلى حد جعل بعض الباحثين يرى بكن أحدهما وليد اآلخر واستمرار له. 

 التوصيات:
حاولنا في هذه الدراسة أن نعقد موازنة بين موضوعة واحدة في الشعر النبطي وأخرى في الشثعثر الثعثربثي الثقثديثم.  وهثذا الثنثوع مثن 
الدراسات ينتمي إلى حقل بحثي خصب يستحق من الباحثين بذل الجهد العلمي الستكشاف النقاط التي يلتقي فيها الشعر النبطي مع الشعثر 

 العربي القديم لنتحصل على فهم واسع للثقافة العربية التي أنتجت ذلك الشعر. 

 المراجع:
)سج ع جم ل الجب لي، محقق(. دار صادر للطباع  والنشر. ديوان أم   بن أبي الصلب(. 8991ابن أبي الصلب، أم  . )

 (. دار صادر.3)ول د عرفات، محقق(. )ط.  ديوان حسان بن ثابب(. 2182ابن ثابب، حسان. )
)إبراه م الخالدي، محقق(. شرك    المختلف للنشر  ديوان الفارس الش آ تركي بن حم د(. 2111ابن حم د، تركي. )

 والطباع .
. جداول للطباع  والنشر والتوزيع. من التاريآ الثقافي للقهوة والمقاهي(. 2182األرناؤوط، محمد. )
)محمود إبراه م محمد الرضواني، محقق(. وزارة الثقاف  والفنون  ديوان األعشى الكب ر(. 2181األعشى، م مون. )

 واآلداب.
.812-77(، 3، )مجل  ع ون المقاالترمز الخمر في الشعر العربي القديم.  (.8911بريري، محمد. )

 . مؤسس  الرسال .الشعر الجاهلي: خصائصه وفنونه(. 8912الجبوري، يح ى. )

(. ذات السالسل. 2، 8( )الجزء 2)ط.  خ ار ما يلتقط من شعر النبط(. 8918الحاتم، عبد هللا. )
(. المجمع الثقافي. مؤسس 2(. )الجزء 8)ط.  الشعر النبطي في منطق  الخل ج والجزيرة العرب  (. 8991الحسن، غسان. )

 الثقاف  والفنون.

(. المجموع  اإلعالم   العالم  .8(. )الجزء 2)ط.  قالب الصحراء(. 2111الحمد، بدر. )
. قص دة من أشهر ما ق ل في تراث القص دة النبط   011المعلقات النبط  : اقتراح غ ر ملزم: (. 2117. )إبراه م ،الخالدي

 .مانش ب للدعاي  واإلعالن
 )كرم البستاني، محقق(. دار صادر ودار ب روت. ديوان النابغ  الذب اني(. 8913الذب اني، زياد. )

)لجن  التحق ق في الدار العالم  ، محقق(. الدار العالم   للطباع . شرح المعلقات السبع(. 8993الزوزني، الحس ن. ) 
 . المركز الثقافي العربي في الرياض.غواي  االسم: س رة القهوة خطاب التحريم(. 2188السريحي، سع د. )
 (. مطبع  اآلباء ال سوع  ن.1. )الجزء األدب في حدائق العرب(. 8983ش خو، رزق هللا. )

. الشبك  العرب   لألبحاث الصحراء العرب   ثقافتها وشعرها عبر العصور: قراءة أنثروبولوج  (. أ2181الصويان، سعد. ) 
 والنشر. 

أيام العرب اآلواخر: أساط ر ومرويات شفه   من شمال الجزيرة العرب   مع شذرات مختارة ب(. 2181الصويان، سعد. )
 الشبك  العرب   لألبحاث والنشر.. من قب ل   ل مرة وسب ع

(. دار المعارف.1)أحمد محمد شاكر، وعبد السالم هارون، محقق(. )ط.  المفضل ات(. 8979الضبي، المفضل. ) 
 )مرسل فالح العجمي، محقق(.  فاق للنشر. كتاب الحماس (. 2181الطائي، حب ب. )
)محمد جبار المع بد، محقق(. وزارة الثقاف  واإلرشاد. سلسل  كتب  ديوان عدي بن زيد العبادي(. 8911العبادي، عدي. )

 التراث. 
. إصدارات دار الملك عبد كلمات قضب: معجم بألفاظ اختفب من لغتنا الدارج  أو كادت(.  2112العبودي، محمد. ) 

 العزيز. 
 . دار  فاق للنشر. النخل  والجمل: عالقات الشعر النبطي بالشعر الجاهلي(.  2182العجمي، مرسل. ) 
)قاسم بن خلف الرويس، محقق(. جداول للنشر والترجم  والتوزيع. مخطوط  العسافي(. 2183العسافي، محمد. ) 

(. دار الفكر 8(. )الجزء 3)محمد أبو الفضل إبراه م، محقق(. )ط.  الكامل في اللغ  واألدب(. 8997المبرد، محمد. )
 العربي. 

جامع  . مجل  كل   الدراسات اإلسالم   والعرب   للبن ن بالقاهرة (. أبو محجن الثقفي ح اته وشعره.8997مبروك، محمد. )
 .11-9(، 81)01األزهر، 

. دار القلم. التراث الشعبي (.8997) .مجموع  من أساتذة قسم االجتماع بجامع  اإلمارات العرب   المتحدة
 . الرافدين للطباع  والنشر والتوزيع. قب ل  بني خالد في التاريآ(. 2119الناصري، أحمد. ) 

 . مؤسس  حورس الدول  . القهوة العرب  (. 2119النعماني، خلفان. )
)إبراه م صالح، محقق(. ه ئ  أبو ظبي  ديوان عبد هللا بن العجالن النهدي: أقدم المت م ن العرب( 2119النهدي، عبد هللا. )

 .للثقاف  والتراث، دار الكتب الوطن  
)إبراه م حامد الخالدي، محقق(. شرك  المختلف للنشر  ديوان الفارس الش آ مشعان الهذال(. 2111الهذال، مشعان. )

 والطباع . 
Mauss, M. )2111(. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies )W. D. 

Halls, Trans(. W. W. Norton. )Original work published 8911(. 
Smith, W. )8192(. Lectures on The Religion of The Smites: First Series The Fundamental In-

stitutions. Adam and Charles Black. 
Stetkevych, S. (1993). The Mute Immortals Speak: Pre-Islamic Poetry and The Poetics of 

Ritual. Cornell University Press.  

 خاتمة:
ما سمح للقهوة بكن تكون المشروب المؤهل ليحل محل الخمر هو أن القهوة والخمر ليسا كالماء مشروب ضروري للحياة، بل هما 

مشروبان يعدان للرفاهية والتكريم لذلك اقترنا بترفيه الضيف وبتكريم الرجل الشجاع والرجل الجواد على فعالهما. أما بالنسبة 
الرتباط القهوة والخمر بالموت والحياة فذلك ألنهما يعدان مشروبا طاقة ورفاهية، ففقدهما يعني فقد القدرة على التمتع بالرفاهية، 

 ويعني ذلك الموت والحصول عليهما يعني االحتفاء باستمرارية الحياة والنجاة من الموت.

إن الصراع على حيازة الخمر أو القهوة واالحتفاء بكحدهما ليس مجرد صراع على الطعام أو الشراب أو الحدود أو حمى القبيلة لكنه 
 صراع وجودي حول الكرامة والسلطة وقوة الفرد والجماعة. 

 تنويه وشكر:
 AA02/18تم دعم هذا العمل من قبل قطاع األبحاث في جامعة الكويت مشكوًرا، مشروع بحث رقم 

. 171هذا البحث منشور في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد 

 بيانات االتصال:
Hamad.alajmi@ku.edu.kw 



ألبــحــاث ا قــطــاع 
PB

7 6

المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

وتحقیقدراسة واألخبار نزھة األخیار و مجمع النوادر 
حمد مسلط الھاجري/ المؤلف  د

قسم لغة العربیة وآدابھا–كلیة اآلداب 

:المنھج 
 سار التحقیق  للكتاب وفق المنھج االتي.
صالً اعتماد نسخة مكتبة جابر األحمد في الكویت أ
واثبات ) 54(إلى ) 1(شرعت في نسخ األلواح من
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 تاقالعلا

 ةیناكملا ةیضرملا ةیسایقلا ةیصخشلا ةینامزلا ةینیدلا ةیراشإلا

الحقول الداللية في الشعر الكويتي المعاصر
)الشاعر صقر الشبيب نموذجًا(

دانة صالح الرشيدي

بإشراف: د. علي محمود الّصراف

كلية اآلداب - قسم اللغة العربية وآدابها

الملخص

يعكــف البحــث عــى دراســة الحقــول الدالليــة يف الشــعر الكويتــي املعــارص )الشــاعر صقــر الشــبيب منوذًجــا(، وتقــوم نظريــة 
الحقــول الدالليــة عــى أســاس جمــع الكلــات املبعــرة ذات املعــاين املتقاربــة واملالمــح الدالليــة املشــركة وتصنيفهــا يف حقــول 
أو مجــاالت دالليــة تربــط بينهــا، وتوضــع تحــت لفــظ عــام يجمعهــا وال تفهــم إال مــن خاللــه، إذ يتطلــب فهــم معنــى كلمــة 
مــا فهــم مجموعــة الكلــات املتصلــة بهــا دالليــا، والغايــة مــن الدراســة هــي الكشــف عــن خــواص الشــعر الكويتــي املعــارص، 
ــع  ــا املجتم ــم به ــي يهت ــواع املجــاالت الت ــة للشــاعر، وأن ــات الداللي ــة االهتام ــة إىل معرف ــه، باإلضاف ــع وثقافت ــم املجتم وفه
الشــعري الكويتــي املعــارص، وذلــك مــن خــالل تصنيــف األلفــاظ يف حقــول دالليــة، ودراســة العالقــات الدالليــة فيــا بينهــا مــع 

إخضاعهــا للتحليــل التكوينــي. 

وتشــتمل الدراســة عــى ثالثــة فصــول، يقــدم أولهــا ترجمــة للشــاعر، والثــاين: يقــدم تعريفــا للنظريــات، ويصنــف األلفــاظ 
الــواردة يف الديــوان داخــل حقــول دالليــة، ثــم تطبيــق التحليــل التكوينــي عــى ألفــاظ حقــول الديــوان، والثالث: يبــن العالقات 

الدالليــة بــن األلفــاظ يف الحقــول املَُصنَّفــة، مــع خامتــة تضــم أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج.

أسئلة بحثية تجيب عنها األطروحة:

ــبيب يف  ــر الش ــاعر صق ــا الش ــي واجهه ــات الت ــة والعقب ــروف الحياتي ــرت الظ ــف أثَّ * كي
ــعره؟ ــى ش ــت ع ــف انعكس ــق؟ وكي ــره العمي ــخصيته وفك ــكيل ش تش

* إىل أي مــدى أســهم كل ذلــك يف تكويــن ثــروة لغويــة ضخمــة لديــه جعلــت لــه صوتــاً 
شــعرياً منفــرداً؟ وكيــف أثَّــرت عــى شــعره وجعلــت لــه بصمــة واضحــة يف الثقافــة واألدب 

الكويتــي عامــة والشــعر الكويتــي املعــارص خاصــة؟
* مــا أنــواع املجــاالت الدالليــة التــي يهتــم بهــا املجتمــع الكويتــي املعــارص؟ ومــا خواصــه؟ 

وكيــف صــوَّره الشــاعر تصويــراً دقيقــاً بحيــث أوضــح العالقــة بينــه وبــن مجتمعــه آنــذاك؟
ــن  ــة ب ــم هــذه العالق ــي يف املســاهمة يف فه ــل التكوين ــة التحلي ــا مــدى نجــاح نظري * م
الشــاعر ومجتمعــه وثقافتــه وفقــا لأللفــاظ اللغويــة التــي تجلّــت يف معجمــه الشــعري؟ وإىل 
أي حــد ســاهمت هــذه النظريــة يف الكشــف عــن الغــزارة املعرفيــة التــي تقدمهــا األلفــاظ 

بعــد وضعهــا يف حقولهــا الدالليــة؟
* كيــف أســهمت نظريــة الحقــول الدالليــة يف تحديــد أماكــن األلفــاظ وفقــا لحقولهــا؟ ومــا 

العالقــات الدالليــة التــي كشــفت عنهــا؟

رسم تشجيري ألحد الحقول الداللية لديوان الشاعر صقر شبيب

النتائج:

ــاة التــي عاشــها الشــاعر والعقبــات التــي واجههــا أســهمت يف تشــكيل  - إن الحي
شــخصيته الحكيمــة وفكــره العميــق وانعكســت عــى شــعره، مــا جعــل لــه بصمــة 

واضحــة يف الثقافــة واألدب الكويتــي عامــة والشــعر الكويتــي املعــارص خاصــة. 
- كشــفت الدراســة عــن وجــود فجــوة بــن املجتمــع الكويتــي واملكفوفــن وفقــاً 
َ أن املجتمــع ال يعــرف كيفيــة التعامــل مــع الكفيــف  لطــرح الشــاعر آنــذاك، إذ تبــنَّ

مــا أثَّــر عليــه يف جوانــب عــدة.
- أســهمت نظريــة الحقــول الدالليــة يف تحديــد أماكــن األلفــاظ وفقــاً لحقولهــا، إذ 

ال تســمح بتكــرار اللفــظ داخــل أكــر مــن حقــل بــذات املعنــى.
- كشفت العالقات الداللية عن ترابط ألفاظ الحقول.

ــي  ــة الت ــزارة املعرفي ــن الغ ــف ع ــاظ يف الكش ــي لأللف ــل التكوين ــهم التحلي - أس
ــة. ــا الداللي ــا يف حقوله ــد وضعه ــاعر بع ــاظ الش ــا ألف تقدمه

للشــاعر،  الدالليــة  االهتامــات  عــن  الدالليــة  الحقــول  نظريــة  كشــفت   -
ــي  ــعري الكويت ــع الش ــا املجتم ــم به ــي يهت ــة الت ــاالت الداللي ــواع املج باإلضافة ألن

املعــارص. 
- أســهمت الدراســة يف الكشــف عــن خــواص الشــعر الكويتــي املعــارص؛ إذ يتنــاول 
موضوعــات عــدة مثــل: اعتــزال الناس)الرغبــة يف العزلــة( والحــب واملــرأة ... إلــخ، 

كــا أنــه صــورة حيَّــة ألحــداث العــر السياســية وغــر السياســية، وتصويــر دقيــق 
لبيئــة الكويــت وللشــاعر وللمجتمــع آنــذاك.

ــر  ــد صق ــد جاه ــا، فق ــه وثقافته ــاعر ومجتمع ــم الش ــة يف فه ــهمت الدراس - أس
يف محاربــة الجهــل، وكان شــديد الحــرص يف الســعي نحــو التطــور والتجديــد عــى 
املســتوى الخــاص مــن خــالل شــغفه بطلــب العلــم واملطالعــة، وعــى املســتوى العام 
مــن خــالل قيامــه بإعطــاء الــدروس ألفــراد مجتمعــه فيــا يخــص اللغــة العربيــة، 

وبعــض الخطــب التــي تكشــف للمجتمــع تعاليــم دينهــم.
- إن الكفيف لديه القدرة عى ُصنع مجد لوطنه، فهو عنر فعال يف مجتمعه.

األهداف:

ــواص  ــن خ ــف ع * الكش
ــارص. ــي املع ــعر الكويت الش

* فهــم املجتمــع الكويتي 
وثقافته.

* معرفــة االهتامــــــات 
الدالليــة للشــاعر. 

* معرفــة أنــواع املجاالت 
ــع  ــا املجتم ــم به ــي يهت الت
الكويتـــــي  الشعـــــــري 

املعــارص.

مثال لعالقة التضاد المتدرج

املوجودات

↓
الحية

↓
اإلنسان

↓
صفات اإلنسان

                                   

       ُمحب                  َصب                عاشق                 مستهام

المقدمة
يالحــظ أن أكــر الدراســات تــرف اهتامهــا إىل تتبــع مســرة الحركــة الشــعرية يف الكويــت وفــق املنظــور النقــدي والتحلييل، 
وقليــال مــا يذهــب االهتــام إىل الجانــب اللغــوي، وتطبيــق النظريــات اللغويــة الحديثــة عــى الــروة اللغويــة الشــعرية يف 
ديــوان الشــاعر، وتحــاول هــذه الدراســة أن تخــرج عــن هــذا الواقــع بــأن تُوّجــه موضــوع البحــث إىل دراســة الــروة اللغويــة يف 
الشــعر الكويتــي املعــارص )الشــاعر صقــر الشــبيب منوذًجــا(، وذلــك مــن خــالل تصنيفهــا يف حقــول دالليــة، ودراســة العالقــات 

فيــا بينهــا مــع إخضاعهــا للتحليــل التكوينــي.

ويتميز الشاعر الذي وقع عليه االختيار مبا يأيت: 
أوالً: أنَّ له صوتا شعريا متفردا، باإلضافة إىل مكانته املرموقة يف حركة الشعر الكويتي. 

ثانياً: برز يف حقبة متثل النقلة الكربى يف تاريخ الكويت.
ثالثاً: متكن من بلوغ منزلة علمية كبرة بالرغم من كونه كفيفاً.

رابعاً: كانت له بصمة واضحة يف الثقافة واألدب الكويتي عامة، والشعر الكويتي املعارص خاصة. 
خامساً: ترك بن أيدينا ثروة من الشعر استطعنا الوصول إليها.

↓ ↓ ↓ ↓

المراجع
1 - األنصــاري، عبــد اللــه زكريــا. )1975(. صقــر الشــبيب وفلســفته 

يف الحيــاة. الكويــت: املطبعــة العريــة.
2 - أوملــان، س. )د. ت.(. دور الكلمــة يف اللغــة )كــال محمــد بــر، 

مرجــم(. القاهــرة: مكتبــة الشــباب.
3 - باملــر، ف. )1981(. علــم الداللــة )مجيــد عبــد الحليــم املاشــطة، 

مرجــم(. العــراق: الجامعــة املســتنرية.
4 - حســام الديــن، كريــم زيك. )د. ت.(. التحليــل الــداليل إجراءاتــه 

ومناهجــه. د. ن. 
5 - الخــويل، محمــد عــيل. )2001(. علــم الداللــة علــم املعنــى. 

األردن:دار الفــالح للنــر والتوزيــع.
ــوب  ــه يعق ــدم ل ــده وق ــوان: أع ــر. )2008(. الدي ــبيب، صق 6 - الش

يوســف الغنيــم )ط. 2(. الكويــت: مؤسســة جائــزة عبــد العزيز ســعود 
البابطــن لإلبــداع الشــعري.

7 - الــراف، عــيل محمــود. )2009(. األلفــاظ املحدثــة يف املعاجــم 
العربيــة املعــارصة. القاهــرة: عــامل الكتــب.

ــة )ط. 7(. القاهــرة:  ــم الدالل ــار. )2009(. عل 8 - عمــر، أحمــد مخت
عــامل الكتــب.

skyq8@windowslive.com 
@dalrashidi2

منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي.
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Najahalzayidi@ku.edu.kw: البريد اإللكتروني67040153: نقال

آليات السبك يف خطابات مسو أمري دولة الكويت
الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح خالل العامني

م  2019/2018

:امللخص
لماا لذا ا الخطاباات 2019-2018بيان آليات السبك في خطابات سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح خالل العاامين 

.من أهمية كبرى في اآلونة األخيرة نظرا لتأثيرها القوي ومعاصرتذا لألحداث الجارية والتنوع فيذا وفي مناسبتذا وموضوعاتذا
:متهيد

لباحثيناشغلتالتيالمذمةالقضايامنالنصيةاللسانياتقضيةتعد
تحليلفيبالغةفائدةالمنذجه اويحققالنصياللغةعلمفي

.فةالمختلومضامينذاالنصوصأنواعفيوالنظروفذمذا،النصوص
بينوالعالقاتوتماسكهالنصوانسجامالتواصلبأركانالنصوعالقة
.الكاملةالنصوحدةخاللمنإاليتأتىال لكوكلالجمل

:مشكلة البحث
أننااي بوصاافي باحثااة عربيااة مساالمة حينمااا أدرك أهميااة نظريااة مااا •

فااي القاارآن الكااريم حتااى إ ا وجاادت اتتبعذاااأحاااول أول مااا أحاااول أن 
غياااري قاااد تناولذاااا أهااارع إلاااى النصاااوص المذماااة كالحاااديث الشاااري  

. مذمةوالنصوص األدبية وغيرها من النصوص كالخطابات السياسية ال
تاأثير إن الخطابات السياسية في اآلونة األخيارة تحظاى بأهمياة كبارى و
ت لتناوع اللقا اءات قوي، وخطابات سمو أمير الكويت بشاكل خااص، نظارا

.التي ألقيت فيذا وقوة تأثيرها في المتلقي
: األهــــداف

ويتالكأميرسموخطاباتفيباإلحالةالنحويالسبكآلياتبيان-1
.2019–2018العامينخالل

لكويتاأميرسموخطاباتفيبالتكرارالمعجميالسبكآلياتبيان-2
.2019–2018العامينخالل

صيةالنبالدراساتالدخولفيبنوعيهاإلحصاءقيمةعلىالتأكيد-3
.المذمةاللغويةللنصوص

ت وموضشكالت األميرسموخطاباتفيالنصيالتماسكإثبات-4 .وعا
:منهجية البحث

.والجزئيالكاملالحصرعلىالمعتمدالوصفيالمنذج
ت (13)علىالدراسةطبقت:الدراسةعينة خطاباتجميعهيخطابا
..2019مارسنذايةحتى2018ينايرأولمناألميرسمو

:النتائـــــــــــج
يالنصالسبكفيوالتكراراإلحالةأثرعنالكش محاولةخاللمن
ت (13)2019–2018العامينخاللاألميرسموخطاباتفي خطابا

:أنيتضح
.السبك من أهم ما يحفظ للنص نصيته: أوالت 
ت  دة فاي تعار  لتطبيق معايير نصاية علاى النصاوص السياساية فائا: ثانيا

.توجذات منشئ ه ا النص ومكنونات نفسه
ت  لنصااية فااي تتبااع وسااائل ا( الكاماال، والجزئااي)اسااتخدام اإلحصاااء : ثالثااا

ت كانت له فوائد كبيرة فاي ضا ت والسبك النصي خصوصا بط النتاائج عموما
وإمكانياااة ساااحبذا علاااى غيرهاااا مااان الخطاباااات والقااادرة علاااى التنبااا  

.بالخطابات المستقبلية
ت  ت فعااال فاي تماساك خالنحوي أسذم السبك : رابعا طاباات باإلحالاة إساذاما

. سمو األمير
ت  معجمي فاي كان للتكرار قيمة داللية ونصية في تحقيق السبك ال: خامسا

. خطابات سمو األمير

:التوصيـــــــــات
:فئتينإلىالبحثه اتوصياتتتوجه
و: األول ت أن يتحاار  ا مااا توجيااه عنايااة ماان يصااوخ هاا ا الخطابااات لغويااا
-:يلي
.االنتباا إلى معطيات اإلحصاء-1
.االهتمام باإلحاالت النصية والداخلية والخارجية-2
.االهتمام بالتكرار-3
.بناء الخطابات وفق معايير التماسك النصي المختلفة-4

تنوعاة توجيه عناية الباحثين أن يقوموا بعمال دراساات لغوياة م: الثاني
. لخطابات سمو األمير

. شخصي: متويل البحث
:املراجــــــــــــع

لسانياتفياألساسيةالمصطلحات.(2009).نعمانبوقرة،-
.الحديثالكتبعالم.معجميةدراسةالخطابوتحليلالنص

:وتعليققراءة.اإلعجازدالئل.(2004).عبدالقاهرالجرجاني،-
.الخانجيمكتبة(5ط،)شاكر،محمد

الدرسفيجديداتجااالنصنحو.(2001).أحمدعفيفي،-
.الشرقزهراءمكتبة.النحوي



اآلداب 

ألبــحــاث ا قــطــاع 
PB

9

E-mail::n.al-habshi@hotmail.com Mobile:99766484

السفیرة األمریكیة في بغداد ودورھا جالسبيإبریل 
م 1990في االحتالل العراقي للكویت عام 

نور محمد الحبشي. د
كلیة اآلداب/ قسم التاریخ 

:تمھید
ومنھ�ا الكوی�ت ة للع�راقكبی�رة وخاص�ة بع�د دع�م ال�دول العربی�ةھ�زة عالمی�،م1990حدث احتالل العراق للكویت ع�ام أ
ع�د مح�ل وموقفھ�ا ال�ذي ی)بری�ل جالس�بيإ(رأسھم ىعلوواشنطن ودبلوماسیوھا ىلإوتوجیھ النظر ، یرانإثناء حربھا مع أ

.وترقب وتنظیرشك
:أھداف البحث

ةمریكی��واض��حھ ع��ن دور الدبلوماس��یة األةاعط��اء ص��ور•
ب�ل قةالعراقی�ةمریكی�من غزو الكوی�ت وتط�ور العالق�ات األ

.غزو الكویت
.ةیرانیاإلةمن الحرب العراقیةموقف الوالیات المتحد•
.للكویتمریكیة في الغزو العراقياألةتقییم دور السفیر•

:البحثھمیةأ
لھاوتحلیوواقعیةةمنطقیةبصورحداثاألونقلدراسة

ران،یإمعالحربثناءأةالعراقیةمریكیاألالعالقاتعن
تُداركیفتفُھممریكیةاألةداراإلاستطاعتوھلوبعدھا
تجاھالتھامؤشراتھناككانتوھلبغداد،منالسلطة

اندفاعمنالعراقلھسیؤولماكدتأةمریكیاألةداراإل
تحدیدا؟الكویتتجاهیرانإحرببعد
ً أو ن خ�الل بری�ل جالس�بي م�إمریكی�ة األةدور الس�فیریضا

ل لبالدھ��ا ب��العراق م��ن غ��زو الكوی��ت وھ��ةموقعھ��ا كس��فیر
ةخض��ر لص��دام حس��ین لعملی��الض��وء األىعط��أھ��ي م��ن 

احتاللھ للكویت؟

:الخاتمة
للكویتراقيالعالغزوفيودورھا)جالسبيإبریل(بغدادفيواشنطنسفیرةاألمریكیةالدبلوماسیةتناولتالدراسةھذه
اقالعرغزوتىحیرانیةاإلالعراقیةالحربمنذالعراقیةاالمریكیةالعالقاتبھامرتالتيوالمراحلم،1990عام

.للكویت

:الملخص
) م1990-م1988(الت�ي مثل�ت بالدھ�ا ف�ي الع�راق ب�ین أع�وام ) April Glaspie(جالس�بيتع�د الس�فیرة األمریكی�ة إبری�ل 

ل��ى المنطق��ة ص��احبة تجرب��ة مثی��رة وفق��اً لمق��اییس وأح��داث وقع��ت إب��ان تل��ك الفت��رة المھم��ة لیس��ت فق��ط عل��ى الع��راق، ب��ل ع
.الخلیجیة والعربیة، وكان تأثیرھا أعمق وأوضح على العالم

:ھم المصادرأ
اص�ة عدة مصادر متعلقة بموضوع البحث خىتم االعتماد عل

ك��رین م��ا كت��ب ع��ن تل��ك الحقب��ة م��ن ص��حفیین وسیاس��یین ومف
ح��د ىعل��ةو العربی��ةجنبی��واالس��تعادة بع��دد م��ن الص��حف األ

ً أسواء و ي دعم مریكي التي لھا دور فرشیف األوثائق األیضا
.حداثالوقائع وتقییم األ
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فاطمة سعود السالم. د

بقسم اإلعالم مشاركأستاذ 

كلیة اآلداب

 حالة و االجتماعیة المقارنة نظریة من كل الى الدراسة ھذه تستند

 ھدفتست و .الفرص ضیاع من بالخوف تعني التي و "الفومو"

 مواقع امالستخد النفسیة و االجتماعیة اآلثار على التعرف محاولة

 يف الشباب قبل من المؤثرین متابعة و االجتماعي التواصل

 اتباع لخال من ذلك و .النفسیة صحتھم على ذلك تأثیر و الكویت،

 عینة  لىع االلكترونیة االستبانة أسلوب تطبیق و المسح منھجیة

 و الذكور من ٢٤٠٤(  ٤٢٧٥  بلغت عمدیة احتمالیة  غیر كبیرة

 .كافة الكویت مناطق من الشباب من )اإلناث من ١٨٧١

ملخص

التعرف على أنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي بین الشباب الكویتي•

الكشف عن اكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما بین الشباب•

التعرف على أنماط متابعة مؤثري مواقع التواصل االجتماعي•

نفسیةالتعرف على العالق بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و الحالة ال•

مقارنة التعرف على العالق بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و كل من ال•

الفومواالجتماعیة مع االخرین و حالة 

الفوموالتعرف على عالقة الحالة النفسیة بالمقارنة مع االخرین و حالة •

االجتاعیةالتعرف على عالقة متابعة المشاھیر و المقارنة •

لعدید من استخدام الشباب المفرط لمواقع التواصل االجتماعي یؤدي الى ا

ن االثار السلبیة مثل االحباط و الغیرة و المقارنة االجتماعیة اال ا

مواقع  الدراسات لم تكشف بعد عن اثار متابعة الشباب لمحتوى مؤثري

قا مما و انطال. التواصل االجتماعي و انعكاس ذلك على حالتھم النفسیة

ى سلف تسعى ھذه الدراسة  الى اكتشاف العالقة بین متابعة محتو

 fear of"  الفومو"مؤثري مواقع التواصل االجتماعي و بین حالة 
missing out  اي الخوف من الندم و ضیاع الفرص و المقارنة

ابعة كما تسعى الدراسة للكشف عن تأثیر مت. االجتماعیة مع االخرین

ك فإن حالة و تفسیرا لذل. محتوى المؤثرین على الحالة النفسیة للشباب

والتوتر  تعني الشعور بالخوف من الندم الذي قد یؤدي الى القلق الفومو

بة جدیدة من ان یضیع الشخص فرصة التفاعل االجتماعي او یضیع تجر

وف من و بسبب الخ. او احداث أخرى قد تشعر الفرد بالسعادة و الرضى

واقع یلجأ الناس للتواصل الدائم مع االخرین على م بالفوموالشعور 

 التواصل االجتماعي و الحرص على معرفة اخبارھم و عدم االنقطاع

ین و تؤكد الدراسات ان األشخاص الذ. خشیة فوات الفرص و ضیاعھ 

اكثر من  موالفویعانون من تردي الحالة النفسیة معرضین للشعور بحالة 

شیة غیرھم مما یدفعھم الستخدام مضاعف لمواقع التواصل االجتماعي خ

ي مواقع كما تسعى الدراسة الى اكتشاف أثر متابعة مؤثر. فوات الفرص

 التواصل االجتماعي على الشباب من خالل المقارنة االجتماعیة مع

ة البعض وتعني  المقارنة االجتماعیة مع االخرین بدراسة قابلی. اآلخرین

ردي لمقارنة انفسھم مع االخرین و تؤكد الدراسات ان ھناك عالقة بین ت

ر االفراد الحالة النفسیة و مقارنة الشخص نفسھ باآلخرین بسبب شعو

 .بالتردد و عدم قبول الذات

الخلفیة

المنھجیة

.

FOMO:	The fear	of	missing	out refers	to	the	feeling	or	perception	that	others	
are	having	more	fun,	living	better	lives,	or	experiencing	better	things	than	you	
are.	social	media	sites	like	Instagram

النتائج

الدراسةتساؤالت 

ماعي؟مواقع التواصل االجت) عینة الدراسة(كیف یستخدم الشباب 1.

؟الفوموما مدى شعور الشباب بحالة 2.

سائل ما مدى شعور الشباب بالمقارنة االجتماعیة مع المشاھیر في و3.

؟التواصل االجتماعي

الدراسةفروض 

ل توجد داللة إحصائیة عكسیة بین معدل استخدام مواقع التواص1.

االجتماعي و بین الحالة النفسیة 

والفومتوجد داللة إحصائیة بین معدل الحالة النفسیة و حالة 2.

تماعي توجد داللة إحصائیة بین متابعة مؤثري مواقع التواصل االج3.

و بین المقارنة االجتماعیة مع المؤثرین

تماعي توجد داللة إحصائیة بین متابعة مؤثري مواقع التواصل االج4.

الفوموو بین 

اصل توجد داللة إحصائیة إیجابیة بین معدل استخدام مواقع التو5.

الفومواالجتماعي و حالة 

تواصل معدل استخدام مواقع ال(النتائج الى قبول الفرض األول القائل أن متغیر أشارت 

الحالة (تغیر یؤثر على الحالة النفسیة للشباب، و قبول للفرض الثاني بأن م) االجتماعي

وي فكلما ساءت اذ بینت النتائج وجود ارتباط احصائي ق الفومویؤثر على متغیر ) النفسیة

الث كان متغیر و في نتیجة اختبار الفرض الث. بالفوموالحالة النفسیة ارتفع معھا الشعور 

نة مؤثرا على متغیر المقار) معدل متابعة المؤثرین في مواقع التواصل االجتماعي(

ارتفع  االجتماعیة أي ان كلما ارتقع عدد متابعة المؤثرین في مواقع التواصل االجتماعي

ص على كما كان الفرض الرابع مقبوال و الذي ین. معدل المقارنة االجتماعیة لدى الشباب

 معدل متابعة المؤثرین علي مواقع التواصل(ان ھناك عالقة إحصائیة بین متغیر 

یر و كشفت الدراسة قبول الفرض الخامس القائل ان متغ. الفوموو حالة ) االجتماعي

كلما  حیث تبین ان الفومویِؤثر على حالة ) معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي(

بحالة  ارتفع معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الشباب ارتفع الشعور

. أو الخوف من ضیاع الفرص الفومو

النتائج

توجد داللة إحصائیة بین 

معدل استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي و بین

معدل الحالة النفسیة

توجد داللة 

إحصائیة 

 إیجابیة بین

 معدل استخدام

مواقع 

التواصل 

االجتماعي و 

الفوموحالة 

توجد داللة 

 إحصائیة بین

 متابعة مؤثري

ل مواقع التواص

االجتماعي و 

بین المقارنة 

 االجتماعیة مع

المؤثرین

 توجد داللة إحصائیة

بین معدل الحالة 

وموالفالنفسیة و حالة 

المشاھیراالجتماعي و المقارنة االجتماعیة مع مواقع التواصل 	"فومو
على عینة من الشباب الكویتيدراسة 

األھداف 

 لوصولل المسحي المنھج على تعتمد و الوصفیة البحوث دراسات من الدراسة ھذه تعتبر

 ألن يالوصف المنھج اعتماد تم وقد .فروضھا و الدراسة تساؤالت على علمیة نتائج الى

 و االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي حول معلومات جمع الى تسعى الحالیة الدراسة

 ٤٢٧٥  ةالدراس عینة حجم  بلغ .  االجتماعیة مقارنتھم و سلوكیاتھم على االستخدام ھذا أثر

اقتص قد و .الشباب الكویتیین من )اإلناث من ١٨٧١  و الذكور من ٢٤٠٤(  شابة و شاب

 عمدیة تمالیةاح غیر بطریقة اختیرت و سواھم دون الكویتیین الشباب فئة على العینة رت

 من عینةال اختیرت .أسھل بصورة الشباب الى الوصول العینات من النوع ھذا یساعد حیث

 لشبابا من االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي الى االلكترونیة االستمارة ارسال خالل

google  على باالعتماد forms.و تطوعا باالستبیان المشاركة موضوع مراعاة تم و 

 جابةاالست صدق درجات اقصى الى للوصول المشاركة سریة و خصوصیة على الحفاظ

 تحیزال عدم مراعاة تم انھ الى احتمالیة غیر العینة ان من الرغم على و .المشاركین بین

 .الكویت مناطق جمیع من و الشباب شرائح كافة تمثیل و العینة اختیار في

تساؤالت الدراسة و فروضھا

الخاتمة 

ة و المقارن الفومواالولى و قاعدة للمعلومات حول تأثیر اللبنة الدراسة تشكل ھذه  

بناء علیھا االجتماعیة لمتابعة مؤثري مواقع التواصل االجتماعي في الكویت حیث یمكن ال

. في المستقبل

بین  توصلت ھذه الدراسة ان استخدام مواقع التواصل االجتماعي منتشر بشكل كبیر

ار جانبیة الشباب في الكویت و یؤثر ھذا االستخدام على الحالة النفسیة و یؤدي لعدة اث

و قامت الدراسة باختبار مقیاس المقارنة . أخرى مثل التوتر و العزلة و االحباط

وف و ھو الخ الفومواالجتماعیة مع مؤثري مواقع التواصل االجتماعي و اختبار مقیاس 

قارنة مع من فوات الفرص و اللحاق باآلخرین و بینت النتائج ان الشباب یعانون من الم

 مؤثري مواقع التواصل االجتماعي و یؤثر كل من معدل استخدامھم لمواقع التواصل

لى االجتماعي و عدد المؤثرین الذین یتابعونھم و مدى رضاھم عن محتوى المؤثرین ع

لحالة كما بینت الدراسة ان المقارنة مع المؤثرین تؤثر على ا. معدل شعورھم بالمقارنة

ب عند متابعة حیاة و قد یرجع السبب للضغط النفسي الذي یشعر بھ الشبا. النفسیة للشباب

مما یولد  المشاھیر المثالیة و المشتریات باھظة الثمن التي یعكف المؤثرین على نشرھا

.اإلحباط و الشعور بعدم اإلنجاز و العجز و الغیرة

توجد داللة 

ابعة إحصائیة بین مت

مؤثري مواقع 

التواصل 

االجتماعي و بین 

الفومو

نتائج اختبار الفروض
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رشدطبیعة الحجاج المنطقي والفلسفي بین الغزالي و ابن
محسن المعلم / المؤلف  د

قسم الفلسفة–كلیة اآلداب 

:منھج الدراسة
تعتم����د الدراس����ة عل����ى التحلی����ل والنق����د المعرف����ي

یة للموضوع و ذلك بغرض إظھار الجذور التاریخ
.والبنیة المعرفیة للموضوع

س���نقوم أوالً بإنج���از : أم���ا عل���ى مس���توى الخط���ة
القراءات الالزمة وم�ن ث�م تحلی�ل مختل�ف األدوات

والمعطی����ات الض����روریة للموض����وع، ومحورھ����ا 
ي ح��ول اإلش��كالیة المدروس��ة وأخی��راً ص��یاغتھا ف��

.شكل بحث ینشر في أحد المجالت المحكمة
ح��ث ف��ي تطبی��ق نت��ائج الب: وعل��ي مس��توى التطبی��ق

س����یمناراتم����ؤتمر علم����ي وعق����د م����ؤتمرات أو 
س�م و لعرض نتائج البح�ث عل�ى طلب�ة و أس�اتذة الق

ي الكلی���ة ونج���ري جم���الً م���ن الق���راءات لطلبتن���ا ف���
.مقرري مدخل المنطق والتفكیر النقدي

:النتائج
:نتائج عامة: أوالً 
أھمیة الحجاج المنطقي في الفلسفة.
أھمیة الحجاج المنطقي في اللغة.

:ثانیاً نتائج خاصة
 ییر مع�ا( صلة الحجاج المنطقي ف�ي الخط�اب الفلس�في

عقلی���ة خالص���ة تعتم���د عل���ى االس���تدالل م���ن مق���دمات 
).مرتبطة بالنتائج

 اإلقناع دون عنف( صلة الحجاج المنطقي باألخالق(
 الحج���ة و المحاج���ة ( ص���لة الحج���اج المنطق���ي اللغ���ة

).والحجاج

التوصیات
االس��تمرار ف��ي البح��ث ع��ن األس��س المنطقی��ة .1

.للحجاج
نش���ر أبح����اث باللغ����ة العربی����ة ح����ول عالق����ة . .2

.المنطق بالحجاج الفلسفي
.التنظیم ندوات علمیة وفلسفیة في ھذا المج.3
دراس����ة عالق����ة نت����ائج الحج����اج ف����ي الج����دل .4

غ�ة والخطاب الفلسفي و أثره على األخ�الق والل
.والمجتمع

60644496 / Mohsen.almoalem@ku.edu.kw

أھداف الدراسة
لحجاجتقدیم دراسة تحلیلیة نقدیة لطبیعة ا.
 تزای���د دور الحج���اج المنطق���ي ف���ي البح���ث

.العلمي
�ي تباین وإبراز مفھ�وم ودور الحج�اج المنطق

وأثره على الخطاب الفلسفي

طاب الفلسفي تحاول ھذه الدراسة عرض ومعالجة وتحدید األسس المنطقیة لطبیعة الحجاج الفلسفي بین الغزالي وابن رشد واستخدامھ في الخ: أھمیة الدراسة 
. ما یعرض علیھعوىبدمن خالل دراسة وتحلیل الحجاج والذي سنقوم بتحلیل العالقات المنطقیة التي تربط القضایا واألفكار المنطقیة لخلق اعتقاد لدى المخاطب 

د ف�ي  رش�ب�ن ومن خالل ما تناولھ البحث ف�ي طبیع�ة الحج�اج ف�ي جوان�ب منطقی�ة و فكری�ة وكالمی�ة وجدلی�ة وأخالقی�ة للوق�وف عل�ى أص�ل الخ�الف ب�ین الغزال�ي وا
ل�ذا س�نركز . ةة منطقی�لیاستدالالتھما المنطقیة وھل یرجع الخالف بینھما الى الصورة المنطقیة أم إلى المادة المعرفیة التي تشكلت منھا مق�دمات ومنطلق�ات اس�تدال

مك�ن أن یك�ون إلى أي حد یمكن اعتبار موضوع الحجاج طریقة لالستدالل المنطقي و الفلسفي، وإلي أي ح�د ی: بحثنا على تحلیل ما یثیره البحث من تساؤالت وھي
قن�اع دون لإلالحجاج ھو نوعاً من أنواع المنطق الصوري وقائماً على معاییر عقلیة خالصة عادة ما تكون ب�ین شخص�ین وم�ا یتص�ل ب�ھ م�ن أق�وال وقض�ایا وج�دل

ي بین أبو حامد فلسعنف تبدأ بمقدمات ترتبط بھا النتائج بالضرورة، وإلى أي مدى یمكن وضع مبادئ صوریة لمنطق الحجاج الفلسفي وإمكانیة اعتبار الخطاب الف
ص�ول المعرفی�ة ي االالغزالي في القسطاس المستقیم وتھافت الفالسفة وبین رد ابن رشد في تھافت التھافت نموذجاً في الحجاج الفلس�في وذل�ك م�ن خ�الل البح�ث ف�

. سیاس�یة لك�ل منھم�االة ووالوسائل المنطقیة التي یمتلكھا المتناقشان في الجدل و الخطاب الفلسفي و معرفة النسق الفكري انطالقا م�ن البنی�ة الفكری�ة واالجتماعی�
ط�ق رده عل�ى ت ومنھافوإلى اي حد یمكن التعرف على الوسائل المنطقیة ألبي حامد الغزالي وكیف انتقل من مقدمة التھافت الى منطق التھافت وتناولھ لمفھوم الت

.نھمایي بالفالسفة ومن خالل رد ابن رشد على الغزالي فإنھ یمكن التعرف على الصورة المنطقیة للتأسیس لھذا الحوار والجدل بواسطة الحجاج الفلسف
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The Effect of Public Debt on Economic Growth: The Case 
of MENA Region
Anas Kouki and Mohammad Alawin

Economics Department, College of Business Administration

Introduction and objective of the study
External borrowing is common among developing nations to support their development plans due to limited
domestic resources. Public debt is often considered a strategy for bridging the gap between limited domestic
resources and the need for higher economic development. Countries in the MENA region borrow to help address
the fiscal deficits. This study focuses on 12 countries in the Middle East and North Africa. Public debt plays a
significant role in the countries' fiscal policies.

Previous literature found that the impact of public debt on economic development could be critical. In the last few
decades, there has been an increase in public debt from a national or sub-national perspective. As a result of
the increased reliance on public debt to facilitate most national projects, economic development and investment
opportunities have significantly reduced. The explanation of that result is through the 'debt overhang' hypothesis.
It suggests that if a particular nation's external debt is significantly greater than its capacity to reimburse, then
the rising cost of servicing debt could adversely affect any form of investment that will be made (Kobayashi,
2015; Vahram, 2015).

This quantitative study aims to explore the effects of public debt on nations' economic growth in the MENA
region. The MENA nations constitute the target population of the study that is affected by the rising public debt.

This proposed will contribute to the existing studies by performing MENA nations that have recently
demonstrated fiscal deficits are examined using the panel data analysis to understand how they can contribute
to MENA nations' economic development. An increasing number of studies within the realms of economics have
found positive outcomes between public debt and economic development. However, it is influenced by the fiscal
policies which are implemented.

The results indicated that 59 percent of the data could account for the relationship between economic growth 
and public debt (R^2  = 0.5861). It was also observed that there was a strong significant relationship between 
economic growth and public debt with a coefficient of F(6,137)=32.34,p < 0.05. The independent variables 
demonstrated that there was a varying influence on the dependent variable, economic growth.

The tests for stationarity of the regression functions find significant time effects. A Hausman test’s correlation
between the variables shows the benefits of the cluster's fixed-effects over the random-effects Pooled OLS
estimation. Thus, the fixed-effects estimation was applied as the baseline regression to account for the
unobserved heterogeneity.

Y = β0 + β1PD + β2INV + β3OPEN + β4LHC + β5RI + β6EXC + Ut

Concerning the individual variables, it was noted that public debt, total investment, inflation, labor force, and
exchange rate were positively correlated to GDP per capita with a coefficient of 0.0630177, 0.0053255,
0.0020112, 0.000021, and 1.074423, respectively. This is opposed to openness to trade that was negatively
related to GDP. Additionally, it was observed that only openness to trade was not statistically significant, p> 0.05.
This suggests that public debt, total investment, inflation, labor force, and exchange rate significantly contributed
to increasing the economy while openness to trade reduces the economy's ability to growth further.

Methodology and Empirical Results
Twelve MENA countries’ annual economic data from 1980 to 2019 were collected from the World Bank’s World
Development Indicators (WDI) and used in the analysis. In keeping with the literature, the data consists of the
main variables of interest; GDP per capita (Dependent Variable) and total public debt (Independent Variable
(Chiu & Lee, 2017; Mensah et al., 2018; Okoye et al., 2019; Whajah et al., 2019). Moreover, the researcher
added control variables such as inflation, openness to trade, exchange rate, and human capital to the model to
explain other factors that may influence MENA's economic growth.

So, the preliminary model is:

Y = β0 + β1PD + β2INV + β3OPEN + β4LHC + β5RI + β6EXC + Ut

Where Y is the GDP per capita, PD is public debt, INV is total investment, Open is openness to trade, LHC 
human capital, RI is inflation rate, EXC is exchange rate, and Ut is the error term

The parameters to be estimated are β0, β1, β2, β3 ,β4 ,β5 ,β6
Estimating with Ordinary Least Squares (OLS) produces the coefficients that are displayed in Table I.

Conclusion
The study’s purpose is to examine the impact of public debt on the growth of MENA nations' growth for the 
period 1980 – 2019. The MENA nations are selected due to the economic problems they have encountered in 
their attempts to improve. Some of the problems they encountered over the period under study include 
increased over-reliance on oil, wars, reduced oil prices at the global markets, political instability, and the financial 
crisis of 2008. These problems and others have adversely affected the ability to support most of their projects, 
resulting in increased accumulation of debts.

The study shows that there is a significant positive relationship between public debt and economic growth To 
conclude government should improve their debt management in order to achieve the economic reform also the 
fiscal and monetary instruments should be used in the right way to reach the targeted economic growth aligned 
with higher standards of living. 
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Abstract

This study examines the effect of the rising public debt on the development of an economy by considering the institutional factors that affects the public debt among Middle East and North Africa (MENA) 
nation including: Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and United Arab Emirates for the period from 1980-2019. After establishing the long-term 
association between the key variables that affects economic growth, a panel analysis of the estimates was conducted using fixed effect and random effect models. The study found that there is a 
significant relationship between public debt and economic growth according to the fixed effect model. The study suggests that the MENA governments should imply a sound debt management policy, as 
well as invest their debts in infrastructure, education and profitable projects rather than government spending, to empower the economic growth.

Table I. Pooled OLS for the , 1980-2019
GDP Per Capita Coef. Std. Error P>t 95% Conf. Interval

PD .4695615 .0512378 0.000 .3682424 .5708807

INV .0200748 .0025561 0.000 .0150202 .0251293

OPEN -.000332 .0014104 0.000 . 0011305 .002457

LHC -.2193116 .1072399 0.814 -.0031211 -
.0072521

RI .0017893 .0003331 0.001 .0000114 .002448

EXC .0000256 7.19e-06 0.043 -.431371 .0000398

Constant -.6414698 .781552 0.413 -2.186935 .9039955

Total observations are 144.

Table II. Fixed Effect Model, 1980-2019

GDP Per Capita Coef. Std. Error P>t 95% Conf. Interval
PD .0630177 .0431754 0.014 -.0223875 .1484228
INV .0053255 .0021241 0.013 .0011237 .0095272

OPEN -.0000601 .0009241 0.948 -.001888 .0017679
LHC 1.074423 .1429902 0.000 .7915747 1.357272

RI
.0020112 .000254 0.000 .0015087 .0025137

EXC .000021 4.55e-06 0.000 .000012 .00003
Constant -5.009267 1.085029 0.000 -7.155561 -2.862973

Total observations are 144. 
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Introduction and objective of the study
Inflation is of concern to macroeconomists because it is not only directly related to the major macroeconomics
goals as one of them, but it also affects their attainment in one way or another. There has been a rise in public
debt in the MENA region due to political instability leading to economic & financial downturn. Macroeconomic
policies are considered important in the evaluation of public debt on inflation, because the pursuit of these goals
is what leads governments to borrow. Three main goals of macroeconomic policies are to ensure economic
growth that can sustain population, full employment of all factors of production in the economy and a relative
stability of prices. This study focuses on 12 countries in the Middle East and North Africa.

Studies done to find out whether high levels of government spending leading to budget deficits financed by
public debt contributed to excessive money supply and in tandem inflation. Previous literature found mixed
results when it comes to the relationship between public debt and inflation. After evaluating how emerging
economies issue public debt linked to their local currencies mainly by way of indexing, a study found that the
level of public debt increases in periods of nominal exchange rate depreciations (high inflation) and also
reduced vice versa; thus asserted that their relationship is countercyclical in this manner. By this, inflation can
be viewed as an accelerant to public debt in emerging economies that issue public debt based on their
currencies. This relationship thus assumes a possible case scenario that economies can fall into a vicious cycle
in which their insatiable appetites for public debt lead to inflation; which further leads to an increase in borrowing
costs and public debt (Gomez-Gonzalez, 2019).

This quantitative study aims to explore the impact of public debt on inflation in the MENA region. MENA
countries are the target of the study due to a rise in public debt in MENA region due to political instability as well
as drop in oil prices.

The study uses panel data analysis to fully understand the impact of public debt on inflation in MENA. Previous
studies have found a variety of results with a direct, indirect and insignificant relationship between public debt
and inflation. However, it is impacted by the monetary and fiscal policies which are implemented.

The results indicated that 29 percent of the data could account for the relationship between inflation and public 
debt (R^2  = 0.2984). It was also observed that there was an insignificant relationship between inflation and 
public debt. The independent variables established that there was a varying influence on inflation (dependent 
variable).

Tests for stationarity of the regressions functions were performed and found significant time effects. The
Haussmann test correlation between the variables shows the benefits of the fixed-effects over the random-
effects Pooled OLS estimation. Hence, fixed-effects model estimation was applied to account for unobserved
heterogeneity.

Yij=ß0+ß1(LOGDEBTij)+ß2(MSij)+ß3(LOGGDPij)+ß4(LOGGEXPij)+ß5(LOGEXCij)+ß6(OPENij)+uij

The independent variables showed a variety of relationship. There was a direct relationship between GDP per
capita and openness to trade with inflation. Indirect correlation was observed between inflation and broad
money as % of GDP, debt, exchange rate and government expenditure. In addition to that, the model
demonstrated that debt, GDP per Capita, and government expenditure were not statistically significant, p> 0.05.
This suggests that openness to trade, Broad Money supply to GDP, and exchange rate significantly contributed
to decreasing inflation.

Methodology and Empirical Results
The economic data for the Twelve MENA countries annually from 1980 to 2017 were collected from the World
Bank’s World Development Indicators (WDI) and used in the analysis. The data and variables considered were: ;
Inflation (Dependent Variable) and total public debt (Independent Variable In addition to that, control variables
considered were Broad Money Supply as a percentage GDP per capita, GDP per capita, government
expenditure, exchange rate to US dollars, and openness to trade as a percentage of GDP to explain other
factors that may impact MENA's inflation rate.

So, the preliminary model is:

Yij=ß0+ß1(LOGDEBTij)+ß2(MSij)+ß3(LOGGDPij)+ß4(LOGGEXPij)+ß5(LOGEXCij)+ß6(OPENij)+uij

Where Y represents inflation, average consumer prices (annual percentages) from country i to country j, Log 
DEBT represents public debt stock, MS is the Broad Money Supply as a percentage of GDP Log GDP is the 
logarithmic form of GDP per capita, LOGGEXP represents the logarithmic form of government expenditure, 
LOGEXC represents the logarithmic form of local currency exchange rate to US dollars, and OPEN represents 
openness to trade which is the sum of share of exports and imports to GDP and u is the error term.
The parameters to be estimated are β0, β1, β2, β3 ,β4 ,β5 ,β6
Estimating with Ordinary Least Squares (OLS) produces the coefficients that are displayed in Table I.

Conclusion
The purpose of the study is to analyze the relationship between public debt and inflation for MENA region for the 
period 1980-2017. These nations were selected due to the economic downturn and increasing public debt due to 
political instability as well as severe drop of oil prices which is considered the major resource in most of these 
countries’ economies. This lead to an increase in public debt in order for these countries to be able to support 
their economies and population. 

The study demonstrates that there is an insignificant negative relationship between public debt and inflation. 
Although the findings of the present study do not underpin the expected impact of public debt on inflation in the 
case of MENA region, policy makers should be wary of the intricate relationship between inflation and public 
debt. The scholarly literature reviewed during the course of this study has underpinned that unwarranted 
increases in public debt levels, especially for developing countries, culminates into inflation. Governments need 
to balance monetary and fiscal policies in order to ensure a high standard of living for their population as well as 
manageable inflation.
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Abstract

The aim of this paper is to examine the effect of public debt on inflation in the Middle East and North Africa (MENA) region. After laying a formidable background on the concepts of inflation and public debt as 
well as the economic outlook of the region, the study adopts an empirical approach to assess the relationship between these variables. It uses a large data pool of IMF data from twelve countries – Algeria, 
Bahrain, Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia and Turkey – for 38 years from 1980-2017. This panel data was used to employ fixed and random effects using pooled OLS 
techniques to assess the effect of public debt on inflation using the case of MENA region. The study found that there is an insignificant relationship between public debt and inflation in the 12 MENA region 
countries.
.

Total observations are 355

Table 1: Pooled OLS Model, 1980-2017

Log Inflation consumer prices Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

Log GDP Per Capita -.3818165 .0761229 -5.02 0.000 -.5315353 -.2320977

Openness to trade -.0021512 .001266 -1.70 0.090 -.0046413 .0003388

Broad money of GDP -.0052806 .0011181 -4.72 0.000 -.0074797 -.0030815

Log Debt .0001338 .0809572 0.00 0.999 -.1590932 .1593608

Log Exchange Rate -.051739 .0204903 -2.53 0.012 -.0920395 -.0114386

Log Gov. Exp. USD .1811077 .0999117 1.81 0.071 -.015399 .3776144

_cons 1.920074 .3298382 5.82 0.000 1.271347 2.568801

Table ll: Fixed Effects Model , 1980-2017

Log Inflation consumer prices Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf. Interval]

Log GDP Per Capita .2369071 .2047981 1.16 0.248 -.1659365 .6397507

Openness to trade .0039311 .0015295 2.57 0.011 .0009225 .0069398

Broad money of GDP -.0058721 .0014516 -4.05 0.000 -.0087274 -.0030167

Log Debt -.1188287 .076641 -1.55 0.122 -.2695838 .0319264

Log Exchange Rate -.1700063 .0361215 -4.71 0.000 -.2410583 -.0989544

Log Gov. Exp.                     -.0547243 .1728623 -0.32 0.752 -.3947493 .2853007

_cons .7431909 .3831471 1.94 0.053 -.0104702 1.496852
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Introduction and objective of the study
The Gulf Corporation Council (GCC) countries has maintained an outstanding track record on development, 
growth, and living standards of citizens during the past decades. GCC are heavily dependent on oil, which has 
huge price volatility, as a main source of income. However, enormous efforts were done to diversify their 
economies to provide sustainability and resilience. On the other side, there are plenty of research work that 
would focus on the monetary issue during the past three decades. Therefore, this paper will examine the role of 
monetary policy through one of its main tools, money supply, and its possible impact on economic activities, 
especially the national income for the time period from 1992 to 2019. The study will focus on Kuwait as a 
representor of the GCC.
The literature review regarding the nature of the relationship between money supply and income or GDP are 
divided into two parts. The first part includes those opinions that support a strong relationship between money 
supply and income. The second part details the debate from those who could not find a significant relationship 
among the variables of interest in this research. This research aims to prove Kuwait case stands with which 
opinion of them.

FINDINGS of the Empirical Model 
The results of model that test for the relationship between money supply and GDP in Kuwait appear in Table (1). 
M1, M2, and M3 aggregates are all tested separately. The regression is also done in real terms for both variables.

Table 1: The Results of Empirical Model - Kuwait

Data 
Data for money supply are collected from the central bank. There are three types of monetary aggregates; M1, 
M2, and M3. This study also examines the relationship between the variables after removing the effect of 
inflation. Real data are derived using the GDP Deflator.

THE EMPIRICAL TESTS 
aa..  TTeesstt  ffoorr  UUnniitt  RRoooott
The ADF model for testing unit root is shown in equation (1):

∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡= 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑘𝑘𝑘𝑘 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖∆𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 (1)

In equation 1, Δyt is the first difference of yt, with Δyt = yt – yt-1; α is the constant; β is equal to θ–1, with θ being a
coefficient of yt-1; γ is a parameter; i is the period; and ɛ designates the residuals or the white noise.

b. Engle-Granger Cointegration Test
If the variables in question are cointegrated of order 1, I(1), then cointegration techniques can be applied to 
model this relationship. Cointegration indicates that although two or more time-series exhibit a trending 
behaviour, their linear combination might be stationary, and this would indicate the time-series are cointegrated

c. Johansen Test for Cointegration
Another method to test for the existence of a long run relationship or the ability to estimate a cointegration 
equation is the Johansen test. The test was developed to overcome the limitation of the Engle-Granger test, 
which restricts the number of variables to a maximum of two.

There are two types of Johansen cointegration tests: the Trace test and the Maximum Eigenvalue test. Both 
tests revealed the same results. This may indicate that even if this research adopted the Maximum Eigenvalue 
results, the contradiction between the Engle-Granger and Johansen tests may still be present.

d. Granger Causality Test
Given the existence of cointegration, it is very beneficial to test causality among the GDP and Money Supply, 
both in nominal and real terms.

The corresponding linear models are presented in equations 2 and 3.
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗𝑗𝑗=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑡𝑡𝑡𝑡 (2)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗𝑗𝑗=1𝑛𝑛𝑛𝑛 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑡𝑡𝑡𝑡 (3)

The results showed some causality running from money supply to GDP and vice versa in several cases. 
However, all the significant results are present in the nominal terms, whereas real-term tests did not show any 
causality relationship. This evidence is consistent with and approved by the work of Ahmed & Suliman (2011). 
The results showed that M1 would Granger cause GDP over all three tested lags, and the GDP Granger caused 
both M2 and M3 over all three lags.

THE EMPIRICAL MODEL
The paper adopted a reduced form model. It appears, as follows , in the general and econometric forms, 
respectively:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (4)
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 (5)

where Y is the nominal output or GDP, Ms is the money supply in nominal terms and designates either M1 or M2
or M3, 𝑡𝑡𝑡𝑡 is the current period, α is the constant; β is the parameter estimated, and 𝜀𝜀𝜀𝜀 is the residual or error term.

The results show that the GDP is significantly dependent on the money supply M1 with no significant 
relationship with the M2 or M3 aggregates. Such results are consistent with the findings of the causality results. 
The components of the M2 aggregate might have the answer for the lack of relationship with GDP. M2 includes 
deposits in foreign currencies and long-maturity deposits in national and foreign currencies, and the Kuwait 
national currency has always showed a pronounced stability against the USD. Therefore, changes in M2 may be 
the result of a change in domestic currency, a change in the local bank’s claims on both the private and public 
sector, a change in foreign assets, or other factors. These factors could have depended on GDP, but they might 
also depend on other variables not included in the model.

Conclusion
This paper has examined the relationship between the income or GDP and each of three monetary aggregates, 
M1, M2, and M3, in Kuwait. A number of tests were applied. The results of the different applied models show 
mixed results. In other words, we can observe weak and not well supported evidence of the effect of money 
supply on income or GDP. These results would not support the Monetarists’ view for the role of money in 
affecting economic activities, especially the output level. Finally, these results confirm the need for further 
studies investigating the relationship between income and money in the region.

Selected References

Arltová, M., & Fedorová, D. (2016). Selection of Unit Root Test on the Basis of Length of the Time Series and
Value of AR(1) Parameter. Statistika, 93(3), 47-64.

Aslam, M. A. L. (2016). Impact of Money Supply on Sri Lankan Economy: An Econometric Analysis. International
Letters of Social and Humanistic Sciences, 67, 11-17. DOI:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.67.11

Jumaa, M., & Tawdrous, M. (2019). Impact of the Monetary Policy on the UAE Economic Growth (Post Financial
Crises). China-USA Business Review, 18(1), 16-32. DOI: 10.17265/1537-1514/2019.01.002

Omodero, C. (2019). Effect of Money Supply on Economic Growth: A Comparative Study of Nigeria and Ghana.
International Journal od Social Science Studies, 7(3), 16-23. doi:10.11114/ijsss.v7i3.4137

Prihatin, W., Arintoko , & Suharno (2019), Analysis of the Influence of Monetary Variables on Indonesian
Economic Growth, Journal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), 21(3), 1-12.

Qadeer, M. (2016). Relationship between Money Supply, Output and Prices in India: An Econometric Exercise.
The Empirical Economics Letters, 15(1), 65-73.

Abstract

The main focus of this study is to empirically investigate the relationship between the money supply and GDP in Kuwait during the period from 1992 until 2019. The data, studied in both nominal and real 
terms, revealed that the GDP showed dependency on money supply only in real terms. However, the results differ according to the money aggregate from which the effect arises. Similar findings were 
derived from cointegration and Granger causality tests. The lack of consensus of a solid effect of money on income is inconsistent with the Monetarists’ view regarding the role of money in the economy.

Response 
Variable

Explanatory 
Variable

Constant Coefficient
Test Statistics

R-Squared Durbin-Watson
P-Value for F-

Statistic
DLogYKWT DLogM1KWT 0.012

(0.038)
0.723**
(0.313)

0.176 1.733 0.030

DLogRYKWT DLogRM1KWT 0.042**
(0.015)

0.008
(0.114)

0.000 0.940 0.944

DLogYKWT DDLogM2KWT 0.069**
(0.030)

0.798
(0.586)

0.072 1.823 0.186

DLogRYKWT DLogRM2KWT 0.042***
(0.014)

0.007
(0.109)

0.000 0.939 0.952

DLogYKWT DDLogM3KWT 0.068**
(0.030)

0.806
(0.584)

0.074 1.823 0.180

DLogRYKWT DLogRM3KWT 0.028***
(0.008)

-0.046
(0.077)

0.014 1.729 0.557

Statistically significant at ***1 and **5 percent levels.
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Introduction
The concept of the money multiplier refers to the ability of
banks to create money through loans. Money multiplier is equal
to the ratio of the money supply to the monetary base. The
value of the money multiplier is always greater than one, which
indicates that banks have the efficiency and ability to create
money in the market. Because the money multiplier is a vital
variable to control the money supply, the Central Bank of
Kuwait should consider it when conducting any monetary
policy. The Money Multiplier Approach indicates that the
variations in the money multiplier, caused by the amount of
currency in circulation, time demand deposits and bank
reserves, may dominate money supply in the short-run and
become stable and predictable in the long-run (Brunner, 1961).
Objectives
 Investigate the effects of the main determinants of money

multiplier in the monetary sector.
 Explore the causality of the money multiplier and its

determinants in Kuwait economy.

Results
 Johensen and Jeselius (1990) Cointegration Test.

 Granger/Wald Causality Test.

Methodology
This study used the monetary multiplier model developed by
economists (Brunner and Meltzer 1964).The theoretical
framework for managing and controlling the money supply is
determined by the monetary base and the money multiplier.
This study employs Augmented Dickey Fuller (ADF) test,
Johansen Cointegration test, and Vector Error Correction
(VEC) model. It also uses the Wald Coefficients test to illustrate
the causal relationship between the money multiplier and its
components. Post-estimation diagnostic tests is implemented
to ensure the stability of the autocorrelation and the stability of
the error terms.
MMoonneeyy MMuullttiipplliieerr ::

𝑀𝑀𝑀𝑀2 =
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶)

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶)
∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

VVEECCMM MMooddeell::
∆ ln𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡

= 𝛼𝛼𝛼𝛼 + �
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆ln 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + �
𝑞𝑞𝑞𝑞=1

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝜇𝜇𝜇𝜇𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ln 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞 + �
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

∅𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ln 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗

+ �
𝑚𝑚𝑚𝑚=1

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆ln 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝜆𝜆𝜆𝜆1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑢𝑢1𝑡𝑡𝑡𝑡

Conclusions and Policy Implications
 Both the total reserves ratio and currency in circulation ratio

have negative effect, while time deposits ratio has positive
impact on money multiplier in the long run.

 Total reserves ratio is the only component of the money
multiplier that has a significant bidirectional short run
causality with money multiplier.

 Central Bank of Kuwait could optimize the goal of conducting
different monetary policies, taking into consideration the
significant impact of components of the monetary multiplier.

Abstract
Following the Money Multiplier Approach, this study investigates the dynamic relationships between the money multiplier in
Kuwait and its determinants in the short and long run. It also examines causality effects directions between the money multiplier
and its components. The study employs Augmented Dickey Fuller (ADF) test, Johansen cointegration test, and Vector Error
Correction (VEC) model on monthly data starting from January 2000 up to October 2021. The findings show that currency in
circulation and total reserves have negative effects on the money multiplier in the long run. Meanwhile, time deposits have
positive impact on money multiplier in the long run. The results also demonstrate that total reserves ratio is the only component
of the money multiplier that has one-way causal effects on the money multiplier in the short run.
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Trace Test

Null Hypothesis Alternative 
Hypothesis

Test 
Statistics

5% Critical 
Values

r=0 r=1 69.8956 47.21
r ≤ 1 r=2 20.7442* 29.68
r ≤ 2 r=3 7.6251 15.41

Null Hypothesis 𝝌𝝌𝝌𝝌𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐩𝐩𝐩𝐩 > 𝝌𝝌𝝌𝝌𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅r↛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 7.50 0.006***

MM ↛ CCr 6.22 0.0126**

RRr ↛ CCr 11.08 0.0009***

MM ↛ RRr 13.89 0.0002***

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶r↛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅r 3.41 0.0648*

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀↛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇r 5.98 0.0145**

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶r↛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇r 2.99 0.0839*

RRr ↛ TDr 5.41 0.0200**

↛ indicates that does not have a short run causality
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Abstract Results

This study strives to employ the theoretical liquidity creation concept developed 
recently and empirically identify the determinants of liquidity creation function of 
banks in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries during the period 2003 – 
2018. As the previous literature ignores the distinction of the banking model and 
mandate, the importance of the study comes from the fact that it is the first study 
that differentiates between conventional banking model (based on cash financ-
ing) against Islamic banking model (profit-loss sharing system). The results of 
the analysis show that the larger and more profitable conventional banking 
system creates more liquidity than the more capitalized and credit riskier Islamic 
banking system in the GCC area. Further, the most notable determinants of 
liquidity creation of conventional banks are credit risk, capital ratio, inflation rate, 
and profitability, while those of Islamic banks are only credit risk and equity ratio. 
The difference in results might be due to the difference in the adopted business 
model (financial for conventional banks versus commercial for Islamic banks).

Introduction

The contemporary theory of financial intermediation postulates that banks exist 
to provide a “qualitative asset transformation” function, which basically collapses 
into two functions in the economy, namely, creating liquidity and transforming 
risk (Distinguin et al, 2013). This function, creating liquidity, has been playing a 
crucial role in spurring economic growth in all countries. Banking theories argue 
that banks create liquidity by financing illiquid risky assets by liquid liabilities, 
which leads to liquidity creation. This study supports the view that a precondition 
for any momentous argument on the viability of banks’ role as financial intermedi-
aries is a concrete empirical evaluation of the extent to which banks are essen-
tially deposit-takers and loan-makers. As empirical studies on liquidity creation 
by banks have lagged the notable stream of the theoretical propositions that lend 
essential positions to banks as liquidity creators, this study comes to fill a gap in 
the literature.

The six GCC countries (Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Emirates, and Oman)

Objectives

Conclusion

References

Recommendation and Policy

Sample

Methods

To employ the theoretical measures of liquidity creation developed in the lit-
erature of financial intermediation and apply them to all GCC conventional 
and Islamic banks;

To examine any differences in the liquidity creation function of banks be-
tween the two banking systems;

To examine any differences in results due to the differences between the two 
approaches that are employed to measure a bank liquidity creation;

To suggest policy issues to GCC banking supervision bodies that are sup-
posed to emerge concerning bank regulation.

a)

b)

c)

d)

Year-end financial data for the period 2003 – 2018 for all GCC banks.

The two theoretical measures of bank liquidity creation (the bank asset and 
liquidity measure and the cat-fat as well as the cat-nonfat asset measures – 
details are lengthy description).

GMM and instrumental variables econometric models to address the statisti-
cal endogeneity concerns of the banking financial variables.

In order to reduce the data distortion created by bank size, the piecewise re-
gression is also employed as it is received more favourably than the dummy 
variable parametrization since we have more than one linear piece or seg-
ment at which a threshold could be determined as a priori.

The macroeconomic variables are considered to accommodate the distinct 
economic environment for each GCC state.

The empirical results reveal that the GCC conventional banks outperform their 
Islamic counterparts in liquidity creation.
Reasons range from bank size, bank capital, and bank credit risk.
Further analysis reveals that the main determinants of liquidity creation for con-
ventional banks are credit risk, equity ratio, inflation rate, and bank profitability.
On the other hand, the main determinants of liquidity creation for Islamic banks 
are only credit risk and equity ratio.
The results are robust to the employed statistical methodology and the type of 
the liquidity creation measure.

A prerequisite to any policy development is an empirical evaluation of the role of 
banks in creating liquidity in the economy. If banks are really deposit-takers and 
loan-makers, then issues of supporting the banking system become imperative.
Bank regulators in GCC countries need to connect between their implied insur-
ance of bank deposits and the magnitude by which banks create liquidity and 
stimulate the economy, especially small-sized banks.
Bank regulators in GCC countries have to consider the highly-capitalized GCC 
banks when promoting the liquidity creation function as higher capital ratios lead 
to crowding out deposits, which lessen the liquidity creation function.
Fostering processes of financial markets must consider the liquidity creation func-
tion that could be created by these markets.

Alshammari, T., (2017), “Performance Differences Between Islamic and Conventional Banking Forms” Banks and Bank 
Systems, 12(3), 237-246.
Berger, A.N. and Bouwman, C., (2015), Bank Liquidity Creation and Financial Crises, Academic Press, San Diego, CA.
Fungáčová, Z., Weill, L., & Zhou, M., (2017), “Bank Capital and Deposit Insurance, Journal of Financial Services Re-
search, Vol 51, No. 1, PP: 97–123.
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LC1
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LC2

LC2

Conven�onal Banks

Islamic Banks

  OLS   GMM  
Variable LC LC1 LC2 LC LC1 LC2 
C 0.551 0.515 0.587 1.377 0.311 0.722 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0008) (0.3172) (0.0169) 
BRAA -0.570 0.284 0.334 -1.456 0.217 -0.184 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0074) (0.0894) 
ER -0.910 -0.688 -0.896 -1.798 -0.587 -1.193 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0173) (0.0001) 
SIZE1 0.017 0.041 -0.025 -0.072 0.083 -0.078 

 (0.0809) (0.0086) (0.0021) (0.099) (0.4232) (0.0783) 
SIZE2 -0.0014 -0.0004 -0.01 -0.005 -0.004 -0.007 

 (0.0175) (0.6395) (0.0243) (0.178) (0.6802) (0.1685) 
SIZE3 -0.0036 -0.02 -0.011 0.05 0.089 0.07 

 (0.7434) (0.2469) (0.2234) (0.232) (0.4534) (0.4892) 
GDPG 0.035 0.018 0.022 0.023 -0.043 -0.011 

 (0.1251) (0.5339) (0.1523) 0.3179 (0.3067) (0.7212) 
INF 0.169 0.391 0.147 0.538 0.587 0.427 

 (0.1043) (0.0119) (0.0777) (0.0038) (0.0027) (0.0016) 
ROA 0.282 0.222 0.239 0.704 0.324 0.500 

 (0.1146) (0.4584) (0.1413) 0.127 (0.5283) (0.1254) 
Bank Type 0.219 0.246 0.112 0.038 0.234 0.040 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.4259) (0.0001) (0.0327) 
AR(1) 0.811 0.560 0.724 0.718 0.597 0.622 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 
       

Prob (J-statistic)    42% 55% 41% 
EHS Test    Yes Yes Yes 

       
Obs. 1053 1053 1053 1050 1052 1052 
Adj-R2 85% 63% 78% 72% 63% 70% 
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State Ownership and Bank Performance: Conventional vs Islamic Banks

Turki Alshammari 

Finance Dept. / College of Business Administration

Abstract This study examines the effect of state ownership on bank performance for all banks in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries during the period 2003 – 2018, for two distinct banking systems: the conventional and the
Islamic banking systems. The most important result of the analysis is that state ownership has a significantly positive influence on bank performance for conventional banks but not for Islamic banks, in the GCC area. This study adds to the scarce
related literature comparative empirical results with respect to the impact of ownership on the performance of two different banking systems: namely, the conventional system and the Islamic banking system in the GCC area. This study is likely to
have implications for policymakers in terms of developing rules relevant to the governance of GCC's two banking systems that can help to support the stability of the whole banking sector

Introduction Banking performance is considered a major 
issue for policymakers since it directly relates to the smooth 
functioning of the financial system. One major determinant of bank 
performance is the ownership structure (government versus private). 
La Porta et al (2002) report that the government ownership of banks 
around the world is pervasive and higher in third world countries that 
are characterized by slower financial development and productivity. 
Overall, the literature about the effect of state ownership on bank 
performance can be placed into three classifications, with respect to 
the research method. The first inspects the impact of state ownership 
by examining the financial and economic developments across 
several countries. The second examines the effect of state ownership 
in association with the possible differences in the lending behaviour 
of state banks versus private banks. The third investigates the effect 
of a certain event on the performance of state banks versus private 
banks. Accordingly, there is a scarcity in research of the state 
ownership effect on the performance of banks at the bank level. 

Results
• The most important result of 

the analysis is that state 
ownership has a significantly 
positive influence on bank 
performance for conventional 
banks but not for Islamic 
banks, in the GCC area

• Only state conventional 
banks outperform private 
conventional banks but the 
difference in performance is 
negligible in the case of the 
Islamic state and private 
banks

• In addition, the private 
conventional banks are 
substantially lagging behind
private Islamic banks

• The results seem to be 
robust to the chosen period, 
before and after the 2008 
crisis

Methods
• Sample: GCC Countries (Kuwait, KSA, Bahrain, Qatar, UAE, Oman)
• the generalized method of moments (GMM) estimation technique is 

employed to analyse an unbalanced panel data set covering 739 
bank-year observations for conventional banks and 295 bank-year 
observations for Islamic banks, both from 2003 to 2018

• It is argued by Arellano et al, (1991) and Arellano et al, (1995) that 
both the OLS, GLS, and the random effect may not adequately and 
efficiently capture the speed of adjustment, while the fixed effect 
technique underestimates it

• In addition, the GMM provides consistent estimates by employing 
instruments obtained from the orthogonality conditions that exist 
between regression errors and the lagged values

• Furthermore, the GMM techniques minimize the effect and the gaps 
of the missing observations present in the data

• The validity of the selected instrumental variables is tested by the 
Hansen J-test which is employed to test for the overidentification 
restriction

• If the J-test is significant (i.e., insignificant p-value), the selected 
instruments are valid)

• The following empirical model is formulated to test the relation 
between bank performance and state ownership:

Bank Performance (ROA) = f {ownership type + control    
variables}

The GMM estimator uses the following algorithm 

References
• Alshammari, T., (2021), The Determinants of Liquidity Creation of Conventional and Islamic Banks, International Journal of 

Accounting and Finance, Forthcoming (https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijaf)
• Davydov, D., (2018). Does State Ownership of Banks Matter? Journal of Emerging Market Finance, Vol. (17), No. 2, pp 250 – 285
• Doan, A., Lin, L., Doong, C.,  (2018). What Drives Bank Efficiency? The Interaction of Bank Income Diversification and Ownership. 

International Review of Economics & Finance, Vol. 55(C), pp 203 – 219 

Objectives
• To employ bank-level state/private ownership to inspect its influence on bank performance and, more specifically, by focusing

on the two prominent banking systems in the GCC, where financial researchers have paid little attention to the Islamic banks
versus conventional banks, despite the growing developmental role of Islamic banks in the GCC countries. Most studies that
spotlight bank performance in the middle east lacked a comparative or regional analysis that includes the GCC banking sector
(Isik et al, 2003)

• To assess any key differences in the magnitude of the effects (if any) with respect to the two banking systems

Conclusion
• The findings might be of interest to policymakers in the

sense that state banks may serve as a profit engine that
supports the banking system in case of a financial crisis.
Hence governments, through their stabilizing role, can
exploit their equity stake in the banking sector and infuse
more (or less) robust injections of liquidity so as to stabilize
the banking sector and avoid bank runs amidst a financial
turmoil

• Related laws should assure fair and proper banking
governance mechanisms so as to protect minority
shareholders from expropriation by state ownership

 
 2003 - 2010 2011 - 2018 
       
Variable Private 

Banks 
State 

Banks 
 

Difference in 
Means 

Private 
Banks 

State 
Banks 

 

Difference 
in Means 

Conventional Banks obs=175 obs=198  obs=175 obs=202  
       
ROA 0.024 0.02 0.0506 0.013 0.017 0.0001 
ROE 0.106 0.14 0.476 0.091 0.111 0.002 
LA 0.567 0.603 0.011 0.602 0.62 0.224 
LD 0.732 0.81 0.0001 0.783 0.846 .001 
LC 0.908 0.898 0.529 0.853 0.853 0.973 
CAR 0.148 0.145 0.543 0.145 0.15 0.205 
BRAA 0.605 .064 0.013 0.647 0.657 0.468 
IRI 0.046 0.049 0.727 0.0258 0.0263 0.924 
IGR 0.105 0.114 0.565 0.061 0.073 0.07 
       
       
Islamic Banks obs=95 obs=74  obs=126 obs=52  
ROA 0.021 0.013 0.0133 0.0095 0.0073 0.375 
ROE 0.103 0.098 0.771 0.065 0.074 0.471 
LA 0.71 0.70 0.536 0.71 0.7 0.687 
LD 5.38 1.14 0.007 2.91 1.17 0.0172 
LC 0.61 0.64 0.388 0.65 0.62 0.462 
CAR 0.198 0.155 0.072 0.164 0.202 0.249 
BRAA 0.75 0.78 0.06 0.75 0.71 0.323 
IRI 0.067 0.038 0.011 0.03 0.025 0.617 
IGR 0.089 0.096 0.786 0.087 0.0.053 0.365 

 

 

 Conventional Banks   Islamic Banks 
Variable               ROA ROA   ROA ROA 
C -0.542 -0.583   -0.13 -0.152 

 )0.0127( )0.0262(   )0.4713( )0.361( 
Ow 0.032    0.059  

 )0.0072(    )0.2658(  
Gov  0.0073    0.021 

  )0.098(    )0.287( 
Size 0.004 0.0045   -0.0196 -0.0205 

 )0.047( )0.068(   )0.078( )0.0745( 
Deposits 0.454 0.483   0.1498 0.159 
 )0.0154( )0.0282(   )0.059( )0.0637( 
Loans 0.048 0.04   0.639 0.689 

 )0.025( )0.1116(   )0.029( )0.0315( 
CAR 0.6662 0.715   0.209 0.221 

 )0.009( )0.016(   )0.2( )0.204( 
       

Prob)J-statistic( 59% 46%   46% 53% 
EHS Test Yes Yes   Yes Yes 
       
Obs. 739 739   295 295 
       

 

ROA = NI/Assets
ROE = NI/Equity
LA= Loans/Assets
LD=Loan/Deposits
LC )Deep et al. ,2004( = )Liquid 
Liabilities – Liquid Assets( / Assets
CAR is equity/assets; BRAA is 
banks risk assets/assets
IRI is the insolvency risk index; 
IGR is the bank internal growth 
rate
The means test is the t-test that 
does not assume equal variances
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Abstract
This study contributes to understanding the previously unrecognized consequences of giving employees
customized monetary incentive arrangements or pay-for-performance idiosyncratic deals (PFP i-deals).
Increases in the application of PFP i-deals raises questions about their influence on the performance of peers
who do not receive such customized deals. The study explored short-term and long-term peer performance
responses to PFP i-deals and identified boundary conditions. Predictions were tested using multilevel random-
coefficient discontinuous growth models to a sample of 451 peers nested in 117 business units of a for-profit
health-care organization. Immediately after PFP i-deal implementation in the unit, which applied for certain
employees, the performance level of their peers was affected negatively. Over time, the peer performance
trends after PFP i-deal implementation were lower than what they would hypothetically have been if the PFP i-
deal was not implemented in the unit The study also identified contextual factors that influence peer responses
to PFP i-deal implementation.
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Introduction
Firms are moving toward implementing idiosyncratic deals (i-deals) which are customized employment 
arrangements negotiated between organizations and specific employees to accommodate employee needs 
and preferences, and to benefit the unit (Liao, Wayne, & Rousseau, 2016; Rousseau, 2005). For example,prior
research shows that customized monetary incentive arrangements, also called pay-for-performance (PFP) 
idiosyncratic deals (PFP i-deals), can have positive performance effects for the individual employee receiving 
the arrangement (Maltarich, Nyberg, Reilly, Abdulsalam, & Martin, 2017). However, very little is known about 
what such arrangements might mean for the other employees and consequently for the overall unit. For 
instance, overall unit performance could suffer if peers are de-motivated when specific employees receive PFP 
i-deals, despite potentially positive performance effects for the targeted beneficiaries who have the customized 
arrangements (also called PFP i-dealers). If peers are de-motivated when specific employees receive PFP i-
deals, these well-intentioned practices could negatively influence the overall unit’s performance. Therefore, by 
studying the influence of customized PFP practices (rather than standardized PFP practices) on peer 
outcomes (rather than the targeted beneficiaries’ outcomes), this study identifies boundary conditions on broad 
theoretical assumptions underlying the conclusion that customized employment arrangements increases unit 
performance. To better understand the total impact of these widely implemented PFP i-deals (Garg & Fulmer, 
2017; Greenberg, Roberge, Ho, & Rousseau, 2004; Rousseau, 2005), the study combines insights from PFP 
research with related research into social comparison processes. This combination helps identify causal 
mechanisms and temporal patterns that affect peer performance in response to PFP i-deals (e.g., Bliese & 
Lang, 2016; Hale, Ployhart, & Shepherd, 2016).

Objectives
• Extend the application of equity theory by elaborating on unrecognized consequences of customized PFP 
arrangements through focusing on the social nature of pay systems and studying their effects on peers who 
did not receive such arrangements. 
• Advance the limited research on the temporal effects of PFP systems (Mitchell & James, 2001) by 
implementing a process-oriented approach that models the changes in both the level (short-term) and trend 
(long-term) of peer performance triggered by the implementation of individualized PFP arrangements. 
• Examine boundary conditions under which customized PFP arrangements impact peer outcomes 
differentially, such as looking at peer characteristics (how similar the peer is to the PFP i-dealer) and contexts 
with multiple employees receiving individualized PFP arrangements in the same unit. 
• Contribute to managerial practice by revealing that individualized PFP arrangements may have unintended
consequences by negatively affecting those stakeholders who are not directly targeted.

Methods
Analytical Strategy: Random coefficient discontinuous growth models were used because they offer a 

high degree of specificity for hypothesis generation and testing (Bliese & Lang, 2016; Lang & Bliese, 2009; 
Singer & Willett, 2003). To account for non-independence caused by the nested nature of the data, each model 
includes random intercepts and slopes for the unit, window, and peer, which means that the models assume 
differences among the initial performance and trend for all units, windows, and individual peers. All the models 
were ran using R statistical software.

Design. Field data was collected for the period between January 2006 and August 2009 from U.S. 
business units of a publicly traded for-profit healthcare service provider with more than 10,000 employees. Our 
sample comprised medical practitioners performing the same job functions at the same job level, working 
closely together in units operating independently with corporate oversight. Units that have more than one 
practitioner, and the median unit employed six practitioners. Unit-level and individual-level data was gathered 
about pay, performance, and PFP i-deals, as well as individual-level and unit-level contextual variables. 
Monthly observations are recorded for each peer. Peers are nested in windows, nested in units. For each peer, 
three observations were recorded before and four observations after the implementation of a PFP i-deal to 
observe performance changes. Then PFP implementation was modeled to happen (end of time 3). Changes to 
the intercept reflect immediate effects (time 4) and changes in slope reflect changes in performance trend 
(recovery) relative to the slope before the PFP i-deal. 

Participation. The analysis excluded units that did not implement PFP i-deals, in keeping with our purpose 
to model the change of peer performance within units before and after PFP i-deal implementation rather than 
to compare the performance of units with and without PFP i-deals. The analysis also excluded the targeted 
employees who received the customized arrangements  (n = 199) and instead focused on peer reactions. Our 
final sample included units that had a PFP i-deal implementation event in a given month and did not have any 
other PFP i-deal implementation events in the prior three months or subsequent four months. This resulted in a 
seven-month time window for each PFP i-deal implementation event, enough time to rigorously compare peer 
performance before and after the event. At least six time points are required to model change reliably (Bliese & 
Lang, 2016), so the analysis included peers who had at least six observations per window. Results were based 
on 3,009 monthly observations of 451 peers within 153 time-windows nested in 117 units.

Measures. Peer performance: individual peer performance was measured using sales generated from 
practitioner-delivered services, such as tests and procedures, and lagged it for one month, based on the 
expectation that PFP i-deals would become known and begin to influence performance the following month. 
PFP i-deal implementation: To observe the immediate effect of PFP i-deal implementation, a value of zero
was assigned to the PFP i-deal implementation variable in each of the first three months in a window, and a 
value of one in the fourth through seventh months. Time post-PFP i-deal implementation: Time post-PFP i-
deal implementation was coded as the number of elapsed months after  PFP i-deal implementation, assigning 
it a value of zero in the first four months of a window (three months prior and the month of the PFP i-deal 
implementation) and the value increased by one each subsequent month. This coding scheme is consistent 
with prior organizational research (e.g., Hale et al., 2016; Lang & Bliese, 2009). Performance similarity: A 
value of one was assigned to peers who similarly had performance deficits at the end of the month before the 
PFP i-deal was implemented but did not receive a PFP i-deal, and a zero to peers who were dissimilar in that 
they had no deficits. Multiple PFP i-dealers: The count of the number of PFP i-dealers for each window was 
dichotomized. Units with only one PFP i-dealer in the unit were coded as zero, and units with more than one 
PFP i-dealer in the unit were coded as one. Other individual level and unit level covariates were included in the 
models. 

Results
Immediate effect. The PFP i-deal implementation resulted in an immediate, negative disruption in the 
performance of peers (Figure 1). Peers in units implementing PFP i-deals showed an average decrease in 
performance of $2,230 the month after the PFP i-deal implementation, relative to the pre-PFP i-deal 
implementation level implied by the pre-event trend line. 
Trend over time. Peers’ performance trend became lower after PFP i-deal implementation, compared to the 
hypothetical peer performance trend that would have taken place if no PFP i-deal was implemented (Figure 1). 
This equated to a relative decline in sales of about $250 per month. Figure 1 depicts the difference in the 
estimated versus hypothetical peer performance.
Moderators. Peers who were less similar in performance to PFP i-dealers experienced a significantly greater 
decline in performance in the month after PFP i-deal implementation, but there was no significant change in 
their trend over time (Figure 2).  Peers’ performance trend declined after  PFP i-deal implementation in units 
with a single PFP i-dealer, but not in units with multiple PFP i-dealers, highlighting the possibility that multiple i-
dealers increases the salience of the event leading to more negative reactions (Figure 3).
Robustness Check: Our main analysis included the minimum recommended number of observations for 
discontinuous growth modeling (Bliese & Lang, 2016) to maximize sample size. The robustness of these 
findings were tested using different window lengths, and the results consistent with the main analysis. 
Supplementary Analyses. Unit effect: The impact of PFP i-deals on the sum of employee performance per 
unit was analyzed (Figure 4). The average unit sees a decrease in sales of $14,050 (or a 7.2% drop in unit 
performance) in the month after PFP i-deal implementation compared to the sales before PFP i-deal 
implementation implied by the pre-event trend. The negative overall effect is as expected because most units 
had fewer PFP i-deal implementation focal employees than peers. Difference-in-differences estimations:
Difference-in-differences estimations were used to compare peers in units implementing PFP i-deals to 
employees of similar units that did not grant any PFP i-deals The results supported that PFP i-dealer peers 
performed worse after  PFP i-deal implementation compared to employees in similarly matched units who did 
not experience any PFP i-deals in their units.

Conclusion
This study advances compensation research by showing that customized PFP arrangements affect both 
receivers and peers in the unit. The research provides empirical evidence that customized PFP arrangements 
negatively influenced peer performance compared to their performance levels and trend that would have been 
in place before the PFP i-deal implementation; this also leads to a decrease in unit performance. Because 
peers typically outnumber PFP i-dealers, the widespread negative effects of PFP i-deals may overwhelm 
positive intended results emanating from PFP i-dealers, potentially resulting in declining total unit performance, 
undermining the intended purpose of such arrangements.  Therefore, managers should be aware that 
decisions related to PFP practices affect peers and thus units, as shown in the study where changes designed 
to improve the performance of individuals had unintended negative consequences on their peers and the 
overall unit. One employee may be motivated; others may be discouraged. Thus, spillover effects could dilute 
or overwhelm intentions. The cognitive processes involved in interpreting PFP i-deals highlight the importance 
of communicating and framing PFP practice changes. To mitigate negative peer effects, managers should 
shape employee interpretations by carefully explaining why PFP i-deals were granted and whether PFP i-deals 
will be routine.

Dhuha Abdulsalam can be contacted at: dhuha.abdulsalam@ku.edu.kw
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INTEGRATING INFORMATION TECHNOLOGY IN PRECOLLEGE EDUCATION IN KUWAIT: 
TEACHERS’ PERSPECTIVES ON A BOTCHED INITIATIVE

Zainab AlQenaei, Omar Khalil, Abrar Aldekheel
Information Systems and Operation Management Department, College of Business Administration Computer Department, 

Higher Institutes of Telecommunications & Navigation

Introduction
Information technology (IT) enabled education
takes different forms depending on the purpose of
IT adoption and the adopted IT systems. Blended
learning therefore augments face-to-face learning
by incorporating rich, online learning experiences
and creating a motivating and efficient learning
environment (Engelbertink et al., 2020). The
augmentation of IT, particularly portable PCs, the
Internet, and Web-based communication and
resources, has provided students and teachers
with plentiful opportunities to explore and apply
most suitable learning and teaching strategies
(Dang et al., 2019; Engelbertink et al., 2020).

During the 2015-2016 academic year, the Ministry
of Education in Kuwait launched an initiative called
the “Tablet Project” to integrate the tablet personal
computer in high school education. The initiative
aimed to provide a blended (or hybrid) learning
environment that combines face-to-face classroom
instruction with online instruction (Delialioglu &
Yildirim, 2007). This study collects empirical
evidence to answer two fundamental research
questions:

RQ1: To what extent have high school teachers
adopted the tablet PC in their instruction within the
context of the Tablet Project?
RQ2: What drives high school teachers’ adoption
behaviour of the tablet PC in their instruction within
the context of the Tablet Project?

Results
The results support the acceptance of the six
research hypotheses (Table 1). Although
teachers report minimal use of the system in
teaching, teaching efficacy emerges as the
strongest determinant of that use behavior,
followed by perceived ease of use and
perceived usefulness. The fitted model also has
satisfactory explanatory power as it explains
43% of the variance in use behavior (Figure 1).

zainab.alqenaei@ku.edu.kw, omar.khalil@ku.edu.kw, ay.aldekheel@paaet.edu.kw 

Objectives
This study collects empirical evidence to
investigate the extent to which high school
teachers adopted the tablet computer in their
instruction within the context of the Tablet Project
in Kuwait and explores what drove their adoption
behavior.

Methods
We adapted an extended Technology Acceptance
Model and developed six hypotheses to assess
the extent of high school teachers’ use of the
system in their teaching practice and to examine
the effects of teaching efficacy (TE), perceived
ease of use (PEOU), and perceived usefulness
(PU) on that use behavior (UB). To test the
research hypotheses, a data set was collected
from 206 teachers and analyzed using the partial
least squares structural equation modeling (PLS-
SEM) method.

RReferences
•Dang, M. Y., Zhang, G. Y., & Amer, B. (2019).
Social networks among students, peer TAs, and
instructors and their impacts on student learning
in the blended environment: A model
development and testing. Communications of the
Association for Information Systems, 44(1), 764–
782.
•Delialioglu, O., & Yildirim, Z. (2007). Students’
perceptions on effective dimensions of interactive
learning in a blended learning environment.
Educational Technology and Society, 10(2), 133–
146.
•Engelbertink, M. M. J., Kelders, S. M., Woudt-
Mittendorff, K. M., & Westerhof, G. J. (2020).
Participatory design of persuasive technology in a
blended learning course: A qualitative study.
Education and Information Technologies, 4115–
4138.

AAbstract
The role of information technology in education is prominent and takes different forms depending on the purpose of information technology adoption and the
adopted information technology systems. To utilize emerging technology in education in Kuwait, the government launched an initiative to integrate the tablet
computer into high school education during the 2015–2016 academic year. Three years later, some evidence doubting the project’s value had been circulated,
which motivated undertaking a thorough investigation to assess the project’s effectiveness, particularly from the teachers’ perspectives and its influential factors.
Our empirically derived results point out that although teachers’ adoption of the tablet PC in teaching was limited, this adoption was influenced by teaching efficacy
(TE), perceived ease of use (PEOU), and perceived usefulness (PU). In addition, our results confirm that the Tablet Project was not progressing sufficiently or
achieving its objectives.

Conclusion
The results of this study suggest that, in the
public schools of Kuwait, teaching efficacy is a
more important determinant of the use behavior
of information technology in teaching than
perceived ease of use or perceived usefulness.
In addition, it is difficult to adopt information
technology into teaching where there is
inadequate awareness of the role of technology
in e-learning, a lack of content modules fit for
information technology-assisted teaching, poor
Internet connections, a lack of technical
support, and a lack of adequate professional
and technical training. These results serve as a
foundation for policies and plans aimed at
successfully integrating information technology
into the educational systems in Kuwait and
similar societies.
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Results & Analysis

Background
The International Diabetes Federation estimates that 
diabetes inflicts 8.3 percent of the world’s adult 
population. In KKuuwwaaiitt,,  1188..88  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aadduulltt  
ppooppuullaattiioonn  aarree  ddiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  ddiiaabbeetteess  [1].

The average cost of diabetes management per patient 
worldwide ranges from 11,,000000  ttoo  22,,000000  KKWWDD,,  without 
including the cost of managing co-morbidities [2]. Of 
this cost, between 2200  ttoo  4400  ppeerrcceenntt  ggooeess  ddiirreeccttllyy  
ttoowwaarrddss  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall  ssuupppplliieess [3].

Despite this, there is limited research that scrutinizes 
pharmaceutical supply chains related to diabetes 
disease management.

The Purchasing Portfolio Model (diagramed below) is one 
framework that weighs supply risk and profit impact profiles of 
procured items to guide effective supply management.

Pharmaceutical Supplies for Diabetes 
Disease Management: 
Insights from a Procurement Perspective

Abstract
The purpose of this study is to apply a procurement-
centric classification scheme to the pharmaceutical 
items involved in diabetes treatment. Data on 98,648 
pharmaceutical dispensing transactions (related to 
2,828 patients) over one year is collected from a 
specialized diabetes health center. Descriptive and 
univariate statistics are extracted reported about the 
patients and the pharmaceutical supplies. Two of 
twenty pharmaceutical categories-- anti-diabetic 
drugs and insulins—accounted for 34 percent of 
products dispensed, 57 percent of total 
pharmaceutical expenses, and 92 percent of patients 
received at least one item from these categories. 

Data Sources

DDaassmmaann  DDiiaabbeetteess  IInnssttiittuuttee’’ss  (DDI) Pharmaceutical Dept. 
- 244 working days (one-year time period in 2017/18)
- 3,538 patients (2,828 usable observations)
- 19,451 patient visits to pharmacy
- 98,647 total pharmaceutical items dispensed

KKuuwwaaiitt  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  Drug Prices List
- Matched 287 unique items dispensed by DDI to

MOH’s publicly-available “Drug and Food 
Supplement Prices” database.

ReferencesDiscussion
The Pareto principle is an effective heuristic for 

segmenting diabetes-related pharmaceutical products for 
procurement decision-making: supply selection, sole- vs. 
multi-sourcing, generic vs. name brand, safety stock levels, 
etc.  Applying the Portfolio Purchasing Model also suggests 
that some clinically similar items, like insulin types, are best 
procured through divergent procurement strategies.

The findings provide benchmarks regarding 
pharmaceutical expenses and product consumption 
patterns for diabetes patients. These benchmarks can also 
be generalized to other clinics or countries, with proper 
scaling factors and prices indices.

Study Limitations & future research
• 20 percent of patient records were omitted due

to incomplete or erroneous data.
• Dispensing data from the pharmacy department

is only from one year.
• Patients who receive treatment at DDI may

present a different level of diabetes severity or 
characteristics than other diabetes patients.

• This study represents preliminary work towards
further analysis of the procurement and 
inventory practices related to the supply chain 
of diabetes pharmaceutical supplies

1. Alkandari, A., Longenecker, J. C., Barengo, N. C., Alkhatib, A., Weiderpass,
E., Al-Wotayan, R., Al Duwairi, Q., & Tuomilehto, J. (2018). The prevalence 
of pre-diabetes and diabetes in the Kuwaiti adult population in 2014. 
Diabetes Research and Clinical Practice, 144, 213–223. 

2. Seuring, T., Archangelidi, O., & Suhrcke, M. (2015). The Economic Costs of
Type 2 Diabetes: A Global Systematic Review. PharmacoEconomics, 33(8), 
811–831.

3. Kanavos, P., van den Aardweg, S., & Schurer, W. (2012). Diabetes
expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries. LSE 
Health, London School of Economics.

4. Sanders, R. (1987). The Pareto Principle: Its Use and Abuse. Journal of
Services Marketing, 1(2), 37–40.

Special thanks to Dr Faisal AlRifae, Hashem Behbehani, and the IT and Pharmacy teams at Dasman Diabetes Institute for collaborating on this project.

Research Questions

What is the estimated average annual 
pharmaceutical cost per patient for 
diabetes disease management?

How are pharmaceutical supplies 
distributed in terms of cost and 
prescription prevalence?

Per-Patient Pharmaceutical Costs Supply Category Analysis

Pareto Principle in Play
↳ A heuristic that states 20% of the causes lead

to 80% of the consequences [4].

20% of patients accounted for about 
50% of total pharmaceutical expenses

20% of pharma items account for
88% total pharmaceutical expenses
(insulins, anti-diabetics, anti-lipidemic)

Additional Observations
Pharma cost per patient represented a power-law 
distribution, while the prescription count per patient 
most closely resembled a Poisson distribution.
Based on regression analysis, the significant patient 
characteristics and demographics that impacted their 
cost include Age, Body-Mass Index, and HBA1C level. 
The analysis at the category level indicated an 
exponential trend between Total Cost and Drug 
Prevalence (R2 = 0.679). 
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Figure 1. The Portfolio Purchasing Model (adapted from Kraljic, 1983). 

Leverage

Non-critical Bottleneck

Strategic

Variables Mean 
(SD)

Distribution

Pharma Cost Per 
Patient (Annual)
↳ The total cost of medications 

prescribed to a patient in a 
on- year period, in KWD.

440 KWD
(339)

Prescriptions Per 
Patient (Annual)
↳ Number of distinct Medications 

that a patient was prescribed 
annually.

10.2 Items
(6.50)

5 10 15 20 25 30 35 40
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Objectives
1. Gain a deeper understanding of the VSC and how it functions.
2. Explore the supply chain related critical success factors (CSFs) that helped 

Kuwait stay resilient in the global COVID-19 pandemic crisis.
3. Determine the risk factors in managing the COVID-19 VSC.
4. Identify lessons learnt and provide recommendations for the design and 

modeling of more effective and efficient VSC. 

Methodology
1. An extensive online review of the existing literature about VSC was 

undertaken, focusing on CSFs and risk factors. 
2. An electronic questionnaire was designed and utilized (via email and 

WhatsApp) to interview experts/practitioners involved in Kuwait’s VSC and 
healthcare industry as well as academicians in KU Allied Health and ISOM 
(CBA) departments.

3. Follow up interviews and telephone calls were conducted to further 
explore strategies for a flexible and resilient VSC in Kuwait.

Abstract
The main aim of this study is to determine the Vaccine Supply Chain (VSC) challenges as related to the State of Kuwait by (1) exploring the SC-related critical success factors that helped Kuwait to stay resilient in the global COVID-19 pandemic crisis,
(2) determining the risk factors in managing the COVID-19 vaccine supply chain, and (3) elaborating on lessons learnt and articulating recommendations for more effective and efficient strategies to face similar crises in the future.

Results
A VSC is defined as a complex system consisting of locations, storage, 
transportation, distribution centers, and personnel that handle these 
vaccines from the production to the points of administration. Various 
stakeholders involved in the VSC are shown in the figure below.

The four main stages of the VSC are:

• Product (what type of vaccine is needed?) 
• Production (when and how many vaccines should be produced?)
• Allocation (who should receive the vaccines?) 
• Distribution (how should the vaccines be distributed to its destination?)

To ensure the effectiveness of vaccines at the points of administration, it is 
crucial to maintain efficient cold chain logistics. “Cold chain” is how the 
temperature of consumable products are managed in order to maintain 
quality and safety from end to end in the distribution process.

Introduction
In the wake of the worldwide spread of COVID-19 and its gigantic socio-
economic impact, most of the countries are now facing the dilemma of the best 
way to manage the COVID-19 vaccine supply chain (VSC).  To this end, 
focusing on the State of Kuwait, this study attempts to identify the challenges 
and critical success factors for an effective and efficient management of VSC. 
The findings of this research will provide significant information to practitioners 
involved in Kuwait VSC, modeling a more flexible and resilient VSC to deal 
with potential similar crises in the future.  

A PRELIMINARY STUDY TO EXPLORE THE CRITICAL 
SUCCESS FACTORS FOR COVID-19 VACCINE

DISTRIBUTION, STORAGE AND MASS IMMUNIZATION IN 
THE STATE OF KUWAIT

CRITICAL SUCCESS FACTORS

RISK FACTORS

Eng. Hawraa AlSarraf - Information Systems and Operations Management Department - College of Business Administration, Kuwait University
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DISTRIBUTOR
• Dry-ice cold chain shipping
• Thermal shippers to control temperature
• GPS-enabled thermal sensors to track location and temperature 
• Presence of global logistics companies in Kuwait that organized shipping and delivery

PROVIDER
• Availability of financing
• Advance Purchase Agreements ensuring early vaccines supply
• Direct delivery from manufacturer to vaccination site ensuring minimal disruption to the cold chain
• Shipping containers serving as temporary storage units (up to 15 days)
• Appointment scheduling software decreasing demand variability
• Mass immunization sites pooling demand in fewer location to match demand and supply
• Operational design of mass immunization sites
• Prioritization and simultaneous vaccination of health care workers and most vulnerable 

population
• Vaccination awareness on media

MANUFACTURER
• Raw-materials constraints delaying production scaling 
• Sourcing vaccines early with limited data from clinical trials
• Quality-assurance to ensure the safety and efficacy of each dose

DISTRIBUTOR
• Global increase in freight rates and costs
• Access to cold storage and large amounts of dry ice
• Delays by the manufacturer due to short supply and high demand
• Delays in transporting goods due to cancellation of flights and airports closure

PROVIDER
• Uncertainty about future vaccine supplies
• Matching supply and demand due to priority tiers
• Decreased demand by the public as number of cases dropped resulting in oversupply
• Errors in storing, preparing, or scheduling administration of doses at points of care
• On-site critical storage conditions due to temperature requirements
• Wastage of open vials due to insufficient number of individuals at vaccination site at a given time
• Shortage of medical team personnel handle and administer COVID-19 vaccines
• Shortage of personal protective equipment to protect the medical team
• Inconsistent post vaccination support to track side effects and schedule future doses

MANUFACTURER
• Streamlined COVID-19 vaccine approval process
• Communication about safety of vaccines
• Packaging and storage innovations to meet the needs of global network

Conclusion
Participants in the survey provided invaluable information putting great emphasis on creating redundancy at 
different stages of VSC, forming strong partnership networks and developing contingency plans. Dealing with 
the recipients of the vaccine (i.e., the customers in the VSC system), the respondents of the survey stressed the 
importance of creating public awareness. Surprisingly, however, developing online purchasing integrated 
systems and maintaining transparency and visibility with major vaccine suppliers were not considered as CSFs 
by the participants in the survey. 

Recommendations
• The authorities in the Ministry of Health and healthcare providers in Kuwait are encouraged to develop 

detailed contingency plans and build strong partnership networks as top-priority measures to deal with similar 
crises in the future.

• A detailed study should be performed by these authorities to identify the critical failure factors (CFFs) and the 
weak points of the VSC and prioritize CFFs and CSFs.  Information about CFFs is as valuable as the 
information about CSFs and risk factors.

AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss    Thank you to all the participants from the Kuwaiti part of VSC and the 
professors from the Allied Health (KU) and ISOM/CBA who contributed to make this research possible. Eng. Hawraa AlSarraf - hawraa.alsarraf@ku.edu.kw
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Abstract

Electronic government (e-government) has been suggested as an important tool to improve public services and enhance citizens’ trust in government. We examine the relationship between e-government service quality,
satisfaction, and trust in government by introducing a process-based approach that considers a crucial, yet previously overlooked, factor to the trust-building effect of e-government, which is perceived government effort.
Our theoretical model proposes that perceived e-government service quality first leads to satisfaction, which in turn increases perceived effort that finally translates into trust in government.

Introduction
Following the accelerated digitization of government services due to the COVID-19 pandemic, e-
government services have become one of the most, if not the single most, important tool of interaction
between citizens and governments. Hence, e-government service quality is considered as a crucial
element for assessing the overall performance of government services. The development of e-government
services is a key lever used by governments to enhance citizens’ perceptions of government performance
and their overall trust in government. However, the relationship between e-government service quality,
citizen’s satisfaction, and trust in government seems to be inconclusive in the literature [1,2]. The
disagreement has been attributed to a lack of deep examination of the process that relates e-government
service quality to trust in government [3].

Study Contribution
Our study tries to fill that gap by introducing a process-based approach that considers a crucial, yet
previously overlooked, factor to the relationship among e-government service quality, satisfaction, and trust
in government, which is perceived government effort. Our theoretical model suggests that the relationship
between service quality and trust in government is sequentially mediated by citizen satisfaction and
perceived government effort.

Why is it important to examine perceived efforts?
E-government services inherently lack face-to-face interaction between citizens and government
representatives. This might obscure efforts exerted by the government to meet citizens’ requests and,
hence, may prevent higher quality e-services from increasing levels of trust in government. On the other
hand, an effective implementation of e-government services that results in satisfaction may increase
citizens’ awareness of the efforts exerted by a government to improve public services and adapt to the
dynamic needs of citizens.

Objectives
• To re-examine the effect of e-government service quality on the overall trust in government.
• To enhance our understanding of the behavioral process linking satisfaction with trust in government by

introducing perceived effort as an important mediating factor.
• To show that e-government websites design can be optimized in a way that enhances perceptions of

government efforts, which in turn increases citizens’ trust in government.

Methodology

Service Quality
Measures whether the 
website is dependable and 
provides prompt services to 
citizens. 

Outcome / Results

• E-government service quality is positively associated with satisfaction.
• E-government service quality is positively associated with perceived effort.
• Satisfaction mediates the relationship between e-government service quality and perceived effort.
• The relationship between service quality and trust in government is sequentially mediated by satisfaction 

and perceived effort, respectively. 

Conclusions / Recommendations
• A satisfactory interaction with e-government increases perceived government effort despite the lack of

direct interactions between citizens and government employees.
• Satisfaction with e-government services increases perceived efforts, which in turn leads to trust in

government.
• When providing e-services, governments should aim to increase users’ awareness of the efforts made to

provide these services, for example, by revealing the work done behind the scenes.

References
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[2] Porumbescu, G. A. (2016). Placing the effect? Gleaning insights into the relationship between citizens’ use of e-government and trust in government. Public Management Review, 18(10), 1504-1535. 
[3] Morgeson, F. V., VanAmburg, D., & Mithas, S. (2011). Misplaced trust? Exploring the structure of the e-government-citizen trust relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 257-283. 

Data 
collected 
from surveys 
of 723 
people in 
Kuwait …

.. who have 
visited e-
government 
services in 
the previous 
six months.

Surveys 
taken in 
January & 
February 
2021.

Sample

Variables
The constructs are adapted from validated multi-item measures. Items used 5-point Likert-type scales. 

We also controlled for participants’ demographics and technology experience, the website visited, purpose 
of visit, and visit time.

Empirical Model
We used sequential-mediator, regression-based path analysis model to test our theory.

Perceived Effort
Measures whether the 
respondent believes that the 
government exerts adequate 
effort on behalf of its people.

Satisfaction
Measures whether the 
website meets the citizen’s 
needs of interaction with the 
government agency.

Trust in Government
Measures whether the 
respondent can trust the 
government.

Sequential Mediation Results
)*** denotes significance at the 1% level(
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ABSTRACT
This study aimed to determine the level of acceptance of infographics apps among

preservice teachers at Kuwait University and examine the effect of several independent
variables on the level of acceptance. It used exploratory quasi-experimental descriptive analysis
based primarily on a quantitative approach and specifically adopted the information and
communication technology acceptance model (ICTAM). A stratified sample of 162 preservice
female teachers from the College of Education at Kuwait University participated in this study.
The data were collected over a four-month period. The participants were introduced to and
trained on various infographics apps. At the end of the semester, an anonymous questionnaire
was administered through an online survey tool, and the preservice teachers were asked to
voluntarily participate and complete the questionnaire. A set of descriptive and inferential
statistics were employed to analyze the data. The findings revealed that the level of acceptance
among preservice teachers regarding the use of infographics apps was “high” (M = 3.85, SD =
0.67). Although the results uncovered a few significant differences regarding some independent
variables (i.e., year of study, ICT daily usage, and GPA), the level of overall acceptance of the
infographics apps was very high.

INTRODUCTION
In today’s digital era, in which knowledge is becoming increasingly complex, the need to

simplify data has become a primary focus. Accordingly, innovators and graphic designers are
avidly seeking to develop new and creative ways to present data in a concise, clear, and
straightforward manner, and one of the most exciting and promising trending tools that has been
recently developed to serve that purpose is infographics. The word infographic is actually a
portmanteau of the words information and graphic, and it simply means a visual representation
of data (Kelly, 2019). However, this definition is considered by many to be incomprehensive.
Today, the word infographic has taken on a broader meaning, and it is usually defined as “A
visualization of data or ideas that tries to convey complex [data] to an audience in a manner that
can be quickly consumed and easily understood” (Smiciklas, 2012, p. 3). Infographics have
gained widespread popularity among content designers and editors in recent years due to their
effectiveness in simplifying complex data (Lankow et al., 2012); they can effectively break down
and transform dense, complicated, and text-heavy content into an easy-to-digest format.
Moreover, they can make otherwise boring topics more appealing and engaging through the use
of visuals, illustrations, charts, statistics and even pictographs (Krum, 2014). For these simple
reasons, infographics are considered ideal tools for visually sharing knowledge. Using such
tools in the classroom has the potential to enhance the quality of teaching and the overall
learning experience for learners. In fact, several studies have actually indicated a positive
relationship between the use of infographics and students’ academic performance (Baglama et
al., 2017); hence, arming teachers with these tools is an incremental step in the right direction
that will significantly contribute to realizing the ultimate goal of education.

OBJECTIVES
(1) To determine the level of acceptance of infographics apps among preservice teachers at

Kuwait University. (2) To examine the effect of year of study, academic major, GPA, ICT daily
usage, learning style, level of familiarity with infographics, and the extent to which infographics
are used on the level of acceptance of infographics apps among preservice teachers at Kuwait
University.

SIGNIFICANCE
(1) This study will provide preservice teachers with comprehensive insight into the various

educational aspects of infographics. (2) The results of the study will help determine the ICT
capabilities of preservice teachers to facilitate the design of more efficient training programs that
meet their developmental needs. (3) The findings and recommendations of this study can
prompt educators, stakeholders, and decision makers to consider integrating infographics into
the educational process. (4) This study is expected to enrich the body of literature in the field of
educational technology and serve as a guide for further future studies on infographics.

METHODOLOGY
RESEARCH DESIGN
The present study used an exploratory quasi-experimental descriptive analysis research

based primarily on a quantitative approach, which employed a survey questionnaire technique, a
convenience sampling method, and descriptive and inferential statistics. This observational
study utilized the information and communication technology acceptance model (ICTAM). This
research design is a revised version of the technology acceptance model (TAM); it investigates,
analyzes, and predicts the acceptance of ICT tools and services in organizations in depth—
using seven important behavioral variables (see Figure 1). The ICTAM also has the ability to
measure the correlations between any of the model’s seven behavioral variables and the overall
acceptance or between the variables themselves. In addition, the framework makes it possible
to measure the relationships between these behavioral variables and the external (independent)
variables when needed (Safar, 2021).

DATA COLLECTION
The data were collected over a four-month period (during the fall 2019-2020 semester).

The preservice teachers were introduced to and trained on various infographics apps,
namely, Piktochart, Easel.ly, Venngage, and Visme. At the end of the semester, an
anonymous questionnaire was administered through an online survey tool, and the
preservice teachers were asked to voluntarily participate and complete the survey
questionnaire. Participants were assured that their data would be kept confidential and
would be used only for statistical analysis purposes.

METHODS OF ANALYSIS
Several methods of statistical analysis were utilized to explore the collected data. The

descriptive analysis procedures applied were frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The inferential statistics methods used were independent-samples t-test, one-way
analysis of variance (ANOVA), Dunnett’s C multiple comparisons test, and Scheffe’s
multiple comparisons test. An alpha (α) threshold of 0.05 was selected for inferential tests.

Figure 1. ICT acceptance model
(ICTAM) framework. This figure
illustrates the seven domains
of the ICTAM that can help
policy makers and decision
makers as well as education
practitioners identify user
acceptance of any ICT tool or
service.

CONCLUSION
Overall, the findings of this study constitute irrefutable evidence of a growing desire among

the next generation of teachers to introduce meaningful and far-reaching educational reforms.
The overwhelming majority of the preservice teachers involved in the study expressed a strong
inclination to embrace and implement the key principles and practices of visual education, which
speaks volumes about how visuals are becoming widely recognized as key not only for
producing exceptional learning outcomes but also for cultivating the 21st-century skills that are
deemed pivotal in today’s ever-changing world. On that basis, incorporating visuals, particularly
infographics, into the educational process and exposing students to visual content in a practical
manner ought to be viewed as steppingstones towards reaching the ultimate goal of education.
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RECOMMENDATIONS
(1) Urging professional development institutes, namely, the College of Education at Kuwait

University and the College of Basic Education at the Public Authority for Applied Education and
Training, to reevaluate and adapt their teacher preparation programs to meet the needs of
today’s modern world and keep up with the latest developments in ICT tools, apps, resources,
services, and practices. (2) Conducting training programs to educate in-service teachers at a
basic level about the educational value and significance of infographics with respect to both
teaching and learning. (3) Integrating visual content into the curriculum and adopting a visual-
based approach to produce fruitful educational outcomes. (4) Encouraging researchers to
thoroughly explore the other educational aspects of infographics to further enrich the
educational technology literature and expand the relevant knowledge base.

ICTAM
Domain/Component

Number 
of Items Mean Std.

Deviation
Agreement

Degree
1. Awareness of Technology (AOT) 3 2.82 1.090 Moderate
2. Usage of Technology (UOT) 2 3.69 1.091 High
3. Perceived Importance (PI) 5 4.26 1.004 High
4. Perceived Usefulness (PU) 26 4.23 0.831 High
5. Perceived Ease of Use (PEOU) 12 3.90 0.835 High
6. Satisfaction Level (SL) 18 4.02 0.790 High
7. Continuance Intention (CI) 8 3.99 0.846 High

Overall Acceptance Degree of Infographics Apps 74 3.85 0.668 High

RESULTS
Table 1. Descriptive statistics of preservice teachers’ responses to ICTAM domains.

INSTRUMENT
An in-depth online survey questionnaire was constructed and administered to the

participants. It composed of two main sections. The first section sought information on the
sociodemographic profile of the participants, such as their gender, year of study, academic
major, GPA, ICT self-efficacy level, ICT daily usage, ICT ownership, learning style, awareness of
infographics, usage of infographics, perceived importance of infographics, and perceived
usefulness of infographics. The second section sought information to answer the research
questions posed by the study, and it was structured around the seven components of the
ICTAM. A total of 74 items (questions/statements) were included in this section. The tool was
carefully evaluated by the experts with respect to its validity and reliability, and it achieved a
0.987 Cronbach’s alpha (α) coefficient value (considered “excellent” in most social sciences and
humanities studies).

Variable Category N M Std. 
Deviation t df Sig. (2-

tailed)

1. Year of Study
Junior 84 3.69 0.772

-3.168 160 0.002**
Senior 78 4.01 0.485

2. Academic Major
Arts 102 3.85 0.645

0.101 160 0.919
Science 60 3.84 0.709

3. ICT Daily Usage
1 to < 6 hours 66 3.62 0.771

-3.716 160 0.000**

≥ 6 hours 96 4.00 0.538

4. Awareness of Infographics
Aware 72 3.87 0.693

0.353 160 0.725
Unaware 90 3.83 0.650

5. Usage of Infographics
Use 86 3.79 0.725

-1.165 160 0.246
Do not use 76 3.91 0.594

Note. ** = The mean difference is significant at the 0.01 level (α ≤ 0.01).

Table 2. Inferential statistics of the differences in the preservice teachers’ overall
acceptance of infographics apps by year of study, academic major, ICT daily usage,
awareness of infographics, and usage of infographics.

Tables 3 & 4. Descriptive and inferential statistics of the differences in the preservice
teachers’ overall acceptance of infographics apps by GPA and learning style.

Variable Category N M Std.
Deviation

1. GPA
Below average (1.67 to < 2.67) 34 3.57 0.903

Average (2.67 to < 3.67) 96 3.92 0.543
Above average (3.67 to 4) 32 3.92 0.659

2. Learning Style

Textual 24 3.62 0.629
Visual/Spatial 70 3.83 0.751

Auditory 10 4.24 0.338
Kinesthetic 40 3.96 0.636

Social 18 3.76 0.450

Variable Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

1. GPA
Between Groups 3.332 2 1.666 3.873 0.023*

Within Groups 68.405 159 0.430
Total 71.738 161

2. Learning Style
Between Groups 3.459 4 0.865 1.988 0.099
Within Groups 68.279 157 0.435
Total 71.738 161

Note. * = The mean difference is significant at the 0.05 level (α ≤ 0.05).

SAMPLE
A stratified sample of 162 preservice female teachers (i.e., senior and junior undergraduate

students) from the College of Education at Kuwait University enrolled in four sections (two each)
of three-hundred-level undergraduate education courses entitled “Instructional Media
Communication” and “Instructional Media and Technology” in the fall 2019-2020 semester
participated in this study. The sample was a representative mix of ethnic and socioeconomic
backgrounds and included preservice teachers from a variety of majors. The two courses are
mandatory three-credit classes for all undergraduate teacher preparation programs.

ACKNOWLEDGEMENTS
This paper was written based on a research study project funded in 2020/2021 by Kuwait

University, Research Project No. (TT02/20). In 04/14/2021, the project’s final report received the
“Incentive Reward” from Kuwait University.

REFERENCES
Alqudah, D., Bidin, A. B., & Hussin, M. A. H. B. M. (2019). The impact of educational

infographic on students’ interaction and perception in Jordanian higher education: Experimental
study. International Journal of Instruction, 12(4), 669–688. Baglama, B., Yucesoy, Y.,
Uzunboylu, H., & Özcan, D. (2017). Can infographics facilitate the learning of individuals with
mathematical learning difficulties? International Journal of Cognitive Research in Science,
Engineering and Education, 5(2), 119–127. Krum, R. (2014). Cool infographics: Effective
communication with data visualization and design. John Wiley & Sons. Lankow, J., Ritchie, J.,
& Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. John Wiley & Sons.



ألبــحــاث ا قــطــاع  3031

المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

ظر درجة معرفة الطلبة المعلمين تخصص الدراسات اإلسالمية ألحكام التجويد في مقررات التجويد ووجهة ن
أعضاء هيئة التدريس تجاهها ومقترحاتهم لتحسينها

معالي محمد جاسم العبد الهادي. د
كلية التربية/ قسم المناهج وطرق التدريس

المقدمة
التربيةمادةمعلمدورأهميةمنوانطالقا  
ةالتدريسيالكفاياتمنالتمكنفياإلسالمية
دةمامنهجأهدافلتحقيقالكريم؛بالقرآنالخاصة
علمبتاالهتمامعلىالنشءوتربيةالكريم،القرآن
هيلتأضرورةعلىوالتأكيدوعلومه،الكريمالقرآن
جادةإلاإلسالميةالدراساتتخصصالمعلمينالطلبة
أحكامتدريسمنوتمكينهمالكريمالقرآنتالوة

المعلمإعدادمؤسساتاهتمتبإتقان؛التجويد
الدراساتتخصصالمعلمينالطلبةبإعداد

الخدمةلقبومهنيًّا،علميًّاالجيداإلعداداإلسالمية
أنكما.(2007موسى،)التربويالحقلفي

دريستفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجيااستخدام
علمإتقانعلىالطالبيساعدالتجويدأحكام

تواجههالتيالصعوباتعلىللتغلبوكذلكالتجويد؛
.(2014حريز،)تطبيقها؛أثناءفي

نتائج الدراسة
الدراسة الحالية في نتائج أظهرت 

لطلبة استجابات اأناالختبار التحصيلي 
مبادئ علم )المعلمين المرتفعة في 

ة في مراتب القراءمقدمات )و( التجويد
، وأن (واالستعاذة والبسملة واللحن

ة في استجابات الطلبة المعلمين منخفض
(  مخارج الحروف: )موضوعي

، كما جاءت (صفات الحروف)و
هيئة التدريس أعضاء استجابة 
أخطاء تجويديةعلى وجود بالموافقة 
و السبب في ذلك ( ٪83)وهي بنسبة

ة، التجويد األربعقلة االهتمام بمقررات 
جودة على وعدم إدراك أهميته 

.فيالوظيمستواهم المعرفي ومستقبلهم 

فراد الصحيحة ألالتكرارات والنسب المئوية لالستجابات 
ويدالتجحكام أألعلى وأدني استجابات لموضوعات العينة

معالي محمد جاسم العبد الهادي. د
قسم المناهج وطرق التدريس/ كلية التربية/ جامعة الكويت

maali.abdulhadi@ku.edu.kw

الدراسةأهداف 
إلىأسئلتهاعناإلجابةخاللمنالدراسةتهدف
تخصصالمعلمينالطلبةمعرفةدرجةعنالكشف

ويدالتجألحكامالنظريللجانباإلسالميةالدراسات
األخطاءأهموتحديدالتجويد،مقرراتفي

تخصصالمعلمينللطلبةوأسبابهاالتجويدية
الهيئةأعضاءنظروجهةمناإلسالميةالدراسات
أحكاموأداءمتعل  لتحسينمقترحوتقديمالتدريسية،
الدراساتتخصصالمعلمينللطلبةالتجويد

.يةالتدريسالهيئةأعضاءنظروجهةمناإلسالمية

المراجع
مهارات (. 2010)، محمد، وأبو زيد، عبد الباقي إبراهيم-

.دار الفكر: عمان. البحث التربوي
ضعف الطلبة في أحكام التالوة(. 2014. )حريز، سامي-

، 2، ع 51مج ، رسالة المعلم. األسباب والعالج: والتجويد
رقم. )متاح على قاعدة بيانات دار المنظومة. 26-29

(.625129: المستخلص
االتجاهات الحديثة في (. 2007. )، مصطفىموسى-

تاب دار الك. طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية
.الجامعي

ول حصر استجابات أعضاء هيئة التدريس في السؤال األ
في االستبيان المفتوح

الدراسةمنهج
Mixed)المختلطمنهجالاستخدامتم

Methods)جمععلىيعتمدوالذي
الوقتفيوالنوعيةالكميةالبيانات
النتائجمقارنةذلكيتبعنفسه،

همفلتأمينوالنوعية؛الكميةالمتناغمة
راهيمإب)المعنية،المشكلةلطبيعةعميق
الباحثةاعتمدتفقد؛(2010زيد،وأبو
الكميةالبياناتجمععلى

(Quantitative)،االختبارخاللمن
دالتجويأحكاملموضوعاتالتحصيلي

الدراساتتخصصالمعلمينللطلبة
النوعيةالبياناتوجمع؛اإلسالمية

(Qualitative)،استبيانخاللمن
أعضاءنظروجهاتالستطالعمفتوح
الشريعةبكليةالتدريسيةالهيئة

علىللوقوفاإلسالمية؛والدراسات
وأسبابهاالتجويديةاألخطاء

.لتحسينهاومقترحاتهم

جاههاتالتدريسهيئةأعضاءنظرووجهةالتجويدمقرراتفيالتجويدألحكاماإلسالميةالدراساتتخصصالمعلمينالطلبةمعرفةدرجةتعرفإلىالدراسةهدفت:الملخص
ألعضاءمفتوحياناستبعنعبارةوالثانيةالمعلمين،للطلبةالتجويدأحكاملموضوعاتتحصيلياختبارعنعبارةاألولىالبيانات،لجمعأداتينالباحثةاعتمدتلتحسينها،ومقترحاتهم

وجاءت،(الحروفصفات)و(الحروفمخارج):موضوعيأهمهاومنالتجويد،أحكامببعضالمعلمينللطلبةالمعرفيالمستوىضعفالدراسةنتائجأظهرتوقد.التدريسهيئة
هيئةأعضاءنظراتبوجهالمتعلقةالنتائجأما،ةتجويديأخطاءوجودوتؤكدالتحصيلياالختبارنتيجةمعمتوافقةالمفتوحاالستبيانفيالتدريسهيئةأعضاءمنالغالبيةاستجابات
.الوظيفيومستقبلهمالمعرفيمستواهمجودةعلىوتأثيرهاأهميتهاإدراكهمعدمإلىفترجع،التجويديةباألخطاءالمعلمينالطلبةوقوعأسبابحولالتدريس

لمين ما مقترحاتك لتحسين معرفة وأداء الطلبة المع
ي تخصص الدراسات اإلسالمية ألحكام التجويد ف

مقررات التجويد؟

عضو 
هيئة 
التدريس

د أقترح أن تُقام دورات مكثفة في أحكام التجوي
.المهمة 1

.أن يجتهد الطالب في الحضور وفهم المقرر 2
وإلزام،3إلى1منمقررلكلالوحداتعددزيادة
أحكامتطبيقمعالمقررةاآلياتبحفظالطلبة
.التجويد

3

جويدالتمقرراتفيتفوقهمحالفيالطلبةتكريم
.والحفظالتعلمعلىلهموتحفيزا  ترغيبا   4

هتميحتىوحدة؛منأكثريعادلالتجويدمقررجعل
.الطالببه 5

ألحكامتطبيقهومدىالتربية،طالباستعداد
.وجلعزهللاكتابواقععلىالتجويد 6

الميمووالتنوينالساكنةالنونأحكامعلىالتركيز
.اتراكميًّ مقررا  واعتبارهافقط،والمدودالساكنة 7

حتصحيفيالمزيدلبذلالتربيةوزارةمخاطبة
.وغيرهللقرآنعامبشكلللطالبالقراءة 8

من وجهة نظرك هل توجد أخطاء تجويديه يقع فيها الطلبة؟ مع ذكر 
.األسباب

قلة اهتمام الطلبة مخارج الحروف وصفاتها 1
عدم وجود خلفية عن أحكام 

.  التجويد
النون الساكنة والتنوين 2

يعتذرون ويغيبون  ساكنةالتفخيم والترقيق والنون ال 3
الغياب وعدم التزام  أحكام الترقيق والتفخيم 4

كثرة الغياب مخارج الحروف وصفات 
الحروف

5

عدم االهتمام  مخارج الحروف والتفخيم 6
كثرة االعتذارات مخارج الحروف  7

عدم استيعاب المفردات  هاء الكتابة والحذف واإلثبات 8
صعوبة النطق  أحكام النون الساكنة والتنوين

والميم 
9

احكام 
التجويد

مجموع 
االسئلة

رقم 
السؤال

النسبة التكرار
المئوية

الترتيب

مبادئ علم 
التجويد

317977.53
58987.31

118381.42
مقدمات في 

مراتب 
القراءة 

واالستعاذة 
والبسملة

437674.55
47371.66

م107977.53
157876.54

مخارج 
الحروف

3175224.532
192827.531
م202928.430

صفات 
الحروف

3183130.429
212928.430
م262928.430
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��ة الخاصة الحكوم�ة �دولة ال���ت � مدارس ال��
صاالت ��

ّ
دراسة حالة:استخدام تكنولوج�ا المعلومات واالت
� آغا. د/ عمار حسن صفر . د.أ نا� حس��

��ة، جامعة ال���ت، دولة ال���ت  ��ة، دولة ال���ت / �ل�ة ال�� اإلدارة العامة لمنطقة حو�� التعل�م�ة، وزارة ال��
E-mail: dr.ammar@ku.edu.kw / waterq8@gmail.com

وع �حث رقم  )TT05/19(تّم دعم هذا العمل وتم��له من ق�ل جامعة ال���ت، م��

���ةالخدماتتقي�مهو ال�حث�ةالدراسةهذهمنالغرض:هدف الدراسة لوماتالمعبتكنولوج�ا الخاصةال��
� واستخدامها توافرها ومدى)ICT(واالّتصاالت 

��ةمدارس�� .ال���ت�دولةالحكوم�ةالخاصةال��

العالم�ة،الصحةلمنظمةالعال�� الص�� المسحولتقديرات،2019لعامللس�انالعالم�ةلإلحصاءاتوفقا� 
� اإلعاقةذويفئةمنشخصمل�ار 1.5منأ��� هناك�أنّ �قّدر فإّنه

ارب�قما أي،)اإلعاقةأش�المنش�لمع�ع�شون(العالم��
� منهم%80�س�ةوتتواجد �سمة،مل�ار 7.7حوا�� عددهمال�الغالعالمس�انمن%19.5�س�ته

� %20والنام�ةال�لدان��
��

� أّما مليون؛100من�أ��� الفئةهذهمنالعالمحولاألطفالو�قّدر الع���ة،الدول
اوحال���تدولة�� ذوياألفراد �س�ةفت��

� الخاصةاالحت�اجات
,UN(%4.1حدود�� 2019a(.ايتها ورععنايتها ال���تدولةأولتها فقد المجتمع،منالفئةهذهوألهم�ة

� لها وسّ�تالخاصة، � القوان�� � األساس�ة�الحقوقأفرادها تمّتعتضمنال�� دتها الدستور كفلها ال�� ول�ْن .الدول�ةلمواثيقاوأ��
،و�عال وثقاف�ا� واقتصاد�ا� واجتماع�ا� وس�اس�ا� مدن�ا� الفئةهذهقضا�ا استغاللتّم لقد الشد�د،لألسف دتوقّد .ت����ا� وكذلكم�ا� أ��
� ال الخاصةاالحت�اجاتذويمدارسق�لمنالمقّدمةالخدمات�أّن العالم�ةالصحةمنظمة

 ت��
ّ

اوح�ما إ� � �ته�ست�� من%3-1ب��
� اإلعاقةذوياألفراد احت�اجات

� منهم%95عني��د ما حوا�� هناكوأنّ النام�ة،ال�لدان�� �صورةلهمالالزمةالرعا�ا منمحروم��
� �ما -التكنولوج�اإّن .مالئمة � الخب�� ،ما���سب��ّ � التكنولو��

� المّتحدةاألممبرنامج��
الخاصةاالحت�اجاتذويملُتهلم-اإلنما��

� والخدماتوالوسائلاألدواتمنال�ث�� لهمقّدمت�ل الفئةهذهمستق�لوأّن حاجاتهم،و�سه�لح�اتهمت�س�� ع�تعملال��
Assistive(المساندة/المساعدةالتقن�ات/التكنولوج�ااستخدامع�كب�� �ش�ل�عتمد  Technology(،ل� �

الحاالت منكث�� و��
� الوح�دةالحلول�� التقن�اتهذهتعت��  � لنجاحهمأملب��قَ ُتع�� ال��

� توظ�فها /تخدامهااسُحسنخاللمنوذلكالح�اة،��
��

موالتعل�موالتنّقلاالّتصال � والتدر�بوال�حثوالتعل� والت�املالتأه�ل�عادةو والعالجوالتقي�موال�شخ�صوالق�اسالمه��
وتعمل�أنفسهم،همثقتتزداد للطالبالمساعدةالتكنولوج�ا دمجط��قوع�� .والعملواالستقالل�ةالشخص�ةوتنم�ةاالجتما�� 

همع� � ،واستقاللّيتهمتحف�� � االنخراطع�و�م�اناتهمقدراتهموتعزز ذات�ا�
.المدرس�ةالب�ئةوخارجلداختقاممختلفةأ�شطة��

:المقدمة

� المنهجالدراسةاعتمدت:منهج الدراسة � ال�ّ�� ال�ح��
؛التحل��� المس�� الوص�� تحل�ل"منهجصو�األخالتق����

Systemsالنظم Analysis"، استدال�� منهجنعع�ارةوهو االستقصائ�ة،ال�حث�ةأهدافها تحقيقبها المنوطالمنهج�ة�اعت�ارها
 �
ننا �أداة�ستخدماستقرا��

�
.الخاصةلمعلومةامنالعامةالمعلومةع�نحصلأْن �مع�� المعلومات،أو النتائجتعم�ممنُتمك

��ةمدارسجميعمنتكّونت:ةعّينة الدراس ��ةلوزارةالتا�عةالحكوم�ةالخاصةال�� � ال��
.18عددهاو ال���ت��

ة��لاالس��انةبناءتّم :أداة الدراسة
ّ
.المحاور)2(والعامة،المعلومات)1(:جزأيناحتوتوقد وموضوعّ�ة،دق

� اإلعاقةن�عالتعل�م�ة،مرحلتها المدرسة،اسمتتضّمنعامةب��اناتتزّودنا أسئلة8ع�األولالجزءاشتمل وعدد ترعاها،ال��
 � � اإلدار���ّ م�� � والطل�ةوالمعل� � الدراس�ةوالفصولوالعامل��

� الجزء.منها�ل��
منوتكّونتالس�عة،سةالدرامحاور ع�اشتملالثا��

� وحص�لتهاإلدارة،محور :��� �ما موّزعةع�ارًة؛189وسؤا�ً 42 ،القسممحور ع�ارة؛30وسؤال�� � ومحصلتهالعل�� 30وسؤال��
م،محور أسئلة؛ثالثةوحاصلهالمنهج،محور ع�ارة؛ أسئلةأر�عةلتهوحص�الدراس�ة،الفصولمحور أسئلة؛ثالثةونتاجهالمعل�

اتمحور ع�ارة؛30و .ع�ارةً 69وسؤا�ً 15وحاصلهالمكت�ة،ومحور ع�ارًة؛30وسؤا�ً 13ومحصلتهالحاسوب،مخت��

د �عد :إجراءات الدراسة � وّزعتاالس��انة،وث�اتصدقمنالتأ��
ة�دا�ة�� الدرا�� العامنماألو�الدراس�ةالف��

��ةمدارسجميعع��دو�ةٍ �ط��قةٍ 2019-2020 افالخاضعةال���ت�دولةالحكوم�ةالخاصةال�� ��ة؛الوزارةإل�� ولحرص��
 � � معشخص�ةمقا�التعدةب�جراءقاما الب�انات،ودقةصدقع�ال�احث�� � �األمر المعنّي��

للمدارسالتوك�د وّتم.مدرسة�ل��
 ُ�ستخدمولْن ��ةُتعت�� الواردةالب�اناتوأّن اخت�ار�ة،مشاركتهم�أّن المشاركة

ّ
� إ�

.والتط��رالعل�� ل�حثاأغراضخدمة��

� إدخالها تّم الب�انات،وجمعالدراسةتطبيق�عد :المعالجة اإلحصائ�ة
إحصائّ�ا� لُمعالجتها SPSSبرنامج��

�ت.النتائجواستخراج ،اال�ساقمعامل:التال�ةاألسال�بالدراسةتطل� .الحساب�ةطاتوالمتوّس وال�سب،والتكرارات،الداخ��

الدرجةالحالةم
1قد�مة1
2وسط2
3حديثة3

� لألجهزةالحداثةمع�ار .1جدول
��ةمدارس�� .الخاصةال��

الدرجةالحالةم
1�طيئة1
2متوّسطة2
3��عة3

نتال�عةمع�ار .2جدول � لإلن��
��ةمدارس�� .الخاصةال��

:ةالدراسنتائج
المرحلةاسم المدرسةم

التعل�م�ة
ن�ع

اإلعاقة
عدد

 � اإلدارّ���
عدد

 � م�� المعل�
عدد

الطل�ة
عدد

 � العامل��
عدد

الفصول
1570853018حرك�ة-���ة -سمع�ة ر�اض أطفالروضة العطاء1
2 � � الرجاء بن��

166569177حرك�ةابتدا��
� الرجاء بنات3

131002622718حرك�ةابتدا��
4 � � الوفاء بن��

21911291815داونابتدا��
� الوفاء بنات5

82032167داونابتدا��
6 � � السلوك التوحدي بن��

135527186التوحدابتدا��
7 � ��ة الفك��ة بن�� � ال��

1250291112ذهن�ةابتدا��
��ة الفك��ة بنات8 � ال��

12228134ذهن�ةابتدا��
��ة الفك��ة بنات9 11681502617ذهن�ةمتوسطتأه�ل ال��

23931371915ذهن�ةمتوسطالورش التعل�م�ة بنات10
11 � 37912451928ذهن�ةمتوسطالورش التعل�م�ة بن��
12 � كة بن�� 14783326046حرك�ةمتوسط وثانويالرجاء المش��
كة بنات13 14116352012حرك�ةمتوسط وثانويالرجاء المش��
��ة الفك��ة المش�� 14 � تأه�ل ال�� 883531615ذهن�ةمتوسط وثانويكة بن��
كة بنات15 � ومتوسط وثانو األمل وتأه�ل األمل المش��

10132592113سمع�ةيابتدا��
16 � كة بن�� � ومتوسط وثانو األمل وتأه�ل األمل المش��

1095721712سمع�ةيابتدا��
كة بنات17 � ومتوسط وثانو النور المش��

9502701928���ةيابتدا��
18 � كة بن�� � ومتوسط وثانو النور المش��

8564109224���ةيابتدا��
25413352404459297المجم�ع

.راسة�الدالمشاركةللعّينةالعامالوصف.3جدول

� ���ةال�� واالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائلأغلب�ةتوافر عدم)1(.اإلدارة:األولالدراسةمحور نتائج
��

.الوسائل�عض�اس�ثناءالمدارس؛هذهإداراتمنالعظ�األغلب�ة

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

1 � Desktop PC18100.000.08.612.39جهاز الحاسوب المكت��
--Laptop PC00.018100.0جهاز الحاسوب المحمول 2
--Tablet PC00.018100.0جهاز الحاسوب اللو�� 3
--Smartphone00.018100.0جهاز الهاتف المحمول الذ�� 4
Multimedia Projector527.81372.20.332.40جهاز عرض الوسائط المتعددة 5
Overhead Projector15.61794.40.062.00جهاز العرض العلوي 6
TV527.81372.20.332.40ازجهاز التلف7
Smart/Interactive Board316.71583.30.172.33التفاعل�ة/اللوحة الذك�ة8
--Video Cassette Player/Recorder00.018100.0جهاز الف�ديو 9

� دي 10
--DVD Player/Recorder00.018100.0جهاز الدي ��

--Blu-ray Player/Recorder00.018100.0جهاز ال�لوري 11
12 �

Scanner633.31266.70.442.17الماسح الضو��
ون�ة 13 --Graphics/Drawing Tablet00.018100.0لوحة الرسم اإلل���
ا التص��ر الفوتوغراف�ة الرقم�ة 14 Digital Camera211.11688.90.113.00�ام��
ا التص��ر الف�ديو الرقم�ة 15 --Digital Camcorder00.018100.0�ام��
ا ال� 16 --Webcam00.018100.0ب ��ام��
ر�ة أسود وأب�ض 17 � Black & White Laser Printer18100.000.07.172.50طا�عة ل��
ر�ة 18 � Color Laser Printer950.0950.00.722.13ملّونةطا�عة ل��
--Software00.018100.0برمج�ات أنظمة �شغ�ل و�رمج�ات تطب�ق�ة 19
Educational Software15.61794.4-1.00برمج�ات تعل�م�ة 20
21 �

و�� م اإلل��� --e-Teaching/Learning System00.018100.0نظام التعل�م والتعل�
22 �

و�� --e-Training System00.018100.0نظام التدر�ب اإلل���
Student Information System633.31266.70.391.17نظام معلومات الطالب 23
Administration Information System527.81372.20.391.00نظام المعلومات اإلداري 24
--Financial Information System00.018100.0نظام المعلومات الما�� 25
Libraries Information System15.61794.40.061.00نظام معلومات المكت�ات 26
--Document Management System00.018100.0نظام إدارة المس�ندات والسجالت 27
28 �

و�� --e-Archiving System00.018100.0نظام األرشفة اإلل���
نت 29 Internet Service1794.415.6-1.17خدمة اإلن��
Wi-Fi Service211.11688.9-2.00خدمة الواي فاي 30

� اإلحصاء.4جدول
."اإلدارة"-األولالدراسة�محور الخاصالوص��

� الدراسةمحور نتائج
واالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائلأغلب�ةتوافر عدم)1(.العل�� القسم:الثا��

���ة � ال��
��ة�مدارسالعلم�ةاألقسامجميع�� .الوسائل�عض�اس�ثناء�الدراسة؛المشاركةالخاصةال��

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

1 � Desktop PC18100.000.01.002.40جهاز الحاسوب المكت��
--Laptop PC00.018100.0جهاز الحاسوب المحمول 2
--Tablet PC00.018100.0جهاز الحاسوب اللو�� 3
--Smartphone00.018100.0جهاز الهاتف المحمول الذ�� 4
--Multimedia Projector00.018100.0جهاز عرض الوسائط المتعددة 5
--Overhead Projector00.018100.0جهاز العرض العلوي 6
--TV00.018100.0جهاز التلفاز 7
--Smart/Interactive Board00.018100.0التفاعل�ة /اللوحة الذك�ة8
--Video Cassette Player/Recorder00.018100.0جهاز الف�ديو 9

� دي 10
--DVD Player/Recorder00.018100.0جهاز الدي ��

--Blu-ray Player/Recorder00.018100.0جهاز ال�لوري 11
12 �

--Scanner00.018100.0الماسح الضو��
ون�ة 13 --Graphics/Drawing Tablet00.018100.0لوحة الرسم اإلل���
ا التص��ر الفوتوغراف�ة الرقم�ة 14 --Digital Camera00.018100.0�ام��
ا التص��ر الف�ديو الرقم�ة 15 --Digital Camcorder00.018100.0�ام��
ا ال��ب 16 --Webcam00.018100.0�ام��
ر�ة أسود وأب�ض 17 � Black & White Laser Printer18100.000.01.002.50طا�عة ل��
ر�ة ملّونة 18 � Color Laser Printer15.61794.40.063.00طا�عة ل��
--Software00.018100.0برمج�ات أنظمة �شغ�ل و�رمج�ات تطب�ق�ة 19
--Educational Software00.018100.0برمج�ات تعل�م�ة 20
21 �

و�� م اإلل��� --e-Teaching/Learning System00.018100.0نظام التعل�م والتعل�
22 �

و�� --e-Training System00.018100.0نظام التدر�ب اإلل���
--Student Information System00.018100.0نظام معلومات الطالب 23
--Administration Information System00.018100.0نظام المعلومات اإلداري 24
--Financial Information System00.018100.0نظام المعلومات الما�� 25
--Libraries Information System00.018100.0نظام معلومات المكت�ات 26
--Document Management System00.018100.0نظام إدارة المس�ندات والسجالت 27
28 �

و�� --e-Archiving System00.018100.0نظام األرشفة اإلل���
نت 29 Internet Service422.21477.8-1.40خدمة اإلن��
Wi-Fi Service15.61794.4-2.00خدمة الواي فاي 30

� اإلحصاء.5جدول
� الدراسة�محور الخاصالوص��

.“العل�� القسم"-الثا��

احت�اجاتيوائمال الدرا�� المنهج�أنّ أجا�تالدراسةعّينةمن%55.6�س�تهما أّن )1(.المنهج:الثالثالدراسةمحور نتائج
؛الع�  �

� لذا المعر��
هي���� �اتليوا�بوتحديثهوتط��رهتغي�� � نصفمن�قاربما أّن )2(.الع�متطل� )%55.6(المشارك��

هُ�لزملذا الطل�ة؛احت�اجاتيوائمال الحا�� الدرا�� المنهج�أنّ أجابوا  � الطل�ةمتطل�اتمعوافقيتل�� وتحديثهوتط��رهتغي��
��

��ةمدارسجميعأنّ )3(.الحا�� الع�  مادةتعل�مالدرا�� منهجها يتضّمنال �الدراسةالمشاركةالخاصةال��
ا� لديها منها %50.0أّن ُرغمالتكنولوج�ا،/الحاسوب .للحاسوبمخت��

م:الرابعالدراسةمحور نتائج
�
� من)%83.3(مرتفعة�س�ةأنّ )1(.المعل م�� � المعل�

��ةمدارس�� مون�ستخدالحكوم�ةالخاصةال��
ات�ج�اتالطرق م�ةالتعل�م�ةواالس�� � عاقةاإل أنواعمعي�ناسبو�ما التكنولوج�ا معالمتوائمةالحديثةوالتعل� � ال��

منها �عا��
� غالب�ةأّن )2(.طلبتهم م�� � )%88.9(المعل�

��ةمدارس�� لوج�ا تكنو وخدماتوأدواتبوسائل�ستعينونالحكوم�ةالخاصةال��
� الحديثةواالّتصاالت المعلومات

�� � مالتعل�معملّي�� أنّ ع��الدراسةالمشاركةالمدارسمن%66.7�س�ةاّتفقت)3(.والتعل�
م  فرصا� ُ�منحالمعل�

ً
والحلقاتوالندواتالعملوورشالتدر���ة�الدوراتمشاركتهمخاللمنوذلكالمهن�ةوالتنم�ةللتدر�ب�اف�ة

.الخاصةاالحت�اجاتذويفئة�شؤونالعالقةذاتالمحل�ةوالمؤتمراتالنقاش�ة
الفصولأّن ع�اّتفقت)%55.6(الدراسةعّينةنصفعني��د ما أّن )1(.الدراس�ةالفصول:الخامسالدراسةمحور نتائج

� للتنقلللطل�ةمتحركةكراس� توف�� تّم فمثً�،اإلعاقة؛يوائم�أثاثمزّودة
،إ�الصفمنقالواالنتالدرا�� الفصل�� المخت��

ع��ضة�� �لطب�ة،مواصفاتذاتل�ستأّنها منالُرغمع�الخروج؛بوا�ةأو المدرس�ة،اإلدارةالمدرس�ة،الساحةالمرسم،
فع�ة؛الحديثالتكنولوج�ة�الوسائلمزّودةالمدرس�ةالدراس�ةالفصولأّن )%83.3(الدراسةعّينةغالب�ةأ�ّدت)2(.وُمّنجدة

)3(.األملوتأه�لاألمل�ةلطلتفاعل�ة/ذك�ةولوحاتللقراءة،النور مدارسلطل�ةبرا�ل�لغةدراس�ةكتبتوف�� تّم المثال،س��ل
� من%44.4�س�تهما أجاب � الدراس�ةالفصول�أّن المشارك��

��ةمدارس�� اإلعاقة؛تخدمةتكنولوج�بوسائلمزّودةالخاصةال��
ضنصفها عني��د ما ب�نما  ر لْم اإلعاقات�عضألّن ذلك،ع�اع��

ّ
� االتكنولوج�ةالوسائلالوزارةلها ُتوف )4(.إعاقاتهاتخدمل��

���ةواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائلأغلب�ةتوافر عدم � ال��
هذهفصولمنالعظ�األغلب�ة��

.الوسائل�عض�اس�ثناءالمدارس؛

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

1 � Desktop PC1477.8422.29.222.00جهاز الحاسوب المكت��
--Laptop PC00.018100.0جهاز الحاسوب المحمول 2
Tablet PC15.61794.40.393.00جهاز الحاسوب اللو�� 3
--Smartphone00.018100.0جهاز الهاتف المحمول الذ�� 4
Multimedia Projector633.31266.74.611.67جهاز عرض الوسائط المتعددة 5
Overhead Projector211.11688.91.223.00جهاز العرض العلوي 6
TV211.11688.90.223.00ازجهاز التلف7
Smart/Interactive Board1477.8422.210.283.00التفاعل�ة/اللوحة الذك�ة8
Video Cassette Player/Recorder15.61794.40.173.00جهاز الف�ديو 9

� دي 10
DVD Player/Recorder15.61794.40.062.00جهاز الدي ��

--Blu-ray Player/Recorder00.018100.0جهاز ال�لوري 11
12 �

--Scanner00.018100.0الماسح الضو��
ون�ة 13 --Graphics/Drawing Tablet00.018100.0لوحة الرسم اإلل���
ا التص��ر الفوتوغراف�ة الرقم�ة 14 --Digital Camera00.018100.0�ام��
ا التص��ر الف�ديو الرقم�ة 15 --Digital Camcorder00.018100.0�ام��
ا ال� 16 --Webcam00.018100.0ب ��ام��
ر�ة أسود وأب�ض 17 � Black & White Laser Printer15.61794.40.392.67طا�عة ل��
ر�ة 18 � Color Laser Printer15.61794.40.113.00ملّونةطا�عة ل��
Software211.11688.9-1.00برمج�ات أنظمة �شغ�ل و�رمج�ات تطب�ق�ة 19
Educational Software316.71583.3-1.00برمج�ات تعل�م�ة 20
21 �

و�� م اإلل��� --e-Teaching/Learning System00.018100.0نظام التعل�م والتعل�
22 �

و�� --e-Training System00.018100.0نظام التدر�ب اإلل���
--Student Information System00.018100.0نظام معلومات الطالب 23
--Administration Information System00.018100.0نظام المعلومات اإلداري 24
--Financial Information System00.018100.0نظام المعلومات الما�� 25
--Libraries Information System00.018100.0نظام معلومات المكت�ات 26
--Document Management System00.018100.0نظام إدارة المس�ندات والسجالت 27
28 �

و�� --e-Archiving System00.018100.0نظام األرشفة اإلل���
نت 29 Internet Service211.11688.9-2.00خدمة اإلن��
Wi-Fi Service15.61794.4-1.50خدمة الواي فاي 30

� اإلحصاء.6جدول
."الدراس�ةالفصول"-الخامسالدراسة�محور الخاصالوص��

ات:السادسالدراسةمحور نتائج � فقطواحد حاسوبمخت�� يوجد أّنه)1(.الحاسوبمخت��
��ةمدارسنصف�� ةالخاصال��

اتمن%27.8أنّ )2(.وسطحالتهومتوّسطالحكوم�ة، حالتهمتوّسطو�تفاوتاإلعاقة،لن�عموائم�أثاثمزّودةفقطالمخت��
 � اتمنفقط%22.2أّن )3(.حد�ثإ�وسطب�� الوسائلو األجهزةحالةول�نْ الحديثة،التكنولوج�ة�الوسائلمزّودةالمخت��
اوحفيها  � ت�� � من%55.6شّدد)4(.حديثةإ�وسطب�� رةالحاس���ةاألجهزةأنّ ع�المشارك��

ّ
� المتوف

ات�� وبحاسمخت��
��ةمدارس د )5(.�اف�ةغ�� الحكوم�ةالخاصةال�� ات�أنّ المشاركةالمدارس)%27.8(ر�ــععني��د ما حوا�� أ�� الحاسوبمخت��

� من%38.9شّدد)6(.حديثةحالتها �أنّ وشّددتاإلعاقة،تخدمتكنولوج�ةبوسائلمزّودةفيها  اتالمعنّي�� � �المخت��
مدارس��

��ة اتاستخدامالطل�ةب�م�ان�أّنهمقا�لتهمأثناءالحكوم�ةالخاصةال�� � الحاسوبمخت��
د)7(.الدراس�ةحصصالأوقاتغ�� �� أ��

� أعداد �أنّ المشاركةالمدارسمن44.4% � العامل��
ات�� �� منالحاسوبمخت�� � الحاسوبمعل� وجود إ�ُ�ش�� ّما م�اف�ة؛والفّني��

� فع�� نقص
� عدد �� � منفقط%38.9أنّ )8(.العامل�� � العامل��

ات�� مجاالت ب�حدىاالختصاصذويمنالحاسوبمخت��
� أغلب�ةأنّ ع��دلمّما واالّتصاالت؛المعلوماتتكنولوج�ا  � العامل��

ات�� � غ�� منالمخت�� � �عضأنّ )9(.المختّص�� العامل��
ات�ج�اتالطرق�ستخدمون)38.9%( م�ةالتعل�م�ةواالس�� � من%38.9�س�تهما أّن )10(.الحديثةوالتعل� � العامل��

ات�� مخت��
� الحديثةالتكنولوج�ة�الوسائل�ستعينونالحاسوب

�� � � معظمأنّ )11(.والتعلمالتعل�معملّي�� �أّن أ�ّدوا قد )%61.1(المشارك��
 � � العامل��

ات��  فرصا� ُ�منحونال الحاسوبمخت��
ً
� والتط��ر للتدر�ب�اف�ة لثأنّ )12(.المه��

ُ
المشاركةالمدارس)%33.3(ث

دت � �أنّ أ�� � العامل��
ات�� � �مساعدة�قومونفيها الحاسوبمخت�� م�� � المعل�

تكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائلدمج/توظ�ف��
� واالّتصاالت المعلومات

���ةالعمل�ة�� ؛التعل��� �شّقيها ال�� �� ة�س�بوذلكوالتعل� � العاملعدد قل� � الحاس���ةواألجهزة��
��

ات � االختصاصذويمنالعاملةال�وادر ونقصجهة،منالمخت��
)13(.أخرىةجهمنواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا مجال��

��ةمدارسنصفأّن  اتبها تتّوفر الحكوم�ةالخاصةال�� أغلب�ةتوافر عدمإ�النتائجأشارتذلك،منالُرغموع�حاسوب؛مخت��
���ةواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائل � ال��

اتهذهمنالعظ�األغلب�ة�� .�سعةالالمخت��

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

ات حاسوب �المدرسة؟1 950.0950.00.502.22هل يوجد مخت��
ات مزودة �أثاث يوائم اإلعاقة؟2 2.00-527.81372.2هل المخت��
ات مزودة �الوسائل التكنولوج�ة الحديثة؟3 2.50-422.21477.8هل المخت��
ات �اف�ة؟4 � المخت��

رة ��
ّ
--844.41055.6هل األجهزة الحاس���ة المتوف

ات مزودة بوسائل تكنولوج�ة تخدم اإلعاقة؟5 3.00-527.81372.2هل المخت��
� غ�� أوقات الحصص الدراس�ة؟6

ات �� --738.91161.1هل �مكن للطل�ة استخدام المخت��
� �اف�ة؟7 ات من معل�� الحاسوب والفني�� � المخت��

�� � -844.41055.60.44هل أعداد العامل��
� إحدى مجاالت التكنولوج�ا؟8

�� � ات متخصص�� � المخت��
�� � --738.91161.1هل العامل��

--738.91161.1هل �ستخدم العاملون طرق التدر�س الحديثة المتوائمة مع التكنولوج�ا؟9
� التعل�م والت10

� العاملون �الوسائل التكنولوج�ة الحديثة �� --738.91161.1علم؟هل �ستع��
11 � ات فرص �اف�ة للتدر�ب والتط��ر المه�� � المخت��

�� � --738.91161.1؟هل ُ�منح العامل��
� ك�ف�ة توظ�ف12

�� � م�� � ال/هل �ساعد العاملون المعل�
��ة؟دمج التكنولوج�ا �� ��633.31266.7--

� اإلحصاء.8و7جدول
ات"-السادسالدراسةحور م�الخاصالوص�� ."الحاسوبمخت��

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

1 � Desktop PC950.0950.00.502.44جهاز الحاسوب المكت��
--Laptop PC00.018100.0جهاز الحاسوب المحمول 2
--Tablet PC00.018100.0جهاز الحاسوب اللو�� 3
--Smartphone00.018100.0جهاز الهاتف المحمول الذ�� 4
Multimedia Projector633.31266.70.332.33جهاز عرض الوسائط المتعددة 5
--Overhead Projector00.018100.0جهاز العرض العلوي 6
--TV00.018100.0ازجهاز التلف7
Smart/Interactive Board527.81372.20.282.20التفاعل�ة/اللوحة الذك�ة8
--Video Cassette Player/Recorder00.018100.0جهاز الف�ديو 9

� دي 10
--DVD Player/Recorder00.018100.0جهاز الدي ��

--Blu-ray Player/Recorder00.018100.0جهاز ال�لوري 11
12 �

Scanner633.31266.70.332.17الماسح الضو��
ون�ة 13 --Graphics/Drawing Tablet00.018100.0لوحة الرسم اإلل���
ا التص��ر الفوتوغراف�ة الرقم�ة 14 --Digital Camera00.018100.0�ام��
ا التص��ر الف�ديو الرقم�ة 15 --Digital Camcorder00.018100.0�ام��
ا ال� 16 --Webcam00.018100.0ب ��ام��
ر�ة أسود وأب�ض 17 � Black & White Laser Printer527.81372.20.282.20طا�عة ل��
ر�ة 18 � Color Laser Printer211.11688.90.112.00ملّونةطا�عة ل��
Software211.11688.9-1.00برمج�ات أنظمة �شغ�ل و�رمج�ات تطب�ق�ة 19
Educational Software211.11688.9-1.00برمج�ات تعل�م�ة 20
21 �

و�� م اإلل��� --e-Teaching/Learning System00.018100.0نظام التعل�م والتعل�
22 �

و�� --e-Training System00.018100.0نظام التدر�ب اإلل���
--Student Information System00.018100.0نظام معلومات الطالب 23
--Administration Information System00.018100.0نظام المعلومات اإلداري 24
--Financial Information System00.018100.0نظام المعلومات الما�� 25
--Libraries Information System00.018100.0نظام معلومات المكت�ات 26
--Document Management System00.018100.0نظام إدارة المس�ندات والسجالت 27
28 �

و�� --e-Archiving System00.018100.0نظام األرشفة اإلل���
نت 29 Internet Service633.31266.7-1.17خدمة اإلن��
Wi-Fi Service15.61794.4-2.00خدمة الواي فاي 30

��ةمدارسمنالعظ�األغلب�ةأنّ )1(.المكت�ة:السابعالدراسةمحور نتائج مكت�ةع�تحتوي)%16،88.9=ت(الخاصةال��
��ةمدارسمنالعظ�األغلب�ةأّن )2(.وسطحالتها ومتوّسطواحدة،مدرس�ة عدد أّن إ�أشاروا )%16،88.9=ت(الخاصةال��

 � ّ � العدد متوّسطو�لغ�اٍف،المكت�اتأخصائ��
منالعظ�لألغلب�ةالعلم�ةالمؤّهالتأنّ )3(.مدرس�ةمكت�ةل�لواحد أخصا��

 � ّ معلوماتونظممكت�اتتخصص-)ال��الور�وس(الجامع�ةالشهادةحملةمنهم)%17،89.5=ت(المكت�اتأخصائ��
عددهمالتعل�متكنولوج�ا وتخصص،)%5.3(واحدعددهمواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا تخصص،)%73.7(14عددهم

� وجود إ�و�اإلضافةهذا .)%10.5(إثنان معلوماتونظممكت�اتتخصص-)%10.5(الد�لومشهادةحملةمنفقطأخصائّي��
� منول�س؛)%5.3(واحدعددهمواالّتصاالت المالحةوتخصص،)%5.3(1عددهم � ب�� ّ � المكت�اتإخصائ��

�مدارس�� �ةال��
� العملم�كنةيتملمأّنهإ��الدراسةالمشاركةالمدارس�لإجماع)4(.الماجست�� شهادةمؤهل�حملمنالخاصة

�اتمكت��
��ةمدارس ��ةمدارسجميعأنّ )5(.الخاصةال�� العظ�األغلب�ةأنّ )6(.فيهااالستعارةنظامم�كنةيتملمالحكوم�ةالخاصةال��

��ةمدارسمن � والتص��فالفهرسةنظامم�كنةعدمع�اّتفقت)%17،94.4=ت(الخاصةال��
أّما �ة؛المدرسمكت�اتها ��

��ةمدرسة(الوح�دةالمدرسة � )بناتاالبتدائ�ةالفك��ةال�� دتال�� � لتص��فواالفهرسةلنظامم�كنةلديها �أنّ أ��
مكت�تها ��

و�نظامم�كنةعدمع�جم�عها اّتفقتالمشاركةالمدارسأنّ )7(.المكت�ةأخصائّ�ةق�لمنتطّو�� عملفهو المدرس�ة، � د ال��
� المجموعاتو�ناء

��ةمدارسمكت�اتأنّ )8(.المدرس�ةمكت�اتها ��  -ل�ةالتاالمكت��ةالخدماتتقّدمالحكوم�ةالخاصةال��
ً
مرت�ة

اإلدار�ةالهيئةألعضاءوتقّدمها )%15،83.3=ت(Circulationاالستعارةخدمة)1(:التكراراتلعدد وفقا� تنازل�ا� ترت��ا� 
Readingاإلثرائ�ةالقراءةخدمة)2(�دو�ة؛�ط��قةاالستعارة�طاقاتتعبئةط��قعنوالطل�ةوالتعل�م�ة Guidance)ت=

Currentالتوع��ةالخدمات)3(�دو�ة؛�ط��قةالخدمةهذهوتقّدم)12،66.7% Awareness)ر )%10،55.6=ت
ّ
وُتوف

نتخدمة)4(�دو�ة؛و�ط��قةوالدول�ة،واإلقل�م�ة،المحل�ة،واألحداثالفعالّ�ات،المناس�ات،اإلعاقة،لن�عوفقا�  اإلن��
Internet)الخدمةهذهوتقّدم)%4،22.2=ت � ،منفيها للعامل�� � ،إدار��� � م�� ؛وكذلكومعل� � م�� الط�اعةخدمة)5(المتعل�
Printing)ها و�تم)%3،16.6=ت � توف�� )%1،5.6=ت(Copyingالتص��رخدمة)6(وفقط؛والتعل�م�ةاإلدار�ةللهي�ت��

رها الخدمةوهذه
ّ
��ةتأه�لمدرسةو�� فقط،واحدةمدرسةُتوف � الفك��ةال�� � المدرس�ةالمكت�اتنصفأنّ )9(.بن��

مدارس��
��ة دتالمدارسمن%50أّن )10(.حد�ث�أثاثمزّودةالحكوم�ةالخاصةال�� .�اٍف �أثاثمزّودةالمدرس�ةمكت�اتها أّن أ��

��ةمدارسمعظمأنّ )11( دت)%12،66.7=ت(الخاصةال�� � المتعل� إعاقةن�عيوائمال المدرس�ةمكت�اتها أثاث�أنّ أ�� .فيهام��
���ةواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا وخدماتوأدواتوسائلأغلب�ةتوافر عدم)12( � ال��

هذهمكت�اتمنالعظ�األغلب�ة��
��ةمدارسمكت�اتأغلبأنّ )13(.الوسائل�عض�اس�ثناءالمدارس؛ ر الحكوم�ةالخاصةال��

ّ
مامصادر �عضفيها تتوف )14(.لتعل�

��ةمدارسمكت�اتأغلبأّن  ر الحكوم�ةالخاصةال��
ّ
��ةمدارسمكت�اتأغلبأنّ )15(.المرافق�عضفيها تتوف الخاصةال��

���ةاأل�شطة�عضتقدمالحكوم�ة .ال��

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

1 � Desktop PC1477.8422.20.782.46جهاز الحاسوب المكت��
--Laptop PC00.018100.0جهاز الحاسوب المحمول 2
--Tablet PC00.018100.0جهاز الحاسوب اللو�� 3
--Smartphone00.018100.0جهاز الهاتف المحمول الذ�� 4
Data Show or Multimedia Projector633.31266.60.332.00جهاز عرض الوسائط المتعددة 5
--Overhead Projector00.018100.0جهاز العرض العلوي 6
TV738.91161.10.391.80جهاز التلف��ون 7
Smart/Interactive Board316.71583.30.172.75اللوحة الذك�ة 8
Video Cassette Player/Recorder15.61794.40.062.00جهاز الف�ديو 9

� دي 10
DVD Player/Recorder422.21477.80.221.75جهاز الدي ��

--Blu-ray Player/Recorder00.018100.0جهاز ال�لوري 11
12 �

Scanner211.11688.90.112.50الماسح الضو��
ون�ة 13 --Graphics/Drawing Tablet00.018100.0لوحة الرسم االل���
ا التص��ر الفوتوغراف�ة الرقم�ة 14 --Digital Camera00.018100.0�ام��
ا التص��ر الف�ديو الرقم�ة 15 --Digital Camcorder00.018100.0�ام��
ا الوب 16 --Webcam00.018100.0�ام��
ر�ة 17 � Laser Printer527.81372.20.282.33طا�عة ل��
ر�ة ملونة 18 � Color Laser Printer15.61794.40.062.00طا�عة ل��
19 �

و�� --e-Teaching/Learning System00.018100.0نظام تعل�م وتعلم إل���
20 �

و�� --e-Training System00.018100.0نظام التدر�ب االل���
--Student Information System00.018100.0نظام معلومات الطالب 21
--Administration Information System00.018100.0نظام المعلومات االداري 22
--Financial Information System00.018100.0نظام المعلومات الما�� 23
--Libraries Information System00.018100.0نظام معلومات المكت�ات 24
Document Management System15.61794.4-1.00نظام إدارة المس�ندات والسجالت 25
26 �

و�� --e-Archiving System00.018100.0نظام األرشفة االل���
نت 27 Internet Service316.71583.3-1.17خدمة االن��
--Wi-Fi Service00.018100.0خدمة واي فاي 28

الع�ارةم
متوّسطالنعم

العدد
يتقل�د

متوّسط
العدد 
رق��  %ت%ت

-Books1583.3316.71171.33ال�تب 1
-Periodicals1161.1738.969.89الدور�ات 2
-References1477.8422.293.72المراجع 3
-Audio/Visual Materials527.81372.2226.11الوسائل السمع�ة وال���ة 4
--Software00.018100.0برمج�ات أنظمة �شغ�ل و�رمج�ات تطب�ق�ة 5
مج�ات التعل�م�ة 6 --Educational Software00.018100.0ال��
--Teacher Resources Kits00.018100.0الحزم المنهج�ة التعل�م�ة 7
--Online Licensed Databases00.018100.0قواعد الب�انات الش�ك�ة 8
نت 9 --Internet316.71583.3اإلن��

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد

متوّسط
الحالة %ت%ت

ة أو س�منار 1 Lecture/Seminar Room211.11688.90.112.00قاعة محا��
Computer Lab15.61794.40.112.00مخت�� حاسوب 2
--Media Production Room00.018100.0قاعة اإلنتاج اإلعال�� 3
Multimedia Room15.61794.40.062.00قاعة الوسائط المتعددة4
References Room/Area211.11688.90.112.00قاعة أو ركن المراجع 5
Reading Room/Area844.41055.60.612.50قاعة أو ركن القراءة 6
Study Room15.61794.40.062.00قاعة الدراسة 7

متوّسطالنعمالع�ارةم
العدد %ت%ت

Book Fair633.31266.70.33معرض كتاب 1
Contest1583.3316.72.00مسا�قة 2
Meeting527.81372.21.28اجتماع 3
-Book Week00.018100.0أسب�ع ال�تاب 4
-Author Visit00.018100.0ز�ارة مؤلف 5
International Week211.11688.90.11األسب�ع العال�� 6
Celebration844.41055.61.72احتفال�ة 7

� اإلحصاء.12و،9،10،11جدول
."المكت�ة"-السابعالدراسةحور م�الخاصالوص��

� هائلةرقم�ةفجوةوجود الدراسةهذهنتائجأظهرت عاقةاإل أساسع�كب�� وتمي��
 � ��ةمدارسب�� ووسائلوأدواتماتخداستخدام�أنّ النتائجلنا بّ�نتح�ث.الحكوم�ةالعامالتعل�ممدارسو�ق�ةالخاصةال��

� واالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا 
��ةمدارس�� ���ةالعمل�ةلخدمةالخاصةال�� � وهذا الفجوةهذهإّن .جدا� ض��لٌ ال�� ال التمي��

� ثقتها الحكومةأولت�عد وخاصة�ال�ارثة،إ�ّ وصفهما ُ�مكن � �المسؤول�� ���ّ�� ��ةبوزارةال�� ان�اتهذهلهمّصصتوخال�� � الم��
� مناآلالفمئات(الضخمةالمال�ة �ويالقطاعتط��ر ع��فها ليتم)المل�اراتح�� أو المالي�� � ال��

فإّننا وعل�ه،.ال���تةدول��
ورة)1(:��� �ما نو��  وماتالمعللتكنولوج�ا المختلفةوالتطب�قاتوالوسائلواألدواتالخدماتاستخدامأو توظ�ف��

� وفّعال�ة�كفاءةواالّتصاالت 
���ةالرعا�ةخدماتتط��ر س��ل�� متعل�ممن(ال�� )ووقا�ةوعالجوتأه�لخ�صو�شوتدر�بوتعل�

� اإلعاقةذويلفئةالمقّدمة
� )2(.المختلفةاأل�اد�م�ةوالمؤّسساتوالهيئاتوالمعاهد والمرا�ز المدارس�� الدراس�ةالفصولتجه��

ات ممصادر وغرفالحاسوبومخت�� � المدرس�ةاإلدارةو��ئاتالعلم�ةواألقسامالمدرس�ةوالمكت�اتالتعل�
��ةدارسم�� ال��

مجّ�اتواألدواتالوسائل�أحدثالحكوم�ةالخاصة ���ةوال�� ،الخاصةالمحوس�ةال�� � ومالءمتها هإعاقتحسب�ل�المعاق��
�ةال�وادر تأه�ل)3(.العالم�ةللمعاي��  اف�ةوالفن�ةاإلدار�ةالهيئةمنال��� � و�افةوالتدر�س�ةواإل�� � واالعامل�� وكذلكلمتخّصص��

 � م�� � المتعل�
��ةمدارس�� و�دهموذلكالخاصة،ال�� � �اتو��افةالعلم�ة�المقّوماتب�� ع�وفّعال�ة�كفاءةتدر�بهمو المهن�ةالمتطل�

� أجلمنمنها واالستفادةواالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا خدماتواستخدامتوظ�فحسن العمل�ةدمةوخوتط��ر تحس��
���ة � ال��

��ةمدارس�� قدر وع�فاءةال�منعال�ةدرجةع��ذلكف�كونوا التقل�دي،الطابععنبها والخروجالخاصةال��
بتقد�مومتخصصمت�املعملف��قوجود أهم�ةع�التأ��د )4(.واالبت�ارالتجد�د ع�القدرةلديهمتكونو�ما المسئول�ة
���ةالخدمات � وتط��عها واالّتصاالت المعلوماتبتكنولوج�ا الخاصةال��

� وذلكاإلعاقةذويفئةخدمة��
��ةمدارسميعج�� ال��

ات�جّ�اتالخططوضعع�الف��ق�عمل�ح�ثالخاصة، �افةوتوف�� د تحد�ثمومنوالضوا�ط،واألسسوالمعاي�� واالس��
�ات مهملتعل�مهموالمناس�ةالالزمةالمتطل� االستفادةمدىمتا�عةع�والحرصوعالجهم،وتأه�لهمو�شخ�صهموتدر�بهموتعل�

� المثمر للتعاونوجسور للتواصلقنواتخلق)5(.لهمالمقّدمةواالّتصاالت�ةالمعلومات�ةالتكنولوج�ةالخدماتهذهمن ب��
��ةمدارس � الحكوم�ةالخاصةال��

� والمدارسوالهيئاتوالمعاهد والمرا�ز ال���تدولة�� مناألشخاصا�ةرعبرامجتحتضنال��
اتهممنلالستفادةوذلكوالدول�ة،واإلقل�م�ةوالع���ةوالخل�ج�ةالمحل�ةاإلعاقةذويفئة الطاقات�شجيع)6(.وتجار�ــهمخ��

�ة � العلماءمنال��� � وال�احث�� � الُمختّص��
��ةمجال�� همو واالّتصاالت،المعلوماتوتكنولوج�ا الخاصةال�� � المساهمةع�تحف��

� الفّعالة
� الفكريوالتعّمقالعل�� ال�حثإثراء��

.الحيويالمجالهذا ��

:والتوص�اتالخالصة

���ةالخدماتتقي�مإ�ال�حث�ةالدراسةهدفت ومدى)ICT(االت واالّتصالمعلوماتبتكنولوج�ا الخاصةال��
� واستخدامها توافرها 

��ةمدارس�� � المنهجالدراسةت�ّنت.ال���ت�دولةالحكوم�ةالخاصةال�� � ال�ّ�� ال�ح��
المس�� الوص��

؛التحل���  Systems(النظمتحل�لمنهجتحد�دا� واستخدمتالتق���� Analysis(فتكّونتالدراسةعّينةأّما .أهدافهالتحقيق
��ةمدارسجميعمن ��ةلوزارةوالتا�عةفقطالحكوم�ةالخاصةال�� أداةعليها وتوّزعتمدرسة،18وعددهاال���ت�دولةال��

� مقا�لةوتّمت-االس��انة-الدراسة مومنالب�انات،جمعلغرضفيها المعنّي��
َ
لُمعالجةالوصف�ةائ�ةاإلحصاألسال�باستخدمتث

� الدراسةساهمت.الدراسةنتائجواستخراجالب�انات
� الراهنللوضعواق�� تحل�لتقد�م��

��ةمدارس�� الحكوم�ة،الخاصةال��
 
ً
� وخاصة

���ةالخدماتموض�ع�� � ال�� � الخاصةاالحت�اجاتلذويُتقّدمال��
لقد االّتصاالت؛و المعلوماتتكنولوج�ا مجال��

� هائلةرقم�ةفجوةوجود النتائجأظهرت � اإلعاقةأساسع�كب�� وتمي�� ��ةمدارسب�� العامالتعل�مرسمداو�ق�ةالخاصةال��
� ح�ث.الحكو��  � واالّتصاالت المعلوماتتكنولوج�ا ووسائلوأدواتخدماتاستخدامأنّ لنا تب��ّ

لخدمةالخاصة��ةال�� مدارس��
���ةالعمل�ة � القادةَي�تفعوقد .جدا� ض��لجوانبها �ش��ّ ال�� ���ّ�� � القرار ُمّتخذي/وُصّناعال��

���ةالمنظومة�� نتائجمن�ال���تال��
���ةالخدماتموض�ع�خصوصمناس�ا� َيرونهما الّتخاذ الدراسةهذهوتوص�ات واالّتصاالت معلوماتالبتكنولوج�ا الخاصةال��

� اإلعاقةذويلفئةالمقّدمة
��ةمدارس�� .الخاصةال��

:الملخص

,Adam:المراجع T., & Tatnall, A. (2017). The value of using ICT in the education of school students with learning difficulties. Education and Information Technologies, 22, 2711-2726. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., &
Pullen, P. C. (2018). Exceptional learners: An introduction to special education (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Ramos, S. I. M., & de Andrade, A. M. V. (2016). ICT in Portuguese reference
schools for the education of blind and partially sighted students. Education and Information Technologies, 21, 625-641. United Nations. (2019a). UN disability inclusion strategy. New York, NY: United Nations.

�� لدىالرق�� التعل�ممعوقات.)2019(.حم�دع�دالزهرةسناءوالجمعان،حم�د،ع�دالزهرةصفاء،الجمعان
�
��ةمعل .ص��� م�� والحد�دي،محمد،جمالالخط�ب،.134-113،)6(3والموه�ة،اإلعاقةلعلومالع���ةالمجلة.نظرهموجهةمنالخاصةال��

��ةإ�المدخل.)2017( � ،المقطري.الفكردار :الهاشم�ةاألردن�ةالممل�ةعّمان،.)السادسةالط�عة(الخاصةال�� ماتاستخدامواقع.)2017(.سع�دع�ده�اس��
�
� الخاصةاالحت�اجاتذويالطل�ةمعالمساعدةللتقن�اتالدمجمدارسمعل

المدارس�عض��
� األسا�� �التعل�مالحكوم�ة

���ة،العلوم.اإلمارات�� ،محمد،سل�مان،سل�مان.65-32،)2-1(25ال�� � محمد وع�� ���ةللعلومالدول�ةالمجلة.والمأمولالواقع:الخاصةاالحت�اجاتذويلدىالمصادر غرفة.)2018(.محمدالنو�� .86-73،)1-10(والنفس�ة،ال��

مالتعل�مُ�عد :الدراسةأهم�ة ةوالتعل� � � الشاملةللتنم�ةاألساس�ةالرك��
� الع� هذا ��

ح�ثنتعا�شه،ذيالالمعر��
يالمالبرأسُ�ع��  الخدماتتوف�� ع�ال���تدولةوتحرص.المستدامةالتنم�ةمرتكزاتأو عنا� أهم�دوره�عت�� الذيال���

م�ةالتعل�م�ة � �ما (فردل�لوالتعل�
� )اإلعاقةذويمناألفراد ذلك��

تع��ز ع��شدةرصنحأنعلينا وعل�ه،.المختلفةمراحله��
� وكفاءةجودة مالتعل�معملي�� ���الرعا�ةخدماتوتتوافقتتوا�بو�أناإلعاقة،ذويلألشخاصوالتعل� منأقرانهممعلهمةال��

� األخرىالفئات
را� دورا� ديتؤ و�أّنها المجتمعمنالفئةهذه�أهم�ةالراسخةوقناعتنا العميقإل�ماننا وذلكالمجتمع،��

ّ
� مؤث

ح�اة��
ز وهنا .المجتمع � الدراسةأهم�ةت��

� نوعها مناألو�كونها ��
� ال���تدولة�� ز وال��

�
���ةاتالخدمع��دورها ُترك الخاصةال��

� واستخدامها توافرها ومدىواالّتصاالت المعلوماتبتكنولوج�ا 
��ةمدارس�� � س�ساهمح�ثالخاصة؛ال��

االنحرافتص��ب��
 � � وما )الراهنالوضع(�ائنهو ما ب��

الوصف�ةالعلم�ةةال�حث�الدراسةهذهُتعت�� أنُ�مكن.)الم�شودالوضع(�كونأنْ ي����
هماإلعاقةذوي(الفئاتمختلفمنالُقّراءبها َي�تفعمرجعا� التقي�م�ةالتحل�ل�ة � )وغ�� م�� � و �المتعل� م�� � المعل� � واإلدارّ��� والموّجه��
 ّ �
ممصادر مرا�ز و�خّصا�� � األمور وأول�اءالتعل� � والمسئول�� امجوالمخّطط�� ���والخدماتواأل�شطةلل�� .القرارومّتخذيةال��
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Introduction
Assessment is a multifaceted process that includes design, 
communication, student support, clarification, standards and student 
involvement in assignments, tasks, and feedback, all of which stigmatize 
assessment as complicated. Teachers’ ability to juggle these skills 
requires extensive training and the potential to create a coherent 
assessment reflecting their decision-making. This complex mission is a 
large-scale undertaking, especially regarding the increasing number of 
students in higher Education (Gibbs&Dunbar-Goddet,2007b).

OObbjjeeccttiivveess  This study discusses arguments for utilizing alternative 
assessment, seeks to address how Islamic Studies courses can cope with 
innovative approaches in teaching and learning practices and unveils 
student teachers’ experiences of introducing innovative learning practices 
through alternative assessment in their EFECs for teaching Islamic 
Studies strategies. The study also aims to reveal students’ perceptions of 
the skills, growth, and abilities acquired, compared to previous 
experiences with traditional assessment. Student teachers in these 
EFECs applied alternative, reflective, authentic, and project-based 
assessments to challenge and explore students’ potentials and abilities 
and determine their perceptions of alternative assessment.

CCrroonnbbaacchh’’ss AAllpphhaa vvaalluuee ffoorr tthhee ssttuuddyy ddiimmeennssiioonnss

RReessuullttss
Results shows that the degree of application of alternative assessment 
based on the students’ perceptions was high (mean=3.70, SD=1.17), as 
slightly less than three-quarters of the students who participated in the 
study responded positively to statements of the first dimension. Similarly, 
the degree of prominent skills acquired to use alternative assessment 
based on students’ perceptions was high (mean=4.36, SD=0.72) since 
most students (90.3%) agreed that they gained many skills through 
alternative assessment. The degree of difficulties encountered was 
moderate (Mean=3.65, SD=1.03), with slightly more significant than three-
fifths of students (61.2%) responding positively to the statements of the 
last dimension

MMeetthhooddss This study used the descriptive-analytical method to 
investigate the perspectives of Islamic Studies student teachers enrolled 
in EFECs on using alternative assessment through applying mixed 
methods approach through utilizing a questioner and open-ended 
questions that sought more insightful analyses about the study questions. 
The required analyses were performed using a statistical package, 
namely the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 24.0. 
In total, 158 questionnaires were received. They were filled, verified, 
checked, and matched manually.

CCoonncclluussiioonn
Students shared positive experiences regarding exposure to alternative 
assessment approaches in these classes. They reflected strongly on their 
sense of self-efficacy and confidence, and their potentials, skills and 
competencies were unveiled after having been overlooked and obscured 
in traditional assessment methods. Introducing students to alternative 
assessment promotes their sense of creativity by challenging them to 
fulfill specific requirements. Students appreciate the skills they acquire, 
which reflects positively on their teaching practices, despite the difficulties 
they confronted, such as time restraints and lack of previous training. 
They advocate being in classes utilizing alternative assessment 
approaches rather than in classes that implement traditional assessment. 
They eventually prioritize alternative assessment and plan to implement it 
in their teaching practices to introduce innovative methods for evaluation 
and assessment in Islamic Studies

Abstract This study explores Islamic studies student teachers’ perceptions of the implementation of alternative assessment and evaluation of
assignments, and it also aims to identify the competencies students obtain through alternative assessment and the difficulties they confront while
working on assignments. A questionnaire was conducted among 158 Islamic studies student teachers at the College of Education, Kuwait University,
who enrolled in early field experience courses that utilized alternative assessment to evaluate students learning outcomes. The questionnaire
investigated three dimensions represented in the application of alternative assessment, prominent skills acquired, and difficulties encountered. Results
revealed that students had a higher mean in the implementation of these dimensions (3.70, SD=1.17), while the degree of obstacles was moderate
(mean=3.65, SD=1.03). Alternative assessment needs to be implemented widely among higher education institutions, and instructors should be
encouraged to introduce students to it. Educators should tap the potentials of students and promote their skills and competencies through innovative
assessment approaches.

High, 3.7

High, 4.36

Moderate, 3.65

3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6

Applying Alternative Assessment

Prominent skills acquired

Difficulties encountered

Dimension name Number of 
statements

Cronbach’s Alpha

(n=20)

Application of Alternative 
Assessment 13 0.713

Prominent skills 
acquired 16 0.979

Difficulties encountered 10 0.828

Overall Reliability 39 0.863
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This study attempts to reframe the concept of citizenship education within the social studies
curriculum. Utilising a qualitative study approach, semi-structured interviews were
conducted to generate nine international experts’ perspectives on this issue, revealing two
major themes of global citizenship education: (1) characteristics and (2) the best teaching
practices. The first theme illustrates two characteristics of citizenship that should be reflected
in the curriculum during this global era: First, there should be a broader focus that not only
discusses the national level but also the regional and global levels, and secondly, there should
be a deeper emphasis on the digital, social, economic, and cultural aspects rather than
merely focusing on moral and political components. In the second theme, involving how to
best educate students about global citizenship, three dimensions should be developed:
cognitive, socioemotional, and behavioural. Teaching global citizenship should advance
students’ civic knowledge, develop their feelings toward and social interactions with their
global community, and help them to act and serve globally

Leveraging international experts’ perspectives to reframe citizenship in Social Studies 
Curriculum during the globalisation era: shifting to a global citizenship education

Huda S. Alazmi
Department of Curriculum and Teaching Methods, College of Education, Kuwait University

In social studies education, many scholars argue the importance of teaching global citizenship
(Lin 2013; Rapoport, 2009), because the major goal of a social studies curriculum is to prepare
learners for active citizenship in a culturally diverse world (NCSS, 1993). Indeed, the teaching
of global citizenship in social studies classrooms has great potential for developing student
understanding of our complex world, appreciating the differences between the manyfold
cultural identities involved and participating in contemporary global affairs (Davies, 2006).
Although teaching global citizenship is important to achieving the primary purpose of social
studies education, the current instructional practices for improving student civic knowledge
and skills are still weak (Cho, 2018; Leahey, 2014). Several studies have demonstrated that
this weakness stems from teachers and school practitioners having only shallow
understanding for the concepts, and implementation, of global citizenship education
(Rapoport, 2010; Shiveley, 2014).

In the researcher’s home country of Kuwait, global citizenship education is a major goal, but
many social studies teachers still avoid it. This paper’s author speaks from seven years of
experience teaching high school social studies, where neither she nor her colleagues had a
clear concept or context for developing citizenship education. Thus, despite widespread
consensus on the importance of promoting citizenship education in social studies curricula,
further explanations are needed (Shiveley 2014). As such, this study reframed the concept of
citizenship education within social studies curricula, in order to empower social studies
teachers and educational practitioners with sufficient knowledge regarding the characteristics
and learning domains of global citizenship education, and furthermore, to explain how they
can teach global citizenship within the learning dimensions established by UNESCO (2014).

This study attempts to reframe the concept of citizenship education within the social studies
curriculum. To achieve this aim, the following research questions were answered:
1. In conceptualising citizenship education in social studies curricula, what are its ideal

characteristics in the present era of globalisation?
2. How should global citizenship education be conceptualised in social studies curricula with

respect to the cognitive, socioemotional, and behavioural dimensions of learning?

Academic Level
Earned a doctorate 
of education

Practical Experience
Five years practical 
teaching experience in a 
social studies classroom

Scientific Publications
Publications relevant to 
citizenship and social 
studies education

Society Service
Participated in projects, 
events, and/or conferences 
that addressed citizenship 
education. 

Method: The investigation – exploratory and collaborative in nature – involved a qualitative
research approach using semi-structured interviews (Creswell 2014).
Participants: The researcher employed a purposeful selection method to find international
experts with relevant knowledge, background, and experience to participate in this study
(see Figure 1, and table 1).

Figure 1. The selection criteria

Participant Gender Country Years of 
Experience 

Number of 
Relevant 

Publications 

Expert 1 M United 
States 39 6

Expert 2 F United 
States 33 10

Expert 3 F Canada 36 3

Expert 4 M Denmark 42 4

Expert 5 F Singapore 13 7

Expert 6 F Kuwait 25 2

Expert 7 M Saudi 
Arabia 31 9

Expert 9 M United 
Kingdom 15 3

Table 1. Participants’ Profiles

This research was published 
in Globalisation, Societies and 
Education Journal, to see the 
full paper scan QR-Code

Scan the QR-Code
to see the full 
references of This 
research 

This study addresses a gap in the literature by identifying the characteristics and learning
domains of citizenship education, and it also conceptualises how to practically integrate them
into the social studies curricula, providing important, novel insights into global citizenship
education. This study also contributes to the literature by blending international, multifaceted
perspectives and experiences to reframe citizenship education in present social studies
curricula by utilising experts across seven countries, which may be a helpful technique in
future social studies educational research.

Data collection: Data was collected 
from from semi-instructed 
interviews.
Data Analysis: The thematic 
analysis, as outlined by Fereday
and Muir-Cochrane (2006), was 
driven by an inductive approach 
and a deductive a priori template 
of codes (See Figure 2). Figure 2. Data Analysis Procedures

The Development
of codebook

Combining 
Deductive and 

Inductive Analysis
Reliability

of Codebook

Inductive
Analysis

Deductive
Analysis

Theme 1: The Characteristics of Citizenship Education (See figure 3)
Category 1: Transitioning from National to Regional and Global Levels
Experts asserted that one’s national identity remains the key actor in citizenship education,
but that it must expand this national identity to connect with the wider contexts of regional
and global scales.
Category 2: Expanding the Domain of Citizenship
Citizenship education needs to expand from the traditional focus on moral ideals to also 
cover digital, social, cultural, emotional, and economic aspects as well.

Theme 2: The Best Teaching Practices of Global Citizenship
Feedback from the experts was grouped into three main dimensions as clarified in Figure 4.

Domain

Extent

Moral and Political 
Citizenship

Multi-domains (e.g. 
moral, political, 
economic, digital, 
environmental, spatial, 
cultural,  social … etc.)

Nation-
state Global

Educating global 
Citizenship with 
focusing on political 
and moral aspects 

Educating Citizenship with 
focusing on political and moral 
aspects in national level.

Educating Citizenship 
multi-domains 
citizenship (e.g. cultural, 
environmental, social, 
economic, moral … etc.) 
but in national level.

Educating Citizenship in multi-
domains citizenship (e.g. 
cultural, environmental, social, 
economic, moral … etc.)  to 
prepare students as they are 
national, regional, and global 
citizens.

Inclusive

* Citizenship Education in 
the Global Era

Educating global Citizenship 
with multi-domains should 

be actual mission

Category 1
The Cognitive 
Dimension 

Category 2
The socio-emotional 
Dimension 

Category 3
The behavioral
Dimension

• Critical thinking through global-based inquiry
• Critical global literacy

• Cultural empathy
• Anti-oppressive attitude
• Global responsibility

• Acting civically in a classroom context
• Global community service
• voluntary participation.

Abstract

Introduction

Significance

Objectives

Methodology

Results

Conclusion

Designing professional development courses for in-service and pre-service teachers to
improve understanding of global citizenship education.
Future curricula standards must include global citizenship as a core competency for social
studies teachers.

Recommendations
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تیوكلا ةلود يف ةیوناثلا ةلحرملاب ءایحألا يملعم مادختسا ةجرد
تنرتنالا ربع دعب نع ملعتلا بولسأل

 يمجعلا هللادبع دوعسم ةخیش
ةیبرتلا ةیلك\ سیردتلا قرطو جھانملا

ةمدقملا
يذلاصخألابوملاعلاءاحنأعیمجيفهدھشنيذلايمیلعتلايمقرلالوحتلاىلإرظنلاب
ماظنيفدوھشملائراطلالوحتلاناكدقفCOVID-19,انوروكةحئاجلالخثدح
تاسسؤملايفةیبالطلاوةیمیلعتلاةئیھلانمٌلكھھجاویًامیظعًایدحتةباثمبمیلعتلا
يملعلاعباطلاتاذداوملانأدجنةیساردلاجھانملاةعیبطلرظنلابو،ةیتیوكلاةیمیلعتلا
،ةیبدألاةیساردلاداوملابًةنراقميمیلعتلايمقرلالوحتلاةیلمعيفربكأةبوعصھجاوت
ھقیبطتبجاولاوررقملايملعلاجھنملانمءزجكيراھملابناجلادوجولعجریكلذو

.ةمزاللاتاراھملاةبلطلابستكیلةصصخمةیساردصصحنمض

فادھألا
 ةـیلعفلا تاربتخملا وأ لوصفلا يف ةیدیلقتلا ھتروص نم ملعتلا ةعیبط رییغت راثآ دصر

 ربع دعب نع ملعتلا بولسأ اھفاضأ يتلا تازیمملا ةفرعمو ،ةدیدج ةینورتكلإ ةروص ىلإ
 زرـبأىـلع فرـعتلا كلذـك، ةـیوناثلا ةـلحرملا يف ءایحألا ةدام صصح ىلع تنرتنالا
.ةیمقر ةروص ىلإ میلعتلا ةیلمع لوحت دنع ءایحألا يملعم تھجاو يتلا تایدحتلا

جئاتنلا
ةعفترمتناكتنرتنالاربعدعبنعملعتلابولسأمادختساةجردنأيلعجئاتنلاتلد
ةدامسیردتنأىلعةقفاوملامھمظعمىدبأو،ةنیعلادارفأرظنتاھجووءارآلًاقفو
ىوتحملاضرعنممھنكمتنرتنالاربعدعبنعملعتلابولسأمادختسابءایحألا
ةیمیلعتلاطئاسولاوویدیفلاعطاقموروصلابةیرثةینورتكلإةروصبجھنملليملعلا
ىدلایلعلاریكفتلاتاراھممعدتةیُملعتوةیمیلعتةطشنأمیدقتيفمھاسامك،ةددعتملا
لالخنم،لیلحتلاوقیبطتلاوبیكرتلالثميعادبإلاریكفتلاويملعلالالدتسالاكةبلطلا
ءارجإيفةبوعصءایحألايملعمھجاوو،ةعونتملاةیمیلعتلاتایجیتارتسالامادختسا
ةیجولونكتلاتاقیبطتلارفاوتنممغرلاىلعو،تنرتنالاربعدعبنعةیملعلابراجتلا
ةاكاحمنممھنكمتيتلاززعملاعقاولاجماربوأةیضارتفالالماعملامعدتيتلا
ةمزاللاتاراھملاباستكامدعببسبكلذو،اھلةیحةروصبرقأبةیملعلابراجتلا

..اھمادختسال

ةیجھنملا
ةساردلاةادأمیمصتمتو،ثحبلااذھيفيلیلحتلايفصولاجھنملاىلعدامتعالامت
ةداملة/ملعم102نمةنوكتملاةنیعلانمتانایبلاعمجلةمكحمةنابتسايفةلثمتملا
.ةساردلاةلئسألًاقفوجئاتنىلعلوصحللًایئاصحإاھلیلحتوءایحألا

تایصوتلا
ةیلمعلالعجو،ملاعلايفدوھشملايمیلعتلايمقرلالوحتلاةبكاومليعسلا
فیظوتىلعصرحلاو،ةمادتسمةروصبينورتكلإلاعباطلاذختتةیمیلعتلا
ىلعويملعلاعباطلاتاذجھانملاملعتيفةدیدعلااھتازیممبةثیدحلاایجولونكتلا
عقاولاجماربوةیضارتفالاتاربتخملانیمضتو،ءایحألاةدامصوصخلاھجو
رثكألاةربخلاتاونسيوذنیملعملاتاراھمریوطتو،صصحلالالخززعملا
نعملعتلامعدتيتلاتاقیبطتلاوجماربلاو،ةینورتكلإلاملعتلاتایلآمادختسايف
.لمعلاشرووةیبیردتلاتارودلالالخنمتنرتنالاربعدعب

صخلملا
 تایدحتلاو ایازملا ةفرعمو ،تنرتنالا ربع دعب نع ملعتلا بولسأل تیوكلا ةلود يف ةیوناثلا ةلحرملاب ءایحألا يملعم مادختسا ةجرد ةفرعمل ةساردلا تفدھ
ةنابتسا يف ةساردلا ةادأ تلثمتو ،ةیمیلعتلا قطانملا عیمج نم ءایحأة/ملعم )102( ىلع ةنیعلا تلمشو .سیردتلا يف بولسألا اذھ مادختسا دنع مھتھجاو يتلا
. ةنابتسالا رواحم عیمجل ةعفترم ةجردب ءایحألا يملعم ةباجتسا جئاتنلا ترھظأو ،يلیلحتلا يفصولا جھنملا مدختساو ،ةمكحم ةرقف )30( نم تنوكت

طسوتملاتارقفلا
يباسحلا

فارحنالا
يرایعملا

نزولا
يبسنلا

 ةجرد
ریدقتلا

 ةددعتم غیصب ءایحألا ةدامل ينورتكلإلا ىوتحملا ضرعأ-4
 ملعتلا طامنأ يعارتو ،مھل ةقوشمو نیملعتملا هابتنال ةبذاج
.)اھریغو ،ویدیفلا عطاقمو ،روصلاو ،توصلا( ةفلتخملا

ةعفترم4.310.6986.3
ًادج

 ,Microsoft Teams (ویدیفلا تارمتؤم جمارب مدختسا-3
Zoom, Google Classroom، راوحلل  )اھریغو 

 لالخةبلطلا عم دعب نع ةیلعافتلا ةینورتكلإلا ةشقانملاو
.ةیضارتفالا ءایحألا صصح

ةعفترم4.190.8583.7

 دادعإ يف ةقوشم ةقیرطب ةثیدحلا ایجولونكتلا فظوأ-2
ةعفترم4.140.8982.7.ةیضارتفالا ءایحألا صصح میدقتو

 معدتو ،طشنلا ملعتلا رّسُیت ةینورتكلإ ةیمیلعت ةطشنأ مدقأ-5
 ،يعادبإلا ریكفتلا ةطشنأ :لثم ایلعلا ریكفتلا تاراھم
.دقانلا ریكفتلاو يملعلا لالدتسالاو

ةعفترم4.070.7981.4

 ةزكرمتملا )ينورتكلإلا( يمقرلا ملعتلا تایجیتارتسا قبطأ-6
 ةیضارتفالا لوصفلا يف ھلعافتل ةزفحملاو ملعتملا لوح
.ةنمازتملا

ةعفترم4.030.7080.6

لالخ نم ذیفنتلل ةلباقو ،ملعتملا ةئیبب ةطبترم ةطشنأ مدقأ-7
ةعفترم3.900.9178.0.تنرتنالا ربع دعب نع ملعتلا

جماربو تاقیبطت تنرتنإلا ربع دعب نع ملعتلا رفوی-9
)Apps( ةداملةیراھملا ةیمیلعتلا ةطشنألا قیبطت نم نكمت 
.ءایحألا

ةعفترم3.690.9673.7

جھنملا ةعیبط تنرتنالا ربع دعب نع ملعتلا بولسأ مدخی-1
ةعفترم3.590.9771.8.ءایحألا ةدامل يملعلا

 ةیعفاد ریثی تنرتنإلا ربع دعب نع ملعتلا بولسأ مادختسا-10
ةعفترم3.491.1269.8.ءایحألا ةدام ملعتل ةبلطلا

 نم تنرتنالا ربع دعب نع ةیملعلا براجتلا ءارجإ عیطتسأ-8
 عطاقم وأ ززعملا عقاولا وأ ،ةیضارتفالا لماعملا لالخ
.ةیمیلعتلا ویدیفلا

ةطسوتم3.261.1065.3

ةعفترم3.870.6377.3 ماعلا يباسحلا طسوتملا

ةرشابملاةظحالملاداقتفا
لوحةبلطلاعابطنال
دنعةیساردلاةصحلا
ءایحألاةدامسیردت
دعبنعملعتلابولسأب
تنرتنإلاربع

عجارملا
 ينورتكلإلا میلعتلا مادختسا .)22-26ریانی2021 ( .هللادبع دمحم ةصح ،يریطملا-
 سرادم يف ةیوناثلا ةلحرملل ءایحألا ةدام يملعم رظن ةھجو نم انوروك ةحئاج لظ يف
 تالكشم :يبرعلا نطولا يف میلعتلل يضارتفالا يلودلا رمتؤملا .]مدقم ثحب[ تیوكلا
.ضایرلا .لولحو

Delgado, T., Bhark, S., & Donahue, J. (2021). Pandemic teaching: 
Creating and teaching cell biology labs online during covid-19. 
Biochemistry and Molecular Biology Education, 49(1), 32-37. 
https://doi.org/10.1002/bmb.21482



التربية

ألبــحــاث ا قــطــاع  3435

مدى توافِر مھاراِت القرِن الحادي والعشرین في تدریِس الریاضیاِت وفق آراء معلمیھا بدولِة الكویتِ 
نھــى راشد الرویشد. د

قسم المناھج وطرق التدریس-كلیة التربیة-جامعة الكویت

Noha Rashid Alrwaished
Kuwait University College of Education; noha.alrwaished@ku.edu.kw

استُخدمَ الدراسِة،ھدفِ تحقیقِ ول.الكویتِ بدولةِ معلِمیھاآراءوفقالریاضیاتِ تدریِس فيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ مدىتعرفِ إلىالدراسةُ ھذهتھدفُ 
أداةً ستبانةُ االواستخدمتعشوائیٍة،بطریقةٍ اختیرواالكویِت،بدولةِ العامِ التعلیمِ مدارِس معلميمن)940(منالدراسةِ عینةُ تكونتفقدالتحلیلُي؛الوصفيُ المنھجُ 
والحیاةِ،المھنةِ مھاراتُ وھو،الثالثِ المجالِ حصولِ إلىالدراسةُ توصلت.معلمیھاآراءوفقالریاضیاتِ تدریِس فيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ لقیاِس 
عشرَ األحدَ الفرعیةُ التُ المجاأما.الرقمیةِ الثقافةِ مھاراتُ وھوالثاني،المجالُ وأخیراً واإلبداعِ،التعلمِ مھاراتُ وھواألوُل،المجالُ تالهحسابي،متوسطٍ أعلىعلى

.متوسطةٍ بدرجةٍ توافُرھاجاءَ إذاإلعالمیِة؛الثقافةِ مھارةِ ماعداكبیرةٍ توافرٍ درجةَ جمیعُھاحازتفقدالعینِة؛أفرادِ نظرِ وجھةِ منوالعشرینالحاديالقرنِ لمھاراتِ 
الوسائلِ استخدامِ علىوتدریبِھمقمیِة،الرالثقافةِ تنمیةِ علىالریاضیاتِ معلميتساعدُ رقمیةٍ وتطبیقاتٍ برامجِ تصمیمِ منھاالتوصیاِت،منعدداً الدراسةُ قدمتثم؛ومن

معلميإعدادِ برامجِ صیاغةِ وإعادةِ الریاضیِة،المعرفةِ اآلخرینإلكسابِ بفاعلیةٍ وتوظیفھامنھاالجدیدِ وابتكارِ الریاضیاِت،مجالِ فيالمتعددةِ اإلعالمیةِ والوسائطِ 
.والعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ لتواكبَ الریاضیاتِ 

تلتھا،)4,40(ابيحسمتوسطٍ أعلىعلىوالحیاةِ المھنةِ مھاراتِ حصولَ النتائجُ تبینُ 
یةِ الرقمالثقافةِ مھاراتُ وأخیراً ،)4,30(بلغَ حسابيبمتوسطٍ واإلبداعِ التعلمِ مھاراتُ 
.)3,84(حسابيبمتوسطٍ 

:اآلتیةِ األسئلةِ عناإلجابةَ الدراسةُ حاولت

تدریسفيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ مدىما1.
عاٍم؟بشكلٍ الثالثةِ المجاالتِ فيمعلمیھاآراءوفقالریاضیات

تدریسفيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ مدىما2.
اإلبداعِ والتعلمِ مھاراتِ مجاالتِ فيمعلمیھاآراءوفقالریاضیات

تدریسفيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ مدىما3.
الرقمیِة؟الثقافةِ مھاراتِ مجاالتِ فيمعلمیھاآراءوفقالریاضیات

تدریسفيوالعشرینالحاديالقرنِ مھاراتِ توافرِ مدىما4.
حیاةِ؟والالمھنةِ مھاراتِ مجاالتِ فيمعلمیھاآراءوفقالریاضیات

القرنِ ھاراتِ متوافرِ مدىلتقصيوذلكالتحلیلي؛الوصفيالمنھجَ الباحثةُ اعتمدت
واستخدمتِت،الكویبدولةِ معلمیھاآراءوفقالریاضیاتِ تدریِس فيوالعشرینالحادي

)940(منونتتكفقدالدراسةِ عینةُ علىاألھدافِ تحققِ مدىلقیاِس أداةً االستبانةُ 
.عشوائیةٍ بطریقةٍ اختیروامعلماً،

ویشھدُ المجاالِت،جمیعِ فيالتكنولوجيوالتطورِ بالتقدمِ یتسمُ عصرٍ في
ودائٍم،فعّالٍ بشكلٍ ةِ والتدریسیالتعلیمیةِ العملیةِ بتطویرِ العالمِ دولِ اھتمامَ 
ً أصبحَ  لتدریِس اوطرقِ المناھجِ تطویرُ - ِالخصوصوجھِ على-لزاما

ً الرقميالتقنياالنفتاحَ لتواكبَ  العشرینوالحاديالقرنِ معانسجاما
)Aprinastuti, 2020; National Research Council, 2011).،

-(وفادللینغترذكرَ كما-ومسیطرةً مؤثرةً قوىً أربعِ بوجودِ یتمیزالذي
)Trilling& Fadel, أجلِ منعلمِ للتجدیدةٍ طرقٍ نحوالتربویینَ تقودُ 2009

Knowledge)المعرفيُ العملُ :وھيالقرِن،ھذامتطلباتِ  work)،
Thinking)التفكیِروأدواتُ  tools)، ُالرقمیةالحیاةِ وأنماط)Digital

lifestyles)، ُالبحثوتعلم(Learning research) ِیكونَ أنیجبُ ؛وعلیھ
القرنِ طلباتِ متمعلتتالءمَ الطالبِ مھاراتِ تحسینِ علىقادراً التعلیمُ 

Susiloوالعشرینالحادي & et al., 2020)(.

Aprinastuti, C. (2020, March). Developing 21st century skills for elementary school students grade
1 by implementing Indonesian traditional games in mathematic learning. In International
Conference on Progressive Education (ICOPE 2019) (pp. 80-82). Atlantis Press.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200323.094

National Research Council, (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop.
National Academies Press.

Susilo, H., Kristiani, N., & Sudrajat, A. K. (2020, April). Development of 21st century skills at the
senior high school: Teachers’ perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2215, No. 1, p.
030018). AIP Publishing LLC.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. John Wiley &
Sons.

القرناتِ مھارتوافرِ مدىرصدِ إلىأسئلتھاعناإلجابةِ خاللِ منالدراسةُ تھدفُ ا
وتعّرفت،الكویبدولةمعلمیھاآراءوفقالریاضیاتِ تدریِس فيوالعشرینالحادي
الریاضیاتِ لمادةِ یةِ التدریسالممارساتِ تحسینِ فيتساعدُ قدالتيالتوصیاتِ بعضَ 

القرارصانعيوللباحثینالفرصةِ وإتاحةِ والعشرین،الحاديالقرنِ مھاراتِ بحسبِ 
.منھالالستفادةِ 

الملخص

منھجیة الدراسةالمقدمة

خالصة النتائج

أسئلة الدراسة

أھداف الدراسة

المراجع

)1(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجاالت الثالثة لالستبانة والرتبة
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

COVID-19 فاعليـــة معالجـــة الفاقـــد التعليمـــي فـــي ظـــل جائحـــة
على التحصيل التعليمي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في دولة الكويت

الملخص

هدفت الدراسـة الحالية إىل تقيص تصورات معلمي دولة الكويت يف املرحلة املتوسـطة لفاعلية خطة 
وزارة الرتبية يف معالجة الفاقد التعليمي يف ظل جائحة COVID-19  عىل التحصييل التعليمي لدى 

طلبة املرحلة املتوسطة -الصف السادس- ملاديت الرتبية االسالمية واللغة العربية.

أهداف الدراسة 

تقيص تصورات معلمي دولة الكويت يف املرحلة املتوسطة حول درجة فاعلية خطة وزارة الرتبية   .1
يف معالجـة الفاقـد التعليمـي يف ظل جائحـة COVID-19  عىل التحصيـيل التعليمي لدى طلبة 

املرحلة املتوسطة -الصف السادس- ملاديت الرتبية االسالمية واللغة العربية.
الجديـد  املنهـج  لتلقـي  األساسـية  املتعلمـني  مهـارات  يف  الضعـف  مواطـن  عـن  الكشـف   .2

.POST-COVID19
.Omicron تقديم مقرتحات ملنهجية فاقد تعليمي فعال يف  حال تطور متحور أوميكرون  .3

نتائج الدراسة

أظهرت نتائج القياس القبيل الختبارات القياس املســـحية للمتعلمني أن تصورات املعلمني والذي   .1
يربز يف املتوسطات الحسابية املنخفضة (1.35) من أصل (5) والتي تدل عىل مستوى (ضعيف) يف 
جميع العبارات والتي تشـــري إىل املهارات املختلفة ويدل ذلك عىل تدين مســـتوى متعلمي املرحلة 
املتوســـطة – الصف السادس- ألهم مهارات القراءة والكتابة والرثوة اللغوية وكان للتعليم عن بعد 

من خالل تطبيق Teams أثر سلبي يف صقل هذه املهارات بحسب تصورات املعلمني.
أظهرت نتائج التصورات القبلية للمعلمني لبـــدء تطبيق معالجة الفاقد التعليمي للمتعلمني والذي   .2
يربز يف املتوسطات الحسابية املنخفضة (1.63) من أصل (5) والتي تدل عىل مستوى (ضعيف) يف 
جميـــع العبارات التي تشـــري إىل املبادئ املختلفة للفقه والعقيدة ويدل ذلك عىل تدين املســـتوى 
املعريف ملتعلمي املرحلة املتوسطة ألهم مبادئ الفقه والعقيدة وكان للتعليم عن بعد من خالل تطبيق 

Teams أثر سلبي يف صقل هذه املبادئ بحسب تصورات املعلمني.
مهـــارات القراءة والكتابة والـــرثوة اللغوية بعد انتهاء الفصل الدرايس األول بحســـب تصورات   .3
املعلمني وبعد اختبـــارات نهاية الفرتة األوىل املقررة من وزارة الرتبية الزالت متدنية والذي يربز 
يف املتوســـطات الحسابية املنخفضة التي تدل عىل مستوى (مقبول) يف جميع العبارات التي تشري 
إىل املهـــارات املختلفة (2.14) من أصل (5) درجات وبانحراف معياري (0.094) وهذا يعادل وزن 

نسبي مئوي يبلغ (42.8 %)، ويعترب ذلك متوسط حسايب مبستوى منخفض.
مســـتوى املعرفة ملبادئ الفقه والعقيدة بعد انتهاء الفصل الدرايس األول بحسب تصورات املعلمني   .4
بعـــد اختبـــارات نهاية الفرتة األوىل املقررة مـــن وزارة الرتبية الزالت متدنيـــة والذي يربز يف 
املتوسطات الحسابية املنخفضة التي تدل عىل مستوى (مقبول) يف جميع العبارات التي تشري إىل 
املبادئ املختلفة للفقه والعقيدة حيث أن املتوســـط اإلجاميل لجميع املحاور هو (2.20) وبانحراف 
معياري (0.098) وهو يعترب متوسط حسايب مبستوى منخفض ويعادل وزن نسبي مئوي (44.2%).

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوســـطات تصورات أفراد العينة بحسب تصوراتهم عن   .5
مدى فاعلية خطة وزارة الرتبية يف معالجة الفاقد التعليمي ملهارات القراءة و الكتابة و املســـتوى 
املعريف ملبـــادئ الفقه و العقيدة تبعا ملتغـــري الخربة يف مجال التعليم و املســـتوى األكادميي و 
التخصص األكادميي، وذلك اســـتنادا إىل قيم (ت) حيث كانت غري دالة إحصائيا عند مســـتوى 

الداللة اإلحصائية (0.05).

اإلجراءات

منهج الدراسة: استخدم املنهج الوصفي التحلييل وذلك نظراً ملالءمته ألغراض الدراسة.

العينـة: تكونـت عينـة الدراسـة مـن 440 معلم-معلمـة بـوزارة الرتبيـة (تخصـص الرتبيـة االسـالمية 
واللغة العربية).

أدوات الدراسة:
األداة األوىل: استباتة مســحية لتقيص تصورات معلمي دولة الكويت يف املرحلة املتوسطة -الصف 
الســادس- قبل االختبارات املســحية املقررة من وزارة الرتبية عن الفاقــد التعليمي الذي يحتاجه 
املتعلمني ملعالجه مهارات القراءة والكتابة والرثوة اللغوية واملستوى املعريف للمبادئ الفقه والعقيدة.
األداة الثانية: استباتة مســحية لتقيص تصورات معلمي دولة الكويت يف املرحلة املتوسطة -الصف 
الســادس- بعد اختبارات نهاية الفرتة األوىل املقررة من وزارة الرتبية عن فاعلية الفاقد التعليمي 
الــذي يحتاجــه املتعلمــني ملعالجــة يف مهــارات القــراءة والكتابــة واملســتوى العــريف ملبادئ 

الفقه والعقيدة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
معامل ألفا كرونباخ لحســـاب أداة ثبات الدراســـة - معامل ارتباط بريسون لحساب الصدق   .1

الداخيل ألداة الدراسة.
التكرارات والنسـب املئوية للتعرف عىل خصائص وسـامت عينة الدراسـة- املتوسـط الحسـايب   .2
وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة - االنحراف املعياري وذلك 
ملعرفة مدى تشـتت عبارات ومحاور الدراسـة -اختبارات للعينتني املسـتقلتني وفقا ملتغري الخربة 
-املستوى األكادميي -التخصص األكادميي للتعرف ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 

بني متوسطات تصورات أفراد العينة.

التوصيات و المقترحات

أن تعتمد وزارة الرتبية خطة فاقد تعليمي منفصلة عن تدريس املنهج الجديد ملدة التقل عن شهر   .1
مكثف ألهم املواد األساسية و العلمية.

إعـــداد املعلمني ومتكينهم عن طريق ورش ودورات عن كيفيـــة التدريس املكثف للمنهج املرتاكم   .2
بطرق ووسائل تســـهل عىل املتعلم اســـتيعاب املهارات واملعارف التي تم فقدانها بسبب االنقطاع 

املؤقت أو املمتد للتعليم.
تخصيص املعلمني (الخربة و الكفاءة) لتدريس الصفوف األولية يف كل مرحلة بعد العودة لتدريس   .3
املنهـــج الجديد وبعد تقديم فاقـــد تعليمي منفصل (الصف االول يف املرحلـــة االبتدائية ، الصف 

السادس يف املرحلة املتوسطة ، الصف العارش يف املرحلة الثانوية)
اجراء دراســـة مامثلة تســـتهدف مشـــاركني من مســـؤويل التعليـــم يف إدارات وزارة الرتبية   .4

بدولة الكويت.
اجراء دراسة تقيس واقع الفاقد التعليمي لدى متعلمني و متعلامت التعليم العام يف دولة الكويت.  .5
اجراء دراسة تقيس واقع املامرسات التدريسية  و دورها يف معالجة الفاقد التعليمي لدى متعلمني   .6

و متعلامت التعليم العام يف دولة الكويت يف املواد الدراسية املختلفة.
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واقع التغيير ومعوقاته في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
The reality of change and its obstacles in College of Education in Kuwait 

University from the faculty members point of view
مريم أحمد المذكور. د: هند أحمد الخميس                 بإشراف : مقدمة من 

مسار اإلدارة والتخطيط التربوي–برنامج الماجستير في التربية 

الخالصة
جهة نظر هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التغيير ومعوقاته في كلية التربية بجامعة الكويت من و

دراسة، أعضاء هيئة التدريس، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي؛ لتناسبه مع هدف ال
كونت ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام االستبانة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة، وقد ت

طريقة عضو هيئة تدريس من كلية التربية بجامعة الكويت، حيث تم اختيارهم ب( 72)عينة الدراسة من 
جاء محور واقع التغيير في كلية ( 1: )وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها. عشوائية

لخدمات التربية بدرجة متوسطة، ومن أكثر مجاالت التغيير التي اهتمت بها المجال التكنولوجي، ومجال ا
ركة وجود ضعف في التخطيط ومراجعة الخطط بناء على تغييرات سوق العمل، وقلة مشا( 2)المقدمة؛ 

ية جاء محور المعوقات التي تواجه التغيير في كلية الترب( 3)أعضاء هيئة التدريس في عملية التغيير؛ 
( 4)يس؛ بدرجة عالية، حيث كان من أبرزها ضعف االتصال بين القيادات العليا وبين أعضاء هيئة التدر
العلمي في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع التغيير ومعوقاته تعزى لمتغير الجنس والقسم
والمدرس كلية التربية وسنوات الخدمة، بينما وجدت لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح األستاذ المساعد

يط لعملية االهتمام بالتخط: وبناء على النتائج تم تقديم التوصيات، ومنها. المساعد في محور المعوقات
.التغيير، وإشراك أعضاء هيئة التدريس في التغيير المنشود

المقدمة
والمحافظة إن التعليم يسهم في صناعة وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدراتهم بشكل يجعلهم مواطنين صالحين ومؤهلين لقيادة األمة
جيدا تعليم عليها، فتنمية هذه الكوادر عن طريق التعليم من أفضل مصادر التطور والتغيير لمجابهة التحديات المحلية والعالمية، فإذا ما كان ال

(.Barkhout, 2007؛ 2016عثمان، )فسيوفر لإلنسان فهما أفضل للعالم من حوله 
ه، ه ويعلي شأنوتعتبر مؤسسات التعليم العالي من أهم المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى تغيير لما لها من دور كبير في إعداد جيل يخدم وطن
درة لم تعد قاونرى مطالبات البلدان العربية خاصة بتغيير وتجديد هذه المرحلة المهمة، فالنظم والسياسات التعليمية المتبعة في الوطن العربي

(.2016العيسى، )على تقديم مخرجات تواكب سوق العمل المحلي قبل العالمي 

أهداف الدراسة
:سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية

.التعرف على واقع التغيير في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية1.

.بيان المعوقات التي تواجه التغيير في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية2.

اقع حول و( سنوات الخدمة-القسم العلمي -األكاديمية الرتبة -الجنس )تحديد درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات 3.

.التغيير ومعوقاته في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

منهج الدراسة

ثير لباحث بالكاتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي المسحي والذي يعتبر أكثر أنواع البحوث استخداما في الميدان التربوي، كما أنه يمد ا
(.2014مراد وهادي، )من المعلومات واآلراء من عينة كبيرة من األفراد وهذا ما يتفرد ويتميز به البحث الوصفي 

مجتمع الدراسة وعينتها
عضوا؛ وذلك حسب إحصائية ( 125)ء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت والبالغ عددهم اشتمل مجتمع الدراسة على جميع أعضا
.2020/ 2019مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لعام 

في يكون ممثالأما عينة الدراسة فقد تم اختيارها وفقا ألسلوب العينة العشوائية والتي تعطي فرصة متساوية لكل فرد من أفراد مجتمع الدراسة ل
:عضوا من هيئة التدريس، والرسم اآلتي يوضح الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة( 72)، وقد تكونت العينة من عينة الدراسة

الجنس

الذكور 
 %40.3

اإلناث 
59.7%

الرتبة األكاديمية

أستاذ مساعد 
 %43.1

مدرس مساعد 
 %20.8

أستاذ 
 %16.7

أستاذ مشارك 
 %19.4

القسم العلمي

المناهج وطرق التدريس
 %48.6

اإلدارة والتخطيط
التربوي

 %25

أصول التربية
 %13.9

سنوات الخدمة

سنوات10أقل من 
 %38.9

سنة30أكثر من 
 %20.8

سنة20–10من 
 %23.6

سنة30-21من 
 %16.7

أداة الدراسة
ر ت من وجهة نظتم اعتماد االستبانة كأداة لتحقيق غرض الدراسة؛ وذلك من أجل استكشاف واقع التغيير ومعوقاته في كلية التربية بجامعة الكوي

على ها النهائية أعضاء هيئة التدريس فيها، وبعد االطالع على األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية فقد جاءت االستبانة بصورت
:النحو اآلتي

ية وسنواتالقسم األول اشتمل على البيانات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة وهي الجنس والرتبة األكاديمية والقسم العلمي في كلية الترب
.الخدمة

(  2017)ودراسة بينو ( 2007)ودراسة األصبحي ( 2014)القسم الثاني من االستبانة تم االستفادة فيه من أربع دراسات هي دراسة أبو سمرة 
:بندا موزعة على محورين هما( 33)لبناء محاور وبنود الدراسة الحالية والتي تكونت من ( 2013)ودراسة العوفي 

.بندا( 17)محور التغيير في كلية التربية بجامعة الكويت وتضمن 
.بندا( 16)محور المعوقات التي تواجه التغيير في كلية التربية بجامعة الكويت وتضمن 

نتائج الدراسة
:جاءت نتائج الدراسة كاآلتي

:يبين الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة وانحرافها المعياري ودرجة التقدير-1

درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

متوسطة 796. 2.46 ويتواقع التغيير في كلية التربية بجامعة الك

عالية 811. 3.71 ربية المعوقات التي تواجه التغيير في كلية الت
بجامعة الكويت

ثة، هزة الحديوعند تحليل بنود المحور األول وهو واقع التغيير في كلية التربية بجامعة الكويت وجد اهتمام من قبل الكلية بالتكنولوجيا واألج
منتجة تها لبيئةباإلضافة إلى مواكبتها للتغيير في مجاالتها وأنشطتها واستفادتها من التجارب العالمية في مجال الخدمات المقدمة، فضال عن تهيئ

لتغيير، أما للمعرفة، بينما وجد ضعف في التخطيط ومراعاة الخطط وفقا لمتغيرات سوق العمل، وقلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية ا
:بالنسبة لبنود المحور الثاني وهو المعوقات التي تواجه التغيير في كلية التربية فكان من أبرزها

قصور في إعداد 
استراتيجية 

واضحة للتغيير 
من قبل القيادات 

العليا

وجود الضبابية 
حول رؤى التغيير 

لدى بعض 
ةالعاملين في الكلي

ضعف االتصال 
يا بين القيادات العل

في الكلية وبين 
أعضاء هيئة 

التدريس

وات الخدمة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمحوري الدراسة في متغير الجنس والقسم العلمي في كلية التربية وسن-2
الداللة الفروق ذات أما بالنسبة لمتغير الرتبة األكاديمية فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية في محور واقع التغيير في كلية التربية بينما وجدت
كما في Tukeyاإلحصائية في محور المعوقات التي تواجه التغيير في كلية التربية لصالح األستاذ المساعد والمدرس المساعد وفقا الختبار 

:الجدول اآلتي

الداللة متوسط الفرق المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية أوجه المقارنة

031.

009.

0.728–

1.036-

3.796

4.104

أستاذ مساعد

مدرس مساعد

أستاذ

توصيات الدراسة
:بناء على ما تقدم من نتائج توصي الباحثة باآلتي

الخبرة االهتمام بالتخطيط لعملية التغيير، ورصد خطة واضحة وواقعية ألي عملية تغيير في كلية التربية، من خالل االستعانة بذوي1.

.واالختصاص في مجال التخطيط من قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في الكلية

من ير وللتقليل إشراك أعضاء هيئة التدريس مع القيادات العليا جنبا إلى جنب في عملية التغيير واألخذ برأيهم ومشورتهم إلثراء عملية التغي2.

:مقاومتهم للتغيير المنشود من خالل

.ييرتفعيل دور االتصال وقنواته بين القيادات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، فاالتصال من أهم عوامل نجاح عملية التغ-أ

لديهم إقامة االجتماعات واللقاءات باستمرار بين القيادات العليا في الكلية وأعضاء هيئة التدريس إلزالة أي غموض أو عدم فهم أو لبس-ب

.حول رؤى وأهداف عملية التغيير

مراجع الدراسة

إجراءات الدراسة
وافقة ، وبعد المتم مخاطبة مكتب الدراسات العليا في كلية التربية بشأن توزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة في كلية التربية بجامعة الكويت

استبانة على مجتمع الدراسة، وكانت االستبانات ( 100)وأخذ اإلذن بتوزيعها تم النزول للميدان وتطبيقها على عينة الدراسة حيث تم توزيع 

اء على عينة الكترونية ما عدا بعض أعضاء هيئة التدريس الذين طلبوا نسخا ورقية حيث تم تزويدهم بها بناء على طلبهم، وقد كان التوزيع بن

استجابة فقط صالحة لإلدخال ( 72)عشوائية طبقية من خالل نسب معينة لمجتمع اإلناث والذكور ومجتمع األقسام العلمية إال أنه قد تم استرجاع 

.في حزمة البيانات المطلوبة للتحليل اإلحصائي وبذلك كانت العينة عشوائية فقط بناء على النسب المحصلة

في جهاز الحاسوب، ولإلجابة عن أسئلة ( SPSS)تم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي 

الثاني اإلحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول و( أ: )الدراسة فقد تم استخدام
-T)للعينات المستقلة " ت"استخدام اإلحصاء االستداللي المتمثل في اختبار ( ب)لمحوري الدراسة؛  Independent test ) ،لمتغير الجنس

-One)واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  Way ANOVA )مة لمتغيرات الرتبة األكاديمية والقسم العلمي في كلية التربية وسنوات الخد

.لإلجابة عن السؤال الثالث

التحليل اإلحصائي

.197-179، 41، مجلة رماح للبحوث والدراسات. تنمية اإلبداع بالمؤسسة كمدخل للتغيير التنظيمي مع اإلشارة للمؤسسات الجزائرية(. 2020. )، مسعودةبلخضر

رسالة [درجة ممارسة إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين في محافظة الزرقاء(. 2017. )الزيود، سحر
.الجامعة الهاشمية. ]ماجستير غير منشورة

Graetz, F., Rimmer, M., Smith, A. & Lawrence, A. )2011(. Managing organizational change )3rd ed.(. John Wily & Sons.

Palumbo, R., & Manna, R. )2019(. Making educational organizations able to change: A literature review. International Journal 
of Educational Management, 33 )4(, 734-752. Doi: 10.1108/IJEM-02-2018-0051.
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

واقع ممارسة أعضاء التنظيمات الطالبية ألبعاد القيادة الخادمة وأثره في
تطوير شخصياتهم القيادية  

الكندرينبيلة يوسف . د.أ
كلية التربية–قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

مقدمة
لفرصةاإتاحةخاللمنالطالبيةالديمقراطيةتعزيزعلىالعاليالتعليممؤسساتتحرص

تلكو.والكلياتالجامعاتفيالفاعلةأدوارهالممارسةالطالبية؛التنظيماتبتشكيللهم
فيدينالمستالمؤسسةطلبةأوفيها،األعضاءللطلبةبالنسبةسواءأهميةلهاالتنظيمات

نفسيالالجانبتطويرفييسهمالتنظيماتلتكواالنضمام.الطالبيةوخدماتهاأدوارهامن
Soria)لألعضاءواالجتماعي & Johnson, المعنويةالروحوتعزيز(2020

(Nelson, et al., خبراتهمتطويرمنالمستفدينالطلبةتساعدكما.(2020
,Bialka)اإلعاقةذويلطلبةاالجتماعيةالحياةوتحسينالصداقات،وتكويناالجتماعية

et al., الخادمةالقيادةنمطيمثلالطلبةخدمةفيألدوارهمممارستهمأنكما.(2017
Servant Leadership.

أهداف الدراسة
.التعرف على أدوار التنظيمات الطالبية في فترة جائحة كورونا-1
.التعرف على واقع ممارسة التنظيمات الطالبية ألبعاد القيادة الخادمة-2
.  التعرف على تأثير  التنظيمات الطالبية على تطوير المهارات القيادية-3

ملخص
لخالمنالخادمةللقيادةالطالبيةالتنظيماتممارسةواقععلىالتعرفالدراسةهدفت
ةدراسأجريتوقد.كوروناجائحةفترةفيالكويتجامعةطلبةخدمةفيأدوارهاتحليل

وقد.وطالبةطالب100منتكونتعينةمعالمقابلةإجراءخاللمنذلكلتحقيقميدانية
بهاقامالتيواإلنسانيةواالجتماعيةاألكاديمية،األدوارمنالكثيرالدراسةنتائجأوضحت
مة،الخادالقيادةألبعادممارستهمواقععنالنتائجأوضحتكما.التنظيماتتلكأعضاء

لتلكماماالنضأنالنتائجأوضحتكما.والعاطفةالعمل،بأخالقياتوااللتزامالتمكين،:مثل
ىعلالقدرة:مثلالقيادية،المهاراتمنالكثيروتطوراكتسابعلىتساعدالتنظيمات

.والنصراإلنجازات،وتحقيقوالتضحية،واإلقناع،التأثير،

الدراسةمنهجية
جهةوعلىبالتعرفتهتمحيثالدراسة؛أهدافلتحقيقالوصفيالمنهجاستخدم

ذلكروأثالخادمة،للقيادةممارستهموواقعالطالبية،التنظيماتبأدوارالطلبةنظر
100منتكونتعينةعلىالدراسةطبقتوقد.القياديةشخصياتهمتطورعلى

.2021/2022الجامعيالعاممناألولالدراسيالفصلخاللوطالبةطالب

نتائج الدراسة 
؟روناالتنظيمات الطالبية في فترة جائحة كوما أدوار : السؤال األول

:االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت: والأ
تكمالالسبعدعنالتعليملتطبيقالجامعيةاإلدارةمعتواصلوا:األكاديميالدور-1

فيهممهاراتلتطويرالتعليميةبالورشالطلبةبتزويدواالهتمامالجامعية،الدراسة
للمقرراتالتقديرنظامعلىالتعديالتبإجراءوالمطالبةاإللكترونية،البرامجاستخدام
Passإقرارتمحيثاالستثنائيةالفترةفيالدراسة , No Pass.

وتوفيرالمحتاجين،الطلبةبمساعدةاالهتمام:واإلنسانياالجتماعيالدور-2
.الجامعيةوالكتببعد،عنللتعليمالالزمةاألجهزةمناحتياجاتهم

زيعوتوالداخلية،وزارةمعبالتعاونتطوعيفريقتشكيل:المجتمعيةالخدمة-3
.المدارسلحراسالغذائيةالسالت

لخادمة؟ واقع ممارسة التنظيمات الطالبية ألبعاد القيادة ا: السؤال الثاني
أهدافهملحقيقمعايتعاونونحيثالفريق،بروحالعمليمارسون:التمكين-1

.راراتالقباتخاذلهمويسمحاللوائح،وفقااألعضاءعلىاألدوارتوزيعويتم.الموضوعة
واآلخرين،الطلبةلخدمةألدوارهمممارستهمخاللمنيتضح:واالهتمامالرعاية-2

.مطالبهمتحقيقفيوالمتابعةمشاكلهم،بحلواالهتماممعهم،والتعاطف
.ترددأوخوفدونوالمختصينالقياديينمعتواصلهمخاللمن:الشجاعة-3
المجتمعوأفرادالمجتمعية،بالمناسباتاالهتمامخاللمن:المجتمعيةالشراكة-4

.الخدماتلتقديمالمجتمعجهاتمعوالتعاونوالخدمات،البطوالتفيالمشاركين

1- Nolen, Zachary L.; Daniel, Kristy L.; Bucklin, Carrie J. (2021). Perceived 
Benefits from Participating in Content-Based Student Organizations. Journal 
of Student Affairs Research and Practice, 58(4), 417-429.  
2-Robiadek, K. M., Strachan, J. C., Bennion, E. A. (2019). Assessing 
democratic engagement through student organizations. Journal of Student 
Affairs Research and Practice, 56(5), 595-607.

:  تحليل النتائج
تلفمخوتقديمالجامعة،بطلبةالطالبيةالتنظيماتاهتمامواقعيتضح:األولالسؤال
ضمتالطالبيةالتنظيماتتلكأنيفسرمماواإلنسانية؛واالجتماعية،الطالبية،الخدمات
.لآلخريندةالفائتحقيقفيأوقاتهماستثمارعلىوالقادرةالفاعلة،بالقيادةيتصفونأعضاء

ادةالقيألبعادالطالبيةالتنظيماتأعضاءممارسةواقعيتضح:الثانيالسؤال
راداألفمعالتعاملفيالقياديةالمعاييربتطبيقالتزامهممدىتعكسالتيالخادمة

.علميةأسسوفقللقيادةممارستهميفسروهذا.والجماعات
العاملينولألعضاء،بالنسبةسواءالطالبيةالتنظيماتأهميةيتضح:الثالثالسؤال

فيةوكيبالتخطيط،واالهتمامالخبرات،اكتسابفيخدماتها،منوالمستفيدينفيها،
لعملاقيمةوإدراكاآلخرين،لخدمةبأوقاتهمالتضحيةوأيضااإلقناع،وممارسةالتأثير

.والمخاطراألزماتفيالهامةأدوارهموممارسةالمجتمع،أفرادخدمةفيالتطوعي
فيالكفاءةمنمستوىعلىطالبيةقياداتتمتلكالكويتجامعةأنسبقممايتضح
.والظروفالمجاالتمختلففياآلخرينوخدمةالعمل،

التوصيات
.  تكريم أعضاء التنظيمات الطالبية الذين يمارسون دورا هاما في خدمة الطلبة-1
.إنجازاتهمتوضحالطالبيةللتنظيماتالسنويالعلميالملصقيومإقامة-2
.القياديةالطالبيةالتنظيماتأعضاءمهاراتلتطويرتدريبيةدوراتإقامة-3
شأنهنمماكلواالبتعاداالنتخابات،فيالمشاركةعلىالطالبيةالتنظيماتتشجيع-4

.الجامعيالمجتمعفيالطالبيوالتآلفالوحدةعلىسلباالتأثير
ظيمالتنلعملوالمراقبةوالمتابعةباإلشرافالطالبيةالجمعياترائددورتفعيل-5

لدىةالوطنيوالوحدةاإليجابية،القيملتعزيزاالنتخاباتفترةفيوخاصةالطالبي،
.الكلياتوطلبةالجمعيات،أعضاء

المراجع :الجمعيات العلمية في كليات الجامعة: ثانيا
وتزويدهمبالطلبة،االهتمامعلىحرصت:اإلداريةالعلومكليةطلبةجمعية-1

ويل،والتحالتسجيلومواعيداألكاديمية،بالدراسةتتعلقالتيالهامةبالمعلومات
.يجينالخرحفلإقامةإلىباإلضافةالجامعية،القراراتعلىتطرأالتيوالتغييرات

وماتبالمعلوتزويدهمبالطلبةاالهتمامعلىحرصت:التربيةكليةطلبةجمعية-2
لبةلطالالزمةاإلمكانياتلتسخيرالكليةعمادةمعالمستمروالتواصلاألكاديمية،

لهدايةاجمعيةمعبالتعاونالمحتاجينللطلبةالمساعداتبتقديمواالهتمامالكلية،
.والثانياألولالمعلمأسبوعوإقامةالخيرية،

تطويرعلىالطالبيةالتنظيماتفيالمشاركةتأثيرما:الثالثالسؤال
القيادية؟شخصياتهم

وجيههموتالطلبة،علىالتأثيرعلىقدرتهمتطويرمنتمكنوا:الـتأثيرعلىالقدرة-1
.المستجدينالطلبةإرشادفيدورهمممارسةخاللمنالصحيح،التوجيه

التخطيطلةمواصبكيفيةالمستمرالتفكيرعمليةتطويرمنتمكنوا:بالتخطيطاالهتمام-2
.التطوعيةلألعمالوالتخطيطالوقت،وتنظيمالطلبة،لخدمةاألعمالإنجازفي
ألهدافاتحقيقالطلبة؛بخدمةيهتموندائماأنهمالطلبةبعضأوضح:النصرتحقيق-3

.الجهدوبذلالمستمر،العملتتطلبحيثباالنتخابات،للفوزالسعيومواصلةالجامعة،
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ي دولة ال���ت
ف حملة الشهادات الجامع�ة �ف دراسة تحل�ل�ة وق�اس�ة: إشكال�ة بطالة الخ��جني

مزنة سعد العازمي. د
استاذ مشارك

كلیة التربیة–قسم اإلدارة التربویة 

:السؤال الثاني
دولةفيالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةلحملةالبطالةسنواتمعدلما

الكویت؟

اإلدارةعنوالصادرالمدنیة،الخدمةدیوانتقاریرفيالواردةالنتائجعلىالعملعنالخریجفیھایتعطلالتيالمدةاحتسابفياعتُمد
2019عامفيالعملعنالمتعطلینأغلبأنالمالحققائمةفي)3(الجدولمنویالحظ.2019عامحتى2004عاممنلإلحصاءالمركزیة

من)2028(منھم)%65.36(بلغتبنسبةمتعطالً )4843(المدةلھذهالعملمنالمتعطلینعددبلغإذشھًرا؛6منأقلتعطلھممدةبلغت
.الذكورمنالعملعنتعطالً أكثرھناإلناثأنویالحظ،)%68.68(بلغتبنسبةاإلناثمن)2815(و،)%61.25(بلغتبنسبةالذكور
المدةلھذهالعملمنالمتعطلینعددبلغإذشھًرا؛12منأقلإلىأشھر6بینماتتراوحتعطلھممّدةكانتَمنالثانیةالمرتبةفيیلیھم

بلغتبنسبةاإلناثمن)930(و،)%27.48(بلغتبنسبةالذكورمن)910(منھم،)%24.83(بلغتبنسبةمتعطالً )1840(
لھذهالعملمنالعاطلینعددبلغإذفأكثر؛شھًرا12تعطلھممدةتبلغالذینالعملعنالمتعطلوناألخیرةالمرتبةفيیلیھم.)22.69%(

وقد.)8.64(بلغتبنسبةاإلناثمن)354(و،)11.27(بلغتبنسبةالذكورمن)373(منھم،)9.81(بلغتبنسبةعاطالً )727(المدة
فأكثر؛كاملةمالیةلسنةتكونقدالتعطلمدةإن:أيشھًرا؛12علىتعطلھممدةتزیدقدالمتوسطفيالعملعنالمتعطلینأغلبأنلوحظ
السببعودیوقد.العملمنالعاطلللخریجللبطالةكبدلالھیكلةإعادةبرنامجیصرفھاالتيالمالیةالمكافأةعلىأكثراالعتمادیعنيماوھذا

الشھرمن15وحتىمارسشھرمطلعمنفتراتبأربعتحددوھيالمدنیةالخدمةدیوانیحددھاللتوظیفثابتةمواعیدوجودإلىذلكفي
السابقةالنتائجمنلوحظكما.)2019القبس،جریدة(دیسمبر20إلى6ومنسبتمبر؛27إلى13ومنیونیو؛28إلى14ومننفسھ؛

Fanدراسةلھاتوصلتالتيالنتیجةمعالنتیجةھذهاتفقتوقداإلناثمنأكثرالعملعنالمتعطلینالذكورعددأن & Kong,2011)(
.الرجالمنتوظیفأسرعالنساءبأن

:السؤال الثالث
ما حجم الخسائر االقتصادیة التي یتكبدھا المتعطلون عن العمل من حملة الشھادة

الجامعیة بمستوى البكالوریوس في دولة الكویت؟

تعطلذاإاألعزبالخریجإنإذالعمل،عنتعطلھمدةبحسبالعاطلالخریجیتكبدھاالتياالقتصادیةالخسائرمقدارحساب)2(الشكلیوضح
مایخسرفإنھأشھر،6منأقلتعطلإذاالمتزوجالخریجأنحینفيكویتي،دینار3100إلى620بینمایخسرفإنھأشھر،6منأقل
دیناًرا6820إلى3720بینمایخسرفإنھ،شھًرا12منأقلإلى6مناألعزبالخریجتعطلإذاأما.كویتی�ادیناًرا3540إلى708بین

تعطلوإذا.كویتی�ادیناًرا7788إلى4248بینمایخسرفإنھشھًرا،12منأقلإلى6منتعطلإذاالمتزوجالخریجأنحینفي،كویتی�ا
12تعطلإذاالمتزوجالخریجأنحینفي،كویتی�ادیناًرا7440یعادلماالواحدةالسنةخاللیخسرفإنھفأكثر،شھًرا12األعزبالخریج
دالعائمنالفاقدمعھازادالعمل،عنتعطلھسنواتزادتوكلما،كویتی�ادیناًرا8496یعادلماالواحدةالسنةخاللیخسرفإنھفأكثر،شھًرا

أنعلىیدلقدرمؤشالخسائرھذهأنویالحظ.أكثرالخریجخسارةتكونثَمَّ ومنعلیھ؛الوظیفيالكادرأُضیفماإذاوخصوًصااالقتصادي،
سریخالعملمنالمتعطلالمتزوجالخریجأنحینفيكویتی�ا،دیناًرا7440تتجاوزقدمالیّةمبالغَ یخسرالعملمنالمتعطلاألعزبالخریج

مالیةبالغَ مفیخسرالعمل،منالمتعطلاألعزبالخریجالمعلمأما.فأكثرسنةالعملعنتعطلإذاكویتی�ادیناًرا8616تتجاوزقدمالیةمبالغَ 
كویتی�ادیناًرا14316تتجاوزقدمالیةمبالغَ یخسرالعملمنالمتعطلالمتزوجالخریجالمعلمأنحینفيكویتی�ا،دیناًرا13260تتجاوزقد
تخصصاتھناكأنوخصوًصاوللدولة،نفسھللخریجخاسًرااستثماًرایكونقدأنھعلىمؤشًرایعطيماوھذافأكثر؛سنةالعملعنتعطلإذا

وقلّ العرضزادفالعمل،سوقفيفائًضاثّمةَ جعلممابتخریجھا؛تقومالعاليالتعلیممؤسساتزالتوماالعملسوقفيفیھامرغوبغیر
.الطلب

:اآلتيالسؤالفيوالمتمثلةالقیاسیةبالدراسةالخاصةالنتائج:الثانيالقسم

؟الكویتفيالجامعیةالشھادةحملةفئةمنالخریجینبطالةمحدداتأھمما

:وھيالمحتملةالمحدداتأھماختیارتمالكویتدولةفيالجامعیةالشھادةحملةفئةمنالخریجبطالةمحدداتدراسةأجلمن

ارتفاعاھمیسأنیتوقعحیثالسنة،خاللالنھائیةوالخدماتالسلعمنالدولةإلنتاجالسوقیةالقیمةمجملوھو:اإلجماليالمحليالناتج-1
منفعةتحقیقسبیلفيأموالمنالدولةتنفقھماإجمالي:الحكومياإلنفاق-2.وغیرھمللجامعیینعملمناصبتوفیرفيالقوميالدخل
-3.وغیرھمللجامعیینالحكوميالقطاعفيعملمناصبتوفیرعلىیعملالحكومياإلنفاقازدیادأنیعتقدأیضاحیثالمجتمع،ألفرادعامة
مناصبداثاستحعلىیعملاقتصادينمویرافقھلمماالبطالةمعدالتارتفاعفيیساھمقدالدیمغرافيالنموأنیعتقدحیث:السكانعدد
World(الدوليالبنكموقعفھيالبیاناتمصدرعنأمااألمریكي،بالدوالرمقومةالنقدیةالمتغیراتكل.جدیدةعمل Bank,2020(

عاممنیةالمدنالخدمةدیوانتقاریرمنأخذھاتمفقدالخریجینبطالةلمعدالتبالنسبةأماالسكان،وعدداإلجماليالمحليللناتجبالنسبة
ع،التابالمتغیریخصفیماأما.لإلحصاءالمركزیةاإلدارةمنأخذتفقدالحكومياإلنفاقبیاناتمصدربینما،2018عامحتى2004
الشكلفيمبینھوكما2009سنةمنبدءاً محسوساارتفاعاشھدفقدالجامعیة،الشھادةحملةفئةمنالخریجبطالةمعدلفيالمتمثل
:التالي

الجدولخاللمنیتضح.الدراسةمتغیراتجمیعاستقراریةدراسةمنھجیایتعینالمناسبة،المنھجیةوتحدیدقیاسیةدراسةأيإجراءوقبل
بأسلوبوأیضا(PP)بیرونفلیببأسلوباألولالفرقأخذبعدمستقراإلجماليالمحليوالناتجالخریجینبطالةمعدلمنكالأن)6(رقم

الفرقأخذبعدومستقرالمطورفولردیكيألسلوببالنسبةالمستوىعندمستقرفھوالحكومياإلنفاقمتغیرأما.(ADF)المطورفولردیكي
.األسلوبینلكالبالنسبةالمستورعندمستقرفھوالسكانعددمتغیربینمابیرونفیلیببأسلوباألول

استخداممكنیاألول،الفرقعندمستقراآلخروالبعضالمستوىعندمستقرالمتغیراتبعضأنبینتالتياالستقراریةنتائجعلىوبناء
Pesaranقبلمنتطویرھاتموالتيالمتباطئالتوزیعذوالذاتياالنحدارمنھجیة et al. Pesaranأیضاو(2001) & Shin (1995).
الثانیةالمرحلةتتمثلبینماالدراسةلمتغیراتالمثلىاإلبطاءفتراتتحدیدفياألولىالمرحلةتتمثلمراحل؛ثالثعلىالمنھجیةھذهوتشتمل

منھجیةطبیقتیتمحیثالثالثةالمرحلةإلىاالنتقالیتممتكاملةعالقةوجودحالةوفيالحدود،اختبارخاللمنالمشتركالتكاملاختبارفي
,ARDL(6ھيالمثلىاإلبطاءفترةأنتبینأولى،مرحلةفي.الخطأتصحیحمتجھ 0, 5, الناتج:للمتغیراتالتاليالترتیبحسبوذلك(6

)4(الجدولائجنتتشیرحیثالحدود؛اختبارتمالثانیةالمرحلةفي.الخریجینبطالةمعدلثمالسكانعددالحكومي،اإلنفاقاإلجمالي،المحلي
.الدراسةمتغیراتبینمشتركتكاملعالقةوجودیعنيماI1األعلىالحدمنأكبرھي(5.064683)فیشراختبارقیمةأنإلى

meznah.salazmi@ku.edu.kw          للمعلومات واالستفسارات

الدراسةملخص
معدلواحتسابالكویت،دولةفيفأعلىالجامعیةالشھاداتحملةالخریجینعندالبطالةمستوىحجمعلىالتعرفإلىالبحثھدف:البحثھدف

محدداتراسةدعلىفضالالعمل،عنلتعطلھنتیجةالخریجیتحملھاالتياالقتصادیةوالخسائرالجامعیةالشھاداتحملةمنللخریجالبطالةسنوات
.2018-2004الفترةخاللالخریجینبطالة

ثمالموضوعبالصلةذاتوالبیاناتوالمعلوماتالنصوصجمععلىیعتمدالذيالتحلیليالوصفيالمنھج:ھمامنھجینالبحثاتبع:البحثمنھجیة
.الخریجینبطالةعلىاالقتصادیةوغیراالقتصادیةالمتغیراتبعضأثرلدراسةالقیاسيالمنھجوأیضابتحلیلھا،القیام

أن حجم معدل البطالة عند حملة الشھادات الجامعیة فأعلى في تزاید مستمر إذ بلغ ) 1: (انتھى البحث إلى عدة نتائج؛ كان من أھمھا: نتائج البحث
6تراوحت مدة تعطل الخریج من حملة الشھادات الجامعیة ما بین أقل من ) 2(؛ 2019في سنة% 41.42متعطال بنسبة بلغت ) 3069(عددھم 

یتأثر العائد االقتصادي للخریج العاطل من العمل، ) 3(شھر؛ 12إلى أقل من 6شھًرا فأكثر، وقد كانت أعلى نسبة للتعطل للفترة من 12أشھر إلى 
كشفت ) 4(سواء كان عازبًا أم متزوًجا، بمدة التعطل؛ فكلما طالت المدة زادت معھا الخسائر االقتصادیة التي یتكبدھا الخریج المتعطل عن العمل؛ 

ؤثر في معدل غیر معنویة ما یعني أنھا ال ت) الناتج المحلي؛ اإلنفاق الحكومي؛ وعدد السكان(نتائج الدراسة القیاسیة أن جمیع المتغیرات المستقلة 
بطالة الخریجین من حملة الشھادات الجامعیة فأعلى

مقدمة
ویتفاوتیة،النامأومنھاالمتقدمةسواءالعالمدولمعظمُ تداعیاتِھاتعانيعالمیةووسیاسیةجتماعیةاانعكاساتلھااقتصادیةظاھرةالبطالةتعد

االقتصادیةوالسیاسیةاألزماتحدةومستوىاالقتصادیةالتنمیةلمعدالتووفقًاالسكان،نموومعدلحجمبحسبأخرىإلىدولةمنحدتھامستوى
تعدفھيثَمَّ ومنالمحلي،االقتصادفيالعامالتوازناختاللحالةتعكسالتيالرئیسةالمؤشراتأحدالبطالةمشكلةظھورویعد.الدولبھاتمرالتي

تحدثھلماًرانظمركبة؛مشكلةاألمرحقیقةفيلكنھاالعمل،عناألفرادمنملموسةنسبةتعطلالبطالةمعنىفلیسالجوانب،ومتعددةمعقدةمشكلة
وأنمل،الععرضانخفاضعلىأیًضاالبطالةمستوىارتفاعیدلإذالسوق؛وأوضاعاالقتصاديوالنمواألداءمعدلفيمباشرةسلبیةآثارمن

عملیةأساسھوالبشريالمالرأسكونإلىوتحلیلھاالبطالةمشكلةبدراسةاالھتمامویرجع.)2014األسطل،(یجبكمایعملالبكاملھاالقتصاد
التيسیاسیةوالاالجتماعیةالنتائجفيمضاعفاتمنیمثلھوماالعمل،منالعاطلینأعدادفيالمستمرالتزایدعنالناجمالخطرإلىإضافةالتنمیة،

للبطالةمرادفًاریعتبالذيالدخلانعدامأنكماوالعنف،والتطرفالجریمةلنمووالمواتیةالخصبةالبیئةالبطالةتعدإذالعمل؛عنالتعطلحالةترافق
والتوقعاتالعالمیةالعمالة"تقریروذكر.)2014األسطل،(الفقرخطتحتیعیشونالذینالفقراءعددوزیادةالمعیشةمستوىانخفاضإلىیؤدي

حینفيشخص،ملیونَ 192العملمنالعاطلینعددوتجاوز،2017عامفي)%5.6(بلغعالمی�االبطالةمعدلأن"2018اتجاھات:االجتماعیة
البطالةمعدلفيالدولقائمةالمتصدرةھياإلفریقیةالدولوأن،2019عامفياالرتفاعنحویتجھأنویتوقع،)%8.3(العربيالعالمفيبلغت
نسبةوبلغت،)%35.33(بنسبةوالھرسكالبوسنةثم)%49.1(فیھاالبطالةنسبةبلغتإذالقائمةھذهالكونغووتتصدرالعالم،مستوىعلى

معدلحجمویعد.)2018الدولیة،العملمنظمة()%0.1(فیھابلغتإذقطردولةھيالبطالةنسبةفيالعالمدولوأقل،)%2.08(الكویتفيالبطالة
الشھادةونودالثانویةالشھادةفوقالدبلوماتحملةُ فئةمنالمتعطلیننسبةأنإذمستمرتزایدفيفأعلىالجامعیةالشھاداتحملةعندالبطالة

ھذهجاءتالمنطلقھذاومن.)2019لإلحصاء،المركزیةاإلدارة(متعطالً )247(بلغتبزیادة2018عامعنارتفعتقد2019عامفيالجامعیة
وكذلك،ریجالخیتكبدھاالتياالقتصادیةالخسائروحجمالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةلحملةالبطالةسنواتمعدلعنللكشفالدراسة

.الكویتفيالجامعیةالشھادةحملةفئةمنالخریجینبطالةمحدداتأھمتحدید

الدراسةأسئلة
قسمینلىإقسمتوقدالقیاسیة،بالدراسةالخاصالسؤالعناإلجابةوكذلكالتحلیلیة،بالدراسةالخاصةاألسئلةعناإلجابةإلىالدراسةتسع

:كاألتيوھيالتحلیلیةبالدراسةالخاصةاألسئلة:األولالقسم:كاألتيھمارئیسیین
الكویت؟دولةفيالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةحملةالخریجینعندالبطالةمستوىحجمما-1
الكویت؟دولةفيالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةلحملةالبطالةسنواتمعدلما-2
الكویت؟دولةفيالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةحملةمنالعملعنالمتعطلونیتكبدھاالتياالقتصادیةالخسائرحجمما-3

؟الكویتفيالجامعیةالشھادةحملةفئةمنالخریجینبطالةمحدداتأھمما:كاألتيوھوالقیاسیةبالدراسةالخاصةالسؤال:الثانيالقسم

الدراسةمحددات
ومقدارویتالكدولةفيفأعلىالجامعیةالشھادةلحملةالبطالةسنواتمعدلتعرُّفعلىالدراسةھذهاقتصرتفقدالتحلیلیةللدراسةبالنسبة
بحسبأعلى؛فالجامعیةالشھادةحملةفئةمنالعملمنالمتعطلالخریجعلىفقطیقتصرفھووبذلكالخریج؛یتكبدھاالتياالقتصادیةالخسائر

بینماالفترةخالللإلحصاءالعامةاإلدارةعنوالصادرةالمدنیة،الخدمةدیوانتقاریرفيالواردة2019حتى2004منلألعوام22/4الحالة
فيعیةالجامالشھادةحملةفئةمنینالخریجبطالةمحدداتدراسةعلىاقتصرتوالتيالقیاسیةللدراسةبالنسبةأما.2019عامحتى2004عام

تمالفترةلقصرونظرا.فقط2004سنةمنتبدأالمتعلمینبطالةمعدلعنالمتاحةالبیاناتأنحیث)2018-2004(الفترةغطتفقدالكویتدولة
.فصلیةإلىسنویةمنالبیاناتتحویل

:الدراسةمنھج
باإلضافةلیلھا،بتحالقیامثمبالموضوعالصلةذاتوالبیاناتوالمعلوماتالنصوصجمععلىیعتمدالذيالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسةاتبعت

.الجامعیةالشھادةحملةفئةمنینالخریجبطالةعلىالتأثیرمحتملةالمتغیراتأھملتحدیدالقیاسيللمنھج

:والریاضیةاالحصائیةوالمعالجاتالتحلیلطرائق
خاللمن؛2019عامحتى2004عاممنذالمدنیةالخدمةدیوانمنالصادرةالبیاناتعلىالبطالةسنواتومعدلالبطالةمعدلحسابعلىاعتُمد

×اإلجماليھريالشالراتبمتوسط:اآلتیةالمعادلةخاللمنالبكالوریوسلخریجالسنویةاالقتصادیةالخسائرواحتُسبت.المئویةوالنسباألعداد
اتوالعالواألساسيالراتب)اإلناثوجمیعالمتزوجینغیرالذكور(األعزبالبكالوریوسلخریجاإلجماليالشھريالراتبویشمل.شھًرا12

االجتماعیةوةالعالإلیھفتضاف،)ذكورفقط(المتزوجالبكالوریوسخریجأما.للعازبتمنحالتياالجتماعیةالعالوةإلىإضافةالسنویة،والزیادات
تُمنَحالتيعیةالتشجیالعالواتوكذلكاألوالد،عالوةالباحثةواستَْبعدت.المدنیةالخدمةدیوانفيبھالمعمولالرواتبسلمبحسبوذلكللمتزوج؛
دیوانملتكتُّ وذلكالوزارة؛ونوعالتخصصباختالفتختلفوالتيالمعلم؛كادرعداماالوظیفیةالكوادراستبعدتكماخاصة،وأوضاعلظروف
دلملذاالسریة؛المعلوماتمنواعتبارھاالمعلومةھذهعلىالمدنیةالخدمة أبرزثالثاختیارمتالقیاسیة،بالدراسةیتعلقفیماأما.بھاالباحثةُ تَُزوَّ
عددوالحكومياإلنفاقاإلجمالي،المحليالناتج:وھيالجامعیةالشھادةحملةفئةمنینالخریجبطالةمعدلعلىتؤثرأنیفترضالتيعوامل
الفترةھيالدراسةفترةأنكما(ARDL)المتباطئالتوزیعذوالذاتياالنحدارمنھجیةفھيالدراسةفيالمستخدمةالمنھجیةعنأما.السكان
2004-2018.

:نتائج الدراسة
:كاألتيوھيالتحلیلیةبالدراسةالخاصةالنتائج:األوللقسما

:السؤال األول
ما حجم مستوى البطالة عند حملة الشھادة الجامعیة بمستوى البكالوریوس في دولة الكویت؟

المتعطلینأعدادسجلتإذألخرى،سنةمنمتذبذبااتجاھاسجل)2019-2004(الفترةخاللالعملعنالمتعطلینحجمأن)1(الشكلمنیالحظ
تتجاوزلمإذ2019عامفيكبیراانخفاضاأعدادھمانخفضتبینمامتعطال،)17578(أعدادھمبلغتحیث2016عامفيارتفاعأعلىالعملعن

للذكورالبطالةحجماتجاهفيتذبذبالوحظالنوعحسب)2019-2004(منالفترةخاللالمتعطلینأعدادوبمقارنة.متعطال)7410(اعددھم
أعدادھمانخفضتبینمامتعطال،)3540(عددھمبلغحیث2018عامارتفاعأعلىالذكورمنالمتعطلینأعدادسجلوقد.سواءحدعلىواإلناث

أعدادھنبلغتحیث2016عامارتفاعاأعلىسجلنفقداإلناثمنالمتعطالتأما.متعطال)2669(عددھمبلغحیث2014عامكبیراانخفاضا
.متعطلة)4099(أعدادھنبلغتحیث2019عامكبیراانخفاضاأعدادھنانخفضتبینمامتعطلة،)14287(

یُجھایعانيالتيالجامعیةالتخصصاتأكثرأما الخدمةیواندإحصائیةبحسبالبطالةمنالبكالوریوسبمستوىالجامعیةالشھادةحملةمنخّرِ
یجيفھم؛2019لعامالمدنیة إحصائیةسببحالعملمنالعاطلینعددبلغإذالبطالةَ؛تعانيالتيالتخصصاتأكثرھمالبترولھندسةتخصصخّرِ
لمجالوامحدود،الحكومیةالوظائففيتوظیفھمجالالبترولھندسةتخصصأنذلكفيالسببیكونوقدمتعطالً،)151(المدنیةالخدمةدیوان
یلیھمثم،متعطالً )129(مدنیةھندسةتخصصخریجویلیھمثم.العملمنالعاطلینعددفيتكدًساثّمةَ یجعلقدمماالكویتنفطشركةھوالمتاح
یلیھثم.متعطالً )90(تاریخ/آدابتخصصیلیھ.متعطلین)106(كیمیائیةھندسةتخصصثم.متعطلین)107(سیاسیةعلومبكالوریوسخریجو

تخصصیلیھثم.متعطالً )84(والبیئیةالطبیعیةالدراسات/جغرافیا/اجتماعیةعلومتخصصیلیھثم.متعطالً )86(ونظمصناعیةھندسةتخصص
فلسفة/آدابتخصُّصایلیھثم،متعطالً )50(كھربائیةھندسةتخصصیلیھثم.متعطالً )75(معلوماتنظم/حضريتخطیط/جغرافیا/اجتماعیةعلوم

التخصصاتبقیةوھكذا.متعطالً )19(الحقوقتخصصثم.متعطالً )20(اإلداریةالمعلوماتنظمتخصصیلیھثم.متعطالً )28(میكانیكیةوھندسة
تالتخصصابھذهالعملسوقتمدأخرىروافدوجودذلكفيالسببیكونوقد.متعطالً )11-1(بینماالعملمنفیھاالمتعطلینأعدادتراوحتالتي
أكملوامنمواألجنبیةالعربیةالجامعاتخریجيأحدأوالدولة،حسابعلىفیھاالمبتعثویكونوالداخلیة،الخارجیةكالبعثاتالكویتجامعةغیر

أسبابأحدھذهتكونفقدالعمل؛سوقحاجةیفوقمماالتخصصاتھذهمنالخریجینعددفيفائًضاأوجدماوھذاالخاص؛حسابھمعلىدراستھم
Fanدراسةنتائجمعاختلفتالبحثھذانتائجأنویالحظ.البطالة & Kong,2011)(منأسرعالھندسةخریجيتوظیفأنإلىتوصلتوالتي
وحجماحتھومسالكویتيالمجتمعطبیعةعنالسكانيالتعدادوحجمالصینيالمجتمعاختالفإلىاالختالفھذایعودوربماوالعلومالحقوقخریجي
.)1جدولأنظر(السكانيالتعداد

إلى(8)الجدولیشیر.(ECM)الخطأتصحیحمنھجیةإجراءفيالمتمثلةالثانیةالمرحلةالىباالنتقالتسمحمشتركتكاملعالقةوجودإن
أنإلىالخطأحدقیمةتدل.المنھجیةھذهفياألساسیانالشرطانوھما(0.118686-)ومعنويسالبCointEq(-1)الخطأحدأن

نتائجذاتھالجدولمناألدنىالجزءیوضحأخرى،ناحیةمن.)11,86%(مقدارهبمعدلالطویلالمدىإلىالقصیرالمدىمنتصحیحھناك
أمروھوین،الخریجبطالةمعدلفيتؤثرالأنھایعنيمامعنویةغیرالمستقلةالمتغیراتجمیعأنیتضححیثالطویلاألجلمعادلةتقدیر

علىعملتجدیدةعملمناصبإیجادفيالحكوميواإلنفاقالمحليالناتجارتفاعیساھمأنالمفترضمنحیثاالقتصادیةالنظریةیخالف
عدلمعلىالدیمغرافيالنمویؤثرأنیفترضكماخصوصا،الجامعیةالشھاداتحملةمنالخریجینوبطالةعموماالبطالةمعدلتقلیص
كشفتھماووھ)والمتوسطاالبتدائي(الثانویةمناألقلالشھاداتحملةتوظیففياالھتمامإلىذلكفيالسببیعودوقد.عامبشكلالبطالة

بحسببتھمنسبلغتوالذینالجامعیةالشھاداتحملةمنالكویتیینغیرتوظیفإلىیعودقدالسببأنكماالتحلیلیة،الدراسةنتائجعنھ
وھذاوالتربیة؛الصحةوزارتيفياغلبھمیعملإذالكویتیة،للعمالة)%45(مقابل)%56.8(2020لعاملإلحصاءالمركزیةاإلدارةتقریر
نحیفيالعمل،منعاطلینالبكالوریوسحملةمنكویتی�اخریًجا)1040(ھناكإنإذالتوظیف؛آلیةفيخلالً ھناكأنّ علىیدلقويمؤشر
العامةیاسةالسفيخللوجودإلىیعودقدالسببإنإلىباإلضافة..الكویتیینغیرمنالحكوميالقطاعموظفيمنالعظمىالغالبیةتكون
التنسیقإلىةالحاجإلىباإلضافةالعمل،بسوقالمخرجاتربطخاللمنالتعلیمیةالسیاسةفيخللوجودإلىوكذلكالتوظیفآلیةفيللدولة

ھذهنتائجفاختلوقد.العمللسوقالمرغوبةغیرالوظائففيالخریجینتكدسلمنعبالخریجینالعملسوقرفدعنالمسئولةالجھاتبین
المساعدات(المتمثلةاألخرىالمستقلةالمتغیراتبینطردیةعالقةوجدتوالتي)2014(األسطلدراسةنتائجمعالقیاسیةالدراسة

اإلسرائیلياللاالحتووجودالبلدینبیناالقتصاداختالفإلىاالختالفھذایعودوربمافلسطینفيالبطالةومعدل)التضخمومعدلالخارجیة،
سیةوالجنالتعلیميالمستوىبحسبالحكوميالقطاعفيللعاملینالنسبيالتوزیع)4(الشكلویوضح.الفلسطینیینتوظیفمنیحدالذي

.2019/6/30للحالةوفقًا)كویتيغیر/كویتي(

التراكمي أخیراً قصد التحقق من أن المعلمات المقدرة تتسم بالثبات وأن النموذج یتمیز باالستقرار الھیكلي، تم إجراء اختبار المجموع

دود الحرجة عند للبواقي ولمربعات البواقي حیث اتضح أنھا تتمیز فعال بالثبات واالستقرار كون المنحنى في كال الشكلین محصور داخل الح
%).5(المعنویة 

توصیات الدراسة

:یأتيالدراسة بما توصي بناء على النتائج السابقة 

یةالمدنالخدمةودیوانالكویتجامعةكلیاتبینآليربطإیجادخاللمنالعمل؛سوقواحتیاجاتالجامعةمخرجاتبینالمواءمةضرورة-
البحیثالحاجةحسببتخصصكلفيیُْقبَلونالذینالطلبةعددوتحدیدُ كلیة،كلفيتخصصكلمنالعملسوقاحتیاجاتتحدیدُ حیثُ من

خاللمنذلكو.البطالةمعدلبذلكفیزیدالعمل؛منعاطلینإیجادإلىیؤديمماالعمل؛سوقمتطلباتِ المستقبلفيالجامعةمخرجاتُ تفوق
.الكویتیینمنالمحلیةللعمالةتفتقروالتيالعمللسوقبشدةوالمطلوبةالنادرةللتخصصاتومعنویةمالیةمحفزاتوضع

ةالطلبمعمعًا،االثنینأوأسرتھأوالطالبنفقةعلىأمالدولةحسابعلىكانسواءوالداخلي،الخارجياالبتعاثنظامربطأھمیة-
سوقاجةحمعومواءمتھاتخصصكلفيالمقبولةاألعدادتحدیدأجلمنالتطبیقي؛للتعلیمالعامةوالھیئةالكویتجامعةفيالمقبولین

.التخصصاتھذهفيالبطالةإلىیؤديثَمَّ ومنالسوق؛حاجةتفوقالخریجینمنكبیرةأعدادھناكیكونالبحیثالعمل

عنالكویتیونلبةالطیعزفالتيالنادرةللتخصصاتالجامعةفيدراسيفصلأولفيالطالبقَبولمنذالمباشرللتوظیفمكتبوضعاقتراح-
مكافأةوتقدیمدمة،الخسنواتمنالدراسةفترةباحتسابتتمثلمكافأةوتقدیموالعلوم،التربیةكلیةفيالفیزیاءكتخصصفیھا؛التخصص

.نادرةالالتخصصاتھذهفيیتخصصالذيالطالبالمستقبلفيیشغلھاسوفالتيالوظیفةمناألساسيالراتبفيتتمثلمالیة

كلفيظیفيالواألمانلھتوفّربحیثوالمتوسطةالصغیرةوالمشروعاتالخاصالقطاعفيالكویتيالموظفتحميوقوانینتشریعاتسن-
لعلمخاطرالمنبكثیرمحفوفالخاصالقطاعفيالعملأنوخصوًصاالخاص،القطاعفيللعملالكویتيالخریجاستقطابأجلمناألحوال؛

.الخاصالقطاعفيالكویتيالموظفعملتنّظمالتيالتشریعاتغیابظلفيوظیفيأمانوجودعدمأھمھا
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التواصل المدرسي مع أولیاء األمور وعالقتھ بصناعة القرار
من منظور قیادیي مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت

مقدمة من الطالبة: سلمى فالح مطلق العازمي        باشراف: د. أمل عبد الوھاب الصالح
اإلدارة والتخطیط التربوي/ كلیة التربیة

 mixed) ھدفت الدراسة الحالیة إلى تعرف مستوى التواصل المدرسي مع أولیاء األمور وعالقتھ بصناعة القرار من منظور قیادیي مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت (مدیري المدارس ومساعدیھم)، واتبعت الدراسة المنھج المزجي
method)، باستخدام أداتین لتحقیق ھدف الدراسة، األولى ھي استبانة لقیاس مستوى التواصل المدرسي مع أولیاء األمور، وتكونت من (29) بنداً موزعة على مجالین وھما: (تواصل المدرسة مع أولیاء األمور، وتواصل أولیاء األمور مع 
المدرسة)، وُطبقت على عینة عشوائیة بسیطة بلغت (ن=302) من مدیري المدارس ومساعدیھم، أما األداة الثانیة فكانت مقابالت شخصیة أُجریت مع عینة عددھا سبعة من مدیري مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي ومساعدیھم؛ لمعرفة آرائھم نحو 
صناعة القرار المدرسي. وأوضحت النتائج الكمیة أن مستوى التواصل المدرسي بین أولیاء األمور والمدرسة في مدارس التعلیم الحكومي االبتدائي بدولة الكویت جاء بدرجٍة متوسطة، وبیّنت النتائج النوعیة تأثر مشاركة أولیاء األمور مع المدرسة 
في صناعة القرار المدرسي بعدة عوامل منھا: شخصیة المدیر، ونوع القرار الصادر، وشخصیة ولي األمر. وفي ضوء ذلك خرجت الدراسة بعدة توصیات من أھمھا: تدریب العاملین بالمدارس على استخدام األسالیب الحدیثة للتواصل مع أولیاء 

األمور، وتعدیل اللوائح والقوانین الوزاریة التي تحد من مشاركة أولیاء األمور في صناعة القرارات المدرسیة، وتقلیل المركزیة في اإلدارات المدرسیة الحكومیة
الكلمات الدالة: التواصل المدرسي، أولیاء األمور، صناعة القرار، قیادیو المدارس. 

المــــــلـــــخـــص

الفرد،  فیھ  ینشأ  الذي  واألساس  المجتمع،  بناء  في  األولى  اللبنة  األسرة  تعد 
والمحضن التربوي الذي یحتویھ، حیث أنَّ لھا دوراً كبیراً في نشأتھ؛ ففیھا یتمكن 
من تعلم أساسیات ھذه الحیاة ومھاراتھا إلى أن یلتحق بالمؤسسة التربویة الكبرى 
-أال وھي المدرسة- التي تحمل على عاتقھا مسؤولیة إعداده، وتأسیسھ، ورسم 

مستقبلھ، وتحقیق طموحھ، وتجعلھ یتواصل ویتفاھم بشكل أكبر مع أقرانھ.
لذا فإنَّ نجاح اإلدارة المدرسیة في تحقیق رسالتھا التربویة والتعلیمیة إنما یعتمد 
على ارتباطھا بمؤسسات المجتمع ككل وتواصلھا معھا وعلى رأسھا األسرة، حیث 
مع  الوثیقة  عالقتھا  وتأكید  لبناء  فعالة  ونشاطاٍت  بأعماٍل  القیام  علیھا  یتحتم 
مؤسسات المجتمع، وأن تھتم بكفاءة التواصل مع أعضاء المجتمع وفاعلیة ھذا 
التواصل من خالل زیادة اللقاء بھؤالء األعضاء -أال وھم أولیاء األمور-، وتشكیل 
مجالس لھم سواء مع الھیئة التدریسیة أو الھیئة اإلداریة، وتفعیل ھذه المجالس 
د صورة شكلیة فقط؛ وذلك سعیاً  لتحقیق أھداف محددة بعیداً عن أن تكون مجرَّ
التعلیم  أھداف  إلى  والوصول  للطلبة  والسلوكي  األكادیمي  المستوى  لتحسین 
المدرسة  داخل  النشاطات  في  األمور  أولیاء  إشراك  أن  كما   ،(2013 (درادكة، 
یساعد على تعزیز النمو االجتماعي والنفسي للطالب، ورفع كفاءة المدارس وزیادة 
الغیاب بدون أي عذر مقبول  المدارس وبالتالي خفض نسبة  إلى  الطلبة  حضور 

.(Reddy & Devi, 2015)
كما أن التواصل المدرسي مع أولیاء األمور یتیح الفرصة أمامھم للمشاركة في 
وضع القرارات التي تعود بالنفع على الطالب، ووضع اللوائح والقوانین والقرارات 
الخاصة بالمدرسة والتي یتفق علیھا كلٌّ منھما لزیادة اإلنتاجیة وتعدیل سلوكیات 
الطلبة (Kalin, 2015)، مما جعل لولي األمر كلمةً مسموعةً في ظل الظروف 
التي یتعرض لھا المجتمع، وبالتواصل المشترك بین ولي األمر والمدرسة تصدر 

القرارات المدرسیة بشكٍل یرضي الجمیع ویحسن من سیر العملیة التعلیمیة.

الـــمـــقــــدمـــة

بصناعة  وعالقتھ  األمور  أولیاء  مع  المدرسي  التواصل  مستوى  الدراسة  ھذه  تتناول 
القرار في مدارس التعلیم الحكومي االبتدائي بدولة الكویت، وتتبلور أھداف الدراسة على 

النحو اآلتي:
االبتدائي  التعلیم  مدارس  في  األمور  أولیاء  مع  المدرسي  التواصل  مستوى  تعرف   -1
الحكومي بدولة الكویت من منظور قیادیي المدارس (مدیرو المدارس ومساعدیھم).

2- الكشف عن العوامل المؤثرة على مشاركة أولیاء األمور في صناعة القرارات التي 
التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت من  تضعھا اإلدارة المدرسیة في مدارس 

منظور قیادیي المدارس.
3- التوصل إلى آلیات مقترحة لتفعیل مشاركة أولیاء األمور في صناعة القرار المدرسي 

بمدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت من منظور قیادیي المدارس.

أھـــداف الـــدراســــة

أوالً: االستبانة: 
أولیاء  المدرسي مع  التواصل  ِف مستوى  تَعَرُّ المتمثل في  الدراسة  لتحقیق ھدف 
جمع  ولغایات  الكویت،  بدولة  الحكومي  االبتدائي  التعلیم  مدارس  في  األمور 
مت أداة الدراسة الحالیة استناداً إلى األدب النظري والدراسات  البیانات، فقد ُصِمّ

السابقة، وقد تكونت أداة الدراسة من قسمین.
یشمل القسم األول: البیانات الشخصیة والوظیفیة، بینما یشتمل القسم الثاني من 
أداة الدراسة المكونة من محور رئیسي واحد ومجالین فرعیین. یتضمن المحور 
االبتدائي  التعلیم  مدارس  في  والمدیرین  المساعدین  المدیرین  آراء  الرئیسي 
الحكومي بدولة الكویت حول مستوى التواصل المدرسي مع أولیاء األمور. والتي 
تم بناؤھا من خالل االستعانة باألداة المستخدمة بدراسة كل من الیعقوب (2010)، 
أھداف  مع  تتناسب  ال  التي  والمجاالت  البنود  واستبعدت   .(2018) وملكاوي 
مع  المدرسة  بتواصل  الخاص:  األول  المجال  وتكون  وبیئتھا.  الحالیة  الدراسة 
الخاص:  الثاني  المجال  أما  بنداً،   (17) من  النھائیة  صورتھ  في  األمور  أولیاء 
بنداً،  النھائیة من (12)  المدرسة فتكون في صورتھ  أولیاء األمور مع  بتواصل 

واشتملت األداة ككل على (29) بنداً.

ثانیاً: المقابالت الشخصیة:
أولیاء  مشاركة  على  المؤثرة  العوامل  ِف  تَعَرُّ في  المتمثل  الدراسة  ھدف  لتحقیق 
األمور في صناعة القرار المدرسي في مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة 
الكویت، ولغایات جمع البیانات، فقد أعدت أسئلة المقابلة الشخصیة الحالیة استناداً 
إلى األدب النظري والدراسات السابقة والخبرة التربویة، وقد تكونت أداة الدراسة 

-المقابلة الشخصیة- بصورتھا النھائیة من (6) أسئلة مفتوحة.

أداتا الدراسة

اتبعت الباحثة المنھج المزجي (Mixed Method)؛ وھو "منھج یتضمن جمع 
(كرسول،  متمایزة"  بحثیة  تصامیم  باستخدام  ودمجھما  ونوعیة  كمیة  بیانات 
2014 \ 2019)، وھو كما ذكر كرسول "منھج حدیث النشأة حیث نشأ في آخر 
الباحثة  التسعینیات" (ص. 372). واستخدمت  الثمانینیات المیالدیة وبدایة  عقد 
التصمیم المتقارب المتوازي؛ وذلك لمالءمتھ لطبیعة ھذه الدراسة التي تعتمد على 
جمع البیانات الكمیة والنوعیة وتحلیلھما وعرضھما وتفسیرھما كال� على حدة، ثم 
منھجي  وطرائق  أسالیب  من  كل  باستخدام  بینھما  الربط  أو  والمقارنة  دمجھما 
البحث الكمي والنوعي، بھدف فھم مشكلة الدراسة بصورة أكثر عمقاً، ولكي یعطي 
والمقابالت  باالستبانة  استُعین  الدراسة، حیث  لمشكلة  أكثر شمولیة  تحلیالً  أیضاً 

الشخصیة للوصول إلى النتائج (أحمد، 2016).

أوالً: المراجع العربیة:
أحمد، إیمان. (2016). استخدام منھج بحث الطرائق المركبة في دراسات 
المنشور  الفكري  اإلنتاج  نماذج  لبعض  تحلیلیة  دراسة  التربویة:  اإلدارة 
 ،(167)1 األزھر،  جامعة  التربیة،  كلیة  مجلة  المتخصصة.  بالدوریات 

.139-107
مفھوم  تفعیل  في  المدرسیة  اإلدارة  دور   .(2013) إبراھیم.  درادكة، 
من  الشمالي  المزار  لواء  تربیة  مدیریة  مدارس  في  المجتمعیة  المدرسة 
واقتراحات  الطلبة  أمور  وأولیاء  والمعلمین  المدارس  مدیري  نظر  وجھة 

للتحسین ]رسالة دكتوراه غیر منشورة[. جامعة الیرموك.
المزجیة   – النوعیة   – الكمیة  البحوث  تصمیم   .(2019) كرسول، جون. 

(عبد المحسن القحطاني، ترجمة؛ ط.2). دار المسیلة. (2014). 
مراد، صالح وھادى، فوزیة. (2014). طرائق البحث العلمي تصمیماتھا 

وإجراءاتھا (ط.2)، دار الكتاب الحدیث.
ملكاوي، سعاد. (2018). واقع الشراكة بین األسرة والمدرسة من وجھة 
نظر معلمي ومعلمات المدارس العاملین في مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة 

إربد األولى. دراسات العلوم التربویة، 45(3)، 226-209.
التعلیم  إلحصائیات  السنویة  النشرة   .(2020) التربیة.  وزارة 

2019-2020، الكویت: وزارة التربیة.
البیت  بین  الفجوة  حول  میدانیة  دراسة   .(2010) محمد.  علي  الیعقوب، 
والمدرسة ودور أولیاء األمور تجاه الحیاة المدرسیة ألبنائھم في المرحلة 
جامعة  التربویة  العلوم  مجلة  الكویت،  بدولة  العام  التعلیم  من  االبتدائیة 

القاھرة، 18(1)، 201-177. 

ثانیاً: المراجع األجنبیة:
Kalin, J. (2015) conditions and characteristics of 
partnership between teachers and parents: from 
legislation to challenges of common practice in 
solving. International teacher education: promising 
pedagogies. 22, 209232-. 
https://doi.org/10.1108/s1479368770150000025016-
Reddy, A. & David, V. (2015). Community participation 
in improving Enrollment, Retention and Quality of 
elementary education: A case study or Andhra 
Pradesh. Bulgarian journal of science and education 
policy (BJSEP), 9(2), 230253-.

منھج الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المدیرین المساعدین والمدیرین في مدراس التعلیم 
االبتدائي بدولة الكویت في المناطق التعلیمیة الست في الفصل الدراسي األول من 
ومدیراً  ًمساعداً  مدیرا   (899) والبالغ عددھم   ،(2021-2020) الدراسي  العام 

(وزارة التربیة، 2020).
أما عینة الدراسة فاختیرت وفقاً ألسلوب العینة العشوائیة البسیطة، التي تعطي كل 
متساویة ومستقلة ألن یتم اختیارھم ضمن عینة  فرد في مجتمع الدراسة فرصاً 
الدراسة  عینة  تكونت  حیث   ،(146 ص.   ،2014 وھادي،  (مراد،  الدراسة 
المشاركة بأداة الدراسة األولى (االستبانة) من (ن=302) مدیراً مساعداً ومدیراً 
في مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت، بینما تكونت عینة الدراسة 
المشاركة باألداة الثانیة (المقابالت الشخصیة) من (ن= 7) مدیراً مساعداً ومدیراً 

في مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت.
(المسمى  اآلتي:  الدیموغرافیة  للمتغیرات  وفقاً  االستبانة  عینة  أفراد  وصف   -1
الوظیفي، سنوات الخدمة في الوظیفة الحالیة، المنطقة التعلیمیة)، موضحة بالرسم 

اآلتي:

 -2

وصف أفراد مجتمع الدراسة 

في ضوء النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة الحالیة، یُقترح التوصیات اآلتیة:
أولیاء  مع  للتواصل  الحدیثة  األسالیب  استخدام  على  المدارس  تدریب   -1

األمور، وتطویر األسالیب التقلیدیة.
لتكثیف  المساعدین  للمدیرین  المدارس  مدیري  قِبَل  من  دورات  عمل   -2

تواصلھم مع أولیاء األمور.
مدرسیة  خطة  تحدید  طریق  عن  ملحوظة  بصورة  اآلباء  مجالس  تفعیل   -3

مكتوبة وواضحة لتحقق الھدف الذي وضعت من أجلھ.
بالتقنیات  االستعانة  خالل  من  األمور  أولیاء  مع  الفعال  التواصل  تعزیز   -4
الحدیثة وبرامج التواصل االجتماعي؛ نظراً النتشار ھذه البرامج في الوقت 

الحالي وسھولتھا.
5- تعدیل اللوائح والقوانین الوزاریة التي تحد من مشاركة أولیاء األمور في 

صناعة القرارات المدرسیة؛ نظراً ألھمیة مشاركتھم بھذه القرارات.
عملیة  في  األمور  أولیاء  إشراك  في  نجحت  وعالمیة  عربیة  نماذج  6-تبني 
صناعة القرار، واتخاذھا كنموذج بأخذ الجانب الذي یناسب عملیة التعلیم 

في دولة الكویت.

توصــیــات الــدراســة 

مــــراجـــع الــدراســة 

السؤال األول: ما مستوى التواصل المدرسي مع أولیاء األمور في مدارس التعلیم 
االبتدائي الحكومي بدولة الكویت من منظور قیادیي المدارس (مدیري المدارس 

ومساعدیھم)؟
عن  والمدیرین  المساعدین  المدیرین  تصورات  أن  األول  السؤال  نتائج  أظھرت 
مستوى التواصل المدرسي مع أولیاء األمور في مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي 

بدولة الكویت كانت متوسطة.

أولیاء األمور في صناعة  المؤثرة على مشاركة  العوامل  الثاني: ما  السؤال 
القرارات التي تضعھا اإلدارة المدرسیة في مدارس التعلیم االبتدائي الحكومي 

بدولة الكویت من منظور قیادیي المدارس (مدیري المدارس ومساعدیھم)؟
لإلجابة على السؤال الثالث ُطرحت عدة أسئلة على أفراد العینة المشاركین 
نوعٌي  تحلیٌل  أُجرَي  وبعدھا   ،(7) عددھم  والبالغ  الشخصیة  بالمقابالت 
النوعي  التحلیل  ببرنامج  باالستعانة  النوعیة  للبیانات  النصي  للمحتوى 
ماكس كیودي (Maxqda)، وأجمع أفراد العینة على أن مشاركة أولیاء 
بعدة  تتأثر  وأنھا  محدودة،  المدرسي  القرار  بصناعة  ومساھمتھم  األمور 
عوامل، حیث جاءت النتائج بثمانیة محاور رئیسة تصف استجابات أفراد 

العینة حول السؤال الثالث للدراسة على النحو الذي سیُبَیِّنُھ الشكل اآلتي:

السؤال الثالث: ما اآللیات المقترحة لتفعیل مشاركة أولیاء األمور في صناعة 
القرار المدرسي بمدارس التعلیم االبتدائي الحكومي بدولة الكویت من منظور 

قیادیي المدارس (مدیري المدارس ومساعدیھم)؟
ولإلجابة عن ھذا السؤال ُطرح سؤال بالمقابلة الشخصیة على أفراد العینة 
المشاركة، وجاءت النتائج بستة محاور رئیسة تصف استجابات أفراد العینة 

وھي على النحو في الشكل اآلتي:

نتائـــج الدراســة
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Professional learning communities for educators’ capacity building during COVID-
19: Kuwait educators’ successes and challenges

Dr. Amal Abdulwahab Alsaleh
Alsaleh, A. (2021). Professional learning communities for educators’ capacity building during COVID-19: Kuwait educators’ 

successes and challenges. International Journal of Leadership in Education, 1-20.

The pandemic vastly disrupted education dissemination worldwide and catalyzed a shift toward online teaching. Hence, this paper
aims to describe how professional learning communities (PLCs) in Kuwait’s public schools foster successful changes in online
teaching during the COVID-19 pandemic, in tandem with the leaders’ involvement in PLCs and the challenges confronted as a
result. Following the COVID-19 quarantine, qualitative open-ended inter-views were conducted with 59 teachers, lead teachers,
and school principals upon the reopening of schools. The findings confirm that all participants practiced PLCs through shared
values and vision, collective responsibility, professional reflective inquiry, collaboration, individual and group learning, and support
relationships, significantly facilitating the transition to online teaching during the pandemic. Principals and department heads
engaged in PLCs by providing training, supervision, instructional support, empowerment, and distribution of power. Still, challenges
exist in terms of educational resources, Internet coverage, and workload during the pandemic.

Dr. Amal Abdulwahab Alsaleh, 
Kuwait University College of Education, Educational Management and Planning Department; amal.alsaleh@ku.ed.kw 

The COVID-19 pandemic has tremendously impacted education in Kuwait, resulting in over six months of school suspension. 
Public and private education students were deprived of formal learning with delayed political decisions. Furthermore, the sudden
and unexpected shift from traditional face-to-face teaching to online teaching was difficult, with no previous training for online 
teaching provided before the pandemic. 

The study aimed to answer the following question: 
•How did participants perceive (or experience) leading PLCs to 
achieve a successful transition to online teaching during the 
COVID-19 pandemic?
•How were leaders involved in PLCs during the COVID-19 
pandemic?
•What challenges did participants experience in developing an 
effective PLC in Kuwaiti public schools during the COVID-19 
pandemic?

The majority of the participants practiced leading PLCs; they
believed that during the pandemic, PLCs had a positive role in
facilitating the transition to online teaching in all the selected
public schools. PLC features include shared values and vision,
collective responsibility, professional reflective inquiry,
collaboration, and individual and group learning. It allowed
them to gain the required skills to conduct online teaching
regardless of an initially difficult journey. Three factors
consistently appeared as obstacles to PLCs during the
pandemic, which are the lack of educational resources, poor
Internet connections, the avail ability of devices, and the high
workload.

The present study adopted a qualitative approach.
Standardized, open-ended interviews were conducted with (59)
of school members including school principal (7), head teacher
(13), and teachers (39).

This study highlighted the value of PLCs for educators during 
a pandemic. The findings illustrated that regardless of the 
sudden shift in online learning requirements, participants 
adapted to an extraordinary change by forming PLCs based 
on a sense of urgency.

Online learning requires new educational practices, values, 
and knowledge compared to traditionally centralized MOE 
regulations. Empowering educators and school leaders, and 
giving them autonomy, is essential during a crisis, allowing 
them to make informed community-based decisions.

Watson, C. (2014). Effective professional learning communities? The 
possibilities for teachers as agents of change in schools. British 
Educational Research Journal, 40(1), 18–29. https://doi.org/ 
10.1002/berj.302520A

Table1.Themes and subthemes in the data.
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ملخص الدراسة

ف  الدراسةهدفت بياناتالاستثمارعلىالتربويةالقياداتقدرةم دىعلىالتعرُّ
التيحدياتالتعلىوالوقوفالكويت،دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفيالضخمة
متوسطاتبينإحصائيًاالدالةالفروقعنبحثتكما.عليهاالتغلبوُسبُل  تواجههم
ب نَّتت.القياديةالخبرةوسنواتالعمل،وجهة،النوع:لمتغيراتتبعًاالعينةدرجات
فرًدا(516)نةالعيشملتحيثاألهداف،لتحقيقالتحليليَّ الوصفيَّ المنهج  الدراسةُ 
ً (90)والمختلفة،الدراسيةالمراحلفيمدرسةمدير  (426)بواقع منقياديا

عنولإلجابة.الستالتعليميةالمناطقفيالمشاركيناألقسامورؤساءالمراقبين
(أ):يكاآلتالنتائجأهموجاءت.البياناتلجمعاالستبانةتصميمتمالدراسةأسئلة
(ب)؛منخفضةبدرجةجاءتالضخمةالبياناتاستثمارعلىالتربويةالقياداتقدرة

بدرجةجاءتالضخمةالبياناتاستثمارفيالتربويةالقياداتتواجهالتيالتحديات
تالبياناالستثمارالتربويةالقياداتمنعليهاالمتفقاإلجراءات(ت)متوسطة؛
اثاإلنلصالحإحصائيةداللةذاتفروقوجود(ث)ومرتفعة؛بدرجةجاءتالضخمة
وضعتتائجالنتلكعلىوبناءً .خبرةاألقلولصالحالتعليميةالمنطقةقيادييولصالح
–اديةوالمالبشريةالموارد)فروعهابكافةالتحتيةالبنىهيكلةإعادةمنهاتوصيات
أمنيةضوابطوضعمع(البياناتقواعد–المعلوماتونظماالتصالشبكات

.لمستخدميها

المقدمة

ع  تدفُّقهاوسرعة  المعرفةحجمتضخم  إنَّ  دَّين،ذوالح  سوبياناتهامصادرهاوتنوُّ فمنح 
أخرىجهةومنالقرار،ُصناعلدىكبيرةوإفادةعاليةقيمةذات  البياناتُ هذهتُع دُّ جهة
ل ً تُشك   ذيأمامكبيراً تحديا منهالالستفادةالجتهاومعتبويبهالصعوبةوذلكالقرار؛متَّخ 
بجامعةرويترزلمعهدتقريرهنتائجفيStone(2014)أكدهماوهذابعد،فيما

ع هاالبياناتتضخمأنَّ ذك رإذ  أكسفورد، المعضالتمنيُع دُّ دومعقَّ جًداكبيربشكلوتنوُّ
هالتي مع هاوتنوُّ البياناتانتشارسرعةإنَّ كما.القرارومتخذيالمنظمات  تُواج  فييُسه 
نالتعليميةالسياسةمخططات  تفعيل بالنظامالمتعل  قةاإلحصاءاتحص رخاللم 

عهاعلىوالعملالتعليمي، هاجم  قواعدفينهاتخزيثمومنومعالجت ها،وتحليل هاوتنقيح 
ةبسرعالحاجةوقتواسترجاعهاإليهاالوصوللسهولةوذلكبها؛الخاصةالبيانات
فيالنظرإعادةُ القرارأصحابعلىينبغيذلكعلىوبناءً .(2013عيد،)قياسية
هات هاالتعليميةالسياسةلتفعيلالضخمة؛البياناتاستثمار جُّ هاوخُ وتو  فيوأهدافهاطط 

ل    ً التعليميةةللسياسأنَّ باعتباروالتقني،المعرفيواالنفجارالعول مةمعطياتظ  دورا
 ً ا مخرجاتإلنتاجوالبناء؛اإلصالحمفهوموترسيخالتعليمية،األهدافترجمةفيهامَّ

.العملسوقمتطلباتمواكبةعلىقادرةتعليمية

مقدمة الدراسة

هدف الدراسة

:اآلتيةاألسئلةعنلإلجابةالحاليةالدراسةتهدف
Big)الضخمةالبياناتاستثمارعلىالتربويةالقياداتقدرةما1. Data)تفعيلفي

الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسة
هالتيالتحدياتما2. Big)مةالضخالبياناتاستثمارفيالتربويةالقياداتتُواج 

Data)الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفي
Big)مةالضخالبياناتالستثمارالتربويةالقياداتمنعليهاالمتف قاإلجراءاتما3.

Data)الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفي
العينةدرجاتلمتوسطات(0.05)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقهناكهل4.

 ً القيادية؟الخبرةوسنواتالعمل،وجهةالنوع،لمتغيراتتبعًا

ثالثةمنتتضلهاأداةً االستبانةواستخدمت.التحليليالوصفيالمنهجالدراسةاعتمدت
لسياسةاتفعيلفيالضخمةالبياناتاستثمارعلىالتربويةالقياداتقدرة(أ):محاور

هالتيالتحديات(ب)؛الكويتدولةفيالتعليمية استثماريفالتربويةالقياداتتُواج 
راءاتاإلج(ت)والكويت؛دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفيالضخمةالبيانات
لسياسةاتفعيلفيالضخمةالبياناتالستثمارالتربويةالقياداتمنعليهاالمتفق

نو.الكويتدولةفيالتعليمية التعليميةمناطقبالالتربويةالقياداتمنالدراسةمجتمعتك وَّ
سالمدارمديريومن،(الجهراءاألحمدي،الكبير،مباركالفروانية،حولي،العاصمة،)الست

ً العينةاختياروتمالكويت،دولةفيالمختلفةالدراسيةبالمراحل لعينةاألسلوبوفقا
.فرًدا(516)بواقعالعشوائية

منهجية الدراسة

:بـالحاليةالدراسةتوصيالسابقة،النتائجخاللمن
فيةمتخصصدوراتلتقديمالمتقدمةالدولفيالناجحةالتجاربأصحاباستقطاب-

.تربويًامنهااالستفادةوُطُرقالضخمة،البيانات
اتشبك–والماديةالبشريةالموارد)فروعهابكافةالتحتيةالبنىهيكلةإعادة-

.يهالمستخدمأمنيةضوابطوضعمع(البياناتقواعد–المعلوماتونظماالتصال
البياناتدقواعتفعيلفيواالتصاالتالمعلوماتبنُُظمالمعنيةالمؤسساتمشاركة-

.التربويةالعمليةفيواستثمارها
دوراتلىعللحصولالقيادية؛بالفئاتالخاصةالترقياتالئحةضمنبندتخصيص-

.وتحليلهاالضخمةبالبياناتمعتمدةوشهادات
المنطقةقيادي يبينالمزدوجالتواصلخاللمنوتباُدلهاالمعلوماتتدفقضرورة-

الزمةالباإلجراءاتمنهمكل  وتزويدلها،التابعةالمدارسوقيادي يالتعليمية
.عليهاالتغلبوسبلالضخمةالبياناتتحدياتلمواجهة

بهماالستعانةخاللمنوتحفيزهموالعالية،المتوسطةالخبراتأصحابتشجيع-
فيماسالحوب ث   دافعيتهملزيادةالضخمة؛التربويةالبياناتمجالفيكخبراء
.نفوسهم

مراجع الدراسةمراجع الدراسة

توصيات الدراسة

أداة الدراسةملخص الدراسة

االستبانةمحاور

اإلجراءات المتفق      
عليها من القيادات 
التربوية الستثمار
ي البيانات الضخمة ف
تفعيل السياسة 
التعليمية في دولة

الكويت

ه التحديات التي تُ  واج 
في القيادات التربوية

استثمار البيانات 
ل الضخمة في تفعي
ة السياسة التعليمي
في دولة الكويت

القياداتقدرة 
على التربوية

ت استثمار البيانا
يل الضخمة في تفع
مية السياسة التعلي

في دولة الكويت

فيراءوالخبالمختصيناألساتذةمنمجموعةعلىعرضهاخاللمنلالستبانةالظاهري الصدقإجراءتم
ً (11)عددهمبلغوقدالكويت،جامعة ما وبنودمحاورحولوآراؤهممالحظاتهمإبداءبغرض؛محك  

كرونباخألفاطريقةباستخدامالثباتمعاملاستخراجثم.الدراسةبأسئلةوارتباطهااالستبانة
Cronbach Alpha(%96)ةلالستبانالُكل  يالثباتمعاملقيمةبلغتإذمحور،ولكلككللالستبانة

.تقريبًا

ي فمتغير جهة العملفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أوجدت الدراسة
.محور التحديات واإلجراءات المتفق عليها لصالح قيادي المنطقة التعليمية

متغيردرجاتمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسةبينت
وقفرأوجدتكماالتحديات،ومحورالقياداتقدرةمحورفيالقياديةالخبرةسنوات
ً دالة .سنوات10مناألقلالخبراتلصالحاإلجراءاتمحورفيإحصائيا

مرر كاميرة الهاتف
Qrأو من خالل برنامج 

لعرض قائمة المراجع

فعيلتفيالضخمةالبياناتاستثمارعلىالتربويةالقياداتقدرةما:األولالسؤال
الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسة

لىعالتربويةالقياداتقدرةلمحورالعينةأفراداستجاباتجاءت
دولةيفالتعليميةالسياسةتفعيلفيالضخمةالبياناتاستثمار
(2.35)ليالكالحسابيالمتوسطبلغفقدمنخفضة،بتقديراتالكويت

.(0.83)معياريوبانحراف

الضخمةناتالبيااستثمارفيالتربويةالقياداتتواجهالتيالتحدياتما:الثانيالسؤال
الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفي

ياداتالقتواجهالتيالتحدياتلمحورالعينةأفراداستجاباتجاءت
التعليميةةالسياستفعيلفيالضخمةالبياناتاستثمارفيالتربوية

ابيالحسالمتوسطبلغفقدمتوسطة،بتقديراتالكويتدولةفي
.(0.73)معياريوبانحراف(3.10)الكلي

اناتالبيالستثمارالتربويةالقياداتمنعليهاالمتفقاإلجراءاتما:الثالثالسؤال
الكويت؟دولةفيالتعليميةالسياسةتفعيلفيالضخمة

منعليهاالمتفقاإلجراءاتلمحورالعينةأفراداستجاباتجاءت
سياسةالتفعيلفيالضخمةالبياناتالستثمارالتربويةالقيادات
فقد،البنودلجميعمرتفعةبتقديراتالكويتدولةفيالتعليمية
0.04)بينماتراوحت – 3.55).

لمتوسطات(0.05)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقهناكهل:الرابعالسؤال
ً العينةدرجات القيادية؟الخبرةوسنواتالعمل،وجهةالنوع،لمتغيراتتبعًا

نتائج الدراسة

اور بمحمتغير النوعفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أوجدت الدراسة
.لصالح اإلناثالدراسة الثالث

النوع

جهة العمل

ديةسنوات الخبرة القيا

رة القيادية اختبار شيفيه للفروق بين فئات سنوات الخب

1

2

3

نتائج الدراسة

في تفعيل (Big Data)قدرة القيادات التربوية على استثمار البيانات الضخمة 
السياسة التعليمية في دولة الكويت

عذاري العلي. أ/     عهود ياسر الجدي     . أ/     سلطان غالب الديحاني   . د. أ
قسم اإلدارة والتخطيط التربوي-كلية التربية 
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مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة عينة الدراسة
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ضغوط العمل كمتغیر وسیط بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة
وااللتزام التنظیمي لدى معلمي المدارس الحكومیة بدولة الكویت

مقدمة من : أ. روان ھادي المطیري
باشراف: د. مزنة سعد العازمي -  د. سالم سعد الھاجري

برنامج ماجستیر اإلدارة والتخطیط التربوي/ كلیة التربیة

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على العالقة المباشرة بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي لمعلمي المدارس الحكومیة بدولة الكویت، واختبار الدور الوسیط لضغوط العمل في قوة العالقة بین المتغیرین واتجاھھا. وقد اتَّبعِت 
نتائج، عدة  إلى  الدراسة  لِت  توصَّ المناسبة،  اإلحصائیة  األدوات  وباستخدام  الكویت،  بدولة  الحكومیة  المدارس  من  معلماً   (2170) بلغت  عینة  على  تطبیقھا  وتم  لھا،  أداةً  االستبانة  من  اتُِّخذ  إذ  الوصفي؛  المنھَج  الدراسة 
U]·ÜÖd^;flŸ (1) أنَّ تصورات عینة الدراسة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الحكومیة بدولة الكویت لإلدارة بالعالقات اإلنسانیة كانت عالیة؛ (2) وأن تصورات عینة الدراسة عن درجة ضغوط العمل كانت بدرجة منخفضة؛ (3) أما 
تصوراتھم عن درجة االلتزام التنظیمي لدى المعلمین فكانت عالیة؛ (4) ُوِجدْت فروق ذات داللة إحصائیة لتصورات عینة الدراسة تعزى لمتغیرات: الجنس، والجنسیة، وسنوات الخدمة في محور اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة؛ ومحور 
;U]·ÜÖd^;flŸ ضغوط العمل؛ ومحور االلتزام التنظیمي؛ (5) أن ضغوط العمل تلعب دور المتغیر الوسیط الجزئي في العالقة بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي للمعلمین. وفي ضوء ذلك؛ انتھت الدراسة إلى عدة توصیات، كان

وضع مقیاس إلكتروني في موقع وزارة التربیة؛ لتقییم درجة ضغوط العمل التي تواجھ المعلمین بھدف تحدید مصادرھا؛ ومن ثم یتم إدارتھا وفقاُ لھا. 

مــلــخــص الـدراسـة

أھـــــداف الـدراسـة

نـتـائــج الـدراســة

تـوصـیـات الـدراســة

تحدید درجة ممارسة مدیري المدارس الحكومیة لإلدارة بالعالقات اإلنسانیة.  .1
تحدید درجة ضغوط العمل لدى معلمي المدارس الحكومیة بدولة الكویت.  .2

تحدید درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي المدارس الحكومیة بدولة الكویت.  .3
الكشف عن إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تصورات عینة   .4
الدراسة حول اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وضغوط العمل وااللتزام التنظیمي 

تعزى لمتغیرات الدراسة: (الجنس، الجنسیة، وسنوات الخدمة).
استكشاف طبیعة العالقة المباشرة بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وااللتزام   .5
التنظیمي لمعلمي المدارس الحكومیة بدولة الكویت، واختبار الدور الوسیط 

لضغوط العمل في قوة العالقة بین المتغیرین واتجاھھا.

للتحقق من صحة الفرض بأن ضغوط العمل یتوسط بشكل دال إحصائیاً، العالقة بین 

المدارس  معلمي  لدى  التنظیمي  وااللتزام  اإلنسانیة  بالعالقات  اإلدارة  متغیر 

 Multiple) الحكومیة بدولة الكویت؛ تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد

linear Regression) من أجل تحدید الدور الذي یلعبھ مستوى ضغوط العمل 

كمتغیر وسیط بین العالقات اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي، ویمكن توضیح ذلك على 

النحو اآلتي في الشكل (3):  

یوضح النموذج المتحصل علیھ من تحلیل االنحدار الخطي في جدول(1) أن ضغوط 
العمل تلعب دور متغیٍر وسیط بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي، 
بین   (β)االنحدار قیمة معامل  كانت  إذ  كاملة (درجة جزئیة)؛  بدرجة  لیس  ولكن 
اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي (.462)، انخفضت إلى (.310) في 
وجود متغیر ضغوط العمل. باإلضافة إلى أن معامل االنحدار في ضغوط العمل كان 
داالً إحصائیاً مع كل من اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة (-.493)، وااللتزام التنظیمي 
 =  p  ,435.054  =F  ,286.  =R²)  %28.6 نسبتھ  ما  وتفسر   .(463.-)

.000) من التباین في درجة االلتزام التنظیمي. 
التنظیمي  بااللتزام  إیجاباً  تتنبأ  اإلنسانیة  بالعالقات  اإلدارة  أن  سبق  مما  ویتبین 
بنسبة 21.4%، كما أنھا تتنبأ سلباً بدرجة ضغوط العمل بنسبة 24.3%، وتتنبأ 
درجة ضغوط العمل للمعلمین سلباً بدرجة التزامھم التنظیمي بنسبة 21.4%. وفي 
حین یدخل متغیر ضغوط العمل كمتغیر وسیط فإن اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة تقوم 
بالتأثیر على االلتزام التنظیمي بشكل غیر مباشر بنسبة%28.6، وقد ترجع ھذه 
العمل. ویمكن توضیح  النسبة إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على درجة ضغوط 
التأثیر المباشر وغیر المباشر لإلدارة بالعالقات اإلنسانیة على االلتزام التنظیمي 

بوجود متغیر ضغوط العمل كمتغیر وسیط من خالل الشكل(4):

بالعالقات  اإلدارة  متغیر  بین  العالقة  في  ُمعدل  كمتغیر  العمل  ضغوط  1-دراسة   
اإلنسانیة وااللتزام التنظیمي.

2- القیام بدراسة تحلیل عاملي لمتغیرات الدراسة للتحقق من تشبعھا لألبعاد بشكل 
صحیح.

بنتائجھا  واألخذ  واإلشرافیة،  واإلداریة،  التعلیمیة،  للكفاءة  مقاییس  تطبیق   -3
كمعیار ترشیح للترقي للوظائف اإلشرافیة.

4-وضع مقیاس إلكتروني على موقع وزارة التربیة لتقییم درجة ضغوط العمل التي 
تواجھ المعلمین؛ بھدف تعرفھم أنواع الضغوط التي تواجھھم؛ ومن ثم إعداد 

الدورات التدریبیة وفقاً لھا. 

مـحـددات الـدراســة

1- العینة على مستوى المعلمین لم تكن عینة عشوائیة مما قد یؤثر على تعمیم 
المعلمین  من  كبیرة  عینة  ذلك  مقابل  في  استخدمت  الباحثة  ولكن  النتائج، 

قوامھا (2170) معلماً ومعلمة.
2- افترضت الباحثة أن متغیرات الدراسة تتشبع على األبعاد التي حددتھا بشكل 

صحیح بدون أدلة من التحلیل العاملي.
3- تُشیر نتائج الدراسة أن ُمتغیر ضغوط العمل قد یُسبب دور متغیر ُمعدل باإلضافة 

إلى دوره الوسیط. 

أوال: المراجع العربیة:
الشبلي، عبداللھ. (2019). فاعلیة استخدام مصادر الدعم االجتماعي في تخفیف ضغوط   .1
العلوم  مجلة  عمان.  بسلطنة  الباطنة  شمال  محافظة  في  والمعلمات  المعلمین  لدى  العمل  

DOI: 10.26389/AJSRP.T170918 .184-171 ،(2)3 ،التربویة والنفسیة
الطراونة، علي، وبطاح، أحمد. (2018). المنظومة القیمیة اإلداریة لدى مدیري المدارس   .2
العلوم  دراسات-  للمعلمین.  التنظیمي  بااللتزام  وعالقتھا  الكرك  محافظة  في  الحكومیة  

التربویة، 45، 180-160.
الكویت  بدولة  العام  التعلیم  مدارس  مدیري  ممارسة  درجة   .(2019) مزنة.  العازمي،   .3
وأثرھا على االلتزام التنظیمي. مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة،   لإلدارة بالتجوال  

.- 185 139 ، (174) 45
(عبدالمحسن  المزجیة  النوعیة-  الكمیة-  البحوث  تصمیم   .(2019) جون.  كریسول،   .4

القحطاني، ترجمة؛ ط.2). دار المسیلة. (2014).

أوال: المراجع األجنبیة:
1. Haydon, T., Leko, M., & Stevens, D. (2018). Teacher Stress: 

Sources, Effects, and Protective Factors. Journal of 
Special Education Leadership, 31(2), 99107-.

2. Hemalatha, V. (2021). Job Stress Among College Teachers 
in Chennai District. International Journal of 
Management(IJM), 12(1), 15541559-. DOI: 
 10.34218/IJM.12.1.2021.137

3. Manullang, M. (2017).The Effect of Soft Skills, Competence 
and Human Relations Skills on Principal Leadership. 
International Journal of Academic Research in Economics 
and Management Sciences, 6(4), 1427-. 
DOI:10.6007/ijarems/v6-i43413/

الدراسـات المقترحة

الـــمـــــراجــــــــع

تصور مقترح لتعزیز مبادئ اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة في ممارسات مدیري   .1
المدارس الحكومیة بدولة الكویت.

درجة ضغوط العمل وأثرھا على االستبقاء الوظیفي للمعلمین في المھنة.  .2
دراسة تستھدف بناء مقیاس لضغوط العمل، یتناسب مع البیئة التعلیمیة في   .3

دولة الكویت. 

منھج الدراسة:
ویتمثل  الدراسة.  أھداف  لتحقیق  لمالءمتھ  نظراً  االرتباطي؛  الوصفي  المنھج 
الغرض من ھذا المنھج في الكشف عن وجود ارتباط بین متغیرین كّمیَّین أو أكثر، 

وإمكانیة التنبؤ بھا وفقاً لتلك العالقات االرتباطیة (مراد وھادي، 2014).

مجتمُع الِدّراسة وعیّنَتُھا:
المناطق  في  الثالث  التعلیمیة  المراحل  من  الحكومیة  المدارس  معلمي  جمیع 
السلوب  اختیرت وفقاً  فقد  الدراسة؛  أما عینة  الكویت.  دولة  الست في  التعلیمیة 

.(Cluster Sample) العینة العنقودیة العشوائیة

لتحقیق ھدف الدراسة، ولغایات جمع البیانات؛ صممت أدوات الدراسة استناداً إلى 
األدب النظري والدراسات السابقة، وھي على النحو اآلتي:

رابعاً- دور ضغوط العمل كمتغیر وسیط في العالقة بین اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة 
وااللتزام التنظیمي
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ثانیاً- تأثیر مستوى اإلدارة بالعالقات اإلنسانیة على مستوى ضغوط العمل

ثالثاً- تأثیر مستوى ضغوط العمل على درجة االلتزام التنظیمي
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The impact of digital leadership on teachers’ technology 
integration during the COVID-19 pandemic in Kuwait

Dr Munirah Khalid  AlAjmi
Educational Administration and planning / College of Education

Abstract
School principals have had to take on the mantle of digital literacy by ensuring that teachers and 
learners attain and utilize digital tools and platforms. The study revealed that digital leadership for 
school principals had a positive impact on teachers’ technology integration during COVID-19.

Significance
Many of the existing literature claims that 
the digital leadership of the principal affects 
the integration of technology in schools 
(Greaves et al., 2010; Raman 
&Thannimalai,2019). However, a limited 
number of studies focused on this impact in 
the time of COVID-19. 

Results 

• The study revealed that digital 
leadership among school principals 
had a positive impact on teachers’ 
technology integration during the 
COVID-19 pandemic. 

• Leaders have high levels of 
visionary leadership, digital-age 
learning culture, excellence in 
professional practice, systemic 
improvement, and digital 
citizenship. 

Methodology
Methods: A quantitative study was 
conducted to examine the level of digital 
leadership practices of school principals 
and its effect on teachers’ technology 
integration in the time of COVID-19 by 
using a cross-sectional survey.
Sample :The sample consisted of 113 
school principals and 404 teachers from 
public elementary schools in Kuwait. 
Instruments : The Principal 
Technology Leadership Assessment 
(ISTE, 2009,2014),and the  Teacher 
Technology Integration Survey (Vannatta
& Banister, 2009)

Objectives
This research study explores the impact of 
digital leadership on teachers’ technology 
integration in the time of COVID-19 in 
elementary schools in Kuwait.
Research questions: 
• To what extent do school principals in 
Kuwait practice digital leadership during 
COVID-19?
• To what extent do teachers integrate 
technology in classrooms during COVID-
19?
• What is the effect of digital leadership of 
school principals on teachers’ technology 
integration in Kuwait during COVID-19?

Conclusion
During the COVID-19 pandemic in Kuwait, 
the characteristics of digital leadership 
were implemented by the school 
principals, including visionary 
leadership, excellence in professional 
practice, digital-age learning culture, 
digital citizenship, and systemic 
improvement. The digital leadership of 
school principals had a positive impact 
on teachers’ technology integration in 
classes at the time of the pandemic. 
The study shows that school principals 
as technology leaders in schools have 
had a positive effect on technology 
integration in schools.

Introduction
The COVID-19 pandemic has led to the 
exploration of new frontiers in the 
education sector. Technology has been 
integrated in nearly all classrooms, 
spanning from elementary school to higher 
education institutions. Over 128 billion 
learners in over 190 countries have been 
affected by the pandemic as a result of 
school closures (Buchholz et al., 2020). 
Teachers have had to upgrade their digital 
literacy skills as users and educators, 
playing a primary role in encouraging 
learners to embrace technology literacy.

References

Implications
There are many ways in which
policymakers can promote the use of 
digital leadership and technology 
integration in schools by :
• Empowering and enlightening 

teachers on matters pertaining to 
digital leadership and technology.

• Providing adequate training for 
school principals and teachers

• Establishment of legislation that 
provides a framework for best 
practices in using technology.
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School principals’ experiences of autonomy and 
accountability: Outcomes of the School Education Quality 

Improvement Project in Kuwait
Dr Munirah Khalid  AlAjmi

Educational Administration and planning / College of Education

Abstract
This study aimed to explore Kuwaiti public school principals’ experiences in relation to autonomy 
and accountability after the implementation of the School Education Quality Improvement Project, 
which aimed to increase the autonomy and accountability of Kuwaiti public schools.

Significance
The study’s findings on school 
principals’ experiences of 
autonomy in the reform era will be 
informative for policymakers. 
Practical suggestions are provided 
to reduce the autonomy gap in 
schools.

Findings 
The study results indicated 
that Kuwaiti public-school 
principals have limited 
autonomy in four main areas: 
accountability, personnel 
management, budget 
allocation, and instructional 
programs. The results also 
revealed that the Integrated 
Education Reform Program 
failed to develop more 
autonomy in schools, creating 
a lack of balance between 
autonomy and accountability.

Methodology
This study adopted a 
qualitative approach using 
semi-structured interviews with 
24 Kuwaiti public-school 
principals who had participated 
in the education reform project.
Thematic analysis was used, 
and recurring codes were then 
classified into themes that 
correlated with the research 
questions .

Objectives
this study explored public school 
leaders’ experiences with regard 
to the four main areas of public-
school autonomy: accountability, 
personnel management, resource 
allocation, and instructional 
programs. The study also 
investigated the extent to which 
public school leaders in Kuwait 
perceive a lack of autonomy on 
their part.

Conclusion
The findings of the study 
indicate that public schools in 
Kuwait do not have high levels 
of autonomy and that the 
school autonomy initiative is 
not aligned with the appropriate 
accountability system. 
Therefore, a balanced system 
should be put in place so that 
autonomy will go hand in hand 
with accountability (Finnigan 
and Gross, 2007). This 
mismatch between policy and 
implementation should be 
addressed, as the way in which 
a new policy is implemented 
plays a vital role in its success. 

Introduction
The topic of autonomy has become 
increasingly critical with the 
implementation of school reforms 
in Kuwait. School leaders now 
have greater responsibilities and 
are expected to play a vital role in 
decision-making processes. As a 
result, the focus has expanded 
from improving school quality to 
increasing school leaders’ 
autonomy.

Recommendations 
Gradual change with moderate 
levels of school autonomy may 
be the best in this transition 
stage. Structural changes per 
se are insufficient unless 
accompanied by efforts to 
promote organizational culture. 
The government should build 
training programs to support 
school leaders in meeting 
reform requirements (Ko et al., 
2016).
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The Consequences of Exams Cancellation During COVID-19:
The Case of Kuwait

Nasser Hasan
Educational Psychology Department, College of Education, Kuwait University

Abstract
COVID-19 pandemic impacted many aspects of our lives, and the educational aspect is not exempt. Regular testing and assessment procedures were no
longer available. Thus, many countries decided to cancel the final tests, where Kuwait is one of them. This decision results in a dramatic increase in the
high school passing rates compared to pre-pandemic years in Kuwait's three school divisions. Even more, the distributions of the cumulative percentage
were significantly shifted toward high levels. This impact, in return, warns of post-high school admission concerns and future academic failure.

Undoubtedly, the unpredicted and sudden COVID-19 pandemic impacted
our lives in many aspects, where clearly, the educational aspect is not
exempt from this impact. Different approaches have been applied to
overcome this impact on different educational fields across the nations.
According to Opposs (2020), many countries cancelled the high-school
exams and dealt with this cancelation differently. Similar to other countries,
the educational system in Kuwait during the pandemic has been
paralyzed. However, in contrast to other countries, the studies have been
held for approximately six months since February without resuming until
mid-August (see: Alhouti, 2020). In short, the Ministry of Education (MOE)
in Kuwait decided that the year twelve students’ marks assigned to the
final exam will be based on the classroom teacher assessment instead.
Although that the first standard dealing with the assessment purpose
reported by the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation
states: “Classroom assessment practices should have a clear purpose that
supports teaching and learning.” (Klinger et al., 2015). The assessment of
core-subjects will be through participation, attendance, homework, and
reports on their online learning platforms without any clear criteria for how
such assessment will be measured, quantified, nor assigned.

The purpose of this study is to discuss the consequences of cancelling the
exams in Kuwait due to COVID-19 pandemic. Specifically, two research
questions guided this study:
Research Question 1: How do the cumulative percentages differ between
the pandemic and pre-pandemic years?
Research Question 2: How the students are distributed through different
cumulative percentages intervals?

Procedure. Four pre- and one post-pandemic high school results were
recruited from official newspapers’ in Kuwait. Three divisions for each
academic year from 2016 to 2020 were extracted. This results in including
102312 students for the scientific division, 77171 students for the art
division, and 6031 students for the religious division in our analysis.
Statistical Analysis. Due to the descriptive nature of the study, one-way
ANOVA was conducted to answer the first question along with the density
curves for all divisions in the Kuwaiti school system. Tukey post hoc tests
were performed to explore the differences between pre and post pandemic
years. Also, the proportion of students within different cumulative
percentages intervals were tabulated to answer the second question.

Research Question 1. For the scientific division, the differences
between the average cumulative percentages were statistically
significant between the years, F(4, 83146) = 334.95, p < .05. Post hoc
analysis revealed that the differences between the pandemic year (M
= 86.15, SD = 8.41) and the previous years, 2019 (M = 83.15, SD =
9.92), 2018 (M = 83.56, SD = 9.31), 2017 (M = 84.12, SD = 8.79), and
2016 (M = 83.68, SD = 8.90) were significant. Moving to the art
division, the differences between the average cumulative percentages
were statistically significant between the years, F(4, 59216) = 670.70,
p < .05. Post hoc analysis revealed that the differences between the
pandemic year (M = 82.24, SD = 7.23) and the previous years, 2019
(M = 78.20, SD = 8.53), 2018 (M = 77.89, SD = 8.08), 2017 (M =
78.94, SD = 7.59), and 2016 (M = 79.42, SD = 7.40) were significant.
Even more, in the religious division, the differences between the
average cumulative percentages were statistically significant between
the years, F(4, 4679) = 108.02, p < .05. Post hoc analysis revealed
that the differences between the pandemic year (M = 88.29, SD =
8.64) and the previous years, 2019 (M = 82.34, SD = 9.09), 2018 (M =
81.50, SD = 8.72), 2017 (M = 82.27, SD = 8.28), and 2016 (M = 84.23,
SD = 8.66) were significant. Also, the density curves of the cumulative
percentages of the last five years for the scientific, art, and religious
divisions are presented in Figures 1, 2, and 3, respectively.
Research Question 2. The students’ proportion among different
cumulative percentages intervals were presented in Table 1, 2, and 3,
for the scientific, art, and religious divisions, respectively.

In conclusion, the data shows the impact of exams cancellation and
the ambiguity of the grading criteria on the number of students passing
the year in the pandemic year compared to the last four pre-pandemic
years. These huge increases in the passing rates drawled the whole
country’s attention. Not surprisingly, the cumulative percentage mean
for the scientific division students who passed the high school jumped
to 86.15% in this pandemic year compared to the average in the last
four years when it was 83.15%, 83.56%, 84.12%, and 83.68% in 2019,
2018, 2017, and 2016, respectively. The same jump occurred in the
art and religious divisions. Furthermore, the figures and tables showed
that the cumulative percentage distributions are shifted toward higher
percentages in all divisions. Consequently, this shift will push Kuwait's
higher education institutions to admit more students, and obviously,
more than their capacity. In return, this will cause a high school
students’ admission issue as pointed out by researchers (Jiao &
Lissitz, 2020; Su, 2020; and Evans & Knezevich, 2020).
As COVID-19 carries many negative impacts on our education, on the
other hand, it shows the discriminatory power of tests and clear, well-
instructed classroom assessments in discriminating students’
academic performance by taking the individual differences into
account.

1) MOE should not cancel the final exams which contribute to most of
the final grade, and shift to an online testing if needed.
2) Clear instructions shall be given to high school teachers on how to
use and grade non-testing virtual classroom assessments.
3) Studying the characteristics of the academically unsuccessful and
withdrawn students to understand the nature of the educational loss
caused by this pandemic, in order to solve it before admitting students
with similar characteristics.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Year Students 95.00% 
- 100% 

90.00% - 
94.99% 

85.00% - 
89.99% 

80.00% - 
84.99% 

75.00% - 
79.99% 

70.00% 
- 

74.99% 

65.00% 
- 

69.99% 

60.00% - 
64.99% < 60% 

2016 18224 11.46% 13.97% 14.66% 15.79% 14.20% 10.06% 4.22% 0.64% 15.00% 
2017 19280 10.84% 13.21% 13.85% 14.93% 13.42% 9.51% 3.99% 0.61% 19.64% 
2018 21687 9.93% 10.81% 10.76% 11.79% 11.56% 9.58% 4.74% 0.65% 30.18% 
2019 21273 10.29% 11.11% 10.37% 10.71% 10.33% 9.59% 6.43% 1.47% 29.70% 
2020 21848 18.82% 17.92% 17.68% 18.56% 16.40% 7.08% 1.91% 0.51% 1.12% 

 
Table 1 Table 2 Table 3

Year Students 95.00% 
- 100% 

90.00% - 
94.99% 

85.00% - 
89.99% 

80.00% - 
84.99% 

75.00% - 
79.99% 

70.00% 
- 

74.99% 

65.00% 
- 

69.99% 

60.00% - 
64.99% < 60% 

2016 14794 1.19% 6.06% 12.07% 18.75% 19.99% 15.33% 7.29% 1.41% 17.91% 
2017 16701 1.10% 5.19% 10.63% 17.02% 17.81% 14.19% 7.81% 1.98% 24.27% 
2018 15303 1.08% 4.19% 8.31% 11.26% 13.42% 13.87% 9.33% 2.36% 36.18% 
2019 14808 1.26% 5.14% 8.65% 11.38% 12.14% 12.83% 8.74% 3.15% 36.71% 
2020 15565 3.43% 12.01% 19.85% 24.65% 22.09% 11.61% 3.24% 0.82% 2.30% 

 

Year Students 95.00% 
- 100% 

90.00% - 
94.99% 

85.00% - 
89.99% 

80.00% - 
84.99% 

75.00% - 
79.99% 

70.00% 
- 

74.99% 

65.00% 
- 

69.99% 

60.00% - 
64.99% < 60% 

2016 1064 7.24% 16.45% 17.76% 14.66% 9.96% 6.77% 4.89% 0.94% 21.33% 
2017 1236 4.37% 11.65% 14.81% 14.56% 14.16% 9.95% 5.18% 0.97% 24.35% 
2018 1267 3.55% 9.47% 13.26% 13.42% 11.68% 9.71% 5.76% 1.66% 31.49% 
2019 1233 5.27% 11.19% 12.08% 13.54% 11.76% 7.62% 5.11% 2.35% 31.08% 
2020 1231 20.55% 29.24% 21.20% 12.59% 5.85% 2.44% 1.71% 1.30% 5.12% 
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Is e-learning effective for EFL students in terms of 
learning English language speaking skills?

Ms. Anwar Jamal 
English Language Unit / College of Education

IInnttrroodduuccttiioonn
The study will determine if e-learning is more effective than traditional learning in
improving the English-speaking skills of EFL students. It aims to highlight the
increased confidence as well as participation in EFL students during online learning.
To fully showcase the effect of e-learning on English language speaking skills among

EFL students a questionnaire was conducted.

RReessuullttss
The data indicated that 80% of students surveyed gave a score of 10/10 for
confidence and participation whereas the remaining 20% ranged in scores
between 7-9 out of 10. This highlights that overall confidence and
participation have increased among EFL students while learning online.
The most common comments were that online learning alleviated a lot of
the fear that may accompany public speaking as the students are not all in
one place at one time, thus it is easier to feel more confident. When
discussing participation, a common comment was that online learning is
more organized therefore participating is naturally less difficult; a student
may message the teacher via chat functions in private before speaking.

MMeetthhooddss
Fifty EFL students were asked to fill in a questionnaire which consisted of
two questions. To answer the question, they had to give a rating from 1-10,
as well as provide a brief description of why they chose this rating. The first
question was; “How confident are you in your English language speaking
skills while learning online as opposed to traditional, face-to-face
learning?”. The second question was directed towards participation,
specifically stating; “ how likely are you to participate in online class as
opposed to traditional, face-to-face class?”. It is important that the
questionnaire was done anonymously to ensure results are unbiased and
truthful.

Conclusion
As a teacher myself, I have experienced firsthand the positive change in
my students’ speaking skills as they now communicate easily and without
hesitation in class and during online presentation. Therefore, overall, a
positive correlation can be seen between online learning and EFL students’
English-speaking skills. To conclude, as a result of the global pandemic
(Covid-19) a shift in education was required. Thus, traditional education
shifted to more modern and technological education through online
learning.
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Abstract: Teaching English online is not an easy challenge. This study explores the effectiveness of online learning for EFL students in terms of learning English language speaking skills.
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االنتخاب على عملية االقتراع الختيار أعضاء مجلس األمة الكويتيقاضيرقابة
محمد أحمد السبيعي

كلية الحقوق–العام القانونقسم

:النتائج 
خابية   لقاضي االنتخاب اختصاصات على جميع مراحل العملية  االنت
قاضةي :فرقاب  ما يسبق عملية  االقتةرات تتنةمن مةن  ق ة  قضةا    ة 
لترشةي  طعمن الجدمل  مقاضي الجرائ  االنتخابي   مقاضي تسجيل ا
نةمن مةن اإلداري  مالرقاب  فةي ث نةاا العملية  االنتخابية  ممةا بعةد ا تت

ي الةيي قاضي االنتخاب الدستمري الممضةمع:  ق   قضا  ثيضاً    
ري   يمارس اختصاصه من خقل الطعةن االنتخةابي  مقاضةي الدسةتم

م ةةم قاضةةي ممضةةمت الطعةةن االنتخةةابي عنةةدما يةةدفع ثمةةا  محنمةة  
ن الطعةةةمن االنتخابيةةة  بعةةةد  دسةةةتمري  مةةةاد  متعلقةةة  بممضةةةمت الطعةةة

نظةةر فةةي مالعمليةة  االنتخابيةة   مثخيةةراً قاضةةي الجةةرائ  االنتخابيةة   مي
الجةةةةرائ  التةةةةي تقةةةةع فةةةةي ث نةةةةاا عمليةةةة  االقتةةةةرات مبعةةةةد ا  مل ةةةةي  

ن االختصاصةةةات ث ةةةر نبيةةةر علةةةى سةةةقم  العمليةةة  االنتخابيةةة  م عةةةق
.النتائج

: التوصيات
ى سبيل أمل من المشّرع تحديد الجرائم المخلة بالشرف واألمانة علن

مل من الحصر لوقف االجتهاد القضائي وتضارب األحكام ، كما نأ
و  القضاء عدم تطبيق و إضافة شروط مفترضة بخالف ما ه

.منصوص عليه في قانون انتخاب أعضاء مجلس األمة

:المقدمة
يهة،ونز حرةانتخاباتإجراءمسؤولياتهاومنالدولعاتقعلىأصبح
نظامإلىوصوالا الكافية؛والقانونيةالدستوريةالضماناتلهاتتوافر

علىفاظوالحالحقهذاصون فيالرغبةإزاءو المثاليةإلىأقربسياسي
العمليةةسالمعلىالرقابةمهمةاالنتخابقاضيإلىأسندالناخبينإرادة

ممارسةأنإلىواالطمئنان،النتائجإعالنإلىالقيدبدءمناالنتخابية؛
لمنطلقاهذاومن.القانون وصحيحتتفقممارسةوالترشحاالنتخابحق

منثرأكإلىاالقتراععمليةسالمةفحصمهمةالكويتيالمشّرعأسند
يوظيفاصطالحوهو"االنتخابقاضي"بـأسميناهممختصقاض  
تخابيةاالنالعمليةسالمةضمانوفحصفيالمختصينالقضاةيجمع

.برمتها
:منهجية البحث 

نص اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ يعرض الباحث ال
الدستوري أو القانوني أو الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، ثم

ور وما يوضحه ويحلله، ويبين أوجه اإلحكام والدقة فيه، وأوجه القص
ة واالقتراع، يعتريه من ثغرات، تترك آثارها على سالمة العملية االنتخابي

نتخابات ومن ثم يقدم الحلول والمقترحات التي يرى أنها تكفل تحقيق ا
.نزيهة وسليمة وخالية من الشوائب والشبهات

:أهداف البحث 
: ةحكــــام رقابــــة القضــــاء علــــى مراحــــل العمليــــة االنتخابيــــأعــــرض 

ذه الرقابـة السابقة لها، وفي أثنائها، وما بعدها، و مدى ما تكفله ه
دراســــة وتســــتمد هــــذه ال. مــــن نزاهــــة العمليــــة االنتخابيــــة وســــالمتها

أهميتهــــــا مــــــن الموضــــــوع الــــــذت تتصــــــدى لــــــه، وهــــــو االنتخابــــــات
ـــة الكويـــب، بعـــد أن أصـــبحب هـــذه االنت ـــة فـــي دول خابـــات البرلماني

وى جـــــزءاا أساســـــياا وســـــمة تميـــــز المجتمـــــع الكـــــويتي علـــــى المســـــت
.اإلقليمي

:الملخص

بمراحلتمريةاالنتخابالعمليةأنالباحثويبينالكويت،دولةفياالقتراععمليةعلىاالنتخابقاضيرقابةأحكامالباحثيتناول
اختالفعلى–االنتخابلقاضييكون المراحلهذهوخاللالنتائج،فرزإلىووصوال  االنتخابيالجدولفيالقيدمنبدءا  عدة،

.لحقيقيةاالشعبيةاإلرادةعناالنتخاباتتعبيرإلىالوصولحتىاالنتخابية،العمليةعلىالرقابةفيمهمدور-تخصصاته

:  المراجع 
ات المختار من أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخاب-

–أعضاء مجلس األمة والمبادئ المستخلصة منها في أربعين عاماً 
كمة المحكمة الدستورية، المكتب الفني، الجزء الرابع، منذ إنشاء المح

.2013/2014حتى عام 1973عام 
دراسة اتجاهات القضاء الكويتي (. م1997سبتمبر 21. )لفيلي، محمدا-

.في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس األمة، مجلة الحقوق
الرقابة القضائية على سالمة العملية(. م2018. )العبدهللا،  حسين-

ي، دار دراسة مقارنة بين النظام الدستوري المصري والكويت: االنتخابية
.آفاق للنشر
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THE DAWN OF TAX COMPETITION IN THE GULF
COOPERATION COUNCIL (GCC) STATES

Sarah Khaled AlSultan
Public Law Department – School of Law

International tax competition is a worldwide phenomenon that is intensified by globalization 
which is a process that eased the movement of highly mobile businesses. This poster shows 
that, unlike the rest of the world where tax competition has existed since the 1980s, the Gulf 
Cooperation Council (GCC) states’ efforts to lure non-GCC entities by offering tax benefits to 
conduct business in the GCC’s oil-rich states (Kuwait, Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia, 
Qatar, United Arab Emirates, and Oman) have been emerging since 2000. In particular, this 
work examines the unprecedented shift in tax policies to halve the rates and introduce tax 
incentives in the GCC region. This work attempts to investigate three questions: (1) Has tax 
competition recently emerged in the GCC region? (2) If so, who are GCC states trying to
compete with? (3) What is and should be the GCC’s role in competition? To the best of this
author’s knowledge, no literature has investigated these questions. 

International tax competition can be construed as a game in which the players are countries 
who need and/or want to attract businesses. Traditionally, one of the winning strategies is for 
players to use their tax systems to undercut other players by offering tax incentives and
reducing tax rates. In particular, when one country lowers its tax rate or offers tax incentives, 
other countries respond by lowering their tax rate more or offering a greater number of
attractive tax incentive deals. (Tanzi, 1996)

The peak of tax competition as a global phenomenon can be traced to the 1980s.
(Winner, 2005) The Gulf Cooperation Council (GCC) states were not historical players in the 
game. Primarily due to oil wealth, most states made no serious effort to attract foreign
investors. Consequently, poor investment environments and heavy restrictions on foreign 
investors existed in most of GCC states. Since GCC states had no play, they did not use their 
tax system to attract businesses and instead imposed high corporate income tax (CIT)
progressive rates ceilings – between 45% and 55%. (Alsultan, 2020)

As this poster articulates, this is no longer the case. The GCC states realized that relying on 
one source of revenue was an unsound policy because of the consistent fluctuation of oil 
prices, the sharp increase in youth population, and the pressures of globalization.
Consequently, GCC states began attempting to attract foreign businesses. The states
established the GCC common market in 2008 with an explicit goal of increasing inbound 
investments. Since 2000, tax rates have declined significantly to a 10% to 20% flat rate.
(Alsultan, 2020) Interestingly, this author noticed that when one state adopts a new rate, other 
GCC states quickly respond and adopt an even lower rate. Most states have introduced tax
incentives for the first time in their history and there will be further tax cuts in the future. Thus, 
the GCC states, as new players, are playing tactically. Despite the change in tax policy in 
GCC states, apart from a non-binding law that harmonizes investment incentives, the GCC, 
on an organizational level, has ignored competition over foreign investments. (Alsultan, 2020)

It appears that GCC states’ tax reforms to attract actual investments are challenged by new
international measures to curb tax competition. (Alsultan, 2021) The pressure of the 2008 
financial crisis drove some developed countries to take exceptional steps to secure tax
revenues. The United States levied a minimum tax on multinational companies in 2017. Other 
countries established their own national tax blacklist, and a number of them have listed the 
GCC states as tax havens. In 2019, the Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD)-mainly inspired by the United States-proposed a floor rate on global 
income to make the classic competitive maneuver of cutting taxes less effective.
(OECD, 2019)

This work contends that, unlike the rest of the world where tax competition has existed since 
the 1980s, GCC states’ efforts to lure non-GCC businesses to conduct business in GCC 
states have been emerging since 2000. This work attempts to investigate the emergence of 
tax competition between GCC states and the role played by the GCC in the nascent
competition in the GCC region.

This poster derives from the author’s two articles—published and forthcoming (Alsultan, 2021 & 
2022) which analyze the GCC’s recent legislative trends to conclude that the recent legislative
reforms have generated tax competition between GCC states. To the best of the author’s
knowledge, no literature has investigated the tax competition phenomena in the GCC region. To fill 
the gap in GCC tax literature, the author combined several approaches to holistically address the
research questions. First, a number of interviews were conducted with GCC states officials and
International Monetary Fund (IMF) officials as well. The anecdotal evidence gathered illustrate a 
competitive pattern in reducing statutory rates which is demonstrated by a graph and a table of tax 
rates reduction between 1950s-2016 (see table 1 and graph 2) and the increased use of tax
incentives over the years which together suggest that competition has been emerging in the GCC 
region since 2000. Second, after illustrating a tax incentive competition trend in the GCC region, the 
author used an analytic approach to reconsider the conventional case against offering tax
incentives. Finally, a comparative approach is utilized to investigate how the United States and
European Union (EU) common markets have dealt with tax competition in order to propose 
recommendations to be implemented in the GCC common market.

●  The anecdotal evidence gathered highly suggests that the rise of tax competition in the GCC 
     region has been happening since the 2000s.
●  The evidence also suggests that the competition is between GCC states.
●  The conversional case against tax incentives is debatable when considering the GCC region’s 
    unique circumstances.  
●  Ongoing international reforms in tax policies to reduce tax competition most likely will impair the 
    success of GCC states’ competitive strategy. 
●  The GCC as an organization has been almost absent from the competition scene between its 
    members. There is no binding act or proposal that aims to curb tax competition over foreign 
    investments; however, the GCC has harmonized tax incentives offered to industrial enterprises 
    by adopting a binding law which limits the states’ freedom to compete with each other in
    this sector. 
●  Tax competition is viewed as a collective action problem for which unilateral action is insufficient. 
    Thus, there is a need for GCC states to coordinate their efforts on the GCC level. 

This poster is timely because GCC states have announced their official plans to further reduce CIT 
rates and offer more tax incentives in the near future that ignore the ongoing global changes that 
impair the success of these reforms. 

●  Hannes Winner, Has Tax Competition Emerged in OECD Countries? Evidence from Panel Data,
    12 INT'L TAX & PUB. FIN. 667 (2005)
●  Sarah Alsultan, The Gulf Cooperation Council (GCC) States: New Players in the International Tax
    Competition Game, Intertax, (Volume 49, Issue 4, 2021)
●  Sarah Alsultan, Tax Incentives in Three Common Markets, Georgia Journal of International and
    Comparative Law, (Forthcoming: Year 50, Issue 2, Spring 2022)
●  OECD, Global Anti-Base Erosion Proposal (“GloBE”) - Pillar Two, 29-30 (2019)
●  Vito Tanzi, Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems 7 (IMF Working Paper
    No. 96/141, 1996)

●  To understand international tax competition-its dynamics and implications. 

●  To investigate the emergence of tax competition in the GCC region by examining the 
     recent shift of tax policy to increase incentives offered to foreign companies and
    decrease CIT rates.

●  To evaluate whether the recent OECD proposal and the unilateral measures taken to 
     curb tax competition impacts the GCC states’ competitive tax strategy.

●  To analyze the GCC organization’s role in the new era of tax policy in the region.

●  To propose recommendations to GCC states to consider in light of recent international 
     efforts to restrain tax competition and how other common markets have dealt with
     tax competition. 

Abstract

Introduction

Objectives

Methods

Refrences

Table 1: CIT Rate Reduction Trend
(1950s-2016) in GCC States

Graph 2: CIT Rate Reduction Trend
(1950s-2016) in GCC States

Results



الحقوق

ألبــحــاث ا قــطــاع  5455

nnoouuff..ff..aallsshhaammmmaarrii@@hhoottmmaaiill..ccoomm

 ةباجتسالا نع نیعنتمملا هاجتا ةیئازجلا ىوعدلا كیرحت قاطن
ةیناملربلا قیقحتلا ناجلل

يرمشلا دیاع لضاف فون /فلؤملا
قوقحلا ةیلك-  ماعلا نوناقلا مسق

ةمدقملا
 ةداـملا صنـل ًاـقفو ةلكـشملا ةـیناملربلا قـیقحتلا ناـجلل ةـلوخملا ةعساولا تاطلسلا نأ
 سـلجمل ةـیلخادلا ةـحئاللا نـم )١٤٧-٩-٨( داوملا يفةمظنملاو روتسدلا نم )١١٤(

 لاـحيئاـنج ءازـج اـھتفلاخم ىـلع بـترتی يتلا ةدیحولا ةیباقرلا ةادألا اھرابتعاب ةمألا

 ءاـضعأيقاـب نود ریزوـلل طقف ةیسایسلا ةیلوؤسملل ةبترملا تاودألا نم اھریغل ًافالخ

 ءازـج نـم ناـجللا هذـھل ةباجتسالا مدع ىلع بترتی امو ،نیفظوم نم يذیفنتلا زاھجلا

 تاءارـجإلا ذاـختال لدـعلا رـیزو ةـبطاخم ةمألا سلجم سیئر نم اھبلط ةیناكمإب لثمتی
نــم دــیدعلا راــثأ نیــعنتمملا دــض ةــیئازجلا ىوعدــلا كــیرحتو نأــشلا اذــھ يــف ةررــقملا

 ةــبوقعلا عاــقیإو كــیرحت قاــطن يلاــتلابو صنلاــب نیبطاــخملا دــیدحت لوــح تایلاكــشإلا

 تراـساـمو ةـیئازجلا صوـصنلل قیـضلا ریـسفتلا أدـبم نـم ًاقالطناو ،ھل ًاعبت ةیئازجلا

 ةادأ رـبتعت يـتلاو قـیقحتلا ناـجل عوـضخ كلذكو ، نأشلا اذھ يف زییمتلا ةمكحم ھیلع

 نیماھ نییروتسد نیأدبمل ةیذیفنتلا ةطلسلا ةھجاوم يف ةیعیرشتلا ةطلسلل ةلاعف ةیباقر
 لواـنتی ،دارـفالا تاـیرحو قوـقح مارـتحا أدـبم كلذـكو تاطلـسلا نیـب لـصفلا أدبم امھ

 ًالیـلحت صوـصنلا لـیلحت لالـخ نـم اـھیلعً ءاـنب ءازجلل عضخی نم قاطن دیدحت ثحبلا

 نـم دـیدعلا نـع باـقعلاءردـیو ناـجللا هذـھل عوضخلا يف لصاحلا عسوتلا عنمی ًاقیقد

 روتـسدلا مھمزـلی نـم سكع ىلع كلذو ةیصخشلا مھتدارإ ضحمبو ةیعاوط نیلثتمملا

. ةیئازجلا ةلأسملا مھلاطت يلاتلابو اھل عوضخلا نوناقلاو

فدھلا
 دـیدحتل ةـمألا سـلجمل ةـیلخادلا ةـحئاللاو روتـسدلا صوـصن لـیلحتوـحن ثـحبلا فدھی
 ةـصاخلا ةیتاذللً اقفو صوصنلاب بطاخملا يئازجلا صنلل عضاخلا ماعلا فظوملا موھفم

صاخـشأ عوـضخ ةـیناكمإ ىدـم رـیرقتو ،ىرـخألا نیناوـقلا ةھجاوم يف ءازجلا نوناقل

 ةررـقملاصوصنلل  ةلودلا اھیف مھاست يتلا كلت ىتح تاكرشو دارفأ نم يندملا نوناقلا

 ءازـجك ةـبوقعلا عاـقیإو ةـیئازجلا ىوعدـلا كـیرحت قاـطن دیدحت يلاتلابو نأشلا اذھ يف

.ناجللا هذھل ةباجتسالا نع عانتمالا ىلع

جئاتنلا
 نــم ةــیلخادلا ةــحئاللاب درو اــمب ذــخألا عبتتــسی ةــیئازجلا صوــصنلل قیــضلا ریــسفتلا•

 ھعاـضخإ ةـیناكمإ كـلذ ىـلع بـترتیو ةـقدلا ھـجو ىـلع ماـعلا فـظوملل ددحم موھفم

.ةیناملربلا قیقحتلا ناجلل ةباجتسالا ھتفلاخم لاح يف يئانجلا ءازجلل

نوناـقلا صاخـشأ نـم نیـعنتمملا دـض يـئازجلا ءارـجالا ذاختا وأ رابجإ ةیناكمإ مدع•

 مارـتحاو تاطلـسلا نیـب لـصفلا يأدـبمل ًاـمارتحاو مھیـلع صنـلا قابطنا مدعل يندملا

.ةماعلا تایرحلاو قوقحلا

تایصوتلا
 نیتداـملا يـصنل ةیلخادلا ةحئاللا نم )١٤٧( ةداملا صنب ةدراولا ةلاحإلا ءاغلإ ةرورض

 عم ،ةیناملربلا قیقحتلا ناجل ماكحأل نیعضاخلا صاخشألا دیدحت يف سبللا عنمل )٩-٨(

.لقتسم لكشب ھماكحأ ةفلاخم ءازج  صنلا نیمضت ةرورض

عجارملا
 ،تـیوكلا يـف ةیـسایسلا تاـسسؤملاو يروتسدلا ماظنلا ،حلاصلا كلملادبعنامثع.د•

.١٩٨٩ ،تیوكلا ،ىلوألا ةعبطلا

 ،ةـیبرعلا ةـضھنلا راد ،ماـعلا مسقلا تابوقعلا نوناق حرش ،ينسح بیجن دومحم .د•

.١٩٨٩ ،ةسداسلا ةعبطلا ،ةرھاقلا
 ةـمیرجلل ةـماعلا ةـیرظنلا-لوألا ءزـجلا– ماعلا يئانجلا نوناقلا ،يجوعلا ىفطصم•

.١٩٨٨ ،لفون ةسسؤم ،ةیناثلا ةعبطلا ،يئانجلا نوناقلا يف ةمدقم عم

صخلملا
كیرحتةیلخادلاةحئاللانم)١٤٧(وروتسدلانم)١١٤(نیتدامللًاقفولكُشتيتلاوةیناملربلاقیقحتلاناجللیوختيتیوكلاةمالاسلجملةیلخادلاةحئاللاتررق

ھبعتمتتامناكاملو،ةیلخادلاةحئاللانم)٩-٨(داوملايفدراولامیظنتللًاقفواھمامأتادنتسممیدقتنعوأروضحلانعنیعنتمملاهاجتاةیئازجلاةھجاوملا

اھتایحالصلاھزواجتيفواھیلكشتيففرسملايلمعلاعقاولالظيفةمئاقلاصوصنلالالخثحبلاةساملاةجاحلاتضتقاةعساوتاطلسنمناجللاهذھ

ىتحتاكرشودارفأنميندملانوناقلاصاخشأعاضخإةیناكمإىدمریدقتوًالوأاھماكحألنیعضاخلانیماعلانیفظوملاهاجتاتاطلسلاهذھقاطندیدحتلةررقملا

.ةیئازجلاىوعدلاكیرحتبلثمتملاواھتفلاخمىلعبترتملاءازجلاقاطندیدحتيلاتلابواھلةمظنملاماكحإللاھلامسأرببیصنبةلودلااھبمھاستيتلاكلت

ثحبلا ةیجھنم
 ةروص يف ةلكشملل كیكفت ةیلمعب ةثحابلا مایق ىلع دمتعیو يلیلحتلا جھنملاب ثحبلا ذخأی
 رداــصملا عــُّبتت كــلذ دــعبو ،رــخآلا نــع لزــعمب رــصنع لــك ةــساردو ،ةیــساسأ رــصانع

.ةیلاكشإلا لح مث نمو ،جئاتنلل لصوتلل ،ةینوناقلا ئدابملاو
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حبرتلا دصقب يدمعلا رارضإلا يتمیرج مایق ىلع ةیباقرلا تاھجلا ةقفاوم رثأ
١٩٩٣ ةنسل )١( مقر نوناقللً اقفو حبرتلاو

ةماعلا لاومألا ةیامح نأشب

يرمشلا دیاع لضاف فون /فلؤملا
قوقحلا ةیلك /ماعلا نوناقلا مسق

صخلملا
 يـمیظنتلا لكیھلا يف ءزجك ماعلا فظوملا دوجو نأ
 صنـل ًاـقفو اـھب فـلكملا تاـیلمعلا لـظ يـفو ةلودلل
 ةنــسل )١( مــقر نوناــقلا نــم )١٢(و )١١( نیتداــملا

 هدـحول فـقی ال ةـماعلا لاوـمألا ةیامح نأشب١٩٩٣
 ةــیباقرلا تاــھجلاو ةــیرادإلا ةــموظنملا نــع ًادــیعب
 تاطابتراو تاضوافت نم متی ام نعً الضف ةلماكتملا
 اــھجراخ وأ دالبــلا لــخاد ةــھج يأ عــم تادــقاعتو
 اذــھب ةــلودلل ةــیلام تاــمازتلاو قوــقح اــھیلع بــترتت
 تاوـــنقو ةـــسوردم ةـــیلآ رـــبع الإ رـــمت ال نأـــشلا
 ىدــم نــع لوــقلا يعدتــسی اــمم ةرــبتعم تاءارــجإو
 اـمھم نأـشلا اذـھ يـف فظوملاف ،ةمیرجلا هذھ ققحت
ً ارـیثك ھیعاـسم لـقرعت يرادإلا مرھلا سأر يف ناك
 ةـــنجلو ةبـــساحملا ناوـــید نـــم ةـــیباقرلا تاـــھجلا
 نییلاــملا نیبقارــملا زاــھجو ةــیزكرملا تاــصقانملا
 ةـماعلا لاومألا ىلع ةلاعف ةباقر نمضت تاھج يھو
 ةـناكم ةـیباقرلا تاـھجلا ةقفاومب عفدلا لتحی يلاتلابو
.ةنادإلل ةیدؤملا میرجتلا رصانع مایقل ثحبلاب ةریدج

عجارملا
 لاوـمألل ةـیئانجلا ةـیامحلا ،يرـیفظلا دـیاعزیاف.د•

 ةنـسل )١( مـقر يتیوـكلا نوناـقلا لالـخ نم ةماعلا
 ،يملعلا رشنلا سلجم ،ةیدقن ةیلیلحت ةسارد١٩٩٣

.٢٠٠٦ ،تیوكلا ةعماج ،ىلوألا ةعبطلا

 نوناـق حرـش يف طیسولا ،ملاس ركب نمیھملادبع .د•
 ،رـشن راد نودـب ،صاـخلا مـسقلا يتیوـكلا ءازجلا
.١٩٨٧ ةعبطلا ةداعإ١٩٨٢ ،ةیناثلا ةعبطلا

ةمدقملا
 رارـضالا يتمیرج مایقل ضرتفملا طرشلا طابترا نأ
 فـظوملا صاـصتخاب حبرتلاو حبرتلا دصقب يدمعلا
 نــم اــھیلع فارــشإلاو ةــنیعم لاــمعأ ءادأ يــف ماــعلا
 رــیثی تاــقافتاو تاــطابتراو تاــضوافمو تادــقاعت
 مئارـجلا ققحت يف ةیباقرلا تاھجلا رود نع لؤاستلا
 عاـبتإب مكاـحملا ةـقورأ يـف ھب عفدُی امم اھیلإ راشملا
نــم تاــقفاوملا ىــلع لوــصحلاو ةــینفلا تاءارــجإلا
 ریثأـتىدم ثحبلا زكتری يلاتلابو ةصتخملا تاھجلا
 يدـمعلا رارـضالا يتمیرج مایق ىلع تاقفاوملا هذھ
 يـف زییمتلا ةمكحم تذخأ امو حبرتلاو حبرتلا دصقب
.رابتعا لحم تاقیبطت نم نأشلا اذھ

فدھلا
 يـف ماـعلا فـظوملا رود دیدحت وحن ثحبلا فدھی•
 حبرــتلا دــصقب يدــمعلا رارــضالا يــتمیرج قاــطن
 ذاـختالـظ يف نیتمیرجلا مایق روصت ىدمو حبرتلاو
 .ةمزاللا ةینوناقلا تاءارجإلا ةفاك

ةیجھنملا
ءالجإلًانایحأنراقملاويلیلحتلاجھنملابثحبلاذخأی
عیرشتلايفمیرجتلاھجوأروصقضعبنعضومغلا
.كلذبابسأويتیوكلا

جئاتنلا
 روــص ضــعب يداــفت يــف يعیرــشتلا  روــصقلا•

.تادقاعتلا قاطن يف ةماعلا لاومألا ىلع ءادتعالا
 لواــنت يــف زــییمتلا ةــمكحمل ةــفلتخملا تاــھجوتلا•

.ةیموكحلا تادقاعتلا ءارجإل ةیرورضلا تاقفاوملا

تایصوتلا
 ةـضرتفملا طورـشلل ةیعیرشتلا ةعجارملا ةرورض•

 فـظوم نم ةماعلا لاومألا ةیامح نوناق قاطن يف
.لاملا ةفصو ماع
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HB01/20: رقم المشروع–شكر وتقدير لقطاع األبحاث بجامعة الكويت لدعمهم المشروع البحثي

99595754: رقم التواصل مع الباحث

-الجهود الدعوية لمركز تأهيل التائبين من تعاطي المخدرات 
دراسة وصفية ميدانية-معوقاتها وسبل تطويرها 

عبدالحميد عبدالكريم منشد الضفيري. د
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ قسم العقيدة والدعوة 

أهداف البحث
.ةبيان جهود مركز تأهيل التائبين الدعوي1.
سبة تحديد الوسائل واألساليب الدعوية المنا2.

.للنزالء التائبين من تعاطي المخدرات
لنزالء تذليل الصعوبات التي تعترض دعوة ا3.

.في المؤسسات اإلصالحية
عوة العمل على تطوير قدرات القائمين على د4.

.  النزالء وتنميتها

منهجية البحث
.الوصفي الميداني: منهج الدراسة-
بانة اتخذ الباحث أداتي االست: أداة ومجتمع الدراسة-

نة والمقابلة محوراً إلنجاز الدراسة وذلك على عي
قابلة محدودة وعشوائية تجرى عليها االستبانة والم

.من مشرفين ومعلمين

أهم النتائج
وجود المعوقات والصعوبات التي تواجه 1.

.المعلمين والمشرفين بالمركز
ية جاءت المعوقات المتعلقة باإلمكانيات الماد2.

.في مقدمة المعوقات

أهم التوصيات
يينواإلداروالمشرفينالمعلمينأجورتحسين1.

.النزالءدعوةعلىالعاملين
التعليميةالمهامعناإلداريةالمهامفصل2.

.العاملينلدىوالدعويةوالتربوية

ملخص البحث
بها تناول الباحث من خالل الدراسة رصد أهم الجوانب الدعوية لنزالء قضايا المخدرات ، والتي يقوم

المية بوزارة التابع إلدارة الدراسات اإلس( مركز تأهيل التائبين للنزالء المحكومين في قضايا المخدرات)
اه تلك الفئة، األوقاف في المؤسسات االصالحية في دولة الكويت، وقد بُذِلت العديد من الجهود الدعوية تج

.مع بيان المعوقات والحلول المقترحة التي تواجه المعلمين والمشرفين

من المراجع
فيالكريمالقرآندورمراكزعنتصدرشروق،مجلة•

العدداألولى،السنةالكويت،اإلصالحية،المؤسسات
.2012سنةاألول،

حةمكاففيوالعباداتاإليمانأثر"القطان،مناعالقطان،•
،الداخليةوزارةالجريمة،مكافحةأبحاثمركز،"الجريمة

.هــ1405سنةالرياض،
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ما حكمه 
الجواز

يجوو التطوعوو تلطروجووسريلتط ووىيىيال رووولط ووس ل  ر  ووسل
.م ى  سًلبعدةلض تبطليجبلتالطوزتملبهس(ل19  فيد)

بشووىالتطو يوودلطر ووس يجوو الطرد طوواللزل رووزملر سيسذووسلب  وو لت
.هبسطض تبطلتطشى يا،ل  ريهليجبلطس ال طيلتألمىلفيمسلذذبلإطي

لثنسءلتطصيسم،ل الليوى وبل(ل19  فيدل)  ر  سلط س ليج الل  ل
. ريهلف سدلتطص مل اللبعال ه

  ر  وسلط وس ليج اللزل رزملتط وع ديالا ترلتطروىميألل و ل
،ل ر ي سًلطم سصدلتطشىيعالتإلسوالميالتطوويلءوسء ل(19  فيدل)

برفظلتطنفسل تطرىصل روولسوالموهل  يسيووهلموألتألموىت ل
.  للمسليفوكلبه

يج الدفعلءزءلمأللم تللتطز سةلطوو فيىلط وس ل  ر  وسل
.   ايعه،ل يج ال عجيلللدتئهس(ل19  فيدل)

يج التطوعسيدلمعلممسرسيألصورييأل دفوعلتألءوىةلطهو ل
.م سبلل ععي لتطنسس،ل موسبعاللح تطه 

يج الدفعلم سبوللموسدأللألاوىت ل ع يضويالطرموعو  يأل
،ل يمنوعل(19  فيد)طروجسريلتط ىيىيال رولط س ل  ر  سل

مألدفعلم سبللمسدأللألاىت ل شوجيعيالبريويليزيودل وأل
تطوكسطيفلتطفعريوالطهو التطوجوسريلتط وىيىيا،لإاللإذتلتمونوع
تطجميعل وألتطوعو تلفيجو ا،لمىت وسةلطم سصودلتطشوىيعال

.تإلسالميا،ل ألزلتطضىرلتطخسصليورمللطدفعلتطضىرلتطعسم

ط وس يج اللزل رددلتطد للل لتطمنظموس لتطصوريالسوعىل
،لمنعووسًلطالحوكووسر،ل يععووسًلطجشووعل(19  فيوودل)  ر  ووسل

.تطوجسر،ل  ر ي سًلطرمصررالتطعسما

،لءو تالل و ال(19  فيدل)  ر  سلط س لتطىتءحلفيلحك لل  ل
إذتل ر ل فعهل اربوهل رولضىرا،ل إزلءهرو لطهوسرةلمك  س وه،ل
   طكليج الل  الإذتلتسورسط لمك  س هلتطنج والإطوولمو تدل
طسذىة،ل   طكليج الل  لتطر س لإزل سزلفيلمك  س وهلموسدةل
 ج الط ل  ورلل اللي ءودلطهوسلتطبوديللتطعوسذى لألزلتطضوىرل

.مىف تلبسطشىيعالتإلسالميا،ل تطضى رةل  درلب درذس

ل صونيعل   ر  وسلط وس ليجبل ء بسً فسئيسً
 لزليوصدرلطهلمألذ للذوللطوهل(ل19  فيدل)

.مأل الللمىت سةلتألحكسمل تطض تبطلتطشى يا

ما حكمه 
الوجوب

ما حكمه 
اإلباحة
  ر  ووسلط ووس يبووس لبيووعل

،لألزلمووسليبووس ل(19  فيوودل)
.هتال وفستلبهلشى سً،ليبس لبيع

ما حكمه 
التحريم

لط س يرىملتحوكسرل   فيودل)  ر  وس
طمسلفيهلمألإضىترلبسطنسس،ل تطضىر(ل19

.مىف تلفيلتطشىيعالتإلسالميا

الفقهية في ضوء المقاصد الشرعية( 19كوفيد )أحكام لقاح كورونا 

:الملخص
  دد  ررااللففييلل  ررصصييأأللتتططممججووممععللممأألل  الالللللحح  أأللتتططجج    للببمم  تتددلل  ععمملللل  ررووللإإثثسسررةةللتتططججههسسااللتتططممننسس  ييلل،،لل((CCoovviidd1199))1199ييووننسس  للللذذ  تتللتتططببررييللببييسسززللللذذمميياالللل    للطط  سس  لل    رر    سسللتتططمم  ووججددلل

  ررووللمم  سس  ممااللتتألأل  ووىىتت  للتتططششووددييددةةللتتططممصصووسسححببااللططررففييووىى  سس،،لل  ببييووسسززللتتألألححككووسسممللتتًًممضضسسددةة،،لل    ضضييلل  رروولل  ررككللتتططمم  تتدد،،للففالالللييررددثثللتتططممىى  لللل  للييصصببححللييسسددررسسًًففييللتتططجج    ،،للططييننووججللللءء  سسمم
..تتططششىى  ييااللتتططممووععرر  االلبب      للتتططرر  سس  للممأأللححييييللتتألألصصلل،،لل  ممأأللءءسس  ببللتتططممععسسممالال  للتتططممسسططيياا،،لل  تتطط  ييسسسسااللتتططششىى  يياا،،لل  ءءسس  ببللتتططععببسسددتت  

    ووضضييللتتططضضىى  ررةةللددففععههللسسًًممخخ  ففسسًًييععددللممىىضض((لل1199    ففييددلل))    رر    سسلل      صصللللتتططببررييللإإططووللللززلل  ببسسءءللتتططممننههججللتتالالسسوو  ىىتتئئييلل  تتططووررررييررييلل  تتالالسسووننببسسططيي،،لل::لل  تتسسووخخددمم  للتتططببسسححثثااللططببييسسززللذذططكك
ييللططمم  سسصصددللتتططششىىييععااللتتإلإلسسالالمميياا،،للففججسساالللل    للتتططرر  سس  لل  إإززللءءههرر  للممكك    سس  هه،،لللل  لل  سسززللففييللممكك    سس  ههللممسسددةةللممررىىمماا  للألألززللتتططضضىى  ررةةلل    ددررللبب  ددررذذسس،،لل  ييجج  االلطط  ططسسببككللللتتطط  ببللللتتططممووسسححاا،،للححففظظًً

..ججللططععددمملللل    االلتتططرر  سس  تتططررتتألألممىىللللززللييررززممللتتططننسسسسللبب      للتتططرر  سس  ،،لل  ييجج  االلببييععللتتططرر  سس  ،،للدد  ززللتتححووككسسرراا،،لل  الالللييؤؤثثىىلللل    االلففييلل  ههسسررللررممضضسسزز،،لل  الاللليي  ثث  للتتططممككررففللإإذذتتللممننععللممأأللللددتتءءلل

ممررييمم  أأححممدد  ععلليي  االلككننددرريي..  دد

نتائج البحث

أللزليفعللم يعل اترةلتطصرالتطك يويالتطو  يال 
،ل تطوعىيفلبه،ل بيسزل(19  فيد)فيى سل  ر  سل

ل ىتضه،ل  للموسليوعروبلبوه،لموعلبيوسزل عوهوسل
تطموبعالفيلل ط يس لتطوععي ،لحوووليكو زلتطنوسس

.س  رولبينال  ىايبسًلطه ل  شجيعسًل رولل  لتطر 

لللزليوكس فلتألطبسءلتطم ورم زلطرعمو
 رولإيجسدلط س ل سلٍلموألتطمك  وس ل
تطووويلحىموهووسلتطشووىيعالتإلسووالميا،ل
 مألتطنجسسس ،ل  دملتال وفوسءلبموسل

.يصدرل ألمنظمس لتطصرالتطعسطميا

لزليوكس فلءميعللفىتدلتطمجوموع
 رولمرسربالذ تلتطفيوى سلموأل
 ووالللتالطوووزتملبسالشوووىتطس ل
 لتطصريال تالحوىتات لتطويل  سذ

.فيلتطردلمألت وشسرلتط بسء

توصيات 
البحث

أهداف البحث 
:للي عولتطبريلإطول ر يبلتألذدتفلتآل يا

(ل19  فيدل)تطوعىقلإطولمدىلشى يالصنس الط سحس ل  ر  سل-
. مسذتلط ل سزلفيلمك  س هسلمسل رىمهلتطشىيعالتإلسالميا

ط وس لذ ىلتطركو لتطشوى يلإلطوزتملتطد طوالم تطنيهوسلب  و ل-
(.19  فيدل)  ر  سل

 رولتطصيسم،ل موسل(ل19  فيدل)بيسزل  ثيىل نس للط س ل  ر  سل-
.يوى بل رولتإلطزتملبهل ندللدتءلفىيضالتطرجل تطعمىة

سلبيسزلحك لصىفللم تللتطز سةل  عجيرهسلطو فيىلط س ل  ر  -
(.19  فيدل)
دل  في)بيسزللحكسملتطمعسمال لتطمسطيالتطموعر البر س ل  ر  سل-
.،لمألحييلبيعه،ل تحوكسرا،ل تإلءسرةل ريه،ل حك ل  عيىا(19

أهمية البحث
  ريطلتطض ءل رولمىت سةلتطشىيعالتإلسوالميالطم صودلحفوظ-

.تطنفس،لب يسيوهسلمألتألمىت ل تطرىصل رولسالموهس
تطوعىقلإطوللذميالتطر س لطم تءهالتآلثسرلتط ربيالتطنس جوال وأ-

.ل بسءل  ر  س
(.19  فيدل)بيسزلتألحكسملتطشى يالتطموعر البر س ل  ر  سل-

جديد البحث
 ظىًتلإطووللزلتطدرتسوس لتط وسب ال نس طو ل

بيالتألحكسملتطشىيعالتطموعر البسطر سحس لتطع
 رول ءهلتطعم م،لف دلت وص لذ تلتطدرتسال
بوبييألتألحكوسملتطشوى يالتطخسصوالبر وس ل

،لموألحيويلتألصول،ل(19  فيدل)  ر  سل
 مسليوعربلبوهلموأللحكوسملفويلتطمعوسمال ل
زلتطمسطيا،ل تط يسسالتطشى يا،ل تطعبسدت ،لد 

.ايىالمألتطر سحس لتطعبيا

منهج البحث
:لطمونهجلتالسوو ىتئيت ومد لتطدرتسال رولت

تطموسدةلتطعرميوالتطموعر والبم ضو تبووبعل
تطدرتسالمألمظس هس،ل ءمعهسل   ايعهسل رول

تطمونهجل  للءزئيالمألءزئيس لتطدرتسا،ل
 ذطكلموأل واللل:لتطورريري تالسونبسطي

درتسووال  رريووللم ضوو تلل وو ل  نووس لل
تطر سحووس لتطعبيووالبشووكلل ووسم،ل مووألثوو ل

(.19  فيدل)ط س ل  ر  سل عبي هسل رول

إشكالية البحث
لتطبرويل ودةلإشوكسطيس ل يعسطجلذ ت

: يجيبل ألتطو سؤال لتآل يا
مسلتألحكسملتطموعر البصونس ا-

؟(19  فيدل)ط س ل  ر  سل
مسلحك لل  لط وس ل  ر  وسل-
 إطووزتملتطد طووال(ل19  فيوودل)

ر سيسذسلب   ا؟
مووسل وو ثيىلط ووس ل  ر  ووسل-
 رولتطصيسمل منعل(ل19  فيدل)

تطم رميألمأللدتءلتطرج؟
صىفللم تللتطز سةلمسلحك ل-

دل  في)طو فيىلط س ل  ر  سل
،ل مسلحك ل عجيرهس؟ل(19
مسلحك لبيعلط وس ل  ر  وسل-
 تإلءسرةل ريه؟(ل19  فيدل)
موووسلحكووو لتحوكوووسرلط وووس ل-

(ل19  فيووووودل)  ر  وووووسل
   عيىا؟

.م2٠٠٣-ذول1٤2٣،ل2تط ع ديا،لتطىيس ،لا-تبألبعسل،للب لتطر أل ريلبأل رفلبأل بدلتطمرك،لشى لصريحلتطبخسرأل،لمكوبالتطىشدل•
.م199٥-ذو1٤1٦تبأل يميا،ل  يلتطديأللب لتطعبسسللحمدلبأل بدلتطرري ،لمجم تلتطفوس ى،لمجمعلتطمركلفهدلطعبس التطمصرفلتطشىيف،لتطمدينالتطنب يا،ل•
.م2٠٠٤-ذول1٤2٥تبأل سش ر،لمرمدلتطعسذىلبألمرمدلبألمرمدلتطعسذى،لم سصدلتطشىيعالتإلسالميا،ل اترةلتأل يسفل تطشؤ زلتإلسالميا،ليعى،ل•
.ذو1٤1٣دترلتطثىيس،لالتأل يىة،ل-تبأل ثيميأ،لمرمدلبألصسطحلبألمرمد،لمجم تلفوس ىل رسسئللفضيرالتطشيخلمرمدلبألصسطحلتطعثيميأ،لدترلتط طأل•
.1997-1٤17،ل٣تطىيس ،لا_لتبأليدتما،لم فبلتطديأللب لمرمدل بدلتهلللبأللحمدلبألمرمد،لتطمغني،لدترل سط لتطكوبلطرعبس ال تطنشىل تطو ايعل•
.بد زلطبعال بد زل سريختبأليي ،لمرمدلبأللبيلبكىلبأللي يلبألسعدلشمسلتطديأ،لتطعىقلتطركميا،لمكوبالدترلتطبيسز،ل•
.م199٨-ذول1٤19،ل1طبخسرأل،لمرمدلبألإسمس يللبألإبىتذي لبألتطمغيىة،لتألديلتطمفىد،لمكوبالتطمعسرفلطرنشىل تطو ايع،لتطىيس ،لات•
.م2٠1٤-ذول1٤٣٥،ل1،ل عمسز،لطىقلتطكشفل ألم سصدلتطشسرت،لدترلتطنفسئسلطرنشىل تطو ايع،لتألردز،لاءغي •
.م2٠٠1-ذو1٤21،ل1،ل  رلتطديألبألمخوسر،ل ر لتطم سصدلتطشى يا،لمكوبالتطعبيكسز،لاتطخسدمي•
.1م،لا2٠٠٨–ال1٤2٨مصى،ل-رض تز،لتطىتشدأللمصعفو،لتطر سحس لمسذيوهسل طبيعال مرهس،لتطمكوبالتأل سديميا•
.م2٠٠1-ذول1٤22،ل1تطزتمل،ل بدلتطمر ألبأل بدلتهلللبأل بدلتطكىي ،لشى لتط  ت دلتط عديا،لدترللطرسلتطخضىتءلطرنشىل تطو ايع،لتطىيس ،لا•
.م2٠٠٦-ذول1٤27،ل1دمشب،لا–،لمرمدلمصعفو،لتط  ت دلتطف هيال  عبي س هسلفيلتطم تذبلتألربعا،لدترلتطفكىلتطزحيري•
.م1991-ذو1٤11،ل1تط بكي،ل سجلتطديأل بدلتط ذسيلبأل  يلتطديأ،لتألشبسال تطنظسئى،لدترلتطكوبلتطعرميا،لا•
.2٠21–ال1٤٤2،ل1مكالتطمكىما،لا_لمرمدل بدلتطىحمألبأل بدلتهلل،لتطر سحس لتطعبيالح ي وهسل لحكسمهسلتطف هيا،لدترلطيبالتطخضىتءل.لتطشهىأل،لد•
.ذو1٤1٤،ل1دمشب،لبيى  ،لا-تطش  س ي،لمرمدلبأل ريلبألمرمدلبأل بدلتهلل،لفوحلتط ديى،لدترلتبأل ثيى،لدترلتطكر لتطعيبل•

المراجع
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66070234: رقم التواصل مع الباحث

حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد خطر اإلفالس في
دراسة فقهية في ضوء قرارات البنك –ظل جائحة كورونا 

المركزي الكويتي
خالد عبدهللا أبا الصافي المطيري. د

إلسالميةكلية الشريعة والدراسات ا/ قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية 

أهداف البحث
دوق التأكد من صحة وسالمة التمويل المقدم من الصن

الوووو نك وكوووملع المووودبوم مووون البنوووع المركووو    وووك 
الح ح مة القرارات التحفي ية إثور ااححوة كورنوا لصو
بة المشووروبات الصوو يرل والمتوسوو ةي و  سوويما نسوو

لفقه التك يتقاضها الصندوقي وملع من خالل ا%( 2)
.اإلسالمكي وأنه خال من الربا وشبهته

منهجية البحث
ي يلفيالوصففي التحلسلكت  ك هما البحث المونه  -

صو  التكييو  المناسول لهوما الواستنباطومن ثم 
.وبيان حكمه  قها

.بحثأتخير من أقوال الفقهاء ما يتناسل مع  كرل ال-

أهم النتائج
ع هتمووام الكويووت بالمشووروبات التنمويووةي ممووا دبووا البنووا-1

ل المرك   إلو  التصود  سوريلا لااححوة كورونوا وبمو
.خ ة إنقام لهمه المشروبات ضد خ ر اإل الس

موووا هوووك إ  %( 2)النسوووبة التوووك يتقاضوووها الصوووندوق -2
.قمليارا  ك تحديد األاور التك يتكبدها الصندو

أهم التوصيات
  مووون ن وووام التوووأمين التكوووا لك ون وووام الوقوووا سوووتفادل-1

.شكالهااإلسالمك  ك ت  ية تلثر المشروبات بمختل  أ
%( 2)التنصيص  ك بقد التمويل بل  أن هومه النسوبة-2

تبا ه مارد مليار يسترشد به  ك تحديد األاوري وأن ار
.بقيمة القرض مارد قرينة بل  حام المشروع

ملخص البحث
يلوويا اللووالم اليوووم  ووك  وول ااححووة كورونووا أ مووة اقتصووادية   مثيوول لهوواي وامتوودت هوومه ا ثووار بلوو  أهووم 

ركو   المشروبات التك ترباها الدولي وهك المشروبات الص يرل والمتوسو ةي و وك الكويوت قوام البنوع الم
ك بتقووديم ح مووة قوورارات تحفي يووة للصووندوق الووو نك لربايووة وتنميووة هوومه المشووروبات لمووا لهووا موون أهميووة  وو

الحصوول بلو   ااء البحث ليلال  همه اإلشكاليةي مقدما رأيا  قهيا للمبوادر الوم    يسوت يعا قتصاد الو نك 
.دبم لمشروبه متوا ق مع الفقه اإلسالمك

من المراجع
.بالم الكتل:  . الفروق للقرا ك•
.قلمدار ال: ن يه حماد  . د. المالية المصر ية الملاصرل•
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66070234: رقم التواصل مع الباحث

رونا التأمين التكافلي على الخسائر التبعية في إطار جائحة كو
(Covid – 19)

خالد عبدهللا أبا الصافي المطيري. د
إلسالميةكلية الشريعة والدراسات ا/ قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية 

أهداف البحث
بع م  الوصول إلى حكمم التميم ع ى مى الئرمالر الت-1

(.كورونا)وتوقف األىمال نت ج  لوباء 
ضممع( كورونما)النظر في إمكان م  انماراو وبماء -2

.األئطار المغطاة في وثالق التيم ع

منهجية البحث
تح   مي اتبعت في هذا البحث المنهج االرتقرالي وال-

 ممم  ذات واالرمممتنباطيي ح مممث اتتبمممع الوثمممالق التيم ن
الصمم  ي واح  همماي ومممع ثممم ارممقط ناولمم  هممذا الوبمماء

.ى ى ما هو معروف في وثالق التيم ع
لي وتح مم جلي فممي مجر مم- ات حاولممت اع اضممع اممروطا

هممذا البحممث مممع ئممجل الئبممرة العم  مم ي وكممذل  ممما 
.يم عارتفاته مع الو ارات الم اان   لاركات الت

أهم النتائج
جممواو تغط مم  هممذا النمموط مممع األئطممار ارمموة باألئطممار -

ي كمالحر ق الماا   التي توجا لها تغط ات ل ئرالر التبع  
مممثجي إذ ال فممرن بمم ع األوبلمم  واألئطممار الماا مم  هنمما مممع

جموة ح ث آثار توقف العملي ومع ثم توقمف األربماا المر
ل ل مصط ح التيم ني . وفقا

. اف يوجوب اع تكوع هذه التغط   ضمع اركات التيم ع التك-

أهم التوصيات
ر التبع   العمل ى ى توف ر تغط   ئاص  لوث ق  الئرال-1

س وتورممم ع نطاقهممما وفمممق معممما  ر مع نممم ي كمممي ال تف ممم
.الاركات ال رم ا الصغ رة والمتورط 

لتميم عي االرتفااة مع الئبرات الفن   العال   في مجمال ا-2
وكذل  مع المذكاء االصمطناىي فمي مواجهم  األئطمار 

.المحتم   واإلىااا لها

م ئص البحث
ي و قو ها إع لقطاط التيم ع اور مهم في ارتمرار وارتقرار القطاىات المال   المئت ف ي فهو  رناها إع رقطت

ضمطرب ي فا(كورونما)ناطتي وارباب رقوط الامركات والمسررمات كث مرةي وارمتجات ناولم  تعمرف بوبماء 
ط م  همذا النموط القول في امول وثالق التيم ع الئاص  بتوقف العمل وما  نتج ىنه مع ئرالر لألرباا فمي تغ
ل لمعما   ر ئاصم ي وفمي مع الوباءي فجاء البحث بنت ج  واضح  تقرر احق   اركات التيم ع بهمذه التغط م  وفقما

وثمالق التميم ع إطار التيم ع التكماف ي اإلرمجميي ورم   الباحمث الممنهج االرمتنباطي بعما االرمتقراء والتح  مل ل
  القموة بنظر م( كورونما)ىجقم  : األول ىمع: والنصوص الامرى   والقانون م  ذات الصم  ي وجماء فمي مبحثم ع

(. كورونا)التغط   التيم ن   بربب جالح  : القاهرة والظروف الطارل ي والثاني ىع

من المراجع
.اجيىبا المنعم ئف. ئرارة األرباا الناتج  ىع الحر قي ا•
.قرارات المجمع الفقهي اإلرجمي•
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عفو الحاكم في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الكويتي 
إعداد محمد أحمد غنيم العازمي 

ملخص البحث: 
 بينهما  تهدف الدراسة إلى بيان الحدود التي تسمح للحاكم بالعفو في الفقه اإلسالمي، ومقارنتها بالقانون الكويتي مع ذكر أوجه الخالف والوفاق 

وكذا في نيابة الدولة عن المجني عليه ولكي يوافق    وتوصل الباحث أن القانون يباين الشريعة في حدود عفو الحاكم وفي الجرائم التي يشملها العفو
 برة شرعا  الحدود الشرعية يجب أن ال يسقط حقا خاصا كاستيفاء القصاص أو حقا من حقوق هللا المتعينة كالحدود وأن يناط العفو بالمصلحة المعت 

هداف البحث: أ
يسعى البحث لتحقيق عدة أهداف ومجملها اآلتي:

الفقهية.بيان المواطن التي يتمكن الحاكم من العفو فيها في المذاهب  -1
بيان اتجاه القانون الكويتي في إمكانية عفو الحاكم عن العقوبات، ومدى موافقته للفقه اإلسالمي. -2

مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في أن يستقري الباحث مسائل عفو الحاكم في الفقه اإلسالمي في الحدود والتعازير والقصاص  
عند أهل العلم في المذاهب الفقهية المختلفة؛ ويورد أدلتهم ويستنبط الرأي الراجح منها بناء على القواعد الشرعية،  

سائل، وبيان أوجه الوفاق والخالف بين الفقه والقانون، وذكر ما  ثم بيان اتجاه المقنن الكويتي، ومستنده في هذه الم
 يزيل الخالف أو يحد منه. 

 ويمكن صياغة مشكلة البحث عبر األسئلة اآلتية: 
ما مدى إمكان عفو الحاكم في العقوبات التعزيرية والقصاص والعقوبات الحدية، في الفقه والقانون الكويتي؟ -1
كويتي مع الفقه في عفو الحاكم؟ ما مدى توافق القانون ال -2

منهج البحث: 
واستخدم في هذا البحث المنهج االستقرائي، والتحليلي، واالستنباطي المقارن عبر استقراء مسائل عفو الحاكم، وتتبع 

ون المتعلقة  أقوال العلماء فيها، والمقارنة بين هذه األقوال، ومناقشتها، واستنباط الرأي الراجح، وتحليل مواد القان 
 بعفو الحاكم على ضوئها. 

املراجع 
عووبووودالووقوووادر-1 عووودة، 
م(،  1٩٨٦  -هوووووووو 1٤٠٦)

التشوريع الجنائي اإلسالمي  
مقارنا  بالقانون الوضوووعي 

 (، بيروت: الرسالة.٨)ط
ابن زيد، زيد بن الكريم-2

هووووووووو(،  1٤1٠بن علي )
العفو عن العقوبوة في الفقوه 
اإلسالمية، المملكة العربية 
السووعودية: دار العاصوومة  

 للنشر والتوزيع.
الوعوزيوز-3 عوبووود  عوووامور، 
م(،  1٩7٦ -  وووووو ه13٩٦)

الشوووووريوعوووة  فوي  الوتوعوزيور 
)ط دار 5اإلسوووووالميووة   ،)

 الفكر العربي.
عطوة، عبود العوال أحمود  -٤
م(،  2٠٠٤ -هوووووو  1٤25)

المودخول إلى السووووويواسوووووة 
(، جوامعوة 2الشووووورعيوة )ط

اإلموام محمود بن سوووووعود 
اإلسووووالمية اإلدارة العامة  

 للثقافة والنشر.
الوهوواب  -5 حوموود، عبوود 
الوسووووويط في 1٩٩7) م(، 

الووجووزائوو  يووة  اإلجووراءات 
)ط (، جووامعووة  ٤الكويتيووة 

النشووووور  مجلا  الكويووت، 
 العلمي.

حسوووني، محمود نجيب  -٦
م( شووووورو قوانون  1٩73)

العقوبوات )القسوووووم العوام(،  
 دار النهضة العربية.

النتائج: 
في  -1 الحاكم  العفو من  يجب عدم صدور  التعزيرية  العقوبات  الحاكم عن  الشريعة في عفو  القانون  يوافق  لكي 

الجنايات التي فيها اعتداء على حق خاص، وأن يشدد في الظروف المقتضية للتشديد ، وأن ال يعفا عن العقوبات  
 التعزيرية المنصوص عليها.

تباره وليا  لمن ال وارث له في الفقه والقانون، أهمها مايلي: هناك عدة فروق بين عفو الحاكم باع-2
مأخذ الحكم مختلف وبيان ذلك: أن القتل في الفقه وإن كان فيه انتهاك لحق المجتمع لكنه باعتبارهم أولياء للدم،   -أ

 كب جريمة. والحاكم نائبهم في االقتصاص، أما في القانون فالدولة تقاضي القاتل؛ لتطبيق العقاب لكونه ارت 
 عدم إمكان الحاكم التصرف بصفته وليا  للمجني عليه، وصالحيته فيها كصالحيته في غيرها من الجرائم.  - ب
تكون موافقة الشريعة إذا كان الحاكم نائبا  عن قاصر بإعطاء الحاكم حق االستيفاء، ويكون له القود أو أخذ الدية،  -3

له التأهل لذلك.  أو بأن يستوفي القاصر حقه بنفسه إذا رجي 

التوصيات 
 . أوصي بتأطير عفو الحاكم في القانون بما يوافق السياسة الشرعية. 1
 . أوصي بإعطاء المجني عليه حق العفو في القانون بما يوافق الشريعة. 2
 . أقترو دراسة العفو الشامل في القانون ومقارنته بالفقه. 3
ديرية للقاضي في الفقه ومقارنتها بالقانون.. أوصي بدراسة تأصيلية للسلطة التق٤
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

یطالبومخالفقموافبینمؤخراً الكویتيالعامالرأيضجقدأنھذلكاإلسالمي؛للفقھمخالفتھاأوموافقتھامدىوبیانمقارنة،فقھیةدراسةبدراستھاویقومكویتي،جزاء153المادةالبحثیناقش

إلىالبحثتوصلدوقواالستنباطي،والمقارناالستقرائيالمنھجذلكفيمستخدمةً منھا،اإلسالميالفقھموقفوبیانالمادةھذهنصعلىالواردةالشبھإزالةالبحثمنالھدففكانالمادة،ھذهبإلغاء

ً لیسطبیقھاتوكذلكالسفك،منالدماءحفظإلىبدورهیؤديوالذيلألعراض،حفظحقیقتھفيالمادةبھذهالعملوأنالجملة،فيتخالفھوالاإلسالميالفقھتوافقكویتيجزاء153المادةأن مطلقا

.واحدآنفيواألعراضالدماءحفظمناإلسالمیةالشریعةمقاصدویحققتطبیقھا،دائرةتضیقبشروطمقیدھوبلالحاالتكلوفي

أھداف البحث
تلكأھمومنكویتي،جزاء153المادةنصعلىالواردةالشبھاتإزالة:أوالً 

ماءالدسفكإلىتدعووأنھااإلسالمي،الفقھألحكامموافقةغیرأنھا:الشبھ

.وھدرھا

 ً الفقھموفقوبیانكویتي،جزاء153المادةلنصالفقھيالتأصیل:ثانیا

.بینھمابالمقارنةعلیھاوأثرهاإلسالمي

 ً جزاء153المادةنصحفظھاإلىتدعوالتيالشرعیةالمقاصدأھمبیان:ثالثا

.كویتي

البحثمنھجیة
:وھيمناھج،عدةعلىبحثھافيالباحثةاعتمدت

فيواآلراءالنصوصاستقراءطریقعنوذلك:االستقرائيالمنھجأوالً 

ث،األحادیشروحاتوكتباألربعة،الفقھیةالمذاھبفياإلسالميالفقھ

.كویتيجزاء153بالمادةوالصلةالعالقةذاتوالمواد

 ً األحكامنبیالتأصیلإلىالبحثبحاجةذلكویتمثل:المقارنةمنھجثانیا

إنادةالمعلىوالتعلیقبینھما،والمقارنةكویتي،جزاء153والمادةالفقھیة

.وتعدیلنقدإلىاحتاجت

 ً أدلتھامنةالشرعیاألحكامباستنباطذلكویكون:االستنباطيالمنھجثالثا

اإلسالميالفقھمعكویتيجزاء153المادةتوافقمدىومعرفةالتفصیلیة،

.عدمھأو

النتائج
وألجلھ،المجتمعبأمنالمتعلقةالقضایامنوالشرفوالسمعةالعرضقضایا:أوالً 

.الوضعیةالقوانینوبمثلھخاصة،عنایةاإلسالميالفقھبھااعتنى

 ً أخوذةمشروطبثالثةمقیدبلمطلقاً؛لیسكویتيجزاء153بالمادةالعملإن:ثانیا

المفاجأة،عنصروجود:وھيبالمادة،یعملفالأحدھافقدإذاالنصذاتمن

.الحالفيیكونوالقتلبالزني،والتلبس

 ً المذھبتيالكویالمقننطبقالشرعي؛الدفاعحاالتولتقلیصالشبھلدرء:ثالثا

األحوالقانونمن8المادةفيالنكاحعقدعندالولياشتراطوجوبفيالمالكي

.الكویتيالشخصیة

 ً ضعرعنالصائلدفعھواإلسالميالفقھفيكویتيجزاء153مادةأصل:رابعا

لتيافقتلھبامرأتھیزنيرجالً وجدمنمسألةعلىكذلكوتُخرجالمكلف،أھل

.یرةالغبجامعالزوجةعلىواالبنةواألختاألموتقاسكتبھم،فيالفقھاءذكرھا

 ً جدهوأنھوادعىرجالً قتلمنأنفياإلسالميالفقھفقھاءمنجمعذھب:خامسا

ً امرأتھمع منھ،اقتصھابیأتلموإنمنھ،یقتصفالبالبینةأتىإنبالزني؛متلبسا

 ً دقھ؛صعلىتدلقرائنوجدتإذاإالالحال،بظاھروعمالً الھدر،منللدماءحفظا

ً المقتولیكونكأن .نزجریولمأھلھعنباالبتعادتحذیرهوتمبالفسادمعروفا

 ً لیعاقبنىبالزالتلبسشرطعلىالوضعيوالقانوناإلسالميالفقھاتفق:سادسا

التحملعلىقدرتھاعدممنالبشریةالنفسلطبیعةمراعاةً مخففة؛عقوبةالقاتل

.أھلھاعلىالشدیدةوالغیرةالغضبعلىوالسیطرة

 ً علىالمقتولوالقاتلحقمراعاةعلىالوضعيوالقانوناإلسالميالفقھیتفق:سابعا

دمھذھبیالوالمقتولالبینة،أقامإذامخففةعقوبةقتلھجزاءینالفالقاتلحدة؛

وبةالعقإلقامةشروطالوضعيوالقانوناإلسالميالفقھمنكلوضعبلھدراً؛

.القاتلعلىالمخففة

 ً دخلتمعھأھلھوقتلقتلھأوفقتلھبأھلھیزنيمنوجدمنعقوبةأنبما:ثامنا

عقوبةالوفرضالشروطوضعفياالجتھادفإلمامالحدود؛الالتعزیرأبوابضمن

العقوبةریعتشفياالجتھادالكویتيفللمقننوألجلھالعامة،المصلحةتقتضیھبما

.العامةالمصلحةمعتتماشىیراھاالتي

 ً حفظإلىبدورهیؤديوالذيالعرضحفظإلىجزاء153المادةنصیرجع:تاسعا

رغیوھدرھاالدماءسفكإلىتدعوالمادةھذهبأنالقولفیكونوالدماء،النفوس

.دقیق

إجراءات البحث
إلىتحتاجكانتإنألفاظھوشرحالمسألة،بدایةفيالقانوننصذكر1.

.القانونشروحإلىبالرجوعبیانوزیادةتوضیح

منھاالداللةووجھأدلتھا،معفیھااألقوالجمیعأذكرالفقھیة؛المسائل2.

كليفالمعتمدةالكتبومناألصلیة،مصادرھامناألقوالوتوثیقوأناقشھا،

.بالھامشذلكتوثیقمعمذھب،

ینھمابمقارنةعقدمعالوضعيالقانونرأيبعداإلسالميالفقھموقفبیان3.

فيالخاصالعرفأثرتوضیحمعواالختالف،االتفاقمواطنإلیضاح

.وجدإنالقانونفيالمادةاختیار

ورقمةالسوراسمبذكرالبحثثنایافيذكرھاوردالتياآلیاتموضعبیان4.

.الھامشفياآلیة

.ةالمعتبرالسنةكتبمنالبحثفيالواردةالنبویةاألحادیثتخریج5.

التوصیات
یةتوعإلىتھدفالتيالعلمیةوالمحاضراتالمؤتمراتإقامة:أوالً 

.ومقاصدھاوغایتھاكویتي،جزاء153المادةبمفھومالكویتيالمجتمع

 ً معكویتيجزاء153المادةبنصمقارنةقانونیةدراسةإقامة:ثانیا

نيالبحریوالقانونالمصري،كالقانوناألخرى؛العربیةالقوانین

.العربیةالقوانینمنوغیرھا

المصادر والمراجع
رقم،"القانونأصول"أحمد،ستیت،وأبوالرزاق،عبدالسنھوري،

.م1950القاھرة،والنشر،والترجمةالتألیفلجنةمطبعةالطبعة،

رتنویشرحالمختارالدرعلىالمحتاررد"أمین،محمدعابدین،ابن

عةطبمعوض،عليوالشیخالموجود،عبدعادلالشیخ:ت،"األبصار

.م2003الریاض،الكتب،عالمدارخاصة،

يفماعلىوالزیاداتالنوادر"الرحمن،عبدبنهللاعبدالقیرواني،

األمین،محمدالحلو،الفتاحعبد:ت،"األمھاتمنغیرھامنالمدونة

.م1999بیروت،اإلسالمي،الغربدار،1ط

،"تینالمفوعمدةالطالبینروضة"النووي،شرفبنیحیىالدین،محي

.م1991،بیروتاإلسالمي،المكتب،3ط

عبد.د:ت،"المغني"قدامة،بنأحمدبنهللاعبدمحمدأبيالدین،موفق

الریاض،الكتب،عالمدار،3طالحلو،الفتاحعبد.ودالتركي،هللا

.م1997

من قانون الجزاء الكویتي دراسة فقھیة مقارنة153المادة 

شما سند الرشیدي
برنامج ماجستیر الفقھ المقارن وأصول الفقھ–كلیة الشریعة و الدراسات اإلسالمیة 

أھداف البحث

الملخص



الشريعة
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∫Öë∏\;g]â¢\;ÅË⁄qid;ÏŒ÷¬i∏\;ÏË‚Œ ’\;‹]“t¯\د. آالء عادل جاسم العبید
عضو ھیئة التدریس بقسم الفقھ المقارن في كلیة الشریعة بجامعة الكویت
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Abstract
In recent times the phenomenon of banks freezing clients' funds has become widespread. This 
has created the need to study the jurisprudential rulings pertaining to this, and to list its various 
forms while clarifying the Shari'ah characterisation and the Shari'ah-based evaluation of them 
as applied in banking. This study commences by defining the freezing of funds, then it clarifies 
the situations of freezing an account in order to guarantee the client's debts, freezing an 
account in order for the bank to reclaim debts upon the client, clarifying the types of freezing of 
bank assets, and freezing a bank account as a punishment. This is achieved by manifesting the 
technical specifications and Shari'ah characterisation of such. The study concluded that freezing 
the clients' funds by the bank may be carried out as a guarantee for a loan, and a request to 
freeze their account under their disposal in exchange for their right is considered to be a 
collateral. It is Islamically permissible to regard a current account as a collateral considering it is 
a debt, and that is in accordance to the common stance that it is generally permissible in Islam 
to offer a debt as a collateral. It is also Islamically permissible to offer investment deposits as 
collaterals considering it is a common share of the bank's funds, and that is in accordance to the 
common stance that it is generally permissible in Islam to offer common assets as collaterals. 
As for the bank freezing assets to reclaim financial rights, such may be carried out with or 
without the approval of the client. If it is done with their approval then it is considered to be a 
set-off, whereas if it is done without their approval then it takes the form of reclaiming rights.
It is also Islamically prohibited to violate the wealth of a Muslim and unrightfully claim it under 
any circumstances as various Shari'ah rulings are to be applied when assets are frozen. The 
rulings and objectives of Shari'ah are to be observed when a decision is made to freeze an 
account as a punishment, as there are limitations in the Shari'ah that must be followed. 
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50922232: رقم التواصل مع الباحث

ةنَّة النبويَّ س  إتالف البيئة البَـريَّة من منظور ال
راشد سعد العجمي. د

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ قسم التفسير والحديث 

أهداف البحث
هععع   لاظعععم المسعععبولب  بسعععب  ت عععاقماستشعععاارا  -1

.المشكل  وانتشارها بشكل واسع
لبعع  بععرور المحتسعع  الشععري  العع   ب عع  يا  قبامعع-2

المشعععععارك  ايب اببععععع  بةحبعععععا  شعععععابر  ا معععععر 
.بالماروف والنه  ين المنكر

  معع تهاون المسلمبن ويرم االكتراث به   القضب-3
.خطورتها يلبنا اآلن ومستقبل  

منهجية البحث
.بتكون البحث من مقرم  وثلث  مباحث وخاتم 

.تلفهاالتح بر من إفسار الببئ  وإ: المبحث ا ول-
  بالمحافظعع  ينابعع  السَّععنل  النبوبعع: المبحععث الثععان -

.يلى الببئ 
بئععع  الاعععلل النبعععو  لحمابععع  الب: المبحعععث الثالعععث-

.البرب 
ا ، و كعر  فبهعا مهعم النتعائل والتوصعب: الخاتمـ -

.ومهم المرا ع، وال هرس الموضوي 

أهم النتائج
ظهعر ربننا الحنبف وضع القواير وا سس التع  ت  -1

. مال  وكمال ، فهو بحق خاتم ا ربان
  ، وبالببئعععععع  البربععععععا  االهتمععععععام بالببئعععععع  يمومعععععع-2

  ، مععن الابععارا  الاظبمعع  التعع  بترتععا  خصوصعع
.يلبها ا  ور والحسنا  الرائم 

ععععر إتععععلف البب-3 ئعععع  الترهبعععع  والويبععععر لمععععن تلامل
.وإفسارها، فاهلل ال بح  ال سار والم سربن

أهم التوصيات
رى نشعععر ثقافععع  المحافظععع  يلعععى الببئععع  وتشععع باها لععع

الشععبا ، و لعع  يععن طربععق إررا هععا فعع  المععرارس 
.وال اماا 

ملخص البحث
سععن تحتععل الببئعع  مكانعع  مهمعع  فعع  ربننععا ايسععلم ص لعع ل  ن ععر النصععوص الشععريب  متضععافر  فعع  حمابت هععا وح 

ع الببئ  ب مبع ترببرها وريابتها، وتح ر من التار ِّ  يلبها وإتلفها، حتى رسم  القواير الواضح  للتاامل م
منوايهععا البربعع  والبحربعع  وال وبعع ، وهعع ا بععرل راللعع  واضععح  يلععى يظمعع  هعع ا الععربن وكمالعع  و مالعع ، حبععث 

.بب بهاحرص يلى طببا  الن وس البشرب  وايتنى بكل ما ب صلحها وابتار ين كل ما
نععا شععكرها ال ننسععى التحعع بر مععن ال سععار والم سععربن لهعع   الببئعع  التعع  هعع  مععن ميظععم الععنِّام التعع  ب عع  يلبو

.والمحافظ  يلبها

من المراجع
.الكربمالقرآن•
.بطالالبنالبخار ،صحبحشرح•
.للنوو مسلم،صحبحشرح•
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 ة النبوي ةفي ضوء السُّن  التعزيز اإليجابي بين الخدم وكفالئهم
راشد سعد العجمي. د

كلي ة الشريع ة والدراسات اإلسالمي ة/ قسم التفسير والحديث 

أهداف البحث
  ةةو  فةةت تدةةا  تجةة  ب تةةا  ، الحاجةةا الما ةةا ل  ةة م-1

.بهممنهم، ولذلك لهم حقوق وأحدام ت تص 
تر ةةة و صةةةورم ال ةةةتم الحق قةةة  و  ةةةوم   ةةةر-2

ن ب  نهم الم  م ن لإل تم، ودذلك تحب ب الم  م 
. حتاجونهوتع  مهم ما

.ن الرفق بال  م  ل ل و     ن  وُرق  إن ا-3

منهجي ة البحث
 تدةةةون البحةةةث مةةةن مق مةةةا وتمه ةةة  و ت ةةةا مباحةةةث

.و اتما وقائما بالمصا ر والمراجع
مصةة هللا ع    ةةه و ةة هةة ا الر ةةول :المبحةةث الول

.مع ال  م حاال  ومقاال  
ا الوصةةةا ا المهمةةةا التةةة  تعةةة    هةةةذ:المبحةةةث ال ةةةان 

.الجانب ال جاب  من المنظور النبوا
اآل ةةةةار ال جاب ةةةةا لهةةةةذ  الوصةةةةا ا:المبحةةةةث ال الةةةةث

.وال مرات   هللا ال  م ودفتئهم
ت وف هةةةا أهةةةم النتةةةائا والتوصةةة ات  ةةةم  بةةة: ال اتمةةة ا
.المراجع

أهم النتائج
.دفتء  ننا الحن ف ضبط العتقا ب ن ال  م وال-1
و التعمةةق فةة   را ةةا  ةة رم المصةةطفهللا ق تر ةة-2

.ال تق الفاض ا ف  نفو نا
  ن أهم ةةةا التع  ةةة  القةةةول  بالن ةةةبا ل  ةةة م مقتةةة-3

.ص هللا ع    ه و  مبر ولنا الدر م 

أهم التوصيات
ا توصةة  ال را ةةا بضةةرورم وجةةو  مرادةة  ت ر ب ةة-1

.  همت ق ف ا ل   م والدفتء، توضح ما لهم وما  
، توص  ال را ةا بضةرورم متابعةا ال ة م وأحةوالهم-2

، وإن فةة ن دةةانوا م ةة م ن  ُنظةةر مةة ل تع  مهةةم ل ةة  ن
 ن دةةانوا   ةةر م ةة م ن  هةةتم بهةةم و ُةة  ون إلةةهللا الةة 

.ال تم  الحن ف

م  ص البحث
البالغا  ةبحانه، إنَّ من حدما ع جل و ت أن ق َّم الر اق ب ن  با  ، فجع هم طبقات أ ن اء وفقراء لحدمته

راء بحاجةةا وجعةةل دةةته مةةنهم  حتةةاخ إلةةهللا اآل ةةر، فال ن ةةاء بحاجةةا ل فقةةراء ل ةة متهم والق ةةام ب ةة ونهم، والفقةة
َمةاَ رَ : لأل ن اء الحصول   هللا قوتهم ود بهم، وهذا  ب  ِّنه ربنا جل و ت فة  قولةه ةُموَن َرح  ةُن أَُهةم   َق  ِّ ب ِّةَك نَح 

ن  َا َوَرفَع نَا بَ  نَا بَ  نَُهم  َمعِّ َ تَُهم  فِّ  ال َح َامِّ ال ُّ َق بَع ٍض َ َرَجاتٍ قََ م  .ع َضُهم  فَو 
.منهارم لنتع مالعطص هللا ع    ه و  مولضبط هذ  العتقا الن ان ا  نبغ  لنا الرجوع إلهللا   رم ر ولنا 

من المراجع
القرآن الدر م•
.صح ح الب ارا وصح ح المام م  م•
ر م،أ ةةال ب الت ةةو ق والتع  ةة  فةة  القةةرآن الدةة•

.الح  ن جرنو محمو .  
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د ���س �دل ���� ا��
� ا��� وارا�ت ا���� �� ا��� وا��

أ�� ا���� ا�� � ا��� ا���

���و� ��ه ا�را�� ���� أ�� ا���� ا�� � ا��� ا���، �� ��ن ���م ا���� ا�� � ا��� ا��� وو��ا���
و��� إ أن ا���� ا�� ا����� � ا��� ا��� � ا����� �� دا�� ا���ن ا�ي ��� ��، وا���� ��� ا�� ملسو هيلع هللا ىلص � ا��ة، وأن و��ا���
��ث: ا���ت وا��، وا�����ت ا����، وا�وا�� وا�����ت، وأن أ�� ��ه ا���� ���، و�: ��� ا���ن ��� ��، وا�ازن �� ا���
ا�و� وا���ي، و���� ا�ات، و��� ا��� ا�����، وا��و�� ا����، وا�� ا����، وا���ؤل وا����� ا��ت ا�ا� : أ��، ا����،

ا��، ا���، ا��ي

���� أ��اف ا�را�� ����:
-��ن �� ا���� ا�� و�����

- ا�ف  أ�� ا���� ا�� �� ا��� ا��� 

��� أ��� ��ه ا�را�� � ا���ط ا���:
-����� ��� ���م ا���� ا�� وو��ا��� وأ����

- ����� ���و� ����ً� �� � ا��� ا����، �� �� ا�ء 
ا��� ا��ي � ��ا ا��ع 

��ءت ��ه ا�را�� � �����، و ����� و�����:
-ا���� ا�ول: ���م ا���� وو��ا��� � ا��� ا���

ا�� ا�ول: ���م ا���� ا�� � ا��� ا��� 
 ا�� ا���: و��ات ا���� � ا��� ا���

ا���� ا��� : أ�� ا���� ا�� � ا��� ا���
ا�� ا�ول: ��� ا���ن ��� ��

ا�� ا���: ا�ازن �� ا��� ا�و� وا��دي
ا�� ا���: ���� ا�ات

ا�� ا�ا��: ��� ا��� ا�����
ا�� ا����: ا��و�� ا����
ا�� ا��دس: ا�� ا����
ا�� ا����: ا���ؤل وا����� .
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�اء �� �� ا���م وا��ات، أو ا���، أو ا���� وا���ذج .

 ۳ - ���ت ا���� ا�� � ا��� ا��� ����� ��� أ در��ت
ا��ل ا����� � ��� ا�� ملسو هيلع هللا ىلص ا�ي � �� � ا�ى 

٤ - ا���زت و��ات ا���� ا�� � ا��� ا��� �����
واا�� 

ه - أ�� ا���� ا�� � ا��� ا��� �� ������ ����ت � �
ا��� ا���� ا����، �������  ����ت ا��ل ا�����

٦ - ا���� ا�� � ا��� ا��� ��� �� ا���ن ��� ��،
وا�ي �� و��ا���

 ۷ - ا���زت أ�� ا���� ا�� � ا��� ا��� ��ة ����ات
�اء ا��� ���� ��� ا��ات �ل إ ��� وا��ة

The foundations of a normal personality in the Sunnah Scientific Poster Day Sharia & Islamic Studies
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)الضوابط المنھجیة لتطویر البحوث العلمیة(
وضحة بنت عبد الھادي المري. د : إعداد 

كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة –دكتوراه في الحدیث الشریف وعلومھ 

: تمھید
وابط ی�ؤدي إل�ى ھذا بحث فی�ھ بی�ان ض�وابط منھجی�ة مھم�ة لتط�ویر البح�وث العلمی�ة المعاص�رة ، حی�ث یب�یِّن البح�ث أنَّ افتق�اد ھ�ذه الض�

میة في الدراس�ات ضعف الباحث والبحث والنتیجة المستخرجة من بحثھ ، وبحسب مدى توفر ھذه الضوابط وفقدانھا في البحوث األكادی

.العلیا تتفاوت مراتب ھذه البحوث قوة وضعفا وقبوالً ورداً 

: أھداف البحث
:جاء ھذا البحث لتحقیق عدة أمور

.مساھمة بحثیة لمعرفة أھم الضوابط الواجب توفرھا في البحوث العلمیة -1

.  طرح حلول لما یجده الباحث من قصور في تحقیق الجودة العالیة في بحثھ -2

.اإلشارة إلى بعض اآلداب العلمیة وأخالقیات البحث العلمي والتي یھملھا بعض الباحثین -3

.إیجاد حلول مناسبة تخدم الباحثین في المراحل األكادیمیة -4

.توجیھ طلبة العلم إلى االھتمام بأخالقیات العلوم الشرعیة خاصة -5

.سد ثغرة من ثغرات المناقشات العلمیة في الدراسات العلیا بوضع ضوابط عامة  للباحثین-6

.  محاولة االستفادة من الدراسات المعاصرة المتمیزة لتطویر البحوث العلمیة -7

:خطة البحث 
:اشتمل البحث على عدة ضوابط

.تمكُّن الباحث من الباب العلمي المبحوث فیھ : الضابط األول 

.أن یخدم البحث قضیة ویحل مشكلة معینة ::الضابط الثاني 

.التزام شروط المقدمة المناسبة لمنھج ونوع البحث العلمي : الضابط الثالث

.جودة العرض وحسن التقسیم ودقتھ في البحث العلمي: الضابط الرابع

.الموازنة بین المناھج المختلفة المستخدمة في طرح المادة العلمیة : الضابط الخامس 

.تحریر المصطلحات العلمیة من خالل االستقراء التام : الضابط السادس

.األمانة العلمیة : الضابط السابع 

.ظھور شخصیة الباحث :الضابط الثامن 

.  التحلي باآلداب العلمیة وأخالقیات البحث العلمي : الضابط التاسع

.االعتماد على المصادر األصلیة : الضابط العاشر

:الخاتمة ونتائج البحث 
:  كرت منھامنھجیة من عدة جوانب، ذأحطاءبین البحث عدة ضوابط منھجیة مھمة بحیث لو قّصر الباحث في تطبیقھا  فسیقع في 

.قصور عنوان البحث أو زیادتھ عن تحقیق موضوع الدراسة •
.خلو البحث عن إشكالیة مھمة تحتاج إلى حّلٍ •
.أْن تكون اإلشكالیة والمسألة التي یبحث فیھا قد فرغ من حلِّھا في العدید من الدراسات السابقة •
.ضعف التأصیل العلمي في الباب المبحوث فیھ ، مما یؤدي الخطأ في النتائج المستخرجة •
.التكرار والحشو واإلطناب المخل فیما ال حاجة فیھ •
.شمولیة البحث وتوسع أبوابھ ومباحثھ ، فیؤدي ھذا إلى فقدان الوحدة الموضوعیة فیھ •
.تركیز الباحث على األفكار الثانویة وإھمال الفكرة الرئیسیة •
.اإلسھاب في الجانب النظري وقصور التطبیق العملي •
.قصور في استقراء أقوال العلماء ، أو التوسع الشدید في االستقراء •
.فقدان األمانة العلمیة في العزو والنقل مما یؤدي إلى االتھام بالسرقات العلمیة•
كالم والموضع النقل من المصادر الفرعیة ، وھذا ما یؤدي بالباحث في كثیر من األحیان إلى سوء الفھم ، ألنَّھ لم ینظر إلى سیاق ال•

.الذي قیل فیھ 
د عن التعلیق والترجیح واالستدراك والتأصیل العل• .مي خفاء شخصیة الباحث ، واالقتصار على النقل والجمع المجرَّ

:أھـــم المراجـع
ھدي العجمي محمد بن م: ، ابن جماعة الكناني ، محمد بن إبراھیم بن سعد هللا ، تحقیقتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم

.  م2012-ھـ 1432لبنان ، الطبعة الثالثة ، –، دار البشائر اإلسالمیة ، بیروت 
، مؤسسة لي أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمر: تحقیق ، أبو عمر یوسف بن عبد هللا النمري ابن عبد البر،  ، جامع بیان العلم وفضلھ

.م2003-ھـ 1424،  الطبعة األولىدار ابن حزم ، -الریان 

الطبعة لبنان ، –بن أیوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت محمد بن أبي بكرابن القیم الجوزیة ، حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ، 
.ھـ 1415الثانیة ، 

فھر ، محمود محمد شاكر أبو: الجرجاني ، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد ، تحقیق دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، 

.م 1992-ھـ 1413دار المدني بجدة ، الطبعة الثالثة -مطبعة المدني بالقاھرة 
طبعة األولى ، أحمد شاكر ، مكتبھ الحلبي، مصر ، ال: تحقیقالشافعي ،  محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ،الرسالة ،

.م 1940-ھـ  1358
.  لبنان –مؤسسة الرسالة ، بیروت ، قَاْیمازمحمد بن أحمد بن عثمان بن الذھبي ، سیر أعالم النبالء ،

دار ، لباني ناصر الدین األ: جماعة من العلماء ، تخریج: تحقیق ، علي بن علي بن محمد أبو العز الحنفي ، شرح العقیدة الطحاویة ، 

.م 2005-ھـ 1426السالم، الطبعة المصریة األولى 

عید ، الدكتور ھمام عبد الرحیم س:  ، تحقیق عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنابن رجب  الحنبلي ، ، شرح علل الترمذي 
. م1987-ھـ 1407األردن ، الطبعة األولى ، –مكتبة المنار ، الزرقاء 

الدین و محب-عبد العزیز بن عبد هللا بن باز  : تحقیقأحمد بن علي بن محمد بن أحمد ،، ابن حجر العسقالني ، فتح الباري

.الخطیب ، دار الفكر ، الطبعة السلفیة 
-ب ، بیروت الشیخ محمد حسن آل یاسین،  عالم الكت: الصاحب بن عباد ، إسماعیل بن عباد بن العباس ، تحقیق المحیط في اللغة ، 

.م، الطبعة األولى1994-ھـ 1414لبنان ، 

الزحیليمحمد : تحقیق، محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوح، ابن النجار الحنبلي ، مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر
.م1997-ھـ 1418، الطبعة الثانیة مكتبة العبیكان،ونزیھ حماد

د المعتصم با� محم:  تحقیق، بن أیوبمحمد بن أبي بكر، ابن القیم الجوزیة ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین

.م 1996-ھـ 1416لبنان ، الطبعة الثالثة، –بیروت –البغدادي ، دار الكتاب العربي 
ر الخلفاء محمد ضیاء الرحمن األعظمي ، دا. د: البیھقي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ، تحقیق المدخل إلى السنن الكبرى ،

.الكویت –للكتاب اإلسالمي 

.م1963دار النھضة العربیة، القاھرة، ،  عبد الرحمن البدويمناھج البحث العلمي

:تنویھ وشكر 
یسرني أن أوجھ شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجھني أو ساھم معي في إعداد ھذا البحث بإیصالي للمراجع والمصادر

مراحلھ، والشكر موصول الى مركز االبحاثالمطلوبة في أي مرحلة من 

اخطاء منھجیة في البحوث العلمیة

التكرار والحشو 
واإلطناب المخل 

.فیما ال حاجة فیھ

ضعف التأصیل 
العلمي في الباب
ما المبحوث فیھ ، م

یؤدي الخطأ في 
رجة النتائج المستخ

لیة أْن تكون اإلشكا
والمسألة التي 
رغ یبحث فیھا قد ف
دید من حلِّھا في الع

من الدراسات 
.السابقة 

خلو البحث عن 
إشكالیة مھمة 
.تحتاج إلى حلٍّ 

قصور عنوان 
البحث أو زیادتھ 

عن تحقیق 
.موضوع الدراسة 

: الخـــالصـــة 
ب توفرھ�ا ف�ي الدراس�ات ا النت�ائج الص�حیحة المرج�وة م�ن البح�ث ، وق�د ب�ین البح�ث ض�وابط منھجی�ة یج�لھ�ترتبط الدراسة الناجحة ارتباطا كامال بمنھج الدراسة الصحیح ، فحیث ما كانت الدراسة مبنیة على ضوابط وأصول منھجیة فإنھ یتحق�ق م�ن خال

.العلمیة ، لو اخل بھا الكاتب كانت دراستھ خاطئة ونتائجھ غیر صحیحة 

: أھــداف البحث
سد ثغرة من -6

ثغرات المناقشات
العلمیة في 

الدراسات العلیا 
بوضع ضوابط 
.عامة  للباحثین

توجیھ طلبة -5
العلم إلى االھتمام 
بأخالقیات العلوم
.الشرعیة خاصة 

إیجاد حلول -4
مناسبة تخدم 
الباحثین في 

المراحل األكادیمیة
.

اإلشارة إلى -3
بعض اآلداب 

العلمیة وأخالقیات
تي البحث العلمي وال
یھملھا بعض 

.الباحثین 

طرح حلول لما -2
یجده الباحث من 

ق قصور في تحقی
الجودة العالیة في

. بحثھ 

مساھمة بحثیة 
لمعرفة أھم 

الضوابط الواجب 
ث توفرھا في البحو

.العلمیة 

.تمكُّن الباحث من الباب العلمي المبحوث فیھ •
.أن یخدم البحث قضیة ویحل مشكلة معینة •
.التزام شروط المقدمة المناسبة لمنھج ونوع البحث العلمي •
.جودة العرض وحسن التقسیم ودقتھ في البحث العلمي•
.علمیة الموازنة بین المناھج المختلفة المستخدمة في طرح المادة ال•
.تحریر المصطلحات العلمیة من خالل االستقراء التام •
.األمانة العلمیة •
.ظھور شخصیة الباحث •
.  التحلي باآلداب العلمیة وأخالقیات البحث العلمي •
.االعتماد على المصادر األصلیة •

ث 
بح

 ال
بط

ضوا
:
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

الضوابط المنھجیة لتقییم الكتابات النقدیة المعاصرة
وضحة بنت عبد الھادي المري. د : إعداد 

كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة –في الحدیث الشریف وعلومھ دكتوراة

: تمھید
می�ة الواج�ب توفرھ�ا ف�ي ھذا بحث فیھ بیان أھم الضوابط العلمیة التي یس�تعان بھ�ا لتقی�یم الكتاب�ات المعاص�رة ، حی�ث یب�یِّن األص�ول العل

ستفید منھا القارئ بھ في الكتابات المعاصرة ، وذلك حتى تكون الدراسة مبنیة على أصول وضوابط صحیحة ویوالمنقودوالمنقودالناقد 

ص��ادر نت��ائج علمی��ة س��لیمة ، س��واًء كان��ت ھ��ذه الكتاب��ات ح��ول الم��نھج أو الش��رح أو النق��د أو االس��تدراك ، وس��واء كان��ت ھ��ذه الكتاب��ات م

.مقروءة أو مسموعة أو مرئیة

: أھداف البحث
ھرت وال تزال جاء ھذا البحث لوضع ضوابط ومعاییر من خاللھا یمكن لطلبة الحدیث الرّدِ على كثیر من االنتقادات المعاصرة التي ظ

ثوابتھاتظھر للطعن في السنة وفي 

ق لھا بالبحث ، حیث وردت دراسات لكنَّھا لم تشتمل على أسس النقد العلمي ال صحیح ، وإنَّما ركزت بیان أسس وضوابط قلَّ من تطرَّ

ھا بالخصوص  .على الطعن في الدراسات المعاصرة وأسس رّدِ

ات معاصرة لعلَّ ھذا البحث یكون بادرة لفتح دراسات معاصرة في تطبیق قواعد النقد الحدیثي وشروطھ في بحوث علمیة ودراس

.تطبیقیة شاملة 

:خطة البحث 

:المبحث األول 

:الضوابط المنھجیة المطلوب توفرھا لتقییم النقد العلمي 
.مدى التثبت في النقد العلمي : الضابط األول 

.  مدى توفر الوضوح في النقد العلمي : الضابط الثاني 

.مدى توفر السالمة المنھجیة والموضوعیة في النقد العلمي : الضابط الثالث 

.أْن یذكر الناقد أقوال من سبقھ من العلماء في ھذا النقد : الضابط الرابع 

:المبحث الثاني 

:الضوابط  المنھجیة المطلوب توفرھا لتقییم الناقد 
:.مدى توفر أھلیة الناقد وكفاءتھ العلمیة : الضابط األول 

.مدى توفر سالمة المقصد عند الناقد : الضابط الثاني 

.مدى توفر صحة المنھج االعتقادي والمذھبي عند الناقد : الضابط الثالث 

.مدى توفر األمانة العلمیة واالنصاف عند الناقد : الضابط الرابع 

: المبحث الثالث 

:بھ والمنقودالمنقودالضوابط المنھجیة المطلوب توفرھا في 
.فیھ بالمنقودالدرایة التامة : الضابط األول 

.بھ المنقودالتزام أدب النقد العلمي في :  الضابط الثاني

.بھ المنقودحتمیة النتائج في : الضابط الثالث 

.بھ عن التوجیھ الصحیح من أقوال العلماء المنقودخلو : الضابط الرابع 

:الخاتمة ونتائج البحث 
.أھمیة النقد العلمي وعنایة علماء المسلمین بھ 

.قد واالستدراك اتضح أن عند علماء المسلمین قواعد ومقاصد مھمة عند التألیف البد أن یتحلى بھا الكاتب قبل أن یبدأ بالكتابة والن

.في الكتابات المعاصرة والمنقودأوضح البحث أنَّ ھناك أصول منھجیة لتقییم النقد والناقد 

.كان نقد العلماء السابقین وفق منھج النقد العلمي وكانت تصدر من أھل الفن واالختصاص والدرایة 

.حیحةأوضح البحث أن أكثر االنتقادات في الكتابات المعاصرة إنما وقع فیھا الخلل بسبب خلوھا من الضوابط المنھجیة الص

:أھـــم المراجـع
.م1990لبنان ، الطبعة األولى ، –دار الجیل،  بیروت عاصم الدسوقي ،البحث في التاریخ قضایا المنھج واإلشكاالت ،

.م1971-ھـ 1391، الطبعة األولى ،لبنان–دار الثقافة، بیروت ،إحسان عباس،تاریخ النقد األدبي عند العرب

ھدي العجمي محمد بن م: ابن جماعة الكناني ، محمد بن إبراھیم بن سعد هللا ، تحقیق تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،

. م2012-ھـ 1432لبنان ، الطبعة الثالثة ، –، دار البشائر اإلسالمیة ، بیروت 

) .ت. د(، ) ط. د (السعودیة ،  –بكر بن عبد هللا أبو زید، دار العاصمة ، الریاض وأثره على الفكر والكتاب ،التعالم

، مؤسس�ة ل�يأب�و عب�د ال�رحمن ف�واز أحم�د زمر: تحقی�ق، أبو عمر یوسف بن عبد هللا النمريابن عبد البر ، ،جامع بیان العلم وفضلھ

.م2003-ھـ 1424،  الطبعة األولىدار ابن حزم ، -الریان 

،محم�ود الطح�ان: تحقی�ق أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي،الخطی�ب البغ�دادي ، الجامع ألخالق الراوي وآداب الس�امع ، 

)ت. د) (ط. د. (السعودیة –الریاض –مكتبة المعارف 

.ھـ 1416السعودیة ، الطبعة األولى، –، دار العاصمة ، الریاض بكر بن عبد هللا أبو زید،حلیة طالب العلم

م 2000-ھ�ـ 1420دار النفائس ، األردن ، الطبع�ة األول�ى ، ، العمري ، محمد علي القاسم ،دراسات في منھج النقد عند المحدثین

 .

1395بی�روت ، الطبع�ة األول�ى ،–المیداني ، عبد الرحمن حسن ، دار القل�م، دمش�ق ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،

.م1975-ھـ 
:تنویھ وشكر 

یسرني أن أوجھ شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجھني أو ساھم معي في إعداد ھذا البحث بإیصالي للمراجع والمصادر

المطلوبة في أي مرحلة من مراحلھ، والشكر موصول الى مركز االبحاث

الخاتمة ونتائج البحث 
أوضح البحث أنَّ ھناك 
قد أصول منھجیة لتقییم الن

ابات في الكتوالمنقودوالناقد 
.المعاصرة 

اتضح أن عند علماء 
المسلمین قواعد ومقاصد 
مھمة عند التألیف البد أن 

ن یبدأ یتحلى بھا الكاتب قبل أ
.راك بالكتابة والنقد واالستد

أھمیة النقد العلمي وعنایة 
.علماء المسلمین بھ 

: الخـــالصـــة 
د ال یعتب�ر نق�دا بن�اء وإنم�ا یك�ون نق�دا فیھ، ومتى ما اختلت ھذه الضوابط واالخالقی�ات ف�إن النق�والمنقودبھ والمنقودالناقد العلمي یجب ان تتوفر فیھ ضوابط واخالقیات علمیة حتى یخرج نقده وفق الشروط النقدیة الصحیحة ، وھذه الضوابط تتعلق بالناقد 

.مردودا على ناقده 

:  أھداف البحث
ر جاء ھذا البحث لوضع ضوابط ومعایی

على من خاللھا یمكن لطلبة الحدیث الردِّ 
كثیر من االنتقادات المعاصرة التي 
ة ظھرت وال تزال تظھر للطعن في السن

ثوابتھاوفي 

ق لھا بیان أسس وضوابط قلَّ من تطرَّ 
ھا لم بالبحث ، حیث وردت دراسات لكنَّ 
حیح ، تشتمل على أسس النقد العلمي الص

ات وإنَّما ركزت على الطعن في الدراس
ھا بالخصوص  .المعاصرة وأسس رّدِ

راسات لعلَّ ھذا البحث یكون بادرة لفتح د
دیثي معاصرة في تطبیق قواعد النقد الح

وشروطھ في بحوث علمیة ودراسات 
.معاصرة تطبیقیة شاملة 

التثبت في النقد العلمي •
مدى توفر الوضوح في النقد العلمي •
لمي مدى توفر السالمة المنھجیة والموضوعیة في النقد الع•
.یذكر الناقد أقوال من سبقھ من العلماء في ھذا النقد •
مدى توفر أھلیة الناقد وكفاءتھ العلمیة •
مدى توفر سالمة المقصد عند الناقد •
مدى توفر صحة المنھج االعتقادي والمذھبي عند الناقد •
مدى توفر األمانة العلمیة واالنصاف عند الناقد •
.فیھ بالمنقودالدرایة التامة •
.بھ المنقودالتزام أدب النقد العلمي في •
.بھ المنقودحتمیة النتائج في •
.بھ عن التوجیھ الصحیح من أقوال العلماء المنقودخلو •

ث 
بح

ط ال
واب

ض
:
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المراجع:

التوصیات: النتائج:  - یخضع وباء كورونا إلى كل من نظریتي الظروف الطارئة والقوة القاھرة بحسب تأثیره في العقد 
المطلوب تنفیذه.

- حقیقة الظرف الطارئ أو القوة القاھرة في ھذه األزمة تتمثل في القرارات االستثنائیة، وإطالق الظروف 
الطارئة على الفیروس من باب إطالق اسم السبب على المسبب.

- ال یمكن تطبیق نظریة الظروف الطارئة على عقد اإلیجار السكني في الفقھ والقانون، وإنما یحكم على 
المسألة حسب القواعد والنصوص العامة

- یمكن تطبیق نظریة الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة فیروس كورونا المستجد (COVID-19) وما 
تبعھا من إجراءات احترازیة على عقد اإلیجار التجاري

- إذا استحال تنفیذ االلتزام في عقد اإلجارة، تُعمل نظریة القوة القاھرة، ویفسخ العقد تلقائی�ا- حسب نص 
المادة (215) من القانون المدني- إذا كانت االستحالة كلیة، وإذا كانت جزئیة، ُخیّر المستأجر بین أن 

یتمسَّك بالعقد فیما بقي ممكن التنفیذ، أو أن یطلب فسخ العقد.

یجب النظر في االجتھاد في ھذه النازلة بما یحقق العدالة بین طرفي العقد، فھذه الجائحة قد   •
أضرت بالجمیع سواء أكانوا مستأجرین أو مؤجرین، وعلى الدولة المسارعة بتعدیل قوانیھا 
المتعلقة باإلجارة بشقیھا السكني والتجاري بما یتناسب وحالة الضرر الواقعة على الطرفین. 
وخصوصا التعدیل الجدید لقانون إیجار العقارات والذي یحظر إخالء العین المؤجرة إذا تخلف 
المستأجر عن سداد األجرة خالل فترة التعطیل، ویمنح حق تحدید طریقة السداد للقضاء، كما 
یجب علیھا المسارعة بإعطاء شھادات القوة القاھرة للمستحقین ممن توقفت أنشطتھم بالكلیة 

نتیجة لمنعھا، أو لتأثرھم بالحظر الكلي أو الجزئي أو العزل المناطقي.

عقد اإلیجار التجاريعقد اإلیجار السكني

المستأجر إذا كان قادًرا على الدفع؛ فإنھ ال یُنَظر، ویُطالب بدین األجرة، ویُلزم 
بالدفع ولو عن طریق القضاء، وأما إذا كان معسًرا، فھذا یجب إمھالھ شرعا، 

ووافقھ القانون في ذلك فالمستأجر ملزًما بسداد األجرة كاملة، وإال كان للمؤجر 
أن یطالبھ بإخالء العین المؤجرة، وأما إذا ثبت أن تأخره بالسداد للظروف 

االستثنائیة، فإنھا تُعدُّ من قبیل العذر الذي یَنُظر فیھ القضاء حسب نص المادة 
20من قانون إیجار العقارات

شرعا تعطُّل المنفعة بأمر طارئ یوجب سقوط األجرة، أو نقصانھا، أو ثبوت خیار الفسخ 
للمستأجر، وھذا باإلجماع، وإذا ثبت تضرر المؤجر ببقاء عقد اإلجارة نتیجة للظروف 

االستثنائیة؛ فیجوز في ھذه الحالة فسخ العقد مع تعویض المستأجر عن المدة الباقیة في 
العقد.

وكذا في القانون، یجوز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة حسب نص المادة 
(581). كما یمكن إعمال نص المادة (198) الخاص بالظروف الطارئة، وعلیھ فللمؤجر 
طلب فسخ العقد وإخالء العین المؤجرة إذا ثبت تضّرره، مع تعویض المستأجر عن المدة 
الباقیة من العقد. وللقاضي وقف تنفیذ عقد اإلجارة حتى یزول الحادث الطارئ، كما یجوز 

للقاضي إنقاص أجرة العین، وذلك في حالة نقصان المنفعة.
وإذا استحال تنفیذ االلتزام في عقد اإلجارة، تُعمل نظریة القوة القاھرة، ویفسخ العقد تلقائی�ا- 
حسب نص المادة (215) من القانون المدني- إذا كانت االستحالة كلیة، وإذا كانت جزئیة، 

ُخیّر المستأجر بین أن یتمسَّك بالعقد فیما بقي ممكن التنفیذ، أو أن یطلب فسخ العقد.

تطبیق النظریة
على عقود

اإلیجار السكنیة
والتجاریة

تبرز أھمیة ھذا البحث إذا عِلمنا الجدل الفقھي 
والقانوني الحاصل بسبب فیروس كورونا المستجد 

COVID-19، والخالف في كونھ قوة قاھرة أم ظرفًا 
طارئًا، وتأثیر ھذا التصنیف على العالقات التعاقدیة 
من حیث استحقاق األجرة في إجارة األعیان، ومدى 

أحقیة المؤجر والمستأجر بفسخ العقد.

أھمیة البحث:

تكمن مشكلة البحث في دراسة مدى تأثیر الظروف 
الطارئة في إجارة األعیان، في الفقھ اإلسالمي 
والقانون المدني الكویتي، في ظل ظروف وباء 

.COVID-19 فیروس كورونا المستجد

مشكلة البحث:
إن الھدف من ھذا البحث ھو:

1- تصنیف فیروس كورونا المستجد 
(COVID-19)، باعتباره سببًا لإلجراءات 

االحترازیة ظرفًا طارئًا أو قوة قاھرة، وبیان حالة 
انعدام تأثیره على إجارة األعیان.

2- تفصیل الرأي الفقھي والقانوني لتأثیر ھذه 
الجائحة على عقَدْي اإلیجار السكني والتجاري. 

أھداف البحث:
اعتمد البحُث المنھَج الوصفي بما یشمل من المناھج 

االستقرائیة واالستنباطیة، عبر تتبع موضوع 
استحقاق أجرة األعیان في الظروف الطارئة في 
مظانِّھ الفقھیة والقانونیة، وجمع وترتیب مادتھ 

العلمیة، ثم استنباط حكمھ الشرعي وتوظیفھ في وباء 
.COVID-19 فیروس كورونا المستجد

منھج البحث:

الملخص:
منــذ تفشــي وبــاء فیــروس كورونــا المســتجد COVID-19 وإعالنــھ وبــاء عالمی�ــا، حســب منظمــة الصحــة العالمیــة، ومــا ترتــب علیــھ مــن قیــام دولــة الكویــت بإجــراءات احترازیــة لتطویــق ھــذا الوبــاء، 
ــا إذا كان مــن حــق المســتأجر أن یطالــب بتخفیــض األجــرة، أو منحــھ خیــار فســخ  مــن فــرض الحظــر الجزئــي، وإغــالق المحــالت التجاریــة، وتأثیــر ھــذا األمــر علــى الجانــب االقتصــادي، بــرز تســاؤل عمَّ
العقــد، خصوًصــا مــع عــدم انتفاعــھ فــي ھــذه المــدة، وھــل مــن حــق المؤجــر فــي ھــذه الحالــة فســخ العقــد وإخــالء العیــن المؤجــرة؟ وھنــا بــرزت نظریــة الظــروف الطارئــة، ومــا یقابلھــا فــي الفقــھ اإلســالمي 

من نظریة الضرورة أو العذر أو الجوائح؛ لترسم لنا مالمح العالقة التعاقدیة بین المؤجر والمستأجر في ظل ھذه الظروف. 
وقــد تنــاول ھــذا البحــث الجانــب التطبیقــي لنظریــة الظــروف الطارئــة، وأســقطھا علــى عقــد إجــارة األعیــان بشــقیھ- الســكني والتجــاري- إبَّــان انتشــار فیــروس كورونــا المســتجد COVID-19، وبیَّــن 
البحــث أن انتشــار ھــذا الفیــروس ومــا تبعــھ مــن إجــراءات الدولــة االحترازیــة یُعــد ظرفًــا طارئـًـا فــي بعــض الحــاالت، وفــي أحیــان أخــر یُعــدُّ مــن قبیــل القــوة القاھــرة، وقــد ال یؤثــر علــى العقــد حســب 

مناط الحكم في كل صورة، مقارنًا ذلك بالقانون المدني الكویتي. 
الكلمات المفتاحیة: كورونا، الظروف الطارئة، نظریة، اإلجارة. 

د. وسن سعد الرشیدي
األستاذ المساعد-قسم الفقھ وأصول الفقھ بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة-جامعة الكویت

(COVID-19) أثر نظریة الظروف الطارئة في إجارة األعیان على جائحة فیروس كورونا المستجد
دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الكویتي

عقود اإلیجار السكنیة والتجاریة إنموذجا
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قـــواعـــــد الضــــرورة
ودورها في معالجة الواقع الفقهي لجائحة كورونا 

د. بندر مناحي عريج المطيري
قســـم الفقـــه وأصـــول الفقــه 

كليـــــة الشريعــــة والـــدراســــات اإلســـالمية

علـــم القواعد الفقهية تميز بمقدرته على مســـايرة مســـتجدات األمـــة ونوازلها في كافة العصـــور، وبخاصة فيما 
ت بالمســـلمين بسبب جائحة  يتعلق بالتأصيل لنوازل وباء كورونا، فقد ســـاهم في معالجة الكثير من النوازل التي ألمَّ
كورونـــا، وقد تنـــاول هذا البحث كيفية إســـهام قواعد الضرورة خصوصا في اســـتنباط بعض األحكام الشـــرعية لبعض 
المســـائل الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا، وتم االســـتدالل على ذلك ببعض المسائل الفقهية التي جرى توزيعها 
على قواعد الضرورة التي تضمنها البحث، ثم كانت الخاتمة والتي ضمنت نتائج البحث وتوصياته المقترحة. مســـتخدماً 

عدة مناهج علمية توصل إلى المطلوب كان على رأسها المنهج الوصفي واالستقرائي، والمقارن، واالستنباطي.

يسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف منها:
١ - تحريـــر أهم قواعد الضرورة، المتعلقة بالوقاية من األوبئة 
والجوائح، مع اإلرشـــاد إلى التدابير الشـــرعية التي تضمنتها 
الشريعة اإلسالمية في جانبها القاعدي، والتي تسهم في 

الوقاية من األوبئة الفتاكة. 
٢- إبـــراز كمـــال الشـــريعة اإلســـالمية وســـعتها ومرونتهـــا 
وصالحيتها لكل زمان ومكان، وضبطها لحركة اإلنسان؛ ببيان 
ـــاٍت قاضية برفـــع الحرج وتنزيـــل أحكام  ز بـــه من ُكليَّ مـــا تتميَّ
الحاجيات على أحكام الضرورات، وســـن الرخص واألعذار التي 
التكليـــف وعـــدم  الحـــرج  ورفـــع  التخفيـــف  مبـــدأ  تجســـد 

بما ال يطاق.

ملخــص البحــث

أهداف البحــــث:

يعتمد البحـــث في الوصول إلى أهدافـــه المتوخاة على 
عدة مناهج علمية، تتمثل في اآلتي: 

المنهج الوصفي، واالستقرائي، والمقارن، واالستنباطي.  

منهج البحث:

١- إن الشـــريعة االسالمية تتســـع للعمل بالمحظور في حال 
االضطرار طالما الضرورة متحققة ومنضبطة، ولم يقصد منه 

التشهي والعبث.
٢- إنـــه ال غنـــى للفقيـــه والمفتي عـــن التكييـــف األصولي 
والتقعيـــد الفقهـــي لنـــوازل جائحـــة كورونا حتى يتســـنى 

الوصول فيها لحكم صحيح.
٣- كشـــفت الدراســـة عن بعض األحكام الفقهية التي كان 

لقواعد الضرر أثر واضح في تقريرها.
٤- أوجبـــت الشـــريعة اإلســـالمية علـــى ولي األمـــر اتخاذ كل 
التدابير التي تحد من انتشـــار الوباء حفاًظـــا على األرواح من 

الهالك, إال أنه ال يجوز الزيادة على القدر الدافع للضرورة.
٥- االستفادة من ريع الوقف لتأمين حياة الناس والمحافظة 
على معيشـــتهم الكريمة، ولو استدعى األمر تعطيل شرط 
الواقـــف ثم يعـــود ألصله عنـــد ارتفـــاع موجبه، وهـــي حالة 

الضرورة المتعلقة بجائحة كورونا.
٦- يجـــوز لولـــي األمـــر تســـعير األدوات الوقائيـــة والعالجيـــة 
المتعلقة بفيروس كورونا، باعتبـــار أن ما تتوقف عليه صحة 

اإلنسان أو منفعة أعضائه من آكد الضرورات.
٧- يجـــوز تجربـــة لقاح كورونا على البشـــر إذا ترّتـــب على ذلك 
الحفاظ على حياة اإلنســـان أو منفعـــة أعضائه، وهذا مرتبط 
بالحفاظ على إحدى الكليات الخمس، فيكون جائزا للضرورة.

أهـــم النتائـــج :

نظراً لما كشفت عنه الدراسة من أهمية القواعد الفقهية 
ودورهـــا في اســـتنباط أحكام كثيـــر من النـــوازل، فال بد من 
العمل على إعـــداد جيل من طالب العلـــم متخصص، يملك 
مـــن األدوات االجتهادية ما يؤهله للنظـــر في أحكام النوازل 

الفقهية.

التوصيـــات:

للتواصل مع الباحث:

◀ اإلنصــــــــــاف للمــــرداوي       ◀ المجمـــــــــوع للنـــــــووي
◀ بدائع الصنائع  للكاساني      ◀ قواعــــد الفقه للبركتي

◀  المـــوافقــات للشاطبي 
◀ المنثور في القواعد الفقهية للزركشي
◀ شــــــرح القـــــواعد الفقهـيـــــة للـــــــــزرقا

قائمة المراجع والمصادر:

A-Bandar86@hotmail.com
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Applying GIS and Text Mining Methods to Twitter Data to Explore 
the Spatiotemporal Patterns of Topics of Interest in Kuwait 

Muhammad Almatar, Huda Alazmi , Liuqing Li and Edward Fox
Geography Department / College of Social Sciences

This study analyzes the content of tweets in Kuwait for a spatiotemporal exploration of the main topics of
interest. Tweets from nearly 120 areas in Kuwait over a 10-month period collected and analyzed. The results
indicate that religion, emotions, education, and public policy are the most popular topics of interest in Kuwait.
People post more tweets regarding religion on Fridays and tweets about policy and education on weekdays.
Also, people tweet about emotional expressions more often on weekends. From the spatial perspectives,
spatial clustering in topics occurs across the days of the week.

IIntroduction
Social media services hold massive quantities of
data, offering insights into human behavior, interests,
and activities. Twitter is considered a valuable
source of information for monitoring the public’s
opinions, feelings, or reactions towards events. It
allows for users to share “what is happening” at
almost any location or time, instantaneously, via
communication devices, such as smartphones,
tablets, and laptops. This creates a huge spatial and
temporal corpus of worldwide events.

Results
• There was a relationship between the

number of tweets and the population size in
each area.

• We found that the size of a residential area
and land use clearly affects the difference in
the number of tweets.

• Economic aspects, such as land value also
play a role in tweet volume variation from
one city to another.

• Age of development discrepancy in tweet
volume from one area to another.

• The total number reaches peaks over
weekend days more than weekdays.

• We found there is indeed a spatial clustering
of topics of interest in Kuwait’s urban area.

MMethods
• This study focused upon collecting tweets

from within 120 areas, each with a 0.80 km
radius.

• Six million tweets were preprocessed to
remove noisy data, enhance data quality,
and improve keyword generation and
analysis results.

• Two million tweets were incorporated in
Term Frequency–Inverse Document
Frequency (TFIDF) for top 1000 keywords.

• Spatial Visualization and point density
analysis were used for collected tweets.

• Spatial Autocorrelation Analysis was
employed to understand the spatial
distribution.

References  (Arial  20-24)
•

RResearch QQuestions
1. What are the primary topics of interest for Twitter

users in Kuwait?
2. What are the spatiotemporal distributions for the

typical topics of interest in Kuwait?
3. Are there any spatial patterns on topics of

interest distributions across days of the week in
Kuwait? Conclusion

The topics that are related to religion, emotion,
education, and policy are the four most popular
topics of interest in Kuwait. From spatial
perspectives, the results reveal that there is
spatial clustering in topics of interest across the
days of the week in Kuwait’s urban areas. The
result helps to explain that location
characteristics play a critical role in “what the
people think”.
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( 2002)و ( 1985)الكويت بين عام التطور المساحي لألراضي الزراعية لمنطقتي الوفرة والعبدلي بدولة 
(2018)و 

(  Landsat 5 , 7)بتحليل األقمار الصناعية ( NDVI)خالل حساب مؤشر الغطاء النباتي من 
قمبرأحمد حسين حسين 

قسم الجغرافيا/ كلية العلوم االجتماعية 

تمهيد
ودولةالعربيالخليجوباألخصالعربيالوطنفيالزراعيةاألنشطةعلىالقائمالدولةاقتصاد

اهتمام.نموهاووتطورهابقائهاعلىالنفطعلىتعتمدالتيللدولالمهمةالقضاياأكبرمنتحديًداالكويت
التشريعاتوالقوانينوظهرت،والسمكيةالزراعيةللثروةخاصةهيئةتنشئجعلهابالزراعةالكويتدولة

.الكويتبلديةإلىعليهااإلشرافأنيطالتيالزراعيةوالمناطقوالمزارعينبالزراعةالخاصة
نموزادللحائز،الزراعيةالحيازاتمنزادوالحيوانيةالزراعيةباألنشطةالكويتدولةاهتمام
شمالها،فيليوالعبدالكويت،دولةجنوبفيالوفرةمنطقتيفيخاصةزمنيًا،فعليًاالمزروعةالمساحات

رفعمماة،المختلفالدولإلىالوارداتفيوالزيادةأنواعه،بمختلفالزراعياإلنتاجفيزيادةصاحبهمما
ماتاألزفيخاصةالكويتدولةاستقرارعلىيؤثرماوهو.األرباحوصافيالكويتدولةعائداتمن

لألسواقالمحليينالمزارعينودعم،19كورونافيروسانتشارمثلوالطبيعيةالسياسيةوالكوارث
.المتنفذينالتجارنشرهالذيالغالءلكسررخيصةبأسعارالتعاونيةوالجمعيات

النتائج
الزمنمرورمعالمكانيةبالزيادةأخذت(الكويتدولةشمال)العبدليمنطقةبأن  الدراسةنتائجأظهرت
أظهرتكما.2018و2002و1985عاممنذبالتوسعالمنطقةتلكفيالزراعيةاألراضيوبدأت
وبدأتمنالزمرورمعالمكانيةبالزيادةأخذت(الكويتدولةجنوب)الوفرةمنطقةبأن  الدراسةنتائج

.2018و2002و1985عاممنذبالتوسعالمنطقةتلكفيالزراعيةاألراضي
جنوبهافيرةوالوفالكويتدولةشمالالعبدليمزارعفيالزراعيةالحيازاتبأن  الدراسةنتائجأشارت
2017،2018عاميفيكبيرةقفزةوقفزت،2018إلى2002األعوامبينتصاعديًابشكل  زادت
الزراعيةاتالحيازعددارتفاعصاحب.الزراعيةللثروةالعامةللهيئةفيالمتوفرةاإلحصائياتحسب

.متصاعدمنحنىأخذتوالتي(والمحمية،الحقلية)الفعليةالمزروعةالمساحات
يشيروالذيمعتدلةقيمإلى(0.5إلى0.2)بينمايتراوحالذي(NDVI)النباتيالغطاءمؤشريدل
تشيرينمابالزراعية،المحاصيلأوالعشبيةواألراضيالشجيراتمثلنباتيغطاءوجودأوإنتاجإلى
أويةواالستوائالمعتدلةالغاباتفيتوجدكالتيكثيفنباتيغطاءوجودإلى(0.9إلى0.6)القيم

مناطقظهورعلى(أقلأو0.1)النباتيالغطاءيشيربينما.نموهاذروةمرحلةفيالمحاصيل
.الثلوجأوالرمالأوالقاحلةالصخور
إلى-0.21)نبيماتراوحالذيالنباتيالغطاءتغيرإلىالعبدليمنطقةفيالنباتيالغطاءمؤشرأظهر
غطاءالمستوىتحسنعلىيدلمما(العبدليمزارع)العبدليمنطقةعلىكبيرةمساحةفي(0.51
.الزراعيةالمحاصيلأوالعشبيةواألراضيالشجيراتبينالنباتي
إلى-0.21)بينماتراوحالذيالنباتيالغطاءتغيرإلىالوفرةمنطقةفيالنباتيالغطاءمؤشرأظهر
ءالغطامستوىتحسنعلىيدلمما(الوفرةمزارع)الوفرةمنطقةعلىكبيرةمساحةفي(0.47
.عبدليالمنأقلبشكلولكنالزراعية،المحاصيلأوالعشبيةواألراضيالشجيراتبينالنباتي

الخاتمة
التياتوالتشريعالقوانينسنخاللمناألخيرةاآلونةفيالزراعيالقطاعفيالكويتدولةاهتمت
راعيةالزالمحاصيلزيادةفييرغبونالذينالمزارعينآلالفالزراعيةالحيازاتزيادةفيساهمت
.اإلمكاندرقالذاتيواالكتفاءالغذائياألمنوتحقيقالداخليةاألسواقوتحريكالزراعياإلنتاجوزيادة
يينالصناعللقمرينالفضائية(الصور)المرئياتاستخدامخاللمنالفرضيةهذهصحةتأكدت

Landsat)األمريكيين Landsat)و(5 منطقتينأهمفيالزراعيةالمساحاتتطورأظهرااللذين(7
لغطاءامؤشرقياسخاللمنجنوبها،فيوالوفرة،الكويتدولةشمالفيالعبدليوهمازراعيتين
ألعوامابينمطردةبصورةالمنطقتينهاتينفيالخضراءالمساحاتزيادةأظهرالذي(NDVI)النباتي
.2018و2002و1985
لإلحصاءلمركزيةااإلدارةتنشرهاالتيالسنويةالرسميةباإلحصائياتالفضائية،المرئياتنتائجدّعمت
والمساحاتعيةالزراالحيازاتنسبةزيادةبيّنتوالتيالسمكيةوالثروةالزراعيةللثروةالعامةوالهيئة

.(2002،2018)متوفرهوماحسبلنفسالفعليةالزراعية

Husain.qambar@grad.ku.edu.kw – 69636369 - @Husain_Qamber

أهداف الدراسة 
وهماتالكويدولةفيزراعيتينمنطقتينأهمفيالنباتيالغطاءحجمقياسإلىالدراسةهدفت•

فيلتوسعاعنهينتجوالذيالزراعيةاألراضيزيادةعلىيؤثرانواللذّينوالعبدليالوفرةمنطقة
رباحأمنويزيداقتصاديًا،الدولةإيراداتمنيرفعمماوالسمكي،والحيوانيالزراعيالنشاط
.الحائزودخل

التيفعليةالاإلحصائياتمعوالجنوبالشمالفيالكويتدولةمزارعبينالمساحيالتحليلمقارنة•
تغاللاسمدىلمعرفةوالسمكيةالزراعيةللثروةالعامةوالهيئةلإلحصاءالمركزيةاإلدارةتوفرها
مزارعالمساحةحجمارتفاعمعمقارنتهاوالعبدليالوفرةمزارعبينالمزروعةالفعليةالمساحة
.الفضائيةالمرئياتعلىالظاهرة

الدراسةمنهج
Satellite)الفضائيةالمرئياتالدراسةاستخدمت Images)النطاقاتتحليلبغية(Bands)

Landsat)الندساتالصناعيةللقمرالفضائيةالمرئياتتتضمنهاالتي 7 ETM+ C2 L2)و
(Landsat 5 TM C2 L2)و(1985)األعوامبينالزمنيةالمقارنةأجلمنمتًرا،(30)بدقة
قعهاموعلىمجانيةبصورةاألمريكيةالجيولوجيةالمساحةهيئةتوفرهاوالتي(2018)و(2002)
(usgs.gev).

:كالتاليالصناعيالقمرحسبالرياضيةالمعادالتالدراسةاعتمدت

Landsat 4-7, NDVI = (Band 4 – Band 3) / (Band 4 + Band 3)

Raster)الخلويةالحسابأداةالدراسةاستخدمت Calculator)برنامجفي(QGIS 3.20)
فيحةالمساقياسأداةالدراسةاستخدمت.إدخالهاتمالتيالنطاقاتعلىالرياضيةالمعادالتإلجراء
QGIS)برنامج المكانيرالتغيّ حجممدىلقياسآنفًاالمذكورةاألعوامحسبزمنيًامرئيةلكل(3.20
دولةوبجنالوفرةومزارعالكويت،دولةشمالالعبدليمزارع:وهمامربعبالكيلومترالموقعينبين

.الكويت
زراعيةالللثروةالعامةوالهيئةالمركزيةاإلدارةمنالمستقاةاإلحصائياتعلىالدراسةاعتمدت

.الرسميّ موقعهماعلىالمتوفرةالرسميةالنشراتحسب،2018إلى2002األعوامبينوالسمكية
المساحيالتطورمعمقارنتهاثمومنبيانيةرسوماتفياإلحصائيةالبياناتبتمثيلالدراسةقامت
QGIS)برنامجفيالفضائيةالمرئياتمخرجاتمناآلتي 3.20).

والوفرةالكويتدولةشمالفيالعبدليوهمازراعيتينمنطقتينأهمفيالكويتدولةفيالنباتيالغطاءتغيرمدىقياسإلىالدراسةهدفت:الملخص
برنامجفيالمتوفرةالقياسأداةاستخدامعبرمربعبالكيلومترالمساحةوقياس.(7)،(5)الندساتالصناعيةاألقمارباستخدامزمانيًاجنوبهافي
(QGIS منالمطردة،الزيادةفيآخذة(2018)،(2002)،(1985)أعوامبينوبالتحديدزمنيًاالمنطقتينبينالمقارنةأن  إلىالدراسةتوصلت.(3.20

المرئياتتحليلنمالناتجةالمساحيةالزيادةالدراسةقارنت.وزمانيًامكانيًاواتساعهالنباتيالغطاءحجملحساباستخدمتالتيالرياضيةالمعادالتخالل
المزروعةحةوالمساالزراعيةالحيازاتلتطوروالسمكيةالزراعيةللثروةالعامةوالهيئةلإلحصاءالمركزيةلإلدارةالرسميةاإلحصائياتمعالفضائية
الحيازاتعددفياتقفزوجودإلىالدراسةتوصلت.الرسميةواإلحصائياتالفضائيةالمرئياتبينالظاهرةالتغيراتوانسجاممالئمةمدىلمعرفةالفعلية،
.العبدليمنطقةفيخاصةالفعليةالمزروعةالمساحاتحجمفيالزيادةجانبإلىوالوفرةالعبدليمنطقتيفيالزراعية

المراجع
• Annual Agricultural Statistics. (2019). Central Statistical Bureau State

of Kuwait.
https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=42&ParentCatID=4

• Annual Statistical Bulletin. (2018). Public Authority of Agriculture
Affairs & Fisch Resources.
http://website.paaf.gov.kw/paaf/satsoad/Annual_2018-2019.pdf

• Kshetri, Tek. (2018). NDVI, NDBI & NDWI Calculation Using Landsat 
7, 8. https://www.linkedin.com/pulse/ndvi-ndbi-ndwi-calculation-using-
landsat-7-8-tek-bahadur-kshetri/

تنويه وشكر
،يبيالعتعبيدد.أالقسمرئيسوخاصةالجغرافياقسمفياألعزاءالدكاترةجميعأشكر•

محمدوالدكتور،(RS)بُعدعناالستشعارمجالفيالمتخصصالسهليمحمدوالدكتور
يبذلونهولمامنهمتعلمتهلما(GIS)الجغرافيةالمعلوماتنظممجالفيالمتخصصالمطر
.مجالهمافيجهودمن

.كلهاوليسالبحثمراجعمنجزءذكرتمالمساحةلضيق•

السنوات (الوفرة)المساحة الزراعية القمر الصناعي
1985 47.995 km² Landsat (5)
2002 189.979 km² Landsat (7)
2018 276.676 km² Landsat (7)

السنوات (العبدلي)المساحة الزراعية القمر الصناعي
1985 128.658 km² Landsat (5)
2002 198.854 km² Landsat (7)
2018 300.268 km² Landsat (7)
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Spatial Distributions of Water Quality Indicators in Coral 
Reef Communities Around Qaruh Island

Nasser Alhousaini
Department of Geography, College of Social Sciences, Kuwait University

Measuring water quality and changes in coral reefs communities is an important aspect of the marine environment. Recently observations of water quality indicators became possible with modern instruments, remote sensing and
spatial analysis methods. Using these techniques can assist marine communities to understand the marine environment more fully and therefore contribute to saving and maintaining these valuable communities. Accordingly, The aim
of this study was to estimate water quality indicators around Qaruh Island, Kuwait, by measuring five types of indicator: pH, dissolve oxygen (DO), sea surface temperature (SST), total dissolve solid (TDS) and salinity using in-situ
measurements and Landsat-8 images. Statistical models were investigated to evaluate water quality parameters by comparing field measurements with provisional aquatic reflectance product for the Landsat-8 OLI (L8PAR) bands and
band rationing products. The pH demonstrated a significant relationship with one of band rationing products (B1/B3), whereas other indicators exhibited an insignificant relationship with L8PAR.

Abstract

Introduction
Marine environments face many challenges due to increasing anthropogenic
activities and the climate change consequences that disturb ecosystems by
changing seawater constituents, such as pH, sea surface temperature (SST),
dissolved oxygen (DO), total dissolved solid (TDS) and salinity. This marine and
coastal disturbance affects marine organisms and habitats, especially coral reefs,
in many aspects including the reduction of biodiversity and habitat degradation. The
southern side of Kuwaiti territorial waters hosts coral reef communities that support
various marine species. The aim of this study was therefore to map the spatial
distribution of water quality indicators in coral reefs communities surrounding Qaruh
Island (south of Kuwait) based on field measurements and remotely sensed data.
Mapping these water indicators will provide insights about applying spatial analysis
when characterizing the coral reef niche for the marine scientific community.
Moreover, estimating the relationship between in-situ data and remotely sensed
data using statistical analysis provides substantial questions for future research.

Study Area
- The study area is about a square kilometre and approximately 37 km from the

coast in the south of the Kuwaiti territorial waters between coordinated of
48°46'35.10" East and 28°49'3.06" North around Qaruh Island.

- The island is surrounded by coral reefs that exhibited a high tolerance to
environmental stressors.

- These coral reefs are among the most important, diverse and largest coral
reefs in the Arabian Gulf, extending up to 550 m offshore from the island, 1.3
km long and up to 600 m wide.

Methodology

30 different sites were collected around Qaruh Island at coral reef sites

Sit_ID Date SST pH TDS_ppm Sal_psu Press_psi D.O_Percentage

1 2020/03/05 18.71 8.12 30160 40.55 14.815 16.8

2 2020/03/05 18.72 8.13 30140 40.53 14.816 16.7

3 2020/03/05 18.67 8.12 30160 40.55 14.811 16.5

4 2020/03/05 18.67 8.13 30150 40.53 14.810 16.6

5 2020/03/05 18.93 8.13 30210 40.63 14.802 17.5

pH

D.O Sal.

SST TDS

Landsat-8 provisional aquatic
reflectance (L8PAR) were used
to assess water quality indicator
surrounding Qaruh island.
Statistical median values were
extracted within limits of the
domain range for each band.

Regression Analysis

Visible Bands

Universal Kriging (UK) method were applied for the spatial 
distribution of the indicators.

Band Rationing

- The highest r2 rate of band was used to model reflectance values
distribution using the regression analysis function by raster calculator.

- The band rationing of B1/B3 presented the strongest relationship with
the pH in-situ.

- The output of modelling regression analysis exhibited a significant
relationship with the pH in-situ datasets.

Results

Conclusion

Water Quality Indicators

Band 1

Band Rationing

B1/B3 (r2=0.88)

pH

Band 3

Indicators Min Max Mean RMSE

pH 8.116 8.195 8.136 0.0076
D.O 1.152 1.237 1.183 0.0117

Salinity 40.469 40.664 40.58 0.0293

SST 18.633 19.558 18.915 0.117

TDS 30109.3 30237.4 30180.3 20.19

pH Regression Analysis function pH UK Modelling
The accuracy of the UK model was 

estimated by observing the RMSE value.
RMSE 

Accuracy

Spatial Interpolation

Water quality in-situ measurements

Landsat-8 Data Statistical Analysis

Studying the marine water quality in coral reefs communities enables us to draw new insights that deserve further research.
Coral reefs influence the water quality indicators due to chemical and biological activities. By assessing water quality, better
understanding of how we keep coral reef communities safe can be achieved. In-situ data provides important values to
predict and understand the distribution of water indicators. These data are very important for conducting prediction models
about the study area nature. The quality of prediction requires statistical analysis models that estimate the relationship
between remote sensing data and in-situ data. Both the L8PAR and UK demonstrated an insignificant relationship with the
water quality indicators, except for the pH indicator. Statistical regression analysis exhibited a significant relationship
between B3, band ratio products and the pH indicator. To the best of my knowledge, previous research that studied the
relationship between pH and L8PAR in a marine environment was lacking. Thus, it will be interesting to research the actual
relationship between pH and OLI bands in Kubbar and Um-Almaradem islands.

Spatial Interpolation (RMSE Value) Regression Analysis (r2 Value) pH indicator mapping between regression analysis function and UK modelling
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Objectives

- Measuring the water quality indicators in the coral reefs communities.
- Estimating the accuracy of the spatial interpolation method for water quality

distribution.
- Investigating the relationship between reflectance in visible bands and the water

quality indicators.
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Study area
• The coastal zone of Sulaibikhat Bay, located in the southeast of

Kuwait Bay, are flat, low, and consequently vulnerable to the potential
sea level rise (SLR).

• It is located between 29.19°- 29.23°N and 47.49°- 47.54°E and its
coastline extends 21 km, from Kuwait Free Trade Zone in the eastern
area to Ras Eshareg marine headland in the west.

Objectives
The main objective of this project is to establish an accurate DEM layer
for Sulaibikhat Bay coastal zone within sub-meter accuracy that can be
reliable to monitor sea-level rise and climate change in this region.

Methods
• In-situ data: Control points with x, y, z values were collected by GNSS 

survey in the Sulaibikhat Bay coastal zone.
• Spatial analysis: Deterministic and stochastic interpolation techniques 

were applied in ArcMap software to produce DEMs from control points.
• Assessment: The accuracy of DEM layer derived from spatial 

interpolation techniques was compared to the ASTER satellite GDEM v3 
using root mean square error (RMSE). 

Fig 1. 3D control points distribution 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Establishing Digital Elevation Model Geodatabase Using 
GNSS Data and Spatial Interpolation Techniques

Student Name: Mansour Alhasawi, Supervisor: Dr. Mohammad Alsahli
Kuwait University , College of Graduate Studies 

Results
• Accurate elevation data were generated with 956 control points.
• The vertical and horizontal accuracy DEM geodatabase were 48 cm and

30cm, respectively.
• The RMSE of DEMs derived from spatial interpolation techniques for the

study area was less than a meter.
• Radial basis function (RBF), (Spline with tension) is the optimum spatial

interpolation model to create accurate DEM geodatabase for plane
lowland coasts in Kuwait.

Conclusion
• This study produced a DEMs geodatabase of the Sulaibikhat Bay

coastal zone, which will help researchers and those interested in
monitoring sea-level rise and climate change in this region.

• This low vertical and horizontal error makes the DEM valuable in
studying sea-level rise effects on the coastal environment of
Sulaibikhat Bay compared to the ASTER satellite GDEM v3.

Acknowledgements
The student wants to thank the supervisor, Dr. Mohammad Alsahli for his support,
which helped to increase my thinking and research skills.

Interpolation method Model
RMSE

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
IDW 0.86 1.07 1.12 1.02

RBF

Completely Regularized Spline 0.77 0.87 1.07 0.95
Spline with Tension 0.74 0.84 1.06 0.95

Multiquadric 0.74 0.84 1.05 0.96
Inverse Multiquadric 0.78 0.88 1.08 1.07

Thin Plate Spline 0.74 0.87 1.07 1.23

Ordinary 
Kriging

Stable 0.82 1.00 1.12 0.94
Circular 0.82 0.86 1.12 0.90

Spherical 0.82 0.85 1.12 0.90
Teraspherical 0.82 0.85 1.12 0.90

Pentaspheriacal 0.82 0.84 1.12 0.90
Exnential 0.82 0.84 1.12 0.94
gaussian 0.82 1.01 1.12 0.94

Rational quadratic 0.83 0.85 1.11 0.91
Hole effect 0.85 1.04 1.14 0.94
K-Bessel 0.82 1.00 1.12 0.94
J-Bessel 0.83 1.04 1.12 0.94

Introduction
A Digital Elevation Model (DEM) is used to represent the Earth

surface topography using equal grid cells illustrating x, y, z values. The
DEM is an important means in studying and analyzing the Earth's
surface terrain, such as slope, and drainage network, which are
essential variables for several applications, such as sea-level rise
simulation and flood risk assessment. In this study, the Global
Navigation Satellite Systems (GNSS) through Precise Point Positioning
(PPP) solution and spatial interpolation techniques were used to
establish an accurate DEM layer of Sulaibikhat Bay coastal zone that
can be a valuable source for sea-level rise studies of this area. The
overall RMSE of DEM derived from spatial interpolation techniques for
the study area was less than a meter, and the horizontal error was 30
cm. This very low amount of vertical and horizontal error makes the
DEM very valuable in studying sea-level rise effects on the coastal
environment of Sulaibikhat Bay.
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Abstract
This study assessed the knowledge management (KM) 
maturity level of the Kuwait Oil Company (KOC) and 
compared the same between the entire company and the 
operational departments. Furthermore, it investigated the 
relationship between the KM maturity level and the 
company’s performance and innovation. For this purpose, 
a survey-based method was used to collate quantitative 
data. The study adopted the Asian Productivity 
Organization (APO) to assess the KM maturity level. The 
study was based on a sample of 368 KOC employees. 
The results showed that the KOC’s KM maturity level was 
at level three and that the KOC’s departments were at 
levels three and four. The results also indicated that the 
KM maturity level positively impacted organizational 
innovation and performance and that KM had a role in 
promoting them. The most critical dimensions affecting 
innovation and performance were found to be the learning 
and KM outcome dimensions. The current research is 
expected to positively contribute to the existing literature 
as it was the first study to be conducted in Kuwait that 
assessed KM maturity levels using the APO framework.
Through the KOC, it showed the importance of KM 
maturity level assessment in identifying KM 
implementation gaps.

Results
Based on the APO framework, the KOC was found 
to be at the introductory or expansion level of KM 
maturity. Shamia et al. (2018) and Khatibian et al. 
(2010) asserted that the third level of KM maturity is 
a transitional stage in the implementation of KM, 
whereby the organization starts to accomplish 
notable achievement in its productivity and growth. 

The results also clearly showd that the level of KM 
maturity varied for the various departments of the 
KOC. Gas and Exploration were more mature in 
terms of KM than Drilling, Export and Marine, and 
Production.

This study’s findings revealed that the level of KM 
maturity was strongly related to organizational 
performance and innovation. 

Objectives
This study is guided by the following research objectives:
(a)To assess the KOC’s level of KM maturity;
(b) To compare the respective levels of KM maturity of the 
KOC’s operational departments;
(c)To investigate the relationship between the KOC’s level 
of KM maturity and its organizational innovation;
(d)To investigate the relationship between the KOC’s level 
of KM maturity and its organizational performance.

Methodology
A survey method was chosen to assess the level of 
KM maturity of the KOC and investigate how the 
maturity level was related to innovation and 
performance. The target population comprised the 
KOC’s employees. Five company departments were 
invited to participate in the research: Drilling, Export 
and Marine, Exploration, Production, and Gas. The 
researcher used convenience sampling to recruit 
both male and female employees with at least one 
year’s experience and a bachelor’s degree (or 
equivalent) or above. 
Data were collected through a web-based 
questionnaire. The questionnaire consisted of 59 
close-ended questions based on the APO 
framework. 
A link was sent a link to the head offices of the five 
departments via e-mail, with a request for employees 
to complete it. Each department then distributed the 
questionnaire among their employees via their official 
e-mail addresses. Of the 368 employees asked to 
participate in the survey, 240 returned a completed 
questionnaire, representing a response rate of 65%. 

The study used Pearson correlation coefficients and 
Cronbach’s alphas to analyze the validity and 
reliability of the research instrument. Pearson 
correlation coefficients and multiple linear regression 
methods were employed to indicate how KM maturity 
affects organizational innovation and performance. 
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
software was used to statistically analyze the 
collected data. 

Recommendations
A clear and well-thought-out strategy needs to be 
implemented to bridge the gaps identified in this 
study. This may be achieved by integrating, 
transferring, and sharing lessons learned and best 
practices and making them accessible for the entire 
organization. 

Apart from the role played by the KM maturity 
assessment in identifying gaps in KM 
implementation, it was evident in the KOC that the 
level of KM maturity can be used as an internal 
benchmarking tool to identify the KM maturity of the 
various departments. 

KM is a dynamic process, making it crucial for 
organizations that implement it to regularly assess 
their KM practices, identify any gaps, and ensure that 
KM initiatives are associated with an implementation 
roadmap. Ramadhani et al. (2012) suggested that 
organizations should assess their KM implementation 
on an annual basis.

Dimension Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Perceptions about Process 6 30 20.57 4.08

Leadership 6 30 20.72 4.09

People 6 30 20.58 4.31

Knowledge Processes 6 30 20.34 4.25

Technology 6 30 20.28 4.21

Learning 6 30 20.11 4.07

KM Outcomes 6 30 20.15 4.21

Maturity 42 210 142.75 26.45

149.50

144.00

151.93

136.99

140.88

144.65

ExplorationDrillingGasProductionExport & MarineOther

KM Maturity
Level

Organization
al Innovation

Organizational 
Performance

Pearson’s correlation coefficient 0.846** 0.875**

Sig. (2-tailed) <0.001 <0.001

N 240 240

Figure 2. Levels of KM maturity in the APO framework (APO, 2010).

Table 1: KM maturity assessment: results for the KOC (N=240)

Table 2: Pearson’s correlation coefficient between the level of 
KM maturity performance and innovation (N=240)

Figure 3. The results of the KOC’s operational departments’ KM 
maturity levels

Figure 1. The APO framework (APO, 2010).
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ABSTRACT:

INTRODUCTION:

• It was found that 30% of 

surveyed publishers 

publish e-books. 

• No correlation was found 

between publishers’ years 

in operation and the 

decision to produce e-

books. 

• Surveyed publishers use 

seven different e-book 

platforms. (See Graph.)

E-books are showing a global rise recently. The production of e-books entails several stakeholders: 

authors, publishers, libraries, selling outlets such bookstores/e-stores, and readers. Publishers stand 

in the middle, they link authors to the market, and knowing what they think of e-books is of 

paramount importance.

METHODOLOGY & SAMPLE CHOICE:

A questionnaire was designed. It included questions about publishers’ profiles, if publishers 

produce any e-books, and what future trends they have. It also had statements that tackle the 

drivers and barriers of e-books production, and used a 5-point Likert scale to further gauge 

the direction of the respondents’ of opinion.

There is no local association/union/syndicate for publishers in Kuwait. Finding the real 

number of commercial publishers was not a straightforward task. The Website of The Arab 

Publishers’ Association was consulted, and it was found that there are 25 publishers from 

Kuwait who are member in the Association, to whom the questionnaire was sent. 

RESEARCH OBJECTIVES: 

The research aims at finding out whether commercial publishers in Kuwait produce e-books, 

and what platforms they use produce them. It also investigates if there is a correlation

between publisher’s years of operation and the decision to produce e-books.

They research also aims at investigating the barriers that prevent or delay publishers from 

publishing e-books, and the drivers that promote them to publish e-books or consider doing so. 

REFERENCES:

• Gudinavičius, A., Šuminas, A. & Maceviciute, E. (2015). E-book publishing in Lithuania: The 

publisher’s perspective. Information Research, 20(2), paper 672. http://InformationR.net/ir/20-

2/paper672.html 

• Nilsson, S., Maceviciute, E., Wilson, T., Bergström, A., & Höglund, L. (2015, June). The tensions of e-

book creation and distribution in a small-language culture. Northern Lights: Film & Media Studies 

Yearbook, 13(1), 29-47. 

• Winston, B. (1998). Media,Technology and Society A History: From the Telegraph to the Internet. 

Routledge.

Winston (2003) came up with a model for the development and diffusion of communication 

technology. He pointed out that a technology is surrounded by supervening social 

necessities that accelerate its growth and diffusion. Yet it also faces the law of the 

suppression of radical potential that “ensures any new communication technology takes 

decades to be diffused.” (p. 13) 

These two conflicting forces that Winston proposed can be considered as accelerators or 

drivers that promote e-book adoption and prevalence, and the constraints or barriers that 

prevent or slow down e-book production. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK: 

RESULTS:

This study investigates the attitudes of Kuwaiti commercial publishers towards e-book 

publishing. It aims to find out what factors promote them to produce e-books, and what 

factors hinder them. 

It was based on Winston’s model for the development and diffusion of communication 

technology. A questionnaire was designed and distributed to twenty Kuwaiti commercials 

publishers who are members of the Arab Publishers’ Association. 

Publishers agree to almost all surveyed e-book production drivers. They are however deterred 

due to barriers, especially the ones related to readers’ preferences to printed books, and e-

book piracy. 

• Nine barriers preventing or delaying e-book adoption were investigated:

• Eight drivers promoting e-book adoption were investigated:

CONCLUSION:

• Publishers agree to almost all to barriers, especially the ones related to readers’ preferences 

to printed books, and e-book piracy. surveyed e-book production drivers. 

• They are however deterred due 
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Introduction
Individuals’ social media usage behavior has evolved from platforms that support participation, communication,
and information-seeking and sharing (Lomborg, 2017) to virtual communities that are predominantly addictive.
Social media addiction has become a phenomenon that needs attention. According to the Addiction Centre
(2021), social media addiction is “a behavioral addiction that is defined by being overly concerned about social
media, driven by an uncontrollable urge to log on to or use social media, and devoting so much time and effort
to social media that it impairs other important social activities.”
This research aims to understand an individual’s emotions when a decision to disconnect from social media is
made. Detachment from social media has several effects. These effects are investigated through two primary
measures: the mood measure (Roberts, 2004), and the fear of missing out (FOMO) scale (Przybylski et al.,
2013).

Significant of 
the study

Reserving time away 
from the digital world to 
fulfill personal needs is 

vital to mental health and 
self-development.

The current study 
demonstrates and reflects 
on the author’s personal 
experience after deciding 

to detach from social 
media. 

Helping individuals to 
learn about their social 
media usage, their level 
of technology adoption, 
and how social media 

affects their well-being. 

Methods
The self-experimentation method is a scientific method that allows the researcher to be an observer and subject
of their own study (Corti et al., 2015; Daskalova et al., 2017). Accordingly, it enables access, improves the
research questions, and reflects on a social phenomenon (Corti et al., 2015). The personal experiment enables
the researcher to experience the research topic’s positive and negative aspects (Roberts, 2012). This
methodology has been successfully used to investigate psychological problems, such as mood, health, and
sleep (Roberts, 2004, 2010, 2012; Daskalova, 2017; Xue & Desmet, 2019). Self-experimentation combines
insider knowledge, outsider freedom, and the motivation of someone who personally benefits from the
research (Roberts, 2012; Bray, 2020).

Conclusion
This project investigated social media detachment through self-experimentation measuring mood changes and
FOMO. The study found that emotions change during the first stages of detachment, with feelings of sadness and
reluctance witnessed. However, with changes in habitual behaviors, a decrease in negative emotions was
experienced. This study has significant implications for understanding social media usage. Investigating the
impact of social media use on emotions is very relevant to the well-being of social media users. Thus, like any
habit that inhibits productivity or could be considered a distraction, it is important to examine an individual’s
tendency toward this habit by developing self-guided tools and techniques to help individuals break the tendency
to become attached to social media and prevent it from interfering with their daily life priorities.

Abstract
Social media offers an active digital environment for users. It enables people to create, share, comment, like, and post. It shifted the in-person communication to the digital world, building an online community This research aims to
understand an individual’s emotions when a decision to disconnect from social media is made. Detachment from social media has several effects. These are investigated through two primary measures: the mood measure and the fear of
missing out (FOMO) scale. A self-experimentation was conducted for four weeks, from March 2021 to May 2021. Daily records of mood changes were carried out through diary writing and a self-identifying survey. The findings of the
study documented a fluctuation in mood rates. Evidently, the mood rate fluctuates between the four weeks of experimentation, from a slightly sad mood in the first week to neutral in the fourth week. The reluctant/eager mood, however,
maintained its rate during the four weeks of study with a neutral to slightly eager mood. With the irritable/serene mood, there was huge change throughout the four weeks of study toward the positive mode of serenity. The decrease in
negative mood at the end of the experiment illustrates the changes that occur alongside habit-creating behavior. These findings and their implications are discussed in this research.
Keywords: social media, social media detachment, self-experimentation, mood scale, fear of missing out (FOMO)
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Figure 1. Mood rating during four weeks of the experiment Figure 2. FOMO average for four weeks
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Procedures
1) A diary was created on the first day of being disconnected from the author’s Twitter and Instagram

accounts. Writing a diary helped to report daily regarding mood and behavior. Each day, a written statement
regarding social media detachment behavior was documented. This qualitative method is beneficial because
it allows researchers to examine an event and experience in a neutral and spontaneous context (Bolger et al.,
2003).

2) A journal of two measures was reported daily to collect data regarding mood and the FOMO scale. The
records were collected daily to measure mood and behavior. The mood measurement was created to observe
mood flows (Roberts, 2004, 2010) during social media detachment, whereas the FOMO scale (Przybylski et
al., 2013) records the daily experience throughout disconnecting from the social networking sites.

Results
The mood fluctuates during the four weeks. the mood scale was used to monitor and detect mood ratings. The
results are shown in Figure 1. the FOMO scale show that the FOMO on friends, jokes, sharing thoughts, and
missing a planned gathering was slightly high during the first week. During the second week, FOMO on social
media activities became noticeable (Figure 2).

Limitations
• This study is based on one individual’s self-experimentation. While this method has provided value in 

investigating problems, such as anxiety, further research is recommended. 
• Future studies should focus on developing group experiments to provide more in-depth comparisons of

changes in emotions during the social media detachment period.
• Other emotion scales could be adopted to investigate social media detachment, including the social media

disorder scale (van den Eijnden et al., 2016).
• Extending the experiment duration for more than four weeks to gather in-depth data will enhance the

research results.
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Introduction 
The intersection between knowledge management (KM) and positive psychology is a research area ripe with
possibilities (Maslow, 1954). Researchers in the field of management have been examining issues of happiness,
wellbeing, and positivity for decades now. Happiness in general refers to a rational or emotional state of well-
being that can be defined by positive or pleasant emotions ranging from repose to intense joy. Happiness is
described as a feeling of satisfaction or contentment (Divjak, 2021). Researchers have noted that individuals
who possess a greater sense of well-being and satisfaction are more successful in their organization (Mat Khairi,
et al., 2020) and happier with their work-life balance. When individuals experience a greater sense of happiness,
their productivity and well-being increase as well. Consequently, the happiness that employees feel at work
might motivate them to improve the quality of their performance and promote positive job satisfaction and benefit
outcomes (Salas-Vallina, et al., 2018).
Factors that foster happiness in work environments have been extensively studied in the field of organizational
behavior, but they have rarely been approached from a knowledge management perspective. Knowledge
management process play a crucial role in promoting the positive psychology of an organization. Dutton &
Ragins (2007) state that high-feature communications with other individuals increase gladness and activity in
workers. The KM process arranges the modality of this connection. Sharing information requires collaboration,
and Harrison et al. (2006) highlight that a positive mood at work improves job performance and collaboration.
Previous studies have succeeded in revealing the role of workers’ happiness and its effect as an underlying
experience and feature of knowledge-sharing behavior (Chumg, 2015). Thompson and Heron (2005) explained
that the quality of understanding in the connection between knowledge employees and their directors may
create a positive variation that could assist stabilize levels of involvement, which are significant for knowledge
creation. In this context, Salas-Vallina et al. (2018) suggest that employees need to redistribute knowledge and
exchange conceptions in order to evolve their experience. Therefore, it would sound reasonable to assume that
workers who feel socially detached at work might experience feelings of resentment and that when workers get
to know their colleagues, everyone can better understand one other, which could result in work duties becoming
more dynamic in a comfortable environment (Salas-Vallina et al., 2018).
This research contributes to the study of happiness in knowledge management by assessing whether
Knowledge Management can be used to promote happiness and performance in school. The author suggests
that knowledge management can indeed elevate happiness and, in so doing, foster high levels of organizational
performance (Kianto, et al., 2016).

OObbjjeeccttiivveess
During the transition from physical to online learning that took place as a result of the COVID-19 crisis,
teachers faced moments of depression, frustration, and stress that prevented them from effectively
doing their work (MacIntyre, et al., 2020). The education sector extended a great deal of effort
developing strategies shared through training programs that were designed to promote positive
emotions, help teachers cope with stress, prevent burnout, and improve online teaching
competencies.
This study aims to present strategies relevant to knowledge management that promote positive
emotions during difficult times. It adopts a model to investigate the relationship between knowledge
management processes and happiness. In order to improve individual/organizational performance,
this study also investigates the relationship between happiness and performance.
The main purpose of this study is to survey process of knowledge creation, sharing, acquisition,
retention, and codification and assess their impact on happiness and performance in the context of
educational environments in Kuwait. Specifically, this research sought to answer the following
questions:
Is there a correlation between knowledge management processes and happiness?
Is there a relationship between happiness and performance?
Is there a correlation between knowledge management process and performance?

RReessuullttss
The results of the study were fully compatible with its objectives. As shown in Table 1, the results uncovered a
positive relationship between knowledge management processes, happiness, and performance.
most of the participants in this study were female (female=98.4%, male=1.6%). It was found that 31% of the
participants were between the ages of 31-36, 28.9% were between 49-54, 27.9% were between 37-42, 16.4%
were between 49-54, 12.3% were between 43-48, 9% were between 55-59, and 3.3% were younger than 30.
This means that most of respondents (50%) were mature. With respect to educational qualifications, 89.9% of
the respondents held a bachelor’s degree, 7.6% held a master’s degree, and 2.5% held a Ph.D. In the current
title category system, most of the respondents fell into the teacher B group (35.2%), and a smaller portion fell
into the teacher E group (6.6%). The final demographic factor that was examined centered on the participants’
level of experience. Most of the respondents had 5 to 10 years of experience (34.5%). Twenty-seven percent of
the respondents had 21-30 years of experience, 20.5% had less than five years of experience, and 18% had
between 11-20 years of experience. In all, 50% of the participants had 5-30 years of teaching experience.
The Pearson's correlation coefficient was used to check the validity and reliability of the research constructs. The
results showed that there was a significant positive correlation between KM processes and the total score,
happiness and total score, and performance and total score at the level of 0.01. With respect to the reliability of
the research constructs, Cronbach's alpha and the results the Cronbach’s alpha for the tool as a whole was
0.953 and within the dimension between (0.609-953) and within the dimension between (0.609 - 959), which is
an acceptable reliability coefficient
To test the relationship between knowledge management processes with happiness, the researcher used
Pearson's correlation coefficient between the dimensions of knowledge management processes and happiness.
The results showed that there was a significant positive correlation between knowledge management processes
and happiness at the level of significance (0.01). They also indicated that an increase in knowledge
management processes leads to stronger feelings of happiness.
To investigate the relationship between performance with happiness, the researcher used the Pearson's
correlation coefficient. The results showed that there was a significant positive correlation between performance
and happiness at the level of significance (0.01). The total degree of Pearson’s correlation coefficient between
the two variables of performance and happiness was n=122
Pearson's correlation coefficient was used between the two variables, and it was found that there was a
significant positive correlation at 0.01 between the total score of the two variables and that it was both strong and
positive. A strong and positive correlation was also found between the dimensions of knowledge management
processes and the variable performance at the 0.01 level

Methods
This study adopted a quantitative approach. Previous researchers have theorized that a quantitative approach is 
appropriate and effective when attempting to reach a consensus on the most widely used processes and tools. 
The main objective was to explore the correlation between knowledge management and happiness and 
performance among teachers in high schools. The study's sample targeted high school teachers in Kuwait. 
Convenience sampling was adopted because it is an approachable, uncomplicated, and economical method that 
is well suited to the purposes of this study. The study used a web-based questionnaire created in Google Forms. 
The survey was available in both English and Arabic and included a cover letter that explained the aim of the 
study to the participants. The questionnaire included a cover letter that explored the aim of the study to explain it 
for all teachers. The questionnaire displayed questions in a closed-ended format based on a 7-point Likert scale 
that ranged from 1=Strongly disagree to 7=Strongly agree. The questionnaire consisted of four parts. The first 
collected demographic information, including gender, age, education, current title, and years of experience. The 
second focused on investigating the participants’ perceptions of knowledge management processes, including 
knowledge sharing, knowledge acquisition, knowledge codification, knowledge creation, and knowledge 
retention (Kianto, et al., 2016). Participants were asked to rate their responses based on 7-point Likert scales. 
Examples of statements that appeared in the second section of the survey include (knowledge acquisition),
(knowledge sharing), (knowledge creation),(knowledge codification), (knowledge retention). The third part of the 
questionnaire focused on the happiness dimension and consisted of statements related to happiness in the 
school. Last part of the questionnaire centered on investigating performance variables and consisted of 
statements related to performance in the school. Questionnaires were administered remotely (online) through a 
link that was sent to WhatsApp groups of teachers working within one selected school. However, due to low 
participation, the author decides to send the survey link to other WhatsApp groups of teachers working on other 
school.

Conclusion
This paper provided insight on how KM impacts happiness and performance, which is a topic that has remained 
largely unexamined. In order to improve the output of educational organizations and maximize the benefits of 
KM processes, members of management should implement various KM activities as a means of improving the 
happiness and performance of teachers at work. Teachers need to be motivated to perform and have access to 
different ways of improving their mental and physical capacities. In conclusion, educational organizations can 
become more successful if we acknowledge that “knowledge management practices and tools have to be 
‘baked’ into key work processes” (Alajmi et al., 2015).”
One limitation of this study has to do with the relatively small sample size that resulted from difficulties with 
respondents during the online questionnaire collection process. Future research could overcome this limitation 
by including a larger number of respondents. Another limitation had to do with the scant amount of existing 
research that examines the relationship between knowledge management processes and happiness, which 
restricted the number of references that could be included in this study. 
The last limitations were in the percentage of males participating which is considered very few compared to 
females. It is possible in future studies to avoid this restriction by directing the questionnaire to a larger number 
of males or comparing male participation with female.
This research only just begins to explore the connections between knowledge management processes and 
happiness, and still, considerable work to be done with a view to broaden our perception of certain variables. 
Prospective productivity for future research could comprise exploring knowledge sorts as probability variables. 
Raising neatly attached ideas for the research, such as, positive thinking or sympathy, could also prove 
valuable.

Abstract
This study investigates the relationship between knowledge management processes and happiness in an educational context. It explores the indirect impact of knowledge management on performance by examining the connection 
between happiness and performance. The study followed a quantitative approach by adopting a web-based questionnaire as the main instrument for data collection. One hundred and twenty-two teachers working in high schools run 
by the Ministry of Education in Kuwait participated in the project. The results revealed that there were significant relationships between the five processes of knowledge management and happiness. Happiness was significantly 
related to performance, and knowledge management had a strong connection to performance. All of the knowledge management processes had a strong impact on happiness; however, knowledge creation had the strongest impact 
on happiness and performance. It was concluded that adopting effective KM process could help teachers experience a greater sense of happiness and improve their performance in schools. Establishing a system of best practices 
and preserving lessons that teachers and administrators have learned for future use could help transform schools into creative organizations.

Keywords: Knowledge management, Knowledge management process, Happiness, Performance, Well-being.

Acknowledgements
This work could not have been completed without the advice and instruction of advisor Dr. Bibi Alajmi. I express 
deep gratitude for her encouragement and guidance.

References
Alajmi, B., Marouf, L., & Chaudhry, A. S. (2015). Knowledge management (KM) practices-a study of KM 
adoption among doctors in Kuwait. Int J Soc Behav Educ Econ Manag Eng, 9(1), 128-134.
Chiu, C. N., & Chen, H. H. (2016). The study of knowledge management capability and organizational 
effectiveness in Taiwanese public utility: the mediator role of organizational commitment. SpringerPlus, 5(1), 
1-34.
Chumg, H. F. (2015). Investigation of factors that affect the willingness of individuals to share knowledge in 
the virtual organisation of Taiwanese non-governmental organisations (Doctoral dissertation, Loughborough 
University).
Cheung, M. F., Wu, W. P., Chan, A. K., & Wong, M. M. (2009). Supervisor–subordinate guanxi and employee 
work outcomes: The mediating role of job satisfaction. Journal of Business Ethics, 88(1), 77-89.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of 
happiness studies, 9(1), 1-11.
Divjak, M., & Čič, Ž. V. (2021). How to Enhance the Employee Well-Being at Work?. International Journal of 
Management, Knowledge and Learning, 10.
Djangone, A., & El-Gayar, O. (2021). An empirical study of the impact of knowledge acquisition, sharing and 
utilization on organizational performance of higher education institutions (HEIs), and the moderating role of 
organizational culture. Issues in Information Systems, 22(4).
Dutton, J. E., & Ragins, B. R. (2007). Moving Forward: Positive Relationships at Work as a Research 
Frontier. In J. E. Dutton & B. R. Ragins (Eds.), Exploring positive relationships at work: Building a theoretical 
and research foundation (pp. 387–400). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Eatough, E. M., Meier, L. L., Igic, I., Elfering, A., Spector, P. E., & Semmer, N. K. (2016). You want me to do



ألبــحــاث ا قــطــاع  8687

المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

Email: sherikuniv@gmail.com

Knowledge)Sharing)Practices)in)Academic)Institutions:)The)Mediating)
Role)of)Social)Networking)Sites)and)Emergence)of)Social)Capital

Sherifa O.)AlCAsousi
Information)Studies)/)College)of)Social)Sciences)

Abstract
The purpose of the study is to explore the role of social networking sites in fostering knowledge sharing activities and enhancing job performance of academics. The objective of the study is to test the following: First, the mediating role of
social networking sites on the emergence of social capital. Second, the relationship between social capital and knowledge sharing. Third, the relationship between knowledge sharing and job performance. A quantitative approach was
adopted using a questionnaire as the primary tool for data collection. The population of the study consisted of academics working at Kuwait University. The study used convenience sample technique. Online questionnaires were sent out
to potential participants using Kuwait University communication channels. Findings have revealed that social networking sites are significantly related to social interaction ties and trust development. Findings have also shown that the
norms of reciprocity and identification have an impact on knowledge sharing among members. However, no relationship was found between knowledge sharing and job performance. The study adds to the literature on knowledge sharing
and social capital. The findings of this study are expected to be beneficial for academic institutions and university administrations.
Keywords: Social'networking'sites,'social'networks,'knowledge'sharing,'social'capital,'job'performance,'academic'institutions.

Introduction
Higher education institutions are considered to be knowledgeEintense
institutions. Since these institutions’ main goal is to generate knowledge, they
are encouraged to find ways to expand all processes that could aid in
managing knowledge. Academics are the initial sources of an institution’s
value and competitive advantage. Therefore, it is essential to support their
knowledge sharing activities. Knowledge sharing is claimed to be an essential
component for enhancing organizational performance.
Knowledge needs to be nurtured, developed, and enhanced. Therefore, it is
essential to expose academics to social platforms that foster knowledge
sharing activities. The increase in knowledge sharing behaviors in higher
education institutions could provide academics with opportunities to enhance
their job performance and increase their innovative initiatives.
Social networking sites have created opportunities to establish formal and
informal sets of relationships among members. The appearance of this
technology have created an opportunity to investigate knowledge sharing in
these online structures.
In this study, social capital will be explored by its three dimensions: structural,
relational, and cognitive. (Nahapiet & Goshal, 1998) Knowledge sharing and
social capital developed a perplexing relationship. Social capital theory can be
of great value in understanding knowledge sharing behaviors, specifically in
online social contexts. (Chung & Jackson, 2011).

Results
• According to the results, we can state a relationship between social
networking sites and structural social capital. This result indicates that
academics use social networking sites to develop close relationships
and interaction ties with other members. Our findings were aligned to
those of Ellison et al. (2007).

• Another significant result is that social networking sites and relational
social capital are significantly correlated. However, this relationship
was manifested in only one facet of the relational dimensions, namely
trust. This indicates that academics share a bond of trust with other
members of their network.

• Social networking sites are not considered a primary source for
academic communication in Kuwait University. Unlike previous
studies, academics’ use of social networks was limited. Therefore, the
value of social interactions and relations would not reach its peak.
Another justification is that there might be a lack of online
communications and social skills.

• As the association between other variables was not statistically
supported, we can conclude no relationship between social networking
sites and cognitive social capital. This means that members did not
appreciate having a shared language or a shared vision when
interacting with other network members. The results show that these
aspects were not considered to be influential factors.

• The argument that social capital facets influence activities of sharing
knowledge were backed by the findings of the current study. However,
this relationship was only found with knowledge sharing and relational
social capital.

• Contrary to previous studies, and contrary to our expectations, there
was no statistical evidence to confirm the relationship between
knowledge sharing social networking sites and job performance.
Therefore, academics believed that knowledgeEsharing activities did
not affect their ability to perform their jobs as expected, nor did it affect
their innovative initiation.

Methods
The study adopted a quantitative approach using questionnaires to be the
primary tool for collecting data in order to assess the hypothesized model
empirically. The focus was on the perceptions of academics from all the
colleges of Kuwait University.
Population
The population comprised Kuwaiti and nonEKuwaiti academics in Kuwait
University from all colleges, who fall under the following categories: research
assistant, assistant teacher, assistant professor, associate professor, and a full
professor. The study used a convenience sampling method.
Instrument
The study adopted a quantitative approach using an online questionnaire to
be the primary tool for data collection. The first section included demographic
information on the participants, such as gender, age group, department, title,
and years of experience. In the second section, statements were divided into
five main groups. The first group included statements regarding the use of
social networking sites (Ellison et al., 2007). The second group aimed to
measure individuals’ social capital in its three dimensions: Structural
Dimension, which comprises: social interactions ties, Relational dimension,
which includes: the degree of trust, norm of reciprocity, and identificationZ and
Cognitive dimension, which comprises: shared language and shared vision
(Chiu et al., 2006). The third group focused on assessing knowledge sharing
behavior (Chiu et al., 2006). The fourth group consisted of statements related
to academicsZ routine job performance (AliEHassan et al., 2015). The previous
groups required scale responses to measure the levels of agreement and
disagreement using a fiveEpoint Likert scale. The fifth group included
statements relating to academics’ innovative performance (AliEHassan et al.,
2015) that required responses using Likert’s Frequency scale.
Data Collection
The distribution of the questionnaire took place during two periods of time.
During the first period, the questionnaires were sent to academics from
different colleges in Kuwait University. The total number of completed
questionnaires was 153 responses gathered from 13 colleges.
Data Analysis
To test the relationship between the variables in the framework, Pearson’s
correlation coefficient was used. The framework was divided into three
contexts. The first context aimed to test the correlation between social
networking sites and social capital. In contrast, the second context tested the
correlation between social capital and knowledge sharing. The third context
tested the correlation between knowledge sharing and academics’ job
performance. References
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Objectives
The objective of the study is to test the proposed model by looking into the
following: First, the mediating role of social networking sites on the emergence
of social capital. Second, the impact of social capital on knowledge sharing.
Third, the role of knowledge sharing in enhancing job performance.

Conclusion
the study partially supported the first context of the framework. In other
words, the current study shows a correlation between social networking
sites and social capital manifested in the structural and relational
dimensions. The study also partially supported the second context of the
framework. A correlation was only found between social networking sites
and relational social capital, evident in the two facets, trust and
identification. Identification had the highest effect on knowledge sharing.
This indicates that Kuwait University faculty members feel a sense of
togetherness and belonging to their network. Members also formed a
relationship of trust with other members of their network, and, as a result,
they are comfortable and willing to share their knowledge. In the third
context of the framework, the results were not as expected. The study
found no relationship between knowledge sharing on social networking
sites and performance.
Limitations
The first limitation is that the study was specific to the case of Kuwait
University academics. This affected the number of responses due to
personal and technical reasons. Another limitation that should be
acknowledged is that knowledge sharing as a performance indicator was
examined solely without considering motivational and external factors, as
they were not part of the framework.
Implications
This study's findings could help administrations in higher education
institutions create strategies to encourage knowledge sharing activities
using social networking sites. This could increase the efficacy, creativity,
and innovation of the institution. Based on this study's findings, Kuwait
University administration should create better conditions for academics
to form social relationships where knowledge sharing can be promoted.
Moreover, the administration should increase its effort to clarify the
institutions' visions and goals, emphasizing the academics' role in
contributing to the institutional goals. Kuwait University should
emphasize the role of new technologies, such as social networking sites,
as means for knowledge exchange and generation.

Conceptual)Framework
In the first context of the framework, the main argument is that there is a
relationship between academic social networking sites and the emergence of
social capital. The evolution of social networking sites is highly dependent on
the mutual experiences and interactions among its members. In the second
context of the framework, the study hypothesized that social capital could
facilitate knowledge sharing behaviors. The study examined how social
capital influence academics’ knowledge sharing to explore this allegation. In
the third context of the framework, the study looked into the relationship
between sharing activities and academics' job performance. Job
performance was assessed through two main types: routine job and
innovative performance. (figure 1)

Figure'1:'Conceptual'Framework

Social networking sitess Structural social.capital: Social interaction ties

Correlation .358**

Sig. (2-tailed) .000
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Social networking sites Relational social capital: Trust

Correlation .240**
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Relational social capital: Norm of reciprocity

Correlation –.116

Sig. (2-tailed) .153

Ne 153

Relational social capital: Identification

Correlation –.099

Sig. (2-tailed) .221

Ne 153
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Correlation –.069

Sig. (2-tailed) .397

Ne 153

Cognitive social capital: Shared language

Correlation –.018
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Ne 153

Knowledge sharing Structural social capital: Social interaction ties

Correlation –.075
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Ne 153

Knowledge sharing Relational social capital: Trust
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Sig. (2-tailed) .425

Ne 153

Relational social capital: Norm of reciprocity

Correlation .166*

Sig. (2-tailed) .040
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Correlation .499**

Sig. (2-tailed) .000
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Knowledge sharing Cognitive social capital: Shared vision

Correlation .133
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Cognitive social capital: Shared language

Correlation .463**

Sig. (2-tailed) .000
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**Correlation.is significant.at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation.is significant.at the 0.05 level (2-tailed).

Table'1:'Correlation between Social Networking Sites & Social Capital
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Introduction
At any given time, thousands and perhaps millions of people face
some kind of disaster, from natural disasters to human mistakes
and intentional harm carried out against people (Boyle et al.,
2004). A common characteristic of disasters is that they can
cause emotional, physical, financial, and environmental harm to
individuals and groups involved (Freberg et al., 2013).
Uncertainty is another inherent characteristic of disasters that
drives information needs. In times of disaster, information seeking
becomes essential, as no individual possesses all the requisite
information to make decisions and take action (Miranda and
Saunders, 2003). When a community or nation faces a large-
scale disaster situation (e.g., the COVID-19 pandemic), those
who do not witness the disaster personally may learn more about
it through the media (Smith et al., 2001).
With the increased development of information and
communication technologies, more individuals are getting their
information from the Internet and from social network sites
(SNSs) (Freberg, Palenchar, and Veil, 2013). With its plethora of
messages, the Internet provides a symbolic environment for
individuals to make sense of what is happening around them
(Bandura, 2001). Interactivity and the creation and exchange of
user-generated content are general features of SNS (Chung and
Han, 2017; Featherman and Sarker, 2013). SNSs are potentially
influential in reaching out to the community concerned, creating
instant impressions, and allowing individuals to share information
(Jin, Liu, and Austin, 2014; Veil, Buehner and Palenchar, 2011;
Prentice and Huffman, 2008; Sutton et al., 2008). During
disasters, SNSs have become a significant crisis management
tool (Palmgreen, Wenner, and Rosengren, 1997; Kaye and
Johnson, 2002), and a leading means of communication among
victims, families, volunteers, government agencies, and non-
governmental organizations (Grace et al., 2018; Wukich, 2019).

Results
The data analysis was conducted in two phases. We first used
SPSS (V. 22) and conducted a confirmatory factor analysis
(CFA) to determine the variability among the observed
variables via a smaller number of constructs, remove
redundancy between the correlated variables, and eliminate
multicollinearity, which is a common problem in models built
with statistical procedures.
Overall, the factor analysis results indicate the adequacy of
the analyzed sample (KMO>0.7) and the appropriateness of
using factor analysis for data reduction and factor formulation
(Bartlett's test of sphericity, P<0.05). The overall AVE of the
factors was 70.455% (α=0.895). Except for the LOC (α=0.
574), the measurement items of the constructs satisfy the
following criteria: reliability coefficients (Cronbach α) of at least
0.70, factor loadings of at least 0.60, extracted variances of at
least 0.50, and commonalities of at least 0.50 (Hair et al.
2010; Nunnally and Bernstein 1994; Bagozzi and Yi 1988).

Dr. Bibi Alajmi bibi.alajmi@ku.edu.kw Prof. Omar Khalil  omar.khalil@ku.edu.kw

Objectives
The purpose of this study is to understand some of the potential
drivers of information-seeking behavior via SNSs to reduce
disaster-created uncertainty and ambiguity. It seeks to generate
empirical evidence that can contribute to the relatively limited
literature on factors influencing the use of SNSs as a source for
much needed information in times of disasters. Therefore, the
study’s results may impact information seekers’ and suppliers’
decisions and behaviors as they interact with SNSs in disaster
situations.

Theoretical 
Model
This study adopts a research model (Figure 1) that draws on the
tenets of the theory behind the technology acceptance model
(TAM) (Davis et al., 1989), elaboration likelihood model (ELM)
(Petty and Cacioppo, 1986), heuristic-systematic model (HSM)
(Chaiken 1980), social cognitive theory (Bandura, 1977, 1997),
and personality theories (Budner, 1962; McLain, 1993) to predict
the number of antecedents of individuals’ disaster information-
seeking behaviors (ISB) from SNSs. The model predicts that
source credibility (SC), argument quality (AQ), locus of control
(LOC), tolerance of ambiguity (TA), and self-efficacy (SEF)
influence users’ perceived usefulness of disaster information
(PUI) posted on SNSs and users’ information-seeking behaviors
(ISB). PUI is also predicted to influence the ISB.

Abstract
Purpose—Depending on the magnitude, disasters (e.g., COVID-19) may bring substantial uncertainty to individuals and lead to tremendous health, economic, social, and
psychological challenges. However, prompt authoritative information in the event of a disaster is often lacking. Individuals may therefore seek information from different sources,
including social networking sites (SNSs), to manage a disaster and mitigate its consequences. Hitherto, information on whether and why individuals seek disaster information from
SNSs has been scarce. The impetus for this study is to understand some of the potential drivers of information-seeking behavior via SNSs to reduce disaster-created uncertainty
and ambiguity. It adopts a research model founded on multiple theories to investigate the potential influence of source credibility (SC), argument quality (AQ), self-efficacy (SEF),
tolerance of ambiguity (TA), locus of control (LOC), and perceived usefulness of information (PUI) on individuals’ information-seeking behavior regarding disaster information from
SNSs. A structural equation modeling (SEM) analysis of 312 global responses revealed that, overall, individuals infrequently seek disaster information from SNSs. In addition, the
source and content quality (SAQ) and SEF are significant antecedents of PUI, which in turn is a significant determinant of ISB. However, LOC and TA have insignificant effects on
PUI and ISB. The study’s results contribute to the relatively limited literature on factors influencing the use of SNSs as a source of much-needed information in times of disaster
and may impact information seekers’ and suppliers’ decisions and behaviors, as they interact with SNSs in disaster situations.

Conclusion
This study adapts a research model—grounded in IT adoption, dual-
process, and personality theories—to examine the influence of SC,
AQ, LOC, TA, SEF, and PUI) on the information-seeking behavior
about disasters from SNSs. The results suggest that the
consequential research model exhibits an appropriate exploratory
power as it explains 44% of the variance in the social phenomenon of
information-seeking behavior. Additionally, information-seeking
behavior is mainly determined by the perceived usefulness of the
information, the quality of the information posted and credibility of its
contributors (SAQ), and the self-efficacy of the information seeker.
However, locus of control and tolerance of ambiguity emerges as
nonsignificant determinants of information-seeking behavior. the
empirically driven information from this study could serve as a
foundation not only for enrichment policies and actions by SNS
developers and managers but also for future deliberations on how
disaster information-seeking communication processes using SNSs
can contribute to disaster preparedness and mitigation.

Method
This study used a survey method to collect the cross-sectional
data. The target population was the members of several
international active listservs of information and research and
development professionals, including the National
Organization of Research Development Professionals
(NORDP), New York’s Libraries Information Network
(NYLINE), the Canadian Association of Applied Linguistics
Listserv (ACLA-CAAL), CORE Group, Young Education
Professionals—NYC, and PHILOS-L.
Sample Profile: 72% of the respondents were female, 69%
were 41 years old or older, and 91% held at least a bachelor’s
degree. Although 58% of the respondents spend at least one
hour a day on SNSs, 35% reportedly “rarely” or “never” used
social networking sites to seek disaster information. In
addition, the respondents reported their usage of typical social
networking sites as follows: Facebook (82%), YouTube (62%),
Instagram (40%), Twitter (37%), and 23% reported the use of
other networks (e.g., Snapchat, LinkedIn, WhatsApp,
Telegram, Tik Tok, Reddit).
Measurement: This study identified and adapted
measurement items for the investigated constructs based on a
review of the extant literature. Except for the ISB measuring
items, the validity and reliability of the chosen measuring items
were previously verified. Therefore, the researchers
developed, piloted, validated, and reliably evaluated the ISB
measurement scale.

Argument Quality (AQ)

Locus of Control (LOC)

Self-Efficacy (SEF)

Source Credibility (SC)

Tolerance of Ambiguity (TA)

Perceived Usefulness of 
Information (PUI)

Information-seeking Behavior 
(ISB)

Figure 1: The Research Model

Table 2: Structural Model Estimation and Hypotheses Testing

Effect Estimate SE CR P-Value* Hypotheses
PUI <--- SAQ 0.695 0.065 10.676 *** H1-2a
ISB <--- SAQ 0.28 0.066 4.242 *** H1-2b
PUI <--- LOC -0.002 0.005 -0.421 0.674 H3a
ISB <--- LOC -0.001 0.002 -0.335 0.737 H3b
PUI <--- SEF 0.28 0.077 3.644 *** H4a
ISB <--- SEF 0.366 0.073 5.015 *** H4b
PUI <--- TA 0.241 0.149 1.618 0.106 H5a
ISB <--- TA 0.00 0.061 0.003 0.997 H5b
ISB <--- PUI 0.233 0.06 3.876 *** H6

*** the structural coefficient is significant (p< 0.05)
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After identifying the most reliable and valid constructs, each construct
is expressed as a linear combination of its instruments weighted by
the associated loadings. Table 1 provides summary statistics for all
constructs and the P-value of testing the hypothesis whether the
average responses are significantly different from the mid-point of the
6-point scale. Evidently, the respondents perceive the credibility of
the sources (providers) of disaster information on SNSs and the
quality of this provided information (SAQ) to be low. They also
perceive the usefulness of such information (PUI) to be low.

Next, we applied a structural equation modeling (SEM) approach
using AMOS V.22. AMOS is a covariance-based approach, as the
covariance structure derived from observed data is used to
concurrently fit a measurement model and a structural model.

The structural model fits well and adequately explains the
relationships between the latent variables. The incremental fit indices
CFI and TLI were above 0.92, and RMSEMA was less than 0.07.
Additionally, the fitted model explained 44.1% of the PUI variance
and 43.7% of the ISB variance. Table 2 exhibits the hypotheses
testing results, which support the acceptance of five hypotheses.

Table 1: Statistical Summary of the Main Constructs
N Min Max Mean Std. Dev P-Value*

ISB_ 304 .74 3.68 1.9608 .71855 .000
PUI 310 .75 4.50 1.6866 .88906 .000
LOC 308 1.39 4.16 2.9227 .55094 .000
SAQ 304 .79 3.98 2.2313 .78773 .000
TA_ 305 .77 4.64 2.2341 .74491 .000
SEF_ 306 .80 4.82 3.1633 .90007 .000
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Introduction
The web and the growth of resent information and communications 
technologies (ICT) now play a central part in domains such as 
education, business, entertainment, and engineering. This has led to an 
increasing interest in designing user websites that deliver high-quality 
services. 
The emphasis on building an online presence has pushed universities to 
develop their websites to provide valuable content and services. The 
primary concept of the library website works as an essential access to 
the services provided by the university library, including access to digital 
resources, virtual catalogs, library tutorials, and e-referencing services.  
Library users expect to be able to download e-journal articles, search for 
information, and retrieve it in a few steps (Silvis, Bothma, & de Beer, 
2018). They should also be able to ask questions about references and 
place interlibrary loan requests online.
Given this importance, it is unsurprising that the design of library 
websites has attracted considerable focus from the field of information 
science researchers (Aharony, 201).  If the website is badly designed, 
then users of the library website may encounter difficulties accessing 
and retrieving information. The digital library, therefore, must be easy 
and straightforward to use. The homepage has to be simple to access to 
needed and applicable content. Finally, library websites ought to aim to 
make website arrangements and navigation as straightforward and 
intuitive as possible (Jabeen & Ganaie, 2019).

Results
As Table 4.5 indicates, the design feature mentioned most frequently 
(by 19 students) was that of easily identifiable titles/headings (27%), 
while 17 (24%) required the use of multimedia, and 14 (20%) 
needed features that support users with special needs. Next, 13 
(18%) respondents prioritized the logical structure of websites, 12 
(17%) mentioned the importance of including the library name/logo 
on the homepage, and only 11 (15%) emphasized the need for 
suitable colors and font size.
Table 4.6 shows the breakdown of results concerning the most 
desirable navigation features of a library website. Foremost among 
these was a library services feature, mentioned by 20 students 
(29%), followed by quick links, which 18 respondents noted (26%). 
Help features were of great importance to 17 respondents (24%); a 
catalog link on the home page and a “search site” feature was 
required by 15 (21%) of the participants. Finally, eight students 
required a navigation tool to appear on each page of the library 
website (11% of the total). 
The data displayed in Table 4.7 show which general information on 
the library website was required. Library contact information was 
mentioned by 30 respondents (43% of the total), while an overview 
of library resources and services was regarded as most helpful by 
27 people (39%). A “Frequently asked questions” feature was 
required by 24 of those who responded (34%) and information about 
library policies was demanded by 18 (26%) respondents. A campus 
map/directions to the library were required by 17 (24%) people and 
the “last updated” date was viewed as particularly important by 15 
(21%). Finally, a copyright statement, library calendar, and a mission 
statement/goals/objectives were required by only 12 (17%) of the 
study sample
Table 4.10 presents the library services that were viewed as 
necessary aspects of academic library websites. Over half (43) of 
respondents selected the current awareness service as a 
requirement (62%) while the ask-a-librarian and ready reference 
questions were required by 41 people (59% of the sample). 
Table 4.11 demonstrated that the web 2.0 tools whose availability 
was viewed as essential by students. Instagram was chosen by 71 
participants (49%), followed by Twitter, which attracted 65 
respondents, or 45% of the total, and YouTube, which 61 people 
(42%) regarded as necessary. Snapchat was required by 17 people 
(12% of the sample) and Facebook by only nine respondents (6%). 

s.alawadhi@ku.edu.kw
norialajmi92@gmail.com

Objectives
•The current study aims to investigate graduate students' requirements
of the Kuwait University library website. The study will gather data on
these requirements using the framework for evaluating library websites
proposed by Al-Qallaf and Ridha (2019). The framework consists of five
major categories: design, web 2.0 tools, navigation tools, web content,
and digital library services. This framework provides a solid foundation
for evaluating university websites in terms of student requirements.

Methods

The study drew on Al-Qallaf and Ridha’s (2019) framework for website 
evaluation and took a quantitative methodology to gather and review 
data. The quantitative approach requires a larger sample and less time to 
collect data (Rahman, 2016). This approach offered a particularly 
appropriate way to research the features and services that students 
expected from the KU library website through an ultimate goal of 
improving the library’s website design.

The target study population consisted of graduate students at Kuwait 
University. The sample included students from both the science and 
humanities colleges. A convenience sampling strategy was used due to 
its widespread use in previous research and relatively low cost, (Acharya 
et al., 2013). Graduate students were selected to participate because 
they tend to use the library more frequently to write reports and undertake 
research.
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Abstract
This study aims to investigate graduate students' requirements of the Kuwait University library website using the evaluative framework proposed by Al-Qallaf and Ridha (2018). The research employed a quantitative approach and convenience sampling to 
obtain online survey data from science and humanities graduate students enrolled at Kuwait University. The findings showed that the most widely required features of the university’s library website were as follows: easily identifiable titles/headings 
(among the website’s design features), library services (among its navigation tools), contact information, Online Public Access Catalog, and online tutorials (among web content), current awareness (among virtual library services), and Instagram (among 
Web 2.0 tools).  These results may inform the efforts of academic library web designers to improve the current portal for users. The inclusion of the recommended services and tools will enable students to optimize their use of the academic library website. 
This study makes a substantial contribution to research on designing and developing an academic library website that meets user requirements.  
Keywords: User requirements, academic libraries, library website, libraries, graduate students, Kuwait University.
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Conclusion
Academic libraries must maintain a highly visible online presence as 
a consequence of the high rate of access to the internet among 
academic staff and students. As electronic gateways to resources and 
services (Mierzecka & Suminasi, 2018), their websites perform a 
crucial function in the flourishing production of knowledge at 
universities and are thus a worthy topic of research. This study 
investigated what KU students required from academic library 
websites, using the framework established by Al-Qallaf and Ridha
(2019) which considers design, navigational tools, online content, 
online library services, and web 2.0 applications. This framework 
informed the survey design and the questions that were asked, 
enabling a clear and coherent picture of the students’ requirements to 
emerge.
By investigating what users required from the KU library website, 
several recommendations can be made. First, the website design 
should ensure that all titles/headings are easily identifiable and 
include comprehensive links to library services since students find 
these essential to successfully navigating the website. Additionally, 
contact information, OPAC, and online tutorials should be widely 
available as required features of academic web content. In terms of 
website service features, a current awareness service is particularly 
important and the website should integrate Instagram among its web 
2.0 tools.
Generally, the present study provides initial recommendations for 
updating the KU website’s design to incorporate the needs of 
students more fully.  The findings represent a specific form of 
continuous feedback that enables academic administrators to 
respond to the changing expectations of users and improve the 
website’s design, resources, and services. The feedback process will 
benefit from adding an online survey to the website, since this will 
enable data to be gathered continuously over an extended duration, 
ensuring that web developers can continuously adapt the site as the 
priorities of users shift. 
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The age of information exchange is in the 21st century. Hence, to be beneficial, any information with a form of exchange should have specific standards and dimensions. The value of information quality consists of the question of which 
data is fit for use. Information can be determined through different quality assessments and evaluations. This information quality study was applied to researchers from the Kuwait Institute of Scientific Research (KISR) as a baseline 
study of KISR researchers' perceptions of the information quality dimensions and the issues related to this matter. A mixed-method research approach (triangulation) is applied to answer the research questions and achieve the study's 
objectives. An online survey questionnaire is distributed to KISR researchers, and twenty individual interviews are made to consolidate the study's findings. The quantitative analysis proved that the most important quality attributes 
researchers in KISR are accurate, complete, objective, verifiable, correct; these attributes are categorized as Accuracy dimensions. The qualitative analysis revealed and discussed KISR researchers’ information quality issues, which 
are stated as information overload and information accessibility. Therefore, the best solutions are suggested to overcome these matters. The literature is rich with current and past studies discussing information quality theories in 
different areas such as medicine, management, business, and safety. The research focuses on information quality dimensions and how it plays a prominent role in the searching process. This study can help enhance KISR researchers 
searching skills and identify the best guidelines for information searching with quality guaranteed. 

Keywords: Information quality dimensions – Searching strategies - Information overload – Information accessibility – Kuwait Institute for Scientific Research.

• The study looks through the information quality from Kuwait's scientific view specifying Kuwait

Institute of Scientific Research.

• The study examines KISR researchers’ perceptions of information quality within the scientific field.

• The study discusses information quality issues such as information overload and accessibility, which

are the most factors that impact the information quality field. 

• The study results are expected to benefit not only KISR as a research institution but all research

centers in local and global aspects.

This baseline study aims to explore the perceptions of KISR researchers towards information quality 

which are stated in four sub-objectives: 

1. To highlight KISR researchers’ preferable information quality dimensions.

2. To identify information quality assurance and searching methods used by KISR researchers.

3. To address information quality-related issues and matters.

4. To provide possible solutions and suggestions associated with information quality-related issues.

• Mixed-methods approach

• 150 Survey Questionnaire was distributed and 81 of the participants responded

• Simple random sampling for the quantitative method

• Triangulation Method was adopted in the study to integrate the results

• 20 In-depth interviews were conducted with KISR PhD holders researchers

• Purposive sampling for the qualitative method was adopted

• Accuracy of information in the theoretical framework containing accurate, complete, objective, verifiable,

correct, and relevant was the most important information dimension for KISR researchers.

• KISR researchers are highly conversant with new searching strategies and programs related to

information quality searching and gathering methods.

• A minority of KISR researchers use the Boolean search as it was the least preferable strategy due to its
complexity and unexpected results. 

• Fifty-nine percentage of KISR researchers have experienced information overload, while forty-one never

experienced this issue.

• Discarding and Avoidance are the most useful methods to overcome overloaded information for KISR

researchers.. 

• Accessibility of information was stated as a significant issue in KISR; thus, petty cash and consortium are

the best solutions to end this issue. 

• Most effective solutions were to introduce a library consortium with all academic and research institutions
in GCC and Kuwait to develop the research industry in Kuwait. 

• Implementation  of a collaborative system that enables KISR researchers to share their findings and

expertise in one platform. 

• Introduction of library consortium between research and academic institutions in Kuwait and the GCC.

• Establishment of a “Who’s Who” system which identifies every single researcher in KISR by providing their bio and

published work in one platform. This will help other organizations, clients, and individuals navigate and 

understand KISR’s work and contributions, which encourages expertise communication and collaborations. 

• Establishment of Kuwait Institute of Scientific Research Journal, containing KISR scientific publications

and allowing scientific contributions from the region. 

• Application of Information Literacy programs in KISR.

• Dr. Nujoud Al- Muomen, Supervisor & Associate Professor, Information
Studies Department, KUNIV.
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Table 4.14: Binary Regression for information overload on methodology

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Filtering 2.127 .816 6.792 1 .009 8.389

Discarding
.477 .664 .517 1 .472 1.612

Avoidance .315 1.006 .098 1 .754 1.371

Storing 1.443 .648 4.952 1 .026 4.232

Constant -2.075 .821 6.388 1 .011 .126

a. Variable(s) entered on step 1: Filtering, Discarding, Avoidance, Storing.

Information Overload Experience of KISR researchers

Databases Used by KISR Researchers
Information quality dimensions Likert Scale
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This project studied e-government as a field and explored e-government as a portal using text mining in
order to create a controlled list of terms which then developed into a thesaurus to be used in e-
government portals, as many e-governments portals do not have one. A built-in controlled vocabulary
list will totally support information searching and information retrieval. It helps users allocate the
relevant terms for a search inquiry and provides them results that match their needs. If a thesaurus of
this type is developed, this work cannot be done randomly but must be done through a systematic
analysis, by analyzing the performance of e-government over in the last three years. The study adopted
bibliometric analysis and content analysis methods, as reflective processes involving the identification
and classification of elements from raw data.

Abstract

E-government is becoming a more familiar concept around the world nowadays. According to the
World Bank (2015), e-government is the government’s use of information technology to communicate
with individuals (citizens), private sector, and other government entities in a way that empowers
citizens, service delivery improvements, and government efficiency enhancement by featuring strong
accountability and/or high transparency. In general, information on e-government web portals is
expected to be accessible and retrievable. The first encounter with Kuwait’s e-government portal
showed the complete opposite. Users were not able to obtain results matching the search inquiry in all
cases. Search was not supported by a built-in thesaurus or a vocabulary list with set terms for use in
responding to search inquiries. There is a huge gap between search and retrieval systems, indicating that
the information on the e-government portal is not well organized to support information retrieval and
access processes.

Introduction

The main objective of the project is to ensure that information on Kuwait e-government portal is
accessible and retrievable, through matching users’ information needs with the exact search inquiries.
Therefore, this project investigated published research in the e-government discipline over the past three
years and performed text mining on the related terms to create a controlled vocabulary list to be used in
building a thesaurus. If the thesaurus is applied, it would become easy for users to find the needed
information. In addition, the system developers would be able to use the right terms and unify them
while creating system contents.

Objectives

This project adopted two types of analysis:
• The bibliometric analysis, to come up with quantitative analysis out of written research (Ellegaard &

Wallin, 2015). The bibliometric analysis included years of publications, e-government adoption
models and theories and geographical distribution.

• The content analysis was also conducted to identify information out of raw data to develop a fully
structured vocabulary list.

Using text mining enabled the researcher to obtain a rapid overview of the accessible materials
published on e-government. The unified search of the databases on Kuwait University Libraries website
was used for the investigation. Studies published in the last three years were reviewed. The search
started with the term “e-government”. Search limitations and filters were set to include the search
period from January 1, 2018, to December 31, 2020; English-language; disciplines of business,
engineering, computer science, government, library and information science, political science, social
sciences, law, public health, journalism and communications, psychology, geography, international
relations, anthropology, and women’s studies; content type was limited to journal articles and
conference proceedings only. The search returned 1,916 results; however, only 1000 results were
accessible. Some results did not fall within time limitations, access was denied for other results, and
some were duplicates. The researchers ultimately analyzed 909 results.

Methodology

Findings  and Discussion

Research Per Year
In the sample investigated, the most research was published in 2020, with 313 items; second was 2019,
with 308; and finally, 2018 had the least, with 288 results; see Figure 1. Results show that e-
government has increased in importance, become more essential as an initiative and a more critical
scope of research of e-government in terms of adoption, challenges, service delivery, and other aspects.

Geographical Distribution

The success of e-government can also be examined by reviewing the geographical distribution of e-
government research, as shown in Figure 2. The fact that less-developed countries are taking part in
publications of e-government is a positive indicator that they are aware of the importance of e-
government initiatives.

Frequently Used Keywords
Table 1 shows the frequently used keywords based on word frequency, and other terminology such as
adoption factors, trust, usability, and others. Some of these terms are related to services provided or
tools applied. That keyword frequency list helps in developing the thesaurus based on keywords
validation within the Canadian Government Core Subject Thesaurus (2019).

Table 1: Frequently Used Keywords

Figure2: Research geographical distributionFigure1: Research distribution by year

Building a Thesaurus
Content analysis, text mining, and text extraction allowed the researcher to propose a vocabulary list
which was validated against Canada Core Subject Thesaurus (2019), which has been developed and
standardized based on metadata standards by the treasury board and managed by Library and archives of
Canada. Therefore, a thesaurus was suggested and developed to correspond with the e-government in
Kuwait. For further validation, the suggested thesaurus was sent to the National Library of Kuwait as it
is the central repository of information in Kuwait to obtain its approval of the terms list. Also, the
responsible departments at the Central Agency for Information Technology (CAIT) were also contacted
to authenticate the vocabulary list; see a sample page of the thesaurus in Figure 3.

Accessibility 
Narrower Term 
   Accessibility for persons with disabilities 
Related Term 
   Public access 
 
Artificial intelligence 
Used For 
   Computational intelligence 
   Machine intelligence 
Related Term 
   Automation 
   Information technology 
   Intelligent systems 
   Robotics 
 
Civil service 
   USE: Public service 
Civil servants 
   USE: Public service 
Collaborations 
   USE: Partnerships 
Digital government 
   USE: Electronic government 
E-government 
   USE: Electronic government 
E-commerce 
   USE: Electronic commerce 
 
Electronic commerce 
Used For 
   E-business 
   E-commerce 
   Electronic business 
Broader Term 
   Trade 
Related Term 
   Electronic data interchange 
   Electronic government 
   Internet 
   Retail trade 

 
Elections  
Used For 
   Vote 
   Voting 
Narrower Term 
   By-elections 
Related Term 
   Appointments 
   Candidates 
   Politics 
 
Electronic government 
Used For 
   Cybergovernment 
   Digital government 
   E-administration 
   E-government 
   Electronic administration 
   GOL 
   Government On-Line 
   Government Online 
   Online government 
Related Term 
   Electronic commerce 
   Government services 
   Internet 
   Public administration 
 
Fiscal policy 
Broader Term 
   Policy 
Related Term 
   Economic policy 
   Fiscal agreements 
   Fiscal assistance 
   Fiscal issues 
 
Governance 
Related Term 
   Governments 
   Internal audits 
   Public administration 
 

 

Figure 3: Thesaurus Sample

Conclusion
This project identified and proposed a solution to a retrieval issue that could affect the efficiency of
information management in e-government. For this, a thesaurus was developed using bibliometric
analysis and content analysis to investigate the most frequently used terms in published studies of e-
government over the last three years. When that thesaurus is applied and adopted, e-government in
Kuwait would be improved, as all relevant information can be classified, systemized, and regulated. More
integration could be achieved as ICT tools are used in multiple systems to reshape and enhance the
systematic information retrieval processes for meeting various information needs.
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یقومحینماالفردفإنعاموبشكلالعالقة،أطرافجمیععلىكبیرةتداعیاتلھالذيالمھمةالقراراتمنالطالققراریعتبر
نجدھذالالنفسي؛االستقرارإلىوالعودةالمشكلةلمعالجةحلولإلىالوصولھوذلكوراءالباعثیكونماقرارباتخاذ
قرارإنثحیالطالققراراتخاذإلىالزوجینتدفعالتيالمعرفیةالعملیاتدراسةھواألسریةالبحوثفيالحاليالتوجھ
Allen)المستقبلنحوبقلقمصحوبةعادةتكونوالتيالصعبةالقراراتمنالطالق & Hawkins, 2017; Harriset al.,
Allen،وتذكر)2017 and Hawkins العملیاتعنكثیراً تخبرالالطالقأسبابتناولتالتيالبحوثأن(2017)

ً تعطيالمعرفیةالجوانبفيالبحثأنوترىالقرار،أصحابعندالفكرةتلكلنشوءالمعرفیة فيمقارنةةالدقمننوعا
لھخططالمالسلوكنظریةالحالیةالدراسةتطرحتقدمماضوءوعلىعام،بشكلالطالقإلىالمؤدیةاألسبابعنالبحث

The theory of planned behaviorمحدداتخاللمناإلنسانيالسلوكوتفسیرالتنبؤفيالسلوكیةالنیةعلىتعتمدالتي
سلوكىعلومؤثرةمحفزةعواملتعتبروالتيالمدركةالسلوكیةوالسیطرةالشخصیة،والمعاییراالتجاھات،:وھيالنیة
بإدائھئمنبعاملھوماسلوكأداءنحوالفردعندالسلوكیةالنیةمؤشرقوةأنتفترضالنظریةفإنعامةوكقاعدة.الفرد

)Ajzen, الطالققراربالتنبؤعلىتساعدالسلوكیةالنیةدراسةأنالقولیمكنالدراسةموضوععلىذلكوبتطبیق،)1991
:لھالمخططالسلوكلنظریة)1(نموذجخاللمنتوضیحھویمكنتفسرهیمكنوالذيوتفسیره

األھداف
االتزاننمكلودورالطالقلقرارالسلوكیةبالنیةللتنبؤلھالمخططالسلوكنظریةتوظیفإلىالحالیةالدراسةھدفت

.ليیكماتلخیصھایمكنوالتيالطالققرارالتخاذالسلوكیةالنیةفيالمعرفيالتشویھأنماطوبعضاالنفعالي
.الطالقلقرارالسلوكیةوالنیةاالنفعالياالتزانبینالعالقةعنالكشف•
.الطالققرارالتخاذالسلوكیةوالنیةالمعرفيالتشویھأنماطبعضبینالعالقةعنالكشف•
.الطالقرقرااتخاذنحوالسلوكیةالنیةمؤشرلقیاسلھالمخططالسلوكنظریةإطارضمنالطالققرارالتخاذقائمةإعداد•

المـراجع
• Adetunji, S. O. (2012). Student counsellors’ perceived causes of divorce among couples in Lagos Metropolis. Academic Journal Article, 20(2), 113-118.
• Ajzen, I. (2005). Atitudes, personality and behavior (2nd ed). Open university press.
• Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52(1),27-58. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.27

الملخص
ً الطالققرارالتخاذالسلوكیةالنیةدراسةإلىالحالیةالدراسةَھدفت الحرمانأفكارنمط(المعرفيالتشویھأنماطمنوبعضاالنفعالياالتزانمنكلودورلھ،المخططالسلوكنظریةلمحدداتوفقا

ً 195العینةشملتوقد)االغترابنمطالبدائیة،واألفكارالذاتنمطالعاطفي، قدرةعنالدراسةنتائجوكشفت.العدللوزارةالتابعةاألسریةاالستشاراتإلدارةالمراجعینالمتزوجینمنمشاركا
النیةبینسالبوارتباط،االنفعاليواالتزانالطالققرارالتخاذالسلوكیةالنیةبینموجبارتباطوجودتبینكماالطالق،قرارالتخاذالسلوكیةالنیةوتفسیرالتنبؤعلىلھالمخططالسلوكنظریة

االنفعالي،واالتزان)ةالمدركالسلوكیةالسیطرةالشخصیة،المعاییراالتجاھات،(الطالققرارالتخاذالسلوكیةالنیةمحدداتبینموجبارتباطظھرآخر،جانبومن.المعرفيالتشویھوأنماطالسلوكیة
ً فھناكوأنبالذكور،مقارنةأعلىالطالققرارالتخاذسلوكیةنیةلدیھنّ اإلناثأنالنتائجكشفتكما.جمیعھاالمعرفيالتشویھوأنماطالشخصیةالمعاییربینسالبوارتباط ً السلوكیةالنیةفيروقا وفقا

أظھرتالسیاق،نفسيوف.االتجاھاتومحددالطالقلقرارالسلوكیةبالنیةالتنبؤعلىقدرةلھاالنفعالياالتزانأنتبینكذلك.المنازعةخبراءإلدارةالمراجعیناتجاهفيللطالقالمتخذاإلجراءلنوع
.الشخصیةالمعاییربمحددالتنبؤعلىقدرةلھالعاطفيالحرمانأفكارنمطأنالنتائج

المنھج
الطالقرارقالتخاذالسلوكیةالنیةبینالعالقةلدراسةاالرتباطيالوصفيالمنھجالحالیةالدراسةفيالباحثةاستخدمت

ً 195علىالدراسةشملتوقدالمعرفي،التشویھوأنماطاالنفعالياالتزانمنوكلومحدداتھا، المتزوجینمنمشاركا
،)إناث139ذكور،56(الكویتدولةمحافظاتمختلففيالعدللوزارةالتابعةاألسریةاالستشاراتإلدارةالمراجعین

وثالثةفعالي،االناالتزانومقیاسالباحثة،تصمیممنالطالققرارالتخاذالكویتجامعةقائمة:ھيمقاییسثالثةعلیھموطبق
.المعرفیةالتشویھأنماطاختباراتبطاریةمنفرعیةمقاییس

الخاتمة
الطالق،قراراتخاذعملیاتتخصالتيدراساتمنبمزیدالقیامضرورةإلىاإلشارةیجبالدراسةنتائجلھتوصلتلمانظراً 

تطویرعلىلالعمكذلكالزوجیة،بالعالقاتالمرتبطةالمتغیراتبعضودورالطالقلقرارالسلوكیةالنیةحولدراساتمنوالمزید

عمل،اً اخیر.الطالقإجراءبعدواالحترامالودثقافةتعزیزكذلكوعیھم،لزیادةوذلكالطالققرارلمتخذياإلرشادیةالعملیات

.قانوني�شكلوتطب�قهاالزواجقبلالفرداستعداداتتق�سالتيالمقای�سو�عدادالدراساتمنالمز�د

النتائج
ي وارتباط سالب النتائج االحصائیة عن وجود ارتباط موجب دال احصائیا بین النیة السلوكیة لقرار الطالق واالتزان االنفعالتوصلت 

فكار البدائیة، نمط الذات واأل/ نمط أفكار الحرمان العاطفي( دال احصائیاً بین النیة السلوكیة لقرار الطالق وأنماط التشویھ المعرفي 
)1(یوضحھ جدول ) نمط االغتراب

ت اإلناث على كشفت النتائج عن وجود فروق دالة احصائیاً بین الذكور واإلناث في النیة السلوكیة لقرار الطالق، حیث حصل•
.متوسط درجات أعلى في متوسط النیة  لسلوكیة لقرار الطالق مقارنة بالذكور

نظر�ة السلوك المخطط له  ):1نموذج (
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تنویھ وشكر
إلشراف على أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى أساتذتي األفاضل الدكتورة ھدى جعفر حسن والدكتور ھشام جاد الرب على قبولھم ا

لطف عنایتها ودعمها كما أتوجه �الشكر الجز�ل إلى  أسرتي الغال�ة التي غمرتني ب، لي خالل مرحلة ال�حث العلميوتوجیههم رسالتي 
االستشارات األسر�ة المستمر أثناء مسیرتي العلم�ة، وختامًا أتوجه �جز�ل  الشكر والتقدیر إلى جم�ع  العاملین والمراجعین في  إدارة

.العلميعلى  تسهیل عمل�ة ال�حث 
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CRT-CPترجمة وتقنين مقياس التفكير الشرطي للشخصية المبدعة 
.هشام جاد الرب. فاطمة عياد و د. طيبه الناصر و د: للباحثة

كلية العلوم االجتماعية \قسم علم النفس 

لطالما كان اإلبداع ومازال محط أنظار واهتمام الباحثين من مختلف بقاع: تمهيد
ال على األرض المتخصصين في المجال النفسي واالجتماعي، لما له من أثر عميق وفع

تقدمه عجلة وحضارياً ودفعالمجتمع فكرياً حياة الفرد من مختلف نواحيها، وعلى تنمية 
خصية المبدعة مقياس التفكير الشرطي للشتم التركيز على وفي ورقتنا الحالية . لألمام

Conditional Reasoning Test of Creative Personality شوين "إعداد
اس قيالمهتمة بأحد المقاييس الضمنية هباعتبار، (Schoen et al.,2016)" وآخرون

استنادا على لك التفكير اإلبداعي لدى األفراد الذين يتمتعون بشخصية مبدعة ضمنياً، وذ
وسيلة  عن كونهافضلً التي ُصمم المقياس اللتقاطها" التحيزات المعرفية"آليات التبرير 

عن ومميزة األفراد لبناء أساس منطقي ومقبول ألفعالهم وسلوكياتهم التي تبدو مختلفة
.مألوفة بالنسبة لهم اآلخرين والتي قد تقابل بالرفض ألنها غير 

:النتائج
جيدبثباتتمتعيالشرطي للشخصية المبدعة التفكير مقياس بأن نتائج التحليل اإلحصائي أظهرت وقد 

تم التحقق ، و0,66ريتشاردسون بلغ -كيودرباستخدام طريقة معامل ثباتعلىحصل حيثومقبول
من صدق المقياس الظاهري عن طريق عرضه على ثلثة محكمين من أعضاء هيئة التدريس في

درته على جامعة الكويت المتخصصين في علم النفس، لغرض التحقق من صلحية المقياس ومدى ق
ادقاً وقادر على قياس الجانب النفسي الذي ُصمم لقياسه، وقد أتفق المحكمين على أن المقياس يبدو ص

.  قياس بعضاً من جوانب اإلبداع
اس تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ومدى ارتباط كل بند من بنود المقيكما 

ن ارتباط ، وأسفرت النتائج عآخرىجهة واالرتباط بين البنود من الثلثين مع الدرجة الكلية من جهة 
، وبناًء 0,02إلى ضعيف 0,7بند من بنود المقياس ارتباط موجب تراوحت شدته من متوسط 28

اس التفكير لعدم ملئمتهم للبيئة الكويتية لتصبح النسخة العربية من مقي26و 3عليه تم استبعاد بند 
.  بند فقط28الشرطي للشخصية المبدعة بصورتها النهائية مكونة من 

بيانات االتصال بالباحث

:  الهدف 
لمقياس التفكير الشرطي للشخصيةالسيكومتريةيهدف البحث الحالي إلى التحقق من الخصائص 

. المبدعة بنسخته العربية الُمطبقة على عينة من طلبة وطالبات جامعة الكويت 
ألجلاإليميلعبرشخصيبشكلالمقياسُمعدمعالتواصلتمالدراسةبإجراءالبدءقبل:الدراسةإجراءات
لبيئةاعلىوتقنينهالمقياسترجمةحولرسميبشكلموافقتهوأخذالمنقحةبنسختهالمقياسعلىالحصول
الترجمةإجراءطريقعنالترجمةصحةمنوالتحققالعربيةاللغةإلىالمقياسترجمةتمتعليهوبناءالكويتية،
مشارك61عددهمالبالغالمشاركينعلىالمقياستطبيقتمذلكوبعدمعتمد،لغويمدققبمساعدةالعكسية

والتنويهتعاونهملضمانوأهدافهاالدراسةطبيعةعلىواطالعهمموافقتهمأخذبعدوذلك(ذكور10وأنثى51)
:ومنهاالمهمةالتعليماتبعضعلى

.أقصىكحددقيقة45حلهويستغرقبزمنمحددالمقياسنأ-1
.تامهبسريةستعاملوبأنهابحتهبحثيةألغراضُجمعتالبياناتأنعلىالتأكيد-2

.الالزمةاإلحصائيةالتحليالتإلجراءSPSSبرنامجفيإدخالهاتمالبياناتجمعمناالنتهاءوبعد

:  الملخص 
طبيق المقياس على التفكير الشرطي للشخصية المبدعة بنسخته العربية، وذلك على طريق تلمقياس السيكومتريةالخصائص هدف البحث الحالي إلى التحقق من 

45إلى 18تراوحت أعمارهم بين ( ذكور10أنثى و51)مشارك 61الكويت من ُمختلف الكليات، حيث تكونت عينة الدراسة من من طلبة وطالبات جامعة عينة 
من ونة المبدعة بصورته المنقحة المكالتفكير الشرطي للشخصية مقياس وقد ُطبق على المشاركين . 4,71سنة وانحراف معياري بلغ 22,19سنة بمتوسط بلغ 

.ولين وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن تمتع مقياس التفكير الشرطي للشخصية المبدعة بصدق وثبات مقباستجابة، أربعة بدائل بند و 30

:المراجع 
Schoen, J. l., Bowlar, J. l., & Schilpzand, M. C.(2016). Conditional reasoning test for
creative personality: Rationale, theoretical development, and validation. Journal of 

Management,44(4),1-27.

https://doi.org/10.1177/0149206315618012

:وصف الخصائص الديموغرافية للمشاركين-
:متغير النوع

:متغير العمر

:متغير الكلية

:  معامل االرتباط الكلي:البنود:معامل االرتباط الكلي:البنود

10,3160,1

20,1170,6

3-180,4

40,2190,7

50,1200,05

60,1210,2

70,4220,1

80,2230,02

90,1240,6

100,05250,1

110,426-0,03

120,4270,6

130,1280,6

140,4290,1

150,3300,1 tebah.alnaser@grad.ku.edu.kw: التواصل مع الباحثة عن طريق اإليميل الجامعي
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االعتقاد بنظریة المؤامرة والبارانویا وعالقتھما باتجاه األفراد ألخذ لقاح كورونا
رباب ایاد خلف

قسم علم النفس/ كلیة العلوم االجتماعیة

ة،البشریالجماعاتبھامرتالتيالتاریخیةاألحداثإن

فراداألوتفكیرحیاةعلىأثرتواالستعماراتالحروبمثل

منذو.التآمریةلالعتقاداتخصبةبیئةمنھاجعلتحیث

الصحةمنظمةاعالنوفور19_كوفیدجائحةبدء

األفرادشعورومعالعالم،فيالطوارئلحالةالعالمیة

منالعدیدظھرتوالترقب،والقلقالخوفبمشاعر

بالمؤامرةاالعتقادعلىالقائمةوالنظریاتاألفكار

عناإلعالنبعدوخاصةواسع،نطاقعلىوانتشرت

واجھتوبالتالي،19_بكوفیدخاصةلقاحاتاعتماد

ھناو.اللقاحأخذفيالعامةاقناعفيجدیدةتحدیاتالدول

االعتقاداتھذهمنتحدالتيالدراساتھذهأھمیةتأتي

.االفرادوعيمنوتزید

...

لذارة،بالمؤامباالعتقادمباشربشكلالتطعیمحالةترتبط

بنظریاتلالعتقاددولیةمقاییستصمیمالمفیدمن

أومعینةدولةمجتمعمقیاسكلیناسببحیثالمؤامرة

اءإجرانكماالبیئات،فيومتماثلةمترابطةدولمجموعة

عتقاداالفيالمسلمینوغیرالمسلمینبینمقارنةدراسات

یلعبھدورھناككانإذامامعرفةفيیساعدبالمؤامرة

راءإجبالباحثةتوصيلذا.بالمؤامرةاالعتقادفيالدین

ىومدالمؤامرةنظریاتحولالعربيللعالمعربیةدراسات

اولتتنالتيالعربیةالدراساتلمحدودیةنظًراانتشارھا،

تقدیمالمھممنانھترىالباحثةأنكما.الموضوعھذا

بأسالیبالمؤامرةنظریاتحولللتوعیةاإلعالميالدعم

.المعتقداتھذهمثلعلىالسیطرةیتمحتىمقنعة

بینفروقھناككانإذاعماالكشفالىالدراسةتسعى

بالمؤامرةاالعتقادفيالمطعمینوغیرالمطعمین

تقاداالعبینمحتملةعالقةوجودعنوالكشفوالبارانویا،

وقفروجودمنللتحققتسعىكماوالبارانویا،بالمؤامرة

ضاوأیوالبارانویا،بالمؤامرةاالعتقادفيالجنسینبین

فيالتعلیمیةالمستویاتبینفروقھناككانإذاعما

عنالكشفالىوتھدف.والبارانویابالمؤامرةاالعتقاد

.انویاوالباربالمؤامرةواالعتقادالعمربینالمحتملةالعالقة

وغیرالكویتیینبینفروقوجودمنللتحققتھدفوأخیرا

.والبارانویابالمؤامرةاالعتقادفيالكویتیین

تمھید الخاتمة

خطة العمل
اھداف العمل

ینبجوھریةاختالفاتوجودإلىالدراسةنتائجتوصلت

على-جرعتان-واحدةجرعة(الثالثالتطعیممجموعات

رة،بالمؤاماالعتقادفيالمطعمینغیرمع)االنتظارقائمة

فياألربعةالتطعیمفئاتبیناختالفاتوجودوعدم

تقاداالعبینطردیةعالقةوجودإلىباإلضافةالبارانویا،

لمفالتعلیم؛مستویاتحیثمنأما.والبارانویابالمؤامرة

فيتعلیمالمستویاتبیندالةاختالفاتالدراسةنتائجتبین

ةالدراسنتائجأظھرتكما.والبارانویابالمؤامرةاالعتقاد

نمابیبالمؤامرة،واالعتقادالعمربیندالةعالقةوجودعدم

وخلصتوالبارانویا،العمربینعكسیةعالقةأظھرت

ینبجوھریةاختالفاتوجودعدمإلىأیضاالدراسةنتائج

معوالبارانویا،بالمؤامرةاالعتقادفيواإلناثالذكور

االعتقادفيالكویتیینوغیرالكویتیینبیناختالفوجود

دراسةالھذهمنویتبین.الكویتیینغیرلصالحبالمؤامرة

منالشخصموقفعلىبالمؤامرةاالعتقادتأثیرحجم

أنحیةالصالسلطاتعلىینبغيوبالتاليالتطعیم،عملیة

ذهھرصدعلىلتعملالتأثیر،ھذابحجمدرایةعلىتكون

.لھااألفراداستجابةمنوالتقلیلاالعتقادات
.

النتائج

االبارانوی االعتقاد 
بالمؤامرة

العمر

االبارانوی

التصمیم االرتباطي 
والسببي المقارن

مقیاس الشخصیة 
لبارانویدیةا

مقیاس االعتقاد 
بالمؤامرة

البیانات 
الدیمواغرافیة

توزیع استبانات 
الكترونیة تحتوي 

على 

ذكور
17%

اناث
44%

كویتي
39%

غیر كویتي
0%

العینة
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

 
 

 
 الفردي المستويين على الّظاهرة تلك من يخلو إنساني مجتمع هناك فليس .والمكان الزمان عبر ينتشر حيث شيوًعا، وأكثرها االجتماعية الظواهر أهم من الُعنف يعد

 ما ومعالجة منه الحد وراء سعًيا أسبابه عن والكشف أشكاله، رصد حاولوا الذين المختصين من العديد ودراسات أبحاث الموضوع هذا اجتذب حيث والجمعي،
 كاالكتئاب نتيجة أو كسبب الّنفسّية االضطرابات وبعض الُعنف بين االرتباط على األبحاث من الكثير دلّت  حيث .ونفسّية اجتماعّية مشكالت من عليه يترّتب

  الّشخصّية اضطرابات عن فضاًل   (Benton et al.,2021)  منه تضّرر بمن الُملحق النفسي والضغط (GAD) العام والقلق (PTSD) الّصدمة بعد ما واضطراب
(Fountoulakis et al., 2008). مع الُعنف ضحايا توّحد إلى ستوكهولم متالزمة تشير حيث .تفسير إلى بحاجة الجدلّية الظاهرة هذه ستوكهولم متالزمة أنّ  كما 

 أفعال ردود من ُيتوقَّع ما مع ينسجم ال أّنه حيث .ألسبابه توضيح إلى يحتاج الّذي األمر نحوه، الإرادي بشكل   إيجابّية واتجاهات ميول وتكوين بل المعنِّف،
 الضحّية تعاطف من  الّدراسات بعض نتائج إليه تشير ما هو هنا للّتساؤل والمثير .(Grant et al., 2020) الّتساؤالت من الكثير علينا يفِرض أمر   وهو الّضحايا،

 ضد الّعنف يرون متزوجات نساء 10 كل من 9 أنّ  ومصر األردن :مثل الّدول بعض في اإلحصائّيات بّينت قد وقد .(Rahme et al., 2020) المعنِّف الّزوج مع
 .المعتدي مع وتوّحد إيجابّية عالقة وجود إلى ستوكهولم متالزمة وتشير .(Boy & Kulczyck, 2008) معّينة وظروف بنود تحت اجتماعًيا مقبول أمر الّزوجات

   
 
 

 (.75=ن)يوّضح معامالت االرتباط بين متالزمة ستوكهولم وتقدير الّذات  2-1جدول 
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 الملّخص 

 ذات من يعانين ال واللواتي ستوكهولم متالزمة باضطراب المصابات من المعنفات بين فروًقا هناك كانت إذا وما .أزواجهن قِبل من أسرًيا المعنَّفات الّنساء لدى الّذات وتقدير ستوكهولم متالزمة بين العالقة على للّتعّرف الدراسة هدفت    

 من الّتحقق عن فضاًل  لديهن، الّذات وتقدير ستوكهولم بمتالزمة اإلصابة بين فروق هناك كان إذا وما .أسرًيا المعّنفات الّنساء لدى الّذات وتقدير ستوكهولم بمتالزمة اإلصابة بين ارتباط هناك كان إذا وعّما .الذات تقدير في االضطراب

 ستوكهولم متالزمة ومقياس الّديموغرافّية، المعلومات لجمع استمارة الباحثة وضعت الّدراسة هدف ولتحقيق .والُعمر التعليمي، والمستوى الوظيفّية، والحالة الشهري، كالدخل :الّديموغرافّية العوامل لبعض إرجاعها يمكن االضطراب ذاك

 كاّفة من عاًما، 30 أعمارهن متوّسط معنَّفة، 75 المشاركات عدد وكان .عبدالخالق أحمد وتقنين ترجمة ،(Self-esteem Scale) الّذات لتقدير "روزنبرغ" ومقياس ،(Stockholm Syndrome Scale) العربية البيئة على المقنن

 من المعاناة بين 0.05 داللة مستوى عند دال سلبي ارتباط   هناك أنّ  تبّين كذلك ستوكهولم، متالزمة اضطراب أعراض من يعانين الُمشاركات من %68 أنّ  عن الّدراسة نتائج وكشفت .العامالت وغير العامالت من الّتعليمّية، المستويات

 من يعانين ال اللواتي المعّنفات من وغيرهن ستوكهولم متالزمة من يعانين اللواتي المعّنفات الّنساء بين الّذات تقدير في إحصائًيا دالّة فروق وجود عن اإلحصائي الّتحليل نتائج كشفت فقد ذلك عن فضاًل  .الّذات وتقدير ستوكهولم متالزمة

   .ستوكهولم متالزمة باضطراب لإلصابة محّددة عوامل ليست والُعمر الّتعليمي والمستوى الوظيفّية والحالة الّدخل كمستوى الّديموغرافّية العوامل أنّ  عن الّدراسة كشفت فقد لذلك باإلضافة .المتالزمة تلك

 
 

 المقّدمة

 .المرأة ضد الُعنف خاّصة األسري الُعنف ظاهرة على الّضوء إلقاء •
 .وجسدًيا نفسًيا سلبّية آثار من عليه يترّتب ماو األُسري الُعنف إليه يودي أن يمكن لما الّسلبّية والنتائج بالخطر المجتمع توعية•
 .أسرًيا المعنَّفات لدى الّذات تقدير وبين بينها العالقة من والّتحّقق ستوكهولم متالزمة تفسير•

 
 
 

  بنسبة 30-26 من الُعمري المدى وكان .الّزوج من جسدي لعنف تعّرضن للكويتيات، %22.7 بنسبة مختلفة عربية جنسيات من امرأة 75 الّدراسة في شاركت 
 المتزّوجات من الُمشاِركات، من %80 بنسبة الموّظفات من ،%70.7 وأعلى البكلبريوس على حصلن من نسبة وكانت العلمية المؤهالت مختلف من ،57.3%

   .للمتزّوجات %58.7 بنسبة والمطلّقات
 رحمة" وقننته وترجمته ،(Graham et al., 1995)  ”وآخرون غراهام"  إعداد من ستوكهولم متالزمة ومقياسي الّديموغرافّية، البيانات استبانة تطبيق تمّ  حيث

 قدره مرتفع وثبات مقبول، صدق عن النتائج وأفضت الّسيكومترّية، الخصائص من التأكد وتمّ  .اللبنانّية-العربّية البيئة على (Rahme et al., 2020) "وآخرون
 عبدالخالق” تقنين من الّذات لتقدير “روزنبرغ” ومقياس . .969 قدره مرتفع ثبات عن النتائج وأسفرت عّينتها على المقياس ثبات من الباحثة وتأّكدت ،.970

 بمقياس ارتباطه خالل من المقياس وصدق ،.78 كرونباخ ألفا ثبات معامل وبلغ المقياس، ثبات حساب وتمّ  (Abdel-khalek & Snyder, 2007) “وشنايدر
 ألفا معامل بلغ حيث مرتفع ثبات عن النتائج وأسفرت استطالعّية، عّينة على الثبات بحساب الباحثة قامت كما  . .01 داللة مستوى عند دال وهو .42 وبلغ األمل

 . .93 كرونباخ
 في لتطبيقه (2021 ،6فبراير شخصي، اتصال) حاليت ُسهيل المقياس ترجمة على القائمين أحد من إذن أخذ بعد ستوكهولم متالزمة مقياس بتوزيع الباحثة قامت

 إحصائًيا وتحليلها اآللي، الحاسب في البيانات إدخال ثم ومن فردية، بصورة التطبيق بعملية وقامت الّذات، تقدير لمقياس بالّنسبة األمر كذلك .الحالية الّدراسة
 .والقلم الورقة طريق وعن فردي بشكل والمقاييس االستبانات بأداء المشاركات قيام من التأكد تمّ .(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج باستخدام

نة البنود جميع على باالستجابة قُمن قد الّدراسة تضمنتهن اللواتي المشاركات جميع أن من التأكد تمّ   عرض خالل من الدراسة، في المستخدمة للمقاييس المكوِّ
 معلومات من يعطينه ما وسرية سالمتهن لضمان الباحثة بها تتحلى أن ينبغي الّتي باألخالقيات واالتزام عليها، المنصوص حقوقهن عن وإعالمهن التعليمات،
   .-الموضوع لحساسّية نظًرا– األذى بهن ُتلحق قد شخصية وبيانات

  اختبار واستخدام المئوّية، والّنسب الّتكرارات من الّتأّكد :التالي الّنحو على 25 اإلصدار ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج الباحثة استخدمت
 من وللتأّكد الّذات، وتقدير ستوكهولم متالزمة بين الفروق لحساب “ت” واختبار الّذات، وتقدير ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة بين االرتباط لحساب “بيرسون”

 دالّة فروق وجود من للتأكد “كاي” مرّبع واختبار .الُعمر إلى ُتعزى ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة في والمنخفِضات المرتفعات بين إحصائًيا دالّة فروق وجود
 .الّتعليمي والمستوى الوظيفّية، والحالة ،(الّدخل مستوى) االقتصادي العامل إلى ُتعزى ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة في والمنخفِضات المرتفعات بين إحصائًيا

 
 

 أهداف البحث

 النتائج

 Self-esteemتقدير الّذات  "بيرسون"معامل  المقياس

 متالزمة ستوكهولم
 -.292* درجة االرتباط

 75 العدد

 (.63=ن)للفروق االحصائّية شّدة أعراض متالزمة ستوكهولم وتقدير الّذات " ت"يوّضح نتائج اختبار  3-1جدول 
 

 يعني وهذا متوّسط إلى منخفض أّنه إاّل  االرتباط، داللة من الّرغم وعلى  (p=0.011) دال سالب ارتباط وجود 2-1 جدول يوّضح
 .ستوكهولم بمتالزمة العالقة ذو الوحيد العامل هو ليس الّذات تقدير أنّ 
 
 

 
 قيمة االحتمال "ت"قيمة  درجة الحرّية االنحراف المعياري المتوّسط الحسابي العدد الّشدة

 12.39 29.17 12 منخفضي الّشدة

61 *2.066 043. 

 8.59 22.94 51 مرتفعي الّشدة

0.05دال عند *  

(.63=ن( )الّدخل الّشهري)تبًعا لمتغّير العامل االقتصادي " كاي"يوّضح نتائج اختبار مرّبع  4-1جدول   

 قيمة االحتمال "كاي"قيمة مرّبع  ك.د 751أعلى من  ك.د 750أقل من  الّشدة

 منخفضي الّشدة
8 4 

071. 790. 
66.7% 33.3% 

 مرتفعي الّشدة
36 15 

70.6% 29.4% 

(.63=ن)تبًعا لمتغّير الحالة الوظيفّية " كاي"يوّضح نتائج اختبار مرّبع  5-1جدول   

 قيمة االحتمال "كاي"قيمة مرّبع  غير موّظفة موّظفة الّشدة

 منخفضي الّشدة
8 4 

741. 389. 
66.7% 33.3% 

 مرتفعي الّشدة
40 11 

78.4% 21.6% 

(.63=ن)تبًعا لمتغّير العامل الّتعليمي " كاي"يوّضح نتائج اختبار مرّبع  6-1جدول   

 قيمة االحتمال "كاي"قيمة مرّبع  بكلريوس وأعلى دبلوم وأقل الّشدة

 منخفضي الّشدة
8 4 

071. 790. 
66.7% 33.3% 

 مرتفعي الّشدة
15 36 

29.4% 70.6% 

(.63=ن)للفروق االحصائّية بين المتوّسطات تبًعا لمتغّير الُعمر " ت"يوّضح نتائج اختبار  7-1جدول   

 العدد الّشدة
 المتوّسط
 الحسابي

 قيمة االحتمال "ت"قيمة  درجة الحرّية المعياري االنحراف

26-30 12 31.17 2.98 

61 1.474 146. 
31-35 51 29.86 2.706 

- Graham, D. L. R., Rawlings, E. I., Ihms, K., Latimer, D., Foliano, J., Thompson, A., Suttman, K., Farrington, M. & Hacher, R. (1995). A Scale for 

identifying "Stockholm Syndrome" reactions in young dating women: Factor structure, reliability and validity. Violence and Victims,10 (1), 3-22. 

-Graham, D. L. R., Rawlings, E. I., & Rigsby, R. K. (1994). Loving to survive: Sexual terror, men's violence, and women's lives. New York University Press. 

- Rahme.C., Haddad. C., Akel. M., Khoury. C., Obeid. H., Obeid. S. & Hallit. S. (2020)   Does Stockholm Syndrome Exist in Lebanon? Results of a Cross-

Sectional Study Considering the Factors Associated With Violence Against Women in a Lebanese Representative Sample. Jornal of Interpersonal 

Violence, 1-23. 

 المراجع

 منهجّية البحث

 لعامل عزوها يمكن للمقياس تبًعا ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة في إحصائًيا دالّة فروق توجد ال بأّنه 7-1 الجدول من يّتضح
 .انخفاضها أو الشّدة ارتفاع ناحية من ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة على مؤّثر غير عامل الُعمر أنّ  بمعنى .الُعمر

 للعامل عزوها يمكن للمقياس تبًعا ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة في إحصائًيا دالّة فروق توجد ال بأّنه 6-1 الجدول من يّتضح
 أو الشّدة ارتفاع ناحية من ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة على مؤّثر غير عامل يعتبر الّتعليمي العامل أنّ  بمعنى .الّتعليمي
   .انخفاضها

 لعامل عزوها يمكن للمقياس تبًعا ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة بين إحصائًيا دالّة فروق توجد ال بأّنه 5-1 الجدول من يّتضح
 الشّدة ارتفاع ناحية من ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة على مؤّثر غير عامل تعتبر الوظيفّية الحالة أنّ  بمعنى الوظيفّية، الحالة
 .انخفاضها أو

 للعامل عزوها يمكن للمقياس تبًعا ستوكهولم متالزمة أعراض شّدة بين إحصائًيا دالّة فروق توجد ال بأّنه 4-1 الجدول من يّتضح
 من ستوكهولم متالزمة شّدة بارتفاع العالقة ذو الوحيد العامل ليس االقتصادي العامل أنّ  بمعنى .(الّشهري الّدخل) االقتصادي
 .انخفاضها

 غير الّتباين لتجانس "ليفين" اختبار نتيجة كانت وقد المجموعتين، في األعداد الختالف نظًرا التباين تجانس افتراض من الّتحّقق تمّ 
  الجدول من يّتضح لذلك .المجموعتين بين للمقارنة "ت" اختبار استخدام إمكانّية يعني مّما ،0.01 داللة مستوى عند إحصائًيا دالة

 من– للمقياس تبًعا ستوكهولم متالزمة من شديدة أعراض لديهن اللواتي المعّنفات الّنساء بين إحصائًيا دالّة فروق توجد بأّنه 1-3
 في 0.05 داللة مستوى عند للمقياس تبًعا للمتالزمة أعراض لديهن ليس اللواتي الّنساء وبين -المتوّسط من أعلى درجاتهن كانت
 اللواتي الّنساء متوّسطات من الّذات تقدير في أعلى أعراض لديهن ليس اللواتي الّنساء درجات متوّسط كان حيث .الّذات تقدير
 .29.17 قدره بمتوّسط أعراض لديهن ليس من لصالح بفرق شديدة، أعراض لديهن
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19ـ كوفیدالوظائف التنفیذیة لدى المتعافین من فیروس 
"دراسة مقارنة بین عینة من المصریین والكویتیین"

ھناء أحمد محمد شویخ/ د.أمثال ھادي الحویلة                                                  أ/ د
جامعة الكویت                      أستاذ علم النفس اإلكلینیكي ورئیس قسم علم النفس كلیة اآلداب ـ جامعة الفیوم -أستاذ مساعد ـ كلیة العلوم االجتماعیة 

المقدمة

مارس 11یوم 19-تفشي جائحة كوفید (World Health Organization (WHO), 2020a(أعلنت منظمة الصحة العالمیة

وتشمل أعراض ،(Wang, 2020(في الصین تھدیًدا صحیًا عالمیًا2019لعام 19-، ویمثل وباء جائحة كوفید2020

قيء، الحمى، والقشعریرة، والسعال، والزكام، والتھاب الحلق، وصعوبة التنفس، وألم عضلي، والغثیان، وال: العدوى

وتؤدي حاالت العدوى  .(Chen, 2020(ویعاني كبار السن من ھذه األعراض بشكل أسوء .(Ryu &Chun, 2020(واإلسھال

٪، 2ة وصل إلى الشدیدة إلى اإلصابة القلبیة وفشل الجھاز التنفسي والوفاة، وقد أشارت منظمة الصحة العالمیة أن معدل الوفا

كما ترتب على  .(Holshue, 2020; Nishiura, 2020b(٪0.6٪ إلى 0.3بینما أكد بعض الباحثین أن المعدل یتراوح من 

من االضطرابات المعرفیة مثل الضعف اإلدراكي، وانخفاض % 80معاناة حوالي19-التعافي من اإلصابة بجائحة كوفید

ي جعلت ھناك ما سعة االنتباه، وفقدان الذاكرة، وانخفاض الوظیفة التنفیذیة، وغیرھا من المضاعفات العصبیة والمعرفیة الت

،Long-Covid (Burdick & Millett, 2021)طویل األمد كوفیدیسمي 

األھداف
واألصحاء في بعض 19ـ كوفیدتوضیح الفروق بین المتعافین من فیروس •

، والكف، التخطیط، والذاكرة العاملة، والمراقبة: الوظائف التنفیذیة المتمثلة في
..وتنظیم األشیاء لدى عینة من المصریین والكویتیین

ة، الوقوف على داللة التباینات في ھذه المتغیرات طبقًا لكل من الجنسی•
من عدمھ، ودخول العزل الطبي من عدمھ، 19ـ كوفیدواإلصابة بفیروس 

.  19ـ كوفیدودرجة شدة درجة شدة إدراك جائحة 

النتائج
.، وتنظيم األشياءالتخطيط، والذاكرة العاملة، واملراقبة، والكف: ال توجد فروق بني عينة املصريني وعينة الكويتيني يف بعض الوظائف التنفيذية التالية1.

التنفيذية ابملقارنة الذاكرة العاملة، واملراقبة، والكف، والدرجة الكلية للوظائف: أقل يف بعض الوظائف التنفيذية التالية، وهي19ـ كوفيدجاء املتعافني من اإلصابة بفريوس  2.

.التخطيط، وتنظيم األشياء: ابألصحاء، بينما ال توجد فروق بني اجملموعتني يف
لوظائف التنفيذية من الذاكرة العاملة، واملراقبة، والكف، والدرجة الكلية ل: ممن دخلوا العزل الطيب أقل يف بعض الوظائف التنفيذية التالية، وهي19ـ كوفيدظهر املتعافني من اإلصابة بفريوس  3.

.التخطيط، وتنظيم األشياء: ممن تلقوا عالجهم ابملنزل، بينما ال توجد فروق بني اجملموعتني يف19ـ كوفيدعينة املتعافني من اإلصابة بفريوس  

.األسوأ يف جماالت الوظائف التنفيذية سواء على مستوى جماالهتا الفرعية أو الدرجة الكلية19ـ كوفيدجاءت اجملموعات املتوسطة والشديدة واحلرجة يف إدراك اإلصابة بفريوس  4.

:البحثمنھجیة
األشياءوتنظيموالكف،راقبة،واملالعاملة،والذاكرةالتخطيط،:التنفيذيةالوظائفبعضدرجاتتباينمدىعنللكشفوذلكاملقارن،الوصفياملنهجعلىالراهنةالدراسةهذهتعتمد

.19ـكوفيدجائحةإدراكشدةدرجةشدةدرجةوأخريًاعدمه،منالطيبالعزلودخولعدمها،منواإلصابةاجلنسية،منلكلوفًقا
)768(،19ـكوفيدجبائحةاإلصابةمنمتعايف)338(ومنهمكويتيني،)475(ومصريني)631(منهمومشاركة،مشارك)1106(منالعينةتكونتوقدمنتكونت:الدراسةعينة)أ(

.9.83معياريواحنرافسنة،26.53مبتوسطسنة،60ـــــ21بنيماالكليةللعينةالعمرياملدىويرتاوح،أصحاء
:هيأساسيةمقاييسأربعةعلىالدراسةأدواتتشتمل:الدراسةأدوات)ب(
عنسؤالإىلابإلضافةوالد�نة،ية،والوظيفاالجتماعية،واحلالةالتعليم،ومستوىوالسن،والنوع،كاجلنسية،الدميوجرافيةالبيا�تمنعدًداتتضمنوهي:األوليةالبيا�تاستمارة]1[

.اإلصابةشدةودرجةعدمه،منالطيبللعزلدخولهاملشاركحيدداإلصابةحالةويفعدمه،من19ـكوفيدجائحةجبائحةاإلصابة
19COVID-19ـكوفيدجائحةإدراكشدةدرجةمقياس]2[ traumatic stress:دثحلالفردتقييمعنتعربذايتتقريرعباراتصورةيفبنداً،)22(مناملقياسيتكون
التأثري)ج(وبنود،)8(علىويشتملوالعزلة،احلياةروتني)ب(بنود،)8(وتعكسهواملوتاملستقبليفالعدويمناخلوف)أ(:هيأبعادثالثعلىاملقياسوحيتوي،19ـكوفيدجائحة

Kira)للميد�ابلتعرضخاصنيبندينإىلابإلضافةبنود،)4(علىوحيتوياالقتصادي، et al., 2020).
Behavioralللكبارالتنفيذيةوظائفللالسلوكيالتقديرمقياس]3[ Rating Inventory of Executive Functions- Adult Version (BRIEF-A)

(Roth, Isquith, & Gioia, سنة،90حىت18منةالعمريللفئةالتنفيذية،لوظائفهالفردتقييمعنتعربذايتتقريرعباراتصورةيفبنداً،)40(مناملقياسيتكون:(2005
)د(بنود،)6(علىوحيتوياملراقبة،/التحويلجمال)ج(وبنود،)8(علىويشتملالعاملة،الذاكرةجمال)ب(بنود،)10(وتعكسهالتخطيطجمال)أ(:هيجماالتمخسعلىاملقياسوحيتوي

.)2015الشقريات،حممد(بنود)8(ويعكسهاألشياء،تنظيمجمال)و(بند،)8(علىويشتملالكف،جمال
التباینوتحلیل،)ت(اختبار:اإلحصائیةباألسالیبواالستعانة.)۲۲نسخة(SPSSاإلحصائيالرب�مجبواسطةوحتليلهاالبيا�تإدخالمت:اإلحصائيةاألساليب)ج(

.واحداتجاهفي

:التوصیات
،األشياءوتنظيم،والكفواملراقبة،العاملة،والذاكرةالتخطيط،:يفاملتمثلةالتنفيذيةالوظائفبعضيف19ـكوفيدبفريوساإلصابةأثرتوضيحإىلالراهنةالدراسةانتهت(1)

.اكتشافهاعلىاحلديثةالبحوثتركيزجيبأخرىمتغرياتهناكولكن

.الطبيةالعالجيةالربامجإعدادعندوخاصةاملرض،هبذااملرتبطةاملعرفيةالعواملاعتبارهيف�خذ19ـكوفيدجلائحةمفسرنظريإطارتوفرضرورة(2)

مثلاإلجيابيةالنفسيةابملتغرياتابالستعانةوذلك،19ـكوفيدبفريوسلإلصابةاملتعرضنياألفرادمساعدةعلىاإلكلينيكيالنفسياالختصاصيتدريبعلىالعمل(3)

.حياهتمنوعيةحتسنيعلىذلكينعكسمماالنفسية،واملرونةالذاتية،والكفاءةاالجتماعية،املساندة

.منهواملتعافني،19ـكوفيدلفريوساملتعرضنياألفرادمعتتعاملوعيادةوحدةكلداخلإكلينيكينفسياختصاصيبوجودالتوصيةضرورة(4)

واألهلواملمرضاتاألطباءمناخلصوص،وجهعلى19ـكوفيدلفريوساملتعرضنياألفرادهلؤالءالصحيةالرعايةتقدميعلىللقائمنيتدريبيةدوراتعملاملهممن(5)

.هبمةاخلاصوالنفسيةاجلسميةاألعراضمواجهةيفهبااالستعانةوكيفيةالنفسية،واملتطلباتاالحتياجاتفهميفملساعدهتم،...واألصدقاء
المراجع

Burdick, K. & Millett, C. (2021). The impact of COVID-19 on cognition in severe cases
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WWoorr lldd HHeeaalltthh OOrrggaanniizzaattiioonn ((WWHHOO)),, (2020a). WHO Director-General's opening remarks at the
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الـــــبــــــنــــــــــــودم

عینة الكویتیین)631=ن(عینة المصریین 
)475=ن(

داللة"ت"قیمة 

عمعم

1-
غیر دال5.273.235.193.180.11التخطیط

2-
غیر دال0.12-4.333.184.422.87العاملةالذاكرة

3-
غیر دال0.11-4.394.224.623.27المراقبة

4-
غیر دال0.15-15.167.6215.337.42الكف

5-
غیر دال6.575.446.195.471.09األشیاءتنظیم

التنفیذیةللوظائفالكلیةالدرجة
غیر دال24.3914.2224.6213.271.39

الـــــبــــــنــــــــــــودم

وس من اإلصابة بفیرعینة المتعافین
)338=ن(19ـ كوفید

عینة األصحاء
)768=ن(

داللة"ت"قیمة 

عمعم

1-
غیر دال51.6515.8951.1713.020.43التخطیط

2-
4.310.001-36.2214.2740.6411.84العاملةالذاكرة

3-
3.66-22.4115.1126.5913.26المراقبة

0.001

4-
7.84-27.636.8630.965.01الكف

0.001

5-
6.455.496.235.470.63األشیاءتنظیم

غیر دال

التنفیذیةللوظائفالكلیةالدرجة
15.108.9318.696.96-5.93

0.001
الـــــبــــــنــــــــــــود

ذوي العزلعینة المتعافین
)121=ن(الطبي 

ذوي العزل عینة المتعافین
قیمة )217=ن(المنزلي 

داللة"ت"

عمعم

1-
21.397.7019.5411.132.730.006التخطیط

2-
20.6411.8416.224.274.310.001العاملةالذاكرة

3-
18.936.9615.108.935.21المراقبة

0.001

4-
8.866.617.936.062.81الكف

0.05

5-
6.455.496.235.470.63األشیاءتنظیم

غیر دال

التنفیذیةللوظائفالكلیةالدرجة
30.965.0127.636.867.59

0.001

)3(جدول 
لة، والمراق�ة، التخط�ط، والذاكرة العام: للفروق في �عض الوظائف التنفیذ�ة التال�ة" ت"داللة ق�مة 

والكف، وتنظ�م األش�اء ط�ًقا للدخول للعزل الطبي من عدمه

)1(جدول 
: ذ�ة التال�ةن المصر�ین والكو�تیین في �عض الوظائف التنفیللفروق بی" ت"ق�مة داللة 

التخط�ط، والذاكرة العاملة، والمراق�ة، والكف، وتنظ�م األش�اء

)2(جدول 
: واألصحاء في �عض الوظائف التنفیذ�ة التال�ة19ـ �وفیدللفروق بین المتعافین من اإلصا�ة �فیروس " ت"داللة ق�مة 

التخط�ط، والذاكرة العاملة، والمراق�ة، والكف، وتنظ�م األش�اء
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

األصحاءاليأس والقلق لدى عينة من المصابين بعسر القراءة مقارنة بعينة من 
القالفهاني هديل عياد. دفاطمة عياد. د

كلية العلوم االجتماعية/ النفسعلم 

التمهيد
دونومنان،اإلنسلدىالفكريةاآلليةلتطوراألساسيالعنصرالتعلمعمليةتعتبر
عمليةمنحدتكماالجهل،ظلماتفياإلنسانيقبعالفكريةالملكةوتنشيطالتعلمعملية
معالمجتلتطوراألساسيالعنصرهوالبشريالموردأنكماللفرد،الذهنيالتطور

التطورومحاولةالبشريالعنصربهذااالهتمامعلينايجبمماالدولة،ومؤسسات
.مستمربشكلالتطورقمةأعلىإلىللوصولالتعلمبمجالواالرتقاء

يةبالعملاالرتقاءمنالفردتحدالتيالمشكالتإحدىمنالقراءةعسرومشكلة
هذهإلىرالنظفيهشكالممافكانالفكري،التطورسلمإلىبهاتأخذالتيالتعليمية
لعمليةافيأمثالهممواكبةمنبالقراءةالمعسرينمساعدةمنلنتمكنومراعاتهاالمشكلة
.التعليمية
ةبالعملياالرتقاءمنالفردتحدالتيالمشكالتإحدىمنالقراءةعسرأنكما
هذهإلىرالنظفيهشكالممافكانالفكري،التطورسلمإلىبهاتأخذالتيالتعليمية
لعمليةافيأمثالهممواكبةمنبالقراءةالمعسرينمساعدةمنلنتمكنومراعاتهاالمشكلة
.التعليمية

النتائج
سربعالمصابينالطالبلدىوالقلقاليأسبينعالقةتوجد":األولالفرض-

بأن:نللمتغيرياالرتباطمعاملحسابتماألولالفرضمنالتأكدوتم."القراءة
قلقوالاليأسمنكلفيالعامالمعدلمنأعلىالقراءةبعسرالمصابيندرجات
(1)جدول.يتحققلماألولالفرضفأنوعليهدالة،غيرولكنههاموجبةوبأنها

القراءةعسربالمصابينالطالببينوالقلقاليأسفيفروقتوجد"الثانيالفرض-
بعسرالمصابينالطالببينإحصائيةداللةذاتفروقتوجد:"المصابينوغير
قدلثانياالفرضفأنوعليه،والقلقاليأسمتغيريفياالصحاءوالطالبالقراءة
(2)جدول.تحقق

عسربالمصابينالطالبلدىوالقلقاليأسفيفروقتوجد":الثالثالفرض-
مصابينالالطالببينإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدم":"للنوعوفقا  القراءة
لمالثالثضالفرفأنوعليهللنوع،وفقا  والقلقاليأسمتغيريفيالقراءةبعسر
(3)جدول."يتحقق

عسربالمصابينالطالبلدىوالقلقاليأسفيفروقتوجد":الرابعالفرض-
لمصابيناالطالببينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدالانه:"للعمروفقا  القراءة
لملفرضاأننرىوبذلكللعمر،وفقا  والقلقاليأسمتغيريفيالقراءة،بعسر
(4)جدول.يتحقق

الخاتمة
بعسرنالمصابيالطالبلدىوالقلقاليأسدرجاتترتفع

ذلكطيرتبوالالمصابين،غيربالطالبمقارنةالقراءة،
لعمر،اأوالنوع،متغيرسواءالديموغرافيةبالمتغيرات

أنكماالقراءة،بعسراإلصابةلطبيعةذلكيرجعوقد
تباطاربينهمايوجدال(والقلقاليأس،)الدراسةمتغيري

عسربالمصابينالحاالتلدىارتفاعهمنالرغمعلىدال
عسربالمصابينبالطالباالهتماميجبوعليهالقراءة،
أليتجنبا  النفسيةالناحيةمنوبالخصوصالقراءة،
لدىوالتقدمالتعلمعلىبآخرأوبشكلتأثرمشكالت
.عامبشكلبالحياةأوبالمدرسةسواءالطالب

Hany.alqallaf@grad.ku.edu.kw

الدراسةأهداف
مصابينالمنعينةلدىوالقلقاليأسمستوىعلىللتعرفالحاليةالدراسةتهدف

القراءةربعسالمصابينبينفروقا  هنالككانإذاعّماالكشفكذلكالقراءةبعسر
.المذكورةالمتغيراتفيمصابينوالغير

القراءةبعسرالمصابينبينالفروقعنللكشفالدراسةتهدفذلكعنفضال
ومدىلنفسيةاالمعاناةعلىللتعرفسعيا  وذلكوالعمر،النوعلمتغيريترجعألسباب
تدريبيةبرامجوضعفيالمساهمةوراءسعيا  القراءةبعسرالمصابينلدىانتشارها
األطفاليسوتدرورعايةتربيةعلىالقائمينتوعيةإلىباإلضافةالفئةلهذهوعالجية
.معهمللتعاملاألفضلوالسبيلالمعاناةبتلكالمصابين

الدراسةمنهجية
المصابينمنمنهم24]الذكورمن47)وطالبةطالب91الدراسةعينةشملت

الطالبمن[(القراءةبعسرالمصابينمنمنهم20]اإلناثمن44،[القراءةبعسر
من)عاما  15إلى10بينماالعمريةالفئاتالعينةوشملتالكويت،بدولةالمدارس
ورالذكوهياتفئأربعإلىالدراسةعينةتقسيموتم،(المتوسطةالمرحلةطالب

اتالمصابواإلناثاألصحاء،اإلناثالقراءة،بعسرالمصابينوالذكوراألصحاء،
.القراءةبعسر

تقنينهاتموالتيالمقياسصدقمنالتحققتم،للقلق"سبنس"مقياستطبيقتم
العامليالتحليلطريقعنطفال ،(584)عددهمبلغاألطفالمنعينةعلى

دقالصمنالتحققوبعدالمذكورة،التالميذعينةعلىوالتوكيدياالستكشافي
ثباتنمالتحققتمكما.المنقحلألطفالالظاهرالقلقمقياسمعللمقياسالتالزمي
تراوحتطفال  2052عددهابلغدراسةعينةعلىكرونباخألفابطريقةالمقياس
االختبارثباتقياسوتم،0.92المقياسثباتمعاملوبلغسنة،12-8بينأعمارهم
اليأسمقياسو.0.90الثباتدرجةبلغتحيث(جتمان)النصفيةالتجزيئيةبالطريقة

تم.(1998)عبدالرحمنالسيدمحمدوتعريب،(1986)"كازدين"وضعمنفهو
توبلغالمحكوصدقالطرفية،المقارنةبطريقتيالمقياسصدقمعاملحساب

ألفامعاملخاللمنالمقياسثباتحسابتمكما،0.87و0.82بالترتيبالدرجات
نحوتجاهباالكرونباخألفابمعاملاليأسمقياسثباتدرجةبلغتحيث.لكرونباخ
.0.81الكليةوالدرجة،0.72المستقبلنحوواالتجاه،0.77الحاضر

هيلتسوكتابالعليا،الدراساتكلية-الكويتجامعةمنالخطيةموافقةأخذتم
يرعبالدكتورةالمركزمديرةوقامتالطفل،وتقويمتعليملمركزلتقديمةمهمة

وطالبة،طالببينما(30)قوامهاعينةعلىالمقاييستطبيقعلىبالموافقةالشرهان
طريقعنالبياناتبجمعالباحثقاموالتشخيصالقياسوحدةقسممعوبالتعاون
وتعليماتوطشروفقتعبئتهاطلبوتمالعينة،علىوالقلقاليأسالمقياسينتوزيع

جمعتمثمالثلج،كرةبطريقةوطالبةطالب(14)علىالحصولتمكماالمقياسين،
.إحصائياوتحليلهااآلليالحاسبفيوادخالهاالبيانات

إلجراء(spss)االجتماعيةللعلوماإلحصائيةالحزمةبرنامجاستخدامتم
علىاريةالمعيواالنحرافاتالمشاركيندرجاتمتوسطحسابتم:التاليةالتحليالت
المقاييسوثباتصدقحسابتم.الوصفياإلحصاءباستخداموالقلقاليأسمقياسي

غيرمتفيالفروقإليجاد(ت)اختباراستخدم.الداخلياالتساقصدقطريقعن
الفروقجادإلياالصحاء،واألطفالالقراءة،بعسرالمصابينالطالببينوالقلقاليأس
والنوع،غيرلمتوفقاالقراءة،بعسرالمصابينالطالببينوالقلقاليأسمتغيرفي

وفقاراءة،القبعسرالمصابينالطالببينوالقلقاليأسمتغيرفيالفروقإليجاد
.العمرلمتغير

الملخص
وطالبة،طالبا  (91)منالدراسةعينةوتكونتالمصابين،بغيرمقارنةالقراءةبعسرالمصابينمنعينةلدىوالقلقاليأسبينالعالقةعلىللتعرفالحاليةالدراسةتهدف
أخذتموكذلكالذكور،من(24)القراءة،بعسرمسبقا  تشخيصهمتمالذينالقراءة،بعسرالمصابينمن(44).وإناثذكوربينمامقسمينسنة،15إلى10منأعمارهمتراوحت

اختيارتمولقد.(المصاباتغير)اإلناثمنطالبة(23)و،(المصابينغير)العاديينالذكورمنطالب(24)إلىباإلضافة،(20)عددهاوبلغالقراءةبعسرالمصاباتالطالباتمن
الباحثقامالدراسةلهدفوللوصولالثلج،كرةأسلوبباستخدامتتبعهاتم(المصابينمنطالب14)منلعينةباإلضافة(الطفلوتعليمتقويممركز)منالمصابينالطالبعينة

االرتباطيالتصميم)البياناتلتحليلاالحصائيالوصفيالمنهجاعتمادوتموالمراهقين،األطفاللدىللقلق"سبنس"ومقياسالعربية،بنسخته"كازدين"اليأسمقياسبتطبيق
التحليلنتائجفتكشوقدالطالب،منالمختارةالعينةعلىللدراسةوالثباتالصدقمعاملحسابتمكماالدراسية،فروضالختبار(ف)واختبار(ت)اختباراستخداموتم(والمقارن
للنوعإرجاعهايمكنهمأنفسالمصابينبيندالةفروقهنالكتكنلمالتيالوقتفيوالقلق،اليأسمنكلفيالمصابينوغيرالمصابينبيناحصائيا  دالهفروقعناالحصائي
.لهاوتفسيرا  للنتائجتفصيالتعلىللبحثالكاملالنصويحتويوالعمر،

المراجع
المجلة الدولية لآلداب . 1عسر القراءة الدسلكسيا (. 2018. )، محمدالنوبي-

.108–138، 16، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
لم دور التربية الخطية في تأهيل ذوي صعوبة تع(. 2018. )، إسماعيللعيس-

أهيل ذوي مجلة الدولية لعلوم وت. لنشاط الرسمسيميولوجيةرؤية معرفية : القراءة
.141-110، 10، االحتياجات الخاصة

- Sridevil, G., George,A., Srivenil, D. & Rangaswamy, K (2015). 
Learning Disability and Behavior Problems among School 
Going Children. Journal of Disability Studies.
- McArthur,G.Castles, A. Kohenen, S & Banales, E. (2016). Low 
self-concept in poor readers: prevalence, heterogeneity, and 
risk HYPERLINK http://peerj.com/Journal Homepage, 4,1-25. 
DOI: HYPERLINK https://doi.org/10.7717/peerj.2669”10.7717
- Rodriguez, P.S, Marco Salvador, J, & Garcia-Alandete, J. 
(2017). The role of hopelessness and meaning in life in a 
clinical samplw with non-suicidal self-injury and suicide 
attempts. Psicothema.

مستوى الداللةمعامل االرتباطالفئة الطالبية

0.160.3الطالب األصحاء

طالب المصابين 

بعسر القراءة
0.050.76

عالقة بين اليأس والقلق وعسر القراءة(: 1)جدول 

وغيرالقراءة،بعسرالمصابينبينالفروقإليجادT-testاختبار:(2)جدول
والقلقاليأسبمتغيرييتعلقفيماالمصابين

االنحراف المتوسطالفئةالمتغير
المعياري

قيمة
Tالداللةدرجة الحرية

غير القلق
مصابين

37.0421.622.77890.01

49.3420.51المصابين

غير اليأس
مصابين

3.111.941.96890.05

4.022.49المصابين

سبببوالقلقاليأسفيالقراءةبعسرالمصابينالطالببينالفروق:(3)جدول
T-testاختبارباستخدامالنوعمتغير

االنحراف المتوسطالنوعالمتغير
المعياري

قيمة
Tالداللةدرجة الحرية

القلق
51.7123.21الذكور

0.86890.41
46.5016.85اإلناث

اليأس
4.172.6الذكور

3.852.41اإلناث

لمتغيرفقا  ووالقلقاليأسفيالقراءةبعسرالمصابينالطالببينالفروق:(4)جدول
T-testاختبارباستخدامالعمر

االنحراف المتوسطالفئة العمريةالمتغير
المعياري

قيمة
T

درجة 
الداللةالحرية

القلق

الفئة العمرية 
11–10)األولى 
–12)

47.8623.18

0.47420.638 انيةالفئة العمرية الث
(13–14–15)50.8217.95

اليأس

الفئة العمرية 
11–10)األولى 
–12)

3.592.48

1.15420.255 انيةالفئة العمرية الث
(13–14–15)4.452.48
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Logo Logo
السعة الرقمية للذاكرة العاملة وعالقتها بالتنظيم الذاتي االنفعالي 

ندى حسن الكندري
هشام فتحي جاد الرب        . د

كلية العلوم االجتماعية      /علم النفس

الملخص
المشاركينبينفروقالفحصإلىالدراسةهدفتكما.االنفعاليالذاتيوالتنظيمالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةبينالعالقةعلىللتعرفالحاليةالدراسةهدفت

عينةتكونتوقد.للعمراوفقً (اإليجابيالسلبي،)االنفعاليالذاتيالتنظيمفيالمشاركينبينالفروقوكذلكللعمر،وفقًاالرقميةالعاملةالذاكرةسعةفي

عام،20.92كانالدراسةلعينةالعمرمتوسط.متاحةعشوائيةغيرعينةوهي(الذكورمن9واإلناثمن93)المشاركينمنمشارًكا102منالدراسة

Dight)العاملةالذاكرةسعةمقياسالباحثةواستخدمتعام،6.55معياريوانحراف Span)االنفعالي،الذاتيالتنظيمومقياسإلكتروني،مقياسوهو

وفقًاالسلبيةلالنفعاالتالذاتيالتنظيمفيالمشاركينبينفروقوجودعناإلحصائيالتحليلنتائجكشفت.الديموغرافيةللمعلوماتاستبانةإلىباإلضافة

ذلكعنفضاًل .للعمرترجعالمشاركينبينالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةفيدالةفروقوجودعدمتبينكماسنًّا،األصغرالمشاركينلصالحالعمرلمتغير

السلبية،لالنفعاالتالذاتيوالتنظيماإلجابةفيالمستغرقالوقتحيثمنالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةبينسلبيدالارتباطوجودإلىالنتائجأشارتفقد

.المستغرقالوقتحيثمنالعاملةللذاكرةالرقميةوالسعةالموجبةلالنفعاالتالذاتيالتنظيمبينموجبارتباطووجود

البحثأهداف
.االنفعاليالذاتيوالتنظيمالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةبينالعالقةطبيعةعلىالتعرف-1

.العاملةللذاكرةالرقميةالسعةفيللعمرترجعالتيالفروقوجودمنالتحقق-2

.االنفعاليالذاتيالتنظيمعلىالقدرةفيللعمرترجعالتيالفروقوجودمنالتحقق-3

البحثمنهجية
قياسم:وهيالدراسةمقاييستطبيقتمحيثالجامعيين،الطلبةمنمتاحةعشوائيةغيرعينةالدراسةعينةوكانتمشارك،102الدراسةفيشارك

.سنة40إلى18بينتتراوحالمشاركينأعماروكانتاإلنترنت،طريقعنالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةوأداةاالنفعاليالذاتيالتنظيم

Digit)العاملةللذاكرةالرقميةالسعةأداةتطبيقوتم Span)اإلجاباتعددجمعخاللمنوذلكالعاملة،للذاكرةالرقميةالسعةلقياسإعدادهاتموالتي

Test)التطبيقإعادةبطريقةاألداةثباتمنالتحققتم.الصعوبةمتنوعةمتتابعةمهامألداءالمستغرقوالزمنالصحيحة Retest)،معاملحسابوتم

بحسابالباحثةقامتكما.(86.)االرتباطمعاملقيمةوكانتمستجيب،لكلتقدمالتيوالثانيةاألولىالمهمةفيالمستغرقالزمنمتوسطبيناالرتباط

تلكتشير.(72.)الثباتمعاملقيمةوكانتريتشاردسون،-كيودرطريقةباستخدامللمستجيبتقديمهاتممهام(10)أولمنالمستخرجةالدرجاتثبات

.العاملةللذاكرةالرقميةالسعةمقياسدرجاتفيمعقوللثباتالنتائج

Granefski)منكلأعدهالذيذاتيًّااالنفعاالتلتنظيمالمعرفيةاإلستراتيجياتمقياستطبيقتم & Kaarj)(2018)عفانةوقام،2007عامفي

السيكومتريةالخصائصمنالتأكدوتم.االنفعاليالذاتيللتنظيمفرعيةإستراتيجياتتسعتغطيفقرة،36علىالمقياسويشتملالمقياس،وتقنينبتعريب

أنووجدداخليالاالتساقصدقاستخدمأنهكماالنفس،علمفيالمتخصصينمنتسعةعلىعرضهخاللمنالمقياسصدقبحسابعفانةفقامللمقياس

مانالختبار(Z)قيمةبلغتحيثالطرفيةالمقارناتصدقأيًضاواستخدم،(0.01،0.05)داللةمستوىعندإحصائيًّادالةاالرتباطمعامالتقيمجميع

تمفقدثباتعنأما.الحاليةالدراسةفيمنهللتحققالداخلياالتساقصدقاستخداموتم.(0.05)داللةمستوىعندإحصائيًّادالةوهي(4.913)ويتني

،(80.)اإليجابياالنفعاليالذاتيللتنظيمالمعرفيةاإلستراتيجياتمقياسيمنلكلالثباتمعامالتوكانتكرونباخ،ألفاطريقعنالثباتمنالتأكد

الرقميةعةالسأداةعلىالتطبيقويتطلب.الكويتجامعةطلبةبينالحاليةالدراسةأدواتروابطنشروتم.مرتفعةثباتمعامالتوهي،(81.)والسلبي

كثيرالعتمادانظرً كبير،بشكلالدراسةعينةحجملتقليصذلكأدى.المحمولةاألجهزةطريقعنلالستجابةيصلحالحيثحاسوب،جهازالعاملةللذاكرة

سريةوأنقط،فالعلميالبحثولغرضتامةبسريةستعاملالمعلوماتأناألداةعرضبدايةفيللمشاركينالتأكيدتم.المحمولةاألجهزةعلىالطلبةمن

المئوية،والنسبالتكراراتلحساب(SPSS)االنسانيةللعلوماالحصائيةالحزمةبرنامجاستخداموتم.محفوظةسيقدمونهاالتيالبياناتوخصوصية

التباينتحليلستخدمواالعينة،لوصفاالنفعاليالذاتيوالتنظيمالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةوهيالدراسة،لمتغيراتالمعياريةواالنحرافاتوالمتوسطات

الفروقعلىللتعرفدياألحاالتباينتحليلواستخدمالعمر،لمتغيروفقًاللمشاركيناالنفعاليالذاتيالتنظيمفيوداللتهاالفروقعلىللتعرفاألحادي

لدىاالنفعاليالذاتيظيموالتنالعاملةللذاكرةالرقميةالسعةبينبيرسونارتباطومعاملواستخدمالعمر،لمتغيروفقًاللمشاركينالرقميةالسعةفيوداللتها

.المشاركين

المراجع
Schmeichel, B. J., Demaree, H.A. (2010). Working Memory Capacity and Spontaneous Emotion Regulation:
High Capacity Predicts Self-Enhancement in Response to Negative Feedback. Emotion,10(5),739-794.

النتائج

عم     ن متغير العمرالتنظيم الذاتي االنفعالي

االنفعالياإلستراتيجيات التكيفية للتنظيم الذاتي
(الُبعد اإليجابي)

18-20
21-25
26-40

39
37
26

49.67
50.62
49.73

11.79
11.88
12.24

ذاتي اإلستراتيجيات غير التكيفية للتنظيم ال
االنفعالي

(الُبعد السلبي)

18-20
21-25
26-40

39
37
26

47.69
47.51
42.19

9.13
7.77
10.34

:المتوسطات واالنحرافات المعيارية  للمشاركين في التنظيم الذاتي االنفعالي(:  3)جدول 

وكذلك(اإليجابيالبُعد)اإليجابياالنفعاليالذاتيالتنظيمإستراتيجياتفيالثالثالعمريةالفئاتلمجموعاتالحسابيةالمتوسطاتتقارب(3)جدولمنيتضح
إلستراتيجياتافيالثالثالعمريةالفئاتلمجموعاتالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتمنكلتقاربوأيًضالها،المعياريةاالنحرافاتتقارب
.(السلبيالبُعد)االنفعاليالذاتيللتنظيمالسلبية

مجموع مصدر التباينالسعة الرقمية للذاكرة العاملة
متوسط درجات الحريةالمربعات

قيمة االحتمال"ف"قيمة المربعات

م الذاتي اإلستراتيجيات التكيفية للتنظي
االنفعالي

(الُبعد اإليجابي)

20.43210.21.07.935بين المجموعات

15016.4999151.86داخل المجموعات

نظيم اإلستراتيجيات غير التكيفية للت
الذاتي االنفعالي

(الُبعد اإليجابي)

*586.222284.113.51.034بين المجموعات

8023.599981.05داخل المجموعات

(:ياإليجابي والسلب)نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المشاركين في التنظيم الذاتي االنفعالي (: 4)جدول 

دالة"ف"قيمةألنونظًرا.للعمروفقًاالسلبياالنفعاليالذاتيالتنظيمفي0.05مستوىعندالمشاركينبينإحصائيًّادالةفروقوجود(4)جدولمنيتضح
Tukeyبطريقةبعديةمقارناتإجراءتملذا،0.05داللةمستوىعند HSD،(5)جدولفينتائجهاوعرض

متوسط الفئة العمريةالفئة العمريةالمتغيرات المستقلة
القيمة الخطأ المعياري االختالفات

االحتمالية
%95فترة الثقة 

الحد األدنى الحد األعلى

اإلستراتيجيات غير 
اتي التكيفية للتنظيم الذ

(بيالُبعد السل)االنفعالي 

18-20
21-25

26-40
26-40

5.50
5.32

2.27
2.30

046.
059.

.08
16.-

10.92
10.80

الذاتيالتنظيمفي(40-26)العمريةالفئةومجموعة(20-18)العمريةالفئةمجموعةبينالتباينفيإحصائيًّادالةغيرفروقوجود(5)جدولمنيتضح
مريةالعالفئةمجموعةبينالتباينفيإحصائيًّادالةغيرفروقووجودسنة،20-18العمريةالفئةمجموعةلصالح0.05داللةمستوىعندالسلبياالنفعالي

وقدسنة،25-21العمريةالفئةمجموعةلصالح0.05داللةمستوىعندالسلبياالنفعاليالذاتيالتنظيمفي(40-26)العمريةالفئةومجموعة(21-25)
فيإحصائيًّادالةروقفتوجدحيثجزئيبشكلتحقققداألولالفرضأنالقوليمكنناوبتاليالعينة،حجمتأثيربسببدالةغيرالفروقهذهكونسببيرجع

.العمريللمستوىتعزى(السلبيالبُعد)االنفعاليالذاتيللتنظيمالتكيفيةغيراإلستراتيجياتمتوسطات

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباينالسعة الرقمية للذاكرة العاملة
قيمة "ف"قيمة المربعات

االحتمال

درجة مهام السعة الرقمية للذاكرة 
العاملة

ن المجموعات .02.20.011.14324بي 

57.650.009داخل المجموعات

ي يستط يع درجة صعوبة المهام الت 
المستجيب اجتيازها

ن المجموعات 1.1220.562.65.078بي 

13.51640.21داخل المجموعات

الزمن المستغرق
ن المجموعات 2.6520.130.02.977بي 

374.68675.59داخل المجموعات

ةنتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المشاركين في السعة الرقمية للذاكرة العامل(: 6)جدول 

درجة درجة مهام السعة الرقمية للذاكرة العاملة، والزمن المستغرق ألداء المهام، و: عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا في متوسطات كل من( 6)يتضح من جدول 
. صعوبة المهام التي يستطيع المستجيب اجتيازها وتعزى للمستوى العمري، وقد يرجع ذلك بسبب تأثير حجم العينة

ات المتغي 

ي يستطيع المس تجيب درجة صعوبة المهام الت 
اجتيازها

اتيجيات التكيفية اإليجابي ة للتنظيم اإلسي 
ي االنفعالي 

ي )الذات  (الُبعد اإليجات 

االحتمالمعامل االرتباطاالحتمالمعامل االرتباط

.1219.13.29.درجة مهام السعة الرقمية للذاكرة العاملة

ي يستطيع المستجيب اج .23.07تيازهادرجة صعوبة المهام الت 

تجيب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات المشاركين في درجة مهام السعة الرقمية للذاكرة العاملة، ودرجة صعوبة المهام التي يستطيع المس( 7)جدول 
(البُعد اإليجابي)اجتيازها، ودرجاتهم في اإلستراتيجيات التكيفية اإليجابية للتنظيم الذاتي االنفعالي 

ات المتغي 
اتيجيات غي  التكيفية الس لبية اإلسي 

ي االنفعالي 
ي الُبع)للتنظيم الذات  قيمة االحتمال(د السلت 

001.<. ***60بالدقيقة-متوسط الزمن المستغرق 

(:يجابيالبعد اإل)معامل ارتباط بيرسون بين درجات المشاركين على السعة الرقمية للذاكرة العاملة ودرجاتهم على التنظيم الذاتي االنفعالي (: 8)جدول 

الذاتي بين اإلستراتيجيات غير التكيفية السلبية للتنظيم0.001تحقق الفرض، حيث يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًّا عند مستوى أقل من (8)يتضح من الجدول 
.  ومتوسط الزمن المستغرق ألداء مهام السعة الرقمية للذاكرة العاملة( البُعد السلبي)االنفعالي 

ات المتغي 
ي 
اتيجيات التكيفية اإليجابية للتنظيم الذات   االنفعالي اإلسي 

ي ) قيمة االحتمال( الُبعد اإليجات 

82بالدقيقة-متوسط الزمن المستغرق   .-***>.001

تيجياتمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات المشاركين على الزمن المستغرق ألداء مهام السعة الرقمية للذاكرة العاملة ودرجاتهم على اإلسترا(: 9)جدول 
(:البُعد اإليجابي)التكيفية اإليجابية للتنظيم الذاتي االنفعالي 

بين متوسط الزمن المستغرق ألداء مهام السعة الرقمية 0.001تحقق الفرض، حيث يوجد ارتباط سالب دال إحصائيًّا عند مستوى أقل من ( 9)يتضح من الجدول 
(.البُعد اإليجابي)للذاكرة العاملة واإلستراتيجيات التكيفية اإليجابية للتنظيم الذاتي االنفعالي 

المقدمة
استجاباتهعلىالتأثيريفتساهمالتيالمعرفيةاإلستراتيجياتمنمجموعةاستخداممنتمكنهحيثللفردُمساعدةعمليةبمثابةاالنفعاليالذاتيالتنظيميُعد

والسلوكية،سية،النفالنواحيمنكلفيالتغيراتتنظيمعمليةتشملالتيالجسميةاالستجاباتجميعهيباالنفعاالت،ويقصد(Gross,2003)االنفعالية

Mauss,2007))المثيرذاهنحوأهدافهوتحديدتقييممنهيتطلبانفعاليًامثيرموقففيالفرديكونعندمااستثارتهايتمالتيهيوالخبرةوالفيزيولوجية،

حديثةيليةتحلدراساتلعدةنتائجكشفتحيثالعاملة،الذاكرةسعةومنهااالنفعاليالذاتيالتنظيمعمليةعلىتؤثرالتيالعواملمنالعديدوهناك

Schmeichelكدراسات & Demaree,(2008)،عاالتاالنفقمعفيالذاتياالنفعاليالتنظيمبنجاحالتنبؤفيالعاملةالذاكرةسعةمساهمةمدىعن.

معمقارنةفيهاموالتحكانفعاالتهمضبطعلىقدرةاألكثرهمالعاملةالذاكرةسعةفيمرتفعةدرجاتعلىحصلواالذيناألشخاصبأنالنتائجأشارتحيث

Schmeichel)العاملةالذاكرةسعةفيمنخفضةدرجاتعلىحصلواالذيناألشخاص & Demaree, 2008.).

nada.mohammad@grad.ku.edu.kw
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المؤتمر األول للبحث العلمي - الملصقات العلمية للكليات اإلنسانية

 أھداف الدراسة
 

الكشف عن طبیعة العالقة -1
االرتباطیة بین االعتقاد بعدالة 

 العالم والعدالة االجتماعیة.
الكشف عن طبیعة العالقة -2

بین العدالة االجتماعیة  االرتباطیة
 وسلوك المواطنة.

الكشف عن طبیعة العالقة -3
االرتباطیة بین االعتقاد بعدالة 

 العالم وسلوك المواطنة.
الكشف عن إمكانیة توسط العدالة -4

االجتماعیة في العالقة االرتباطیة 
م وسلوك بین االعتقاد بعدالة العال

 المواطنة.
التحقق مما إذا كانت ھناك فروقاً -5

الة إحصائیاً بین الكویتیین وغیر د
محددي الجنسیة في متوسطات 

 متغیرات الدراسة.
 

 منھجیة البحث
 

 العینة-1
مشارك من  200تكونت عینة الدراسة من 

الكویتیین وغیر محددي الجنسیة في دولة الكویت، 
إناث)،  50ذكور و 50كویتیین ( 100مقسمة إلى 

إناث)  50ذكور و 50غیر محددي الجنسیة ( 100و
)، وجمیعھم من سكان 30.8(بمتوسط عمري 

منطقتي الجھراء والصلیبیة؛ وتم اختیار ھاتین 
ا لترّكز األفراد من غیر محددي المنطقتین نظر

 .الجنسیة فیھا
 

 األدوات:-2
 

وھو مقیاس االعتقاد العالمي بعدالة العالم: -
)، Lipkus, 1991من إعداد "لیبكاس" (

بنود، وقامت الباحثة  7حیث یتكون من 
بترجمتھ إلى اللغة العربیة، ویجاب على 

 البنود بطریقة لیكرت الخماسي.
وھو من إعداد  مقیاس العدالة االجتماعیة:-

"توریز"، "سیرز" و"أولسون" 
)Torres & Siers & Olson, 2012 ،(

وقامت الباحثة في الدراسة الحالیة بترجمة 
اللغة العربیة لیناسب أفراد المقیاس إلى 

بندا تتم  24العینة، ویتكون المقیاس من 
 اإلجابة علیھا عن طریق خمسة بدائل.

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  مقدمة
االعتقاد أو اإلیمان  من منطلق بعض نظریات علم النفس التي تشیر إلى أن األفكار التي یتبناھا الفرد قد تتحول إلى مشاعر، وبالتالي تتحول إلى سلوكیات، فإن

 فكرة البحث، التي من خاللھا تبلورت مشكلة البحث:بمفھوم معین كالعدالة، قد یرتبط بمشاعر الفرد وسلوكیاتھ، ویوضح النموذج التالي 

 

 تابع النتائج
 2شكل 

الفروق بین الكویتیین وغیر محددي الجنسیة في 
 )200متوسط العدالة االجتماعیة (ن= 

 
 

 3شكل 
الفروق بین الكویتیین وغیر محددي الجنسیة في 

 )200متوسط سلوك المواطنة (ن= 

 
 

 منھجیة البحث تابع
 

: وقام ببناء ھذا مقیاس سلوك المواطنة-
 50المكون من  )،2019البجاري (المقیاس 

بنداً، وتم حذف بعض البنود (وھي البنود 
؛ نظرا ألنھا ال تمثل مجتمع 50إلى  33من 

الدراسة الحالیة المراد تطبیق المقیاس علیھ 
حیث أن ھذه البنود تمثل طلبة الجامعة، أما 

أفراد العینة في الدراسة الحالیة لیسوا 
ھم من طلبة الجامعة)، ولھذا السبب تم جمیع

، 32إلى بند  1تطبیق بنود المقیاس من بند 
 .وتتكون بدائل اإلجابات من خمسة بدائل

 
 النتائج

 

1- ً  ال توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا
بین االعتقاد بعدالة العالم والعدالة 

 .االجتماعیة
 توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیاً -2

 .بین العدالة االجتماعیة وسلوك المواطنة
ً ت-3  وجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا

بین االعتقاد بعدالة العالم وبین سلوك 
 .ةالمواطن

ال تتوسط العدالة االجتماعیة العالقة بین -4
 االعتقاد بعدالة العالم وسلوك المواطنة.

توجد فروقا دالة إحصائیا بین الكویتیین -5
وغیر محددي الجنسیة في االعتقاد بعدالة 

، ویتضح ذلك من العالم لصالح الكویتیین
 .1شكل خالل 

فروق دالة إحصائیا بین الكویتیین  توجد-6
وغیر محددي الجنسیة في متوسط العدالة 

، لصالح غیر محددي الجنسیة االجتماعیة
 .2ویتضح ذلك من خالل شكل 

توجد فروق دالة إحصائیا بین الكویتیین  ال  -7
وغیر محددي الجنسیة في متوسط سلوك 

 .3، ویتضح ذلك من خالل شكل المواطنة

 1شكل 

الفروق بین الكویتیین وغیر محددي الجنسیة في 
 )200= ن( متوسط االعتقاد بعدالة العالم

 

االعتقاد بعدالة العالم وعالقتھ بسلوك المواطنة وتوسط العدالة االجتماعیة بینھما لدى عینة  
 من الكویتیین وغیر محددي الجنسیة

 برنامج علم النفس 
 مجال العلوم االجتماعیة

 جامعة الكویت -كلیة الدراسات العلیا  
 

 الخضرإشراف: أ.د. عثمان حمود  /تألیف: أفراح فارس العنزي

االعتقاد بعدالة  
 العالم 

 سلوك المواطنة العدالة االجتماعیة 

 المراجع: 
).  فاعلیة برنامج  2019البجاري، أحمد یونس محمود (

إرشادي في تعزیز سلوك المواطنة لدى طلبة كلیة التربیة 
للعلوم اإلنسانیة في جامعة الموصل.  مجلة جامعة تكریت  

 .357-329)، 11(26للعلوم اإلنسانیة، 

Lipkus, I.  (1991).  The construction and 
preliminary validation of a global belief in 
a just world scale and the exploratory 
analysis of the multidimensional belief in 
a just world scale.  Personality and 
Individual Differences, 12 (11), 1171-
11878. 

Torres, S., Siers, B & Olson, B.  (2012).  
Development and Psychometric 
Evaluation of Social Justice Scale (SJS).  
American Journal Community 
Psychology, (50), 77-88. 

 
 إعداد الطالبة: أفراح فارس العنزي 

 إشراف: أ.د. عثمان حمود الخضر 
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(

القلق واضطراب روح الدعابة كمتغير معدل للعالقة بين الحساسية للقلق 
19-لدي المصابين بمرض كوفيد 

جادالربهشام فتحي . د.أ
كلية العلوم االجتماعية–قسم علم النفس 

النظريالدراسةواساسمقدمة
منانكوالفيروسات،األوبئةانتشارعندالقلقالشعوراحتماالتلتنامينظرا  
شاراالنتبعدخاصةعلمي،بشكلكورونابفيروسالمرتبطالقلقدراسةالمهم

يرمتغبالقلق،ترتبطالتيالمتغيراتمن.العالمحولالفيروسلهذاالعالمي
مثيراتالمعالناستعاملفيالفرديةللفروقيشيرمتغيروهوالقلق؛حساسية

الق،للقلمثيرلموقفمختلفونأفراديتعرضعندماف.بالقلقتشعرهمالتي
Taylorأنظر)الصددهذافيالدراساتتوصلتفقدالشكل؛بنفسمعهيتعاملون

et al., دلبمعقلقهيتزايدالمرتفعةالقلقحساسيةذوىاألشخاصأن(2007
كما.مقلقموقفأوحدثمواجهةعنداألشخاصمنغيرهمنأشدوبشكلأسرع
ارجيخمثيرأليانتباههيزدادماعادةللقلقالحساسيةالمرتفعالشخصهذاأن

ى،أخرجهةمن.بالقلقاحساسهمنتزيدخاصةنظرةخاللمنلتفسيرهوينزع
Abel)الدراساتمنكثيرتوصلت and Maxwell, 2002;

Calisandemir and Tagay, 2015; Schneider, Voracek, and
Tran, الحياةأحداثمعتكيفكاستراتيجيةالدعابةروحأهميةإلى(2018

عرتشالتيللمواقفمقاومةواستراتيجيةالصدم،بعدماواضطراباتالضاغطة
.بالقلقالفرد
-Puhlik)أنماطعدةبينالدعابةبروحاهتمتالتيالبحثيةدبياتاألميزت

Doris and Martin, تنتشرالتياألنماطبأحدالدراسةهذهتهتم،(1999
-Selfالذاتلتعزيزالدعابةنمطوهوبالقلقالفردشعورعندخاصةبصفة

enhancing Humor،معدلمتغيربدورمويقأنيتوقعوالذي
moderatorالنمطهذايتميز.بالقلقوالشعورللقلقالحساسيةبينللعالقة

فسنفيومتفائلةساخرةوبنظرةالدعابة،بحسالشخصاحتفاظإلىبالميل
ناهالدعابةروحوراءفالدافعاألخرين،معيشاركهالملوحتىللحياة،الوقت
لضغوطاأثارتخفيففيالفردتساعدالنظرةهذهولكناالجتماعيةالمشاركةليس
.عليه

وأهميتهاالدراسةأهداف
غيريمتبينالدعابةروحلمتغيرالمحتملالمعدلالدورلفحصالدراسةهذههدفت

.19-كوفيدبمرضالمصابينلدىالقلقاضطرابومستوىللقلقالحساسية
لدعابةاروحنمطانخفاضحالفيأكبرالمتغيرينبينالعالقةتكونأنيتوقع
زلتعزيالدعابةروحنمطانخفاضارتفاعحالفيأقلوتكونالذات،لتعزيز
.الذات
ةوالدعابالفكاهةحسيلعبهالذيالدورفهممحاولةإلىالدراسةهذهأهميةترجع
فاألفراد.19-كوفيدبمرضباإلصابةالمرتبطالقلقشدةتخفيضفيالفردلدي

لمثحدوثاألزماتعندللقلقاحتماالتلديهميكونللقلقالحساسيةشديدي
هذالخفضتؤديقدالتيالمتغيراتدراسةالمهممنلذاالحالية؛الصحيةاألزمة
.الصحيللمستوىالقلق

hesham.gadelrab@ku.edu.kwيمكنًالتواصلًمعًالباحثًمنًخاللًالبريدًااللكترونيً

ملخص
الناحيةمنالعالممستوىعلىكبيرأثرلهكانمما،2020مارس23فيعالميةجائحةالمستجدكورونافيروسانتشارباعتبار(WHO)العالميةالصحةمنظمةقامت

لتفشييةالنفساألثارأهمكأحدالمستجدكورونامرضلتفشيالمصاحبالقلقدراسةالمهممنكانلذلكاألرض؛سكانمعظمعلىوالنفسيةواالجتماعيةاالقتصادية
ساسيةالحمتغيريبينالدعابةروحلمتغيرالمحتملالمعدلالدورفحصإلىالدراسةهذههدفت.القلقهذامستوىرفعفيتسهمالتيالعواملفهمومحاولةالمرض،
ونوتكالذات،لتعزيزالدعابةروحنمطانخفاضحالفيأكبرالمتغيرينبينالعالقةتكونأنيتوقع.19-كوفيدبمرضالمصابينلدىالقلقاضطرابومستوىللقلق
أشهرالثالثةخالل19–كوفيدبمرضأصيبواممن(324)منالدراسةفيالمشاركينعينةتكونت.الذاتلتعزيزالدعابةروحنمطانخفاضارتفاعحالفيأقل

نتائجتوصلت.اإلناثمن(%68.22)ثلثيهمحواليعاما ؛(11.54)معياريوانحراف(35.96)عمربمتوسطعاما ،(70)إلى(22)بينأعمارهمتراوحتالماضية،
كما.Processطريقةباستخداماالنحدارنموذجفيبينهاوالتفاعلالذاتلتعزيزالدعابةروحونمطللقلقالحساسيةمتغيراتمنلكلاالحصائيةللداللةالدراسة
قيمةكانتحيث؛19-كوفيدبمرضالمصابينلديالقلقومستويللقلقالحساسيةبينللعالقةمعدلكمتغيرالذاتلتعزيزالدعابةروحمتغيرلداللةالدراسةتوصلت
.الذاتلتعزيزالدعابةروحمنالمنخفضةالمستوياتفيوأكبرالدعاية،لروحالمرتفعةالمستوياتعندأقلالعالقة

الدراسةمنهجية
خالل19–كوفيدبمرضأصيبواممن(324)منالدراسةفيالمشاركينعينةتكونت
عمربمتوسطعاما ،(70)إلى(22)بينأعمارهمتراوحتالماضية،أشهرالثالثة

.اإلناثمن(%68.22)ثلثيهمحواليعاما ؛(11.54)معياريوانحراف(35.96)
ضمننالمشاركيمنمتاحةلعينةأرسلالكترونيرابططريقعنالدراسةأدواتتطبيقتم

الدراسةبياناتعلىالحصولثمومن،19-لكوفيدالنفسيةاألثارلدراسةبحثيمشروع
.الماضيةأشهرالثالثةخالل19-كوفيدبمرضأصيبواأنهمأقرواالذيللمشاركينالخالية
طورهالذيالثالثللقلقالحساسيةمقياسالمشاركينعلىالمطبقةالمقاييستضمنت
Taylor)وزمالئهتايلور et al., استبانةمناألخيرةالمختصرةوالنسخة،(2007
Martin)الدعابةأسلوب et al., بمرضباإلصابةالمرتبطالقلقوقائمة(2003
خاللمنالترجمةصحةمنوالتحققالعربيةإلىالدراسةأدواتترجمةتم.19-كوفيد

.الدراسةأدواتدرجاتوصدقثباتمنالتحققوكذلكالعكسية،الترجمة

الدراسةنتائج
Processطريقةباستخدامالبياناتتحليلتم

(Hayes, المعايناتإعادةتتضمنوالتي(2021
تخداماستم.المعياريللخطأثابتةلتقديراتللوصول

.Bootstrapطريقةباستخدامعينة(5000)

الحساسية 
للقلق القلق

روح 
الدعابة

>p)إحصائيا  دالةقيمةوهي(0.17)كايمربعقيمةكانتحيثالنموذج،داللةإلىالدراسةتوصلت
الدعابةروحومتغير،(p<.001)للقلقالحساسيةمتغيرمنكللداللةالدراسةتوصلتكما.(001.
والموجبة(%95)الثقةفتراتجميعكانتكما.(p=.005)بينهماوالتفاعل،(p=.001)الذاتلتعزيز
دائما  كانت19-بكوفيدباإلصابةالمرتبطوالقلقللقلقالحساسةبينالعالقةأنيعنىممابالصفر،تمر
قةالعالهذهقيمةاختلفتالوقتنفسفيولكنالفرد،عندالدعابةروحدرجةعنالنظربصرفجبةمو

بينالعالقةقيمةكانتالدعابةروحمنالمنخفضةالمستوياتففي.الفردعندالدعابةروحدرجةفباختال
,74.)جدا  مرتفعةوالقلقللقلقيةالحساس p<.001)،الدعابةروحمنالمتوسطةالمستوياتوفي
,53.)إلىالعالقةهذهقيمةانخفضت p<-001)،انخفضتالدعابةروحمنالمرتفعةالمستوياتوفي

,32.)إلىلتصلواضحشكلبالعالقةهذه p<.001)الشكلمنيتضحكما.
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