
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسانية واالجتماعيةمجلة العلوم اإل
فصلية محكمة  مجلة علمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  والثالثونلخامسا العدد
 هـ١٤٣٦  محرم



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتاريخ ١٤٢٧ / ٤٨٨٨:رقم اإليداع   هـ١٤٢٧ / ٠٩ / ٧ 
 ١٦٥٨  ــ  ٣١١٦) ردمد(الرقم الدولي المعياري 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אא 

אאLאאאא 
א 

אאא 
אאLאא 

אאאאא 

א 
אLאאא 

אאא 
 

 
 





 

 
واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩  اإلنسانية 

والثالثون خامسلا العدد  هـ ١٤٣٦ بيع اآلخرر  

 قواعد النشر
بن سعود اإلسالمية  دورية )  اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم(مجلة جامعة اإلمام محمد 

بالجامعة تصدر عن عمادة البحث العلمي  وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق . علمية محكمة، 
 : الضوابط اآلتية 

الً و مجلة  : أ ل ا ي  ف لنشر  ل قبل  لي لبحث  ا ي  ف رط   :يشت
باألصالة واال -١  .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم 

في مجاله  -٢ بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة   .أن يلتزم 
في التوثيق والتخريج  -٣  .أن يكون البحث دقيقاً 
اللغوية  -٤ بالسالمة   .أن يتسم 
قد سبق نشره  -٥  .أال يكون 
رسالة أو -٦ بحث أو  للباحث نفسه، كتاب، سواء أك أال يكون مستالً من  ذلك  ان 

لغيره   . أو 
اً  ني لبحث : ثا ا قديم  ت د  عن رط   :يشت
بنشره -١ الذاتية،أن يقدم الباحث طلباً  بسيرته  راً ) مختصرة( مشفوعاً  قرا وإ

للبحث كامالً، والتزاماً بعدم  الفكرية  لحقوق الملكية  يتضمن امتالك الباحث 
التحرير  بعد موافقة خطية من هيئة   .نشر البحث  إال 

تزيد صفحات البحث عن  أال -٢  ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠( 
بنط المتن  -٣ بنط Traditional Arabic) ١٧( أن يكون  وأن ) ١٣(، والهوامش 

بين األسطر  تباعد المسافات   ) .مفرد( يكون 
باللغتين العربية  -٤ ثالث نسخ مطبوعة من البحث،  مع ملخص  يقدم الباحث 

تزيد كلماته عن مائتي كل ال   .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، 
اً ث ل ثيق : ثا و لت  :ا

توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١   . 
بآخر البحث -٢ فهرس يلحق  في  المصادر والمراجع  تثبت    . 
في مكانها المناسب - ٣ المخطوط المحقق  توضع نماذج من صور الكتاب    . 

تكون واضحة جلية - ٤ بالبحث، على أن  الصور والرسومات المتعلقة  ترفق جميع    . 



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ        CD على أسطوانة مدمجة     ,تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستالت من بحثه : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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  هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون لخامساالعدد 
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 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  

 )من أبحاث كرسي محمد الراشد لدراسات المصرفية اإلسالمية (
 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

١٣ 
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 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

 :المقدمة
ــاً       تــشهد صــناعة التمويــل اإلســالمي فــي العقــود األخيــرة نمــواً ســريعاً واهتمامــاً عالمي

من أزمة مالية طاحنة تأثرت بها معظـم        مؤخراً  متزايداً ساهم في حدوثه ما شهده العالم        

وعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة التطبيقـــات الماليـــة اإلســـالمية، وتركزهـــا . دول العـــالماقتـــصاديات 

صــناعة المــصرفية اإلســالمية، إال إن المــستقبل يبــشر بتوســع فــي تلــك  بــشكل كبيــر فــي 

التطبيقـــات الماليـــة كنتيجـــة منطقيـــة لهـــذا االهتمـــام العـــالمي المتزايـــد بـــصناعة التمويـــل   

اإلســالمي، والمــأمول أن يكــون هــذا التوســع أكثــر توافقــاً مــع مبــادئ الــشريعة اإلســالمية      

 .وتحقيقاً لمقاصدها العامة

فية اإلسـالمية تعـد هـي األبـرز فـي صـناعة التمويـل اإلسـالمي وذلـك                   تطبيقات المصر  

أنهـا المجـال األوسـع الـذي يملـك حـوافز كبيـرة لـدفع المـستثمرين                  : ألسباب عديدة منهـا   

ــشابكات         ــدات والت ــة التعقي ــة نظــرا لقل ــادرات الفردي ــر اســتجابة للمب لولوجــه، و أنهــا األكث

التجربــة المــصرفية التقليديــة التــي   مــة مــن  لهــا خبــرة متراك تــوفر قــد  أنهــاالمتعلقــة بهــا، و 

 فــي تخفــيض كلفــة تأســيس    بــذلكأرســت األســس الفنيــة للعمــل المــصرفي وســاهمت   

 .العمل المصرفي اإلسالمي

صناعة المصرفية اإلسالمية اليوم منتـشرة فـي رقعـة جغرافيـة كبيـرة مـن العـالم،                   

ي حجم الممارسة مـن بلـد        بعد يوم، مع تفاوت ملحوظ ف      يوماًوالنمو  وهي آخذة في التزايد     

فهنــاك علــى ســبيل المثــال بلــدان تتبنــى المــصرفية اإلســالمية بالكامــل دون ســماح   . آلخــر

للمصرفية التقليدية الربوية بالعمل فيها، وبالمقابل هناك بلدان ال يتجاوز حجم الممارسة            

 .فيها مؤسسة مالية صغيرة تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

ين هذين الطرفين توجد ممارسات متفاوتة،  لعل من أكثرها إثارة لالهتمام التجربـة              ب

النظام المصرفي التقليـدي الربـوي، والنظـام المـصرفي          : الماليزية التي جمعت بين النظامين    

اإلسالمي، وفق تشريعات منظمة لكل مسار وفي ظل اشـتراطات ومتطلبـات وإجـراءات         

. قه وتحقيقــه لألهــداف االقتــصادية والتنمويــة المأمولــةتــسعى لــضمان جــودة العمــل وتناســ



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ١٨

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

التي حظيـت بمـدى زمنـي ال بـأس بـه مـن التطبيـق، تحتـاج إلـى تأمـل ودراسـة                   وهذه التجربة،   

ــشريعة          ــع الـ ــة مـ ــة متوافقـ ــالمية حقيقيـ ــصرفية إسـ ــديم مـ ــي تقـ ــا فـ ــدى نجاحهـ ــيم مـ لتقيـ

إلســالمية، وملبيــة فــي اإلســالمية، ومحققــة لآلمــال التــي يتطلــع لهــا المهتمــون بالمــصرفية ا  

نفس الوقت الحتياجات جمهـور المتعـاملين البـاحثين عـن مـصرفية نقيـة خاليـة مـن الربـا                     

   .والمحظورات الشرعية األخرى

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من كون التجربـة المـصرفية اإلسـالمية فـي ماليزيـا تجربـة مميـزة               

ولعـل مـصدر تميزهـا    .  مـن التجـارب األخـرى      تسنى لها من اإلمكانـات مـا لـم يتـسنى لغيرهـا            

ينبثــق مــن كــون الدولــة هــي المعنيــة باإلشــراف والتنظــيم لتلــك الــصناعة، فــي ظــل تبنيهــا     

هــذا .  أال وهــي المــصرفية التقليديــة الربويــة   الــصناعةوإشــرافها وتنظيمهــا للنقــيض لتلــك    

وآثـاره وتحديـد   ضين يستدعي البحث والدراسة لمعرفة أبعاده      يالوضع الذي يجمع بين النق    

 .مدى نجاح التجربة واستلهام الدروس منها

لقــد مــر علــى التجربــة الماليزيــة فــي المــصرفية اإلســالمية عــدة عقــود شــهدت خاللهــا    

. الكثيــر مــن التحــديات والــصعوبات، كمــا حققــت خاللهــا كــذلك العديــد مــن االنجــازات         

مويـل اإلسـالمي بـشكل      ، والت وتسعى ماليزيا اليوم إلى تـصدر صـناعة المـصرفية اإلسـالمية           

لــذا فــإن . ، وأن تكــون مركــزاً عالميــاً تفــد إليــه االســتثمارات مــن جميــع أنحــاء العــالم    عــام

استـشفاف  من أجـل    مطلوب   مهم و   أمر  اإلسالمية دراسة التجربة الماليزية في المصرفية    

 .الدروس المنبثقة عن تلك التجربة وتقييم سلبياتها وإيجابياتها

 :أهداف الدراسة
النظــام التقليــدي  : رغم مــن أن العمــل المــصرفي فــي ماليزيــا يــضم النقيــضين      علــى الــ 

ــشريعة اإلســالمية، إال إن تركيــز الدراســة منــصب علــى          ــوي، والنظــام المتوافــق مــع ال الرب

تحليل طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، أو المتوافق مع الشريعة، مـن حيـث التعريـف بـه                 

ــوره وعوامـــل    ــه وتطـ ــه وخدماتـ ــإن الدراســـة   وبـــأهم منتجاتـ ــه فـ ــتقراره، وعليـ ــه واسـ نجاحـ



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ١٩

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

تــستهدف بــشكل عــام التعــرف علــى التجربــة الماليزيــة فــي العمــل المــصرفي اإلســالمي       

 :واستلهام الدروس منها، و من ثم فإن أهداف الدراسة تشمل مايلي

 استعراض تاريخ تطور المصرفية اإلسالمية في ماليزيا، -١

 . سبيل تطوير تلك الصناعةاستعراض الجهود المبذولة من قبل الدولة في -٢

 .بيان أهم المنجزات المتحققة خالل العقود الماضية -٣

 .التعرف على إيجابيات وسلبيات التجربة ومن ثم إبراز أهم الدروس المستفادة -٤

 :منهج البحث
     يعتمد البحث بشكل أساسي أسلوب الدراسـة التحليليـة التـي تعتمـد علـى دراسـة                

وسـيعتمد البحـث    .  وتحليلها واستنباط الـدروس المـستفادة      البيانات والمعلومات المتاحة  

بشكل أساسي على البيانات الـصادرة مـن الجهـات الحكوميـة المختـصة، ومـن المـصارف         

 .العاملة، واالستفادة من تلك البيانات في تقييم التجربة

 :فرضية البحث
ناعة      ينطلق البحث من فرضـية أساسـية مفادهـا أن التـدخل الحكـومي فـي دعـم صـ                

المــصرفية اإلســالمية فــي ماليزيــا كــان ضــرورة ال بــد منهــا وأنــه بــدون هــذا التــدخل مــا كــان     

إضـافة إلـى ذلـك فـإن التجربـة، وبـالرغم       . ليتحقق لتلك الصناعة مـا تحقـق لهـا مـن مـستوى        

مما حققته من إنجازات، كان بإمكانهـا تحقيـق إنجـازات أكبـر لـو تـوفر لهـا اهتمـام أكبـر                       

ويعــزى .  توافقـاً مــع الـشريعة اإلسـالمية وقبـوالً بــين عمـوم المتعـاملين      بالتطبيقـات األكثـر  

لضعف العلم الشرعي المتخصص ونقص الخبرات والكوادر البشرية المؤهلـة، إضـافة إلـى      

حداثة التجربة، السبب في هذا القصور والذي أدى إلى بروز العديد من السلبيات التـي ولـدت                 

 .  عالمياً كتجربة رائدة في المصرفية اإلسالميةمحدودية في قبول التجربة الماليزية

 :ةات السابقالدراس
     حظيــت التجربــة الماليزيــة بالعديــد مــن الدراســات التــي تناولــت جوانبهــا المتعــددة      

بالدراســة والتحليــل وخلــصت تلــك الدراســات إلــى نتــائج مهمــة علــى المــستويين النظــري      



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٢٠

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

ثــة أقــسام تــشمل تلــك التــي عنيــت   ويمكــن تقــسيم تلــك الدراســات إلــى ثال  . والتطبيقــي

بدراسة التجربة بشكل عـام، ومـن تنـاول فـي دراسـته جوانـب محـددة مـن التجربـة، ومـن                  

ــة أو التجربــة المــصرفية        تطــرق للتجربــة ضــمن اســتعراض عــام للتجربــة الماليزيــة التنموي

ــا لقربــه مــن طبيعــة هــذا البحــث ومــن أهــم       . اإلســالمية ولعــل القــسم األول هــو الــذي يعنين

 :اساته ما يليدر

 ):م٢٠٠٥(دراسة قطب مصطفى سانو  .١

: آفــاق التعــايش بــين المــصرفية التقليديــة والمــصرفية اإلســالمية    "     عنــوان الدراســة  

، واستعرض الباحث فيها بالتفصيل تاريخ نـشأة التجربـة المـصرفية         "تجربة ماليزيا نموذجاً  

التركيـز علـى النمـوذج    اإلسالمية وجهود الحكومـة فـي ذلـك وتطـورات تلـك الـصناعة مـع          

كمـا تطرقـت الدراسـة    . الناجح في التعايش بين النظامين المصرفيين التقليدي واإلسـالمي        

إلى مناقشة موضوع النوافذ اإلسـالمية فـي البنـوك التقليديـة، وإلـى أهميـة ودور العلمـاء فـي            

وخلـــصت الدراســـة إلـــى تقريـــر نجـــاح التعـــايش بـــين  . ترشـــيد العمـــل المـــصرفي اإلســـالمي 

ظــامين واســتفادتهما مــن بعــض فــي ظــل الرعايــة والــدعم الحكــومي وأنهــا الوســيلة           الن

الناجعــة للتحــول نحــو المــصرفية اإلســالمية، وأن التجربــة أثبــت البعــد الحــضاري واالنــساني 

 .للتطبيقات اإلسالمية

نهــا نحــت نحــو التحليــل الفكــري العــام واالســتعراض    أ     الدراســة رغــم أهميتهــا إال  

ت التجربــة دون تفــصيل فــي األســس التــي ينطلــق منهــا العمــل المــصرفي      المــوجز لتطــورا 

نهــا لــم تتطــرق بالتفــصيل للمنتجــات المطبقــة فــي أاإلســالمي وأهــم صــيغه التمويليــة، كمــا 

التجربة الماليزية وال لمنطلقاتها الشرعية، ولم تستعرض أوجه العمل الحكومي الموجـه            

االخــتالف بــين تلــك الدراســة ودراســتنا     وعليــه فــإن أوجــه   . لقطــاع المــصرفية اإلســالمية  

 .للتجربة واضح وبين، حيث تتميز دراستنا بتحليل أعمق واستعراض أدق للتجربة
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    وهــي مــن الدراســات الجيــدة التــي عنيــت باســتعراض النظــام المــالي اإلســالمي فــي       

 Islamic Financial" والتأميني التكافلي وكانت بعنوان ماليزيا بشقيه الرئيسين، المصرفي

System: The Malaysian Experience and the Way Forward"    واهتم الباحـث فـي هـذه ،

الدراســة بــابراز مــسيرة صــناعة التمويــل اإلســالمي وتطورهــا خــالل العقــود الماضــية، مبينــاً    

درات الفاعلـة فـي تطـوير المنتجـات،         الخطوات التي تم اتحاذها لتعزيز تلك الـصناعة والمبـا         

ــه فــي الحكــم علــى غيرهــا مــن           ــاراً يحــتكم إلي ــصناعة مقياســاً ومعي وهــو ماجعــل تلــك ال

 .التجارب حسب نتائج دراسته

ن طبيعـة تناولهـا   أ     وبالرغم من تشابه الدراسـة فـي بعـض أجزاءهـا مـن دراستناــ إال                

اإلسالمي دون إيالء لصناعة المصرفية لتلك الجزئيات جاء مختصراً وعاماً لصناعة التمويل  

اإلسالمية ما تستحقه من إفراد، كم إنها لم تناقش كثيراً من القضايا الواردة في دراستنا               

ــصيغ         مــن مثــل التأصــيل الــشرعي للعمــل المــصرفي اإلســالمي، واســتعراض المنتجــات وال

ة فـي إضـافاتها     التمويلية والجهود الحكومية في هذا الشأن، وغير ذلك مما يجعلها مختلف          

 .  العلمية عما يضيفه هذا البحث

 ):مZainal Abidin Tahir٢٠٠٢,(دراسة زين العابدين طاهر  .٣

دراسـة لبنـك    : آفاق ومشاكل المـصرفية اإلسـالمية     "     وهي رسالة ماجستير بعنوان     

 Prospects and Problems of Islamic Banking: A Study on Bank" "المعامالت الماليزي

Muamalat Malaysia Berhad"   وقد تطرقت الدراسة للمصرفية اإلسالمية والتقليديـة مـن ،

حيث الفوارق والممارسات وتاريخ النشأة والتطـورات التـي شـهدتها تلـك الـصناعة، لكـن               

تركيز الدراسة كان منصباً على استطالع أراء العمـالء حـول تعـامالت ومعـامالت مـصرف           

نتائج المتعلقة بأداءه والتزامـه بأسـس العمـل المـصرفي       المعامالت الماليزي واستخالص ال   

ن قـــدمها أورغــم أن الدراســة استعرضــت شــيئاً ممــا تطرقــت لــه دراســتنا، إال         . اإلســالمي 
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وتركيزها على بنك المعامالت واستشفاف مواقف العمالء من أنشطته يجعلها مختلفـة            

 .في المنهجية والتناول عن دراستنا

 :)مSung-Ryang Lee٢٠٠١ ,( ريانق لي -دراسة سنق .٤

ــا  "   عنـــوان الدراســـة         Islamic Banking Inالمـــصرفية اإلســـالمية فـــي ماليزيـ

Malaysia"،       وهـي دراســة قــصيرة تنـاول الباحــث فيهـا بالمناقــشة الـصعوبات التــي تواجــه

المـــصارف اإلســـالمية وأداءهـــا مقارنـــة بالمـــصارف التقليديـــة، وتحليـــل لـــبعض المؤشـــرات  

تحــدث عــن المخــاطر التــي تواجــه المــصارف اإلســالمية عنــد تطبيقهــا لــصيغة  االحــصائية، و

ــاح والخـــسائر   ــالمية    . المـــشاركة فـــي األربـ ــات المـــصارف اإلسـ ــاول منتجـ ــة لـــم تتنـ الدراسـ

بالتفــصيل وال الجهــود الحكوميــة لــدعم تلــك الــصناعة، ولــم تعنــى بالتمــاس الــدروس مــن     

ميـة التجربـة، إضـافة لقـدم الدراسـة ممـا          التجربة، أو مناقشة أثر االجتهاد الفقهـي علـى عال         

 .يجعلها مختلفة عن مجال دراستنا

 ):م٢٠٠٩(دراسة زاهار الدين محمد الماليزي  .٥

تجربــة ماليزيــا فــي التنــسيق بــين المؤســسات  " الباحــث فــي دراســته المعنونــة بـــ         

، عنـــي باســـتعراض شــامل للمؤســـسات الداعمـــة  "الماليــة الداعمـــة للمـــصرفية اإلســالمية  

للمـــصرفية اإلســـالمية، و تنـــاول بالتفـــصيل جهـــود المـــصرف المركـــزي المـــاليزي فـــي دعـــم 

ــا عـــدد المؤســـسات التـــي تـــم    ها لـــدعم تلـــك الـــصناعة  ؤنـــشاإالمـــصرفية اإلســـالمية، كمـ

واستعرص بالتفصيل أهدافها وأنشطتها وبرامجها، والدراسة فـي الحقيقـة مرجعـاً جيـداً        

 .في هذا الشأن

بين دراستنا وهـذه الدراسـة فيمـا يخـص هـذه الجزئيـة، إال إن                اً       ومع أن هناك تشابه   

دراســتنا أشــمل و أوســع فيمــا يخــص دراســة التجربــة الماليزيــة فــي المــصرفية اإلســالمية     

وتناولهــا مــن جوانبهــا المتعــددة وهــو مــا لــم تتناولــه الدراســة المــذكورة ولــم يكــن مــن             

 .أهدافها
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 ):م٢٠١١ (عافه محمد سعيد عثماندراسة  .٦

، والتي  "أسبابة وأحكامه الفقهية  : بيع الدين في المصرفية اإلسالمية    "  هذه الدراسة      

تنــاول فيهــا الباحــث بالمناقــشة الفقهيــة مــسألة الــدين بــشكل مفــصل، تــم فيهــا تقيــيم       

تطبيقات المصارف اإلسالمية الماليزية المختلفة في ضوء الشريعة اإلسالمية خاصة فيمـا             

 بيع الدين وفقاً لممارسات أحدها كمثال وهو بنك اإلسالم    يخص تلك المبنية على صيغة    

 .الماليزي

     هــذه الدراســة رغــم أهميتهــا ومناقــشتها لــبعض مــا تطرقنــا لــه فــي دراســتنا مــن            

 تركيزهـــا علـــى الجانـــب الفقهـــي فـــي مناقـــشة تلـــك التطبيقـــات  أنمنتجـــات مـــصرفية، إال 

ســتنا، وربمــا تكــون مكملــة  واقتــصارها علــى تجربــة بنــك واحــد يجعلهــا مختلفــة عــن درا   

 .  لدراستنا فيما يخص الجانب الفقهي لتطبيقات صيغة بيع الدين في المصارف الماليزية

     وختاماً، فإن التجربة الماليزية ثريـة وعميقـة وجـديرة بدراسـات أدق وأوسـع، ولعـل             

أوالً، :  همااإلضافة العلمية لدراستنا والتي تميزها عن تلك الدراسات تتمثل في أمرين إثنين         

شـمولها لجوانـب التجربــة المـصرفية اإلســالمية الماليزيـة المتعـددة وخاصــة الثالثـة محــاور       

األساســية لهــا وهــي اعتمــاد النظــام المــزدوج كوســيلة ألســلمة القطــاع المــصرفي، وتــوفر    

الدعم الحكومي الضروري إلنجاح التجربة، والتفرد في االجتهاد الفقهي المحلـي كوسـيلة             

ص نجــاح التجربــة، وثانيــاً، أنهــا تــشكل أساســاً ومنطلقــاً ألي دراســات وبحــوث    لتعزيــز فــر

ومـن ثـم فـإن تهيئـة األرضـية ألي      . الحقة عن التجربة لشمولها جوانبهـا المتعـددة والهامـة      

حديـــد إيجابيتـــه وســـلبياته وأبعـــاد دراســة مـــستقبلية لكـــل محـــور علـــى حـــدة، وتقييمـــه وت 

 .لدراسةوسائل االستفادة منه من فوائد هذه او

  

@    @     @ 
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 :  اإلطار النظري للعمل المصرفي اإلسالمي-٢

     قبــل اســتعراض التجربــة الماليزيــة فــي المــصرفية اإلســالمية يجــدر بنــا أن نراجــع          

 ونتعـرف علـى أهـم الـصيغ التمويليـة      ،األسس التي يقوم عليها العمـل المـصرفي اإلسـالمي         

 واسع بين المتخصصين في التمويـل اإلسـالمي،     المتاحة له والتي تحظى بالقبول على نطاق      

ليتسنى لنا في ضوء ذلك تقيـيم األسـس والتطبيقـات التـي تقـوم عليهـا صـناعة المـصرفية                     

 .اإلسالمية في ماليزيا

المصرفية اإلسالمية في الظاهر ال تختلف عن المـصرفية التقليديـة مـن حيـث قيامهمـا          

المصرفية، لكنهمـا فـي الحقيقـة يفترقـان     جميعا بعمل الوساطة المالية وتقديم الخدمات  

ففـي حـين تقـوم المـصرفية        . في األسس والوسائل التي يتم من خاللها القيام بهذا العمل         

التقليدية بشكل أساسي على عنـصر الفائـدة الربويـة فـي تعامالتهـا وتمويالتهـا المختلفـة،                  

عة اإلسالمية التـي    نجد على النقيض من ذلك قيام المصرفية اإلسالمية على تعاليم الشري          

تنص على العديد من القواعـد والـضوابط الـشرعية مـن مثـل تحـريم الربـا، وتحـريم الغـش                       

والتــدليس، والنهــي عــن الغــرر والجهالــة، ومنــع أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، والكــف عــن       

 .التعامل بأنواع من البيوع ورد النهي الصريح عنها

 وليس مجاله بحثنا هذا، لذا سـنكتفي      وألن الحديث عن هذه القواعد والضوابط يطول      

باستعراضٍ مختصرٍ ألهم تلك القواعد والضوابط على اإلطالق وهو تحريم التعامـل بالربـا،     

ثم نعرج بعد ذلك للحـديث عـن أهـم الـصيغ التمويليـة التـي يمكـن أن تكـون بـديالً شـرعياً                         

ل الواسع مـن قبـل   عن التمويل الربوي، وسنقتصر في حديثنا على الصيغ التي تحظى بالقبو        

 .الشرعيين والمتخصصين في المصرفية اإلسالمية

 : منع التعامل بالربا١-٢
     نبذ الفائدة الربوية وتحريم التعامل بها بأي شكل من األشـكال، بـل وتحـريم كـل              

 علـى التعامـل بالربـا، ركـن ركـين فـي ديـن               وسيلة تؤدي إلى الربا أو يمكـن أن تكـون تحـايالً           

 حيـث ورد النهـي والزجـر عـن التعامـل بـه،              ، المعلـوم مـن الـدين بالـضرورة         وهو من  ،اإلسالم
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وتغلــيظ وتــشديد عقوبــة متعاطيــه فــي آيــات الكتــاب العظــيم وأحاديــث الرســول الكــريم   

 .صلى اهللا عليه وسلم

هذا الفارق الجوهري والثابت، بـين المـصرفية اإلسـالمية والمـصرفية التقليديـة الربويـة،          

ة اإلسـالمية تقــوم علــى مبـادئ الــشريعة اإلسـالمية التــي جــاءت    مبنـي علــى كـون المــصرفي  

ا ومنهـ  في أكثر مـن آيـة مـن آيـات القـرآن الكـريم         هبالتحريم القاطع للربا، حيث ورد تحريم     
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لعـن  :" عن جـابر رضـي اهللا عنـه قـال         : وما ورد في السنة المطهرة من األحاديث، ومنها       

  .٣"هم سواء : لم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال      رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     

اجتنبـوا الـسبع    : " وعن أبي هريرة رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال                    

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس التـي حـرم         : وما هي يا رسول اهللا، قال     : الموبقات، قالوا 

يتــيم، والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحــصنات      اهللا إال بــالحق ، وأكــل الربــا وأكــل مــال ال    

 .٤"الغافالت المؤمنات

                                     
 ٢٧٦-٢٧٥:  البقرة ١
 ٢٧٩-٢٧٨:  البقرة ٢
 ).١٥٩٨( رقم ٢٢ / ١١: ووي  صحيح مسلم بشرح الن٣
 / ٢: وصـحيح مـسلم بـشرح النـووي          ) ٢٧٦٦(  رقـم    ٤٦٢ / ٥:  متفق عليه، فتح الباري شرح صحيح البخـاري        ٤

 ).٨٩( رقم٧٠
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 : التحايل على الربا٢-٢
تحـــريم الربـــا يقتـــضي تحـــريم الوســـائل والحيـــل المفـــضية إليـــه، ولـــذا شـــددت فتـــاوى    

المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في قراراتها على أهميـة تجنـب المـصارف اإلسـالمية               

مالت يمكن أن تؤدي إلى الربا، أو تتصف بكونهـا تحـايالً علـى الربـا     ألي تعامالت ربوية، أو تعا    

بيع الدين، وأخذ األجـرة علـى الـضمان، وبيـع العينـة،             : ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر      

  .وبيع الوفاء، والبيوع الصورية بشكل عام، وغيرها من التعامالت المماثلة لها في العلة

 ومجمـــع الفقـــه ١التـــابع لرابطـــة العـــالم اإلســـالميلقـــد أصـــدر مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي 

 قـــرارات متـــشابهة فـــي ٣ اإلســـالمي)المـــؤتمر ( التـــابع لمنظمـــة التعـــاون٢اإلســـالمي الـــدولي

ونكتفـــي  .مـــضمونها بـــشأن بيـــع الـــدين، تتـــضمن مـــا يجـــوز ومـــا ال يجـــوز حـــول بيـــع الـــدين   

 ،ة الــــدينباســــتعراض الــــصور الممنوعــــة الــــواردة فــــي قــــرارات األول، والتــــي منهــــا جدولــــ  

والمتــضمنة بيــع الــدين علــى المــدين بــثمن مؤجــل يزيــد عــن مقــدار الــدين، ومنهــا بيــع الــدين   

ــثمن مؤجــل، وكــذا تــسنيد أو          ــر المــدين ب ــدين لغي ــدين أو بيــع الكــالئ بالكــالئ، أي بيــع ال بال

تصكيك الدين بحيث يمكن تداول صكوك الديون فـي األسـواق الماليـة، والتـي تطـرق لهـا              

ثم عاد المجمع في دورته الثامنة عـشرة ونـاقش    .طبيقات الممنوعة شرعاً  القرار ضمن الت  

موضوع فسخ الدين في الدين وأكد على ما صدر منه سابقاً، مع التأكيد على عدم جـواز مـا         

يُعَدّ من فسخ الدين في     " يسمى بقلب الدين أو إعادة جدولة الدين، وقد نص القرار على أنه             

                                     
ــدورة الــسادسة عــشرة   ) ١( مجمــع الفقــه اإلســالمي برابطــة العــالم اإلســالمي، قــرار     ١ هـــ ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١(ال

هـــ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠(الــدورة الثامنــة عــشرة  ) ٣(ـة، والقــرار رقــم ، مكـــة المكرمــ)م١٠/١/٢٠٠٢-٥الموافــق 
 .، مكـة المكرمـة)م١٢/٤/٢٠٠٦-٨الموافق 

-١٤هـــ الموافــق٣٠/٧/١٤١٩-٢٥(الــدورة الحاديــة عــشرة ) ١٠١/٤/١١( قــرار ‘ مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي٢
هـــ الموافــق  ٢/٦/٤٢٧-٢٨/٥(الــدورة الــسابعة عــشرة   ) ٧/١٧-١٥٨(، البحــرين، و قــرار  )م١٩/١١/١٩٩٨
 .، األردن)م٢٨/٦/٢٠٠٦-٢٤
 . منظمة المؤتمر اإلسالمي سابقا٣ً
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يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة فـي األجـل أو             الدين الممنوع شرعاً كل ما      

 ١......". يكون ذريعة إليه

أمــا مــا يخــص بيــع العينــة، فقــد منعهــا مجمــع الفقــه اإلســالمي التــابع للرابطــة فــي      

قــراره المتعلــق بــالتورق حــين نــص علــى أن جــواز بيــع التــورق مــشروط بــأن ال يتــضمن هــذا  

الــسلعة المـشتراة إلــى بائعهـا األصـلي بــثمن أقـل، ال مباشــرة وال     النـوع مـن البيــع إعـادة بيـع     

و بمثـل هـذا   ٢.بالواسطة ألن ذلك من بيع العينة المحرَّم شـرعاً والـذي يعـد حيلـة علـى الربـا            

نــصت المعــايير الــشرعية الــصادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات الماليــة     

ن المتعلــق ببيــوع الــسلع فــي األســواق اإلســالمية حيــث ورد فــي المعيــار الــشرعي العــشرو

 ٣. منع بيع العينة بالصورة المذكورة،المنظمة، والمعيار الشرعي الثالثون المتعلق بالتورق

     إن ســر تميــز المــصارف اإلســالمية عــن غيرهــا مــن المــصارف يكمــن فــي تحريهــا          

اب الموافـق   الحالل والبعد عن الحرام في كل تعامالتها ومعامالتها، والسعي للعمل الصو          

ــر، فقــد جــاءت     وإل. لــشريعة اإلســالم وتعاليمهــا   ــالتطور والتغي تــسام المعــامالت الماليــة ب

ــى ضــبط تلــك المعــامالت وضــمان          ــشريعة اإلســالمية بأحكــام وقواعــد عامــة تهــدف إل ال

تحقيقها مقاصد الشريعة وغاياتها، مع إبقاء المجال واسعاً أمام العقل البـشري للتطـوير              

 .م في تحقيق الحياة الكريمة لبني البشر عموماًواإلبداع بما يسه

 : أهم الصيغ التمويلية٣-٢
بينــا ســابقاً أن المــصرف اإلســالمي يقــوم بعمليــة الوســاطة الماليــة بــين ذوي الفــوائض  

الماليــة، وذوي االحتيــاج لتلــك الفــوائض الماليــة، لكــن دون أن يتولــد عــن هــذا الــدور تعامــل      

قبولــة شــرعاً لتلــك الوســاطة يــتم التعامــل بهــا مــن قبــل    بالربــا، وهــذا يقتــضي وجــود آليــة م 

                                     
 هـ الموافق ١٤/٣/١٤٢٧-١٠(الدورة الثامنة عشرة ) ٣( مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي، قرار     ١

 .، مكة المكرمة)م١٢/٤/٢٠٠٦-٨
 .، مكـة المكرمـة)م٣١/١٠/١٩٨٨هـ الموافق ١٥/٧/١٤١٩-١١(الدورة الخامسة عشرة ) ٥( قرار ٢
 ٦-٢-٤ فقـرة  ٢٠ هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية، المعـايير الـشرعية، المعيـار           ٣

 .م، البحرين٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، طبعة ٤٩٣،ص ٤/٥ فقرة ٣٠، والمعيار ٣٤٣،ص 
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في هذا المبحث سنتطرق ألهم الصيغ المتاحة للمـصرف اإلسـالمي أن       . المصرف اإلسالمي 

يتعامل بها لنقل األموال من أصحاب الفوائض إلى أصحاب االحتياج مع االلتـزام بالـضوابط                

 .الشرعية

 : القرض الحسن  - أ

فائدة، أو تقـديم المـصرف المـال للمحتـاج لـه، سـواءً          من أهم تلك الصيغ القرض بدون       

كــان فــرداً أو شــركة أو جهــة حكوميــة أو غيــره، ليــرد مثلــه دون اشــتراط زيــادة، وهــو مــن    

أجل األعمال التي يمكن للمصرف أن يقوم بها خدمة للمجتمع المسلم وإسهاماً منه فـي            

طة العـالم اإلسـالمي فـي    تطوير اقتصاده، وقد أوصى مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي لراب 

.... المسلمين بالعمـل بمـا شـرعه اهللا سـبحانه لعبـاده مـن القـرض                 "قراره المتعلق بالتورق    

ــد       ــاتهم، وسـ ــريج كربـ ــراحم بـــين المـــسلمين، وتفـ ــاطف، والتـ ــاون والتعـ ــه مـــن التعـ ــا فيـ لمـ

 ١".الوقوع في المعامالت المحرمة .... حاجاتهم، وإنقاذهم من 

بــالقبول لــدى المــصارف اإلســالمية كونهــا مؤســسات      لكــن تلــك الــصيغة ال تحظــى    

هادفة للـربح، وال يتـصور تبنـي مثـل هـذه الـصيغة علـى نطـاق واسـع، وفـي الـشريعة فـسحة                          

ــة   ــة متعــددة تــسهم فــي       . وفــي أحكامهــا غني لقــد جــاءت شــريعة اإلســالم بــصيغ تمويلي

غ فــي تحقيــق المــصرف اإلســالمي ألهدافــه مــع التزامــه بأحكامهــا وضــوابطها، وتلــك الــصي   

أصلها عقود شرعية معروفة، لكن جرى تطويرها لتتناسب مـع طبيعـة وأهـداف المـصرف           

 .اإلسالمي باعتباره وسيطاً مالياً

 : المضاربة  - ب

المــضاربة، وتــسمى أيــضا القــراض، وهــي عقــد مــشروع الســتثمار المــال وتنميتــه يــتم       

خــر وتقــديم العمــل مــن طــرف آ   ) ويــسمى رب المــال (بمقتــضاه تقــديم المــال مــن طــرف     

على أن يتقاسـم الطرفـان الـربح بينهمـا حـسب مـا يتفقـان عليـه، وفـي            ) ويسمى المضارب (

ــه، فيمــا تكــون خــسارة          حــال الخــسارة يتحمــل رب المــال مقــدار الخــسارة مــن رأس مال

                                     
 .كـة المكرمـة، م)م٣١/١٠/١٩٨٨هـ الموافق ١٥/٧/١٤١٩-١١(الدورة الخامسة عشرة ) ٥( قرار ١
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ومــشروعية المــضاربة مــستمدة مــن  . الطــرف الثــاني مــا بذلــه مــن عمــل فــي تلــك المــضاربة  

 .الكتاب والسنة واإلجماع

 :االستصناع  - ت

وارد على العمل والعـين يـتم بموجبـه         ) صانع ومستصنع (االستصناع عقد بين طرفين     

صــنع شــيءٍ مــن قبــل الــصانع لــصالح المستــصنع وفــق مواصــفات محــددة ، بمــواد مــن عنــد      

ومــشروعية االستـصناع ثابتــة مــن فعــل رســول اهللا صــلى اهللا  . الـصانع ، مقابــل عــوض مــالي 

 ١.باالستحسان وقواعد الشريعة العامةعليه وسلم باستصناعه الخاتم والمنبر، و

 :السلم  - ث

مــن الــصيغ المعتبـــرة شــرعاً كــأداة تمويليـــة عقــد الــسلم، حيـــث ثبتــت مـــشروعيته        

وعقد السلم بيع آجل بعاجل، فالعاجل هو الثمن الذي يـدفع           . ٢بالكتاب والسنة واإلجماع  

 يجــوز عنــد إبــرام العقــد، واآلجــل هــو المبيــع الموصــوف فــي الذمــة الــذي يــشمل كــل ســلعة

. بيعهــا ويمكــن ضــبط صــفاتها وتثبــت دينــاً فــي الذمــة ومــستوفية لــشروط البيــع الــصحيحة  

عقد السلم يمكـن أن يـسهم فـي تمويـل حاجـات شـرائح مختلفـة ومتعـددة مـن العمـالء                    

ســواء كــانوا منتجــين، أم مقــاولين أم تجــار، لمــا ينطــوي عليــه مــن مرونــة عاليــة واســتجابة 

 ٣.ء أكان تمويالً قصير األجل أم متوسط أم طويللحاجات التمويل المختلفة، سوا

 :اإلجارة  - ج

اإلجارة في الفقه اإلسـالمي بيـع منفعـة معينـة، أو موصـوفة فـي الذمـة، بعـوض معلـوم                      

  ٤ .لمدة محددة، وتقـع علـى األعيـان واألعمـال، وهـي مـشروعة بالكتـاب والـسنة واإلجمـاع                   

ر للمصارف اإلسالمية، حيث يبيـع      وعقد اإلجارة يعد صيغة تمويلية مناسبة وقليلة المخاط       

                                     
 .١٨٦، ص ١١ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية، المعيار ١
 .١٦٧، ص ١٠المرجع السابق، المعيار ٢ 
ــع الفقـــــه اإلســـــالمي الـــــدولي   ٣ ــرار ‘ مجمـــ -١هــــــ الموافـــــق ٦/١١/١٤١٥-١(الـــــدورة الـــــسابعة  ) ٨٥/٢/٩( قـــ

 بية المتحدة اإلمارات العر-،أبوظبي)م٦/٤/١٩٩٥
 .١٤٦، ص ٩ المرجع السابق، المعيار ٤
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المــصرف منفعــة عــينٍ مملوكــةٍ لــه ســواء كانــت بطريقــة امــتالك الرقبــة أو امــتالك حــق       

االنتفــاع، لعمالئــه نظيــر أجــرة معلومــة تــدفع مــرة واحــدة أو علــى أقــساط، مــع احتفــاظ            

 .المصرف بحق إيقاف استيفاء المنفعة من قبل المستأجر حال تخلفه عن السداد

 :المرابحة  - ح

ــان تكلفــة           ــه ببي ــائع في ــزام الب ــة اللت ــوع األمان ــر أحــد بي ــذي يعتب فــي عقــد المرابحــة، وال

السلعة عليه، يتم بيع السلعة على الراغب في الشراء بـثمنٍ يـشمل تكلفـة الـسلعة علـى       

البائع مع زيادة معلومة متفق عليها كنسبة من ثمـن الـشراء أو مبلـغ مقطـوع، وقـد اتفـق                     

ولقد حظي عقـد المرابحـة بنـصيب وافـر مـن            ١.وعية المرابحة جمهور أهل العلم على مشر    

تطبيقات المصارف اإلسالمية كأداة تمويلية، وأطلق عليـه اسـم المرابحـة لآلمـر بالـشراء،                

أو المرابحة المصرفية تمييزاً له عن المرابحة العاديـة وذلـك ألن سـبب نـشوء العقـد طلـب                    

 .ائها من المصرف مرابحةالعميل من المصرف شراء سلعة محددة مع الوعد بشر

 :التورق  - خ

التــورق مــن المعــامالت المعروفــة لــدى المــسلمين منــذ أمــد بعيــد وإن لــم تــسمى بهــذا    

شراء سلعة فـي حـوزة البـائع وملكـه، بـثمن مؤجـل، ثـم        "المسمى، وحقيقة هذه المعاملة   

ه قـال  ، وهـو جـائز شـرعاً وبـ    ٢)"الـورق (يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد      

جمهــــور العلمــــاء وشــــرط لــــصحته أن ال تعــــود الــــسلعة إلــــى بائعهــــا األول ال مباشــــرة وال  

بالواسطة، فإن وقع ذلـك تحولـت المعاملـة إلـى بيـع عينـة محـرم شـرعاً كونـه حيلـة علـى                          

أما المانعون منه حتى مع تـوفر شـرط تجنـب العينـة فـاعتبروه متـضمناً للمعنـى الـذي            ٣.الربا

هـو مبادلـة دراهـم حاضـرة بـدراهم مؤجلـة، إذ أن المـستورق لـيس لـه          حرم من أجله الربـا و  

                                     
 .١٢٢، ص ٨  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية، المعيار ١
 هــ الموافـق   ١١/٧/١٤١٩(الـدورة الخامـسة عـشرة    ) ٥( مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي، قرار   ٢

 .كرمة، مكة الم)م٣١/١٠/١٩٩٨
 .  المرجع السابق٣
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ولئن كان التورق في    . حاجة إلى السلعة وإنما إلى النقد فاحتال على الربا بتوسيط السلعة          

أصله مثار خـالف بـين الفقهـاء، فـإن التـورق المـصرفي المـستخدم اليـوم كـصيغة للتمويـل            

 . قهاء المعاصرينالشرعي أكثر إثارة للجدل والخالف بين الف

 : نشأة وتطور المصرفية اإلسالمية في ماليزيا-٣

 مـن قبـل القـوى الخارجيـة مـدة خمـسة قـرون انتهـت                 االسـتعمار رزحت ماليزيا تحت    

وتتكون ماليزيـا مـن ثالثـة عـشرة     . م١٩٥٧بنيلها االستقالل عن االستعمار البريطاني عام    

 ن الرســمي للدولــة، ويبلــغ عــدد الــسكان واليــة، وثــالث أقــاليم اتحاديــة، واإلســالم هــو الــدي

متعــددة ، وينقــسمون إلــى عرقيــات م٢٠١٢ عــام إحــصاءات حــسب  مليــون نــسمة٢٩٫٣٣٧

فـي  ،  %٦٫٦٨ والهنـود بنـسبة      %٢٢٫٢٢، والـصينيون بنـسبة      %٥٠٫٣٥تشمل الماليو بنـسبة     

ــسكان األصــليون      ــة ال ــى الماليــو   (حــين تــشكل النــسبة الباقي ــوترا، ويحــسبون عل ) البوميب

ــوالي%٨٫٠٥، و %٠٫٩، و %١١٫٨يـــات أخـــرى ومقيمـــون أجانـــب، بحـــوالي   وعرق  ١ .،  علـــى التـ

 ، % ١٩٫٨ حـــوالي بوذيـــون وال ، %٦١٫٣ حـــوالي مـــسلمون ال ، يـــشكل وبحـــسب الـــديانات 

 ٢. معتقدات أخرى%٣٫٤، و  هندوس%٦٫٣ ، و% ٩٫٢ نصارىالو

كنهـا انتهـت مـع    لقد شهدت ماليزيا تاريخاً مـن الـصراعات بـين العرقيـات والمنـاطق ل          

استقرار األوضاع السياسية وبسط الدولة نفوذها وتبني الحكومـة العديـد مـن اإلصـالحات               

االقتصادية الواسـعة والتـي نـتج عنهـا مـا تـشهده ماليزيـا الحديثـة مـن تطـور فـي العديـد مـن               

ــاليزي إذ شــــهد انطــــالق   ١٩٦٩وكــــان عــــام . المجــــاالت ــاريخ المــ م عالمــــة فارقــــة فــــي التــ

ــادة حـــصة الـــسكان     الـــسياسات االق ــاليزي وزيـ ــصاد المـ ــوير االقتـ ــة إلـــى تطـ ــصادية الهادفـ تـ

األصــليين فــي التنميــة وذلــك فــي عهــد  رئــيس الــوزراء حينهــا تنكــو عبــدالرزاق، لكــن فتــرة  

م هـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت  ٢٠٠٢ إلـــى ١٩٨٠رئـــيس الـــوزراء مهـــاتير محمـــد الممتـــدة مـــن  

 .االنطالقة الحقيقية لماليزيا الحديثة

                                     
 www.statistics.gov.my الموقع الرسمي إلدارة اإلحصاءات الماليزية ١
 . المرجع السابق٢
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 واستمرت فـي  تير محمد تحولت ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعيةفي عهد مها  

شــهد النــاتج المحلــي اإلجمــالي باألســعار الجاريــة لقــد . النمــو االقتــصادي المميــز حتــى اليــوم

 مليــار دوالر ٢٫٥ قفــز مــن مــستوىحيــث بفعــل هــذا التحــول الهيكلــي،  ارتفاعــات ملحوظــة 

بلـغ أكثـر مـن      حتى  ستمر في التزايد    ام، و ١٩٨٠ عام    مليار دوالر  ٢٥م، إلى حوالي    ١٩٦٠عام  

ــار دوالر ١٠٠ ــوالي ٢٠٠٢ مليـ ــار دوالر٣٠٧م، وحـ ــار رنقـــت٩٣٨ ( مليـ  ، م٢٠١٢  نهايـــة فـــي)١ مليـ

 .مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي      %٧٥وتبلغ مساهمة قطاعي الصناعة والخـدمات بـأكثر مـن           

لقد كـان متوسـط      ٢.دوالر ٨٩١٢م  حوالي    ٢٠١٢ في نهاية عام      متوسط الدخل  في حين بلغ  

ثـم  م، ١٩٨٠ دوالر عـام  ١٫٨٠٢إلـى  وارتفـع  م ١٩٦٠ دوالر عـام  ٣٠٠حـوالي  الدخل فـي ماليزيـا     

 ٣. دوالر ٨٫٧٧٠م حـوالي  ٢٠١١بلغ فـي    استمر في االرتفاع لي   م، و ٢٠٠٢ دوالر عام    ٤٫١١٤حوالي  

دها خـالل   لقد انخفضت نسبة الفقر في ماليزيا، نتيجة الجهود التنموية التي شـهدها اقتـصا             

، م٢٠١٠ فـي عـام   % ٣٫٦م إلـى    ١٩٧٠ مـن الـسكان عـام        %٥٠  مـستوى  العقود الماضية، من  

  ٤.وهو ما يعد إنجازاً مميزاً لهذا البلد

 :  صندوق الحج الماليزي١-٣

بــدأ االهتمــام بالتطبيقــات االقتــصادية اإلســالمية فــي ماليزيــا مــع بــدء العنايــة بــشؤون      

م مناقــشة ضــرورة إيجــاد آليــة ادخــار فاعلــة   ١٩٦٣ الحجــاج المــاليزيين، حيــث تــم فــي عــام  

تمكن الماليزيين الراغبين في الحج من تجميع مصاريف الحج من سـن مبكـرة، فكـان أن                 

ليتــولى تحــصيل ) أو مايــسمى بـــ تــابونغ حــاجي باللغــة الماليزيــة(تــم تأســيس صــندوق الحــج 

أحكـام الـشريعة    مدخرات الراغبين في الحج ومن ثم استثمارها فـي أوعيـة متوافقـة مـع                

                                     
 )١٤٣٤/٧/٢١ حسب موقع البنك المركزي الماليزي في  رنقت تقريبا٣٫٠٧ً= الدوالر( ١
 . المرجع السابق٢
 http://web.worldbank.org الموقع الرسمي للمصرف الدولي ٣
 .٣المرجع السابق، وحاج ابراهيم عبدالرحمن، ص  ٤
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 ألـف  ١٦٣اإلسالمية، وترتيب أمور الحج بكل متطلباتها، وقـد بـدأ الـصندوق برأسـمال قـدره                

 ١.رنقت ماليزي قدم من قبل الحكومة الماليزية كهبة

وا أمــوالهم فيــه  بلــغ عــدد المــدخرين الــذين أودعــ  ،)م١٩٦٣(فــي ســنة الــصندوق األولــى  

 وفـي عـام     ٢. آالف وستمائة رنقت مـاليزي      وبمدخرات تجاوزت األربعة    شخصاً ١٬٢٨١حوالي  

 تم تشكيل مجلس يعنى بتنظـيم أعمـال الـصندوق وليكـون الجهـة المـسؤولة عـن                 ١٩٦٩

شؤونه المالية واإلداريـة والفنيـة وكـل مـا يخـص شـؤون الحجـيج المـاليزي، لتتطـور أعمالـه                

ي  ألــف مــودع فــي ذلــك العــام ، ويــستمر العــدد فــ  ٤٨فيــصل عــدد المــدخرين فيــه أكثــر مــن  

 مليـون  ٣٣٨ ألـف مـودع، وبإيـداعات بلغـت     ٥٣التصاعد ليصل بعد عشر سنوات ألكثر مـن         

م وبمبلغ تجـاوز الثمانيـة باليـين        ١٩٩٩رنقت، ثم يقفز العدد إلى ثالثة ماليين مدخر في عام           

 ٣.رنقت ماليزي

لقــد حقــق صــندوق الحــج المــاليزي نجاحــات متواليــة فتعــددت وتنوعــت اســتثماراته،       

احة جغرافية واسعة، وتجاوزت أعداد المدخرين فيـه الخمـسة ماليـين            وانتشرت في مس  

ــام   ــدخر فـــي عـ ــتثمارات،    ٢٠١٠مـ ــاليزي كاسـ ــون رنقـــت مـ ــة وعـــشرون بليـ ــوالي ثالثـ م، وحـ

 مـن عـدد سـكانها       %٥٠وتستهدف الحكومة الماليزية الوصول بعـدد المـدخرين ليـشمل           

  ٤.المسلمين

 :  نشأة المصرفية اإلسالمية في ماليزيا٢-٣
بـــر تجربــــة صــــندوق الحــــج المــــاليزي الــــشرارة األولــــى التــــي شــــجعت المفكــــرين  تعت

االسالميين في ماليزيا للمطالبة بتوسيع نطاق التطبيقات االقتصادية اإلسالمية في بلدهم،           

ــاتهم فــي          ــك، وتركــزت مطالب ــى ذل ــدوات المتعــددة لحــث الحكومــة عل ــذلك الن وعقــدوا ل

                                     
 . داتو عبدالجميد عثمان١
  .  المرجع السابق٢
 .مصطفى سانوقطب  المرجع السابق، و٣
 .Mushtak Parker  الحم الناصر و ٤
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سـالمية وإتاحـة الفرصـة لهـا للعمـل جنبـاً إلـى          ضرورة توجه الدولة نحو صناعة المـصرفية اال       

لقــد كانــت اســتجابة الحكومــة الماليزيــة لتلــك      .  جنــب مــع المــصرفية التقليديــة الربويــة    

م بتــشكيل لجنــة وطنيــة تتــولى دراســة  ١٩٨١المطالبــات إيجابيــة، فكــان أن وجهــت عــام  

ــة      ــة كافـ ــالمية، ودراسـ ــصناعة المـــصرفية اإلسـ ــة لـ ــر العامـ ــياغة األطـ ــرة وصـ ــضايا الفكـ القـ

والمــسائل المرتبطــة بهــا، وتحديــد مــدى إمكانيــة تطبيقهــا ونجاحهــا فــي مجتمــع متعــدد       

األعـــراق والـــديانات كـــالمجتمع المـــاليزي، والخـــروج بتحديـــد لإلطـــار القـــانوني والفكـــري        

 ١.والتنظيمي لتأسيس المصرفية اإلسالمية

امن م صــدر قــرار حكــومي بتأســيس أول مــصرف إســالمي وصــدر بــالتز ١٩٨٣فــي عــام 

معه قانون المـصرفية اإلسـالمية الـذي عنـي بتنظـيم عمـل المـصارف اإلسـالمية، وجـاء فـي                      

القــانون اســتثناء المــصارف اإلســالمية مــن قــانون المــصارف العــام المطبــق فــي ماليزيــا مــن 

حيث البيع والـشراء التجـاري واقتنـاء الممتلكـات وااللتـزام بأحكـام الـشريعة اإلسـالمية                  

 Bank Islam(مصرف األول في ماليزيا سمي بـمصرف اإلسالم الماليزي هذا ال٢.وتجنب الربا

Malaysia Berhad (      ــة علــى تمــايزه عــن المــصارف ولعــل التــسمية كانــت مقــصودة للدالل

بدأ مـصرف اإلسـالم برأسـمال قـدره ثمـانون مليـون رنقـت مـاليزي،         . الربوية السائدة حينها 

 .٣م٢٠١١  بليون رنقت عام٢٫٢٥٠  حوالي صل إلىيوارتفع ل

بلغـت فروعـه    ( ونظراً لإلقبال الذي حظي به هذا المصرف ولتزايد الطلـب علـى خدماتـه               

، فقــد قامــت الجهــات الرســمية   )خــالل عــشر ســنوات مــن إنــشائه حــوالي الثمــانين فرعــاً     

 مــن أجــل تالمــسئولة بدراســة موضــوع التوســع فــي إنــشاء المــصارف اإلســالمية وشــكل   

 بفـتح مـصارف إسـالمية جديـدة، بـل       :بدورهاأوصت  التي   لدراسة الموضوع و   ذلك لجنة عليا  

والسماح للمصارف التقليديـة بفـتح نوافـذ إسـالمية لتقـديم الخـدمات المـصرفية المتوافقـة               

                                     
 .مصطفى سانوقطب  ١
 . المرجع السابق٢
 . http://www.bankislam.com.my ، داتو عبدالجميد عثمان٣



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٣٥

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

لجنــة شــرعية تــشرف علــى  وجــود : مــن أهمهــاط وبــشرولكــن مــع الــشريعة اإلســالمية،  

ة عـــن أمـــوال أعمـــال تلـــك المـــصارف، وفـــصل أمـــوال وإدارات الفـــروع والنوافـــذ اإلســـالمي   

المــصرف التقليــدي وإدارتــه لــضمان االســتقاللية التامــة لهــا، مــع العنايــة بتــدريب المــوظفين    

ــا لتتوافـــق      العـــاملين فـــي هـــذا الحقـــل، وضـــرورة تعـــديل القـــوانين المـــصرفية المعمـــول بهـ

 ١.والتطورات الجديدة

رس أصــدر المــصرف المركــزي المــاليزي برنــامج المــصرفية الخاليــة مــن الربــا فــي مــا ثــم 

م لينظم ويتيح للمصارف التقليدية تقديم الخدمات المصرفية اإلسـالمية، وأتبعـه فـي      ١٩٩٣

م ببرنــامج المــصرفية اإلســالمية ليــشمل ويــنظم أنــشطة المــصارف اإلســالمية  ١٩٩٩عــام 

وكان لهـذا التوجـه ثمـاره الـوافرة، فـتم تكـوين           . والنوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية    

 مــصرف اإلســالم والنوافــذ اإلســالمية الجديــدة لتعزيــز عوامــل نجــاح    جمعيــة تعاونيــة بــين 

م تأســيس مــصرف إســالمي جديــد هــو  ١٩٩٩التجربــة وتمتــين مقوماتهــا، كمــا شــهد عــام  

 .مصرف المعامالت اإلسالمي

 نافــذة إســالمية  ١٧ن بالكامــل، و ان إســالميام كــان هنــاك مــصرف  ٢٠٠٠بحلــول عــام  

مح للمــصارف األجنبيــة بالعمــل فــي المــصرفية   ســبعــد ســنوات قليلــة  لمــصارف تقليديــة، و 

اإلسالمية فكان لمصرف الراجحي وبيت التمويل الكويتي ومصرف قطر اإلسـالمي قـصب             

م، وبهــذا زاد عــدد ٢٠٠٧م و٢٠٠٦الــسبق فــي العمــل فــي هــذا القطــاع وذلــك خــالل عــامي     

ثمارية  مــصارف اســت ٤ نوافــذ إســالمية، و ٨ مــصرفاً إســالمياً، و ١١المــصارف اإلســالمية إلــى   

م تـم   ٢٠٠٩وفـي عـام     ٢. مؤسسات تنموية تقدم خـدمات ومنتجـات إسـالمية         ٥إسالمية، و   

تعـــديل قـــانون المـــصارف اإلســـالمية ليناســـب التطـــورات الجديـــدة فـــي صـــناعة المـــصرفية  

اإلسالمية ويعزز منافستها للمصرفية التقليدية، في ظل ما أصبح يعرف بالنظـام المـصرفي            

 .المزدوج

                                     
 .سانوقطب مصطفى  ١
٢ Zakaria Bahari 



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٣٦

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

 مصرفا إسالمياً، منها تسعة مصارف أجنبية، مقابـل   ١٦اليزيا حوالي   واليوم يوجد في م   

 يقــدم معظمهــا خــدمات مــصرفية متوافقــة مــع     مــصرفاً اســتثمارياً ١٣ و مــصرفا تقليــدياً ٢٧

أحكــام الــشريعة اإلســالمية، بــل توســعت أعمــال النوافــذ اإلســالمية فــي بعــض المــصارف 

كمـــا حـــدث (ل عـــن التقليـــدي التقليديـــة لتتحـــول إلـــى مـــصرف إســـالمي متكامـــل ومـــستق 

كـان  (، ومـصرف رشـيد حـسين اإلسـالمي          )لمصرف المعـامالت التـابع لمـصرف بـومي بـوترا          

وتقــدم تلــك المــصارف خــدماتها اإلســالمية للمتعــاملين  ). يــسمى بمــصرف رشــيد حــسين 

 ١.)٢انظر جدول  ( فرعاً تنتشر في مختلف الواليات الماليزية٢١٧١معها من خالل أكثر من 

 : المصرفية اإلسالمية في ماليزيا  أداء٣-٣
في حجم الودائع، وإجمالي األصـول،   نمواً جيداً     في ماليزيا  حققت المصارف اإلسالمية  

 وهــو رقــم يتجــاوز   ،%٢٢ مــا مقــداره  مــن الــسوق  تهاحــصحيــث بلغــت  وحجــم التمويــل  

م في خطة التمويل الشاملة لقطاع المصارف اإلسـالمية         ٢٠١٠المستهدف تحقيقه بنهاية    

م وصلت أصول المصارف اإلسالمية     ٢٠١٣عام  مارس  بنهاية  و٢.%٢٠ماليزيا والمقدرة بـ  في  

ــى    ــة بحــوالي     ٤٠٠حــوالي فــي ماليزيــا إل ــون رنقــت مــاليزي، مقارن ــون رنقــت عــام   ١٣٢ بلي  بلي

انظـــر  ( ســـنوياً%٢٠، وبمعـــدل نمـــو يقـــدر بحـــوالي  % ٢٠٣م، وبزيـــادة قـــدرها حـــوالي ٢٠٠٦

 ٣.)١الشكل رقم 

 بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف اإلسالمية فـي ماليزيـا حـوالي             ٤م٢٠١٣عام  أبريل  في  

 ، من إجمالي ودائع جميع المـصارف خـالل تلـك الفتـرة            %٢١ بليون رنقت، وهو ما يمثل       ٣١٤

ــالي ودائـــع قـــدره   ــالي الودائـــع لـــدى  %١٢ بليـــون رنقـــت وبنـــسبة  ٩٩مقارنـــة بإجمـ  مـــن إجمـ

التوســع فــي التحــول إلــى المــصرفية   م، وهــو مــا يؤكــد علــى مــدى   ٢٠٠٦المــصارف فــي عــام  

                                     
 .http://www.bnm.gov.my الموقع الرسمي للمصرف المركزي الماليزي على االنترنت  ١
٢  BNM: Monthly statistical Bulletin, April,٢٠١٣. & Aug ٢٠١١ 
٣ Bank Negara Malaysia: Annual Banking Statistics ٢٠٠٧, and Monthly statistical 

Bulletin, April,٢٠١٣. 
٤ BNM: Monthly statistical Bulletin, Feb.,٢٠١٢ 



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٣٧

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

ودائـع  النـسبة الكبـرى مـن    وتتركـز  . اإلسالمية في هذا البلد وما تحظى بـه مـن دعـم وقبـول           

ودائــع االســتثمار العامــة بنــسبة  : المــصارف اإلســالمية فــي أربــع أنــواع مــن الحــسابات هــي  

، و  %٩بة  ، و ودائـع االسـتثمار الخاصـة بنـس         %١٧ تقريباً، و ودائع تحت الطلب بنـسبة         %٣٠

                      .)٢انظر الشكل رقم  (%٩ودائع االدخار الجارية بنسبة 

  أبريـل  مـن قبـل المـصارف اإلسـالمية بنهايـة         الممنوح  وصل حجم إجمالي التمويل     لقد  

م، وبنـسبة  ٢٠٠٩ بليـون رنقـت فـي عـام     ١٨٦٫٧ بليون رنقـت مقارنـة بــ     ٢٤٨٫٨١٠م إلى   ٢٠١٣

 ويحظــى قطــاع تمويــل  ١.يــل المــصرفي فــي الــسوق المــاليزي  مــن إجمــالي التمو%٢٢قــدرها 

، )%٢٧٬٥(، ثـــم تمويـــل الـــسيارات والمركبـــات )%٢٨حـــوالي (بالنـــصيب األوفـــر عقـــارات ال

فــي حــين تحظــى    ،)%١١(، والتمويــل الشخــصي  )%٢١(ويليهمــا تمويــل رأس المــال العامــل   

لتــأجير المنتهــي ا مــن إجمــالي التمويــل، تليهــا صــيغة  %٣٢صــيغة البيــع بــثمن آجــل بنــسبة  

ــة بنــسبة  ،%١٧، وصــيغة المرابحــة بنــسبة   %٢٣ بنــسبة بالتمليــك  للمــشاركة %٥ مقارن

ــضاربة، ــل       ووالمـ ــى التمويـ ــداينات علـ ــيغ المـ ــة صـ ــد غلبـ ــا يؤكـ ــو مـ ــدول  (هـ ــر جـ ــن ٢).١انظـ  مـ

ليــون رنقــت عــام  م٩٠٥المؤشــرات اإليجابيــة زيــادة صــافي أربــاح المــصارف اإلســالمية مــن  

ــى ٢٠٠٤ ــ٤٫٨٩٤م ، إل ــة  بلي ــى ســماح    ،)٣انظــر شــكل رقــم    (م٢٠١٢ون بنهاي  وهــو مــا أدى إل

مـا أسـهم فـي جـذب      مالمصرف المركزي الماليزي للمصارف بإعطاء عوائد منافسة أعلـى    

 ٣.المزيد من المودعين

 :  أهم خدمات و منتجات المصرفية اإلسالمية في ماليزيا-٤
اح والخـسائر كبـديل   المصرفية اإلسالمية تقوم فـي أساسـها علـى مبـدأ تقاسـم األربـ        

قــدرة المــصارف اإلســالمية علــى تقــديم وتــسويق منتجــات وخــدمات  ، وإن للتمويــل بفائــدة

مصرفية ابتكارية وجاذبـة، قائمـة علـى هـذا المبـدأ، فـي سـوق تتـسم بالمنافـسة الـشديدة،             

                                     
١ BNM: Monthly statistical Bulletin, April,٢٠١٣. 
  المرجع السابق٢
٣ BNM:The ٢٠١٢ Financial Stability & Payment System Report 



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٣٨

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

 االعتمــاد علــى استنــساخ أمــا. لهــو مــن أعظــم التحــديات التــي تواجــه المــصرفية اإلســالمية 

لتقليدية وتحويرها لتتوافق مع المتطلبات الـشرعية، وإهمـال الـصيغ اإلسـالمية             المنتجات ا 

معـــوق كبيـــر أمـــام تفـــوق المـــصارف فهـــو القائمـــة علـــى مبـــدأ تقاســـم األربـــاح والخـــسائر 

ــاليف     ــا مــــن المــــصارف التقليديــــة ذات الخبــــرة الواســــعة والتكــ اإلســــالمية علــــى مثيالتهــ

 .  لهويتها ، وحرف لمسيرة تلك المصارف وتمييعالمنافسة

 : لعمالئها اإلسالمية الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل المصارف١-٤
المصرفية اإلسـالمية فـي ماليزيـا مـرت بتطـورات عديـدة فيمـا يخـص تقـديم الخـدمات            

المصرفية والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد بلغ إجمالي  

في تلك الصناعة ما يقارب الستين منتجاً وخدمة، تستخدم المنتجات والخدمات المقدمة 

حوالي ستة عشر صيغة مجازة شرعاً من قبل المجلس الـشرعي االستـشاري بالمـصرف      

 من أهم تلك الصيغ المرابحة، والتورق، والبيع بثمن آجل، وبيع العينـة،             ١.المركزي الماليزي 

لة، واالستصناع، والمضاربة، والكفالـة،   وبيع الدين، واإلجارة، والمشاركة، والحوالة، والوكا     

 .والقرض، على تفاوت في مقدار المعامالت المستخدمة لكل صيغة

ويرى أحد الباحثين الماليزيين المتخصصين في التمويل اإلسـالمي أن تطـور المنتجـات              

  ٢ :والخدمات اإلسالمية المقدمة من قبل المصارف اإلسالمية في ماليزيا مر بأربع مراحل

م، وفــي ظــل وجــود مــصرف إســالمي واحــد، و   ١٩٨٣ة بدايــة النــشاط عــام  مرحلــ  - أ

كانــت الخــدمات المــصرفية حينهــا تــشمل حــساب الوديعــة االدخــاري، حــساب الوديعــة       

 .الجاري، وحساب المضاربة االستثماري، والبيع بالثمن اآلجل للعقارات

م حيــث تــم إضــافة منتجــات ١٩٩٣مرحلــة بدايــة التوســع فــي المنتجــات فــي عــام   - ب

جديدة تشمل تمويل رأس المال العامل من خالل المرابحـة، وسـوق المـال اإلسـالمي بـين                

 .المصارف، و تسنيد األصول
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م بإجـازة منتجـات البطاقـات االئتمانيـة، واإلجـارة           ١٩٩٩و مرحلة ثالثـة بـدأت مـن           - ت

 .المنتهية بالتمليك،والتمويل الثابت باإلجارة

يم منتجات التمويل بالمـشاركة     شهدت تقد وم  ٢٠٠٩و مرحلة رابعة منذ العام        - ث

 . والمشاركة المتناقصة، ومنتجات اإليداع المنظم والمشتقات وعقود التحوط

ورغم هذا التنوع في المنتجات والخدمات إال إنه يمكن القول أنها في مجملهـا تعتمـد         

بيــع العينــة مبــرر مــن قبــل المجيــزين لــه مــن العلمــاء    . علــى صــيغتي بيــع العينــة وبيــع الــدين  

اليزين مــن حيــث كونــه عقــداً مــستوفياً ألركــان عقــد البيــع الــصحيح ولــم يــصح أثــر فــي    المــ

تحريمه، والحاجة قائمة لمثل هذا العقد لما فيه من دعم للعمل المصرفي اإلسالمي و وفاءٍ   

 وهـم فـي الحقيقـة نظـروا لـشكل العقـد ال مـضمونه، المـشتمل                  ١ .بحاجات النـاس للتمويـل    

ربا، عند موافقتهم على تبنيـه كعقـد تمويـل إسـالمي، وفـاتهم              على التحايل الصريح على ال    

 .عند إجازته للحاجة أن يحددوا ضوابط لذلك ومتى تنتفي هذه الحاجة

أما ما يخص مسألة بيع الدين فحسب ما ورد فـي قـرارات الهيئـة الـشرعية المركزيـة       

على المدين متى مـا     فإن القول بجواز بيع الدين مبني على الخالف الوارد في جواز بيع الدين              

كان الدين مستقراً ومعلوماً ومقـدوراً علـى تـسليمه، لكـن دون تفـصيل فـي المـسألة يمنـع                     

من اتخاذها حيلة على الربا، وهو ما فصله قرار مجمع الفقه اإلسالمي من خالل استعراضـه               

 .لصوره الممنوعة، والتي يندرج تحتها معظم تطبيقات بيع الدين في ماليزيا

ييــف الفقهــي لخدمــة الحــساب الجــاري علــى أنــه قــرض، أو وديعــة مــضمونة    وفقــاً للتك

، والمتبنــى مــن قبــل الهيئــات الــشرعية هنــاك، فإنــه ال يــصح إعطــاء   ٢تأخــذ أحكــام القــرض

لكــن الهيئــات الــشرعية فــي بعــض المــصارف . العميــل عوائــد علــى الحــساب لحرمــة ذلــك

كـن دون شـرط مـسبق، أو    تجيز للمصرف الحق في إعطاء العميـل بعـض العوائـد كهبـة ل         
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 ولذا تجد في مواقع تلك المصارف، وضمن اتفاقيات فتح       ١.أن يكون عرفاً أو عادة للمصرف     

الحـــساب الجـــاري لـــديها أو الحـــساب االدخـــاري الجـــاري، الـــنص علـــى أن للمـــصرف الحـــق   

وهذا الـنص فـي ظنـي       . الكامل في توزيع أو عدم توزيع عوائد على أصحاب تلك الحسابات          

اللته من تحول الهبة إلى عـرف أو عـادة، و ال يمكـن تـصنيفه علـى إنـه مـن حـسن                        أقوى في د  

 .القضاء كما ورد في تبرير الهيئة الشرعية المركزية في قرارها حول الهبة

ومــن ضــمن الحــسابات المــصرفية هنــاك حــسابات االدخــار االســتثمارية، وحــسابات    

ة، أو الوكالـة بـأجر فـي تـشغيل تلـك      االستثمار الثابتة والمتغيرة، ويتم تبني صيغة المـضارب     

إمــا فــي اســتثمارات مــستقلة أو ضــمن أمــوال المــصرف المــستثمرة بــشكل       (الحــسابات 

، حيث يستفيد العميل من استثمار المصرف ألمواله من األربـاح المتحققـة، ويتحمـل               )عام

وفي تلك الحسابات مرونة كبيرة في السحب واإليـداع مـع اشـتراط             . الخسائر إن وجدت  

.  زمنيــة لبقــاء األمــوال فــي الحــسابات حتــى تــستوفي شــروط الحــساب االســتثماري      مــدة

اإلشــكالية فــي تلــك الحــسابات تتمثــل فــي صــحة العقــد االســتثماري مــع الــسماح للعميــل   

بالسحب واإليداع رغم أن كثيراً من استثمارات تلك الحسابات في المداينات وما يترتـب          

كمــا إن طريقــة حــساب األربــاح ونــسبة . دينعلــى ذلــك مــن أحكــام فــي مــا يتعلــق ببيــع الــ 

التوزيــع والــضمانات ونحوهــا محــل إشــكال لمخالفتهــا حــين التطبيــق للــشروط الــشرعية  

 . لعقد المضاربة أو الوكالة باالستثمار

في االعتمادات المستندية يتم تطبيق نظام الغطاء الكامـل، والمـصرف وكيـل بـأجر               

ــتم تم     ــضاعة، أو ي ــه     عــن العميــل فــي تحــصيل الب ويــل العميــل بنظــام المرابحــة مــع توكيل

أمــا فــي . باســتالم البــضاعة، والبيــع يــتم علــى العميــل حتــى ولــو كــان الــسداد للمــورد مــؤجالً 

خدمة خطابات الضمان، فالمعمول به عند أكثر المصارف هناك هو منح العمالء خطابـات              
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 وهــو مــا الــضمان مقابــل عمولــة علــى الكفالــة ســواء كــان الــضمان مغطــى أو غيــر مغطــى،   

 .تمنعه قرارات المجامع الفقهية

في البطاقات االئتمانية يتم االعتماد على صيغة التورق، أو صيغة بيع العينة حيث يبيع     

المــصرف أصــالً معينــاً مملوكــاً لــه علــى العميــل بــسعر متفــق عليــه وبــثمن آجــل، ثــم يعيــد       

فـي حـساب وديعـة    شراءه من العميل بثمن نقدي، وتودع حصيلة البيع في كـال الـصيغتين      

ــة      ــات البطاقــة االئتماني وربمــا أصــدرت البطاقــة   ١.باســم العميــل الســتخدامها لــسداد عملي

االئتمانيــة للعميــل، حتــى وإن لــم يكــن لــه رصــيد نقــدي لــدى المــصرف، وفقــاً لــصيغة األجــرة    

حيــث يــتم فــرض رســوم علــى البطاقــة واســتخداماتها كــأجرة للمــصرف مقابــل خــدمات    

ئـة الـشرعية المركزيـة لجـواز ذلـك أن تكـون الخـدمات حقيقيـة            البطاقة، واشـترطت الهي   

وموافقة للـشريعة، وغيـر متعلقـة بالـدين أو تأجيلـه أو مبادلـة نقـد بنقـد وإال فـاألجرة تكـون                  

 ٢.بمقدار التكلفة الحقيقية

وفـــي الحقيقـــة فـــإن تنظيمـــات وتطبيقـــات المـــصارف هنـــاك فيمـــا يتعلـــق بالبطاقـــات   

فـي  (ا المختلفة، من حيث الرسوم المختلفة ونـسب الـربح           االئتمانية وعمليات استخدامه  

، مرتبطة بحال حامل البطاقة من حيث المـالءة وااللتـزام بالـسداد،             )عقود العينة أو التورق   

ويـصنف العمـالء وفقـاً لـذلك إلـى ثـالث أو أربـع شـرائح تتفـاوت فيمـا بينهـا فـي نـسب الــربح              

يادة أو الخـصم علـى العميـل وفقـاً لتغيـر      ومقدار الرسوم، إضافة إلى أحقية المصرف في الز      

 ٣.التصنيف الخاص به

ــة        و ــة الموجهــه لألفــراد فــي المــصارف اإلســالمية الماليزي مــن أهــم المنتجــات التمويلي

تمويل المـساكن، وتمويـل الـسيارات، والتمويـل الشخـصي، وأمـا مـا هـو موجـه للـشركات                     
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أما من حيث   . مة المشاريع فيشمل تمويل شراء األصول والمعدات واألجهزة، وتمويل إقا       

الــصيغ التمويليــة المــستخدمة فــي تلــك المنتجــات فهــي متنوعــة ومــن أهمهــا اإلجــارة ثــم     

ولتــسهيل عمليــات التمويــل وإجراءاتــه يقــوم   . البيــع، و االستــصناع، والمرابحــة، و التــورق  

المصرف بتوكيل العميل بإجراء عملية الشراء نيابة عن المصرف، وبعـد تملـك المـصرف              

ــتم  ــا تــم شــراءه ويكتفــي          ي ــى م ــع المــصرف عل ــل، وقــد ال يطل ــى العمي ــع عل ــأجير أو البي الت

بالوثائق المثبتة لعمليات البيع والشراء، وفي هذا ا مجال واسـع لتغلغـل الـصوربة فـي تلـك                 

 .المعامالت

كما إن العينة وسيلة شائعة في مثل هـذه التعـامالت، إضـافة إلـى تـضمن بعـض عقـود                

و .  يجعلهــا عقــود تمليــك فــي ثــوب عقــود تــأجير منتهــي بالتمليــكالتـأجير مــن النــصوص مــا 

الهيئــة الــشرعية االستــشارية فــي البنــك المركــزي  حــين ناقــشت عقــد التــأجير المنتهــي    

بالتمليك حرصت على منع مثل هذا التحايل، حيث نصت في قراراتها المتعلقة بهذا العقد              

انة والتـأمين الخاصـة بتلـك األصـول         على أنه ال يجـوز لمالـك األصـول أن يحيـل تكـاليف الـصي               

على المستأجر، لكن أجازت للمصرف أن يوكل عميله فـي دفـع تلـك التكـاليف نيابـة عـن                    

والمالحـظ علـى منتجـات التمويـل اإلسـالمي          ١.المصرف على أن تخصم من ثمن البيع الحقاً       

في ماليزيا بـشكل عـام تركزهـا فـي جانـب منتجـات التمويـل بالمـداينات، حيـث تـستحوذ                      

 في المتوسط من حجم تمويالت المصارف اإلسـالمية  %٨٥تلك الصيغ على ما يقرب من    

 وهذا الواقع يتسق مع ما هو سائد في بقيـة المـصارف اإلسـالمية خـارج ماليزيـا              ٢.في ماليزيا 

إذا تتصدر منتجات التمويل بالمداينات أعمالها على حساب منتجات التمويـل بالمـشاركة              

 . األرباح والخسائر الذي يستهدف تحقيق مزيد من العدالةالقائمة على مبدأ تقاسم
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 ١: اإلسالمية المنتجات الموجهة للمصارف٢-٤
من أهم المشاكل التـي تواجـه المـصارف اإلسـالمية اسـتثمارها لفوائـضها الماليـة فـي             

 أدوات قــصيرة األجــل تتمتــع بالمرونــة الكافيــة لمواجهــة احتياجاتهــا النقديــة الــسريعة،       

لهــذا . حتياجــات التمويليــة ال إلــى ســوق يــوفر الــسيولة الالزمــة لمواجهــة ا   هــاتحاجل إضــافة

م، ١٩٩٤ ينـاير عـام   ٣إنشاء سوق المال اإلسالمي بين المصارف فـي         في ماليزيا   الغرض تم   

برعايــة البنــك المركــزي المــاليزي وتحــت إشــرافه، ليتكامــل مــع أهــداف النظــام المــصرفي   

 للمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية لتقـدم التمويـل           اإلسالمي، وليسهم في تـوفير التـسهيالت      

الــالزم للمــشروعات وتــسوية اســتثمارات األوراق الماليــة قــصيرة األجــل وفقًــا ألحكــام         

الشريعة اإلسالمية، إلى جانـب القيـام بـدور القنـاة التـي يجـري مـن خاللهـا تنفيـذ الـسياسة               

 ٢.النقدية

ارف تعمـــل علـــى الـــسماح المعـــامالت الماليـــة واالســـتثمارات المـــشتركة بـــين المـــص 

للبنوك ذات الفائض بتحويل بعض من رصيدها المالي إلى البنوك التي تعاني من العجـز فـي        

السيولة النقدية، مما يؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على آلية التمويـل والـسيولة سـعيًا لتعزيـز          

 الماليـة   ولهذا الغرض تم استحداث العديد من المعـامالت       . االستقرار في النظام المصرفي   

 :في هذا السوق من مثل

 :االستثمار من خالل المضاربة بين المصارف )١

مــن خــالل إيــداع المــال لــدى المــصرف بــصيغة المــضاربة ذات   األول، : وهــو علــى نــوعين

العائـــد المتغيـــر، و يـــصدر مقابـــل هـــذا االســـتثمار شـــهادات اســـتثمار قابلـــة للتـــداول، ومـــدة  

ثنـي عـشر شـهرا، ويعتمـد معـدل العائـد علـى معـدل               المضاربة تتراوح بين ليلـة واحـدة إلـى ا         

الربح اإلجمالي الـسنوي لالسـتثمارات الـسنوية للمـصرف المحتـاج للتمويـل، ونـسبة توزيـع                  

                                     
 المعلومــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة مــستقاة مــن موقــع البنــك المركــزي المــاليزي، ومــن فتــاوى المجلــس       ١

 .االستشاري الشرعي بالبنك المركزي الماليزي 
٢ http://iimm.bnm.gov.my 



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٤٤

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

والنــوع الثــاني مــشابه للنــوع األول عــدا أن مــدة االســتثمار   . العائــد بحــسب اتفــاق الطــرفين 

واإلشكال هنـا   ). ة مساءً من التاسعة صباحاً إلى الرابع    (منحصرة في يوم عمل واحد فقط       

تحقــق المــضاربة بــشروطها فعليــاً فــي المــضاربة القــصيرة، وكــذلك فيمــا   يكمــن فــي مــدى 

يتعلق بتصفية المضاربة في المضاربة طويلة األجل، مما يضفي شكاً فـي توافـق هـذا النـوع                 

تحول المعاملـة إلـى   الخوف من من المضاربة مع األحكام الشرعية المعتبرة لهذا العقد، و    

 .صورة من صور التحايل على الربا

  :قبول الودائع )٢

وخاصــة بــين المــصارف اإلســالمية والبنــك المركــزي، وتقــوم علــى أســاس إيــداع               

الفوائض المالية وفقاً لمبدأ الوديعة المضمونة ولـيس هنـاك عائـد عليهـا إال أن يكـون هبـة،                    

بقاُ اإلشـكال الـشرعي فـي      وقد بينا سـا   . وهي من أدوات إدارة السيولة لدى البنك المركزي       

مسألة الهبة حتى ولو كانت غير مشروطة ألن مجرد التعارف عليها وتكرر فعلها مدعاة               

 . لتحولها إلى ما يشبه الهبة المشروطة الموقعة في التحايل على الربا

 :اإلصدارات االستثمارية الحكومية )٣

الحكومــة ببيــع اصــل مــا    فــي هــذا المنــتج، والمنفــذ وفقــاً لــصيغة بيــع العينــة، تقــوم           

ــثمن وربــح معلــوم،         للمــستثمرين نقــداً، ثــم تعيــد شــراءه مــنهم باألجــل بــسعر يــشمل ال

وتصدر مقابل ذلك سندات مديونية حكومية بعوائد نصف سنوية تمثل الربح فقط، ويـتم              

سداد الثمن عند موعـد االسـتحقاق واسـتعادة الـسندات، ويـتم تـداول تلـك الـسندات فـي                     

  .وفقاً لمبدأ بيع الدينالسوق الثانوية 

 :صكوك بنك نيجارا القابلة للتداول )٤

 وهي قائمة على مبدأ بيع العينة، حيث يبيع البنك المركـزي أصـوالً يمتلكهـا لحملـة                    

ــى تلـــك         ــد علـ ــل العائـ ــة تمثـ ــة معلومـ ــنهم بقيمـ ــول مـ ــستأجر تلـــك األصـ ــم يـ الـــصكوك، ثـ

وك مقابــل دفــع القيمــة  الــصكوك، علــى أن يــستعيد تلــك األصــول عنــد نهايــة مــدة الــصك    

 .األصلية لها لحملة الصكوك مرة أخرى



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٤٥

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

 :اتفاقية البيع وإعادة الشراء )٥

ــائع ببيــع بعــض األصــول الماليــة إلــى المــصرف المــشتري               حيــث يقــوم المــصرف الب

بسعر يتفـق عليـه، ثـم يـتم إبـرام اتفاقيـه أخـرى منفـصلة يتعهـد فيهـا المـصرف المـشتري                         

بـسعر  ) عـادة بعـد سـنة     (ف البائع مرة أخرى فـي تـاريخ الحـق           ببيع نفس األصول إلى المصر    

بحسب الصيغة الواردة في موقع البنـك  و. يتم االتفاق عليه مختلف عن سعر البيع األصلي  

 فــي البنــك  االستــشاريةأن الهيئــة الــشرعية  رغــم العينــة فيهــا واضــحة ،   فــإن المركــزي 

 األول بيــع مــشروط يليــه  العقــدوبــررت ذلــك بكــون١المركــزي قــررت أنــه لــيس ببيــع عينــة 

بسعر مختلف عن سعر البيـع األصـلي   والحقاً من المشتري تعهد من البائع   بشراء األصل     

 جائز، والعقـد الثـاني ال يبـرم إال إذا قـرر المـشتري بيـع األصـول للبـائع          حسب رأيهم أمر وهو

وحتـى  ). عالمـشتري هـو الـذي يتعهـد بـالبي         الصيغة الواردة فـي موقـع البنـك فـإن           في  ( األصلي

على تكييف الهيئة فإن العينة موجودة في أصل المعاملة بالتعهد الملزم وبتحديد السعر،             

وبالممارسة الفعلية وهو ما يضمن للمشتري عدم التعرض لمخاطر تقلـب أسـعار األصـول               

 .مستقبالً

 :سندات كجاماس للمضاربة )٦

ء ديــون  وهــي ســندات تــصدرها شــركة كجامــاس بــصيغة المــضاربة، بهــدف شــرا          

اإلسـكان اإلسـالمي مـن المؤسـسات الماليـة، ويــتم تقاسـم العائـد بـين الـشركة وحــاملوا          

 .السندات، فهي متاجرة في الديون

 :سندات حين اإلصدار )٧

 وهــي تخــتص ببيــع وشــراء ســندات الــدين قبــل إصــدارها اســتنادا إلــى إباحــة التعهــد       

 . بالتعامالت التجارية المتعلقة بالبيع والشراء

 :بياالت اإلسالمية المقبولةالكم )٨

                                     
١ Negara Malaysia:  Shari'ah Resolutions in Islamic Finance, p.١١٢. 



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٤٦

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

وهــي كمبيــاالت تحــرر مــن قبــل العميــل لــصالح المــصرف مقابــل ثمــن بيــع المرابحــة       

 .، ثم يتم بيع تلك الكمبياالت لصالح طرف ثالث بسعر يتفق عليه)دين المرابحة(

 :السندات المالية اإلسالمية القابلة للتداول وهي على نوعين )٩

 ســندات المــضاربة مــع المــصارف اإلســالمية القابلــة للتــداول، حيــث يــودع مبلــغ مــن   -أ

المــال لــدى المــصرف اإلســالمي ويــتم اســتثماره وفقــاً لمبــدأ المــضاربة، علــى أن يعــاد المبلــغ   

 . األسمي وأرباحه للمودع في موعد مستقبلي محدد

رف علـى العميـل    صك الدين القابل للتداول، والمتـضمن بيـع أصـول يملكهـا المـص             -ب

نقــدا، ثــم يعــاد شــراءها منهــا بعقــد منفــصل وبــثمن آجــل يتــضمن الــسعر األصــلي و ربحــاً         

 .معلوماً، ويكون تاريخ السداد في موعد  مستقبلي محدد

 :سندات المديونية الخاصة اإلسالمية )١٠

 وهــي مبنيــة علــى مبــادئ البيــع بــثمن آجــل أوالمرابحــة أوالمــضاربة المتوافقــة مـــع               

 .  وفقاً لمبدأ بيع الدينالمديونيةتم تداول سندات ي والشريعة،

 :اتفاقية الرهن األولى )١١

المقرض  تتم وفق مبدأ القرض، ويصدر مقابل القرض سندات مديونية وتودع لدى          و     

كرهن، و يحق للمقرض بيـع هـذه الـسندات عنـد عجـز المقتـرض عـن الـسداد فـي الميعـاد            

 . المحدد

وعـة ومـشابهة لمـا ذكـر، ويجمعهـا وصـف واحـد كونهـا                     وهناك منتجات أخرى متن   

اللذان يعدان الركنـان األساسـيان فـي        و،   أو كالهما  بيع الدين  وأتعتمد على صيغ بيع العينة      

كـــل تلـــك التعـــامالت، حيـــث تـــسهل الـــصيغة األولـــى أمـــر إجـــراء المعاملـــة الماليـــة بأقـــل    

والحقيقـة  . ت فـي الـسوق  التكاليف، وتسمح الصيغة الثانيـة بتـداول سـندات تلـك المعـامال       

أن عمليات السوق المالي بين المصارف ال يمكن تصور نجاحها وقيامها بـدورها دون تـوفر       

التكاليف التنافسية، وامكانية التداول، لكـن ينبغـي أن اليكـون هـذا مبـرراً               : هذين العاملين 



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

ــة الماليــة معا         ــى التحقــق مــن كــون المعامل ــضوابط الــشرعية التــي تهــدف إل ــة لتجــاوز ال مل

 .حقيقية، ال صورية يتم من خاللها التحايل على األوامر الشرعية

 :  الجهود الحكومية في دعم المصرفية اإلسالمية في ماليزيا-٥
     حظيت صناعة المصرفية اإلسالمية في ماليزيـا بـدعم المحـدود مـن قبـل الحكومـة                 

اللهــا كبــديل للنظـــام   الماليزيــة، ولعبــت الدولــة دوراً رئيـــساً فــي تطــور تلــك الـــصناعة وإح      

ومن المفارقات أن الحكومة الماليزية مبدئياً لـم تكـن متحمـسة بـشكل      . التقليدي الربوي 

كبير لفكرة المصرفية اإلسالمية، لكـن الـضغوط الـشعبية للمـسلمين، وانتـشار الـصحوة                

ومنـذ العـام   ١.م غيـر المـوازين   ١٩٨١اإلسالمية عالميـاً، ومجـيء مهـاتير محمـد للحكـم عـام              

الـــذي شـــهد اإلنطالقـــة الحقيقيـــة للمـــصرفية اإلســـالمية فـــي ماليزيـــا، والـــدعم         و، م١٩٨٣

ــزداد فــي      ــاً    ســعي حثيــث ل الحكــومي لهــا والحمــاس تجاههــا ي ــا مركــزاً عالمي جعــل ماليزي

 .للتمويل اإلسالمي

     الحــديث عــن تلــك الجهــود يتــضمن تلقائيــاً استعراضــاً للتحــديات والــصعوبات التــي      

مــصرفية اإلســالمية فــي ماليزيــا، حيــث أن معظــم تلــك الجهــود  واجهــت وتواجــه صــناعة ال

تلـك الجهـود    . موجه في حقيقتها للتغلب علـى تلـك الـصعوبات ومواجهـة تلـك التحـديات               

تنوعت وتعددت لتـشمل الجوانـب الـشرعية والتـشريعية والتنظيميـة والقانونيـة، وإنـشاء              

ها من متطلبات نجاح تلك     المؤسسات والمرافق الداعمة، وتأهيل الكوادر البشرية، وغير      

 :ولعل من أهم تلك الجهود ما يلي. الصناعة

م، والــذي ٢٠٠٩م وتعديلـه فــي عـام   ١٩٨٣سـن قـانون المــصرفية اإلسـالمية عــام     -١

عني بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية واستثناءها من قانون المصارف العام المطبق فـي           

تلكـات، و وجـوب التزامهـا بأحكـام         ماليزيا، من حيث البيع والـشراء التجـاري واقتنـاء المم          

الــشريعة اإلســالمية وتجنــب الربــا فــي جميــع أعمالهــا، ممــا شــكل دعمــاً قويــاً للــصناعة           

كمـا تـضمن القـانون العديـد     . الناشئة وأسهم في قدرتها على منافسة المصارف التقليديـة      

                                     
١ Sung-ryang Lee 



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٤٨

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

مــن المــواد المنظمــة ألعمــال المــصرف كمؤســسة ماليــة، ومنهــا الــنص علــى وجــوب قيــام  

لس إدارة المصرف بتعيين لجنة شرعية، بمواصفات ومؤهالت معينـة حـددها القـانون،         مج

 ١:تعنى بـ

 .توجيه النصح لمجلس اإلدارة في األمور الشرعية 

 .إجازة دليل االلتزام الشرعي 

 .إجازة المنتجات والوثائق والعقود ونحوها 

 .مساعدة األطراف المعنية فيما يخص المسائل الشرعية 

الـشرعي للبنـك   االستـشاري  ا يحـال لهـا مـن قـضايا مـن قبـل المجلـس           اإلفادة فيمـ   

 .المركزي

 :كما أوجب على المصرف

 .إحالة جميع القضايا الشرعية للجنة الشرعية 

 .العمل بتوجيهات اللجنة الشرعية 

 .التأكد من إجازة اللجنة الشرعية لمنتجات المصرف ووثائقه وعقوده 

 .شرعيةإتاحة البيانات والمعلومات للجنة ال 

 .توفير المستلزمات والمساعدة الالزمة للجنة الشرعية ألداء مهامها 

 . مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية 

م كـأعلى   ١٩٩٧إنشاء المجلس االستشاري الشرعي في البنك المركـزي عـام            -٢

ســـلطة شـــرعية، وأوكـــل للمجلـــس اإلشـــراف الـــشرعي علـــى جميـــع أعمـــال المـــصارف    

الخاضـعة لرقابـة وإشـراف البنـك المركـزي والمعنيـة            اإلسالمية، وغيرها مـن المؤسـسات       

ــام        ــا بأحكـ ــضمان التزامهـ ــالمية، لـ ــام الـــشريعة اإلسـ ــع أحكـ ــة مـ ــال متوافقـ ــديم أعمـ بتقـ

كما يعمل المجلس كمرجعية شـرعية واستـشارية للبنـك          . الشريعة في جميع أعمالها   

 ومرجعـاً  وتعتبر قرارات المجلـس الـشرعي ملزمـة     . المركزي فيما يتعلق باألمور الشرعية    

                                     
 .http://www.bnm.gov.myمي للمصرف المركزي الماليزي على االنترنت   الموقع الرس١



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

للمحـــاكم ولجـــان تـــسوية المنازعـــات وغيرهـــا فيمـــا يخـــص القـــضايا ذات الـــصلة بأعمـــال   

 .المؤسسات الخاضعة إلشرافه

م علــى ٢٠٠١تبنــي خطــة عــشرية لــصناعة الخــدمات الماليــة تغطــي الفتــرة مــن          -٣

م وتركز على تقوية البنى المؤسسية ١٠٠٤-٢٠٠١أولى من    : م، وتتضمن ثالث مراحل   ٢٠١٠

م وتركـز علـى تعزيـز المنافـسة، وثالثـة مـن             ٢٠٠٧-٢٠٠٥ للـصناعة، وثانيـة مـن        والتشغيلية

ــادة فاعليــة البنــى التحتيــة     ٢٠١٠-٢٠٨٨ ــر الــصناعة وزي وفيمــا يخــص  ١ .م وتركــز علــى تحري

 ٢:صناعة المالية اإلسالمية تحديداً، تم استهداف عشر قضايا تتضمن

نظام المزدوج الـذي يجمـع   تحديد النظام المصرفي المناسب لماليزيا، وتم اختيار ال  •

 .بين المصرفية التقليدية والمصرفية اإلسالمية

ضمان توافر رأسمال قوي للمصارف اإلسالمية، وتوافر مرونة كافية تعـزز قـدراتها        •

وقد سعت الجهات المسؤولة لتشجيع انـدماج المـصارف واسـتقطاب         . التنافسية

 .تحقيق هذا الهدفالمصارف األجنبية ذات اإلمكانات العالية لإلسهام في 

ضـمان اسـتقاللية المـصرفية اإلسـالمية عـن التقليديـة الربويـة فيمـا يتعلـق بـالموارد            •

ــن         ــدد مـ ــي ذلـــك عـ ــن فـ ــصرفية، وسـ ــدمات المـ ــة والخـ ــات التمويليـ ــة والعمليـ الماليـ

 .التشريعات والضوابط واإلجراءات خاصة في النوافذ اإلسالمية

لمصارف والمـساهمة فـي تطويرهـا،    تعزيز دور المساهمين في الرقابة على أعمال ا    •

وذلك من خالل تطبيق معايير الرقابـة والحوكمـة المتـسقة مـع طبيعـة المـصارف                 

 .اإلسالمية

 وذلـك مـن خـالل       ،توفير الغطاء القانوني الشامل والكافي ألعمـال تلـك المـصارف           •

 .سن األنظمة والتشريعات والقوانين المالئمة

                                     
١ Mohamad Akram Laldin, p.٢٣٣ 
 .٢٣٤ المرجع السابق، ص ٢



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٥٠

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

 ألعمــال المــصارف، وهــذا األمــر تــم     تطــوير الهيكــل واإلطــار الــشرعي المتكامــل     •

تحقيقه بشكل كبير من خالل اللجان والهيئات الشرعية الرقابية والتعليمية فـي            

 وفي الجهات الرقابية المركزية، كما في البنـك المركـزي وهيئـة سـوق               ،المصارف

 .المال وغيرها من الجهات اإلشرافية والرقابية والتدريبية

ــاء هيكــل رقــابي وتنظيمــي صــارم    • ــد مــن األنظمــة      بن  وفعــال، حيــث تــم ســن العدي

الرقابية لهذا الغرض والموجهة للمصارف بشكل عام، ومنهـا الموجـه للمـصارف             

ومن ذلك قانون المصارف اإلسـالمية، وقـانون مكافحـة          . اإلسالمية بشكل خاص  

 .غسيل األموال، واإلرشادات المتعلقة بكفاءة رأس المال وغيرها

طــوير الهادفــة لتــضمين القــيم اإلســالمية فــي أعمــال    االهتمــام بقــضايا البحــث والت  •

 .المصارف

ــة للــسوق المــالي اإلســالمي ليلبــي احتياجــات صــناعة التمويــل         • تطــوير البنــى التحتي

 .اإلسالمي المختلفة

 .التوعية وتثقيف الجمهور بالمصرفية اإلسالمية •

مراجعــة القــوانين واألنظمــة التقليديــة الوضــعية ذات الــصلة بأعمــال المــصارف         -٤

اإلسالمية ومنتجاتها التمويلية، والسعي لضمان توافقها مع المتطلبـات الـشرعية لـصناعة           

ومن ذلك قانون الشراء التأجيري ذي الصلة بمنـتج اإلجـارة المنتهيـة             . المصرفية اإلسالمية 

ــة، والئحــة الــشركات، والئحــة العقــود      ــة   ١.بالتمليــك، والئحــة أراضــي الدول وقــد أنــشأت لجن

واءمة القوانين والتي تـستهدف إيجـاد نظـام قـانوني معتبـر يـسهم               خاصة سميت بلجنة م   

في دعم وتطوير صناعة المالية اإلسالمية، وتحقيق شرعية تامة للعقود المالية اإلسـالمية             

فــي القــانون المــاليزي، وتمكــين ماليزيــا مــن أن تكــون مرجعــاً قانونيــاً فــي مجــال التعــامالت   

                                     
 .٩ زاهار الدين محمد الماليزي، ص١



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

ن ماليزيا وجهة قانونية مختارة فيما يخص تـسوية    المالية اإلسالمية، والعمل على أن تكو     

 ١.وحل الخالفات الناشئة عن التعامالت المالية اإلسالمية

العمــل علــى تطــوير المنتجــات والخــدمات فــي مجــال المــصرفية اإلســالمية ومــن     -٥

م  للمــساعدة علــى حــل المــشاكل التــي    ١٩٩٤ذلــك إنــشاء ســوق المــال اإلســالمي عــام     

ة في ماليزيا من حيث وجود الفوائض المالية مع قلة فـي األدوات            تواجه المصرفية اإلسالمي  

ومـــن ٢.الماليـــة المتاحـــة الســـتثمار تلـــك الفـــوائض وإدارة الـــسيولة المتاحـــة لهـــم بفعاليـــة  

ــا للـــسلع   م لتـــسهيل عمليـــات بيـــع المرابحـــة  ٢٠٠٩ عـــام ٣الجهـــود إنـــشاء بورصـــة ماليزيـ

الل صــفقات البيــع والــشراء فــي  والتــورق، وإدارة الــسيولة فــي المــصارف اإلســالمية مــن خــ  

والبورصـة تـستهدف توسـيع    .  سلعة زيت النخيل، وفقاً لنظام الكتروني متكامـل وسـريع    

نطـــاق عملياتهـــا لتـــشمل ســـلعاً أخـــرى ســـعياً لتعزيـــز دور الـــسوق عالميـــاً فـــي المبـــادالت    

 .التجارية، وخصوصاً معامالت المصارف  اإلسالمية التمويلية

بذولــة وضــع أدلــة إرشــادية لجملــة مــن المنتجــات التمويليــة،    ومــن ضــمن الجهــود الم      

كالمرابحة والمضاربة والوكالة والمـشاركة المتناقـصة واالستـصناع، لتـسهيل إجـراءات             

تنفيــذ تلــك المنتجــات ولتقليــل التفــاوت بــين المــصارف فــي صــياغة اتفاقيــات وعقــود تلــك    

ة متوافــق مــع أحكــام  كمــا تــم وضــع دليــل للحوكمــة فــي المؤســسات الماليــ  ٤.المنتجــات

الشريعة اإلسالمية، مـع إلـزام للمـصارف اإلسـالمية بقواعـد ومعـايير إفـصاح محـددة لرفـع                    

درجة الشفافية في أعمال تلك المصارف حتى يكون المودعون علـى درايـة أكبـر وإطـالع          

وفــي الــسنوات األخيــرة يوجــد تركيــز كبيــر مــن قبــل   . أوســع علــى أحــوال تلــك المــصارف 

                                     
١ ttp://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_lhc&pg=lhc_about&ac=٨٦١&lang=en 
٢ Sung-ryang Lee 
٣ http://www.bursamalaysia.com/market/islamic-markets/products/bursa-suq-al-

sila 
 .نترنت وهي متوفرة على موقع البنك المركزي الماليزي على شبكة اإل٤



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٥٢

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

 المـاليزي نحـو زيـادة قـدرة المـصارف اإلسـالمية فـي التعامـل مـع وإدارة                    المصرف المركـزي  

 ١.المخاطر من خالل العديد من القوانين واألنظمة في هذا الشأن

تــــشجيع والمــــساهمة فــــي إنــــشاء المؤســــسات الداعمــــة لــــصناعة المــــصرفية  -٦

 :اإلسالمية من مثل

م بــدعم ٢٠٠٢، والــذي أســس عــام  )IFSB(مجلــس الخــدمات الماليــة اإلســالمية   

مــن الحكومــة الماليزيــة ومقــره كوااللمبــور، ويعنــى بإصــدار المعــايير واإلرشــادات الخاصــة    

بالرقابة على إدارة المؤسسات المالية لـضمان جودتهـا واسـتقرارها، وتوافقهـا مـع معـايير                 

 ٢.الحوكمة والرقابة الدولية

ــاليزي الـــدولي للماليـــة اإلســـالمية     ــابع للبنـــك ٣)MIFC(المركـــز المـ ــز، التـ  يالمركـ

م ليـسهم فـي تحقيـق إسـتراتيجية الدولـة فـي جعـل               ٢٠٠٦ والذي أطلق فـي عـام        ،الماليزي

ــاً يــستقطب رؤوس األمــوال الراغبــة فــي االســتثمار فــي مجــال           ــا مركــزاً ماليــاً عالمي ماليزي

 إصــدار ت فـي مجـاال  اً عالميـ مركـزاً ماليـاً  المركـز يـسعى لجعـل ماليزيـا     و. التمويـل اإلسـالمي  

إدارة الــــصناديق  والتــــأمين اإلســــالمي،   والمــــصرفية اإلســــالمية،   ومية ، الــــصكوك اإلســــال  

 .االستثمارية اإلسالمية، وتطوير الموارد البشرية

، والتـي أنـشأت عـام        )AIBIM( رابطة المؤسسات المصرفية اإلسالمية بماليزيـا        

م، لتشجيع ودعـم بنـاء نظـام مـصرفي إسـالمي متـين ومنـافس، وتقـديم المـساعدة                 ١٩٩٦

  ٤.رة والتدريب ألعضاء الرابطة، وتبني مطالبهم وتعزيز قدراتهموالمشو

                                     
 :للمزيد انظر١ 

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_reference&pg=en_reference_index&
ac=٥٨٤&lang=en#banking 

٢ http://www.ifsb.org 
٣ http://www.bnm.gov.my. 
٤ http://www.aibim.com 



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

، والذي تم تأسيـسه مـن قبـل         ١ )INCEIF(المركز الدولي للتعليم المالي اإلسالمي       

م لمواجهـة الطلـب العـالمي المتزايـد علـى الكـوادر       ٢٠٠٥البنك المركزي الماليزي في عام  

تمويــل اإلســالمي، ولتعزيــز مكانــة ماليزيــا     البــشرية المؤهلــة تــأهيالً احترافيــاً فــي مجــال ال     

يعد المركـز جامعـة متخصـصة فـي التمويـل اإلسـالمي          و. كمركز عالمي للتمويل اإلسالمي   

ويكاد أن يكون الوحيد المخصص فقـط لتقـديم بـرامج الدراسـات العليـا فـي هـذا المجـال،                     

 .كما يقدم شهادة االحتراف المالي اإلسالمي

، والتـي أنـشأها البنـك المركـزي     ٢)ISRA( الـشرعية  األكاديمية العالميـة للبحـوث     

م لتكون مركزاً متخصـصاً فـي البحـوث الـشرعية التطبيقيـة المتعلقـة           ٢٠٠٨الماليزي عام   

ــة       ــة وتعليميـ ــة تدريبيـ ــة والعلـــم الـــشرعي، وجهـ ــالمي، ومـــستودعاً للمعرفـ بالتمويـــل اإلسـ

ألكـــاديميين تـــستهدف الرفـــع مـــن مـــستوى التأهيـــل للممارســـين والعلمـــاء الـــشرعيين وا 

وطــالب الدراســات العليــا فيمــا يتعلــق بــصناعة الماليــة اإلســالمية فــي جانبيهــا الــشرعي           

 .والفني

، والــذي تأســس عــام )IBFIM(المعهــد المــاليزي للتمويــل والمــصرفية اإلســالمية   

م لتحقيق أهداف الخطة الشاملة للقطـاع المـالي وقطـاع األسـواق الماليـة، والمتمثلـة        ٢٠٠١

ــوفير كــواد   ــع        فــي ت ــى جمي ــة اإلســالمية عل ــاً فــي صــناعة المالي ــأهيالً عالي ــة ت ر بــشرية مؤهل

ــاث        ــشارات واألبحـ ــدريب واالستـ ــيم والتـ ــالل التعلـ ــن خـ ــة مـ ــة والعاملـ ــستويات القياديـ المـ

 ٣.والنشر

ــناعة األوراق الماليـــة      ــركة تطـــوير صـ ــدأت نـــشاطها عـــام    ٤)SIDC(شـ ، والتـــي بـ

ية الماليزية، و كجهـة رائـدة فـي مجـال          م كذراع تدريبي وتطويري لهيئة السوق المال      ١٩٩٤

                                     
١ http://www.inceif.org 
٢ http://www.isra.my 
٣ http://www.ibfim.com 
٤ http://www.sidc.com.my 
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 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

التعلـــيم والتـــدريب وتـــوفير المعلومـــات فيمـــا يخـــص األســـواق الماليـــة علـــى مـــستوى دول   

م تم تحويلها لكيان تجاري متخصص فـي التعلـيم والتـدريب فـي              ٢٠٠٧في عام   و. اآلسيان

فعالية مجال األسواق المالية على المستوى المحلي والعالمي، ومنذ إنشائها وهي تسهم ب           

 يتعلـق  مافي إعداد الكوادر البشرية المحترفة، وتثقيف المستثمرين ومدراء الشركات في  

بالجوانب النظامية والقانونية لألسواق المالية، وإجـراء االختبـارات المؤهلـة للحـصول علـى       

 .تراخيص العمل من قبل هيئة السوق المالية

 أنشئت للمساعدة فـي     ، وهو هيئة صلح مستقلة    ١)FMB(مكتب الوساطة المالي     

حل المشاكل والخالفات التي تقع بين العمالء والمؤسسات التي تقـدم الخـدمات الماليـة          

 مؤسسة عاملة فـي القطـاع       ٩٦المختلفة والمنضوية تحت عضوية المكتب والبالغ عددها        

قـرارات المكتـب ملزمـة ألعـضائه وهـي ليـست كـذلك بالنـسبة ألصـحاب الـشكوى              . المالي

الخــدمات تقــدم  . والهــدف هــو حــل تلــك المــشاكل دون اللجــوء للمحــاكم    مــن العمــالء،  

للعمــالء مجانــاً مـــع التــزام بحـــل اإلشــكال القـــائم خــالل ثالثـــة اشــهر مـــن تــاريخ تقـــديم        

الشكوى، وفقاً لشروط حددها المكتب فيما يخص نوعية المشاكل التي يقبلهـا وحجـم         

 .األموال محل الشكوى وطبيعة الخالف

، وهــو منظمــة غيــر ربحيــة تعمــل تحــت   ٢)ICLIF(قيــادة الماليــة المركــز الــدولي لل 

ــادة اإلداريـــين فـــي      ــاليزي، ويهـــدف إلـــى إعـــداد جيـــل مـــن القـ إشـــراف البنـــك المركـــزي المـ

المستويات اإلدارية العليا القادرين على قيادة شركاتهم الماليـة بكـل فعاليـة واقتـدار فـي              

يقــدم المركــز و. المنافــسة القويــةبيئــة تتــسم بــالتغيرات الــسريعة والتحــديات الكبيــرة و  

العديــد مــن البــرامج التدريبيــة والتعليميــة فــي مجــال القيــادة اإلداريــة الفاعلــة، وحوكمـــة           

 .الشركات، وتنمية المهارات

                                     
١ http://www.fmb.org.my 
٢ http://www.iclif.org 
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     والحقيقة أن ما بذل من قبـل الحكومـة الماليزيـة خـالل العقـود الماضـية مـن جهـود                     

 تفــصيالته فــي مثــل هــذا البحــث، تنــاقش لتعزيــز وتطــوير المــصرفية اإلســالمية أكبــر مــن أن 

وإنما أوردنا نماذج وأمثلة للتدليل والتوضيح بقدر ما يستلزمه موضوع البحث، وللتأكيد على             

العزيمــة و صــدق اإلرادة لــدى المــسؤولين هنــاك فــي جعــل ماليزيــا مركــزاً عالميــاً لــصناعة       

 .التمويل اإلسالمي

 :يزية في المصرفية اإلسالمية  أهم الدروس المستفادة من التجربة المال-٥
 ،     التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالمية أكبر مـن أن يحـيط بهـا مثـل هـذا البحـث             

ومن ثم فإن ما تم التطرق إليه ال يعـدو أن يكـون لمحـات تعريفيـة بتلـك التجربـة المتميـزة            

ز للتجربــة وهــذا االســتعراض المــوج. فــي أساســها ونتاجهــا ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا معهــا

يــستهدف اســتلهام الــدروس المنبثقــة عنهــا حتــى يــتم االســتفادة مــن إيجابيــات التجربــة   

إن أهــم درس . وتجنــب ســلبياتها بمــا يــدعم صــناعة المــصرفية اإلســالمية بــشكل عــام       

يمكن استقاؤه من التجربة الماليزية، على الرغم من أوجـه القـصور والـنقص، هـو برهنتهـا              

م المــصرفي اإلســالمي فــي أرض الواقــع ممــا يؤكــد صــالحية       علــى إمكانيــة تطبيــق النظــا   

فـضالً عـن ذلـك      .  وما تحويه مـن خيـر لإلنـسانية عمومـا          شريعة اإلسالم لكل زمان ومكان    

ــة فــي المــصرفية          ــدروس األخــرى المــستفادة مــن التجربــة الماليزي يمكــن تلمــس بعــض ال

 :اإلسالمية والتي من أهمها ما يلي

 : لتحقيق النجاحم الجادأهمية اإلرادة السياسة والعز  - أ

     ال يمكــن للمــشاريع ذات الطبيعــة الخاصــة أن تــنجح وتــؤدي عملهــا بفعاليــة مــا لــم      

. تهيئ  لهـا أسـباب النجـاح مـن تـوفير للبيئـة المناسـبة كـي تعمـل فـي جـو صـحي وتنافـسي                           

ــدور       وصــناعة المــصرفية اإلســالمية وإن تــشابهت مــع المــصرفية التقليديــة فــي تحقيقهــا ل

الماليــة، إال إن تحقيقهــا لــذلك الــدور ال يــتم بــنفس اآلليــة التقليديــة القائمــة علــى     الوســاطة 

اإلقراض بفائدة، ومن ثم فإن فهم واستيعاب طبيعـة العمـل المـصرفي اإلسـالمي وتهيئـة                  
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البيئــة المناســبة لهــذه الطبيعــة لــيس بــاألمر اليــسير فــي ظــل أنظمــة تعمــل وفــق قــوانين        

 . أحكام الشريعة اإلسالميةوضعية غير مبنية في غالبها على

     التجربة الماليزية توضح بجالء أن نجاح المصرفية اإلسالمية هناك، كصناعة قائمـة          

ومنافسة،  ما كان ليتم لـوال فـضل اهللا وتوفيقـه ثـم الجهـود المميـزة والمدروسـة مـن قبـل                   

وسـة   ومظـاهر ذلـك واضـحة وملم   .الحكومة الماليزية، وخصوصا البنـك المركـزي المـاليزي    

في مجال التشريعات والمساهمة في تأسيس المؤسسات الداعمة وتوفير البنـى التحتيـة             

صــحيح أن الحــزب الحــاكم فــي ماليزيــا تبنــى مــشروع المــصرفية . وتأهيــل المــوارد البــشرية

اإلســالمية فــي األســاس اســتجابة للــضغوط الــشعبية فــي ظــل منافــسة الحــزب اإلســالمي   

ين األخيـرين يؤكـدان بجـالء أن هـذا التوجـه أصـبح خيـاراً        الماليزي المعارض له، لكـن العقـد     

 . استراتيجياً لماليزيا في ظل سعيها لتبوء مكانة عالمية في صناعة التمويل اإلسالمي

     هـــذا التوجـــه والـــدعم يحمـــل القـــائمين علـــى صـــناعة التمويـــل اإلســـالمي هنـــاك،          

د هـــذه الـــصناعة ، المـــسؤولية العظيمـــة فـــي ترشـــيبـــشكل أخـــصوالمـــصرفية اإلســـالمية 

والعمــل علــى تعزيــز توافقهــا مــع أحكــام الــشريعة اإلســالمية، ويــستدعي مــنهم ضــرورة    

الــسعي الجــاد لتطــوير تلــك الــصناعة وأن يكونــوا علــى مــستوى التحــدي مــن حيــث جــودة      

المنتجــات والخــدمات المقدمــة ومــستوى األعمــال واألنــشطة حتــى ترتقــي تلــك الــصناعة      

 .قديم نموذج يحتذى بهلمستوى المنافسة العالمية وت

 :التدرج المدروس واإلضافة وفق الحاجة وعدم االستعجال  - ب

     يمكن القول أن عمر التجربة الماليزية في التمويل واالستثمار اإلسالمي يبلـغ أكثـر              

خالل تلك الفترة كانت . من نصف قرن إذا اعتبرنا تجربة صندوق الحج الماليزي هي البداية   

نجـاح تجربـة الـصندوق      . لحاجـات وبنـاءً علـى مـا يتحقـق مـن نجاحـات             التطورات تتم وفقاً ل   

دعت إلى المناداة بتطبيق المصرفية اإلسالمية والذي تم على مراحل اتسمت كل مرحلة              

فيهــا بتــوفير مــا تــستلزمه مــن متطلبــات لنجاحهــا دون قفــز علــى المراحــل واســتعجال قــد  

 .يؤدي إلى الفشل
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 ،متطلبــات المــستثمرين فــي، والمتعــاملين مــع    والحقيقــة أن االســتجابة الحكوميــة ل  

صناعة المالية اإلسالمية كان يتم وفق رؤية إستراتيجية تأخذ في الحسبان اآلثار السلبية             

واإليجابية على االقتـصاد ككـل، وعلـى صـناعة التمويـل بالخـصوص، وتقيـيم الخطـوة قبـل                

 مـصداقية واعتماديـة     الشروع فيها وهذا ما أضفى على المبادرات واالستجابات الحكوميـة         

 . صناعة المصرفية اإلسالميةفي نجاحساهمت في تأثيرها اإليجابي 

 : التنمية البشرية وتأهيل الكوادر  - ت

     مــن أهــم الخطــوات التــي صــاحبت تطــور المــصرفية اإلســالمية فــي ماليزيــا، االهتمــام 

ــناعة      ــار أي صـ ــو وازدهـ ــد الـــركن األســـاس فـــي نمـ ــذي يعـ ــد أ. بالعنـــصر البـــشري والـ درك لقـ

المــسؤولون مــن وقــت مبكــر أهميــة هــذا األمــر فكــان إنــشاء الجامعــة اإلســالمية العالميــة، 

ومعاهـــد التـــدريب المتخصـــصة، وإقامـــة النـــدوات والمـــؤتمرات، كوســـائل لتـــوفير وتأهيـــل    

بل وحتى على مستوى    . الكوادر البشرية التي تسهم في سد احتياجات القطاع المصرفي        

األنظمــة عــضو الهيئــة الــشرعية مــن شــغل أكثــر مــن      أعــضاء الهيئــات الــشرعية منعــت   

عــضوية مــصرف واحــد وذلــك لتــشجيع اســتقطاب طلبــة العلــم للعمــل فــي تلــك الهيئــات    

 .وتطوير مهاراتهم ومعارفهم

 ، وفــي ماليزيــا خــصوصاً،القطــاع المــصرفي اإلســالمي علــى المــستوى العــالمي عمومــاً      

الفهم الشرعي واستيعاب أسس العمل يعاني من نقص الكوادر المؤهلة التي تجمع بين    

ــدأ وفــق خطــط          ــاء تلــك الكــوادر ينبغــي أن تب المــصرفي بــشكل كــافٍ، لكــن خطــوات بن

مدروسة ومراحل ممنهجة تحقق المطلوب، ولعل التجربة الماليزية أدركت هذا األمر من           

 .وقت مبكر وسعت إلى تجسيده واقعاً ملموساً

 : التكامل والشمول لنجاح التجربة  - ث

ــة الخـــدمات             أ ــالمية وبقيـ ــصرفية اإلسـ ــل بـــين المـ ــة التكامـ ــة منهجيـ ــرزت التجربـ فـ

واألنــشطة المكملــة لهــا، كمــا فــي حالــة األســواق الماليــة اإلســالمية، وأســواق رأس المــال  

اإلســــالمي، وتطــــوير صــــناعة التكافــــل اإلســــالمي، والرقــــي بمــــستوى التعلــــيم والتــــدريب   
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ــتراتيجية، وتــــشريعات المتخــــصص، فــــي حركــــة نــــشطة و وفــــق خطــــط تطويريــــة إ   ســ

ومؤسسات متعددة،  تتوجه جميعها نحو تحقيق الهـدف الـرئيس أال وهـو تحقيـق ماليزيـا         

 .للريادة في مجال التمويل اإلسالمي

 : االنفتاح على التجارب العالمية واالستفادة منها  - ج

     لقد تضمنت التجربة االستفادة مـن الخبـرات العالميـة فـي تطـوير صـناعة المـصرفية                 

سالمية من خالل فتح المجال للمـصارف العالميـة لممارسـة نـشاطها فـي تلـك الـصناعة               اإل

وفق استراتيجيات وآليات محددة بهدف تعزيز المنافـسة ونقـل الخبـرة وتطـوير منظومـة                

 .متكاملة من الخدمات والمنتجات واالنفتاح على األسواق العالمية

صـصة تعمـل فـي الـسوق المـاليزي فـي               العديد من البنـوك العالميـة والوكـاالت المتخ        

 والشـك يثـري التجربـة       ذاقطاعات التمويل اإلسالمي المختلفة والخدمات المرتبطة به، وه       

 فـرص انفتاحهـا علـى األسـواق العالميـة، ويـسهم فـي تجويـد             منافـستها و   الماليزية ويعـزز  

ــة علــى ك       ــه مــن خــالل نقــل الخبــرات ورؤوس األمــوال والكــوادر المؤهل افــة العمــل وتمتين

 .المستويات

 :تعزيز المنافسة  والتكافؤ في الفرص  - ح

     رغــم الخــصوصية التــي تنفــرد بهــا صــناعة المــصرفية اإلســالمية فــي مجــال وآليــات        

ــصوصية، إال         ــي تلـــك الخـ ــات تراعـ ــن متطلبـ ــوفيره مـ ــم تـ ــا تـ ــم مـ ــا، ورغـ ــات أعملهـ ن الجهـ

عمالهـا وفقـاً   اإلشرافية والرقابية حرصت علـى أن تمـارس مؤسـسات التمويـل اإلسـالمي أ           

ألعلى مبادئ الرقابة والحوكمة وضمن التنظيمات اإلدارية والتشريعية التي تعـزز الكفـاءة             

 .والفعالية واألداء الحسن والمتميز دون إخالل بخصوصية تلك المؤسسات

     هذا التعامل المتوازن من قبل الجهات الحكومية المعنية أسهم في تعزيـز تكـافؤ              

لتقليديـة الربويـة والمـصارف اإلسـالمية، وفـي إذكـاء روح المنافـسة               الفرص بين المصارف ا   

بينهــا فــي اســتقطاب العمــالء، وجنــب صــناعة المــصارف اإلســالمية مــضار الحمايــة غيــر           

 . المدروسة، وساعد في نمو وتطور تلك الصناعة



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٥٩

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

     لقـــد أفـــرزت التجربـــة الماليزيـــة فـــي المـــصرفية اإلســـالمية منهجيـــة التعـــايش بـــين    

ن التقليدي الربـوي واإلسـالمي، وبينـت إمكانيـة أسـلمة المـصرفية التقليديـة الربويـة               النظامي

بالتدرج و وفقاً ألسـلوب المنافـسة البحتـة ولـيس االتكـاء علـى العاطفـة الدينيـة فـي جـذب                       

وقد أشارت بعض الدراسات المتعلقة بمواقف العمالء تجاه المصارف اإلسالمية         . العمالء

ودة الخـــدمات المقدمـــة وأســـعار المنتجـــات والـــسمعة الجيـــدة  فـــي ماليزيـــا إلـــى أهميـــة جـــ

 ١.كعوامل جذب ألولئك العمالء

 :الوضوح في الرؤيا فيما يخص العمل المصرفي اإلسالمي  - خ

     السماح للمصارف التقليدية بفـتح نوافـذ لتقـديم الخـدمات المـصرفية اإلسـالمية تـم         

واستجابة لتوصيات اللجنة العليـا     بعد نجاح تجربة المصرف اإلسالمي الوحيد المرخص له،         

التي شكلت لدراسة موضوع التوسـع فـي إنـشاء المـصارف اإلسـالمية، والتـي أوصـت بفـتح              

مــصارف إســالمية جديــدة، بــل والــسماح للمــصارف التقليديــة بفــتح نوافــذ إســالمية لتقــديم  

وافذ اشترط للترخيص بفتح ن  لقد  و.  الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية     

 ٢ :إسالمية في البنوك التقليدية الربوية مايلي

 .ضرورة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في معامالت النوافذ •

 .توفر لجنة شرعية تشرف على أعمال تلك المصارف •

فـــصل أمـــوال وإدارات الفـــروع والنوافـــذ اإلســـالمية عـــن أمـــوال المـــصرف التقليـــدي   •

 . لهاوإدارته لضمان االستقاللية التامة 

 .العناية بتدريب الموظفين العاملين في هذا الحقل •

ــاليزي       ــز المـ ــي البنـــك المركـ ــة فـ ــة ممثلـ ــرافية والرقابيـ ــات اإلشـ ــد خطـــت الجهـ      ولقـ

 خطـــوات ايجابيـــة لتعزيـــز التـــزام المؤســـسات المقدمـــة للخـــدمات المـــصرفية اإلســـالمية  

                                     
 Muhamad Abdu) ,(Asyraf Wajdi Dusuki & Nurdianawati Irwani Abdullah):  انظر١

& Mohd Azmi Omar), and (Norafifah Ahmad & Sudin Haron).  
 .١٥٦١سانو، ص قطب مصطفى  ٢



 

 
 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٦٠

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

لـشرعية للمؤسـسات    ومـن ذلـك إصـدار دليـل الحوكمـة ا      بالضوابط والمعايير الخاصة بهـا،    

الماليــة اإلســالمية الــذي يهــدف إلــى التأكيــد علــى أهميــة تفعيــل دور الرقابــة الــشرعية علــى  

أعمال المصارف من خالل تكوين إدارات متخصصة بالعمل الرقابي وتعمل تحت إشـراف            

اللجان الشرعية بتلك المؤسسات لضمان توافق أعمـال تلـك المؤسـسات مـع القـرارات                

هـا الـشرعية، أو مـن خـالل جهـات رقابيـة خارجيـة وفـق شـروط حـددها               الصادرة عـن لجان   

 .النظام

 :العالمية تحتاج مرجعية شرعية مقبولة عالمياً  - د

     لئن كانت التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالمية قد حققـت نجاحـات ملموسـة          

 سـعيها  في البناء المؤسسي والتنظيمي وفي إقامة عمل متكامل يحظى بـاالحترام، إال إن          

لتحقيــق الريــادة العالميــة فــي هــذا الــشأن ال يمكــن أن يتحقــق فــي ظــل تبنيهــا الجتهــادات    

ــذهب        ــاء المـ ــة فقهـ ــرة، بـــل وحتـــى غالبيـ ــة المعتبـ ــامع الفقهيـ ــا المجـ ــة خالفـــت فيهـ فقهيـ

والـذي تـم االسـتناد إليـه فـي إباحـة العينـة              ) المعمـول بـه فـي ماليزيـا       وهو المـذهب    (الشافعي  

خاصــة ( هنــاك مــصارف ال تعتمــد هــاتين الــصيغتين بــشكل واضــح    صــحيح أن. وبيــع الــدين 

، وصـــحيح أن هنـــاك معـــامالت ومنتجـــات )فـــروع المـــصارف الخليجيـــة العاملـــة فـــي ماليزيـــا

وخدمات مصرفية إسالمية تقدم في ماليزيا باستخدام صيغ تمويلية محـل اتفـاق شـرعي،      

العلمـاء و   فـي قبـول   اًكبيـر  لكن غلبة هاتين الصيغتين علـى التعـامالت هنـاك يولـد إشـكاالً          

 .المختصين والمهتمين والعمالء بالتجربة الماليزية كنموذج يحتذى

     هــذه المــسألة تناولهــا البــاحثون المــاليزيون المتخصــصون فــي المــصرفية اإلســالمية   

بالدراســة والمناقــشة وبينــوا أن االخــتالف فــي المبــادئ الــشرعية المطبقــة فــي المعــامالت    

يزيا ودول الخليج اضعفت بعض المبادرات نحـو تعزيـز المنتجـات والخـدمات      المالية بين مال  

ويـــضيفون بـــأن المـــصرفيين اإلســـالميين والخبـــراء     ١.الماليـــة اإلســـالمية الماليزيـــة عالميـــاً   

الشرعيين في ماليزيا مـدعوون بـشكل قـوي لمراجعـة طـرقهم الحاليـة المتعلقـة بتطـوير            

                                     
١ Zakaria bin Bahari. pp.١١ 



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٦١

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

ل أن المـــصارف اإلســـالمية فـــي المـــستقبل  المنتجـــات المـــصرفية اإلســـالمية، ومـــن المؤمـــ 

ستتمكن من تقديم منتجات وخدمات تمويلية أكثر أصالة وشـرعية ومقبولـة عالميـاً، مـع                

 ١.تحقيق االنفتاح الفقهي على المذاهب والفتاوى األخرى

 : مرفوض األعمىاالستفادة من التقليدية مطلوب والتقليد  - ذ

ة ناشــئة، ولــم يتــسنى لهــا مــا تــسنى          مــن المعلــوم أن المــصرفية اإلســالمية صــناع    

للمصرفية التقليدية من الخبرة والمعرفة، ومن ثم فـإن اسـتفادة المـصرفية اإلسـالمية مـن                 

التقليديــة فــي الجوانــب الفنيــة وفــي المنتجــات والخــدمات التــي ال تــشتمل علــى مخالفــات        

افـسة  حـت ضـغط المن  تلكن عندما تتحول مسألة االسـتفادة، و      . شرعية أمر جائز ومقبول   

وتحقيــق الربحيــة، إلــى استنــساخ للمنتجــات والخــدمات مــع بعــض الترقيعــات الموهمــة          

 .بشرعية تلك المعامالت، فإن األمر يتحول حينئذٍ إلى تقليد غير جائز وصورية مرفوضة

     الحقيقة أن هذه المسألة ليست مقتصرة على المـصارف اإلسـالمية فـي ماليزيـا، بـل           

 المصارف اإلسالمية، سواء علـى مـستوى هيكلـة المنتجـات            هي داء مستشرٍ في كثير من     

فــي . والخــدمات، أو علــى مــستوى اإلجــراءات والتنفيــذ الفعلــي لتلــك المنتجــات والخــدمات   

مــنح المــودعين فــي الحــسابات الجاريــة بعــض العوائــد علــى     أن الحالــة الماليزيــة نجــد مــثالً   

 علـى الـضمان فـي خطابـات         شكل هبة غير ملزمـة للمـصرف فيـه شـبهة الربـا، وأخـذ األجـر                

ــ بـــل و،قـــرارات المجـــامع الفقهيـــة مخـــالف لالـــضمان  رأي الـــسواد األعظـــم مـــن الفقهـــاء  لـ

 تــسنيد  الــديون، وتــضمين  مــسألةالبطاقــات االئتمانيــة، وعلــى رســوم فــرض المعاصــرين، و

عقود المشاركات واإلجارة من البنود ما يتنافى وحقيقة تلك العقود وتحولها إلى صورة ال              

 .، أمور تقلل من تبوء المصرفية اإلسالمية في ماليزيا للريادة لمسمياتهاحقيقة

@     @     @ 

 

                                     
١ Amir Shaharuddin, pp.٨, Moh. Akram Laldin pp.٢٣٧-٢٣٦, Nazimah Hussin, p. 

٤٤   ،Zakaria bin Bahari. pp.١٠. 
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 : الخاتمة
     التجربــة الماليزيــة فــي المــصرفية اإلســالمية تجربــة ثريــة وجــديرة بدراســة تفــصيلية  

للوقــوف علــى إيجابياتهــا وســلبياتها، وتحديــد أوجــه االســتفادة منهــا فــي ترشــيد العمــل           

ورغـــم العمـــر القـــصير نـــسبياً للتجربـــة فإنهـــا اســـتطاعت أن تحقـــق . اإلســـالميالمـــصرفي 

إنجازات معتبرة ضمن صناعة المصرفية والتمويل في ماليزيا، ويـشهد لـذلك األرقـام الدالـة      

و مــن دون شــك فــإن تــدفق  . علــى األداء المتميــز لتلــك الــصناعة خــالل العقــدين الماضــيين  

والــذي يعــد الثالــث عالميــاً مــن حيــث (ي المــاليزي المــستثمرين علــى ســوق التمويــل اإلســالم

 .  داللة واضحة على تميز األداء١)حجم األصول

     لقـــد كـــان لجهـــود الحكومـــة الماليزيـــة أثـــر كبيـــر فـــي تأســـيس واســـتقرار وتطـــور   

المصرفية الماليزية، خاصة فـي مجـال تـوفير البنـى التحتيـة الالزمـة، واالهتمـام بالتـشريعات              

ويمكـن  . درات الريادية في مجال تعزيز وتعميـق سـوق التمويـل اإلسـالمي            واألنظمة، والمبا 

القول أنه لوال توفر ذلك الـدعم الحكـومي المتواصـل لتلـك الـصناعة، فـي ظـل اسـتراتيجية                     

ــاه ومــدعاة للدراســة         ــرة لالنتب ــة مثي ــة طموحــة، لمــا أصــبحت التجربــة الماليزي وطنيــة تنموي

طــرق أحــد لــصناعة التمويــل اإلســالمي دون ذكــر    والتأمــل والمناقــشة، حتــى أنــه ال يكــاد يت  

 .للتجربة الماليزية

 أسهم تعدد مشارب المصارف العاملة في السوق الماليزي في تنـوع المنتجـات    لقد     

والخــدمات وعــزز مــستويات األداء والكفــاءة فــي ظــل المنافــسة المفتوحــة الباعثــة علــى      

ود ساعدت وبشكل كبير في تحقيق    والشك أن هذا التنوع وتلك الجه     . التطوير واإلبداع 

ورغــم ذلــك النجــاح إال إن صــناعة    . الخطــة العــشرية لقطــاع التمويــل اإلســالمي أهــدافها     

 نحــو تــوفير الكــوادر   المبذولــةالجهــودتعزيــز المــصرفية اإلســالمية بحاجــة إلــى المزيــد مــن  

                                     
١       http://etp.pemandu.gov.my/Financial_Services-@-Financial_Services_-

_EPP_١٠-;_Becoming_the_indisputable_global_hub_for_Islamic_finances.aspx 
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 المزيـد  لـى تـوفير  إالبشرية المؤهلة من الناحيتين الشرعية والتطبيقيـة المتخصـصة، إضـافة      

من الروافد الداعمة لتلك الصناعة في مجال التشريعات واألنظمة، وتطبيق معايير الجودة   

ــات     . والـــشفافية ــد مـــن المنتجـ ــة إلـــى المزيـ ــالمية بحاجـ ــا أن الـــصناعة المـــصرفية اإلسـ كمـ

 .التمويلية المبنية على صيغ المشاركات والتقليل من الصيغ المعتمدة على المداينات

 والحــرص علــى تحققهــا هــي قــضية توافــق  ا قــضية ينبغــي االعتنــاء بهــ      علــى أن أهــم

الخدمات والمنتجات والممارسات مع إحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً للقرارات الـصادرة    

ــابع لرابطــة العــالم اإلســالمي،        عــن المجــامع الفقهيــة المعتبــرة، مثــل المجمــع الفقهــي الت

 اإلسالمي، وهيئة المحاسبة والمراجعة     )تمرالمؤ (والمجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون    

ولــئن كــان مــن المقبــول فــي بدايــة التجربــة التــرخص فــي    . للمؤســسات الماليــة اإلســالمية 

بعــض األمــور مــن بــاب اإلعانــة علــى قيــام مــصرفية إســالمية تــزاحم المــصرفية التقليديــة       

مـة لبنـاء مـصرفية    الربوية وتحل محلها، فإنه قـد آن األوان لتـصحيح المـسيرة واألخـذ بالعزي     

إسالمية حقيقية تعكس بهاء شـريعة اإلسـالم وصـالحيتها لكـل زمـان ومكـان وتحقـق                  

 .رسالة اإلسالم التي جاءت من اهللا رحمة للعالمين

 

@     @     @ 
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 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د
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  مؤسسات النظام المصرفي الماليزي: ٢                          جدول 
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٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 السنة
 
 

صيغة 
 ويلالتم

٦٣٬٢٠٥٫٧ ٧٤٬٢٨٠٫٦ ٧٩٬٢٨٣٫٩ 
٥٣٬٦٩٧٫٤ 

٤٢٬٩١٣٫٦ 
٣٤٬٥١٨٫٩ 

٣١٬٦٣٠٫٣ 
٢٩٬٨٤٥٫٠ 

البيع 

بثمن 

 آجل

 اإلجارة ٧٦٢٫٩ ١٬١٥٣٫٥ ٢٬٧٧٤٫١ ٤٬٠٣٣٫٠ ٣٬٩٤٠٫٢ ٣٬٩٢٠٫٣ ٤٬٦٣٥٫٧ ٥٬٢٩٤٫٩

٥٠٬٩٨١٫٩ ٥٤٬٥٧٤٫٧ ٥٧٬١٨٧٫٥ 
٤٣٬٤٩٧٫٤ 

٣٨٬٩٥٣٫٣ 
٣١٬٨٤٧٫٢ 

٢٥٬٨٠٦٫١ 
اإلجارة  ٢١٬٤٧٠٫٤

 ثم البيع

٣٠٬٣٨٥٫٤ ٤٠٬٠١٨٫٤ ٤٢٬٠٧٨٫٨ 
٢٣٬٢٩٦٫٩ 

٢٣٬٠٢٢٫٣ 
١٥٬٨٥٤٫٨ 

 المرابحة ٥٬٣٠٠٫٩ ٩٬٦٩١٫٧

 المضاربة ١٥٦٫٨ ٣٧٤٫٤ ١٬١٣٤٫٦ ٢٬٣٥٠٫٣ ٣٬٩٥٨٫٣ ٧٬٣٩٧٫٦ ١١٬٨٣٢٫٢ ١٣٬٠٨٣٫١

 المشاركة ١٤٧٫٩ ١٠٩٫٨ ٣١٢٫٩ ٣٧٣٫٦ ٢٧٥٫٨ ٢٥١٫٦ ١٤٢٫٢ ١٤١٫٣

 االستصناع ٥٠٩٫٤ ٨٠٤٫١ ١٬٣٨٤٫٢ ١٬٤٨٦٫٥ ١٬٦٢١٫٠ ١٬٤٧١٫١ ٩٨٩٫٣ ٧٣٣٫٣

٣٩٬٣٨٥٫٣ ٤٦٬٣٢٤٫٧ ٤٧٬٥١٥٫٧ 
٢٨٬٩٢٤٫١ 

٢٠٬٣٥٤٫٤ 
١٦٬٨٠٣٫٤ 

١٥٬٨١٨٫٨ 
١٥٬١٧٤٫٩ 

 أخرى

١٠٤٬٦٣٠٫١ ١٣٣٬٤٨٦٫٩ ١٥٩٬٢١١٫٠ ١٩٦٬٩٩٨٫٩ ٢٣٢٬٧٩٧٫٨ ٢٤٥٬٣١٨٫٥ 
٨٥٬٣٨٨٫٦ 

٧٣٬٣٦٨٫١ 
 المجموع

  ٢٠١٣ April & ٢٠١١ .BNM: Monthly Statistical Bulletin, Dec: المصدر

  Financial Stability & Payment System Report ٢٠١٢ :BNM: مصدرال   
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 االنتشار كما في نهاية: النظام المصرفي الماليزي 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 :العدد

 المصارف االسالمية

 المصارف التجارية

 المصارف االستثمارية
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 التجربة الماليزية في المصرفية اإلسالميةلمحات من  ٦٨

 عبداهللا بن عبدالعزيز المعجل. د

 لمراجع ا
 .القرآن الكريم .١

 http://www.al-islam.com  صحيح مسلم بشرح النووي،  .٢

 http://www.al-islam.com فتح الباري شرح صحيح البخاري، .٣

، بحـوث  "اإليجـار المنتهـي بالتمليـك فـي القـانون الوضـعي والفقـه اإلسـالمي        " ابراهيم الدسوقي  أبو الليل،     .٤

ــة الــشريعة والقــانون بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،       المــؤتمر العلمــي الــسنوي الرا   بــع عــشر لكلي

 هـ، غرفة تجارة ١٤٢٦ ربيع اآلخر    ٩-٧،    "معالم الواقع وآفاق المستقبل   : المؤسسات المالية اإلسالمية  "

 .١١٥٣-١١١١وصناعة دبي، المجلد الثالث، ص 

دار ابـن حـزم،   : ، بيـروت "ة اإلسـالمية  وحكمها فـي الـشريع    .. صور التحايل على الربا     "أحمد سعيد حوّى،     .٥

 .هـ١٤٢٨

 خـالل  مـن  ماليزيـا  فـي  اإلسـالمي  االقتـصاد  مـسيرة "ربيـع،   النـاس  الـرحمن، وخيـر   عبـد  ابـراهيم  حـاج  .٦

، الملتقــى الــدولي األول لمعهــد العلــوم االقتــصادية والتجاريــة وعلــوم التــسيير        "محمــد مهــاتير /أفكــار د

 .م٢٠١١ فبراير ٢٤-٢٣ات المستقبل، ورهان..االقتصاد اإلسالمي،الواقع:بعنوان

ــا   "داتــو فادوكــا عبدالحميــد عثمــان،    .٧ ، بحــث مقــدم  "نمــاذج ناجحــة لمــشاريع تنمويــة إســالمية فــي ماليزي

 هــ،  ١٤٢١ ربيـع األول  ١١-٨للمؤتمر العام الثاني عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسـالمية بمـصر، القـاهرة           

 .م٢٠٠٠ يونيو ١٤-١١الموافق 

 -قــرارات مجمــع الفقــه االســالمي بمكــة المكرمــة   "إلســالمي، مجمــع الفقــه اإلســالمي،   رابطــة العــالم ا  .٨

 ١٤٢٤-١٣٩٨(مـــن األول إلـــى الثـــاني بعـــد المائـــة  : مـــن األولـــى إلـــى الـــسابعة عـــشرة، القـــرارات :  الـــدورات

 .الطبعة الثانية) م٢٠٠٤-١٩٧٧/هـ

ات الماليــة الداعمــة للمــصرفية تجربــة ماليزيــا فــي التنــسيق بــين المؤســس "زاهــار الــدين محمــد المــاليزي،   .٩

 دائـر الـشؤون اإلسـالمية والعمـل الخيـري        –، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول        "اإلسالمية

 .م٢٠٠٩ يوليو ٣- مايو٣١بدبي، 

تجربــة ماليزيــا ومقارنتهــا بالتجربــة  : إلــى مــؤتمر المــصارف اإلســالمية فــي الــيمن "ســليمان عبــداهللا ناصــر،  .١٠

 .م٢٢/٣/٢١٠١وز يمن، ، ني"اليمنية

، "أنـشطتها، التطلعـات المـستقبلية     : أساسيات الصناعات المـصرفية اإلسـالمية     " صادق راشد الشمري،     .١١

 .م٢٠٠٨دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، :  األردن–عمان 



 

 
 تماعيةاإلنسانية واالجمجلة العلوم   ٦٩

 هـ١٤٣٦ ربيع اآلخر والثالثون  الخامسالعدد 

، المــؤتمر "أســبابة وأحكامــه الفقهيــة: بيــع الــدين فــي المــصرفية اإلســالمية"عافــه محمــد ســعيد عثمــان،  .١٢

النمـو المـستدام والتنميـة االقتـصادية الـشاملة مـن المنظـور          : العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي    

 .٢٠١١ديسمبر  ٢٠-١٨قطر، -إسالمي، الدوحة

ــدالحافظ صــاوي،   .١٣ ــة   " عب ــا التنموي ــة ماليزي ــوعي اإلســالمي، العــدد    "قــراءة فــي تجرب ــة ال  ٥، شــهر ٤٥١، مجل

 .م، الكويت٢٠٠٣

، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابـع عـشر       "التمويل بين العينة والتورق   " هيم الموسى، عبداهللا بن ابرا   .١٤

معــالم : المؤســسات الماليــة اإلســالمية"لكليــة الــشريعة والقــانون بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،  

ــي، المجلــد الرابــع      ١٤٢٦ ربيــع اآلخــر  ٩-٧،  "الواقــع وآفــاق المــستقبل   ، ص  هـــ، غرفــة تجــارة وصــناعة دب

١٣٢١-١٢٧٣. 

ــاحوث،    .١٥ ــار االقتــصادية للتــورق المــصرفي المــنظم   "عبــداهللا بــن ســليمان الب ، بحــوث المــؤتمر العلمــي   "اآلث

المؤسـسات الماليـة   "السنوي الرابع عشر لكلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،       

 هـ، غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد ١٤٢٦ ربيع اآلخر   ٩-٧،    "معالم الواقع وآفاق المستقبل   : اإلسالمية

 .١٢٧١-١٢٥١الرابع، ص 

م ، بحـث منــشور فـي موقــع المجلـس العــام للمـصارف والمؤســسات     ٢٠٠٣، "التــورق"عـز الــدين خوجـه،    .١٦

 ).www.islamicfi. org(المالية اإلسالمية 

 تجربـة ماليزيـا   :في آفاق التعايش بين المـصرفية التقليديـة والمـصرفية اإلسـالمية        "قطب مصطفى سانو،     .١٧

ــشريعة والقــانون بجامعــة اإلمــارات          "نموذجــا ــسنوي الرابــع عــشر لكليــة ال ، بحــوث المــؤتمر العلمــي ال

 ربيــع اآلخــر ٩-٧،  "معــالم الواقــع وآفــاق المــستقبل: المؤســسات الماليــة اإلســالمية"العربيــة المتحــدة، 

 .١٥٨١-١٥٥١ هـ، غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الرابع، ص ١٤٢٦

 ٩هـــ، ١٤٣١ ذو الحجـــة٣الثالثـــاء، ، جريــدة الــشرق األوســط، "تجربــة فريــدة: تــابونغ حــاجي" م الناصــر، الحــ .١٨

 .١١٦٦٩، العدد ٢٠١٠نوفمبر، 

، بحـوث المـؤتمر العلمـي الـسنوي الرابـع عـشر لكليـة               "مرابحات السلع الدوليـة   "محمد عبدالحليم عمر،     .١٩

معــالم الواقــع : المؤســسات الماليــة اإلســالمية "الــشريعة والقــانون بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

 .١٤٣٥-١٤١٥ هـ، غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الرابع، ص ١٤٢٦ ربيع اآلخر ٩-٧،  "وآفاق المستقبل
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Overall View of the Malaysian Experience in the Islamic Banking 

Dr. Abdullah Ibn Abdulaziz Al-Mu‘jel 

Abstract: 

      Islamic Banking in Malaysia is fully supported by the Malaysian 

Government in order to make Malaysia an international center for Islamic 

finance. The efforts made include many steps such as Shari’a structure, 

regulatory frameworks and necessary legislations. In addition, many initiatives 

are taken in terms of establishing facilities and institutes creating products and 

providing necessary services to enhance the development of this sector .A dual 

banking system which combines the Islamic and traditional banking is adopted 

by taking into account the privacy that characterizes the Islamic banking system. 

This led to promote the competition and improve the efficiency of the Islamic 

banking system .In fact, depending on jurisprudential modes and independent 

opinions which are not supported by the Fiqh Academies decreased the 

attractiveness of such industry and questioned the possibility of considering it as 

a typical experience that reflects the core of Islamic banking despite the success 

of the experience in many aspects .The availability of infrastructure and success 

opportunities for that industry may lead it to be internationally discriminated .

Thus ensuring more compliance with internationally acceptable standards of 

Shari’a is required to set Malaysia as an international Islamic finance center. 

Keywords: Islamic Finance, Malaysian Islamic Finance, Islamic Finance 

Modes, Bay’ alinah, Bay’ aldayn.  
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 في المصارف اإلسالمية دورها في إدارة المخاطرالهندسة المالية و 

 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
 
 عمريمحمد حسن محمود  .د

  كلية العلوم واآلداب بطبرجل–قسم إدارة األعمال 

 جامعة الجوف

 

 
 :ملخص الدراسة

،  طر فـي المـصارف اإلسـالمية    الدراسة إلى التعرف إلى دور الهندسـة الماليـة فـي إدارة المخـا       تهدف هذه 

، تم توزيعها   مجاالتثالثة موزعة على ، فقرة) ٢٩(ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من 

البنــك  ( : اإلســالميةالمــصارف روعفــفــي  يعملــون ،  وموظفــةاموظفــ) ٢٨( عينــة الدراســة المكونــة مــن  علــى

تــم ،  ، فــي محــافظتي عمــان وإربــد  )العربــي اإلســالمي الــدولي، والبنــك اإلســالمي األردنــي لالســتثمار والتمويــل    

  أظهـرت النتـائج  ،، وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة  

وإدارة  ،بـــين تطبيـــق الهندســـة الماليـــة ) ٠٫٠٥ ≤ α(وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الداللـــة  

 حــول  العينــةعــدم وجــود اخــتالف فــي آراء أفــراد   ، كمــا أظهــرت النتــائج  المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية  

ــة    ــرات  التــي،  وإدارة المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية  ، العالقــة بــين تطبيــق الهندســة المالي   : تعــزى لمتغي

 .) ت الخبرةسنواوالجنس، العمر، المؤهل العلمي، (

 .ر، المصارف اإلسالميةطالهندسة المالية، إدارة المخا: الكلمات المفتاحية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٧٩

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :المقدمة
 أتقدم العمـل المـالي والمـصرفي اإلسـالمي تقـدماً ملموسـاً فـي الـسنوات األخيـرة، وبـد                    

. ربـوي  ويتميـز بالعمـل علـى أسـاس غيـر         ،كأسلوب جديـد يحقـق أهـداف الوسـاطة الماليـة          

أنشئت العديـد مـن المـصارف والمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية فـي أوسـاط اجتماعيـة                قد  و

  _على أساس الفوائـد المـصرفية  _ ذت بعض المصارف العاملة خأواقتصادية مختلفة، كما   

تقديم التمويل باستخدام أسـاليب  في المصارف اإلسالمية الجديد، خاصة أسلوب   تنافس

 نفـسه علـى   يفـرض الجديـد  اإلسـالمي    وأصـبح العمـل المـصرفي        ،العمل المصرفي اإلسـالمي   

  .)١(حلي والعالميم العمل المصرفي الأسواق

االستثماري والتمويلي في المصارف اإلسالمية على مبدأ المشاركة في         يقوم النشاط   

ن الـسمات   أ إلـى    )٣(ويـشير العمـاوي   ،  )٢(الربح والخسارة ، وبالتالي المشاركة فـي المخـاطرة        

 المخاطر في المـصارف اإلسـالمية تبـرز فـي طبيعـة العالقـة بـين المـودعين                  المميزة لطبيعة 

  تلـك العالقـة    تقـوم و  مـن جهـة أخـرى،       اإلسـالمي   والمـصرف   من جهة،  من أصحاب األموال  

قاعـدة الغـرم بـالغنم، فالمغـانم        المبنيـة علـى     على أساس المشاركة في الربح والخسارة       

ــا         والمغــارم موزعــة علــى أطــراف العمليــة االســتثمارية، وليــست علــى طــرف واحــد كالرب

لمـصارف اإلسـالمية    والخاسر الطرف اآلخر، غيـر أن ا  أحد الطرفين، إذ الرابح فيها   ،والقمار

 ، تمويــــل واســـتثمار قليلــــة المخــــاطر تحـــاول أن تتجنــــب الخــــسارة باســـتخدام أســــاليب  

 ، وبمحاولة إيجاد صناديق التأمين ضد المخـاطر؛ ألنهـا تريـد أن    واإلجارة وغيرها ،المرابحةك

أعلـى مـن   ، وكانت النتائج المترتبة على هـذا األمـر أن عائـد اسـتثماراتها             تقلل من خسائرها  

                                     
مؤسـسة الرسـالة    : ، بيـروت  ١ط. الهندسة المالية اإلسـالمية بـين النظريـة والتطبيـق         ، قندوز، عبد الكريم  )   (١

 .٩٣ ص، )٢٠٠٨ (، ناشرون
  ،عمــاد الــدين للنــشر والتوزيــع     : ، عمــان ١ط.   إدارة المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية    ،العالونــة، رانيــة   )   (٢

  .٧٢ ص،) ٢٠٠٩(
دراسـة تطبيقيـة آلثارهـا    :  المعوقـات الخارجيـة للمـصارف اإلسـالمية      ، ، إسماعيل عبـد الـسالم      العماوي)   (٣

 .١٢ ص، )٢٠٠٣(،   جامعة اليرموك، ، إربد  رسالة ماجستير غير منشورة.على البنك اإلسالمي األردني
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 االســتثمار فــي  نوعــا مــاجنــبتت نجــد أن المــصارف اإلســالمية  لــذا، د البنــوك التقليديــةعوائــ

 . رغم أن عوائدها عالية أيضا، فيها عاليةالمشاركة والمضاربة، ألن نسبة المخاطرة

أو مـن  ، أو مـن حجمـه   عدم التأكد من حتمية حصول العائد    : " بأنها   ةالمخاطروتعرف  

احتماليــة : "كمــا تعــرف بأنهــا  .)١("يــع هــذه األمــور مجتمعــةأو مــن جم، أو مــن انتظامــه، زمنــه

وغير مخطط لها بما قد يؤثر علـى        ،   إلى خسائر غير متوقعة    لمصرفمستقبلية قد تعرض ا   

فـــي حـــال عـــدم الـــتمكن مـــن  _ ، وقـــد تـــؤدي   وتنفيـــذها بنجـــاحلمـــصرف،تحقيـــق أهـــداف ا

 .)٢(" وإفالسهلمصرفإلى القضاء على ا_  وعلى آثارها ،السيطرة عليها

عبارة عن منهج أو مدخل علمـي للتعامـل مـع المخـاطر         : "بأنها إدارة المخاطر وتعرف  

 وتــصميم وتنفيــذ إجــراءات مــن    ،طريــق توقــع الخــسائر العارضــة المحتملــة    عــن، البحتــة

 إلى الحـد     تهبط أو األثر المالي للخسائر التي     ،شأنها أن تقلل من إمكانية حدوث الخسارة        

   )٣("األدنى

واألدوات الالزمـة    ، لتهيئة البيئة المناسـبة      ، نظام متكامل وشامل  " : بأنها رفتع كما

 وتحديـد مقـدار آثارهـا المحتملـة          ،  وتحديدها وقياسها   ، لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة    ،

ولمــا يمكــن ،  ووضــع الخطــط المناســبة لمـا يلــزم ،وأصــوله وإيراداتـه  ، لمــصرفعلـى أعمــال ا 

 وضــبطها للتخفيــف مــن  ،  أو كبحهــا والــسيطرة عليهــا ،خــاطرلتجنــب هــذه الم، القيــام بــه

ومـن أهـم المخـاطر التـي يمكـن أن      . )٤("إن لم يكن باإلمكـان القـضاء علـى مـصادرها     ،  آثارها

 :تتعرض لها المصارف اإلسالمية، ما يلي 

                                     
 .٦٥ ص،) ١٩٩٨ (، للنشر والتوزيع  دار وائل: عمان. مبادئ االستثمار المالي والحقيقي ، د زيا،رمضان)   (١
 دار وائل للنشر  : ، عمان ١ ط ، مدخل حديث : إدارة المصارف اإلسالمية   ، وعقل، سعيد  ،عريقات، حربي   )   (٢

 .٣١٠ ص، )٢٠١٠( ،والتوزيع 
 .٥١ ص،) ٢٠٠٣ (،الدار الجامعية : دريةاإلسكن.  إدارة المخاطر،  عبد العال طارقحماد،)   (٣
  .٣١٠ ص، مرجع سابق ، مدخل حديث: إدارة المصارف اإلسالمية ، وعقل، سعيد ،عريقات، حربي )   (٤
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 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 : المخاطر االئتمانية .١

 مار،تواجــه المــصارف مخــاطر عديــدة جــراء قيامهــا بعمليــات اإلقــراض واالســتث         

، وبالتـالي فــإن مخــاطر   وأرباحــهساسـي للمــصرف  النــشاط األهــياإلقـراض  عمليــة حيـث أن  

 .)١( تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارفاالئتمانمحافظ 

 عــن الوفــاء  العجــز و، أ  العمــالء عــن الــدفع تخلــف:  بأنهــا االئتمانيــةتعــرف المخــاطر  و

دم مـن   أو جزئيـة ألي مبلـغ مقـ       ،  عجـز خـسارة كليـة     خدمة الدين، ويتولد عـن ال     لبالتزاماتهم  

 . )٢( في حال عدم السدادلطرف المقابلل المصرف

عنـدما ال   ، نتيجـة تبـاين المعلومـات         لدى المصارف اإلسـالمية    هذه المشكلة  وقد تنشأ 

 التي جـاء  ، يكون لدى المصارف المعلومات الكافية عن األرباح الحقيقة لمنشآت األعمال   

 ، هـي عقـود متــاجرة  فعقـود المرابحـة   أمــا  و ،المـضاربة  أو اس المـشاركة تمويلهـا علـى أسـ   

ــة تنــشأ المخــاطر  فقــد ــ هــا فياالئتماني  وهــو المــستفيد مــن   ،صورة مخــاطر الطــرف اآلخــر  ب

 .)٣(خاصة بهغير  عوامل خارجية عامة جراء ، التمويل الذي تعثّر أداؤه في تجارته

 ي تختلــف اختالفــا كليــا عــن غيرهــا مــن  التــ،لمــصارف اإلســالمية ا       هــذا علــى صــعيد 

 وأســـلوب ،  طبيعـــة صــيغ التمويـــل :تمويلهـــا مــن حيـــث  ب الي فــي أســـ لمــصارف التقليديـــة ا

 .نسب الربحيةالالمشاركة مع العمالء القائم احتسابه على 

                                     
(١)Joseph, C. (٢٠٠٦). Credit Risk Analysis portfolio Credit Mitigation, ١ED, Mc 

Grow-Hill, New Delhi, p١٨-١٢. 
  .١٩٧ ص، مرجع سابق ، إدارة المخاطر ، د العال عب طارقحماد،)   (٢
 ورقــة .تحليــل قــضايا فــي الــصناعة الماليــة اإلســالمية: إدارة المخــاطر ،  أحمــد،بيــبوح ،  اهللاخــان، طــارق)   (٣

، المملكـــة العربيـــة للتنميـــة ، البنـــك اإلســـالمي  المي للبحـــوث والتـــدريبســـ اإل، المعهـــد٥مناســـبات رقـــم 
  .٦٤ ص ، )٢٠٠٣ (،  جدة ،السعودية
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 المجــاالت التــي مــن   فــي العديــد مــن االئتمــان بالمــصارف اإلســالمية وتظهــر مخــاطر      

 :)١ (: ما يلي،أهمها 

 :تفاع تكلفة التمويلار  - أ

 ، تكلفة التمويل ال تـستخدم لجميـع الـصيغ          أن  اإلسالمية لمصارف ا من المعروف لدى  

ــا ال يتحمــل         ألن بعــض الــصيغ تعتمــد علــى المــشاركة فــي األربــاح والخــسائر، فالعميــل هن

 إجـراءات    عـدة   من وجود  لذلك ال بد  . ألن الربح محاسبياً ليس من التكلفة     ،  تمويلالتكلفة  

، ووجـود مراجعـة دوريـة للـسقوف     علـى أساسـها يـتم مـنح التمويـل الـالزم       ،مويـل عمـل للت 

ــة ــة للحكــم علــى كفــاءة      باإل ، الممنوحــة للعمــالء االئتماني ــى وجــود مراجعــة دوري ضــافة إل

 . قبل وقوعها مخاطر االئتمان والعمل على تجنباالئتمانية ،المحفظة 

 : تنوع محفظة التمويل-ب

 لتوزيــع المخــاطر بــين    خــاص وجــود نظــام عمويــل مــ تبــرز أهميــة تنويــع محفظــة الت   

 مخططـة  باإلضافة إلـى وجـود موازنـة         ،خارجيةالداخلية و الالقطاعات االقتصادية المختلفة    

 .هااتالموازنة بين مصادر األموال واستخدامللعمل على للتمويل 

تقوم المصارف بالتأكد مـن أن هـذه المخـاطر ال تتعـدى اإلطـار العـام المحـدد مـسبقاً            و

 مــستوياتها ضــمن منظومــة العالقــة حفــظ والعمــل علــى ،االئتمانيــةفــي سياســة المــصرف 

 للعمــالء بــشكل االئتمــاني والعائــد والــسيولة، ويــتم تقيــيم الوضــع ،المتوازنــة بــين المخــاطر

المستند إلى تقييم عناصر المخـاطر        وفق نظام تقييم مخاطر العمالء لدى المصرف       ،دوري

ضافة إلى حـصول    باإلأو مالية تنافسية،    ،   إدارية : السداد ألسباب  واحتماالت عدم االئتمانية،  

للحـاالت التـي تتطلـب ذلـك حـسب مـستويات            ،  المصرف على ضمانات مناسبة من العمالء     

 ). ٢(لكل عملية إضافية لمنح التسهيالت و أ،المخاطر لكل عميل 

                                     
 ماجـستير رسـالة  .  المخـاطر الناتجـة عـن الـسيولة فـي البنـوك اإلسـالمية فـي األردن                 ، ، سوسـن  السعدي)   (١

 .٨٦ ص، )٢٠١٠(،   جامعة اليرموك، ، إربد غير منشورة
 .٣١١ ص، مرجع سابق ، مدخل حديث: إدارة المصارف اإلسالمية ، وعقل، سعيد ،عريقات، حربي )   (٢
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 : مخاطر السيولة .٢

 الماليـة عنـدما   بالتزاماتهوفاء هي المخاطر التي تنشأ نتيجة عدم قدرة المصرف على ال 

، )١(، دون تحمـل خـسائر غيـر مقبولـة       مـوال الالزمـة لـذلك     داء، من خالل تـوفير األ     تستحق األ 

  إما بـاالقتراض    ،  بتكلفة معقولة  النقدنتيجة صعوبات الحصول على     تلك المخاطر   تحدث  و

،  عة اإلسـالمية وكما هو معلـوم، فـإن القـروض بفوائـد ال تجـوز فـي الـشري       .  أو ببيع األصول  ،

لذلك فإن المصارف اإلسالمية ال تسطيع أن تقترض أمواالً لمقابلة متطلبات الـسيولة عنـد               

 الـــشريعة اإلســـالمية ال تـــسمح ببيـــع الـــديون إال بقيمتهـــا   أنذلـــكإلـــى ضـــافة باإل ، الحاجـــة

فر للمـصارف اإلسـالمية خيـار جلـب مـوارد ماليـة ببيـع أصـول تقـوم                   اولهذا فال يتـو   . سميةإلا

 احتياجاتهـا  في تقدير      من خالل مدى دقة اإلدارة      مخاطر السيولة  تتحدد كما   .)٢(لى الدين ع

 مـن  عليهاما يترتب ، ل الماليةها إلى بيع سريع ألوراقلمصارف بحيث ال تضطر ا    ،من السيولة 

 . )٣( كبيرةمخاطر وخسائر

حتيـاطي   ا:الثـاني و نقـص شـديد فـي الـسيولة،       : األول :ولمخاطر الـسيولة ثالثـة جوانـب      

 القـدرة علـى تـدبير األمـوال بتكلفـة      : والثالـث ،السالمة الذي توفره محفظة األصول الـسائلة      

 .)٤(قاتلة اإلفالس، أي أنها مخاطرة ) الالسيولة الشديدة( وينتج عن الحالة األولى . عادية

 مـن خـالل   إدارة مخـاطر الـسيولة   أن على المصارف اإلسـالمية  )٥(عريقات وعقلويرى  

 :ما يلي

                                     
(١)   Santomero, M. & Babbel. A. (٢٠٠٤) .Financial Markets, Instruments & 

Institutions, ٣rd Ed., Mc Graw-Hill, New York, p٥٤٠-٥٢٥. 
 مرجـع  ، تحليـل قـضايا فـي الـصناعة الماليـة اإلسـالمية           : إدارة المخـاطر   ،  أحمـد  ،بيبوح،   اهللا خان، طارق )   (٢

  .٦٤سابق، ص
ــادة )   (٣ ــ،رمـــضان، زيـ ــي إدارة البنـــوك  االتجاهـ ــرة فـ ــان.ات المعاصـ ــع  دار وائـــل: عمـ  ،) ٢٠٠٠(،  للنـــشر والتوزيـ

 .٢٨٤ص
  .٢٠٠ ص، مرجع سابق ، إدارة المخاطر ،  عبد العال طارقحماد،)   (٤
 .٣١٤ ص،، مرجع سابق مدخل حديث: إدارة المصارف اإلسالمية، وعقل، سعيد، عريقات، حربي)   (٥
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 ).فجوات االستحقاق(تحليل السيولة   -أ 

 .االحتفاظ بنسبة سيولة معقولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة  -ب 

 .تنويع مصادر التمويل  -ج 

 .والمطلوبات ،وجود لجنة إلدارة الموجودات   -د 

ــددة ، توزيـــع التمويـــل علـــى القطاعـــات المختلفـــة    -ه  ،  والمنـــاطق الجغرافيـــة المتعـ

 .للتقليل من مخاطر التركزات

،  يـــاس ورقابـــة إدارة الـــسيولة علـــى أســـاس الظـــروف الطبيعيـــة والطارئـــةيـــتم ق  -و 

والنـــسب الماليـــة   ،ويـــشمل ذلـــك اســـتخدام وتحليـــل آجـــال االســـتحقاق للموجـــودات       

 .المختلفة

 :)التشغيل( مخاطر العمليات .٣

 ،تنشأ مخاطر التشغيل عندما ال تتوفر للمـصرف اإلسـالمي المـوارد البـشرية الكافيـة              

ومــع اخــتالف طبيعــة أعمــال  .  كافيــاً للقيــام بالعمليــات الماليــة اإلســالمية  والمدربــة تــدريباً

ــي         ــرامج الحاســب اآلل المــصارف اإلســالمية عــن غيرهــا مــن المــصارف، فربمــا ال تناســبها ب

وهـذه المـسالة أوجـدت مخـاطر         ،المتوفرة في السوق التي تستخدمها المصارف التقليدية      

  .)١(ارف اإلسالميةتطوير واستخدام تقنية المعلومات في المص

 :)٢(في المجاالت اآلتية مخاطر التشغيل مثلوتت

 :مخاطر النظم والمعلومات  - أ

 ودليــل للــسياسات ،ضرورة وجـود أدلــة إجـراءات  بــوتظهـر أهميــة الـنظم والمعلومــات   

 تــوفير إلــى حيــث يــؤدي ذلــك إلــى ضــمان التطبيــق الــصحيح للعمليــة المــصرفية، و ،المــصرفية

 . الصادرة عن النظامالموضوعية في المعلومات 

                                     
  .٣١٨المرجع السابق، ص)   (١
 ، مرجــع ســابق ،  المخــاطر الناتجــة عــن الــسيولة فــي البنــوك اإلســالمية فــي األردن ، ، سوســنالــسعدي)   (٢

  .٨٥-٨٤ص
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 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :مخاطر الموارد البشرية   - ب

 إذ،    المـصرفية اإلسـالمية    ضـمانا أساسـيا إلنجـاح     تعد كفاءة الموارد البشرية المؤهلـة       

 .يتطلب ذلك رفع كفاءة العاملين بالبنوك اإلسالمية من الناحية المصرفية والشرعية

 : مخاطر إدارية-ج

تغالل األمثـل للمـوارد المتاحـة سـواء         ن االسـ  أوتظهر أهمية هذه المخاطر من حقيقة       

 وجــود قيــادة إداريــة قــادرة علــى اســتغالل تلــك  خــالل مــن تتــأتى، بــشرية مكانــت ماديــة أأ

 .الموارد في ضوء هيكل تنظيمي قوي

المصارف اإلسالمية تعمل علـى إدارة هـذه المخـاطر           إلى أن    )١(عريقات وعقل    ويشير  

 :من خالل

 يـــتم االلتـــزام بهـــا مـــن قبـــل  ، ت عمـــل موثقـــةوجـــود تعليمـــات تطبيقيـــة وإجـــراءا  •

 .، حيث تعمل على تقليل احتمالية حدوث أخطار تشغيلية الموظفين

ــتمرارية العمـــل     • ــة السـ ــداد خطـ ــام البنـــك بإعـ ــات   ،قيـ  ، تعمـــل علـــى تقليـــل التعرضـ

، كـذلك خطـة التعـافي مـن اآلثـار والخـسائر             لمـصرف   واالتقطاعات التـي يواجههـا ا     

 .الناجمة عن األزمات

، لمـصرف   وم الدائرة القانونية بالتأكد من سالمة العقـود والمـستندات الخاصـة با            تق •

 والـــسير  ، وتحـــت التـــصفية ،وتقـــوم دائـــرة المتابعـــة بمتابعـــة الحـــسابات المتعثـــرة

 .بإجراءات التنفيذ لتحصيل الدين

 بوضـع   ، تقوم دائرة الحاسوب بالتنسيق والتعـاون مـع دائـرة التـدقيق الـداخلي والـشرعي                •

 .لمصرفاسات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على أمن وسرية المعلومات في االسي

 :)٢(هي، يضم إطار إدارة المخاطر في المصارف عدة خطواتو

                                     
 .٣١٩ ص، مرجع سابق ، مدخل حديث: إدارة المصارف اإلسالمية ، وعقل، سعيد ،عريقات، حربي )   (١
 صــندوق النقــد ،دارة المخــاطررة فــي الرقابــة علــى البنــوك وإصــر أساســية ومعاطــ أ،  إبــراهيم،الكراســنة)   (٢

 .٤٣-٤٢ ص، ، مارس) ٢٠٠٦ (، ، أبو ظبي العربي، معهد السياسات االقتصادية
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 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 : Risk Identification تحديد المخاطر .١

 للوقــوف علــى  المــصرف أو خدمــة يقــدمها  ،يــتم فهــم وتحديــد المخــاطر لكــل منــتج    

 .وعمليـة تحديـد المخـاطر يجـب أن تكـون مـستمرة            ،  أفضل الطرق لمواجهتها ومعالجتها   

، ظروفــه الخارجيــة المحيطــة بــه، كظــروف الــسوق بتتطلــب معرفــة جوهريــة بالمــصرف، و

ذلك الفهــم الــسليم كــتطلــب توالثقافيــة، و،  والــسياسية، واالجتماعيــة، والبيئــة القانونيــة

ــشغيلية،    أل ــصرف االســـتراتيجية والتـ ــداف المـ ــشتمالهـ ــة  مـ ــل الحيويـ  لنجـــاح  علـــى العوامـ

 .األهداف، والفرص والتهديدات المرتبطة بتحقيق تلك  المصرف

 : Risk Measurement قياس المخاطر .٢

 ، المخـاطر بأبعـاده الثالثـة         أنـواع   كـل نـوع مـن       فـي  غراض قياس المخاطر يتم النظر    أل

إن الهــدف مــن قيــاس المخــاطر هــو تحديــد قيمــة    .حجمــه، ومدتــه، واحتمــال حدوثــه : وهــي

عة من كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لهـا المـصرف، ويـتم تحديـد قيمـة          الخسائر المتوق 

ســاس علــى حجــم    تعتمــد فــي األ ، الخــسارة المتوقعــة بنــاءً علــى طــرق ونمــاذج رياضــية      

سـلوب النـوعي    ، كما يمكن تقدير الخطر من خالل استخدام األ          وتعقد عملياته  ،المصرف

 .  والنتائج المحتملة،من حيث احتمال تحققه

  :Risk Control المخاطرضبط  .٣

 : هي، ثالث طرق لضبط المخاطر إلى وجود)١(الخطيبيشير 

 .تجنب المخاطر.  أ

 .وضع حدود على بعض النشاطات. ب

 .إلغاء أو تقليل أثر المخاطر. ج

  :Risk Monitoring مراقبة المخاطر .٤

                                     
 منـشأة  :ةاإلسـكندري ،    مـنهج علمـي وتطبيـق عملـي        – قياس وإدارة المخاطر بالبنوك       ،، سمير الخطيب)   (١

 . ٢٣ ص، )٢٠٠٥ ( ، المعارف
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ديـد  غراض مراقبة المخاطر في المصرف البد من توافر نظام معلومات قادر علـى تح     أل

ــى  ،وقيــاس المخــاطر بدقــة   ــدى      باإلضــافة إل ــة التغيــرات المهمــة فــي وضــع المخــاطر ل  مراقب

  التــيوالمراجعــة،  لتقــديم التقــاريرمــا معينــا،المــصرف، وتتطلــب إدارة المخــاطر الفعالــة نظا

خطــار، والتأكــد مــن أن اإلجــراءات المتخــذة للــتحكم فــي  التعــرف علــى األايــتم مــن خاللهــ

 . ها أعطت النتائج المخطط لهاالمخاطر مالئمة، وأن

ثـورة  _ الماضي  ات من القرن    ي منذ بداية الستين    _شهدت أسواق المال العالمية       كما  

مــن إعــادة توزيــع المخــاطر   أصــحاب القــرار   إيجــاد أدوات إدارة المخــاطر، التــي مكنــت   فــي

التخلص  إما بالعمـل علـى تخفيـضها بـ         ، وذلك المالية طبقاً لتفضيالت المستثمرين للمخاطر    

الهندسـة الماليـة تـسهم    ؛ ف)١(، أو بالتـأمين ضـد العالميـة      ، أو بـالتنويع    من مصدر الخطر بالبيع   

ــاطإ وأدوات بتقـــديم أدوات ماليـــة حديثـــة االســـتخدام،   ،ر للمـــصارف اإلســـالميةدارة المخـ

التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها، هذا من جهة، ومـن جهـة            لها   بالشكل الذي يضمن  

 .)٢(يجابي لالقتصاد الوطنيالمردود اإل ضمان ، أخرى

 :مفهوم الهندسة المالية 
فن اإلفـادة مـن المبـادئ واألصـول العلميـة فـي             : يقصد بمفهوم الهندسة بشكل عام      

ــاء األشــياء وتنظيمهــا وتقويمهــا    مفهــوم الهندســة الماليــة فيعــد مفهومــا حــديثا      وأمــا،بن

 إذ يعنــي تــصميم وتطــوير ،وأهدافــهفــإن اختلــف بــشكله لكنــه ال يختلــف بمــضمونه   ،نــسبياً

وتطبيق عمليـات وأدوات ماليـة مـستخدمة، وتقـديم حلـول مناسـبة ومتميـزة للمـشكالت          

اســـتعمال : بأنهـــا ) ,Kotby(بينمـــا يعرفهـــا  . )٣(الماليـــة التـــي تواجـــه المـــصارف اإلســـالمية    

                                     
 .٣٢  ص،)٢٠٠٢ (،٢٦٩، عدد  ، جويلية  مجلة البورصة المصرية،فن إدارة المخاطر ،  نشأت العزيز،عبد)   (١
 .٣١ ص، مرجع سابق ، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، قندوز، عبد الكريم)   (٢
٣)   (Finnerty, J. D. (١٩٨٨). Financial Engineering in Corporate Finance. An 

overview, Financial Management, Vol ١٧, No. ٤, PP ٥٩-٥٦. 
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 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 التـي يمكـن أن      ، إدارة المخاطر من أجل التحكم في كل أشكال المخاطر         استراتيجيات

 .)١(واجه المؤسسة خالل دورة حياتها العمليةت

ال يقتـصر دورهـا علـى المنتجـات الجديـدة           إلى أن الهندسة المالية     )٢ (:ويشير عبد العزيز  

ــى محــاوالت تطويــع أدوات       ــد كــذلك إل وأفكــار قديمــة لخدمــة أهــداف    ،فحــسب، بــل يمت

 .منشآت األعمال

التطوير : بأنها لهندسة المالية ا) IAFE(تعرف الجمعية الدولية للمهندسين الماليين     و

 إليجـــاد حلـــول للمـــشاكل الماليـــة   ،واألدوات الماليـــة، والتطبيـــق المبتكـــر للنظريـــة الماليـــة 

، بـل هـي المهنـة التـي       فالهندسـة الماليـة ليـست أداة   . والسـتغالل الفـرص الماليـة    ، المعقدة

ــستعمل األدوات ــ : بأنهـــا) ,Bodie (هـــايعرف بينمـــا .)٣ (.تـ د العمليـــة للنمـــاذج  تطبيـــق القواعـ

ــىالرياضــية  ــوفير،   عل  وإدارة ،اإلقــراضواالقتــراض، واالســتثمار، و شــكل قــرارات حــول الت

ــرى .)٤(المخــاطر ــدوز وي ــد     أن قن ــى تولي ــة يرجــع إل  أدوات أو ، وخلــقمفهــوم الهندســة المالي

ــدة  ــة جديــ ــدة   ،أوراق ماليــ ــة جديــ ــائل أو أدوات ماليــ ــتنباط وســ ــات  ، واســ ــة احتياجــ  لمقابلــ

التـي تعجـز الطـرق الحاليـة عـن       ، أو طالبي التمويل المتجددة ألدوات التمويـل        ،نالمستثمري

 :)٦(، هيالهندسة المالية تتضمن ثالثة أنواع من األنشطة أن السويلم ويرى .)٥(الوفاء بها

 .االئتمانبطاقات : ابتكار أدوات مالية جديدة مثل  -١

                                     
 (١)   (٤) Kotby, Hussein. (١٩٩٠). Financial Engineering for Islamic Banks: Thion 

Approach. Institute of Middle Eastern Studies, Niigata-Ken, japan, p ١٠٧. 
  .٣٢ ص، مرجع سابق ،فن إدارة المخاطر ،  نشأت العزيز،عبد)   (٢

(٣)    : Marshall, Jack. What Is Financial Engineering, (www.Fenews.com/what-is-

fe/what-is-fe.htm), (٢٠٠٥). 
  .٢٧ ص ، مرجع سابق ، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، قندوز، عبد الكريم)   (٤

(٥) Bodie, Zvi, What is Financial Engineering? (www.fenews.com/what-is- 

fe/what-is-fe.htm), (٢٠٠٥). 
 مركـز   :اإلسكندرية .نظريات في المنهج اإلسالمي   :  صناعة الهندسة المالية   ، السويلم، سامي إبراهيم  )   (٦

  .١٢ ص،) ٢٠٠٠ (، البحوث
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كعمليـات التبـادل     ، نها تخفـيض التكـاليف    أابتكار آليـات تمويـل جديـدة مـن شـ           -٢

 . والتجارة اإللكترونية،التجاري من خالل الشبكة العالمية

 إدارة الـسيولة أو الـديون، أو إعـداد           :، مثـل   ابتكار حلول جديدة لـإلدارة التمويليـة       -٣

 .م الظروف المحيطة بالمشروعئصيغ تمويل لمشاريع معينة تال

مدير أو المهنـدس المـالي فـي         كل ما يستخدمه ال     :قصد بأدوات الهندسة المالية   وي     

 العقـل  :هـي ،  ة الماليـة  سـ وهـذا يعنـي أن األداة األهـم للهند        . تحقيق أهداف الهندسة الماليـة    

ــار والتطـــوير لـــألدوات والعمليـــات الماليـــة  ، البـــشري ــا يخـــدم أهـــداف  ،مـــن خـــالل االبتكـ  بمـ

 )١(المنشآت

خاصــة بــاألدوات ترتكــز فلــسفة الهندســة الماليــة علــى التحليــل والقــرارات الدوريــة الو

التــي تحقــق أعلــى عائــد بأقــل     ، والتبــادل والتوافيــق المختلفــة  ، )المنتجــات الماليــة ( الماليــة

تبـديل  (  وزيـادة العائـد  ،لتجنـب المخـاطر   ،، ومحاولة تغييـر األدوات الماليـة وتعـديلها          تكلفة

 حـسب   ،  أخـرى   بعملـة   أو عملـة   ،أو أسهم بـسندات   ،  أو سندات بسندات  ،  أسهم بأسهم 

، ويـتم ذلـك بغـرض تحقيـق أعلـى قيمـة للمـشروع               ) وديناميكيات األسـواق الماليـة     تقلبات

 .)٢(في تاريخ محدد

 :)٣(، هيمجاالت الهندسة المالية من ةيثالثة مجاالت رئيسويشير هندي إلى 

 تقـديم أنـواع مبتكـرة    :مثـل  ،  ابتكـار أدوات ماليـة جديـدة   بيتمثـل  : المجـال األول   - أ

، التــي تغطــي احتياجــات   ، وعقــود المبادلــة   والعاديــة تــازةأو األســهم المم ،مــن الــسندات  

 .منشآت األعمال

                                     
  .٧٢ ص،) ٢٠٠١ (، ية للعلوم المالية والمصرفيةب األكاديمية العر: عمان.دسة الماليةالهن  ، أسعدرياض، )   (١
  ص،) ١٩٩٩( ،مؤســـسة شـــباب الجامعـــة : اإلســـكندريةصـــات والهندســـة الماليـــة، رالبو ، فريـــد النجـــار،)   (٢

٢٣٤-٢٣٣.  
باســـتخدام التوريـــق  الهندســـة الماليـــة  : ث فـــي إدارة المخـــاطر يالفكـــر الحـــد  ، إبـــراهيم منيـــر هنـــدي، )   (٣

  .١٥ ص،) ٢٠٠٣ (،  منشأة المعارف: اإلسكندرية،والمشتقات
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

مــن شــأنها أن تخفــض   ،ابتكــار عمليــات ماليــة جديــدة  ب يتمثــل : المجــال الثــاني  - ب

،  لكترونـي لـألوراق الماليـة     اإلوالتـداول    ،التسجيل من على الرف     :  مثلتكاليف المعامالت،   

ؤ  عــن األســاليب المبتكــرة لالســتخدام الكفــ هــذا فــضالً ،وابتكــار فكــرة سمــسار الخــصم

 .للموارد المالية

 التـي تواجـه    ، ابتكار حلول خالقة مبدعـة للمـشكالت الماليـة        ب يتمثل   :المجال الثالث   

ابتكار االستراتيجيات الجديدة إلدارة مخاطر االستثمار، أو أنماط        :  مثل،   منشآت األعمال 

، ومـن األمثلـة علـى        لب على مـشكالت قائمـة      للتغ ، جديدة إلعادة هيكلة منشآت األعمال    

، وتنميــة   عمليــة تحويــل الــشركة مــن الــنمط المــساهم إلــى نمــط الملكيــة الخاصــة   :ذلــك

اســــتراتيجيات دفاعيــــة تــــستخدمها إدارة المنــــشأة فــــي مواجهــــة محــــاوالت الــــسيطرة  

 .العدوانية من أطراف أخرى

_ تطـوير االبتكـارات الماليـة    مـن خـالل إيجـاد و     _  للهندسـة الماليـة      يإنّ الهدف الرئيـس   

 وال يتحقق ذلك إال مـن  ،االقتصاد الكلي الحقيقيبوضع ينبغي أن يكون تحسين ما يسمى     

وذلـك  ،  ، أي منـشآت األعمـال     ألهـدافها الجزئيـة   االقتـصادية   خالل تحقيق أهـداف الوحـدات       

 الماليـة  تـستخدم أدوات الهندسـة   و.)١( الذي تلعبه الهندسة المالية    يمن خالل الدور الرئيس   

، حيـث تـستبدل مخـاطرة مـا بـأخرى، أو       ومعالجتها بطـرق علميـة سـليمة    ، إلدارة المخاطر 

 وفــي بعــض األحيــان تقــضي علــى المخــاطرة    ، المخــاطرة إلــى أدنــى مــستوى  مــن أثــر  تقلــل 

 .)٢(تماماً

  :مشكلة الدراسة: ثانيا
أو  ،اريـة  إن جوهر العمل التجاري واالستثماري هـو التعـرض للمخـاطر، فـأي عمليـة تج          

 ختلفـة مـن المخـاطر     م مـستويات     التـي تـضم    استثمارية تنطوي على سلسلة مـن الوظـائف       

ــة    ــسية أم ثانويـ ــت رئيـ ــواء أكانـ ــاطر     و. سـ ــد المخـ ــي تحديـ ــإلدارة هـ ــية لـ ــة األساسـ الوظيفـ

                                     
 ٤٩ ص، مرجع سابق ، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، قندوز، عبد الكريم)   (١
  .٥١ ص، إدارة المخاطر، مرجع سابق ،  عبد العال طارقحماد،)   (٢
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، وذلك لفهم مستوى المخاطر التـي ترغـب المنـشأة     الرئيسية التي يتعرض لها هذا العمل    

 ، ومدى المخاطر التي تكون المنشأة على استعداد لمواجهتهـا   وتقرير طبيعة، في تحمله 

  .)١(ومراجعة هذا القرار بانتظام

وقــد كــان ألدوات الهندســة الماليــة، ومــا صــاحبها مــن تعــاظم، ظــاهرة تقلــب أســعار       

 وأسعار صرف العمالت األجنبية، كأدوات جديدة في تسهيل عملية نقل وتوزيع         ،الفائدة  

كلة الدراسـة للبحـث فـي أثـر تطبيـق الهندسـة الماليـة علـى إدارة                  المخاطر، لذا جاءت مـش    

 .المخاطر في المصارف اإلسالمية

 :فرضيات الدراسة: ثالثا
 :قامت الدراسة على الفرضيتين اآلتيتين 

بـين  ) ٠٫٠٥≤α(هنـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                : الفرضية األولى 

 .لمخاطر في المصارف اإلسالمية وإدارة ا، تطبيق الهندسة المالية

 ، حول العالقة بين تطبيـق الهندسـة الماليـة     العينة آراء أفراد اختالف:الفرضية الثانية 

المؤهــل والعمــر، والجــنس، (: وإدارة المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية تعــزى لمتغيــرات     

 ).سنوات الخبرةوالعلمي، 

 :أهمية الدراسة: رابعا
 لتتماشــى وتطــور حاجــات ،يــة اإلســالمية منــذ قــرون مــضت  لقــد تطــورت األدوات المال

ــات ،  ــدة    المجتمعـ ــون مفيـ ــن أن تكـ ــع ذلـــك يمكـ ــالمية   بومـ ــود اإلسـ ــوير العقـ ــار وتطـ ابتكـ

فاألسواق المالية أصبحت أكثـر     . خاصة أنه ال يوجد سبب لاللتزام بتلك العقود          ، المعاصرة

، التـي تحـدث فـي بيئـة األسـواق         لتغيـرات الـسريعة     ل ولالسـتجابة ،   ، وأكثـر تنافـسية     تعقيداً

، فإن الهندسة المالية واالبتكار أصبحا مـن   بين المصارف ولمواجهة المنافسة المتصاعدة  

 . الضروريات بالنسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية

                                     
ــدالــساعاتي، )   (١ ــد ال عب ــرحيم عب ــة االقتــصا ، مــستقبليات مقترحــة متوافقــة مــع الــشريعة    ، حميــد ال  د مجل

  .٣٠ ص ،) ١٩٩٩(، ١١اإلسالمي، المجلد
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

أن األخذ   ،ضح لنا من خالل أدوات ومنتجات الهندسة المالية واستراتيجياتها           يت كماو

 وبــشكل خــاص المؤســسات الماليــة ،نــه لمؤســسات األعمــالبهــا أصــبح ضــرورة ال غنــى ع

 وتنبـع أهميـة     .)١(ومنتجاتهـا ،  وتطوير أدواتها   ،التي لها الفضل األكبر في انتشار استخدامها      

الدراسة من أهمية الهندسة المالية التي تلعب دوراً مهماً في إدارة المخـاطر فـي المـصارف            

 .اإلسالمية

 : أهداف الدراسة: خامسا
 على دور تطبيق الهندسة المالية على إدارة المخـاطر        ذه الدراسة إلى التعرف   تهدف ه 

 .في المصارف اإلسالمية لدى العاملين فيها في األردن 

 :قامت الدراسة على الحدود اآلتية   :حدود الدراسة: سادسا

: ، وهــي  تــم إجــراء الدراســة علــى المــصارف اإلســالمية فــي األردن     :الحــد المكــاني  -

، فـي  )، والبنك اإلسالمي األردني لالستثمار والتمويـل       ربي اإلسالمي الدولي  البنك الع (

 . عمان وإربد :محافظتي

-٦ ولغايـة    ٢٠١٢-٤-٢٩تم إجراء الدراسة في الفترة الواقعة ما بـين          : الحد الزماني  -

٢٠١٢-٥. 

تــم تطبيــق الدراســة علــى عــدد مــن المــوظفين العــاملين فــي هــذه       : الحــد البــشري  -

 .المصارف

 :مصطلحات الدراسة :سابعا
 :من أهم المصطلحات الحديثة الواردة في الدراسة ما يلي 

، والـــصياغة  ليـــات ماليـــة مبتكـــرةآالتـــصميم والتطـــوير ألدوات و :الهندســـة الماليـــة - 

 . )٢(لحلول إبداعية لمشاكل التمويل

                                     
 .٩٢ ص، مرجع سابق ، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، قندوز، عبد الكريم)   (١

 (٢)   Finnerty, J. D, Financial Engineering in Corporate Finance. An overview, 

Financial Management, Vol ١٧, No. (١٩٨٨) ,٤, PP ٣٣-١٤. 
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، وهـي وسـيلة نظاميـة لتحديـد          عملية األخذ بالمخاطر المحـسوبة    ": إدارة المخاطر  -  

 هـذه الوسـيلة     ، وتطبيق االسـتراتيجيات للتقليـل مـن المخـاطر          ،  وترتيب أولوياتها  ،المخاطر

، واالكتــــشاف المبكــــر للمــــشاكل  تتــــضمن كــــل مــــن الوقايــــة مــــن المخــــاطر المحتملــــة

 .)١("الفعلية

 :الدراسات السابقة: ثامنا
اطر، من خالل إطالع الباحث على األدب المكتوب حول الهندسة المالية وإدارة المخـ             

 :والتي من أهمها،  استطاع الحصول على عدد من الدراسات ذات العالقة

 آليـــات الهندســـة الماليـــة علـــىهـــدفت إلـــى التعـــرف ) ٢٠١١(ايـــب غدراســـة بوخـــاري و -

 المــستخدمة إلدارة مخــاطر الــصكوك اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل التطــرق إلــى العناصــر      

المخــاطر التــي والمية بمختلــف أنواعهــا، الــصكوك اإلســوماهيــة الهندســة الماليــة، : اآلتيــة 

ــذه الـــصكوك  ــا هـ ــد ، و تواجههـ ــائج قـ ــي أظهـــرت النتـ ــادئنإ -١: اآلتـ ــة   مبـ ــة الماليـ  الهندسـ

اإلســالمية مــن قــيم اإلســالم التــي تــدعو إلــى التحــديث والتطــوير باســتمرار ضــماناً لحــسن     

ن إ -٢. نيفهات الشرع الحيجتو وإيجاد حلول إبداعية لمشاكل التمويل في إطار        ، األداء

 ، الــصكوك اإلســالمية تواجــه مجموعــة مــن المخــاطر كغيرهــا مــن االســتثمارات الماليــة    

، ومخـاطر التـشغيل، والمخـاطر        ، ومخاطر السيولة   ، والمخاطر القانونية   كمخاطر السوق 

ن الهندسـة الماليـة تـوفر مجموعـة مـن التقنيـات واآلليـات إلدارة ومواجهـة         إ -٣. االئتمانيـة 

التحــوط و،  التــأمين التبــادليوتقنيــات الــرهن والكفالــة، و،  كــسياسة التنويــعهــذه المخــاطر 

 . الرقابة الماليةو،  باستخدام المشتقات اإلسالمية

 للهندسـة الماليـة     تحكمـي دراسة تهدف إلى وضع إطـار نظـري         ) ٢٠١٠(وأجرى النعيمي   

كما تهـدف إلـى     وآلياتها،   ، وضوابطها   ، سةد، وذلك من خالل عرض مبادئ الهن       اإلسالمية

 وذلك من خالل عرض     ، بيان دور الهندسة المالية اإلسالمية في تمويل رأس المال العامل         

                                     
 شـبكة   ،  واشـنطن ، دليـل عملـي لمؤسـسات التمويـل األصـغر         :  تحسن الضبط الـداخلي    ، كمبيون أنيتا،)   (١

  .٦ ص،) ٢٠٠٠ (،١ل تقني رقمي، دلاألصغرويل مالت



 

 
٩٤ 

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

  واإلبقاء على ما هو صـالح منهـا        ، وتقويمها ،المنتجات التقليدية لتمويل رأس المال العامل       

 .  مع تقديم بدائل أخرى جديدة،  أو يمكن إصالحه،

العامــل فــي  ضــرورة وضــع آليــات للمهنــدس المــالي -١:  اآلتــي وقــد توصــلت الدراســة إلــى

  -٢  .كي يستخدمها في هندسة المنتجات في إطار العقود المـسماة         المصارف اإلسالمية،   

، وفي مجال    تقديم معايير لتحديد محاذير هندسة المنتجات في إطار العقود غير المسماة          

 حيــث قــدمت ،  اإلســالمية بيــان كفــاءة الهندســة الماليــة  -٣  .تمويــل رأس المــال العامــل 

 المـوازي كبـديل عـن       ئجار، فقدمت منتج االست    بعض المنتجات التمويلية بطريقة مبتكرة    

، وقـــدمت منـــتج تـــسييل الـــديون باألســـهم كبـــديل عـــن التمويـــل   حـــساب الجـــاري مـــدين

 .بواسطة حسابات العمالء

 ،اســتراتيجيات واقــع تقيــيمدراســة تهــدف إلــى   فقــد أجــرى)٢٠٠٧(أبــو كمــال أمــا 

 إطـار  ووضـع  ، فلـسطين  فـي  العاملـة  تتبناها المصارف التي االئتمان مخاطر إدارة وأنظمة

 لمعـايير  وفقـاً ، االئتمـان  إدارة مخـاطر  نظـم  تطـوير  علـى  المـصارف  يـساعد  متكامـل 

 للرقابـة  الجديـدة  بـازل  لجنـة  اتفاقيـة  متطلبـات  " الدوليـة  المـصرفية  الرقابـة  رشـادات إو

 معـايير  إعـداد  تـم  وقـد  التحليلـي،  الوصـفي  المـنهج  احثـة الب اسـتخدمت   وقـد ،"المـصرفية 

 إدارة فـي  العـاملين  جميـع  علـى  توزيعهـا  تـم  ،باسـتبانة   االئتمـان  الحديثة لمخاطر لإلدارة

 تحقـق  وقـد  ، الـشامل  الحـصر  أسـلوب  اسـتخدام  تـم  أي ، في المـصارف  االئتمان مخاطر

 : إلـى  الدراسـة  نتـائج  أهـم   وتـشير .للبحـث  المجتمـع الكلـي   من )%٥٨٫٨ (استرداد معدل

 كفايـة  -٢  .فـي فلـسطين   العاملـة  المـصارف  فـي  االئتمانيـة  العمليـة  إدارة كفـاءة   -١

 نجـاح  -٣ .المـصارف  فـي  االئتمانية المحفظة في المحتملة للخسائر المالية المخصصات

 التـزام  -٤ . المتعثـرة  الـديون  محفظـة  مـن  عاليـة  نـسبة  معالجـة  فـي  المـصارف  معظـم 

 تخفيـف  أجـل  مـن  ، للمـصارف  النقـد  سـلطة  تـضعها  التـي  اإللزاميـة  قواعـد  وال بالـضوابط 

  مـن  للحـد  ، التحوطيـة  والحدود ،االئتمانية التركزات قواعد:  مثل  ،االئتمان مخاطر حدة

 باالستقاللية المصارف في يتمتع  فإنهالداخلي  التدقيقأم. الصلة ذوي من اإلقراض خاطر



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 ويـصعب  ، المقومـات  توفر  لعدمة ،اإلدار مجلس إلى ةمباشر  التقاريرترفع حيث ،التامة 

 هـذه  لتطبيـق  بـازل الالزمـة   منهجيـات  وفـق  االئتمـان  مخـاطر  قيـاس  المـصارف  علـى 

 لـى الموحـد ع  المعيـاري  األسـلوب  اسـتخدام  المـصارف  وتفـضل  المعاصـرة،  األسـاليب 

 .الداخلي التقييم أسلوب

، وتحديـد   ريخ الهندسة المالية  دراسة هدفت إلى التعريف بتا    ) ٢٠٠٧(كما أجرى قندوز    

، ومـن   ، ومـروراً بأسـباب الحاجـة إليهـا     خصائـصها ابتـداء مـن   مفهومها وكل ما يتعلق بها،  

نتهــاء بأســسها  وا،  ، وتميزهــا عــن نظيرتهــا التقليديــة   ثــم أهميتهــا فــي الماليــة اإلســالمية   

الماليـــة العامــة والخاصـــة، كمـــا تناولـــت الدراســـة عرضــاً ألهـــم منتجـــات صـــناعة الهندســـة   

ن منتجــات صــناعة   إ-١: الدراســة اآلتــي  ، وأظهــرت نتــائج   بالمؤســسات الماليــة اإلســالمية 

مية تتنوع بشكل كبير، لتشمل كل األدوات والعمليـات التمويليـة     الهندسة المالية اإلسال  

ن التحدي األكبـر أمـام المؤسـسات الماليـة          إ -٢ . الشرع اإلسالمي  توجيهاتالتي تتوافق و  

 مـــن خـــالل اســـتيعاب ،ي الوقـــت الـــراهن هـــو بقـــاء النظـــام المـــالي اإلســـالمي  اإلســـالمية فـــ

ــة    ــصناعة المالي ــة فــي ال وال يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل األخــذ بالهندســة     ، المنتجــات الحديث

 .المالية اإلسالمية

دراســة تحــدث فيهــا عــن خمــس صــيغ مــن صــيغ التمويــل     ) ٢٠٠٥(وأجــرى الــسالوس 

 وقـد    .م، والمضاربة، وصكوك المقارضـة، واالستـصناع      البيع اآلجل، والسل  : مي، وهي الاإلس

،  اإلسـالمية فـي التطبيـق   الماليـة  بين الباحث بعض المشكالت التي واجهـت المؤسـسات      

تحـدث عـن مخـاطر      كمـا   والحلول التي وضعت لمواجهة هذه المخاطر، وبيان الجائز منها،          

 بالحــديث عــن التــأمين خــتم البحــثلي،  الــصرف، واقتــرح بــديالً إســالمياً عــن الــصرف اآلجــل  

 .التعاوني كأداة من أدوات مواجهة المخاطر

 ماهيــة المخــاطر، التــي قــد    علــىدراســة هــدفت إلــى التعــرف  ) ٢٠٠٥(وأجــرت العالونــة  

 االختالفات بينها وبين مخاطر المصارف التقليدية، كمـا         أهم، و  تواجه المصارف اإلسالمية  

ــاليب التــــي يمكــــ علــــىاســــتهدفت التعــــرف  ــة األســ ن للمــــصارف اإلســــالمية أن  مجموعــ



 

 
٩٦ 

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

تستخدمها في إدارة مخاطرهـا، باإلضـافة إلـى أنهـا هـدفت إلـى معرفـة مـا تحقـق للمـصارف                       

 .اإلسالمية العاملة في األردن للتعامل مع مخاطرها

ــين مخــاطر المــصارف      -١ : اآلتــي  وقــد أظهــرت الدراســة   ــاً ب ــاً جوهري ــاك اختالف أن هن

طلــب تــوفير مجموعــة مــن األســاليب تناســب هــذا   اإلســالمية والمــصارف التقليديــة، ممــا يت 

 أن   -٢ .  الـذي قامـت عليـه هـذه المـصارف          قائـدي النوع من المخـاطر، وتناسـب األسـاس الع        

 هناك مجموعة من األساليب المناسبة للتعامل مع المخاطر في المصارف اإلسالمية مثـل            

، والتـأمين    قـود الموازيـة   ، والع  ، وخيـار الـشرط      بيع العربون، وعقد التوريد، والوعـد الملـزم        :

ن المـصارف اإلسـالمية      إ -٣. التعاوني، والضمانات الشخصية والعينية، وكفاية رأس المـال       

 وقـــد تمثلــت هــذه الكفـــاءة   .العاملــة فــي األردن ذات كفــاءة عاليـــة فــي إدارتهــا للمخــاطر      

، وذلـــك باتبـــاع مجموعـــة مـــن  بحرصـــها علـــى إبقـــاء أدائهـــا المـــالي علـــى أحـــسن مـــا يـــرام 

 II بمقترحات بـازل     األخذو ، وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية التابعة لها        ،اسات المالية السي

 وابتعادهــا عــن التوظيــف بــصيغ ذات مخــاطر عاليــة كالمــشاركة     ،فــي كفايــة رأس المــال 

 . أو االستثمار السلعي المخصص،والمضاربة، والتركيز على صيغ المرابحات لآلمر بالشراء

دراســة استعرضــت بــصورة شــاملة مفــاهيم المخــاطر،   ) ٢٠٠٣(وأجــرى خــان وحبيــب  

، وأجـــرت اســـتطالعاً ميـــدانياً  الـــصناعة الماليـــةا لمفهـــوم وطـــرق إدارتهـــا ومعاييرهـــا وفقـــ

 المــصارف لهــذه طلعــات، وت للمخــاطر التــي تنفــرد بهــا صــناعة الخــدمات الماليــة اإلســالمية   

م المــشاكل ذات ، وناقــشت أهــ  المخــاطر، ثــم قامــت بتحليــل االســتبيان الخــاص بــذلك      

الـــصبغة الرقابيـــة المتعلقـــة بالمخـــاطر وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، وحـــددت الدراســـة بعـــض 

ــإدارة المخــاطر    ــر -١ :  وقــد خلــصت الدراســة إلــى  .القــضايا الــشرعية التــي تتعلــق ب  أن تحري

 عمليـات إدارة   إن-٢ . األسواق المالية تصحبه زيادة في المخاطر، وعـدم االسـتقرار المـالي         

 إن . تمكــن المؤســسات الماليــة مــن الــتحكم فــي مخاطرهــا التــي ال ترغــب فيهــا  المخــاطر 

ــاطر    ــوعين مـــن المخـ ــه نـ ــة تواجـ ــه مـــع المـــصارف   ،األول: المؤســـسات الماليـ  تـــشترك فيـ



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

ــة ــوع   التقليديـ ــاني نـ ــاطر ، والثـ ــرد خـــاص مـــن المخـ ــ تنفـ ــذه    ، هفيـ ــول هـ ــتالف أصـ ــة اخـ  نتيجـ

 . غيرها من المؤسساتمع وخصومها ، المؤسسات

تحـدث الباحـث فيهـا     ،دراسـة اشـتملت علـى ثالثـة مباحـث        ) ٢٠٠٢(جرى أبو زيد    كما أ 

،   التي تواجه اسـتثمارات المؤسـسات المـصرفية اإلسـالمية           ومصادرها، عن أنواع المخاطر  

وأســباب ارتفــاع مــستوى المخــاطر التــي تواجــه اســتثمار المؤســسات الماليــة المــصرفية        

 والنتــائج التـــي ترتبــت علــى ارتفـــاع    ، احـــث اآلثــار اإلســالمية فــي الواقـــع العملــي، وتنــاول الب    

 وخلـص    . التـي واجهـت اسـتثمارات المؤسـسات المـصرفية اإلسـالمية            ،مستوى المخـاطر  

 أن االسـتثمارات فـي المـصارف اإلسـالمية           :إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان منهـا       

 عــدم تــوافر تواجــه العديــد مــن المخــاطر، وأن هــذه المخــاطر ذات مــستوى مرتفــع بــسبب   

اإلمكانيات والمتطلبات الالزمة لمواجهتها، والسيطرة عليها مـن قبـل هـذه المؤسـسات،      

،  ويوصي بوجوب السعي لتطوير نظم وأساليب عمل فـي ضـوء مـا أفرزتـه التجربـة العمليـة              

والعمل على إنشاء دائرة متخصصة تهتم بذلك، وقد قدم الباحث الجانب النظري الخاص       

 . بحثه على الجانب التطبيقي لهاون أن يشمل د  ،بهذه المخاطر

 :منهجية الدراسة: تاسعا
 .تم استخدام المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة

 :مجتمع الدراسة: عاشرا
 فـي   العاملـة ع المصارف اإلسالمية    وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في فر       

 . الهاشميةجميع محافظات المملكة األردنية

 : عينة الدراسة: حادي عشر
ــن    ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــ) ٢٨(تكونـ ــي   اموظفـ ــون فـ ــة يعملـ ــصارف  وموظفـ ــروع المـ  فـ

، )البنك العربي اإلسالمي الدولي، والبنـك اإلسـالمي األردنـي لالسـتثمار والتمويـل         (اإلسالمية  

 ، تــم اختيــارهم بطريقــة عــشوائية مــن مجتمــع الدراســة      ،  عمــان وإربــد : فــي محــافظتي  

 . يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية، التالي )١(جدول و



 

 
٩٨ 

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 )١(رقم جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 ٧٨٫٦ ٢٢ ذكر

 الجنس ٢١٫٤ ٦ أنثى

  ١٠٠٫٠ ٢٨ المجموع

 ٣٫٦ ١  سنة فأقل٣٠

 ٢٥٫٠ ٧ سنة ٣٥-٣١

 ٣٥٫٧ ١٠  سنة٤٠-٣٦

 ٢١٫٤ ٦  سنة٤٥-٤١

 ١٤٫٣ ٤  سنة فأكثر٤٦

 العمر

  ١٠٠٫٠ ٢٨ المجموع

 - - دبلوم

 ٣٥٫٧ ١٠ بكالوريوس

 ٤٢٫٩ ١٢ ماجستير

 ٢١٫٤ ٦ دكتوراه

 المؤهل العلمي

  ١٠٠٫٠ ٢٨ المجموع

 ٣٢٫١ ٩  سنوات٥أقل من 

 ٣٢٫١ ٩  سنوات١٠-٥

 ٣٥٫٧ ١٠ ت فأكثرسنوا١٠
 سنوات الخبرة

  ١٠٠٫٠ ٢٨ المجموع

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :أداة الدراسة: ثاني عشر
، ثـم قـام      والدراسـات الـسابقة ذات العالقـة       ،قام الباحث بالرجوع إلى األدب النظـري        

تــضمن المعلومــات العامــة ألفــراد   : بتــصميم اســتبانة تكونــت مــن قــسمين، القــسم األول   

مجـال  :  مجـاالت، هـي   ثالثـة ة موزعـة علـى      فقـر ) ٢٩(تـضمن   : ، والقسم الثـاني    عينة الدراسة 

، ومجـال   فقـرة ) ١٢( وتـضمن  االئتمـان فقرات، ومجـال مخـاطر    ) ١٠(مخاطر السيولة وتضمن    

 .فقرات) ٧(مخاطر التشغيل وتضمن 

 :صدق أداة الدراسة: ثالث عشر
 قـام الباحـث بعرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين           ،للتأكد من صـدق أداة الدراسـة      

 ومن ثم تطبيقها علـى العينـة      ،  وتم تصحيحها ،  للتأكد من صدق األداة   من ذوي االختصاص    

 .األصلية

 :ثبات أداة الدراسة: رابع عشر

علـى جميـع فقـرات      ) كرونبـاخ ألفـا   ( تم تطبيق معادلة     ،للتحقق من ثبات أداة الدراسة    

 .يوضح ذلكالتالي، ) ٢(جدول و،  مجاالت الدراسة واألداة ككل

 )٢(رقم جدول 

  واألداة ككل،بات لمجاالت الدراسةمعامالت الث

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 ٠٫٦٢ ٩ مخاطر السيولة

 ٠٫٨٤ ١٢ االئتمانمخاطر 

 ٠٫٨٧ ٧ مخاطر التشغيل

 ٠٫٨٦ ٢٨ األداة ككل

-٠٫٦٢( بين   تراوحتيظهر من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمجاالت الدراسة          

، وبلــغ "مخــاطر الــسيولة "، وأدناهــا لمجــال  " التــشغيلمخــاطر"كــان أعالهــا لمجــال   ) ٠٫٨٧

 . ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة،، وهي قيم مرتفعة)٠٫٨٦(معامل الثبات لألداة ككل 



 

 
١٠٠

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 :متغيرات الدراسة: خامس عشر
 : ين اآلتيين اشتملت هذه الدراسة على المتغير

 .الهندسة المالية: متغير مستقلال -

 .اطرإدارة المخ: متغير تابعال -

 :المعالجة اإلحصائية: سادس عشر

 واالنحرافــات ، لإلجابــة عــن فرضــيات الدراســة تــم حــساب المتوســطات الحــسابية     

على مجاالت ) One Sample T-test( وتم تطبيق اختبار .والمجموع الكلي لهما ،المعيارية 

ت علـى مجـاال  ) MANOVA(الدراسة واألداة ككل، كما تم تطبيق تحليل التباين المتعدد  

ــة  ــاطر الـــسيولة (الدراسـ ــاطر و،  مخـ ــانمخـ ــاطر التـــشغيل و، االئتمـ ــرات ) مخـ ــاً للمتغيـ   :تبعـ

، وتطبيــق تحليــل التبــاين الربــاعي    )ســنوات الخبــرة والمؤهــل العلمــي،  والعمــر، والجــنس، (

)way ANOVA- المؤهـــل والعمـــر، و،  الجـــنس ( :علـــى األداة ككـــل تبعـــاً للمتغيـــرات ) ٤

 . )سنوات الخبرةو،  العلمي

 :ومناقشتها، عرض النتائج: سابع عشر
 بـين ) ٠٫٠٥≤α(هناك عالقة ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة         : الفرضية األولى 

 .وإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ، المالية الهندسة تطبيق

 واالنحرافـات  ،  تم استخراج المتوسـطات الحـسابية  ،للتحقق من صحة هذه الفرضية  

) ٣(، كمـا فـي جـدول    ة عـن جميـع فقـرات مجـاالت الدراسـة          نـ بات أفـراد العي   المعيارية إلجا 

 :اآلتية) ٦( و) ٥(و) ٤(و



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠١

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 )٣(جدول 

  واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية

 "مخاطر السيولة"نة عن جميع فقرات مجال يإلجابات أفراد الع
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١ 
 اإلدارة العليــا الجهــة المــسؤولة عــن وضــع   تعــد

ــسياسات  ــة   ،الـ ــبة الخاصـ ــراءات المناسـ واإلجـ
 .بإدارة مخاطر السيولة

 مرتفعة ١ ٠٫٦٠ ٣٫٩٣

٢ 
يقــوم المــسؤول عــن إدارة الــسيولة بالمــصرف  
مراجعة القرارات الخاصة باحتياجات السيولة     

 .لتفادي فائض السيولة أو نقصانها ،
 فعةمرت ٤ ٠٫٨٠ ٣٫٨٦

٣ 

توفر آليـات تحكـم داخليـة فـي المـصرف إلدارة         
ــسيولة   ــات    ،مخــاطر ال بحيــث تكــون هــذه اآللي

ــذي يتبعــه       ــة ال ــة الداخلي جــزءاً مــن نظــام الرقاب
 .المصرف

 مرتفعة ٢ ٠٫٧٤ ٣٫٨٩

٤ 

توفر نظام للمعلومات مالئم الستخراج تقـارير       
 تــساعد فــي معرفــة مــدى   ، منتظمــة ومــستقلة 

واإلجــــراءات الخاصــــة  ، االلتــــزام بالــــسياسات
 .بإدارة السيولة

 مرتفعة ٣ ٠٫٧٦ ٣٫٨٧

٥ 
ــاطر الـــــسيولة نتيجـــــة صـــــعوبات   تحـــــدث مخـــ

 إما ، الحصول على أموال نقدية بتكلفة معقولة
  .أو ببيع األصول ،باالقتراض 

 مرتفعة ٦ ٠٫٨٢ ٣٫٨٢

٦ 
تـــشكل مخـــاطر الـــسيولة أبـــرز المخـــاطر التـــي 

ن تعترض المصارف اإلسالمية التـي مـن الممكـ        
 .أن تؤدي إلى اإلفالس

 مرتفعة ٥ ٠٫٧٧ ٣٫٨٣

٧ 
تفــــــــضل المــــــــصارف اإلســــــــالمية األســــــــاليب 

 ، االستثمارية التي تمتاز بارتفاع عامـل الـضمان       
 .وانخفاض نسبة المخاطرة

 مرتفعة ٧ ١٫٢٣ ٣٫٧٩
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
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٨ 
 قالتـــور يعمـــل المـــصرف علـــى اســـتخدام 

مخاطر  ضد للتحوط ، أساسية كاستراتيجية
  .السيولة

 مرتفعة ٧ ٠٫٨٣ ٣٫٧٩

٩ 

ــدة      ــول جديـ ــار حلـ ــى ابتكـ ــصرف علـ ــل المـ يعمـ
  إدارة السيولة أو الديون :، مثل لإلدارة التمويلية

 تالئـم  ، ، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معيّنـة    
  .الظروف المحيطة بالمشروع

١٠ ٠٫٧٤ ٣٫٦١ 
متوسط
 ة

١٠ 

يعمــل المــصرف علــى االســتفادة مــن تغيــرات      
ة فــي تعــديل  األســعار فــي أســواق المــال الدوليــ  

ــتثمار  ــة االسـ ــد ،محفظـ  وخفـــض  . لزيـــادة العائـ
  .مخاطر السيولة

 مرتفعة ٩ ٠٫٧٧ ٣٫٦٨

يظهــر مــن الجــدول الــسابق أن المتوســطات الحــسابية إلجابــات أفــراد العينــة عــن          

) ١(حيــث كــان أعالهــا للفقــرة ، )٣٫٩٣-٣٫٦١( بــين تراوحــتفقــرات مجــال مخــاطر الــسيولة 

 واإلجـراءات المناسـبة الخاصـة       ، مسؤولة عن وضع السياسات    اإلدارة العليا الجهة ال    دتع"

يعمـــل " )٩(بدرجـــة تقيـــيم مرتفعـــة، بينمـــا كـــان أدناهـــا للفقـــرة   " بـــإدارة مخـــاطر الـــسيولة

أو الــديون، أو ،  إدارة الــسيولة:المــصرف علــى ابتكــار حلــول جديــدة لــإلدارة التمويليــة، مثــل   

بدرجـة تقيـيم   "  المحيطـة بالمـشروع    تالئـم الظـروف   ،  إعداد صيغ تمويليـة لمـشاريع معيّنـة       

 وذلك ألن اإلدارة العليـا هـي صـاحبة القـرار األول فيمـا يتعلـق بالهندسـة الماليـة،                  ،متوسطة

 .وما يتعلق بها من إدارة مالية وإدارة مخاطر وغيرها 
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  واالنحرافات المعيارية إلجابات المتوسطات الحسابية

 "االئتمانمخاطر "مجال ة عن جميع فقرات نأفراد العي
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١ 
 مجلـــس اإلدارة الجهـــة المـــسؤولة عـــن     ديعـــ

ــداف  ــع األهــ ــراءات  ، وضــ  والــــسياسات واإلجــ
 .االئتمانالخاصة بإدارة مخاطر 

 مرتفعة ٣ ٠٫٧٦ ٣٫٧١

٢ 

ــات    ــة سياســ ــتم مجلــــس اإلدارة بمراجعــ يهــ
 حتــى ،  وإجــراء التعــديالت المالئمــة ،االئتمــان 

تتوافــــــق هــــــذه الــــــسياسات مــــــع التغيــــــرات  
والخارجيـــة  ،الجوهريـــة فـــي البيئـــة الداخليـــة    

 .للمصرف

 مرتفعة ١ ٠٫٦٦ ٣٫٩٣

٣ 

 إدارة  اسـتراتيجية تلتزم اإلدارة العليا بتطبيـق      
 الموافــــق عليهــــا مــــن قبــــل  االئتمــــانمخــــاطر 

، وتطـــوير الـــسياسات  أعـــضاء مجلـــس اإلدارة
 . للمصرفئتمانيةاال

 متوسطة ٧ ١٫١٠ ٣٫٤٣

٤ 
ــسياسات إدارة    ــة بـــــ ــزم اإلدارة التنفيذيـــــ تلتـــــ

 .التي يحددها مجلس اإلدارة ، االئتمانمخاطر 
 متوسطة ٨ ١٫٠٣ ٣٫٣٩

٥ 
يــــضع المــــصرف قواعــــد تنظيميــــة للحــــد مــــن   

حــــسب المنــــاطق  ،التركــــز لمقتــــرض واحــــد 
 . والقطاعات االقتصادية، الجغرافية

 توسطةم ١١ ٠٫٨٨ ٢٫٨٩

٦ 
يــــضع المــــصرف قواعــــد تنظيميــــة للحــــد مــــن   

 .ارتفاع تكلفة التمويل
 متوسطة ١٢ ٠٫٩٧ ٢٫٧٥

٧ 
 ، يضع المـصرف أدلـة إجـراءات عمـل للتمويـل          

 .لضمان وجود أسس لمنح التمويل
 متوسطة ١٠ ٠٫٨٦ ٣٫٠٠

٨ 
 يعمل المصرف على مراجعة دورية للـسقوف      

 . الممنوحة للعمالءاالئتمانية
 وسطةمت ٩ ٠٫٩٠ ٣٫٠٧
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د
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٩ 
 ، يقـــــوم المـــــصرف بإصـــــدار التقـــــارير الالزمـــــة

 لــضمان عــدم وجــود تجــاوزات عــن الــسقوف   
 . ومراقبة جودتها،المحددة للتمويل

 مرتفعة ٢ ٠٫٦١ ٣٫٨٢

١٠ 
يعمــل المــصرف علــى مراجعــة دوريــة للحكــم 

 .االئتمانيةعلى كفاءة المحفظة 
 مرتفعة ٤ ٠٫٧٢ ٣٫٦٨

١١ 
 مخاطر  يتمتع األشخاص الذين يقومون بإدارة    

 ،  بالمهارات اإلدارية والفنية المطلوبة    االئتمان
 . بكفاءةاالئتمانإلدارة مخاطر 

 متوسطة ٦ ٠٫٥٨ ٣٫٤٦

١٢ 
تشكل دراسة الجدوى االقتصادية إحدى أبـرز       

 .االئتمانالطرق للتخفيف من مخاطر 
 مرتفعة ٤ ٠٫٧٧ ٣٫٦٨

عينـة عـن فقـرات      الجدول الـسابق أن المتوسـطات الحـسابية إلجابـات أفـراد ال             يظهر

يهــتم ) "٢(حيـث كـان أعالهـا للفقـرة     ، )٣٫٩٣-٢٫٧٥( بــين تراوحـت  االئتمـان مجـال مخـاطر   

حتــى تتوافــق ،  وإجــراء التعــديالت المالئمــة ،االئتمــان مجلــس اإلدارة بمراجعــة سياســات  

بدرجـة  " هذه السياسات مع التغيـرات الجوهريـة فـي البيئـة الداخليـة والخارجيـة للمـصرف             

يــضع المــصرف قواعــد تنظيميــة للحــد مــن    " )٦(، بينمــا كــان أدناهــا للفقــرة    تقيــيم مرتفعــة 

 ويعـد ذلـك منطقيـا ومقبـوال ألن مجلـس            ،بدرجـة تقيـيم متوسـطة     " ارتفاع تكلفة التمويل  

وإدارة المـصارف تنفـذ تلـك       ،اإلدارة العليا يحتكر اإلجراءات المتعلقة باالئتمان ومخاطره        

الــصالحيات المحــدودة كوضــع قواعــد تنظيميــة   القــرارات واإلجــراءات مــع منحهــا بعــض   

 .للحد من ارتفاع تكلفة التمويل 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠٥

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 )٥(رقم جدول 

 واالنحرافات المعيارية إلجابات ،المتوسطات الحسابية 

 "مخاطر التشغيل"ة عن جميع فقرات مجال نأفراد العي
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١ 
ـا الجهــــة المــــسؤولة عــــن وضــــع      دتعــــ اإلدارة العليـــ

 والموجهـــــات الخاصـــــة بـــــإدارة مخـــــاطر   ،المعـــــايير
 .التشغيل

 متوسطة ٦ ٠٫٨٧ ٣٫٦٤

٢ 
يمكــن أن تنــشأ مخــاطر التــشغيل نتيجــة األخطــاء    

 . أو بسبب النظم المتبعة أو التقنية، البشرية
 مرتفعة ٢ ٠٫٧٧ ٣٫٨٢

٣ 
تعمــــــل اإلدارة علــــــى تطــــــوير دليــــــل مخــــــاطر  

ــشغيل ــيحات    التـــ ــى توضـــ ــشتمل علـــ ــذي يـــ  الـــ
 .لخطوات وطرق التشغيل في كل إدارة

 مرتفعة ٢ ٠٫٧٧ ٣٫٨٢

٤ 

يمكـــن للمـــصرف أن يحـــصل علـــى المعلومـــات 
ــارير    ــاطر المتعـــــددة مـــــن التقـــ الخاصـــــة بالمخـــ

 تقـــــارير  : مثـــــل، والخطـــــط التـــــي تـــــصدر عنـــــه
 والتقــــــــارير الخاصــــــــة بالرقابــــــــة ، المراجعــــــــة

 ، العمـــلوخطـــط  ،المـــصرفية، وتقـــارير اإلدارة 
 .   ومعدالت الخطأ، وخطط التشغيل

 مرتفعة ٤ ٠٫٨٣ ٣٫٧٩

٥ 
 ورفـــع كفـــاءة  ، يـــسعى المـــصرف إلـــى تطـــوير

 األجهزة في المصرف 
 متوسطة ٧ ٠٫٩٢ ٣٫٥٠

٦ 
يعمـــــل المـــــصرف علـــــى ابتكـــــار أدوات ماليـــــة  

 لتفـــــادي ،االئتمـــــان  بطاقـــــات  :، مثـــــل جديـــــدة
  .مخاطر التشغيل

 مرتفعة ٥ ٠٫٧٦ ٣٫٧١

٧ 

ــل  ــة    يعمـ ــات تمويليـ ــار آليـ ــى ابتكـ ــصرف علـ المـ
ــاليف     ــيض التكــــ ــأنها تخفــــ ــن شــــ ــدة مــــ جديــــ

ــة  ــادل مـــن   :، مثـــل اإلجرائيـــة ألعمـــال قائمـ  التبـ
 .خالل شبكة اإلنترنت

 مرتفعة ١ ٠٫٦٩ ٣٫٨٩



 

 
١٠٦

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

يظهــر مــن الجــدول الــسابق أن المتوســطات الحــسابية إلجابــات أفــراد العينــة عــن          

حيـث كــان أعالهـا للفقــرة    ،) ٣٫٨٩-٣٫٥٠( بــين تراوحـت فقـرات مجــال مخـاطر التــشغيل   

ــدة مــن شــأنها تخفــيض التكــاليف         ) "٧( ــة جدي ــات تمويلي ــى ابتكــار آلي يعمــل المــصرف عل

،  بدرجـة تقيـيم مرتفعـة     "  التبادل من خالل شـبكة اإلنترنـت        :اإلجرائية ألعمال قائمة، مثل   

يــسعى المـــصرف إلـــى تطــوير ورفـــع كفــاءة األجهـــزة فـــي    " )٥(بينمــا كـــان أدناهــا للفقـــرة   

، وهــذا مـا يتماشــى مـع منطــق تطــور وتقـدم العمــل فــي    بدرجــة تقيـيم متوســطة " لمـصرف ا

ــوجي       ــة التكــاليف    ،الجهــاز المــصرفي فــي ظــل التطــور العلمــي والتكنول ــى تدني ــذي أدى إل ال

التــشغيلية واإلداريــة واإلجرائيــة، لتحقيــق المزيــد مــن األربــاح بــسرعة تفــوق االعتمــاد علــى 

 رفية بالطرق التقليديةتطوير ورفع كفاءة األجهزة المص

ــة     و ــة الماليـ ــين تطبيـــق الهندسـ ــة بـ ــصائية للعالقـ ــة اإلحـ ــى األهميـ  وإدارة ، للتعـــرف علـ

علـى مجـاالت   ) One Sample T-test( تـم تطبيـق اختبـار    ،المخاطر في المـصارف اإلسـالمية  

 . يوضح ذلك التالي، )٦(رقم جدول و،  الدراسة واألداة ككل

 )٦(رقم جدول 

 )One Sample T-test(ار نتائج تطبيق اختب

  واألداة ككل، على مجاالت الدراسة

 المتوسط الحسابي المجال
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم
T 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 مرتفعة ٠٫٤٣ ٣٫٨٠ مخاطر السيولة
٩٫٨
٩ 

٠٫٠٠ ٢٧ 

 ٠٫٠٠ ٢٧ ٤٫١٩ متوسطة ٠٫٥١ ٣٫٤٠ االئتمانمخاطر 

 مرتفعة ٠٫٦١ ٣٫٧٤ مخاطر التشغيل
٦٫٤
٦ 

٠٫٠٠ ٢٧ 

 ٠٫٠٠ ٢٧ ١٠٫١٤ متوسطة ٠٫٣٢ ٣٫٦٢ األداة ككل

 :يظهر من الجدول السابق ما يلي
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 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 والعالمـة المعياريـة     ، )٠٫٠٥ ≤ α(وجود عالقة هامة إحصائياً عند مـستوى الداللـة           -١

،   ومخاطر السيولة مـن وجهـة نظـر أفـراد عينـة الدراسـة              ، بين تطبيق الهندسة المالية   ) ٣(

 كمـا بلـغ     ، وهي قيمة دالـة إحـصائياً      ،) ٩٫٨٩(لمجال مخاطر السيولة    ) T(بلغت قيمة   حيث  

 .بدرجة تقييم مرتفعة) ٣٫٨٠(المتوسط الحسابي 

ــى تــوفير           ــدائم للمــصارف اإلســالمية عل وربمــا يعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى الحــرص ال

بالتزاماتهـا  السيولة ، ففي حالة عدم وجود السيولة، فإن هذه المـصارف تعجـز عـن الوفـاء          

،  القــروض بفوائــد ال تجــوز فــي الــشريعة اإلســالمية  الماليــة عنــدما تــستحق األداء، وبمــا أن  

 ال تـسطيع المـصارف اإلسـالمية أن تقتـرض أمـواالً لمقابلـة متطلبـات الـسيولة عنـد                    وبالتالي

 ،ســميةإلتــسمح ببيــع الــديون إال بقيمتهــا اال الــشريعة اإلســالمية إلــى أن ضــافة باإل ،الحاجــة

 .)١(لهذا ال يتوفر للمصارف اإلسالمية خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على الدين

 المـصارف  فـي   االئتمانيةالعملية إدارة كفاءةإلى ) ٢٠٠٧أبو كمال، (وأشارت دراسة 

 المحفظـة  فـي  المحتملـة  للخـسائر  الماليـة  المخصـصات  وكفايـة  فـي فلـسطين،   العاملـة 

 محفظـة  مـن  عاليـة  نـسبة  معالجـة  في المصارف معظم جاح، ون المصارف في االئتمانية

 النقـد  سـلطة  تـضعها  التـي  اإللزاميـة  بالـضوابط والقواعـد   قيـد والت ، المتعثـرة  الـديون 

 االئتمانيـة  التركـزات   قواعـد  :مثـل  ،االئتمـان  مخـاطر  حـدة  تخفيـف  أجـل  مـن ، للمـصارف 

 .الصلة ذوي من اإلقراض مخاطر من للحد  ،التحوط وحدود،

 والعالمـة المعياريـة     ،)٠٫٠٥ ≤ α(قة هامـة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة            وجود عال  -١

 مـن وجهـة نظـر أفـراد عينـة الدراســة،      االئتمــان ومخـاطر  ،بـين تطبيـق الهندسـة الماليـة    ) ٣(

كمـا بلـغ     ،وهـي قيمـة دالـة إحـصائياً         ،  )٤٫١٩ (االئتمـان لمجـال مخـاطر     ) T(حيث بلغـت قيمـة      

 .قييم متوسطةبدرجة ت) ٣٫٤٠(المتوسط الحسابي 

                                     
مرجـع  ، ليـل قـضايا فـي الـصناعة الماليـة اإلسـالمية           تح: إدارة المخـاطر   ،  أحمـد  ،بيبوح ،  اهللا خان، طارق )   (١

  .٦٤سابق، ص



 

 
١٠٨

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

وربمـا يعـود الـسبب فـي ذلـك إلـى أن مخـاطر اإلئتمـان ليـست متعلقـة بـشكل مباشـر             

بالمصرف، وإنما تتعلـق بعجـز، أو تخلـف العمـالء عـن الـدفع ، وبالتـالي يتولـد عـن العجـز فـي                          

 .)١( إلى الطرف المقابلممول أو جزئية ألي مبلغ ، خسارة كليةالسداد

والعالمـة المعياريـة     ،) ٠٫٠٥ ≤ α(مـستوى الداللـة     وجود عالقة هامة إحصائياً عند       -٢

،  خاطر التشغيل مـن وجهـة نظـر أفـراد عينـة الدراسـة      م و ،بين تطبيق الهندسة المالية   ) ٣(

كمـا بلـغ    ، وهي قيمة دالة إحصائياً      ، )٦٫٤٦(لمجال مخاطر التشغيل    ) T(حيث بلغت قيمة    

 .بدرجة تقييم مرتفعة) ٣٫٧٤(المتوسط الحسابي 

ود السبب في ذلـك إلـى أن مخـاطر التـشغيل مـن ضـمن المخـاطر التـي تواجـه              وربما يع 

 ، المــوارد البــشرية الكافيــةالمــصارف اإلســالمية، حيــث تتعلــق هــذه المخــاطر بعــدم تــوفر  

 طبيعة أعمال المصارف     ، كما أن   والمدربة تدريباً كافياً للقيام بالعمليات المالية اإلسالمية      

ــا مـــن  تختلـــف اإلســـالمية  ــا ال تناســـبها بـــرامج الحاســـب اآللـــي   عـــن غيرهـ المـــصارف، فربمـ

 .)٢( التي تستخدمها المصارف التقليدية، فرة في السوقاالمتو

والعالمـة المعياريـة     ،) ٠٫٠٥ ≤ α(وجود عالقة هامة إحصائياً عند مـستوى الداللـة           -١

وإدارة المخــاطر ككــل مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة        ،بــين تطبيــق الهندســة الماليــة    ) ٣(

كمـا بلـغ    ،وهـي قيمـة دالـة إحـصائياً          ،) ١٠٫١٤(لـألداة ككـل     ) T(، حيث بلغت قيمة      سةالدرا

 .بدرجة تقييم متوسطة) ٣٫٦٢(المتوسط الحسابي 

بـين  ) ٠٫٠٥ ≤ α(مما سبق يتبين وجود عالقة ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                

بالتـالي تقبـل الفرضـية    و ،  وإدارة المخاطر فـي المـصارف اإلسـالمية     ،تطبيق الهندسة المالية  

 .األولى للدراسة

                                     
  .١٩٧ ص، مرجع سابق ، إدارة المخاطر ،  عبد العال طارقحماد،)   (١
 .٣١٨ ص، مرجع سابق ، مدخل حديث: إدارة المصارف اإلسالمية ، وعقل، سعيد ،عريقات، حربي )   (٢



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠٩

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

أن الـــصكوك اإلســـالمية تواجـــه  إلـــى )١( )٢٠١١،ايـــبغبوخـــاري و (وقـــد أشـــارت دراســـة

مجموعــة مــن المخــاطر كغيرهــا مــن االســتثمارات الماليــة كمخــاطر الــسيولة، ومخــاطر       

عــة ، كمــا أظهــرت النتـائج أن الهندســة الماليــة تــوفر مجمو االئتمانيــةالتـشغيل، والمخــاطر  

تقنيـات الـرهن    و إلدارة ومواجهـة هـذه المخـاطر كـسياسة التنويـع،             ،من التقنيات واآلليـات   

 .الرقابـة الماليـة   والتحـوط باسـتخدام المـشتقات اإلسـالمية،         والتـأمين التبـادلي،     ووالكفالة،  

كفــاءة الهندســة الماليــة اإلســالمية حيــث قــدمت    علــى )٢()٢٠١٠ ،النعيمــي( دراســةوتؤكــد 

التمويلية بطريقة مبتكرة، فقدمت منتج االسـتجرار المـوازي كبـديل عـن            بعض المنتجات   

، وقـــدمت منـــتج تـــسييل الـــديون باألســـهم كبـــديل عـــن التمويـــل   حـــساب الجـــاري مـــدين

أن هنـاك مجموعـة   ،على )٣ ()٢٠٠٥(سة العالونة    كما تؤكد درا   .بواسطة حسابات العمالء  

 بيـع العربـون،   :رف اإلسـالمية مثـل    من األساليب المناسبة للتعامل مـع المخـاطر فـي المـصا           

ــاوني،        ــأمين التعـ ــة، والتـ ــود الموازيـ ــشرط، والعقـ ــار الـ ــزم، وخيـ ــد الملـ ــد، والوعـ ــد التوريـ وعقـ

 أيـضاً أن المـصارف اإلسـالمية        تؤكـد و. ، وكفاية رأس المال    والضمانات الشخصية والعينية  

ه الكفـــاءة العاملــة فــي األردن ذات كفــاءة عاليـــة فــي إدارتهــا للمخــاطر، وقـــد تمثلــت هــذ        

، وذلـــك باتبـــاع مجموعـــة مـــن  بحرصـــها علـــى إبقـــاء أدائهـــا المـــالي علـــى أحـــسن مـــا يـــرام 

 IIوأخـذاً بمقترحـات بـازل       ،   وتنفيذ أوامر السلطات الرقابيـة التابعـة لهـا         ،السياسات المالية 

ــا كــــذلك عــــن التوظيــــف بــــصيغ ذات مخــــاطر عاليــــة   ، فــــي كفايــــة رأس المــــال  وابتعادهــ

                                     
 المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية وأثر األزمة        آليات الهندسة  ، ، لحلو وغايب، وليد   بوخاري)   (١

 الملتقــى الــدولي ، ، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية الماليــة علــى ســوق الــصكوك اإلســالمية
 .)٢٠١١( ،األول لمعهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 غيـر  دكتـوراه  رسالة ، ية ودورها في تمويل رأس المال العامل     الهندسة المالية اإلسالم   ، النعيمي، يحيى )   (٢
 . )٢٠١٠(،   جامعة اليرموك، ، إربد منشورة

،   منـشورة  رسالة ماجستير غيـر      ، )حالة األردن (إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية       ، ، رانية العالونة)   (٣
 . )٢٠٠٥ (، جامعة اليرموك ، إربد



 

 
١١٠

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 أو االســـتثمار ،والتركيـــز علـــى صـــيغ المرابحـــات لآلمـــر بالـــشراء،  كالمــشاركة والمـــضاربة 

 .السلعي المخصص

 ،  حول العالقة بين تطبيق الهندسة المالية العينة آراء أفراد اختالف:الفرضية الثانية 

المؤهـل  والعمـر،  والجـنس،  (: عـزى لمتغيـرات    ي،وإدارة المخاطر في المـصارف اإلسـالمية     

 . )سنوات الخبرةوالعلمي، 

واالنحرافات المعياريـة  ،  تم استخراج المتوسطات الحسابية   الفرضإلجابة عن هذا    ل

  : واألداة ككـــل تبعـــاً لمتغيـــرات، إلجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن مجـــاالت الدراســـة 

 ح يوضــ، التــالي )٧(رقــم جــدول و، )ســنوات الخبــرة و،  المؤهــل العلمــي والعمــر، والجــنس، (

 .ذلك

 )٧(رقم جدول 

 واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة ،حسابية المتوسطات ال

 )سنوات الخبرةو،  المؤهل العلميوالعمر، والجنس،  ( : واألداة ككل تبعاً لمتغيرات،
مخاطر 
 السيولة

مخاطر 
 االئتمان

مخاطر 
 التشغيل

 األداة ككل

 المستوى المتغير
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 الجنس ٠٫٣٣ ٣٫٥٩ ٠٫٥٨ ٣٫٦٤ ٠٫٤٤ ٣٫٣٣ ٠٫٣٨ ٣٫٨٦ ذكر
 ٠٫٣١ ٣٫٧٤ ٠٫٦١ ٤٫١٠ ٠٫٦٩ ٣٫٦٧ ٠٫٥٧ ٣٫٥٨ أنثى 

 سنة ٣٠
 فأقل

٣٫٦٦ - ٣٫٨٦ - ٣٫٥٨ - ٣٫٦٠ - 

 ٠٫٣٩ ٣٫٨٧ ٠٫٦٥ ٤٫٠٤ ٠٫٦٧ ٣٫٩٨ ٠٫٤٢ ٣٫٦٣  سنة٣٥-٣١

 ٠٫١٨ ٣٫٤٨ ٠٫٤١ ٣٫٥٤ ٠٫١٩ ٣٫١٣ ٠٫٤٢ ٣٫٨٧  سنة٤٠-٣٦

 ٠٫٣٩ ٣٫٥٥ ٠٫٨٧ ٣٫٥٢ ٠٫٣٤ ٣٫٢٩ ٠٫٥١ ٣٫٨٧  سنة٤٥-٤١

 العمر

 ٠٫٢٩ ٣٫٦٤ ٠٫٤٠ ٤٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٢١ ٠٫٤٨ ٣٫٩٠ سنة ٤٦
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مخاطر 
 السيولة

مخاطر 
 االئتمان
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 التشغيل
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 فأكثر
 ٠٫٤٢ ٣٫٧١ ٠٫٧٦ ٣٫٨١ ٠٫٥٢ ٣٫٥٨ ٠٫٢٥ ٣٫٧٩ بكالوريوس

 ٠٫٢٧ ٣٫٥٤ ٠٫٥٥ ٣٫٥٥ ٠٫٥٩ ٣٫٣١ ٠٫٥٦ ٣٫٨١ ماجستير
المؤهل 
 العلمي

 ٠٫٢٤ ٣٫٦٤ ٠٫٣٠ ٤٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٢٨ ٠٫٤٥ ٣٫٨٢ دكتوراه

 ٥أقل من 
 سنوات

٠٫٢٨ ٣٫٥٧ ٠٫٥٨ ٣٫٧٥ ٠٫٥١ ٣٫٢٨ ٠٫٤٦ ٣٫٨١ 

١٠-٥ 
 سنوات

٠٫٣٩ ٣٫٦٦ ٠٫٥٦ ٣٫٧٠ ٠٫٦٩ ٣٫٥٧ ٠٫٤٢ ٣٫٧٤ 
سنوات 
 الخبرة

سنوات ١٠
 فأكثر

٠٫٣٣ ٣٫٦٣ ٠٫٧٢ ٣٫٧٧ ٠٫٢٧ ٣٫٣٦ ٠٫٤٥ ٣٫٨٥ 

يظهر من الجدول السابق أن هنـاك فـروق ظاهريـة بـين إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة           

المؤهـل العلمـي،    والعمـر،   والجـنس،   (: واألداة ككل تبعاً لمتغيـرات     ،عن مجاالت الدراسة    

ــاين  تــم تطبيــق ، ، ولمعرفــة الداللــة اإلحــصائية لهــذه الفــروق   )ســنوات الخبــرة و  تحليــل التب

 ،ئتمــــاناإلمخــــاطر و،  مخــــاطر الــــسيولة(علــــى مجــــاالت الدراســــة ) MANOVA( المتعــــدد

ــشغيل و ــاطر التـ ــرات ) مخـ ــاً للمتغيـ ــنس،  ( :تبعـ ــر، والجـ ــي،  والعمـ ــل العلمـ ــنوات والمؤهـ سـ

علـــى األداة ككـــل تبعـــاً ) ٤ -way ANOVA(، وتطبيـــق تحليـــل التبـــاين الربـــاعي )الخبـــرة

) ٩(و) ٨(ي جــدولو،  ) ســنوات الخبــرة و،  المؤهــل العلمــي وعمــر، الو،  الجــنس ( :للمتغيــرات

 . يوضحان ذلك ،التاليين 



 

 
١١٢

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 )٨ ( رقمجدول

 ) way ANOVA -٤(نتائج تحليل التباين الرباعي 

 )سنوات الخبرةو،  المؤهل العلميوالعمر، و،  الجنس( على األداة ككل تبعاً للمتغيرات

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متو
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٧٩ ٠٫٠٨ ٠٫٠١ ١ ٠٫٠١ الجنس

 ٠٫٤٧ ٠٫٩٢ ٠٫١١ ٤ ٠٫٤٣ العمر

 ٠٫٧٨ ٠٫٢٦ ٠٫٠٣ ٢ ٠٫٠٦ المؤهل العلمي

 ٠٫٨٣ ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٢ ٠٫٠٤ سنوات الخبرة

   ٠٫١٢ ١٨ ٢٫٠٨ الخطأ

    ٢٧ ٢٫٨٥ المجموع

ئية عنـد مـستوى الداللـة       يظهر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحـصا          

)α≥بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن األداة ككـل تبعـاً             )  ٠٫٠٥

، حيث كانت جميع قيم     ) سنوات الخبرة ولمؤهل العلمي،   واالعمر،  والجنس،   (:لمتغيرات

)F (   لألداة ككل تبعاً لمتغيرات :)  ،غير ) ةسنوات الخبرو،  المؤهل العلمي والعمر،  والجنس

 .دالة إحصائياً

 )٩(رقم جدول 

 مخاطر السيولة(على مجاالت الدراسة ) MANOVA( نتائج تطبيق تحليل التباين المتعدد

المؤهل والعمر، و،  الجنس(تبعاً للمتغيرات )  مخاطر التشغيلو، االئتمان مخاطر و

 ) سنوات الخبرةوالعلمي، 

 المجال المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫١٣ ٢٫٥٧ ٠٫٥٧ ١ ٠٫٥٧ مخاطر السيولة

 الجنس ٠٫٥٧ ٠٫٣٣ ٠٫٠٦ ١ ٠٫٠٦ االئتمانمخاطر 
 ٠٫٦٩ ٠٫١٧ ٠٫٠٧ ١ ٠٫٠٧ مخاطر التشغيل

 العمر ٠٫٧٦ ٠٫٤٧ ٠٫١٠ ٤ ٠٫٤٢ مخاطر السيولة
 ٠٫١٠ ٢٫٣٠ ٠٫٤٥ ٤ ١٫٧٩ االئتمانمخاطر 
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 المجال المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٨٦ ٠٫٣٢ ٠٫١٣ ٤ ٠٫٥٣ مخاطر التشغيل

 ٠٫٧٩ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥ ٢ ٠٫١١ مخاطر السيولة

 ٠٫٩٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢ ٢ ٠٫٠٤ االئتمانمخاطر 
المؤهل 
 العلمي

 ٠٫٥٢ ٠٫٦٨ ٠٫٢٨ ٢ ٠٫٥٥ مخاطر التشغيل

 ٠٫٨٦ ٠٫١٥ ٠٫٠٣ ٢ ٠٫٠٧ مخاطر السيولة

 ٠٫٩١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٢ ٢ ٠٫٠٤ االئتمانمخاطر 
سنوات 
 الخبرة

 ٠٫٥٧ ٠٫٥٨ ٠٫٢٤ ٢ ٠٫٤٧ مخاطر التشغيل

   ٠٫٢٢ ١٨ ٤٫٠٢ مخاطر السيولة

 الخطأ   ٠٫١٩ ١٨ ٣٫٤٩ االئتمانمخاطر 
   ٠٫٤١ ١٨ ٧٫٣٤ مخاطر التشغيل

    ٢٧ ٤٫٩٩ مخاطر السيولة

 المجموع    ٢٧ ٦٫٩٦ االئتمانمخاطر 
    ٢٧ ٩٫٩٢ مخاطر التشغيل

 ية عنـد مـستوى الداللـة      يظهر من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائ          

)α≥بين المتوسطات الحـسابية إلجابـات أفـراد عينـة الدراسـة عـن جميـع مجـاالت                 )  ٠٫٠٥

، حيـث    ) سـنوات الخبـرة   و،   المؤهل العلمي والعمر،  و،   الجنس ( :متغيراتل تبعاً ل  ، الدراسة

 العمــر،و،  الجــنس(: لمجــاالت الدراســة تبعــاً للمتغيــرات الشخــصية ) F(كانــت جميــع قــيم 

 . غير دالة إحصائياً ،) سنوات الخبرةو،  المؤهل العلميو

العالقـة بـين تطبيـق    العينـة حـول    يتبين عـدم وجـود اخـتالف فـي آراء أفـراد      ،مما سبق 

،  الجــنس ( تعــزى لمتغيــرات ، وإدارة المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية   ، الهندســة الماليــة 

 .تالي ترفض الفرضية الثانيةبالو،  ) سنوات الخبرةو،  المؤهل العلميو،  العمرو

وربما يعود السبب في ذلك إلـى إدراك أفـراد عينـة الدراسـة ألهميـة تطبيـق الهندسـة                     

 ، ومخـاطر االئتمــان  ،مخـاطر الــسيولة  (الماليـة فـي المــصارف اإلسـالمية ، لتجنــب المخـاطر     

، وأثــر ذلــك علــى مــستوى أداء المــصرف ، بغــض النظــر عــن اخــتالف      ) ومخــاطر التــشغيل 

 .غيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسةالمت



 

 
١١٤

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 :الخاتمة

 ونوجزهـا  ،تشتمل الخاتمة على مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحـث             

 :بما يلي

 :لقد توصل الباحث إلى أهم النتائج اآلتية : النتائج  : أوال 

يــــق  بــــين تطب)٠٫٠٥ ≤ α(وجــــود عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى الداللــــة -١

 .الهندسة المالية، ومخاطر السيولة

 بــــين تطبيــــق )٠٫٠٥ ≤ α(وجــــود عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى الداللــــة -٢

 .الهندسة المالية، ومخاطر االئتمان

 بــــين تطبيــــق )٠٫٠٥ ≤ α(وجــــود عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى الداللــــة -٣

 .الهندسة المالية، ومخاطر التشغيل

 بــــين تطبيــــق )٠٫٠٥ ≤ α(ة إحــــصائية عنــــد مــــستوى الداللــــةوجــــود عالقــــة ذات داللــــ -٤

 .الهندسة المالية، ومخاطر التشغيل

عدم وجود اختالف في آراء أفراد العينة حول العالقة بين تطبيق الهندسة الماليـة،       -٥

ــر، : وإدارة المخطــــر فــــي المــــصارف اإلســــالمية، تعــــزى لمتغيــــرات   الجــــنس، والعمــ

 .والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة 

 :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي :  التوصيات: انيا ث

إنشاء وحدة إدارية خاصـة بالبحـث والتـدريب تهـتم بدراسـة وتحليـل المخـاطر فـي                    .١

 . وايجاد الحلول المناسبة لها،المصارف اإلسالمية 

التــي تطبــق علــى ،  دوليــة أمكانــت محليــةأأن تتوافــق التــشريعات والمعــايير ســواءً  .٢

 معيــار خــصوصاســالمية مــع طبيعــة وخــصائص المــصارف اإلســالمية،    اإللمــصارف ا

 .   كفاية رأس المال، والمعايير المتعلقة بالرقابة، والمخصصات

لتمكينهــا مــن فهــم وتحديــد   ، ســالميةإل امــصارفتفعيــل دور إدارة المخــاطر فــي ال  .٣

 .دنى حد ممكنأ، وتقليلها إلى  وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة
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مخـاطر الـسيولة   : ( المصارف اإلسالمية على وجود إدارة متخصصة لكل من  حرص .٤

، تعمل كل إدارة بمعزل عـن األخـرى علـى         ) ، ومخاطر االئتمان ، ومخاطر التشغيل       

تحديـــد، وقيـــاس ومراقبـــة تلـــك المخـــاطر، ثـــم وضـــع الخطـــط الالزمـــة لمواجهتهـــا   

 .ومعالجتها 

إلســالمية تتعلــق بالهندســة   عقــد نــدوات ودورات ومــؤتمرات لمــوظفي المــصارف ا    .٥

 .المالية وأدواتها ودورها في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

 

@    @    @ 



 

 
١١٦

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 المراجعر والمصاد قائمة
 :العربية : أوال 

 مـــؤتمر دور. المخـــاطر التـــي تواجـــه اســـتثمارات المؤســـسات المـــصرفية اإلســـالمية ، أبــو زيـــد، محمـــد  -١

 .، جامعة الشارقة)٩/٥/٢٠٠٢-٧(،  في االستثمار والتنميةالمؤسسات المصرفية اإلسالمية 

دراسة ": بازل"اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية  ، أبو كمال، ميرفت -٢

 ). ٢٠٠٧ (، الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير، غزة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين ، 

 شبكة  ،  واشنطن، دليل عملي لمؤسسات التمويل األصغر: تحسن الضبط الداخلي ، بيونكم أنيتا، -٣

 .) ٢٠٠٠ (،١ل تقني رقمي، دلاألصغرويل مالت

آليـات الهندسـة الماليـة كـأداة إلدارة مخـاطر الـصكوك اإلسـالمية وأثـر                  ، ، لحلو وغايب، وليـد    بوخاري -٤

 ، مهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الـــشعبية، الج الماليـــة علـــى ســـوق الـــصكوك اإلســـالمية األزمـــة

 ).٢٠١١( ،وعلوم التسيير الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية التجارية

 ). ٢٠٠٣ (،الدار الجامعية : اإلسكندرية. إدارة المخاطر ،  عبد العال طارقحماد، -٥

ورقـة   . الـصناعة الماليـة اإلسـالمية      تحليـل قـضايا فـي     : إدارة المخـاطر   ،  أحمـد  ،بيبوح  اهللا خان، طارق  -٦

، المملكـة العربيـة     للتنميـة   ، البنـك اإلسـالمي       المي للبحـوث والتـدريب    سـ  اإل ، المعهـد  ٥مناسبات رقـم    

 .  ٢٢٤-١ ص  ، )٢٠٠٣ (،  جدة ،السعودية

 منشأة :، االسكنرية  منهج علمي وتطبيق عملي–قياس وإدارة المخاطر بالبنوك     ،، سمير الخطيب -٧

 . )٢٠٠٥ ( ، فالمعار

 ).١٩٩٨ (، للنشر والتوزيع  دار وائل: عمان.مبادئ االستثمار المالي والحقيقي  ،  زياد،رمضان -٨

 ).٢٠٠٠( ،  للنشر والتوزيع دار وائل: عمان.االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، رمضان، زيادة -٩

 ).٢٠٠١ (، ية للعلوم المالية والمصرفيةباألكاديمية العر :عمان .الهندسة المالية  ، أسعدرياض،  -١٠

 د مجلـة االقتـصا    ، مـستقبليات مقترحـة متوافقـة مـع الـشريعة          ،  الـرحيم عبـد الحميـد      عبـد الساعاتي،   -١١

 .٦٥-٣٠ ص،) ١٩٩٩(، ١١اإلسالمي، المجلد
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لكــة ، المم  المــؤتمر العــالمي الثالــث لالقتــصاد اإلســالمي، مخــاطر التمويــل اإلســالمي ، ، علــيالــسالوس -١٢

 ).٢٠٠٥ (،  جامعة أم القرى، العربية السعودية

 ماجستيررسالة . المخاطر الناتجة عن السيولة في البنوك اإلسالمية في األردن ، ، سوسنالسعدي -٣١

 ).٢٠١٠(،   جامعة اليرموك، ، إربد غير منشورة

 :اإلســكندرية .مينظريــات فــي المـنهج اإلســال : صــناعة الهندســة الماليـة  ، الـسويلم، ســامي إبـراهيم   -٤١

 ).٢٠٠٠ (، مركز البحوث

-١  ص ،)٢٠٠٢ (،٢٦٩، عـدد     ، جويليـة    مجلة البورصة المـصرية    ،فن إدارة المخاطر   ،  نشأت  العزيز، عبد -١٥

٤٠. 

دار وائــل : ، عمــان١ ط، مــدخل حــديث: إدارة المــصارف اإلســالمية ، وعقــل، ســعيد ،عريقــات، حربــي  -١٦

 ).٢٠١٠( ، والتوزيع للنشر

 رســـالة ماجـــستير غيـــر ، )حالـــة األردن(إدارة المخـــاطر فـــي المـــصارف اإلســـالمية   ، ، رانيـــةعالونـــةال -١٧

 . )٢٠٠٥ (، جامعة اليرموك ، ،  إربد منشورة

  ،عمــاد الــدين للنــشر والتوزيــع : ، عمــان١ط. إدارة المخــاطر فــي المــصارف اإلســالمية  ، رانيــة العالونــة، -١٨

)٢٠٠٩. ( 

دراسة تطبيقية آلثارها : المعوقات الخارجية للمصارف اإلسالمية ، عبد السالم، إسماعيل  العماوي -١٩

 . )٢٠٠٣(،   جامعة اليرموك، ، إربد  رسالة ماجستير غير منشورة.على البنك اإلسالمي األردني

االقتـــصاد :  مجلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز، الهندســـة الماليـــة اإلســـالمية ، قنـــدوز، عبـــد الكـــريم -٢٠

 .٤٦-٣ ص  ، )٢٠٠٧(،  )٢ (٢٠ي، مجلد اإلسالم

مؤســسة : ، بيــروت١ط. الهندســة الماليــة اإلســالمية بــين النظريــة والتطبيــق     ، قنــدوز، عبــد الكــريم   -٢١

 ).٢٠٠٨ (، الرسالة ناشرون

 صـندوق النقـد     .رة في الرقابة على البنوك وإدارة المخـاطر       صر أساسية ومعا  طأ ، إبراهيم ،الكراسنة -٢٢

 .٣٨-٣٦ ص، ، مارس) ٢٠٠٦ (، ، أبو ظبي سياسات االقتصاديةالعربي، معهد ال

 ).١٩٩٩( ،مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرية، صات والهندسة الماليةرالبو ، فريد النجار، -٢٣



 

 
١١٨

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 دكتـوراه  رسـالة  ، الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في تمويل رأس المال العامـل        ، النعيمي، يحيى  -٢٤

 . )٢٠١٠(،  جامعة اليرموك ، ، إربد غير منشورة

ــدي،  -٢٥ ــر هن ــراهيممني الهندســة الماليــة باســتخدام التوريــق    : ث فــي إدارة المخــاطر يالفكــر الحــد  ، إب

 ).٢٠٠٣ (،  منشأة المعارف: اإلسكندرية،والمشتقات

 

@    @    @ 
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 )االستبانة(ملحق الدراسة 
 

 .......، أختي الموظفة أخي الموظف

 ...تحية طيبة وبعد

الهندســـة الماليـــة ودورهـــا فـــي إدارة المخـــاطر فـــي : وم الباحـــث بدراســـة بعنـــوان يقـــ

، لذا أرجو التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة التاليـة بوضـع إشـارة              المصارف اإلسالمية 

)х (علمـــا بـــأن إجابـــاتكم  مقابـــل كـــل فقـــرة تحـــت مـــا يناســـبها مـــن البـــدائل الموضـــوعة ،

 .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

 ....                                                        شاكراً لكم تعاونكم

 :المعلومات الشخصية

 : الجنس

 أنثى    ذكر           

 :العمر

  سنة٣٥-٣١    سنة فأقل٣٠  

  سنة٤٥-٤١    سنة٤٠-٣٦  

  سنة فأكثر٤٦  

 : المؤهل العلمي

 دكتوراه            ماجستير           بكالوريوس    دبلوم       

 : سنوات الخبرة

 سنوات فأكثر١٠               سنوات١٠-٥               سنوات  ٥أقل من          



 

 
١٢٠

 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 .مخاطر السيولة: أوالً

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

فق موافق
موا

 
طة
س
متو

جة 
در
ب

 

فق
موا

ير 
غ

 
 

غير 
 موافق
 بشدة

١ 
ــ ــة المـــ دتعـ ــا الجهـ سؤولة عـــن  اإلدارة العليـ

واإلجــراءات المناســبة  ،وضــع الــسياسات  
 .الخاصة بإدارة مخاطر السيولة

     

٢ 

يقـــــــوم المـــــــسؤول عـــــــن إدارة الـــــــسيولة 
بالمـــــصرف مراجعـــــة القـــــرارات الخاصـــــة    

 لتفــــــادي فــــــائض ، باحتياجــــــات الــــــسيولة
 .السيولة أو نقصانها

     

٣ 

تــوفر آليــات تحكــم داخليــة فــي المــصرف      
بحيث تكون هـذه   ،إلدارة مخاطر السيولة   

ــة الداخليــة       ــات جــزءاً مــن نظــام الرقاب اآللي
 .الذي يتبعه المصرف

     

٤ 

ــوفر نظــام للمعلومــات مالئــم الســتخراج     ت
ــستقلة   ــة ومـ ــارير منتظمـ ــساعد فـــي  ، تقـ  تـ

 ، معرفـــــــة مـــــــدى االلتـــــــزام بالـــــــسياسات 
 .واإلجراءات الخاصة بإدارة السيولة

     

٥ 
تحـــدث مخـــاطر الـــسيولة نتيجـــة صـــعوبات 

حصول على أموال نقدية بتكلفة معقولة      ال
 .إما باالقتراض أو ببيع األصول

     

٦ 
تشكل مخاطر السيولة أبرز المخاطر التي      
ــن     ــي مــ ــالمية التــ ــصارف اإلســ تعتــــرض المــ

 .الممكن أن تؤدي إلى اإلفالس
     

٧ 
ــاليب   تفـــــضل المـــــصارف اإلســـــالمية األســـ
ــاع عامــــل      ــي تمتــــاز بارتفــ ــتثمارية التــ االســ

 .انخفاض نسبة المخاطرة و، الضمان
     

      التوريـق  يعمـل المـصرف علـى اسـتخدام     ٨
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 الفقرة م
موافق 
 بشدة

فق موافق
موا

 
طة
س
متو

جة 
در
ب

 

فق
موا

ير 
غ

 
 

غير 
 موافق
 بشدة

 ضــد للتحــوط أساسـية  كاسـتراتيجية 

 .مخاطر السيولة

٩ 

يعمل المصرف علـى ابتكـار حلـول جديـدة          
ــة، مثـــل   ــإلدارة التمويليـ إدارة الـــسيولة أو : لـ

الـــديون، أو إعـــداد صـــيغ تمويليـــة لمـــشاريع  
 .المشروعمعيّنة تالئم الظروف المحيطة ب

     

١٠ 

ــى االســـــتفادة مـــــن      ــل المـــــصرف علـــ يعمـــ
تغيرات األسـعار فـي أسـواق المـال الدوليـة           

 لزيادة العائـد    ،في تعديل محفظة االستثمار   
 .وخفض مخاطر السيولة
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 في المصارف اإلسالمية الهندسة المالية ودورها في إدارة المخاطر
 ))مع إشارة خاصة للمصارف اإلسالمية في األردن(( 
  حسن محمود عمري.د

 .االئتمانمخاطر : ثانياً

 الفقرة م
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غير 
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١ 
مجلــس اإلدارة الجهـة المــسؤولة عــن  يعتبـر  

ــراءات    ــداف والــــسياسات واإلجــ وضــــع األهــ
 .الخاصة بإدارة مخاطر االئتمان

     

٢ 
ــة سياســـــات    ــتم مجلـــــس اإلدارة بمراجعـــ يهـــ

حتـــى   ، وإجـــراء التعـــديالت المالئمـــة   ،االئتمـــان 
تتوافق هذه السياسات مـع التغيـرات الجوهريـة         

 .في البيئة الداخلية والخارجية للمصرف
     

٣ 
ــا بتطبيــــق   ــزم اإلدارة العليــ ــتراتيجيةتلتــ  اســ

ــا مـــن  االئتمـــانإدارة مخـــاطر   الموافـــق عليهـ
ــوير    ــضاء مجلـــــــس اإلدارة، وتطـــــ قبـــــــل أعـــــ

 .السياسات االئتمانية للمصرف
     

٤ 
تلتــــــزم اإلدارة التنفيذيــــــة بــــــسياسات إدارة 

ــان  ــاطر االئتمــ ــددها مجلــــس   ، مخــ ــي يحــ  التــ
 .اإلدارة

     

٥ 
 للحــد مـــن   ،د تنظيميـــةيــضع المـــصرف قواعــ  

التركـــز لمقتـــرض واحــــد حـــسب المنــــاطق    
 .والقطاعات االقتصادية، الجغرافية

     

 للحــد مـــن   ،يــضع المـــصرف قواعــد تنظيميـــة   ٦
      .ارتفاع تكلفة التمويل

، يضع المصرف أدلة إجراءات عمل للتمويـل         ٧
      .لضمان وجود أسس لمنح التمويل

وريــــــة يعمــــــل المــــــصرف علــــــى مراجعــــــة د  ٨
      . الممنوحة للعمالءاالئتمانيةللسقوف 

٩ 
ــارير الالزمــــة    ــدار التقــ ، يقــــوم المــــصرف بإصــ
، لضمان عدم وجود تجاوزات عن الـسقوف        

 .ومراقبة جودتها
     

يعمل المصرف على مراجعة دورية للحكـم        ١٠
      .االئتمانيةعلى كفاءة المحفظة 

١١ 
ــإدارة     ــون بــ ــذين يقومــ ــخاص الــ ــع األشــ يتمتــ

 والفنيـة   ، بالمهـارات اإلداريـة   االئتمانخاطر  م
 . بكفاءةاالئتمانالمطلوبة إلدارة مخاطر 

     

تــشكل دراســة الجــدوى االقتــصادية إحــدى      ١٢
       . للتخفيف من مخاطر االئتمان ،أبرز الطرق

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٣

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 .مخاطر التشغيل: ثالثاً
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١ 
 اإلدارة العليـا الجهـة المـسؤولة عـن          دتع

ــايي  ــع المعــ ــة  ر،وضــ ــات الخاصــ  والموجهــ
 .بإدارة مخاطر التشغيل

     

٢ 
ــشغيل    ــاطر التـــ ــشأ مخـــ ــن أن تنـــ ، يمكـــ

ــاء البــــشرية  ــة األخطــ  أو بــــسبب ، نتيجــ
 .النظم المتبعة أو التقنية

     

٣ 
ــوير دليـــــل مخـــــاطر    تعمـــــل اإلدارة علـــــى تطـــ

ــذ  ــشغيل الــ ــى توضــــيحات   التــ ــشتمل علــ ي يــ
 .لخطوات وطرق التشغيل في كل إدارة

     

٤ 

يمكـــــــن للمـــــــصرف أن يحـــــــصل علـــــــى  
المعلومـات الخاصــة بالمخـاطر المتعــددة   

ــي تــصدر عنــه    ،مــن التقــارير   والخطــط الت
 والتقارير الخاصة   ، تقارير المراجعة  :مثل

، بالرقابــــــة المــــــصرفية، وتقــــــارير اإلدارة  
  ،وخطــــط التــــشغيل ، وخطــــط العمــــل 
 .  ومعدالت الخطأ

     

٥ 
ــوير ورفـــــع    يـــــسعى المـــــصرف إلـــــى تطـــ

      كفاءة األجهزة في المصرف 

٦ 
يعمل المصرف على ابتكـار أدوات ماليـة       

لتفـادي  ،   االئتمـان بطاقات  : ، مثل    جديدة
 مخاطر التشغيل

     

٧ 

يعمـــــل المـــــصرف علـــــى ابتكـــــار آليـــــات  
تمويليـــة جديـــدة مـــن شـــأنها تخفـــيض     

: ة ألعمال قائمة، مثل     التكاليف اإلجرائي 
 .التبادل من خالل شبكة اإلنترنت

     

@    @    @ 

 









 

 
 
 
 

الضغوط والحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة 
 من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياً

 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيد أحمد محمد الوكيل.د
 رئيس وحدة الخدمات النفسية ومعامل علم النفس

 ز جامعة الملك عبد العزي-كلية التربية
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
الضغوط والحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال  

 )) عبر حضاريةفارقةدراسة (( المُعاقين ذهنياً
  سيد أحمد محمد الوكيل.د

 رئيس وحدة الخدمات النفسية ومعامل علم النفس
 ز جامعة الملك عبد العزي-كلية التربية

 
 :ملخص الدراسة

سـة التعـرف علـى طبيعـة الـضغوط والحاجـات النفـسية واالجتماعيـة التـي يُعـاني                    استهدفت هذه الدرا  
منها آباء وأمهات األطفال المُعـاقين ذهنيـاً فـي كـل مـن مـصر والـسعودية، والفـروق عبـر الحـضارية فـي هـذه                          

 :الضغوط والحاجات، وتكونت العينة من
 قين ذهنياً  من آباء وأمهات األطفال المُعا٢٠٠وتكونت من : العينة المصرية
  من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياً ٢٠٠ وتكونت من :العينة السعودية

 :وقد أكدت النتائج على أنه
 .توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهات العينة المصرية في الضغوط النفسية-١
 .ات العينة السعودية في الضغوط النفسيةتوجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمه-٢
 .توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهات العينة المصرية في الحاجات النفسية واالجتماعية-٣
 .توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهات العينة السعودية في الحاجات النفسية واالجتماعية-٤
 مـصر  فسية الواقعة على آباء المُعاقين ذهنياً في  كـلٍ مـن  توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط الن     -٥

 .والمملكة العربية السعودية
 مـصر  توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية الواقعة على أمهات المُعـاقين ذهنيـاً كـل مـن              -٦

 .والمملكة العربية السعودية
لتي يُعـاني منهـا آبـاء المُعـاقين ذهنيـاً           تُوجد فروق دالة إحصائياً في الحاجات النفسية واالجتماعية ا        -٧

 . مصر والمملكة العربية السعوديةفي  كل من
تُوجـد فـروق دالـة إحـصائياً فـي الحاجـات النفــسية واالجتماعيـة التـي يُعـاني منهـا أمهـات المُعــاقين            -٨

 . مصر والمملكة العربية السعوديةذهنياً في كل من
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣١

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :المقدمة
الطفـــل الـــسليم لـــه أهميـــة خاصـــة فـــي األســـرة فالوالـــدان يمنحانـــه الحـــب والحنـــان،    

واألخوة األكبر منه يجدون متعة من خـالل اللعـب والتـسلية معـه، وهـو فـي نعومـة أظـافره                     

يمأل المنزل بهجةً ومرحاً من خالل ابتساماته المـشرقة ونظراتـه البريئـة المُعبـرة عـن جـوٍ                   

 :قـال   واألسري الذي يشعر به هذا الطفل، ولقد صـدق اهللا تعـالي حـين   من الدفء الشخصي  

{ A B C D FE G H  I J  K L M N z   ــورة ســـ

 ٤٦الكهف اآلية 
وجديرٌ باإلشارة أن الفرد يعيش ضمن سلـسلة مـن الـنظم االجتماعيـة المختلفـة فـي                  

ــنظم جميعــاً تــسعى         ــى وإن كانــت هــذه ال ــىطبيعتهــا وتكنيكاتهــا وأهــدافها حت ــةٍ  غإل اي

ساميةٍ واحدةٍ أال وهي أن يكون الفرد إنساناً صالحاً، وتبرز أهمية األسرة مـن حيـث كونهـا     

ــوازن            ــة، وهــي تُمــارس دورهــا الطبيعــي فــي ظــل ت ــنظم االجتماعي تُمثــل أحــد أهــم هــذه ال

المتغيــرات والعناصــر التــي تُــساعدها علــى االنــسجام واالســتقرار الــذي يحــدث بــين جميــع  

ــدور      أفرادهــا، غيــر أن وجــ  ــشكل تحــدياً جديــداً ل ود اإلعاقــة لــدى أحــد أفــراد األســرة ربمــا يُ

األســرة ووظائفهــا المختلفــة، بــسبب تــأثر جميــع أفرادهــا بهــذا الحــدث، وبالتــالي تتــأثر فــي     

 هـو  ت والتغير في المشاعر واالتجاهـا Tensionالوقت ذاته أدوارهم الطبيعية ويُصبح التوتر  

 وعنـدما تُـدرك     (Marshak,et.al:1999,15-20).ألسـرة السمة األساسية السائدة لدى هذه ا     

ــد      ــرب قــدوم مولودهــا وولــي عهــدها الجدي ــىاألســرة قُ ــدين يقيمــان    إل ــدنيا فــإن الوال  هــذه ال

فــي  Daydreamsاألفــراح واالحتفــاالت، ويبــدأ كــل منهمــا فــي التمنــي وتبــدو أحــالم اليقظــة 

لطموحات حول طرق تربية    مُخيلتهما تجاه هذا الطفل، ويبدأ كل طرف في عقد اآلمال وا          

الطفل وتنشئته بالطريقة التي تُحقق ما يصبو إليه كل منهمـا، وتكـون المفاجـأة التـي تهـز                   

 الـدنيا   إلـى كيان الوالدين واألسرة بأكملها، خاصةً عندما يعلمان أن هذا المولـود الـذي قـدم                

ــر طبيعــي      يختلــف عــن بقيــة األطفــال مــن     وطــال شــوقهما نحــوه ســوف يكــون طفــالً غي

ومن هنا تبدأ الطموحات واألحالم واآلمال التي رسمها كل مـن           -إنه طفل مُعاق  -ولهمح
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 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

مـــن وجهـــة - وهـــمٍ وســـرابٍ إلـــىاألب واألم تأخـــذ طريقهـــا نحـــو التبخـــر ويتحـــول الحلـــم  

وتبــدأ الــصدمات والــصراعات واالحباطــات النفــسية تُالحقهــم وتُالزمهــم عبــر        -نظــرهم

 نطاق األسرة يُمثل عبئاً وضغوطاً نفـسيةً        سويعات حياتهم، ألن وجود طفل معاق داخل      

كبيرة عليهم سيتبعها المزيد مـن األعبـاء والـضغوط الماديـة واالجتماعيـة التـي سـتواجه               

أعــضائها فــي ســياق حيــاتهم اليوميــة، فــإذا كانــت تربيــة الطفــل الطبيعــي تُعتبــر مــسئوليةً   

لطفل علمٌ وفـنٌ يُـدرس    رعاية وعناية فائقة خاصةً بعد أن أصبحت تربية اإلىشاقة تحتاج   

في كليات التربية، فإن تربيـة الطفـل المعـاق تُعـد أكثـر صـعوبة ومـشقة مـن تربيـة الطفـل                        

العادي، فاألسر التي يُوجد بها طفل معوق يشوبها الكثير من مظاهر الـصراع واالضـطراب             

 الــــضغوط إلــــىوالــــضغوط النفــــسية التــــي تٌــــؤثر علــــى عمليــــة التربيــــة برُمتهــــا، وباإلضــــافة 

مشكالت النفسية الواقعة على كاهل األسر التي يُوجد بها أطفال مُعاقون فإن وجـود              وال

هؤالء األطفـال يُمثـل عبئـاً ماديـاً وطبيـاً واجتماعيـاً يقـع علـى عـاتق اآلبـاء ممـا يجعـل اآلبـاء                           

يُكابدون الكثير من الضغوط الواقعة عليهم ويُعانون في الوقت ذاته مـن نقـصٍ كبيـرٍ فـي                  

وبــالرغم مــن أن الكثيــر مــن    (Brinkman:1999,137) .ية واالجتماعيــةالحاجــات النفــس

األسر تُواجه قدراً كبيراً من الضغوط أثناء قيامها بعمليـة التربيـة ألبنائهـا، فـإن الكثيـر مـن                    

الدراسات واألبحاث اإلكلينيكيـة فـي ميـدان ذوي االحتياجـات الخاصـة قـد أكـدت علـى أن                    

 األسـر التــي يُوجـد بهـا طفــل مـن ذوي االحتياجــات     نـسبة هـذه الــضغوط تـزداد وترتفـع لــدى    

 والدراسات التـي أُجريـت فـي أمريكـا وبريطانيـا           (Meyer&Bailey:1993,181-209).الخاصة

قد أكدت على أن األسر التي يُوجد بهـا معـاقون فكريـاً تُعـاني مـن مـشكالتٍ واضـطراباتٍ                      

بـسبب المـشكالت التـي    فالكثير من األسر تتعطـل عـن العمـل         . وصراعاتٍ نفسيةٍ عديدةٍ  

 Social-Isolationيــــسببها طفلهــــم المعــــاق كمــــا أنهــــا تُعــــاني مــــن العزلــــة االجتماعيــــة  

، والدراسات األكثر حداثة والتي أُجريت Depressionب واالكتئا Stressوالضغوط النفسية   

 النفـسية يُعتبـر   تفي نطاق أسر المعاقين قد أكدت علـى أن انتـشار الـضغوط واالضـطرابا     

 وقــد تختلــف هــذه الــضغوط   (Emerson:2003,385)المميــزة لحيــاة أســر المعــاقين  الــسمة 
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والحاجــات بــاختالف الثقافــات والمجتمعــات، ومــن ثــم فــإن الحاجــة تبــدوا مُلحــةً إلجــراء       

ــر          ــى الفــروق عب ــر الحــضارية للتعــرف عل ــة عب ــد مــن الدراســات والبحــوث اإلكلينيكي المزي

جتماعيــة التــي يُعــاني منهــا آبــاء وأمهــات  الحــضارية فــي الــضغوط والحاجــات النفــسية واال 

المعاقين ذهنياً في كل من مصر والسعودية، من أجل الوقوف على طبيعـة هـذه الـضغوط                 

وتلك الحاجات، والوقوف على طبيعة الفروق عبـر الحـضارية فيهـا، وذلـك أمـالً فـي اقتـراح                    

فيف من حدة هذه أفضل التوصيات ووضع البرامج العالجية المُناسبة التي تُساهم في التخ    

 . الضغوط وتُلبي تلك الحاجات التي يُعانها منها آباء وأمهات المُعاقين ذهنياً

 مشكلة الدراسة
  عندما يُولد طفلٌ طبيعيٌ في األسرة فـإن الوالـدين يرعيانـه بـصورةٍ عاديـةٍ دون قلـقٍ أو                   

فـي الحيـاة   باعتبـار أنـه سـيأخذ مكانـه الطبيعـي      - فيمـا بعـد   -توترٍ أو خـوفٍ علـى مـستقبله         

مثلــه مثــل بقيــة أقرانــه مــن األطفــال الطبيعيــين فــي المجتمــع مــن حولــه، ولكــن عنــدما يُولــد 

سـواء فـور الـوالدة    -طفل مُعاقٌ أياً كانت درجة ونوع إعاقته ويكتشف الوالدان هـذا األمـر            

 فــإن مــشاعر األســرة نحــو طفلهــا تأخــذ فــي االضــطراب    -أو بعــدها بفتــرةٍ تطــول أو تقــصر 

دهور ويـشعر الوالـدان بالـصدمة التـي تتـراوح مـا بـين الـشك والـرفض المطلـق               والتحول والت 

ومـن المقـرر أن     . للتصديق بما آل إليه حال طفلهما الذي طال شوقهما وانتظارهمـا لقدومـه            

وجــود طفــل مُعــاق داخــل األســرة أيــاً كانــت طبيعــة ودرجــة إعاقتــه يــؤثر تــأثيراً بالغــاً علــى    

ود العديد مـن المـشكالت والـضغوط التـي تطفـو علـى              جهاز ونظام األسرة لتسببه في وج     

ــرة    ــان األسـ ــى كيـ ــى علـ ــة   (Sartawi&Smadi:1998,200)الـــسطح وتطغـ ــاوت درجـ وتتفـ

الضغوط واالضطراب واالرتباك الذي يُسيطر على أسرة الطفـل المعـاق مـن أسـرةٍ ألخـرى            

تبقـى حقيقـةً    ومن مجتمعٍ آلخر ومن ثقافةٍ ألخرى، ولكنه وبالرغم من هـذا التفـاوت إال أنـه                 

واحدةً وهى أن وجود طفل مُعـاق داخـل األسـرة يُمثـل الكثيـر مـن مـصادر التـوتر والـضغط                    

واالرتباك واإلحباط واالكتئاب الذي يُسيطر على مناحي الحياة وسائر أروقة هذه األسرة،            

 Denial واإلنكــــارTraumaوتتمثــــل االضــــطرابات النفــــسية للوالــــدين عندئــــذٍ فــــي الــــصدمة 



 

 
١٣٤

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

  والغــــضبDepression واالكتئــــابDespair واليــــأسFearوالخــــوف Shameوالخجــــل

Anger         التكيـف  إلىوالرفض التام لقبول والتسليم باألمر الواقع، وقد يتحول األمر فيما بعد 

إذن فوجود طفـل مُعـاقٌ يحمـل فـي طياتـه      . والتوافق وقبول األمر الواقع ولكن على مضض  

الـدين ويترتـب عنـه المعانـاة مـن الكثيـر            العديد من مصادر الضغوط الواقعة علـى كاهـل الو         

ــة  ــة دراســـة   . مـــن الحاجـــات النفـــسية واالجتماعيـ ــرة أضـــحت عمليـ وفـــي الـــسنوات األخيـ

الضغوط األسرية التي يتعرض لها أسـر المعـاقون عقليـاً أو نمائيـاً مـن الموضـوعات الهامـة                    

ألعبــاء التــي والحيويــة فــي هــذا الميــدان، ألن وجــود طفــلٌ مُعــاق باألســرة يُمثــل الكثيــر مــن ا 

تُثقل كاهل ونطاق هذه األسرة، وبالرغم من أن طبيعـة وتـأثير هـذه الـضغوط تختلـف مـن                  

أسرةٍ ألخرى، إال أنها بأي حالٍ من األحـوال تُـؤثر فـي االسـتقرار األسـري والعـائلي وتُـساهم         

في الشعور بالمعانـاة مـن الـنقص فـي كثيـرٍ مـن الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة والماديـة               

ــدى هــ  ــوعٌ مــن االســتقرار والتوافــق فــي هــذه         ل ذه األســر والتــي تتطلــب اإلشــباع لتحقيــق ن

 وإذا كانت الدراسات اإلكلينيكية قد أكـدت علـى وجـود مثـل               (Minnes:1998,195)األسر

هذه الضغوط والحاجات لدى آباء وأمهات المعاقين ذهنياً فإن عملية التعرف على الفـروق           

ــاء وأمهــات ال    ــدى آب ــاً فــي كــل مــن مــصر والمملكــة العربيــة      عبــر الحــضارية ل معــاقين ذهني

فـي حـدود علـم      -السعودية يُمثـل قيمـةً كبيـرةً فـي هـذا الميـدان اإلكلينيكـي، خاصـةً وأنـه                    

 لــم توجــد دراســات اهتمــت بــالتعرف علــى الفــروق عبــر الحــضارية فــي الــضغوط    -الباحــث

ذهنيـاً فـي كـل مـن     والحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة مـن آبـاء وأمهـات المعـاقين           

ــسعودية  ــة فــي التــساؤالت        . مــصر وال ــشكلة الدراســة الحالي ــى ذلــك يُمكــن تحديــد مُ وعل

 :التالية

هــل توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات العينــة المــصرية فــي الــضغوط        -١

 النفسية؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات العينــة الــسعودية فــي الــضغوط   -٢

 النفسية؟
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وجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات العينــة المــصرية فــي الحاجــات     هــل ت -٣

 النفسية واالجتماعية؟

هل توجـد فـروق دالـة إحـصائياً بـين آبـاء وأمهـات العينـة الـسعودية فـي الحاجـات                        -٤

 النفسية واالجتماعية؟

هل توجد فروق دالـة إحـصائياً فـي الـضغوط النفـسية الواقعـة علـى آبـاء المُعـاقين              -٥

  مصر والمملكة العربية السعودية؟في  كلٍ منذهنياً 

هل توجد فروق دالة إحصائياً في الضغوط النفسية الواقعة على أمهـات المُعـاقين      -٦

  مصر والمملكة العربية السعودية؟ذهنياً كل من

هل تُوجد فروق دالة إحصائياً في الحاجات النفسية واالجتماعية التي يُعـاني منهـا              -٧

  مصر والمملكة العربية السعودية؟نياً في  كل منآباء المُعاقين ذه

هل تُوجد فروق دالة إحصائياً في الحاجات النفسية واالجتماعية التي يُعـاني منهـا              -٨

  مصر والمملكة العربية السعودية؟أمهات المُعاقين ذهنياً في كل من

 أهداف الدراسة 
 النفــسية التــي     تــستهدف هــذه الدراســة التعــرف علــى طبيعــة الــضغوط والحاجــات    

يُعـاني منهـا عينـة مـن آبـاء وأمهـات األطفـال المعـاقين ذهنيـاً فـي كـل مـن مـصر والمملكــة              

العربية السعودية، كما تستهدف هذه الدراسة أيضاً التعرف علـى الفـروق عبـر الحـضارية                

في هذه الضغوط وتلك الحاجـات النفـسية التـي يُعـاني منهـا آبـاء وأمهـات المعـاقين ذهنيـاً                   

مــن مــصر والــسعودية، وذلــك أمــالً فــي الوقــوف علــى أبعــاد هــذه الــضغوط وتلــك       فــي كــل  

الحاجات الخاصة بكل فئة من فئات الدراسـة واسـتنباط أفـضل التوصـيات ووضـع الحلـول                  

والبرامج اإلرشادية والعالجية التي تُساهم في التخفيف من حدة هـذه الـضغوط، وتحقيـق        

 لــدى أســر عينــة الدراســة مــن المعــاقين  مــستوى أفــضل مــن التوافــق النفــسي واالجتمــاعي 

 .ذهنياً عبر ثقافات وحضارات متنوعة
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 أهمية الدراسة
ــه ظــاهرة اإلعاقــة بوجــهٍ عــام مــن           ــة مــن خــالل مــا تُمثل ــة الدراســة الحالي ــرز أهمي     تب

مُشكالتٍ واضطراباتٍ وضغوطٍ تقع على كاهل آبـاء وأمهـات ذوي المعـاقين ذهنيـاً بـصفةٍ                 

ه بــصفةٍ عامـة، وأن هـذه المـشكلة تحمــل فـي طياتهـا العديـد مــن       خاصـة، والمجتمـع بأسـر   

التحديات والصعوبات التـي تـستوجب البحـث عـن حلـولٍ أصـيلةٍ ومـا تـستوجبه مـن تفهـمٍ                      

للظروف والمالبسات المحيطة بها وبردود أفعال الوالدين تجاهها، باعتبارهما المـسئولين           

لراحة والحماية والعنايـة لـه، وأنهمـا فـي     عن رعاية وتربية هذا الطفل المعاق وتوفير سُبل ا   

ــىحاجــةٍ ماســةٍ   ــه مــن نقــصٍ وحرمــانٍ مــن بعــض الحاجــات النفــسية        إل  إشــباع مــا يعانون

واالجتماعية التي تستوجب اإلشباع، إذا كنا نأمل فـي تحـسين مـستوي التوافـق النفـسي                 

لدراســة واالجتمــاعي المطلــوب والمرجــو منــا تحقيقــه آلبــاء وأمهــات هــذه الفئــة، كمــا أن ا   

الحالية تبرز أهميتها في كونها تُلقي الضوء على الفـروق عبـر الحـضارية فـي هـذه الـضغوط        

وتلــك الحاجــات فــي كــلٍ مــن مــصر والــسعودية، ســعياً لفهــمٍ متكامــلٍ لهــذه المــشكلة       

النفسية واالجتماعية التي تحمل فـي طياتهـا الكثيـر مـن الجوانـب النفـسية واالجتماعيـة،         

 Mentalسـوف تُـساعد اإلكلينيكيـون وأخـصائيو الـصحة النفـسية       كما أن هـذه الدراسـة   

Health    علـــى اســـتنباط أفـــضل التوصـــيات والبـــرامج العالجيـــة التـــي تُـــساهم فـــي تحـــسين

.  آباء وأمهات المعاقين ذهنيـاً فـي كـل مـن مـصر والـسعودية      ىلد مستوي التوافق النفسي

ز حالــة األســر التــي يوجــد بهــا ومــن المتوقــع أن يــتم اســتخدام نتــائج الدراســة الحاليــة إلبــرا

مُعــاقون فــي البلــدان العربيــة بــصفةٍ عامــةٍ والبلــدان الخليجيــة بــصفةٍ خاصــةٍ وذلــك لتزويــد       

 وصـانعي القـرار بمعلومـاتٍ أوليـةِ حـول طبيعـة البـرامج اإلرشـادية والعالجيـة                   نالمتخصصي

 ..المطلوب تقديمها لألسر التي يوجد بها معاقون

 مصطلحات الدراسة
 Psychological Stresses: لضغوط النفسيةا: أوالً
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من المعروف أنـه ال يمكـن دراسـة أيـة ظـاهرة مـن الظـواهر دون تحديـد مفهومهـا أو                      

تعريفها، فالتعريف الدقيق للظاهرة والمفاهيم المرتبطة بها يُسهل من عملية فهم هـذه             

معجم الوجيز  الير   ويُش .وفاعليةالظاهرة ويُساعدنا على قياسها والتعامل معها بإيجابية        

. عليـه  بمعنى عصره وشـدد وضـيق      ضغطاً /ضغطه هو   الضغطإلى أن األصل اللغوي لكلمة      

  الــذي يُحدثــه تيــار الــدم علــى جــدران Blood Pressureوالــضغط فــي الطــب هــو ضــغط الــدم

وفي الهندسة يُعبر الضغط عن القوة الواقعة على وحدة المـساحات فـي             . األوعية الدموية 

، وفي الطبيعة نجـد أن الـضغط هـو عبـارة عـن الـضغط الـذي يرتكـز                    عليهاودي  االتجاه العم 

 فـي   عليهـا على نقطة مُعينة بفعل الثقل الذي يُحدثه عمود الهواء على هـذه النقطـة ويـؤثر                 

وتُعـــد الـــضغوط إحـــدى المظـــاهر الـــسريعة   )١٩٩٨: المعجـــم الـــوجيز. (جميـــع االتجاهـــات

 وهـى فـي واقــع األمـر بمثابـة رد فعـل للتغيــرات      ،والرئيـسية التـي تتـسم بهـا الحيــاة الحديثـة     

 وهــي الــسبب الرئيــسي وراء اإلحــساس  ،الــسريعة التــي طــرأت علــى كافــة منــاحي الحيــاة  

 مــن عــدم التوافــق    كبيــرةٍبــاآلالم النفــسية والعــضوية التــي تــؤدي فــي النهايــة إلــى درجــةٍ       

 وهـي   ،ه الضغوط النفسي وضعف مستوى الصحة النفسية لدى األفراد الذين يُعانون من هذ          

 -يميــدان الطبــالخاصــة فــي - فــي عــصرنا الحــالي ىالــسبب الرئيــسي وراء انتــشار مــا يُــسم

 وهـــي مجموعـــة األمـــراض ذات األســـباب :بـــاألمراض الـــسيكوسوماتية أو النفسجـــسمية

 أمراض العـصر، ونـشأ عنهـا فرعـاً          عليها أضحى يُطلق    تيالنفسية واألعراض الجسمية وال   

ــ     ــداً مــن فــروع الطــب يُ ــسيكوسوماتي جدي . Psychosomatic Medicine. سمي بالطــب ال

 الناتجـة  Stages Anxiety بأن الضغوط مرحلة من مراحل القلـق  Lazarusويؤكد الزاروس 

) Rathes:1999,5(عــن عــدم قــدرة الفــرد علــى مواجهــة المــسؤوليات واألحــداث المحيطــة  

ط أو الـشدة أو العـبء    تعني الـضغ Stressويؤكد وليم الخولي في موسوعته على أن كلمة        

أو المحنة، وتُـستخدم الكلمـة فـي علـم وظـائف األعـضاء للداللـة علـى كـل مـا يُحـدث تـوتر                  

ــستخدم هــذه الكلمــة         بعــضلة مــا يــصل بهــا لدرجــة اإلجهــاد، ومــن الناحيــة المرضــية قــد تُ

ــوتراٍبــسبب إجهــادٍ   علــى أن Selyويؤكــد ســيلي  ) ٤٢٦، ١٩٧٦: الخــولي. (شــديدٍ  نفــسيٍ أو ت



 

 
١٣٨

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

ضغط في العلوم البيولوجية تُعبر عن حالة من االسـتثارة التـي تُفرزهـا الهرمونـات                كلمة ال 

 لـدى الكـائن الحـي وهـى حالـة تتوقـف علـى         األدرينـالين في الجسم بهدف إثارة قشرة غدة       

 لمـا يُـشكل    هبيئتـه الداخليـة بعـد تعرضـ       ئـه فـي تـوازن دائـم مـع           قدرة الكائن الحي علـى إبقا     

) Sely:1993,312( هــذا التــوازن الــذي كــان يــشعر بــه مــن قبــل    خطــراً حتميــاً ومُحــدقاً علــى 

 بــين مفهــومي الــضغط والحاجـة حيــث يــرى أن الــضغط هــو صــفة أو  Murrayويـربط مــوراي  

ــينٍ  هخاصــية لموضــوع بيئــي أو لــشخص قــد تيــسر أو تعــوق جهــد      .  للوصــول إلــى هــدفٍ مُع

تعلــق بمحــاوالت باشــرة توتــرتبط الــضغوط باألشــخاص أو الموضــوعات التــي لهــا دالالت مُ  

وهكــذا فــإن الــضغط يظهــر عنــدما تحــدث إعاقــة عــن     . الفــرد إلشــباع مُتطلباتــه وحاجاتــه  

 ولــذلك يفتــرض مــوراي أن الفــصل بــين     Frustration اإلحبــاط  عليــه اإلشــباع أو مــا يُطلــق   

 وتنــشأ .الحاجـات والـضغوط النفــسية فـي تفــسير الـسلوك اإلنــساني يُعـد تحريفــاً خطيـراً      

 فـإذا تـم كبـت هـذه القـوى      ، اإلشـباع  ، تتطلـب   لدى الفرد حاجة مُثارة    عندما يكون الضغوط  

 لـدى اإلنـسان ويُـصاحبها انفعـال         عينـةٍ  مُ  من اإلشـباع فتـرتبط بداللـةٍ       وتم منعها والحاجات  

عبـــد المقـــصود، وتهـــاني ( حتـــى تـــصل لدرجـــة عاليـــة مـــن التـــوتر عليـــهلديـــه وتظـــل تـــضغط 

 مفهومـاً أساسـياً   Psychological Stressويُعد مفهوم الـضغط النفـسي   . )٢٠٠٧،١٩:عثمان

 يكون أكثـر  عليهلفهم السلوك اإلنساني بصفةٍ عامةٍ، فقياس الضغط وتقديره والتعرف          

نفعاً في التنبؤ بـالتكيف واألعـراض الـسيكولوجية والـسيكوسوماتية، كمـا يـؤثر الـضغط              

واالنفعاليـــة النفـــسي علـــى األداء البـــشري واالنجـــاز بـــصفةٍ عامـــةٍ علـــى النـــواحي المعرفيـــة 

ــسلوك وصــحة    ــأقلم مــع     هومرضــاإلنــسان والشخــصية وال هــذه ، كمــا أن اإلخفــاق فــي الت

 الذي يظهر أحيانـاً فـي   Male adjustmentالضغوط يؤدي إلى مُعاناة الفرد من سوء التكيف 

 وذلـك   ، شـديدةٍ   عـضويةٍ  صورة أعراض مرضية بسيطة وأحياناً أخرى في صورة اضـطراباتٍ         

 .)١٩، ٢٠٠٢:محجــوبو، عبــد الفتــاح(نفــسيةٍ وســماتٍ الفــرد مــن خــصالٍ وفقــاً لمــا يتــسم بــه 

ــى           ــؤدي إل ــي أو خــارجي مــن شــأنه أن ي ــر داخل ــضغط هــو أي تغي ــى أن ال ــراهيم عل ويؤكــد إب

 وبعبارةٍ أخري تُمثل أحداث الحيـاة الخارجيـة بمـا فيهـا      ومستمرةٍ  حادةٍ  انفعاليةٍ استجابةٍ
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الصراعات األسرية ضـغوطاً مثلهـا فـي ذلـك مثـل            ظروف العمل أو التلوث البيئي أو السفر و       

األحداث الداخلية أو التغيرات العضوية كاإلصابة بـالمرض أو األرق أو التغيـرات الهرمونيـة               

ويؤكــد فــرج طــه وآخــرون علــى أن الــضغط النفــسي يُعبــر عــن وجــود . )١٥، ١٩٩٨: إبــراهيم(

 تولــد لديــه إحــساساً   منــه بدرجــةٍعوامــل خارجيــة ضــاغطة علــى الفــرد كليــةً أو علــى جــزءٍ  

بالتوتر أو تشويهاً فـي تكامـل الشخـصية وحينمـا تـزداد شـدة هـذه الـضغوط فـإن ذلـك قـد                         

وللـضغوط  .  إلى نمطٍ جديـدٍ    عليهيُفقد الفرد قدرته على التوازن ويُغير نمط سلوكه عما هو           

 أن   كمـا  ،النفسية آثارها على الجهاز البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي واألسـري للفـرد           

فوق استطاعته أو حين يقع     يالضغط النفسي حالة يُعانيها الفرد حين يواجه بمطلبٍ مُلحٍ          

ومصادر الضغوط في حيـاة الفـرد مُتعـددة فقـد ترجـع             .  حادٍ أو خطرٍ شديدٍ    في موقف صراعٍ  

 )      ٤٦٧، ٢٠٠٣: وآخرون، طه( أو قد يكون مصدرها الفرد نفسه تغيرات بيئيةٍإلى مُ

 استعراضــنا للتعريفــات الــسابقة للــضغوط النفــسية يمكــن القــول بــأن         ومــن خــالل

 ة والـصحي ة والجـسمي ة النفسيات والتوتراتمن االضطرابمجموعة  يهالنفسية  ط  والضغ

 فـي سـياق حياتـه        التي تعتري الفرد عندما يتعـرض ألحـداث ومواقـف ضـاغطة            ةواالجتماعي

ــه       ــه وحالتـ ــلوكياته واتجاهاتـ ــي سـ ــؤثر فـ ــي تـ ــة والتـ ــسمية   اليوميـ ــصحية والجـ ــسية والـ النفـ

  والـضغوط النفـسية   .واالجتماعية وبالتالي تؤثر في مـستوى توافقـه النفـسي واالجتمـاعي    

Psychological Pressures     فــي الدراســة الحاليــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المــشاعر

واألعــراض والمــشكالت النفــسية التــي قــد يُعــاني منهــا عينــة الدراســة مــن آبــاء وأمهــات       

ل المعاقين ذهنيـاً ويمكـن قياسـها وتشخيـصها مـن خـالل بطاريـة قيـاس الـضغوط              األطفا

 :  تتضمن األبعاد اآلتيةيالنفسية المستخدمة في الدراسة الحالية، والت

 .بُعد األعراض النفسية والعضوية -

 .بُعد مشاعر اليأس واالحباط -

 .بُعد المشكالت المعرفية والنفسية للطفل -

 .الجتماعيةبُعد المصاحبات األسرية وا -
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 .بُعد القلق على مستقبل الطفل -

 .بُعد مشكالت األداء االستقاللي للطفل -

 .بُعد عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل المُعاق -

  Psychological & Social Needs: الحاجات النفسية واالجتماعية: ثانياً

تماعيـة،   تعددت التعريفات والنظريات التـي تناولـت مفهـوم الحاجـات النفـسية واالج           

طبقاً الختالف االتجاهات العلمية والخلفية النظرية التـي يرمـي إليهـا كـل فريـق مـن الفـرق                    

فيؤكد الـبعض علـى أن الحاجـة هـى حالـة مـن              . العلمية والبحثية في النطاق السيكولوجي    

النقص والعوز واالفتقار الذي يقترن بنوعٍ من التوتر والضيق الذي يزول عندما تزول الحاجة              

ول النقص الذي قد يُعاني منـه الفـرد، سـواء أكـان هـذا الـنقص نقـصاً ماديـاً أو معنويـاً أو                         أو يز 

فـالفرد يكـون فـي حاجـة إلـى الطعـام عنـدما         . نفسياً أو اجتماعيـاً، داخليـاً كـان أم خارجيـاً          

فالكثير . يحتاج جسده إلى الطعام إلمداده بالطاقة الالزمة لقضاء وتنفيذ أنشطته ورغباته   

 علــى أنــه مُــرادف الصــطالح الــدافع Needالــنفس يــستخدمون مــصطلح الحاجــة مــن علمــاء 

بوجهٍ عام، فيؤكدون أن غالبية األفراد في المجتمع لديهم حاجـة إلـى األمـن والحاجـة إلـى           

تقدير الذات، والحاجة إلى التقدير االجتماعي مـن المحيطـين بهـم، عـالوة علـى العديـد مـن                    

وعلـى ذلـك فـإن الحاجـة هـي حالـة       ). ٦٧، ٢٠٠٧:اجـح ر. (الحاجات النفسية والفسيولوجية  

 علــى المــستوى الجــسمي أو النفــسي أو   Shortage أو الــنقص  Deprivationمــن الحرمــان 

 حتـى يـتم   Tensionاالجتماعي، وهـذا الـنقص يـدفع الكـائن الحـي للـشعور بنـوعٍ مـن التـوتر            

عامـاً منـذ مـدة نبـدأ فـي      فعنـدما ال نكـون قـد تناولنـا ط    . اشباع هذه الحاجات أو يتم اختزالها  

الــشعور بــالجوع، أي نــشعر بأننــا فــي حاجــة إلــى الطعــام ويــتم الــتخلص مــن هــذه الحاجــة    

وليست الحاجـات كلهـا مُتـصلة بالـدوافع أو الحاجـات األوليـة            . عندما نتمكن من اشباعها   

كالجوع والعطش، فإن االنسان يكشف أيضاً عن حاجة إلى التحـصيل والتجمـع والتقبـل               

ــة مــن الحاجــات هــى فــي واقــع األمــر        Social Acceptanceي االجتمــاع  ومثــل هــذه النوعي
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  Maslowويؤكــد ماســلوا) ٢٩١، ١٩٩٩: عبــد الخــالق، ودويــدار.(حاجــات مُتعلمــة ومكتــسبة

 :على أن الدوافع والحاجات اإلنسانية تنتظم في ترتيب هرمي يتضمن عدة مستويات هي

            Physiological needsالحاجات الفسيولوجية  -

 Safety needsالحاجات األمنية  -

  Belongingness & Love needsالحاجة للحب واالنتماء  -

 Self Esteem needsالحاجة إلى تقدير الذات  -

  Self-actualization needsالحاجة لتحقيق الذات  -

  Comprehension & knowledge needsالحاجة للفهم والمعرفة  -

لدوافع أو الحاجات السابقة تنتظم في هذا التنظيم الهرمي             ومن المعروف أن هذه ا    

ــباعها  ــاً لـــشدتها ومُتطلبـــات اشـ ــلو وقـــد أكـــد. (Boeree:2007,69-70). وفقـ أن علـــى   ماسـ

 حتـى يـتم      ومكـانٍ  قوة تستمر فـي إثـارة دوافـع اإلنـسان فـي كـل زمـانٍ               بمثابة   تُعدالحاجة  

 مـشتركة بـين كـل       ىضوية وهـ  ، وقد اشـتملت الحاجـات لديـه علـى الحاجـات العـ             إشباعها

ــى    ىوهــواالجتماعيــة البــشر وكــذلك الحاجــات النفــسية     الحاجــة إلــى األمــن، والحاجــة إل

المحبــــــــة المتبادلـــــــــة، والحاجـــــــــة إلــــــــى التقـــــــــدير، وأخيـــــــــراً الحاجــــــــة إلـــــــــى تحقيـــــــــق    

 واالجتماعيـة فـي     لحاجات النفسية على أهمية ا  مواري  ويؤكد  . )(Maslow,1971,42.الذات

لقوة الذاتية والدافعة والموجهة لسلوك اإلنسان نحو تحقيـق      ا مصدر   لكونها،  حياة الفرد 

 تحمـل فـي     عـدة جوانـب   تتـضمن    و ،أهداف معينة، كما أنها تتأثر بالبيئة المتغيرة باستمرار       

الحاجــة إلــى اإلذعــان، واإلنجــاز، واالنتمــاء، والعــدوان،  : طياتهــا خمــس عــشرة حاجــة منهــا

، والظهـــور، ومـــساعدة اآلخـــرين،    أو الـــسيطرة ، والطاعـــة، والهيمنـــة  الـــذاتي واالســـتقالل

ــس ــةوالجنـ ــرين ، ية الغيريـ ــساعدة اآلخـ ــب،  ومـ ــام، واللعـ ــدوان، و، والنظـ ــن  والعـ ــروب مـ الهـ

والجـدير باإلشـارة أن تعـرض الفـرد ألزمـة مـا تـؤدي بـه إلـى                   ).  ١٦٩-١٦٥،  ١٩٨٨: موراي(.األلم

واقف المرتبطة بهذه   الشعور بعدم االتزان، نتيجةً لعدم قدرته على مواجهة متطلبات الم         

األزمة، وهنا تنشأ الحاجة التي تُعبـر عـن ضـرورة تـوافر قـوى خارجيـة تمـده بمـا يُعينـه علـى                          
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 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

وال شك في أن شدة الحاجة تختلف كماً وكيفاً حـسب  .  مواجهته ألزمته والتغلب عليها  

حـسب مـا تبـين مـن نتـائج العديـد مـن        –ومن المعروف علمياً. طبيعة مصادر األزمة وحدتها   

ــي اُجريــت فــي نطــاق أرس ذوي االحتياجــات الخاصــة      ا  أن مــصدر –لدراســات والبحــوث الت

 هنا يكون وجود هذا االبن المعاق أياً كان نوع ودرجة إعاقته، لذا فإننا نتوقع               Crisesاألزمة  

أن تـزداد حاجــة الوالــدين إلــى المــساعدات الخارجيـة التــي تُعيــنهم علــى اســتعادة التــوازن،   

وعلــى ذلــك فــإن معرفــة احتياجــات   . ي ظــل وجــود هــذا االبــن المعــاق  ومُحاولــة التكيــف فــ 

الوالدين واهتماماتهم تُعد من أهم مراحل تقديم الخدمات النفسية واالجتماعيـة لهـؤالء             

الـــــــسرطاوي، . (االســــــر ســـــــعياً لتحقيــــــق التوافـــــــق النفــــــسي واالجتمـــــــاعي المنــــــشود    

يـــة فـــي الدراســـة وعلـــى ذلـــك فـــإن الحاجـــات النفـــسية واالجتماع ). ١٩٩٨،٢٣:والـــشخص

الحاليــة هــى مجموعــة االحتياجــات التــي قــد تُعــاني منهــا عينــة الدراســة ويمكــن قياســها       

: بمقيــاس الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة المُــستخدم والتــي تتــضمن أربعــة أبعــاد هــى         

، والـــدعم Money Support، والـــدعم المـــادي Cognitive Needsاالحتياجـــات المعرفيـــة 

 Social Support، والدعم االجتماعي Community Supportالمجتمعي 

 Mental Handicapped:  المعاقون ذهنياً: ثالثاً

   بالرغم من ظهور تعريفاتٍ مُتعددة لإلعاقة الذهنية، إال أنها تُركـز فـي غالبيتهـا علـى                 

 وما يُـصاحبه    intelligence) الذكاء(االنخفاض الواضح والملحوظ في القدرة العقلية العامة        

هور فــي القــدرات العقليــة المتخصــصة، عــالوة علــى التــدهور الواضــح والملحــوظ فــي   مــن تــد

 Grossman، وفـي ذلـك يؤكـد جروسـمان     Adaptive Behaviorمهارات السلوك التكيفي 

ــى االنخفــاض الواضــح فــي الوظــائف والقــدرات العقليــة،           ــة تُــشير إل ــى أن اإلعاقــة الذهني عل

عنهــا خلــل فــي الــسلوك التكيفــي الــذي يجعــل    ويمكــن مُالحظتهــا أثنــاء النمــو ممــا ينــتج   

وتؤكد الجمعية األمريكية للتخلف العقلي علـى  . الطفل غير قادر على االعتماد على نفسه     

أن االعاقــة العقليــة تمثــل خلــل فــي األداء الــوظيفي العقلــي بحيــث يكــون دون المتوســط،     
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 النمائيـة منـذ     ويترتب عنه خلل في السلوك التكيفي ويظهر هـذا الخلـل فـي مراحـل العمـر                

 ) ٦٧-٦٣، ٢٠٠٨: كوافحة، وفواز( سنه ١٦الميالد وحتى سن 

ذهنياً في الدراسـة الحاليـة هـم مـن لـديهم طفـل أو                 وآباء وأمهات األطفال المعاقون     

أكثـــر ويُعـــاني مـــن إعاقـــةٍ عقليـــةٍ بحيـــث يـــصعب اعتمـــاده علـــى نفـــسه واســـتقالله كليـــةً، 

 .ة الفكريةإلحاقه بأحد مراكز التربيإعاقته وتتطلب 

 الدراسات السابقة
    بمراجعة الدراسات التـي أُجريـت فـي هـذا النطـاق وُجـد أنهـا تـضمنت مجموعـة مـن                      

 :الدراسات التي يمكن إيجازها في قسمين هما

 .دراسات اهتمت بالتعرف على مظاهر الضغوط الواقعة على أسر المعاقين -١

 .اقيندراسات اهتمت بالتعرف على الحاجات الخاصة بأسر المُع -٢

ــر    : أوالً ــاهر الـــضغوط الواقعـــة علـــى أسـ ــالتعرف علـــى مظـ الدراســـات التـــي اهتمـــت بـ

 : المُعاقين

الـضغط النفـسي الواقـع    "  دراسة بعنـوان ء     فقد قام كل من هولرويد وآخرون بإجرا   

 فــــي نالمقيمــــون مــــع األســــرة والمقيمــــو) أوتيــــزم(علــــى األســــر الموجــــود بهــــا معــــاقون 

أبـاً تراوحـت أعمـار األبنـاء المعـاقين مـا       )٢٢(أمـاً ،  ) ٢٨(مـن   علـى عينـة مكونـة       ) المؤسسات

عامــاً، وتــم تقــدير مــستوى الــضغط األســري بواســطة المقــابالت واالســتجابات   ) ١٨، ١(بــين 

الوالديــة الســتبيان المــوارد والــضغوط، وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق فــي الــضغوط لــدى           

ت أعلى من الضغط تمثلـت فـي    األمهات، فاألمهات ذوات الضغط المرتفع سجلت مستويا      

نقص التدعيم االجتماعي، التشاؤم، نقص االندماج األسري، ووجود العديد من المـشاكل      

وقــد وجــدت فــروق دالــة إحــصائياً بــين أمهــات األطفــال المقيمــين فــي المؤســسة     . الماديــة

وأمهات األطفال المقيمين فـي المنـزل فـي كـلٍ مـن التـشاؤم والمـشاكل العـضوية لـصالح             

وقد وجدت عالقة بين الـضغوط الواقعـة علـى األسـر     . ت األطفال المقيمين في المنزل أمها

التي لـديها أطفـال معـاقين عقليـاً وعمـر االبـن المُعـاق، وأظهـرت النتـائج أن الـضغط الواقـع                  
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على أسر المعاقين ذهنياً كبار السن أكثر من الضغط الواقع على أسر األطفـال المعـاقين             

 )          ٧٨-٧٧، ١٩٩٧: يلجم: في. (األصغر سناُ

 دراســة اســتهدفت  Kaufman,et.al:1990,39-54)(    كمــا أجــرى كوفمــان وآخــرون    

التعــرف علــى المــشكالت والــضغوط النفــسية التــي يتعــرض لهــا عينــة مــن اآلبــاء الــذين            

عامـاً وقـد    )٤١،  ٢٠(يقومون برعاية أطفالهم المعاقين ذهنياً والتي تراوحت أعمارهم ما بين         

أبــاً مــن آبــاء المعــاقين ذهنيــاً ممــن تراوحــت    )٥٧( الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن  أُجريــت

عاماً ، وأكدت نتائج الدراسة على وجـود عالقـة ارتباطيـة مُوجبـة              )٨٠،  ٤٦(أعمارهم ما بين  

دالــة إحــصائياً بــين الــضغوط النفــسية التــي يتعــرض لهــا الوالــدان وبــين كــل مــن عمــر االبــن   

 الــال تــوافقي الــذي يُعــاني منــه ويتــسم بــه ســلوك االبــن   المُعــاق وحجــم األســرة والــسلوك 

 . المعاق

دراســــة اســــتهدفت التعــــرف علــــى اآلثــــار  ) ٣٣٥-٣٠٥، ١٩٩١: الــــسرطاوي(   وأجــــرى 

 معرفــة إلــى ةالنفــسية الناتجــة عــن إعاقــة الطفــل المعــاق ســمعياً علــى الوالــدين، باإلضــاف     

الــضغوط  "ثــة مجــاالت هــى   الفــروق بــين آبــاء وأمهــات األطفــال المعــاقين ســمعياً فــي ثال       

وتكونـت  "  النفسية، التواصل مع الطفل المعـاق سـمعياً، والعالقـة مـع المهنيـين وغيـرهم               

عينة الدراسة من مجموعـة مـن آبـاء وأمهـات األطفـال المعـاقين سـمعياً، وأكـدت النتـائج                     

 علــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائياً علــى اســتجابة اآلبــاء واألمهــات علــى األبعــاد الثالثــة، 

 أكثر من األمهات، وقـد  Psychological Stressesبالرغم من تعرض اآلباء لضغوطٍ نفسيةٍ 

عبـرت األمهـات عــن ثقـتهن فــي قـدرتهن علــى التواصـل مــع طفلهـن المُعــاق سـمعياً، ولــم        

ــدين تجــاه طفلهــن          ــر لجــنس الطفــل علــى اســتجابات الوال ــائج عــن وجــود أث تكــشف النت

 . المعاق سمعياً

ــدريك      وقــام كــل مــن ف   ــدريك و فري  (Friedrich&Friedrich:1997,551-553) ري

ــاقين فــي          ــاقين وغــر المُع إجــراء دراســة اســتهدفت التعــرف علــى الفــروق بــين أســر المُع

 مــن آبــاء المعــاقين وعينــة مماثلــة مــن غيــر       ٥٠الــضغوط النفــسية، وتكونــت العينــة مــن     
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ج وجــود فــروق دالــة المُعــاقين، وطُبــق علــيهم مقيــاس الــضغوط النفــسية، وأظهــرت النتــائ

إحــصائياً فــي الــضغوط النفــسية بــين آبــاء المعــاقين وغيــر المعــاقين لــصالح آبــاء المُعــاقين،   

فأسر المعاقون يتسمون بارتفاع مستوى الضغوط النفسية واألزمات األسرية وانخفـاض          

 وأنهــم فــي حاجــة إلــى الــدعم والمــساندة social supportالــدعم والمــساندة االجتماعيــة 

 .  واالجتماعية من المحيطين بهمالنفسية

دراسة اسـتهدفت التعـرف علـى    ) Brinkman:1999,137-143(    وقد أجرى برينكمان   

المشاعر المُصاحبة لوجـود طفـل مُعـاق ذهنيـاً فـي األسـرة، كمـا اسـتهدفت أيـضاً التعـرف                      

قيـة  قـرارات أخال  -الذين يوجدون في أسرٍ بها طفل مُعاق ذهنيـاً          -على كيفية اتخاذ اآلباء     

تتعلق بأبنائهم وبناتهم المعاقين ذهنياً وكـذلك التعـرف علـى مـشاعر هـؤالء اآلبـاء تجـاه                 

ــفي     ــنهج الوصــ ــى المــ ــة علــ ــاقين، واعتمــــدت الدراســ ــائهم المعــ  Descriptive-Methodأبنــ

آبـاء وأمهـات لألطفــال شـديدي اإلعاقـة الذهنيــة، واسـتمرت هــذه       ) ٧( وتكونـت العينـة مــن  

تمدت على المالحظات والمقابالت الفردية مع أفراد العينـة مـن    أشهر واع  ٥الدراسة لمدة   

اآلباء واألمهات، وقد أشارت النتائج إلى أن الكثير من آباء العينة المستخدمة فـي الدراسـة          

 فــي قــراراتهم المتعلقــة بأبنــائهم،  extremeمــن األطفــال شــديدي اإلعاقــة لــديهم تطــرف   

 وعدم ي المجتمع الخارجنائهم المعاقين عفكثير من اآلباء يلجئون إلى حبس وعزل أبن      

دمجهم فـي هـذا المجتمـع باإلضـافة إلـى إبعـادهم عـن أقـاربهم، كمـا أن الكثيـر مـن اآلبـاء                          

لــديهم العديــد مــن التناقــضات الوجدانيــة تجــاه أطفــالهم المعــاقين، فــالكثير مــن األطفــال    

وح بين الحب والكره لهم، يعتمدوا اعتماداً كلياً على آبائهم، وأن مشاعر هؤالء اآلباء تترا    

ومــن أكثــر المُــشكالت التــي يُعــاني منهــا آبــاء وأمهــات األطفــال المعــاقين ذهنيــاً هــي تلــك    

المُشكالت التي تتعلـق بـالنوم والراحـة ولـذلك فـإن المنـزل يُعـد بالنـسبة لهـم كالـسجن،                 

 . ألنهم ال يستطيعوا الحصول على راحتهم الكافية فيه

 بــإجراء دراســة  (Baxter,et.al:2000,105-115)خــرون      وقــام كــل مــن باكــستر وآ   

الضغوط الوالدية المؤثرة على أعضاء األسرة التي يوجد بها أطفال معـاقون وغيـر            " بعنوان
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والتــي ســعت إلــى توضــيح العالقــة بــين القلــق الوالــدي والــضغوط     " دراســة طوليــة : مُعــاقين

 هـــذه الدراســـة فـــي تتبـــع األســـرية المـــؤثرة علـــى الطفـــل ذي اإلعاقـــة الذهنيـــة، واســـتمرت 

وأظهـــرت النتـــائج أن . ســـنوات) ٧(مجموعـــة مـــن األســـر وأبنـــائهم المُعـــاقين ذهنيـــاً لمـــدة 

الضغوط األسرية تزداد في حالة وجود أبناء مُعاقين داخل األسرة، وبالتالي فإن األسر التـي    

ــزداد الــضغوط النفــسية واألســرية بهــا        وتعبــر هــذه . يوجــد بهــا أطفــال مُعــاقون تنتــشر وت

الضغوط عن نفسها في صور متعددة تتمثل في ارتفـاع مُعـدالت القلـق واالكتئـاب والتـوتر         

 .بين أفراد األسرة

 دراســة اســتهدفت التعــرف علــى الفــروق  (Sanad:2001,256-275)" ســند"     وأجــرت 

فـــي الـــضغوط النفـــسية واالجتماعيـــة بـــين آبـــاء وأمهـــات األطفـــال مـــن ذوي متالزمـــة داون 

Down's Syndrome       وقد تبين من نتائجها وجود فـروق دالـة إحـصائياً بـين اآلبـاء واألمهـات 

وقــد تمثلــت هــذه الــضغوط فــي   .  فــي الــضغوط النفــسية لــصالح األمهــات  ٠٬٠١عنــد مــستوى 

 واالنطـــــــواء Isolation والـــــــشعور بالعزلـــــــة inadequacyاالحـــــــساس بعـــــــدم الكفـــــــاءة 

Introversion     ة  والمُعانـاة مـن االضـطرابات الجـسمية والـصحيSuffering from Physical 

Diseases   

ــا  ــرى     كمـ ــرون    أجـ ــن أولـــسون وآخـ  دراســـة )Olsson,et.al:2003,328-341( كـــل مـ

استهدفت التعرف على مدى مُعاناة األسر السويدية التي يوجد بها طفل معاق فكرياً مـن   

كونـت  الضغوط النفسية ومواقف الحياة الضاغطة مثل بقية المجتمعات األخـرى أم ال، وت   

ــن   ــة مـ ــة الدراسـ ــسويدي  )٢٢٦(العينـ ــر الـ ــن األسـ ــرة مـ ــاً    ةأسـ ــاق ذهنيـ ــل معـ ــديها طفـ ــي لـ  التـ

ــة    ) ٢٣٤(كمجموعـــة تجريبيـــة و  ــاً كمجموعـ ــاقون ذهنيـ ــا معـ أســـرة ســـويدية ال يُوجـــد بهـ

 باإلجابـة علـى مجموعـة       ا عامـاً، قـامو    ١٦ضابطة، وتراوحت أعمار أطفالها ما بين صـفر حتـى         

هـذا الموضـوع، وقـد أكـدت النتـائج علـى مُعانـاة الكثيـر مـن           من االستبيانات التي تدور حول      

أسر المعاقين ذهنياً فـي المجتمـع الـسويدي مـن الـضغوط النفـسية والماديـة واالجتماعيـة             

 وعلى ذلك فإن Financial Strainواالقتصادية، فالكثير من األسر تُعاني من اإلجهاد المالي 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

ــات الخا    ــات ذوي االحتياجـ ــاء وأمهـ ــن آبـ ــر مـ ــطراباتٍ    الكثيـ ــغوطٍ واضـ ــن ضـ ــانون مـ ــة يُعـ صـ

ومشكالتٍ نفسيةٍ واجتماعيةٍ عديدةٍ تفوق غيرهم من آباء وأمهات األطفال العاديين أي    

 .الذين ال يُوجد لديهم أطفال معاقين ذهنياً

 دراسة استهدفت مُقارنة الوضـع   )Emerson:2003,385-399(      وقد أجرى إميرسون    

لمعــاقين ذهنيــاً بالوضــع االجتمــاعي واالقتــصادي ألمهــات  االجتمــاعي واالقتــصادي ألمهــات ا

 أيضاً تقييم وتقدير الدور الـذي يلعبـه وجـود طفـل             تكما استهدف ) األسوياء(غير المعاقين 

 أيضاً التعرف علـى المتغيـرات المرتبطـة بالحالـة     تمُعاق على حالة أمه النفسية، واستهدف   

أمـاً مـن    ) ٤٨١(نيـاً، وتكونـت العينـة مـن         النفسية السلبية بين أمهـات األطفـال المعـاقين ذه         

أمــاً، ) ٤٨١(أمهــات المعــاقين ذهنيــاً وعينــة مُــساوية لهــا مــن أمهــات األســوياء وتكونــت مــن 

ــدت النتـــائج علـــى أن وجـــود الطفـــل المعـــاق ذهنيـــاً يترتـــب عنـــه وجـــود العديـــد مـــن            وأكـ

إحـصائياً  االضطرابات والصراعات والمشكالت، وكما أكدت النتائج على وجود فروق دالة        

بين أمهات المجمـوعتين فـي الحالـة النفـسية، فأمهـات المعـاقين ذهنيـاً تميـزن باضـطراب                    

حالتهن النفسية ووجود الكثير من المـشكالت والـصراعات النفـسية لـديهن، واضـطراب               

في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي، كما أظهرت النتائج أن أحداث الحياة الضاغطة       

Stressful Life Events  والفقـر Poverty      واضـطراب الوظـائف األسـرية والتفـاعالت داخـل 

األسرة  تُعد من أكثر االضطرابات النفسية التي توجـد لـدى أمهـات أطفـال المعـاقين، كمـا            

أظهرت النتائج وجود فروق بين أمهات المجموعتين فـي الحالـة االقتـصادية واالجتماعيـة،               

 وســـيئ نتيجـــة للتكلفـــة الماليـــة التـــي  فالوضـــع المـــادي ألمهـــات المعـــاقين وضـــع مـــضطرب 

تتطلبها تهيئة وتدريب الطفل المُعاق وإلحاقه بالمراكز المتخصصة، وكمـا أكـدت النتـائج              

 مــنهم يعيــشون فــي منــاطق   %٣٨ مــن أســر المعــاقين يعــانون مــن الفقــر،    %٨٦أيــضاً أن

 مــن أمهــات المعــاقين قــررن بــأن وجــود الطفــل    %٤٥يــشوبها الحرمــان الــشديد، كمــا أن 

معــاق لــديهن كــان ســبباً رئيــسياً فــي اضــطراب عالقــتهن بــأزواجهن، ممــا ترتــب عنــه            ال
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اضـــطراب فـــي العالقـــات االجتماعيـــة لـــديهن، بجانـــب االضـــطراب فـــي الحالـــة النفـــسية          

 . واالقتصادية

 دراسـة اسـتهدفت     )Lewis,et.al:2006,894-904(      وأجرى كل من لـويس وآخـرون        

لنفــسية لــدى أمهــات األطفــال والــشباب المــصابون    اتالتعــرف علــى الــضغوط واالضــطرابا 

 الهــش ومقارنتهــا بالحالــة النفــسية لــدى أمهــات األطفــال المــصابون xبمتالزمـة كرمــوزوم  

 خاصــةً وأن غالبيــة الدراســات التــي أُجريــت فــي نطــاق ذوي  autismبمتالزمــة داون والتوحــد 

ــاء        ــة النفــسية لآلب ــى دراســة الحال واألمهــات األطفــال  االحتياجــات الخاصــة قــد ركــزت عل

ــاول        المــصابين بالتوحــد واألطفــال المــصابين بمتالزمــة داون ولــم تركــز الدراســات علــى تن

 الهــش، وتكونــت عينــة هــذه الدراســة مــن xأمهــات األطفــال مــن ذوي  متالزمــة كرمــوزوم 

 :ثالث مجموعات من األمهات تم توزيعهن كاآلتي

المختلط بالتوحد في الوقـت      الهش و  xأمهات األطفال من ذوي  متالزمة كرموزوم         •

 . أما١٩ًنفسه وبلغ عددهن

 . أما١٩ً الهش فقط وبلغ عددهنxأمهات األطفال من ذوي  متالزمة كرموزوم  •

 .   أما١٩ًأمهات األطفال من ذوي  متالزمة داون وقد بلغ عددهن  •

   وتم غربلة جميع أفراد العينة من األطفال من أجل التعرف علـى األطفـال المـصابين           

لتوحد من خالل قائمة سلوكيات الطفل التوحدي، والتي تم تكملتها من خالل األمهـات       با

واآلباء والمعلمين والحاالت التي حصلت على درجات أعلى من المتوقع تمت دراستها مـن          

خــالل األخــصائي النفــسي، ولــم يختلــف مجموعــات األطفــال مــن حيــث المــستوى العمــري    

لــى الترتيــب بالنــسبة للمجموعــات الــثالث، كمــا أن العمــر    عامــاً ع١٦، ١٥٬٨، ١٦٬٤والــذي بلــغ 

 على الترتيـب،    ٣٬٨،  ٣٬٩،  ٣٬٨العقلي بالنسبة ألطفال المجموعات الثالث كان متقارباً وبلغ         

وتــضمنت أدوات الدراســة  مجموعــة مــن المقــاييس النفــسية التــي تهــتم بتقــدير الحالــة          

اس تقـدير العالقـة المتبادلـة بـين     النفسية لألمهات ومنها مقـاييس لالكتئـاب والقلـق ومقيـ          

وقــد  . األم والطفــل، ومقيــاس تقــدير االرتبــاط المتبــادل بــين الطفــل وبــاقي أفــراد األســرة         
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 الهـــش يُعـــانون مـــن xأظهـــرت النتـــائج أن أمهـــات األطفـــال مـــن ذوي  متالزمـــة كرمـــوزوم 

صــعوباتٍ واضـــطراباتٍ  ومـــشكالتٍ نفـــسيةٍ كبيـــرةٍ أكثـــر مـــن أمهـــات األطفـــال مـــن ذوي  

الزمة داون واألطفال المـصابون بالتوحـد، وقـد ارتبطـت الفـروق بـين المجموعـات الـثالث              مت

من األمهات بعالقة الطفل بوالديه والعالقات المتبادلة بين أفراد األسرة وبعضهم البعض،       

 fragileXsyndrome الهـــش xولهـــذا فـــإن أمهـــات األطفـــال مـــن ذوي متالزمـــة كرمـــوزوم   

ــديي   ــر مــن أعــراض االكتئــاب والقلــق والتــشاؤم     نوأمهــات األطفــال التوحي  أظهــروا الكثي

Pessimism             أكثر حول مستقبل أطفالهن، كما أظهرت النتـائج وجـود صـراع أكبـر داخـل 

ــأقرانهن مــن أمهــات األطفــال مــن ذوي متالزمــة داون         ــةً ب أســر هــاتين المجمــوعتين مقارن

Down Syndrome       تبـادل بـين أفـراد     إضافةً إلـى ذلـك فـإن النتـائج أظهـرت وجـود تماسـك م

 الهـش فقـط مقارنـةً    xاألسرة وبعضهم البعض لدى األطفال مـن ذوي متالزمـة كرمـوزوم        

 . بأقرانهن من أسر األطفال في المجموعتين األخريين

ــار النفــسية واالجتماعيــة   " دراســة بعنــوان  ) ٤٥-١، ٢٠٠٧: عبــدات( أجــرى     كمــا  اآلث

أخٍ وأخــتٍ مــن إخــوة وأخــوات     )١١٩( مــن وتكونــت العينــة " لإلعاقــة علــى أخــوة المُعــاقين   

األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً فــي مدينــة الــشارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المُتحــدة، واعتمــد          

الباحــث فــي دراســته علــى اســتخدام اســتبانة تهــتم بتقــدير الحالــة النفــسية واالجتماعيــة   

يرها لــدى أخــوة ألخـوة المعــاقين، وتـضمنت هــذه االسـتبانة ســتة أبعــاد رئيـسية تهــتم بتقـد     

 الخــوف، الغــضب المــسؤولية، مــشاعر بعــبء اإلحــساس: وأخــوات المعــاقين، مثــل 

الوالدين، وقد أظهرت النتائج وجود العديد من اآلثار  مع بالذنب، التواصل، العالقة والشعور

ــأثرون          ــى وجــود الطفــل المُعــاق داخــل األســرة، كمــا أن األخــوة واألخــوات يت ــة عل المترتب

د أخوة معاقين لهـم، وتمثلـت هـذه اآلثـار فـي اإلحـساس بالمـسؤولية                 بشكلٍ سلبي بوجو  

وصعوبة التواصل مع أسرهم وأخـوتهم المعـاقين، كمـا أن مـن اآلثـار النفـسية التـي يُعـاني              

 . منها أخوة وأخوات المعاقين هي اإلحساس بالذنب والشعور بالخوف والقلق
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 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

مقارنـة للـضغوط الوالديـة     "دراسـة بعنـوان   (Gupta:2007,417-425)      وأجرت جوبتـا 

وتـم جمـع البيانـات والمعلومـات مـن عينـات مالئمـة              " في العديـد مـن نـواحي العجـز النمـائي          

 تكونــت مــن أربــع مجموعــات والديــة لألطفــال المــصابين بــالعجز    Convenienceومناســبة 

 :ومنها

ــز         • ــي التركيـ ــز فـ ــشاط وعجـ ــي النـ ــطرابٍ فـ ــصابون باضـ ــال المـ ــاء األطفـ ــة آبـ مجموعـ

  ADHDواالنتباه

  .DDمجموعة آباء األطفال المُصابون باضطراباتٍ نمائيةٍ  •

ــصابون بعــدوي فيــروس نقــص المناعــة       • ــاء األطفــال المُ  واألطفــال HIVمجموعــة آب

  Asthmaالمُصابون بالربو

مجموعــة آبــاء األطفــال الطبيعيــون الــذين ال يُعنــون مــن أيــة اضــطراباتٍ ســلوكيةٍ أو    •

 . نمائيةٍ أو صحيةٍ

اســة علــى اســتخدام مجموعــة مــن األدوات والمقــاييس النفــسية التــي واعتمــدت الدر

تمثلــت فــي اســتمارة جمــع البيانــات األوليــة، ومقيــاس ليكــرت لالتجــاه، مقيــاس الــضغوط      

النفسية الوالدية، وأظهرت النتائج وجود فروق بـين آبـاء المجموعـات األربـع فـي الـضغوط                  

ذين يُعـانون مـن نقـصٍ فـي االنتبـاه وفـرطٍ             الوالدية الواقعة على كل منهم، فآباء األطفال الـ        

في النشاط والحركة، وآباء األطفال الـذين يُعـانون مـن اضـطراباتٍ نمائيـةٍ قـد قـرروا وجـود                     

 وآبـاء   Asthmaضغوط نفسية وأسرية عالية أكثر من آباء األطفال الـذين يُعـانون مـن الربـو               

رتبـة علـى وجـود األطفـال        ، وذلك نتيجةً لالضـطرابات والمـشكالت المت       ناألطفال الطبيعيي 

 .المعاقين والمضطربين داخل نطاق األسرة

 دراسة استهدفت التعـرف علـى       )Khamis:2007,850-857(   وأجرت فيفيان خميس    

 الـــضغوط النفـــسية والـــضيق واإلجهـــاد النفـــسي بـــين آبـــاء األطفـــال       Predictorsمُنبئـــات 

اهتمــت هــذه الدراســة بفحــص  المعــاقين ذهنيــاً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا   

 لــــــسمات شخــــــصية الطفــــــل والبيئــــــة  Relative-Contributionsاإلســــــهامات النــــــسبية 
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االجتماعيــة للوالــدين فــي إحــداث الــضغوط النفــسية والــضيق والكــرب النفــسي للوالــدين،    

أباً وأماً من آباء وأمهـات األطفـال المعـاقين ذهنيـاً مقـسمين إلـى               ) ٢٢٥(وتكونت العينة من    

. أمـــاً مـــن آبـــاء وأمهـــات المعـــاقين ذهنيـــاً بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  ) ١١٢(بـــاً وأ) ١١٣(

مقيــــاس الــــضغط الوالــــدي، ودليــــل األعــــراض النفــــسية   : وتكونــــت أدوات الدراســــة مــــن 

Psychological Index Symptoms    ومقيـاس البيئـة األسـرية ،Family environment scale 

عديـد مـن المنبئـات التـي تُـساهم فـي التعـرف علـى مـدى                  وقد أكدت النتائج على أنه توجـد ال       

من الضغط النفـسي، وتتمثـل هـذه المنبئـات     - التي يُوجد بها مُعاقون ذهنياً  -مُعاناة األسر   

أو العوامــل فــي ســـمات شخــصية الطفــل والعوامـــل الديموغرافيــة االجتماعيــة للوالـــدين       

 بالنـسبة  %٢٣سية للوالـدين،  بالنـسبة للـضغوط النفـ   %٣٧والبيئة األسرية، وقد تمثلـت فـي     

لتباين األعراض النفسية للوالدين، وقد ارتبط عمر الطفل بطريقةٍ دالةٍ مع مشاعر الكرب             

والــضيق النفــسي لــدى الوالــدين، كمــا ارتــبط بــاألعراض النفــسية لــديهم، وتحــسنت هــذه      

الــضغوط عنــدما أخــذ الطفــل فــي الكبــر، وارتبطــت الــضغوط واالضــطرابات النفــسية لــدى      

 الذي يُعاني منه الطفـل المعـاق،   dysfunctionلدين من حيث الشدة بشدة درجة العجز      الوا

فكلمــا كانــت مُعانــاة الطفــل مــن درجــةٍ عاليــةٍ مــن العجــز واإلعاقــة كلمــا ترتــب عــن ذلــك  

ارتفاع مـستوى الـضغوط والتـوترات النفـسية لـدى الوالـدين، كمـا أن عمـل الوالـدين يـرتبط              

م، فاآلباء الـذين ال يعملـوا يتـسمون بارتفـاع مـستوى الـضغط               أيضاً بالضغوط النفسية لديه   

النفــــسي مقارنــــةً بــــأقرانهم الــــذين يعملــــون، كمــــا أن المــــستوى االجتمــــاعي االقتــــصادي 

ــسية         ــراض النفــ ــدالت األعــ ــع مُعــ ــرةٍ مــ ــةٍ كبيــ ــبط بطريقــ ــدين، ارتــ ــدى الوالــ ــنخفض لــ المــ

 anxiety والقلـق    depression واالكتئاب   Cognitive-disturbancesواالضطرابات المعرفية     

وقــد أوصــت الباحثــة فــي دراســتها     .  بــين آبــاء األطفــال المتــأخرين عقليــاً    despairواليــأس 

بضرورة توجيه وتـوفير المـساعدات والـدعم والمـساندة والتـشجيع المـستمر للوالـدين أو                 

آلباء وأسر المعاقين ذهنياً من أجل مساعدتهم في التخفيف من مـشاعرهم ومعانـاتهم              

 .اباتهم والضغوط النفسية لديهمواضطر
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 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

دراســة اســتهدفت عقــد نــوع مــن المقارنــة بــين درجــة   ) ٢٠٠٩: عبــد الغنــي (ى     وأجــر

التعرض للضغوط النفسية وأساليب معالجتها لدى آباء وأمهات ذوي االحتياجات الخاصـة        

مـن  ) ٢٢(وتكونـت العينـة مـن       . ونوع اإلعاقة وعمر المعـاق    ) ذكور، إناث (من حيث الجنس    

ــاء،  ــاء مــن ذوي االحتياجــات       ) ٢٨(اآلب ــديهم أبن مــن األمهــات القطــريين والمقيمــين ممــن ل

وقـــد كـــشفت النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً بـــين آبـــاء وأمهـــات ذوي   . الخاصـــة

االحتياجــات الخاصــة حــسب جــنس ونــوع اإلعاقــة وعمــر المعــاق فــي الــضغوط النفــسية     

ة، ومــشاعر اليــأس واالحبــاط، والمــشكالت  األعــراض النفــسية والــسيكوسوماتي : التاليــة

المعرفية والنفسية للطفل، والمشكالت األسـرية واالجتماعيـة، والقلـق علـى المـستقبل،              

ــتقاللي للطفـــل  ــة إحـــصائياً بـــين آبـــاء وأمهـــات ذوي       . واألداء االسـ كمـــا وجـــدت فـــروق دالـ

 العامـة   الممارسـات المعرفيـة   : االحتياجات الخاصة فـي أسـاليب مواجهـة الـضغوط التاليـة           

 .والممارسات المعرفية المتخصصة، والممارسات المختلطة

 دراســــة )Duchovic,et.al:2009,40-48( كــــل مــــن دوتــــشوفيك وآخــــرون ى     وأجـــر 

ــة، الــــتحكم الشخــــصي     اســــتهدفت التعــــرف علــــى دور كــــل مــــن المــــساندة االجتماعيــ

فــال ومــشكالت الطفــل الــسلوكية، فــي إحــداث الــضيق والــضغط النفــسي لــدى آبــاء األط     

من آباء األطفال المعاقين ذهنياً في روسـيا ممـن     ) ١٥٥(المعاقين ذهنياً، وتكونت العينة من    

وقـد تبـين   . عامـاً والملحقـين بأحـد مراكـز المعـاقين هنـاك         )١٩،  ٢(تراوحت أعمارهم ما بين   

من نتائج الدراسة أن الـضيق والكـرب النفـسي لـدى الوالـدين يـرتبط وجـوده بوجـود العديـد             

 أو internalizeســلوك الطفــل الــذاتي ســواء بمظــاهره الداخليــة   : مــن أهمهــامــن العوامــل 

 كما أن مقدار تحكم الطفـل فـي سـلوكياته واعتمـاده علـى نفـسه        externalizeالخارجية  

ــة الملموســـة    ــساندة االجتماعيـ ــدوث الـــضيق     Tangibleوالمـ ــى حـ ــن المُنبئـــات علـ ــد مـ  تُعـ

ل الداخليـــة والخارجيـــة تـــرتبط والكـــرب النفـــسي الوالـــدي مـــن عدمـــه، فـــسلوكيات الطفـــ

بطريقةٍ دالةٍ مع الضيق النفسي الوالدي، كمـا أن الـتحكم والـسيطرة الشخـصية مـن قبـل                 

 .الطفل يتوسط العالقة بين الطفل وبين شعور الوالدين بالكرب والضغط النفسي
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 تعقيب
هـا  ن ذهنيـاً أظهـرت نتائج     ي أسر المعاق  ى    الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية لد     

تعرض أسر المعاقين ذهنياً للكثير من الضغوط واالضطرابات النفـسية الناتجـة عـن مـيالد            

طفل مُعاق، وتختلف درجة الضغوط باختالف درجة ونوع اإلعاقة التي يُعاني منها الطفل،           

 أيــة حــال توجــد عالقــة إرتباطيــة بــين ارتفــاع مــستوي االضــطراب فــي التوافــق      ىإال أنــه علــ

فاع في درجـة ونـوع اإلعاقـة التـي يُعـاني منهـا الطفـل، وتتمثـل الـضغوط                    النفسي وبين االرت  

النفسية التي تُعاني منها أسرة الطفل المُعـاق فـي القلـق علـى مـستقبل الطفـل والـشعور                    

بالــذنب ولــوم الــذات وتأنيــب الــضمير واالكتئــاب واإلحــساس باليــأس والقنــوط واإلحبــاط      

ر بقــسوة الحيــاة ورتابتهــا وعــدم جــدواها   الحيــاة والــشعوىوعــدم الرغبــة فــي اإلقبــال علــ 

 وجــود الكثيــر مــن مــشاعر الــضيق   ىوأهميتهــا، وعــدم التــسليم بــاألمر الواقــع، عــالوة علــ   

والكرب، واضطرابات في مظاهر الحياة بـصفةٍ عامـةٍ فيـضطرب أكلهـم ونـومهم، ووجـود                

لقليلة العديد من مظاهر الفوضى واالضطراب النفسي لديهم، كما أكدت نتائج الدراسات ا  

 مُعانــاة األســر مــن  ى علــعليهــاالتــي أُجريــت فــي نطــاق البلــدان العربيــة والتــي تــم الحــصول   

 مــستوي التوافــق النفــسيفــي ضــغوطٍ واضــطراباتٍ نفــسيةٍ عديــدةٍ تترتــب عنهــا اضــطراب 

 . واالجتماعي واألسري

الدراسـات التـي اهتمـت بـالتعرف علـى الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة ألسـر                  : ثانياً  

 :لمُعاقينا

من ) ٨٢(بمقابلة (Leyser& Dekel: 1991,427-438)    فقد قام كل من ليسر ودكل 

أوليــاء أمــور األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة بهــدف التعــرف علــى الحاجــات التــي يُعــاني   

منها آباء وأمهات مجموعة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وقد تبين من نتائج تلك              

عظـم أفـراد العينـة مـن آبـاء وأمهـات ذوي االحتياجـات الخاصـة يُعـانون مــن          المُقـابالت أن م 

وقــد تبـين مــن النتـائج أيــضاً مــدى حاجـة أوليــاء أمــور    . مـشكالتٍ ماديــةٍ واجتماعيـةٍ وأســريةٍ  

  أو االجتماعي أو المجتمعي Family Supportذوي االحتياجات الخاصة إلى الدعم األسري 
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Community Support . مــةٍ فــإن أفــراد العينــة قــد عبــروا عــن حــاجتهم إلــى         وبــصورةٍ عا

 .استشارة المتخصصين وإلى التدريب في مجال اإلعاقة

 دراسـة   )Bailey&Simeonsson:1998,117-128(  وأجرى كـل مـن بيلـي وسيمنـسون          

استهدفت تصميم أداة لتقدير الحاجات األسرية التي يُعـاني مـن نقـصها العديـد مـن األسـر                  

ال مُعاقين، وفي الوقت ذاته استهدفت هذه الدراسة أيضاً التعـرف علـى       التي يُوجد بها أطف   

وتـم تطبيـق أداة   . الحاجات األسرية التي يُعـاني منهـا بعـض األسـر التـي يوجـد بهـا مُعـاقين             

أســرة مكونــة مــن الــزوجين األب واألم، )٣٤(الدراســة علــى عينــة األســر والتــي تكونــت مــن

قليةٍ أم بدنيةٍ أم حسيةٍ، وتم تطبيـق أداة الدراسـة   ممن لديه أبناء معاقين سواء بإعاقة ٍع   

الحاجة : مفردة اهتمت بتقدير الحاجات األسرية اآلتية) ٣٥(عليهم، والتي تكونت من  من     

للمعلومــات حــول إعاقــة الطفــل، الحاجــة للــدعم والمــساندة مــن المجتمــع، الحاجــة إلــى        

ــة،   توضــيح اإلعاقــة للمحيطــين، الحاجــة إلــى تلقــي الخــدمات مــن الم      جتمــع، الحاجــة المادي

وقد كشفت نتـائج تطبيـق أداة الدراسـة    " الحاجة لتوحيد وتحديد وظائف األسرة وأدوارها   

عن فاعليتها في تقدير الحاجات األساسية التي يُعاني منهـا أسـر األطفـال المعـاقين، كمـا               

ة، فقـد   أكدت النتائج على أن أسر المعاقون ذهنياً يُعانون من الكثير من الحاجـات النفـسي              

عبر كل من اآلباء واألمهات على أن أكثر الحاجات إلحاحاً بالنـسبة لهـم هـى الحاجـة إلـى                    

 تالمعلومات حول كيفيـة تـدريب وتعلـيم أطفـالهم المعـاقين، كمـا أن مـن أكثـر الحاجـا                    

 حول طبيعة ونوعية العجز الذي يُعاني منه        تٍإلحاحاً لدى األمهات هي التعرف على معلوما      

 كما عبـرت األمهـات أيـضاً عـن حـاجتهن الماسـة إليجـاد الفرصـة لمقابلـة                    طفلهن المعاق، 

غيــرهن مثــيالتهن مــن أوليــاء األمــور مــن اآلبــاء واألمهــات مــن أجــل التــدارس وتبــادل اآلراء    

والـرؤى حــول كيفيــة التعامـل مــع طفلهــن المُعـاق، وأظهــرت النتــائج أنـه توجــد العديــد مــن     

ى آبــاء وأمهـــات المعـــاقين، وقـــد تمثلـــت هـــذه  الحاجــات الملحـــة التـــي تتطلـــب اإلشـــباع لـــد 

، وكــذلك الحاجــات الماديــة نالحاجــات فــي الحاجــة إلــى الــدعم والمــساندة مــن المحيطــي  

لتلبيــة نفقــات تــدريب وتعلــيم الطفــل وأيــضاً الحاجــات االجتماعيــة المُتمثلــة فــي الــدعم          
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ساته والمــساندة وتقــديم يــد العــون والنــصح واإلرشــاد مــن كافــة هيئــات المجتمــع ومؤســ   

وفئاته، كما كـشفت نتـائج الدراسـة عـن معانـاة أسـر المعـاقين مـن العديـد مـن الحاجـات                        

األساســـية والتـــي تمثلـــت فـــي الحاجـــة إلـــى جلـــسات اإلرشـــاد األســـري مـــن أجـــل التوعيـــة 

 .والتبصير بدور كل فرد من أفراد األسرة وما يمكنه تقديمه للطفل

 دراســة (Sartawi&Smadi:1998,200-207)  وأجــرى كــل مــن الــسرطاوي والــصمدي    

استهدفت التعرف على حاجات بعض أسر المعاقين فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة               

من آباء وأمهات المعـاقين فـي دولـة         ) ١٤٣(وتكونت العينة من  . وعالقتها ببعض المتغيرات  

 اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن مــستوياتٍ تعليميــةٍ واجتماعيــة ٍواقتــصاديةٍ متنوعــةٍ مــنهم 

حاصــلين علــى اإلعداديــة أو أقــل    ) ٤٤(حاصــلين علــى الثانويــة العامــة،    )٣٣(جــامعين، ) ٣٩(

مـن ذوي   ) ٦٢(وكان أبنـائهم مـن المعـاقين لـديهم أنـواع متعـددة مـن اإلعاقـة مـنهم                  " منها

) ٢٢(مـــن ذوي اإلعاقـــة العقليـــة، ) ٤٦(مـــن ذوي اإلعاقـــة الجـــسدية، ) ٤(اإلعاقـــة الـــسمعية، 

 مــستوياتهم مـــن اإلعاقـــة مُتنوعـــة وتتــراوح مـــا بـــين البـــسيطة   إعاقــات متنوعـــة، كمـــا أن 

إعاقــات بــسيطة، ) ١٠٨(إعاقــات متوســطة، و ) ٢٥(إعاقــات شــديدة، ) ٧(والــشديدة، مــنهم 

ــائج          ــدى أســر المعــاقين وقــد أشــارت نت ــائهم مقيــاس الحاجــات اإلرشــادية ل طُبــق علــى آب

ربية المتحدة يعـانون مـن الـنقص        الدراسة إلى أن أسر المعاقين ذهنياً في دولة اإلمارات الع         

المعلومـــات : الحــاد فــي العديــد مـــن الحاجــات األساســية فــي المجـــاالت اإلرشــادية اآلتيــة        

information التأهيل ،Rehabilitationالحاجات النفسية ،Psychological needs  الخـدمات 

د  ولــم تكــشف نتــائج الدراســة عــن وجــو Social needsالمــساندة، الحاجــات االجتماعيــة 

فروق دالة إحصائياً بـين آبـاء المُعـاقين فيمـا يتعلـق بأمـاكن اإلقامـة ومـستوى المعيـشة أو                      

خبــراتهم الــسابقة مــع األخــصائيين االجتمــاعيين وعــدد األطفــال المُعــاقين داخــل نطــاق     

األسرة الواحدة وأيضاً مستوى تعليم أفراد األسرة وبالتحديـد الوالـدين، وبالتـالي النتـائج قـد                 

 فروق دالة إحصائياً في حاجة آباء المُعاقين ذهنياً لإلرشاد طبقاً لـوظيفتهم             أظهرت وجود 

وطبقاً لدرجة ونوع إعاقة الطفل، وقد أظهرت النتائج أن أسر المعاقين فـي دولـة اإلمـارات                 
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العربيـــة المتحـــدة لـــديهم مـــستوياتٍ عاليـــةٍ مـــن الـــدخل والمُـــساندة الحكوميـــة، مُقارنـــةً    

ــرهم مــن األســر فــي العديــ     د مــن األقطــار والبلــدان العربيــة المُجــاورة، كمــا أن النتــائج       بغي

أظهـــرت أن أســـر المعـــاقين فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي حاجـــةٍ ماســـةٍ إلـــى   

ــا       ــاقين، كمـ ــائهم المعـ ــاه أبنـ ــاتهم تجـ ــدراتهم وإمكانيـ ــاد لتحـــسين قـ ــساندة واإلرشـ المـ

 الــشديدة لــديهم مــستويات أظهــرت النتــائج أن األســر التــي بهــا مُعــاقون مــن ذوي اإلعاقــة  

وحاجـــات عاليـــة مـــن الحاجـــات اإلرشـــادية واالستـــشارية والمـــشكالت أيـــضاً، كمـــا أن        

 .الحاجات والمشكالت التي تُعاني منها األسر ترتبط بنوع ودرجة وشدة اإلعاقة

دراســة اســتهدفت  ) ٨١–٥٥، ١٩٩٨:  والــشخصالــسرطاوي(   كمــا أجــرى كــل مــن    

ــور ا    ــاء أمـ ــات أوليـ ــد احتياجـ ــاً  تحديـ ــاقين عقليـ ــال المعـ ــمعياً،ألطفـ ــصرياً، وسـ ــدنياً، وبـ  ، وبـ

لمواجهة الـضغوط النفـسية الناجمـة عـن إعاقـة األبنـاء، واشـتملت العينـة علـى مجموعـة            

 طبـق علـيهم بطاريـة قيـاس الـضغوط النفـسية             ،من أولياء أمـور األطفـال المعـاقين عقليـاً         

توصــلت النتــائج إلــى أن أوليــاء  و٠وأســاليب المواجهــة واالحتياجــات ألوليــاء أمــور المعــاقين 

 بحيث يأتي الدعم المادي أوالً، ويلي       ،األمور اتفقوا على ترتيب االحتياجات حسب أهميتها      

 وأن تلـك   ، وأخيـراً الـدعم االجتمـاعي      ، ثـم الـدعم المجتمعـي      ،ذلك االحتياجات المعرفيـة   

ستوى االحتياجـــات تتزايـــد بـــصورةٍ عامـــةٍ بارتفـــاع مـــستوى الـــضغط النفـــسي وبارتفـــاع مـــ 

 . مواجهة هذه الضغوط

دراســة اســـتهدفت  ) (Hanley,et.al:2003,.41-48ن ي   وأجــرى كــل مــن هــانلي وآخــر     

التأكــد مــن صــدق وثبــات مقيــاس الحاجــات األســرية واســتخراج المعــايير المتــضمنة فيــه،     

والتعرف على نوعية الحاجات التي يُعاني منها آباء وأمهات األطفال مـن ذوي االحتياجـات                

ــى     الخاصــة، ــي أُجريــت عل ــائج الدراســة الت ــدخل     )٢٠٥( وأكــدت نت أســرة مــن األســر ذوي ال

المنخفض واعتماداً على التحليل العاملي للمقياس، وتبين أنه توجد سبعة عوامل تتـشبع             

بطريقةٍ مرتفعةٍ ومتسقةٍ مع متغيرات المقاييس الفرعية المتـضمنة فـي المقيـاس الكلـي               

 آبـــاء وأمهـــات المُعـــاقين ذهنيـــاً بتكملـــة مقيـــاس  مـــن) ٥٣(وقـــد قـــام . للحاجـــات األســـرية
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الحاجـــات األســـرية فـــي مناســـبتين مختلفتـــين بمـــدى زمنـــي أو بفاصـــل زمنـــي قـــدره أربعـــة  

 للمقيـاس الكلـي،   test-retestأسابيع، وتبين من النتائج ارتفاع معامـل ثبـات إعـادة التطبيـق        

دخل المـنخفض والموجـود   ولقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية على معاناة األسر ذوات الـ  

 :بها أطفال مُعاقين من الكثير من الحاجات النفسية واالجتماعية والتي تضمنت

 حاجات اقتصادية-١

  حاجات ترفيهية– ٢

 حاجات خاصة بالتنشئة االجتماعية -٣

 self-identityحاجات خاصة بالهوية الذاتية -٤

  affection & intimacyالحاجة للمودة واأللفة -٥

 ات عائلية وأسرية  حاج-٦

  educational & vocationalحاجات تربوية ومهنية -٧

 تعقيب
 فــي نطــاق أســر   عليهــا    أظهــرت نتــائج الدراســات القليلــة التــي تيــسر لنــا الحــصول        

 العديــــد مــــن الحاجــــات النفــــسية  فــــي مُعانــــاة هــــذه األســــر مــــن نقــــصٍ،المعــــاقين ذهنيــــاً

 التبصير السليم بمـشكلة     ى إل  ماسةٍ  في حاجةٍ  واالجتماعية الهامة، فأسر المعاقون ذهنياً    

 التوافـق والتعـايش الـسليم والجـاد     ى في الوقت ذاته في حاجـة ماسـة أيـضاً إلـ       ماإلعاقة وه 

 ى وتلبيــة مطــالبهم واحتياجــاتهم بطريقــةٍ ســويةٍ واألخــذ بيــدهم إلــ،مـع أبنــائهم المعــاقين 

ؤســسات وهيئــات  نطــاق المجتمــع الخــارجي، وهــذا يتطلــب مــساندة ودعــم مــن ســائر م      

 المعلومـات التـي تمكـنهم مـن فهـم      ىن في حاجة ماسة إل   يالمجتمع، كما أن أسر المعاق    

 حاجاته األساسية وكيفية إشباعها، وهم أيـضاً فـي حاجـة            ىطفلهم المعاق والتعرف عل   

 الدعم المادي ألن تدريب الطفل المعاق يتطلب ويترتـب عنـه الكثيـر مـن األعبـاء            ىماسة إل 

 ى التـدريب علـ  ىتُثقل كاهل األسر، كما أن أسر المعـاقين فـي حاجـة ماسـة إلـ      المادية التي   

 تقـدم الطفـل وتطـور قدراتـه         ىكيفية توفير الترفيه والجو األسري الفاعل الذي يساعد علـ         
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وإمكاناته، وعلى ذلك فإن أسر المعاقين بصفةٍ عامة يعانون من الـنقص الحـاد فـي الكثيـر                 

لتي تتطلبها الحياة اليومية، إال أن الكـشف عـن الفـروق           من الحاجات األساسية والحيوية ا    

ثـري ميـدان اإلرشـاد األسـري      عبر الحـضارية فـي نـوع وكـم وكيـف هـذه الحاجـات سـوف يُ                 

ومـــن خـــالل مراجعـــة األدبيـــات الـــسابقة ذات الـــصلة بالـــضغوط والحاجـــات    . والمجتمعـــي

ســتقرائه مــن    آبــاء وأمهــات ذوي االحتياجــات الخاصــة، وفــى ضــوء مــا تــم ا        ىالنفــسية لــد  

 :األدبيات التي سبق عرضها،  يمكن استخالص ما يلي

ــاني مــن ضــغوطٍ واضــطراباتٍ   -لتــي يوجــد بهــا أطفــال معــاقون    ا-غالبيــة األســر -١ تُع

  التوافـق النفـسي    ىنفسيةٍ عديدةٍ وهذا ما يترتب عنه انخفـاض حـاد واضـطراب فـي مـستو               

ــاعي ــدواالجتمـ ــر  ى لـ ــذه األسـ ــرورة الوقـــوف علـــ  م هـ ــا يتطلـــب ضـ ــذه الـــضغوط   أىمـ ــاد هـ بعـ

واالضطرابات عبر العديد من المجتمعات والثقافات من أجل فهـمٍ شـاملٍ لهـذه الـضغوط              

والوقوف على األساليب التي يُمكن من خاللها مد يد العون والمـساعدة لألسـر التـي تُعـاني           

 .عليهامنها في التغلب 

يدٍ ونقـصٍ حـادٍ   تُعاني مـن قـصورٍ شـد   -التي يوجد بها أطفال معاقون   -غالبية األسر -٢

ــاً      ــا تحقيقـ ــا ومـــدهم بهـ فـــي بعـــض الحاجـــات النفـــسية واالجتماعيـــة التـــي ينبغـــي توفيرهـ

 طبيعـة  ى أفضل من التوافق والصحة النفسية، وبالتالي فإنه من المفيد الوقوف عل       ىلمستو

وأنواع الحاجات النفسية واالجتماعية التي يُعاني منهـا آبـاء وأمهـات المعـاقين ذهنيـاً عبـر                  

 طبيعة هذه الحاجات وأبعادها وكيفية      ى من أجل الوقوف عل     متنوعةٍ  وثقافاتٍ عاتٍجتممُ

 أسر ذوي االحتياجـات     ى أفضل من التوافق والصحة النفسية لد      ىإشباعها لتحقيق مستو  

 .الخاصة بوجهٍ عام، وأسر المُعاقين ذهنياً بوجهٍ خاص

لتـي تناولـت الفـروق      ا) في حدود علـم الباحـث     (ثمة محدودية في الدراسات العربية      -٣

ــسية       ــات النفـ ــضغوط والحاجـ ــي الـ ــاً فـ ــاقين ذهنيـ ــات المعـ ــاء وأمهـ ــين أبـ ــضارية بـ ــر الحـ  عبـ

 الفـروق  ى، ومن هنا فإن هذه الدراسة تُعد محاولة من قبل الباحث للتعرف عل واالجتماعية

 في الـضغوط والحاجـات      األطفال المُعاقين ذهنياً  عبر الحضارية والثقافية بين أباء وأمهات       
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 أبعـــاد هـــذه المـــشكالت واقتـــراح أفـــضل ىنفـــسية واالجتماعيـــة مـــن أجـــل الوقـــوف علـــال

 أبـاء وأمهـات   ى التوافـق النفـسي لـد     ىالتوصيات والحلول التـي تُـساهم فـي تحـسين مـستو           

 .المعاقين ذهنياًاألطفال 

يُعاني مجتمعنا العربي من نقصٍ حادٍ في البيانات والمعلومات الواقعية حول أبعاد            -٤

ــ عاقــة الذهنيــة بــالرغم مــن تعــدد الدراســات التــي تناولــت اإلعاقــة إال أن دراســة    شكلة اإلمُ

الــضغوط والحاجــات النفــسية لــدي آبــاء وأمهــات المعــاقين ذهنيــاً يوجــد فيهــا نقــص حــاد،    

وبالتــالي فإننــا فــي مجتمعاتنــا العربيــة بــصفةٍ عامــةٍ ومجتمعنــا الــسعودي بــصفةٍ خاصــةٍ فــي    

لمشكلة ودراستها دراسـة شـمولية مـن أجـل تقـديم        هذه ا  ى الوقوف عل  إلىحاجة ماسة   

 آبــاء ى التوافــق النفــسي لــد  ىالحلــول الــشاملة الــشافية والكافيــة لهــا، وتحــسين مــستو      

 . ذهنياً المعاقيناألطفال وأمهات 

 تقديم وصفة إرشادية وعالجيـة شـاملة   إلىكما أننا في مجتمعنا في حاجة ماسة    -٥

ن ذهنياً بكيفية إشباع حاجاتهم     يي يوجد بها معاق   التالعربية  تُساعد وتُبصر بعض األسر     

 التوافــق ى مــا يعــانون منــه مــن ضــغوطٍ بطريقــةٍ مقبولــةٍ لتحــسين مــستو    ىوالــسيطرة علــ 

 .النفسي واالجتماعي لديهم

  فروض الدراسة
ــا       ــسابقة، وأدواتهـ ــتها الـ ــائج دراسـ ــدافها، ونتـ ــة، وأهـ ــة الحاليـ ــشكلة الدراسـ ــاً لمـ طبقـ

 :اغة فروض الدراسة الحالية كما يليوعينتها، استطاع الباحث صي

توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة               -١

المـصرية فـي متوسـط الدرجـة الكليـة لمقيـاس الـضغوط النفـسية وأبعـاده الفرعيـة التـي            

األعراض النفـسية والعـضوية، مـشاعر اليـأس واالحبـاط، المـشكالت المعرفيـة               (تتضمن  

والنفـــسية للطفـــل، المـــشكالت األســـرية واالجتماعيـــة، القلـــق علـــى مـــستقبل الطفـــل،  

 ).مشكالت األداء االستقاللي للطفل، وعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل المُعاق
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توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة               -٢

اس الـضغوط النفـسية وأبعـاده الفرعيـة التـي           السعودية في متوسط الدرجة الكلية لمقي     

األعراض النفـسية والعـضوية، مـشاعر اليـأس واالحبـاط، المـشكالت المعرفيـة               (تتضمن  

والنفـــسية للطفـــل، المـــشكالت األســـرية واالجتماعيـــة، القلـــق علـــى مـــستقبل الطفـــل،  

 ).مشكالت األداء االستقاللي للطفل، وعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل المُعاق

توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة               -٣

المصرية، في متوسط الدرجـة الكليـة لمقيـاس الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة بأبعـاده                 

االحتياجات المعرفية، الدعم المـادي، الـدعم المجتمعـي، الـدعم           (الفرعية التي تتمثل في     

 ).  للمقياساالجتماعي، والدرجة الكلية

توجد فروق دالة إحصائياً بين آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة               -٤

السعودية، في متوسط الدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعيـة بأبعـاده            

االحتياجات المعرفية، الدعم المـادي، الـدعم المجتمعـي، الـدعم           (الفرعية التي تتمثل في     

 ). لدرجة الكلية للمقياساالجتماعي، وا

توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً المــصريين، وآبــاء    -٥

ــضغوط         ــاس ال ــة لمقي ــسعوديين، فــي متوســط الدرجــة الكلي ــاً ال األطفــال المُعــاقين ذهني

األعــراض النفــسية والعــضوية، مــشاعر اليــأس   (النفــسية وأبعــاده الفرعيــة التــي تتــضمن   

لمــشكالت المعرفيــة والنفــسية للطفــل، المــشكالت األســرية واالجتماعيــة، واالحبــاط، ا

القلــق علــى مــستقبل الطفــل، مــشكالت األداء االســتقاللي للطفــل، وعــدم القــدرة علــى      

 ).تحمل أعباء الطفل المُعاق

توجد فروق دالة إحصائياً بين أمهات األطفال المُعاقين ذهنياً المصريات، أمهات  -٦

ــضغوط      األطفــال المُعــاقين ذ  ــة لمقيــاس ال ــاً الــسعوديات، فــي متوســط الدرجــة الكلي هني

األعــراض النفــسية والعــضوية، مــشاعر اليــأس   (النفــسية وأبعــاده الفرعيــة التــي تتــضمن   

واالحبــاط، المــشكالت المعرفيــة والنفــسية للطفــل، المــشكالت األســرية واالجتماعيــة، 
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، وعــدم القــدرة علــى  القلــق علــى مــستقبل الطفــل، مــشكالت األداء االســتقاللي للطفــل   

 ).تحمل أعباء الطفل المُعاق

توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً المــصريين، وآبــاء    -٧

ــاً الــسعوديين، فــي متوســط الدرجــة الكليــة لمقيــاس الحاجــات       األطفــال المُعــاقين ذهني

لمعرفيــة، الــدعم االحتياجــات ا(النفــسية واالجتماعيــة بأبعــاده الفرعيــة التــي تتمثــل فــي   

 ). المادي، الدعم المجتمعي، الدعم االجتماعي، والدرجة الكلية للمقياس

توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين أمهــات األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً المــصريين،           -٨

وأمهــات األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً الــسعوديين، فــي متوســط الدرجــة الكليــة لمقيــاس          

االحتياجـات المعرفيـة،    (اده الفرعية التـي تتمثـل فـي         الحاجات النفسية واالجتماعية بأبع   

 ).  الدعم المادي، الدعم المجتمعي، الدعم االجتماعي، والدرجة الكلية للمقياس

 الطريقة واإلجراءات
 تـــضمن مجتمـــع الدراســـة الحاليـــة مجتمعـــان همـــا المجتمـــع  :مجتمـــع الدراســـة: أوالً

 المُعــــاقين ذهنيــــاً فــــي كــــال المــــصري والمجتمــــع الــــسعودي مــــن آبــــاء وأمهــــات األطفــــال 

 . المجتمعين

من منطلق أهـداف الدراسـة  وأهميتهـا وأدواتهـا، تكونـت العينـة                : الدراسة ةعين: ثانياً

 :من عينتين هما

 من آباء وأمهات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن     ٢٠٠وتكونت من  :العينة المصرية  -

وقـد بلـغ متوسـط      . ة مـن األمهـات    مدينتي القاهرة واإلسكندرية، بواقع مائة من اآلبـاء ومائـ         

ــاء   ــاري قــدره   ٤٧٬٩٧أعمــار اآلب  عامــاً، كمــا بلــغ متوســط أعمــار    ٤٬٠٨ عامــاً وانحــراف معي

 .  عاما٣٬٠٠ً عاماً وانحراف معياري قدره ٣٦٬٣٣األمهات 

 مـن آبـاء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً             ٢٠٠وتكونـت مـن      :العينة الـسعودية   -

وقـد  . ية السعودية، بواقع مائة من اآلباء ومائـة مـن األمهـات   من مدينة جدة بالمملكة العرب  
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 عامـاً، كمـا بلـغ متوسـط     ٦٬٢٧ عاماً وانحراف معياري قـدره      ٥٢٬٦١بلغ متوسط أعمار اآلباء   

  . عاما٣٬٥٠ً عاماً وانحراف معياري قدره ٤٠٬٠٨أعمار األمهات 

 :خصائص عينة الدراسة

 : من حيث المستوى العمري -١

يوضــح داللــة الفــروق فــي ) ١(ق فــي المــستوى العمــري فــإن الجــدول فيمــا يتعلــق بــالفرو

 :المستوى العمري بين عينة الدراسة
= آباء مصريون ن
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 ٠٫٠١عند مستوى  دالة@@ 

فـي المـستوى العمـري بـين     ٠٬٠١يتبـين وجـود فـروق دالـة إحـصائياً عنـد          ) ١(   من الجـدول    

عينة الدراسة من اآلباء المصريين واآلباء السعوديين لصالح عينـة اآلبـاء الـسعوديين، كمـا            

العمـري بـين عينـة الدراسـة مـن       في المستوى   ٠٬٠١وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى       

ــسعوديا      ــصالح األمهــات ال ــر عــن   تاألمهــات المــصريات واألمهــات الــسعوديات ل ، ممــا يُعب

 .ارتفاع متوسط أعمار اآلباء واألمهات من العينة السعودية

 :من حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة -٢

ح داللة الفروق في يوض) ٢(فيما يتعلق بالمستوى التعليمي لعينة الدراسة فإن الجدول 

 :المستوى التعليمي لعينة اآلباء
 سعوديون آباء مصريون آباء

 التعليمي المستوى
 % ك % ك

 الفرق
 

 ح. داللة ن )ح٠ن(

 فوق مؤهل
 الجامعي

 غير دالة ١٫٩٤ - %٧- %١٠ ١٠ %٣ ٣

 غير دالة ٠٫٣٣ - % ٢- %٢٧ ٢٧ %٢٥ ٢٥ جامعي مؤهل
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 سعوديون آباء مصريون آباء
 التعليمي المستوى

 % ك % ك
 الفرق

 
 ح. داللة ن )ح٠ن(

متوسط  مؤهل
 )ثانوية(

 غير دالة ٠٫٧١- %٥ %٤٠ ٤٠ %٣٥ ٣٥

 غير دالة ٠٫٣٣ %٣ %١٧ ١٧ %٢٠ ٢٠ إعدادية
 ٠٫٠١دالة عند  ٣٫٠٠ %٩ %٦ ٦ %١٥ ١٥ ابتدائية
 غير دالة ٠٫٣٣ %٢ - - %٢ ٢ أمي

يتبين عـدم وجـود فـروق دالـة إحـصائياً فـي المـستوى التعليمـي لعينـة                   ) ٢(   من الجدول 

ين سوى في الحصول علـى االبتدائيـة وكانـت          الدراسة من اآلباء المصريين واآلباء السعودي     

 . لصالح لعينة اآلباء السعوديين٠٬٠١هذه الفروق دالة عند مستوى 

يوضـح  ) ٣(وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لعينة الدراسة من األمهات فـإن الجـدول             

 :داللة الفروق في المستوى التعليمي لعينة األمهات
أمهات 
 مصريات

ت أمها
 التعليمي المستوى سعوديات

 % ك % ك

 الفرق
 

 ح. داللة ن )ح٠ن(

 ٠٫٠١دالة عند  ٣٫٠٠ %٩ %١ ١ %١٠ ١٠ جامعي مؤهل
متوسط  مؤهل

 )ثانوية(
 ٠٫٠١دالة عند  ٣٫٥٧  - %٢٥ - %٦٥ ٦٥ %٤٠ ٤٠

 ٠٫٠٥دالة عند  ٢٫٥٠ - %١٥- %٣٥ ٣٥ %٢٠ ٢٠ إعدادية
 ٠٫٠١دالة عند  ٣٫٠٠ %١٥ %٦ ٦ %٢١ ٢١ ابتدائية
 ٠٫٠٥دالة عند  ٢٫٠٠ %٦ %٣ ٣ %٩ ٩ أمي

ــدول   ــة   ) ٣(مـــن الجـ ــود فـــروق دالـ ــين األمهـــات فـــي المـــستويات   إيتبـــين وجـ حـــصائياً بـ

ــة عنــد مــستوى     ــصالح أمهــات العينــة المــصرية فــي    ٠٬٠١التعليميــة، فقــد وجــدت فــروق دال  ل

 لـصالحهن  ٠٬٠٥الحصول على مؤهـل جـامعي، وابتدائيـة، كمـا وجـدت فـروق عنـد مـستوى                  

 ٠٬٠١دم حـصولهن علـى مـؤهالتٍ علميـةٍ، وفـي المُقابـل كانـت الفـروق دالـة عنـد                      أيضاً في ع  

لصالح أمهات العينـة الـسعودية فـي حـصولهن علـى الثانويـة، كمـا وجـدت فـروق دالـة عنـد                        

 .اإلعدادية لصالحهن في  حصولهن على ٠٬٠٥



 

 
١٦٤
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 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 :من حيث الدخل الشهري لألسرة -٣

يوضـح التكـرارات والنـسب     ) ٤(وفيما يتعلق بالدخل الـشهري لألسـرة، فـإن الجـدول            

 :المئوية للدخل الشهري للعينة المصرية

 % ك الدخل الشهريم

 %١٠ ١٠  جنيه٣٠٠أقل من  ١

 %٢٥٢٥  جنيه٦٠٠ -٤٠٠ ٢

%٢٧٢٧  جنيه٩٠٠- ٧٠٠ ٣

 %١٧ ١٧  جنيه١٢٠٠-١٠٠٠ ٤

 %١٠ ١٠  جنيه١٥٠٠ -١٣٠٠ ٥

 %٦ ٦  جنيه١٨٠٠-١٦٠٠ ٦

 %٣ ٣  جنيه٢٠٠٠-٧١٩٠٠

 %٢ ٢ جنيه٢٠٠٠أكثر من ٨

يتبين لنا انخفاض مستوى الدخل ألسـر األطفـال المعـاقين مـن العينـة        ) ٤(من الجدول   

 جنيـه شـهرياً     ٩٠٠ من العينة المصرية يعيشون بدخل ال يزيد عن          %٦٢المصرية، فنجد أن    

رغم أعباء المعيشة وارتفاع األسعار مما يُشكل ضغوطاً اقتصادية على هـذه االسـر التـي             

 .يوجد بها معاقون

يوضـح التكـرارات والنـسب    ) ٥(وفيما يتعلق بالدخل الـشهري لألسـرة، فـإن الجـدول      

 :المئوية للدخل الشهري للعينة السعودية

 %ك الدخل الشهريم

 %٦ ٦  ريال٣٠٠٠أقل من  ١

 %٨ ٨  ريال٦٠٠٠ إل ٣٠٠٠أكثر من  ٢

 %١٠ ١٠  ريال٩٠٠٠ إلى ٦٠٠٠أكثر من  ٣
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 %١١ ١١ ريال١٢٠٠٠ إلى ٩٠٠٠أكثر من  ٤

 %١٥ ١٥  ريال١٥٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠أكثر من  ٥

%٢٥٢٥  ريال٢٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠أكثر من  ٦

%٢٥٢٥  ريال٢٠٠٠٠أكثر من ٧

نُالحــــظ ارتفــــاع متوســــط الــــدخل الــــشهري لغالبيــــة أســــر العينــــة   ) ٥(مــــن الجــــدول

عبــر عــن ارتفــاع  مــن العينــة الكليــة، ممــا يُ%٨٦الــسعودية، فقــد بلغــت نــسبة هــذه األســر  

 .مستوى الدخل الشهري للعينة السعودية

 :مهن اآلباء واألمهات من أفراد العينتين -٤

يوضــح التكــرارات والنــسب المئويــة  ) ٦(وفيمــا يتعلــق بمهــن اآلبــاء واألمهــات جــدول 

 لمهن آباء وأمهات العينة المصرية

 ١٠٠= مهن األمهات من العينة المصرية ن ١٠٠= مهن اآلباء من العينة المصرية ن

 % ك المهنة % ك المهنة

 %٢ ٢ طبيبة %٥ ٥ طبيب

 %٨ ٨ مهندسة %٦ ٦ مهندس

 %٣ ٣ محاسبة %١٠ ١٠ محاسب

 %٤٠ ٤٠ معلمة %٢٠ ٢٠ معلم

 %٣ ٣ محامية %٧ ٧ محامي

 %١٠ ١٠ سكرتيرة %٢٥ ٢٥ موظف بشركة

 %١٤ ١٤ موظفة إدارية %٨ ٨ سائق

 %٢٠ ٢٠ ربة منزل %١٢ ١٢ عامل

 %١٠٠المجموع  %٧ ٧ مزارع
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 سيد أحمد محمد الوكيل. د

نُالحظ أن الغالبية العظمي مـن آبـاء وأمهـات العينـة المـصرية يعملـون          ) ٦(من الجدول   

في مهنٍ حكومية وخاصة وحرفية كما أن هذه المهن تُجسد مستوى الدخل المـنخفض              

 .الذي تتسم به العينة المصرية

 ئوية لمهن آباء وأمهات العينة السعوديةيوضح التكرارات والنسب الم)٧(جدول 

 ١٠٠= مهن األمهات من العينة السعودية ن ١٠٠= مهن اآلباء من العينة السعودية ن

 % ك المهنة % ك المهنة

 %١ ١ طبيبة %٧ ٧ طبيب

 %٣ ٣ مهندسة %١٠ ١٠ مهندس

 %١٤ ١٤ مديرة %١٩ ١٩ مدير إداري

 %٣٣ ٣٣ معلمة %١٤ ١٤ وكيل مدرسة

 ٢٣ معلم
٢٣

% 
 %١٦ ١٦ موظفة

 %٣ ٣ بائعة %١٧ ١٧ موظف إداري

 %٣٠ ٣٠ ربة منزل %١٠ ١٠ تاجر

نُالحظ أن الغالبية العظمي من آباء وأمهات العينة السعودية يعملون     ) ٧(من الجدول   

ــذي          ــدخل المرتفــع ال فــي مهــنٍ حكوميــة وخاصــة كمــا أن هــذه المهــن تُجــسد مــستوى ال

 .تتسم به العينة السعودية
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 :األسرة في األطفال عدد-٥

 فـــي أســـر العينتـــين األطفـــاليوضـــح التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لعـــدد ) ٨(جـــدول 

 المصرية والسعودية

 ١٠٠= عدد األطفال في العينة السعودية ن ١٠٠= عدد األطفال في العينة المصرية ن

 % ك % ك العدد

 - - %٤ ٤ )١(واحد 

 %١٠ ١٠ %١٨ ١٨ )٢(اثنان 

 %١٢ ١٢ %٢٥ ٢٥ )٣(ثالثة 

 %١٥ ١٥ %٢٣ ٢٣ )٤(اربعة 

 %١٩ ١٩ %١٣ ١٣ )٥(خمسة 

 %١٥ ١٥ %٨ ٨ )٦(ستة 

 %١٥ ١٥ %٧ ٧ )٧(سبعة 

 %١٤ ١٤ %٢ ٢ أكثر من سبعة

 العينـة الـسعودية   وأمهـات  بـين آبـاء      اإلنجـاب نُالحـظ ارتفـاع مُعـدالت       ) ٨(من الجدول   

 .مُقارنةً بالعينة المصرية

  :منهج الدراسة: ثالثاً
عتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المــنهج الوصــفي الــسيكومتري حيــث أن تــصميم    ا

الدراســة مبنــى علــى أســاس تــشخيص الــضغوط والحاجــات النفــسية واالجتماعيــة التــي       

يُعــاني منهــا أبــاء المعــاقين ذهنيــاً فــي كــل مــن مــصر والــسعودية واكتــشاف الفــروق غبــر      

 التوصيات والحلول واالقتراحات الحضارية في هذه الضغوط وتلك الحاجات وصوالً ألفضل      

التي تُساهم في تحسين مستوي التوافق النفسي واالجتماعي لدي آباء وأمهات المعاقين       

 .ذهنياً عبر العينات المتضمنة في الدراسة
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 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 :تضمنت أدوات الدراسة الحالية ما يلي :الدراسة أدوات :رابعاً

 )إعداد الباحث                 ( استمارة جمع البيانات األولية                    - ١

     وتهــتم هــذه االســتمارة بجمــع مجموعــة مــن البيانــات الــسيكومترية األوليــة حــول   

عينــة الدراســة، وتتــضمن هــذه البيانــات مجموعــة مــن المعلومــات حــول المــستوى العمــري  

هنـي  ألفراد العينة، وعدد أفـراد األسـرة، والمـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي والتعليمـي والم               

 واألمهـات عـالوةً علـى العالقـة بـين أفـراد األسـرة وبعـضهم الـبعض                   ءألفراد العينة من اآلبا   

وبــين أفــراد األســرة واالبــن المُعــاق، كمــا أن هــذه االســتمارة تهــتم بالحــصول علــى بيانــات    

حول الطفل المُعاق، من حيث جنـسه، ودرجـة إعاقتـه، وعمـره وترتبيـه فـي األسـرة وعـدد                 

علماً بـأن هـذه االسـتمارة ليـست لهـا درجـة كليـة وال         . ن في األسرة الواحدة   األبناء المُعاقي 

توجد بها اجابات صحيحة وأخرى خاطئة ولكن الهدف منها هو هـدف سـيكومترى لعقـد                

 . المُقارنات السيكومترية بين أفراد العينة

: إعــداد(بطاريـة قيـاس الـضغوط النفـسية واالحتياجــات ألوليـاء أمـور المُعـاقين         - ٢

 :وتضمن هذه البطارية مقياسين هما) ١٩٩٨(اوي، والشخص السرط

 .مقياس الضغوط النفسية آلباء األطفال المعوقين -١

 .مقياس الحاجات النفسية آلباء األطفال المعوقين -٢

 :األطفال المعوقينمقياس الضغوط النفسية آلباء -أ

لدراسـة  عبارة تهـتم بقيـاس أبعـاد الـضغوط النفـسية لـدى عينـة ا               ) ٨٠(    ويتكون من   

والمُتضمنة سبعة أبعاد فرعية    ) المعاقين ذهنياً (من آباء وأمهات ذوي االحتياجات الخاصة       

ــاني منهــا آبــاء وأمهــات عينــة الدراســة        . تُعبــر عــن مــستوى الــضغوط النفــسية التــي قــد يُع

األعـراض النفـسية والعـضوية،      : (وتتضمن األبعاد السبعة التي يقسها هذا المقياس مـا يلـي          

س واالحبـاط، المـشكالت المعرفيـة والنفـسية للطفـل، المـشكالت األسـرية               مشاعر اليـأ  

واالجتماعيــة، القلــق علــى مــستقبل الطفــل، مــشكالت األداء االســتقاللي للطفــل، وعــدم     

ولقــد قــام واضــعا المقيــاس بوضــع مُــدرج لإلجابــة علــى  ).  القــدرة علــى تحمــل أعبــاء الطفــل



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٩

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

ال (التجاهـات ليـضم خمـس درجـات هـي           أسئلة المقياس وفقاً لطريقة ليكرت فـي قيـاس ا         

مــع إعطــاء درجــة  )  مطلقــاً، يحــث نــادراً، يحــدث قلــيالً، يحــدث كثيــراً، يحــدث دائمــاً    ثيحــد

وبذلك تتراوح الدرجات   .  درجات ألعالها  ٥واحدة ألقل تدرج وزيادتها تدريجياً إلى أن تصل         

 .درجة) ٤٠٠-٨٠(التي يمكن أن يحصل عليها المفحوص ما بين 

مـن   البيئـة الـسعودية    قـام مُعـدا المقيـاس بالحـصول علـى صـدقه فـي              :سصدق المقيـا  

 :خالل عدة طرق من أهمها ما يلي

حيث قام مُعـدا المقيـاس بـإجراء تحليـل       Factorial Validity:الصدق العاملي -١

 أو ٣٠عاملي له، وتوصال إلى سـبعة عوامـل تـشبعت بهـا جميـع الفقـرات، بلغـت تـشبعاتها                 

 .المنتمية إليها، ولم تُستبعد فقرة من الفقراتأكثر بالنسبة للعوامل 

فقــد تــم حــساب مُعــامالت االرتبــاط لكــل فقــرة مــن   :صــدق االتــساق الــداخلي -٢

الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، وقــد تراوحــت مُعــامالت     

 ممـا يُعبـر   ٠٬٠١هى مُعامالت مرتفعة وجميعها دالة عند مستوى٠٬٧٨-٠٬٢٩االرتباط ما بين 

عــن االتــساق الــداخلي بــين أبعــاد المقيــاس وفقراتــه الفرعيــة وهــذا بــدوره يُعبــر عــن صــدق   

 .المقياس

وتــم تقــدير ثبــات هــذا المقيــاس باســتخدام ثبــات االتــساق الــداخلي     :ثبــات المقيــاس

 للدرجــة الكليــة فــي حــين تراوحــت مُعــامالت      ٠٬٩٣بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، حيــث بلغــت     

 ممـا يُعبـر عـن    ٠٬٠١ وجميعها دالـة عنـد مـستوى    ٠٬٩١-٠٬٦٤ الفرعية ما بين االرتباط لألبعاد 

 )٤٨-٣٣، ١٩٩٨:السرطاوي والشخص.(ثبات االتساق الداخلي لبنود المقياس

 قــام بإعــادة تقنــين هــذا المقيــاس فــي البيئــة       والجــدير باإلشــارة أن الباحــث الحــالي    

ن ثـم قدرتـه      البيئة المصرية، ومـ    المصرية للحصول على صدقه وثباته وصالحيته للتطبيق في       

 مـن   ن من االرتفاع في مستوى الضغوط النفسية ومن ال يُعانو         نعانوعلى التفريق بين من ي    

وألجل ذلك تم الحصول على صدق المقياس وثباته في البيئة   . آباء وأمهات المُعاقين ذهنياً   

 :المصرية، وقد جاء ذلك كما يلي
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ذا المقيـاس فـي البيئـة المـصرية مـن خـالل             وتم الحصول على صدق هـ      :صدق المقياس 

 :الحصول على صدقه بعدة طرق منا ما يلي

ــاهري -١ ــوعي(الـــصدق الظـ ــذا المقيـــاس يتمتـــع بدرجـــةٍ   Face Validity ):الموضـ فهـ

مُناسبةٍ من الصدق الظاهري، نظراً لما يتمتع به من وضوح العبارات والتعليمات وسـهولتها           

والقـضايا الدينيـة أو الـسياسية أو الجنـسية، كمـا يتميـز       وبُعدها عمـا يُثيـر الحـرج فـي األمـور        

عبــارة وســهولة تــصحيح وتقــدير درجاتــه، ممــا يُعبــر عــن   ) ٨٠(هــذا االختبــار بقــصر عباراتــه  

 .الصدق الموضوعي للمقياس

من أساتذة علم ) ١٠(قام الباحث بعرض هذا المقياس على  :صدق المحكمين -٢

ــة الرئيــسية مــن    الــنفس والــصحة النفــسية بــبعض الجامعــات المــ     صرية، مــع توضــيح الغاي

المقيــاس وأبعــاده الفرعيــة الــسبعة المتــضمنة فيــه والتــي تنطــوي علــى قيــاس الــضغوط           

النفسية التي قـد يُعـاني منهـا آبـاء وأمهـات ذوي االحتياجـات الخاصـة، وقـد تراوحـت نـسبة                 

ضغوط االتفاق على صـالحية بنـود المقيـاس أبعـاده الفرعيـة الـسبعة فـي تقـدير مـستوى الـ                     

 ممــا يُعبــر عــن ارتفــاع نــسبة االتفــاق بــين المُحكمــين علــى    %٩٠، %٨٠النفــسية مــا بــين  

صالحية المقياس في تقدير مستوى الضغوط النفسية لدى آباء وأمهـات ذوي االحتياجـات              

 .وهذا ما يُعبر عن صدق المقياس. الخاصة

صرية من خـالل  وقد تم الحصول على ثبات هذا المقياس في البيئة الم        :ثبات المقياس 

 :ثبات إعادة التطبيق وذلك كما يلي

فتم تطبيق هذا المقياس بصورته الحالية على عينـة   test re-test :ثبات إعادة التطبيق

 أمـاً وتـم الحـصول علـى         ٣٠ أبـاً و   ٣٠من آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً، تكونـت مـن               

علــى ذات العينــة مــن آبــاء    درجــاتهم، وبعــد أســبوعين تــم إعــادة تطبيــق ذات المقيــاس       

ــاء           ــدى آب ــاط بــين التطبيقــين ل ــى مُعامــل االرتب ــاً، وتــم الحــصول عل وأمهــات المعــاقين ذهني

 :وأمهات المعاقين، وقد جاءت نتائج التطبيق كما يلي
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 التطبيق لمقياس الضغوط النفـسية علـى العينـة      إعادةيوضح مُعامل ثبات    ) ٩(جدول

 ٣٠=قلياً ن المعاقين عاألطفالالمصرية من آباء 

 الداللة مُعامل االرتباط البُعد

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٧ األعراض النفسية والعضوية

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٥ مشاعر اليأس واالحباط

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨١ المشكالت المعرفية والنفسية للطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٥ المشكالت األسرية واالجتماعية

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٧ لقلق على مستقبل الطفلا

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٤ مشكالت األداء االستقاللي للطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٠ وعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٧ الدرجة الكلية للمقياس

لجميـــع االبعـــاد الفرعيـــة ) الثبـــات (يتبـــين ارتفـــاع مُعـــامالت االرتبـــاط) ٩(مـــن الجـــدول 

لمقيــاس الــضغوط النفــسية لــدى آبــاء االطفــال المعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة المــصرية، فقــد      

 كمـا أن  ٠٬٠١ وهذه المعامالت دالة عند مستوى     ٠٬٨٥،  ٠٬٧٤تراوحت هذه المُعامالت ما بين    

 ممــا ٠٬٠١توى  وهــو دال أيــضاً عنــد مــس٠٬٨٧ للدرجــة الكليــة للمقيــاس بلــغطمُعامــل االرتبــا

 .يُعبر عن ارتفاع مُعامالت ثبات المقياس

 التطبيق لمقياس الضغوط النفسية على العينـة        إعادةيوضح مُعامل ثبات    ) ١٠(جدول

 ٣٠= المعاقين عقلياً ناألطفالالمصرية من أمهات 

 الداللة مُعامل االرتباط البُعد

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٩ األعراض النفسية والعضوية

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٢ واإلحباطاعر اليأس مش

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٧ المشكالت المعرفية والنفسية للطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٢ المشكالت األسرية واالجتماعية
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 الداللة مُعامل االرتباط البُعد

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٠ القلق على مستقبل الطفل

 ٠٫٠١وى دالة عند مست ٠٫٨١ مشكالت األداء االستقاللي للطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٩ وعدم القدرة على تحمل أعباء الطفل

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٥ الدرجة الكلية للمقياس

 الفرعيــة األبعــادلجميــع ) الثبــات(يتبــين لنــا ارتفــاع مُعــامالت االرتبــاط ) ١٠(مــن الجــدول 

العينـة المـصرية، فقـد       المعـاقين ذهنيـاً مـن        األطفـال لمقياس الضغوط النفسية لدى أمهات      

 كمـا أن    ٠٬٠١ وهذه المُعامالت دالة عند مستوى     ٠٬٨٢،  ٠٬٧٧تراوحت هذه المُعامالت ما بين    

 مما يُعبر   ٠٬٠١ وهو دال أيضاً عند مستوى     ٠٬٨٥ للدرجة الكلية للمقياس بلغ    طمُعامل االرتبا 

 . عن ارتفاع مُعامالت ثبات المقياس

 :  المعوقينمقياس الحاجات النفسية آلباء األطفال-ب

عبارة تهـتم بتقـدير الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة      ) ٢٥(    يتكون هذا المقياس من  

والمُتضمنة أربعـة أنمـاط رئيـسية مـن     ) المعاقين ذهنياً(لدى عينة الدراسة من آباء وأمهات       

 :هذه الحاجات وهى

معلومـات  وتتضمن حاجة أولياء امور األطفال المعوقين إلـى ال         :االحتياجات المعرفية 

والبـــرامج اإلرشـــادية للعمـــل مـــع أطفـــالهم، باإلضـــافة إلـــى تزويـــدهم باألســـاليب المناســـبة 

 . لمواجهة السلوكيات المضطربة ألطفالهم وكيفية التعامل معها

ويتضمن حاجة أولياء أمور األطفال المُعـوقين  إلـى الـدعم المـادي وإلـى             : الدعم المادي 

 .المناسبة، عالوة على توفير العالج الطبي المُناسبتوفير الوسائل واأللعاب التعليمية  

ويتضمن حاجة أولياء األمور إلى دعمهم من قبل المجتمـع           :الدعم المجتمعي  -

من خالل توفير المراكز والجمعيات والمختصين الذين يقدمون البـرامج التـي تُـساعد أسـر          

 .هؤالء المُعاقين



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٣
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ة األقـــارب واألصـــدقاء ويتمثـــل فـــي الحاجـــة إلـــى مُـــساعد  :الـــدعم االجتمـــاعي -

ولقد قام واضـعا المقيـاس   . المُخلصين وتبادل المعلومات والدعم والمُساندة ألولياء األمور     

بوضع مدرج لإلجابة على أسئلة المقياس وفقاً لطريقة ليكرت في قياس االتجاهات ليضم   

 مهـم ، مهـم بدرجـة متوسـطة   ، مهـم بدرجـة قليلـة    مطلقـاً،  غيـر مهـم    (ىخمس درجات ه  

 ٥مــع إعطــاء درجــة واحــدة ألقــل تــدرج وزيادتهــا تــدريجياً إلــى أن تــصل   ) اًمهــم جــد، كثيــراً

 المفحـوص مـا بـين    عليهـا وبذلك تتـراوح الـدرجات التـي يمكـن أن يحـصل      . درجات ألعالها 

 .درجة) ١٢٥-٢٥(

قــام مُعـدا المقيـاس بالحــصول علـى صـدقه فــي البيئـة الـسعودية مــن        :صـدق المقيـاس  

 :ما يليخالل عدة طرق من أهمها 

حيـث تـم إجـراء تحليـل عـاملي للـصورة األوليـة مـن المقيـاس،                 :الصدق العاملي  -١

وتم تحديد أربعة عوامل تشبعت بها خمس وعشرون فقرة مـن فقـرات المقيـاس زادت        

 وقد استبعدت ثالث فقرات بـسبب عـدم انتمائهـا ألي بُعـد مـن االبعـاد                 ٠٬٣٠تشبعاتها عن 

 .األربعة لمقياس الحاجات

وتـــم حـــساب مُعـــامالت االرتبـــاط للفقـــرات التـــي تـــألف منهـــا  :تصـــدق الفقـــرا -٢

المقياس في صورته النهائيـة مـع درجـات األبعـاد التـي تنتمـي إليهـا، وقـد تراوحـت مُعـامالت                   

 وهى مُعامالت ارتباط مُرتفعة في معظمها، ودالـة عنـد          ٠٬٨٤-٠٬٤٥ارتباط الدرجات ما بين   

قيــاس فــي صــورته النهائيــة علــى درجــةٍ   وتؤكــد فــي الوقــت ذاتــه علــى تمتــع الم ٠٬٠١مــستوى

 .عاليةٍ من صدق االتساق الداخلي للمقياس

وقـــد قــام مُعــدا المقيـــاس بتقــدير ثباتــه باســـتخدام ثبــات االتـــساق       :ثبــات المقيــاس  

 للدرجــة الكليــة، فــي حــين تراوحــت مــا   ٠٫٩٤الــداخلي بطريقــة ألفــا كرونبــاخ حيــث بلغــت   

ــين ــا  ٠٬٩٢-٠٬٧٢بـ ــة، ممـ ــاس األربعـ ــاد المقيـ ــاس  ألبعـ ــات المقيـ ــن ثبـ ــر عـ ــسرطاوي، .( يُعبـ الـ

والجــدير باإلشــارة أن الباحــث الحــالي قــام بإعــادة تقنــين هــذا  ). ٧٠-٦٤، ١٩٩٨: والــشخص

للحصول على صدقه وثباته وصالحيته للتطبيـق فيهـا، ومـن ثـم             البيئة المصرية    المقياس في 
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 آبــاء وأمهــات قدرتــه علــى تقــدير نوعيــة الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة التــي يحتــاج إليهــا 

وألجـل ذلـك تـم الحـصول علـى صـدق المقيـاس وثباتـه فـي البيئـة                    . األطفال المُعـاقين ذهنيـاً    

 :المصرية، وقد جاء ذلك كما يلي

 وتم الحصول على صدق هـذا المقيـاس فـي البيئـة المـصرية مـن خـالل                  :صدق المقياس 

 :الحصول على صدقه بعدة وسائل منها ما يلي

فهــذا المقيــاس يتمتــع بدرجــة  Face Validity ):الموضــوعي(الــصدق الظــاهري -١

مُناسبة من الصدق الظاهري، نظراً لما يتمتع به من وضوح العبارات والتعليمات وسـهولتها           

وبُعدها عمـا يُثيـر الحـرج فـي األمـور والقـضايا الدينيـة أو الـسياسية أو الجنـسية، كمـا يتميـز              

 وتقــدير درجاتــه، ممــا يُعبــر عــن  عبــارة وســهولة تــصحيح ) ٢٥(هــذا االختبــار بقــصر عباراتــه  

 .الصدق الموضوعي للمقياس

 ١٠فقد قام الباحث بعرض هذا المقياس بوضعه الحالي على: صدق المحكمين  -٢

من أساتذة علم النفس والـصحة النفـسية بـبعض الجامعـات المـصرية، مـع توضـيح الغايـة                    

تفـاق علـى صـالحية      الرئيسية من المقياس وأبعاده الفرعية األربعة، وقد تراوحت نسبة اال         

 %٨٥بنـود المقيــاس وأبعـاده الفرعيــة األربعــة فـي تقــدير الحاجـات النفــسية واالجتماعيــة    

ممــا يُعبــر عــن ارتفــاع نــسبة االتفــاق بــين المُحكمــين علــى صــالحية المقيــاس فــي تقــدير        

وهـذا مـا يُعبـر      . الحاجات النفسية واالجتماعية لدى آباء وأمهات ذوي االحتياجـات الخاصـة          

 .المقياسعن صدق 

وتم الحـصول علـى ثبـات هـذا المقيـاس فـي البيئـة المـصرية مـن خـالل                 :ثبات المقياس 

إعادة التطبيق، فتم تطبيقه على عينة من آباء وأمهـات األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً، تكونـت                   

 أمـــاً والحـــصول علـــى درجـــاتهم، وبعـــد أســـبوعين تـــم إعـــادة تطبيـــق ذات   ٣٠ أبـــاً و٣٠مـــن

ة من آباء وأمهات المعاقين ذهنياً، والحصول على مُعامل االرتباط          المقياس على ذات العين   

 :بين التطبيقين لدى آباء وأمهات المعاقين، وقد جاءت نتائج التطبيق كما يلي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 التطبيق لمقياس الحاجات النفسية على      إعادةيوضح مُعامل ثبات    ) ١١(جدول 

 ٣٠= المعاقين عقلياً ناألطفالالعينة المصرية من آباء 

 الداللة مُعامل االرتباط بُعدال

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٦٥ االحتياجات المعرفية

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٥ الدعم المادي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٩ الدعم المجتمعي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٧ الدعم االجتماعي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٨٠ الدرجة الكلية للمقياس

لجميــع االبعــاد الفرعيــة ) الثبــات(يتبــين لنــا ارتفــاع مُعــامالت االرتبــاط  ) ١١(مــن الجــدول 

ــاً مــن العينــة        لمقيــاس الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة لــدى آبــاء االطفــال المعــاقين ذهني

 وهـــذه المُعـــامالت دالـــة عنـــد     ٠٬٧٩، ٠٬٦٥المـــصرية، فتراوحـــت هـــذه المُعـــامالت مـــا بـــين      

 وهـو دال أيـضاً عنـد    ٠٬٨٠للدرجة الكلية للمقياس بلغ      ط كما أن مُعامل االرتبا    ٠٬٠١مستوى

 . مما يُعبر عن ارتفاع مُعامالت ثبات المقياس٠٬٠١مستوى

 التطبيق لمقياس الحاجات النفسية على العينة إعادةيوضح مُعامل ثبات ) ١٢(جدول 

 ٣٠= المعاقين عقلياً ناألطفالالمصرية من أمهات 

 الداللة مُعامل االرتباط البُعد

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٦٥ الحتياجات المعرفيةا

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٦٧ الدعم المادي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٦٥ الدعم المجتمعي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٥ الدعم االجتماعي

 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٧٧ الدرجة الكلية للمقياس

لجميــع االبعــاد الفرعيــة  ) الثبــات(رتبــاط نُالحــظ ارتفــاع مُعــامالت اال ) ١٢(مــن الجــدول  

لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعيـة لـدى أمهـات االطفـال المعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة                  



 

 
١٧٦

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 وهــذه المُعــامالت دالــة عنــد    ٠٬٧٥، ٠٬٦٥المــصرية، فقــد تراوحــت هــذه المُعــامالت مــا بــين      

وهـو دال أيـضاً عنـد        ٠٬٧٧ للدرجة الكلية للمقياس بلغ    ط كما أن مُعامل االرتبا    ٠٬٠١مستوى

 .  مما يُعبر عن ارتفاع مُعامالت ثبات المقياس٠٬٠١مستوى

 :األسلوب اإلحصائي: خامساً
 Co-relation coefficient. معامل ارتباط بيرسون من الدرجات الخام -٣

  critical ratio) داللة الفروق في النسبة المئوية(النسبة الحرجة  -٤

  mean & stander deviation.ري المتوسط الحسابي واالنحراف المعيا -٥

  T-Test.لقياس داللة الفروق بين متوسطي مجموعتين" ت"اختبار  -٦

 النتائج ومناقشتها
 :نتائج الفرض األول

توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات األطفــال  "    يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 

 لمقياس الضغوط النفسية المُعاقين ذهنياً من العينة المصرية في متوسط الدرجة الكلية

األعــراض النفــسية العــضوية، مــشاعر اليــأس واالحبــاط،   (وأبعــاده الفرعيــة التــي تتــضمن  

المشكالت المعرفية والنفـسية للطفـل، المـشكالت األسـرية واالجتماعيـة، القلـق علـى                

مستقبل الطفـل، مـشكالت األداء االسـتقاللي للطفـل، وعـدم القـدرة علـى تحمـل أعبـاء                    

لداللـة  " ت"وللتحقق من صحة هذا الفـرض مـن عدمـه، تـم حـساب اختبـار                 . )اقالطفل المُع 

 :الفروق بين آباء وأمهات العينة المصرية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 )١٣(جدول

ــة          ــة المــصرية فــي الدرجــة الكلي ــاء واألمهــات مــن العين ــين اآلب ــة الفــروق ب يوضــح دالل

 ١٠٠= رعية نلمقياس الضغوط النفسية وأبعاده الف

 ١٠٠=أمهات مصريات ن ١٠٠=آباء مصريون ن
 البُعد

 ع م س ع م س
 داللة ت ت

األعراض النفسية 

 والعضوية
 غير دالة ٠٫٤٠ ١٧٫٦٠ ٦٨٫٦٩ ٦٨٦٩ ٢٠٫٦٨ ٦٩٫٧٨ ٦٩٧٨

مشاعر اليأس 

 واالحباط
 غير دالة ٠٫٣٦ ١٧٫٢٥ ٣٩٫١٩ ٣٩١٩ ٢٠٫٥٢ ٤٠٫١٦ ٤٠١٦

المشكالت المعرفية 

 طفلوالنفسية لل
 غير دالة ١٫٠١ - ٩٫٤٨ ٤٣٫٤٩ ٤٣٤٩ ٩٫٩٤ ٤٢٫١٠ ٤٢١٠

المشكالت األسرية 

 واالجتماعية
٢٫٤١ ٣٫٦٥ ١٠٫٣٨ ١٠٣٨ ٤٫١٧ ١١٫٧٢ ١١٧٢ 

دالة عند 

٠٫٠٥ 

القلق على مستقبل 

 الطفل
٢٫٧٣ - ٥٫٥٢ ٥٥٫٦٨ ٥٥٦٨ ٥٫٤٩ ٥٣٫٥١ ٥٣٥١ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

مشكالت األداء 

 االستقاللي للطفل
 غير دالة ٠٫٩٥ ٥٫٤٠ ٢٢٫٤٥ ٢٢٤٥ ١٠٫٩٥ ٢٣٫٦٢ ٢٣٦٢

عدم القدرة على تحمل 

 أعباء الطفل
 غير دالة ٠٫٨٨ - ٧٫١٠ ٢٢٫١٠ ٢٢١٠ ٦٫٠٠ ٢١٫٢٨ ٢١٢٨

 غير دالة ٠٫٠٣ ٥١٫٢١ ٢٦١٫٩٨ ٢٦١٩٨ ٣٨٫٥١ ٢٦٢٫١٩ ٢٦٢١٩ الدرجة الكلية للمقياس

 مــن العينــة  يتبــين وجــود فــروق دالــة إحــصائياً بــين اآلبــاء واألمهــات    ) ١٣(  مــن الجــدول  

المـصرية فــي بعــض األبعــاد المُعبــرة عــن الــضغوط النفــسية واالجتماعيــة التــي يُعــاني منهــا  

 لـصالح اآلبـاء فـي    ٠٬٠٥أسر هؤالء المُعاقين، فقـد وُجـدت فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى                



 

 
١٧٨

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

وفـي المُقابـل وُجـدت فـروق دالـة إحـصائياً            . المُعاناة من المُشكالت األسـرية واالجتماعيـة      

وهـذه النتـائج تُعبـر عـن     .  لصالح األمهـات فـي القلـق علـى مـستقبل الطفـل       ٠٬٠١مستوىعند  

فآبــاء األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً يُعــانون مــن مُــشكالتٍ  .  تحقــق جُزئــي لــصحة هــذا الفــرض 

فهم يشعرون بأن وجود طفل مُعاق فـي أسـرهم         . اجتماعيةٍ وأسريةٍ أكثر من زوجاتهم    

ل مع المُحيطين بهم، ويحُد من عالقاتهم االجتماعيـة         يُشعرهم بالحرج والحد في التفاع    

في حين نجد أ أمهـات األطفـال      . وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعية سوية وفاعلة       

. المُعاقين ذهنياً يُعانين من القلق والخوف على مـستقبل هـذا الطفـل المُعـاق عنـدما يكبـر         

ه في المنزل، وبالتالي هـى مـن تقـوم علـى            وقد يعود هذا القلق بسبب مُالزمة هذا المُعاق ألم        

عنايتــه ورعايتــه وتقــديم المُــساعدة والمُــساندة لــه طيلــة فتــرات جلوســه بــالمنزل بــسبب    

محدودية امكاناته وعدم قدرته على تلبية حاجاته بمفرده، ألن المُعـاق بطبيعتـه وبطبيعـة            

التـالي فإنـه فـي حالـة       اعاقته هو طفل اعتمادي في حاجة مُستمرة إلى الرعاية والتـدريب، وب           

موت هذه األم أو فقدانها لقدرتها على تلبية االحتياجات األساسية لهذا الطفل فـسيترب        

 فـإن   يوبالتـال . عنه إهمال شديد في الحاجات األساسية لـه ممـا يُـشكل خطـراً علـى حياتـه                 

قـد  و. مُعدالت القلق والخوف على مُستقبل هذا الطفل تزداد لدى األمهـات أكثـر مـن اآلبـاء                

اتفقــت نتــائج هــذا الفــرض فــي بعــض أجزائــه مــع مــا ورد بــبعض نتــائج الدراســات الــسابقة،  

والتي أكدت على أن وجود طفـل مُعـاق         " بريكمان"حيث اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة        

داخل األسـرة يـؤثر علـى اآلبـاء، ويحـول بيـنهم وبـين انـدماجهم مـع بـاقي أفـراد األسـر فـي                        

، ٢٠٠٩:عبــد الغنــي( كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة   (Brinkman:1999,137-143)المجتمــع 

والتـي تبــين منهـا وجــود فــروق بـين آبــاء وأمهــات ذوي االحتياجـات الخاصــة فــي     ) ٥١٧-٤٩٦

الضغوط النفسية واألسرية واالجتماعية وربما تعود هذه الفروق بين اآلبـاء واألمهـات إلـى               

م، باعتبارهـا أكثـر أفـراد األســرة    الطبيعـة الفـسيولوجية واالجتماعيـة والـسيكولوجية لـأل     

احتكاكــاً ومُالزمتهــا ألبنائهــا بــصفةٍ عامــةٍ وأبنائهــا المُعــاقين بــصفةٍ خاصــةٍ وقيامهــا بتلبيــة  

 .االحتياجات األساسية لألبناء



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :نتائج الفرض الثاني
توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات األطفــال   "    يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 

ــاً  ــضغوط      المُعــاقين ذهني ــة لمقيــاس ال ــة الــسعودية فــي متوســط الدرجــة الكلي  مــن العين

ــضمن     ــة التــي تت األعــراض النفــسية العــضوية، مــشاعر اليــأس     (النفــسية وأبعــاده الفرعي

واالحبــاط، المــشكالت المعرفيــة والنفــسية للطفــل، المــشكالت األســرية واالجتماعيــة، 

طفــل، وعــدم القــدرة علــى   القلــق علــى مــستقبل الطفــل، مــشكالت األداء االســتقاللي لل   

وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمه، تم حساب اختبار . )تحمل أعباء الطفل المُعاق

لداللة الفروق بين آباء وأمهات العينـة الـسعودية، والتـي يمكـن توضـيحها فـي الجـدول             " ت"

 :اآلتي

 )١٤(جدول

رجــة الكليــة يوضــح داللــة الفــروق بــين اآلبــاء واألمهــات مــن العينــة الــسعودية فــي الد  

 ١٠٠= لمقياس الضغوط النفسية وأبعاده الفرعية ن

 ١٠٠=آباء سعوديون ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

األعراض النفسية 

 والعضوية
 غير دالة ١٫١٤ - ١٣٫٦٥ ٥١٫٩٦ ٥١٩٦ ١١٫٨٠ ٤٩٫٩٠ ٤٩٩٠

مشاعر اليأس 

 واالحباط
 غير دالة ١٫٠٤ - ١٣٫٩٧ ٣١٫٦٢ ٣١٦٢ ٧٫٦٤ ٢٩٫٩٥ ٢٩٩٥

المشكالت المعرفية 

 والنفسية للطفل
٤٫٤٣ ١٠٫٧٠ ٤٠٫٨٨ ٤٠٨٨ ٨٫٤٩ ٤٦٫٩٥ ٤٦٩٥ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

المشكالت األسرية 

 واالجتماعية
٣٫٢٧ ١٩٫٩٦ ١٩٩٦ ٢٫٥٥ ١٦٫٩٦ ١٦٩٦ 

- 

٧٫١٤ 

دالة عند 

٠٫٠١ 



 

 
١٨٠
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 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 ١٠٠=آباء سعوديون ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

القلق على مستقبل 

 الطفل
٢٫٨٨ ١٨٫٨٤ ٣٧٫٦٥ ٣٧٦٥ ٩٫٨٥ ٤٣٫٨١ ٤٣٨١ 

ند دالة ع

٠٫٠١ 

مشكالت األداء 

 االستقاللي للطفل
٧٫٦١ ٥٫٧٠ ١٩٫٩٧ ١٩٩٧ ٨٫٠٠ ٢٧٫٥٠ ٢٧٥٠ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

وعدم القدرة على 

 تحمل أعباء الطفل
٦٫٧١ ١٥٫٠٥ ١٥٠٥ ٦٫٧٩ ١٤٫٩٦ ١٤٩٦ 

- 

٠٫٠٩ 
 غير دالة

 ٥٫٦٣ ١١٫٣٠ ٢١٧٫٠٩ ٢١٧٠٩ ١٩٫٨٥ ٢٣٠٫٠٣ ٢٣٠٠٣ الدرجة الكلية للمقياس
دالة عند 

٠٫٠١ 

 بــين اآلبــاء ٠٫٠١يتبـين وجــود فـروق دالــة احـصائياً عنــد مـستوى    ) ١٤(مُالحظـة الجــدول   ب

: واألمهــات مــن العينــة الــسعودية لــصالح اآلبــاء فــي المُعانــاة مــن الــضغوط النفــسية اآلتيــة     

المــشكالت المعرفيــة والنفــسية للطفــل، القلــق علــى مــستقبل الطفــل، مُــشكالت األداء    

وفـي المُقابـل وجـدت      .  الكلية لمقيـاس الـضغوط النفـسية       االستقاللي للطفل، وفي الدرجة   

ــد مـــستوى   ــصائياً عنـ ــة إحـ ــروق دالـ ــرية    ٠٬٠١فـ ــد المـــشكالت األسـ ــي بُعـ ــات فـ ــصالح األمهـ  لـ

ممـا يُعبـر عـن تحقــق    . واالجتماعيـة الناتجـة عـن وجـود هــذا الطفـل المعـاق داخـل األســرة       

ا الفـرض علـى أن   وقـد كـشفت نتـائج هـذ     . جزئي لهـذا الفـرض فـي بعـض أبعـاده ومُتغيراتـه            

القلـق والتـوتر   : هناك العديد من المشكالت التي يُعاني منهـا اآلبـاء الـسعوديين مـن أهمهـا      

ــصيبهم بــسبب المــشكالت المعرفيــة والنفــسية والــسلوكية البــنهم        ــذي يُ واالكتئــاب ال

المُعاق، وأن هذه المُشكالت تُمثـل عبئـاً ثقـيالً علـى كاهـل األسـرية، ألن هـذه المـشكالت                  

الزمة له لفترةٍ طويلةٍ من الزمن وربما مدى الحياة، وهذا ما يترتب عنه زيادة مُعـدالت              تظل مُ 

كمــا أكـــدت النتــائج أيـــضاً علــى أن األمهـــات    . القلــق والتـــوتر واالكتئــاب لـــدى هــؤالء اآلبـــاء   
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السعوديات يُعانين من مُشكالتٍ أسريةٍ واجتماعيةٍ تتعلق بوجود ابـنهم المُعـاق معهـم      

وهذا ما يترتب عنه الحـد مـن شـبكة العالقـات االجتماعيـة واألسـرية                . ةداخل نطاق األسر  

ــة فاعلـــة مـــع األمهـــات       ــات، فهُـــن مُقـــالت فـــي اقامـــة عالقـــات اجتماعيـ لـــدى هـــؤالء األمهـ

وقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات التـي تناولـت الفـروق فـي              . األخريات

ات األطفال المُعـاقين ذهنيـاً، حيـث تبـين مـن         الضغوط النفسية واالجتماعية بين آباء وأمه     

 أنه توجد فروق دالة احصائياً بين اآلباء واألمهات في الـضغوط    (Sanad:2001)نتائج دراسة   

 social isolationالنفــسية واالجتماعيــة لــصالح األمهــات فــي الــشعور بالعزلــة االجتماعيــة 

ئج أيـضاً مـع مـا أكـدت عليـه نتـائج         كمـا اتفقـت النتـا     . وهذا ما أكدته نتـائج هـذا الفـرض أيـضاً          

ــد الغنـــي (دراســـة  ــات فـــي     ) ٢٠٠٩:عبـ ــاء واألمهـ ــروق بـــين اآلبـ ــود فـ والتـــي أكـــدت علـــى وجـ

. مستويات ونوعية الـضغوط النفـسية واالجتماعيـة التـي قـد يُعـاني منهـا أفـراد هـذه األسـر                     

 (Baxter,et.al:2000)واتفقــت أيــضاً نتــائج هــذا الفــرض مــع نتــائج دراســة باكــستر وآخــرون 

والتــي أكــدت نتائجهــا علــى أن األســر التــي يوجــد بهــا أطفــال مُعــاقين ذهنيــاً تنتــشر لــديهم   

مــستويات ومعــدالت القلــق والتــوتر واالكتئــاب إضــافةً إلــى ارتفــاع فــي مــستويات الــضغوط  

 .النفسية واالجتماعية بين أفراد هذه األسر

 :نتائج الفرض الثالث
لــة إحــصائياً بــين آبــاء وأمهــات األطفــال  توجــد فــروق دا"    يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 

الحاجــات  المُعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة المــصرية، فــي متوســط الدرجــة الكليــة لمقيــاس        

االحتياجــات المعرفيــة، الــدعم  (النفــسية واالجتماعيــة بأبعــاده الفرعيــة التــي تتمثــل فــي   

لتحقـق مـن     ول ).المادي، الدعم المجتمعي، الـدعم االجتمـاعي، والدرجـة الكليـة للمقيـاس            

لداللة الفروق بين آبـاء وأمهـات العينـة       " ت"صحة هذا الفرض من عدمه، تم حساب اختبار         

 :  المصرية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي
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 )١٥(جدول 

يوضــح داللــة الفــروق بــين آبــاء وأمهــات العينــة المــصرية فــي الدرجــة الكليــة لمقيــاس  

 ١٠٠=لفرعية نالحاجات النفسية واالجتماعية وأبعاده ا

 ١٠٠=أمهات مصريات ن ١٠٠=آباء مصريون ن
 البُعد

 ع م س ع م س
 داللة ت ت

االحتياجات 

 المعرفية
٦٫٧١ - ٣٫٣١ ٤٠٫٩١ ٤٠٩١ ١٥٫١٤ ٣٠٫٤٤ ٣٠٤٤ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

 غير دالة ١٫٣٠ - ٤٫٤١ ١٩٫٣٠ ١٩٣٠ ٦٫١٥ ١٨٫٣١ ١٨٣١ الدعم المادي

 ٢٫٥٥ ٣٫٦٦ ٢٠٫١٠ ٢٠١٠ ٣٫١٦ ١٨٫٨٥ ١٨٨٥ الدعم المجتمعي
دالة عند 

٠٫٠٥ 

 ٣٫٦٣ - ٣٫٠٢ ١٧٫١٥ ١٧١٥ ٢٫٢٧ ١٥٫٧٧ ١٥٧٧ الدعم االجتماعي
دالة عند 

٠٫٠١ 

الدرجة الكلية 

 للحاجات
٧٫٣٨ - ٦٫٦٠ ٩٧٫٤٦ ٩٧٤٦ ١٧٫٨١ ٨٣٫٣٧ ٨٣٣٧ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

ــائج هــذا الفــرض وجــود فــروق دالــة احــصائياً عنــد مــستوى         فــي ٠٬٠١   وقــد تبــين مــن نت

ات النفسية واالجتماعيـة بـين آبـاء وأمهـات األطفـال المُعـاقين مـن العينـة المـصرية               الحاج

االحتياجــات المعرفيــة، الــدعم االجتمــاعي، الدرجــة الكليــة  : لــصالح األمهــات فــي كــل مــن 

 لــصالح اآلبــاء فــي  ٠٬٠٥وفــي المُقابــل وُجــدت فــروق دالــة احــصائياً عنــد مــستوى    . للمقيــاس

فأمهــات . مــا يُعبــر عــن التحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض م. حــاجتهم إلــى الــدعم المجتمعــي

األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة المــصرية فــي حاجــةٍ ماســةٍ إلــى تزويــدهن بالمعلومــات  

والبرامج اإلرشادية التي تُمكنهن من التعامل مـع أطفـالهن بفاعليـةٍ وفهـم طبيعـة إعاقـة                  

كمــا أنهــن فــي . ة لــديهمأطفــالهن، وأســاليب تعــديل االضــطرابات والمــشكالت الــسلوكي

 خاصـةً مـن   social supportحاجةٍ ماسةٍ إلى الحصول علـى الـدعم والمـساندة االجتماعيـة     
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األقــارب واألصــدقاء، عــالوة علــى حــاجتهن لتبــادل النــصائح والخبــرات وجلــسات االرشــاد      

 مـع األسـر األخـرى التـي يوجـد بهـا مُعـاقين، وذلـك مـن أجـل           Family Counselingاألسـري  

 الخبــرات والمواقــف واالســتراتيجيات المناســبة التــي تُمكــنهن مــن التعامــل مــع  اكتــساب

وفي المُقابل وُجـد أن آبـاء األطفـال المُعـاقين ذهنيـاً مـن العينـة                 . أطفالهن بإيجابية وفاعلية  

 المتمثـل فـي تـوفير    Community Supportالمصرية في حاجةٍ ماسةٍ إلى الدعم المجتمعـي  

تخصصين الذين يسهل اللجوء إليهم عنـد الحاجـة، كمـا أن هـذا              المراكز والجمعيات والمُ  

الدعم المجتمعي يتخذ صوراً واشـكاالً متُعـددةً أخـرى مثـل تـوفير البـرامج الدينيـة التـي مـن              

شــأنها أن تُــساعد األســر علــى تجــاوز أزمتهــا والرضــا بقــضاء اهللا تعــالى وقــدره، عــالوةً علــى  

اد المجتمع بتقبل هؤالء األطفال والتعامل معهم       توفير البرامج التي تدعم وتُنمي وعي أفر      

وقـد اتفقـت نتـائج هـذا        . بإيجابية وفاعليـة مـثلهم مثـل غيـرهم مـن األطفـال غيـر المُعـاقين                

 &Leyser)الفــرض مـــع مــا قررتـــه نتــائج بعـــض الدراســات مـــن أهمهــا دراســـة كــل مـــن      

Dekel:1991) ًيُعانون من نقصٍ  والتي أكدت على أن آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنيا 

شديدٍ في الكثير مـن الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة مثـل حـاجتهم إلـى الـدعم األسـري                    

والمجتمعــي عــالوة علــى حــاجتهم الستــشارة المتخصــصين فــي مجــال تــدريب األطفــال       

 والتـي   (Bailey& Simeonsson:1998) كمـا اتفقـت مـع نتـائج دراسـة كـل مـن       . المُعـاقين 

طفــال المُعــاقين ذهنيــاً فــي حاجــةٍ ماســةٍ إلــى تنميــة معلومــاتهن   أكــدت علــى أن أمهــات األ

ــة       ــالهن وخصائـــصهم النفـــسية واالجتماعيـ ــا أطفـ ــي يتـــسم بهـ ــة التـ ــة اإلعاقـ ــول نوعيـ حـ

والـــسلوكية، عـــالوة علــــى حـــاجتهن للــــدعم االجتمـــاعي وتبــــادل الزيـــارات والجلــــسات      

 تبـادل اآلراء والخبـرات   االرشادية األسرية بين أفراد األسـر التـي يوجـد بهـا مُعـاقون بهـدف               

حـول الطـرق المُثلـي للتعامـل مـع الطفـل المُعـاق بكفـاءةٍ وفاعليـةٍ، كمـا اتفقـت مـع نتـائج              

والتي أكدت علـى أن أسـر المعـاقين بـصفةٍ           ) ١٩٩٨:السرطاوي والشخص (دراسة كل من    

عامةٍ يُعانون من نقصٍ في بعض الحاجات مثل الحاجة إلى الدعم المادي، ثم االحتياجات         

لمعرفية، ثم الدعم المجتمعي وانتهاءً بالدعم االجتماعي، علماً بأن حـدة هـذه الحاجـات          ا
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ــسببها طفلهــم المُعــاق       ــادة حــدة الــضغوط والمــشكالت النفــسية التــي يُ كمــا . تــزداد بزي

 والتـي أكـدت     (Hanley,et.al:2003)اتفقت نتائج هذا الفرض أيضاً مع نتائج دراسة كل مـن          

فــال المُعــاقين ذهنيــاً يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض الحاجــات         علــى أن آبــاء وامهــات األط  

النفسية واالجتماعية مثل الحاجات االقتصادية والترفيهية والحاجة للتنشئة االجتماعيـة          

socializationوالحاجات العائلية واألسرية والتربوية والمهنية . 

 :نتائج الفرض الرابع
حــصائياً بــين آبــاء وأمهــات األطفــال  توجــد فــروق دالــة إ"    يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 

المُعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة الــسعودية، فــي متوســط الدرجــة الكليــة لمقيــاس الحاجــات    

االحتياجــات المعرفيــة، الــدعم  (النفــسية واالجتماعيــة بأبعــاده الفرعيــة التــي تتمثــل فــي   

قـق مـن     وللتح ).المادي، الدعم المجتمعي، الـدعم االجتمـاعي، والدرجـة الكليـة للمقيـاس            

لداللة الفروق بين آبـاء وأمهـات العينـة       " ت"صحة هذا الفرض من عدمه، تم حساب اختبار         

 :  السعودية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي

 )١٦(جدول 

يوضح داللة الفروق بين آبـاء وأمهـات العينـة الـسعودية فـي الدرجـة الكليـة لمقيـاس                    

 ١٠٠=رعية نالحاجات النفسية واالجتماعية وأبعاده الف

 ١٠٠=آباء سعوديون ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

االحتياجات 

 المعرفية
١٢٫٩ - ٥٫٤٨ ٤٥٫٨٩ ٤٥٨٩ ٦٫٠٠ ٣٥٫٣٢ ٣٥٣٢ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

 ٢٫٤٨ ٥٫٢٦ ١٠٫٧٠ ١٠٧٠ ٣٫٦١ ١٢٫٢٩ ١٢٢٩ الدعم المادي
دالة عند 

٠٫٠٥ 

 ٣٫٨٣ - ٣٫١٥ ١٧٫٠٢ ١٧٠٢ ٢٫٥٨ ١٥٫٤٥ ١٥٤٥ الدعم المجتمعي
دالة عند 

٠٫٠١ 
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 ١٠٠=آباء سعوديون ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

 ٧٫١٠ ٣٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٢٠٠ ٢٫٦٥ ١٤٫٨٣ ١٤٨٣ الدعم االجتماعي
دالة عند 

٠٫٠١ 

الدرجة الكلية 

 للحاجات
٥٫٢٥ - ٥٫٧٢ ٨٥٫٦١ ٨٥٦١ ١٣٫٤١ ٧٧٫٨٩ ٧٧٨٩ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

ال  لـصالح آبـاء األطفـ      ٠٬٠١يتبين وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى      ) ١٦(من الجدول   

المُعاقين ذهنياً من العينة السعودية في الحاجة إلى الدعم االجتماعي، كما وجدت فـروق         

ــد مــستوى   ــة احــصائياً عن ــدعم المــادي     ٠٬٠٥دال ــى ال ــضاً فــي الحاجــة إل ــاء أي ــصالح اآلب وفــي .  ل

 لــصالح أمهــات األطفــال المعــاقين  ٠٬٠١المُقابــل وُجــدت فــروق دالــة احــصائياً عنــد مــستوى   

الحاجــات :  الــسعودية فــي بعــض الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة مثــل   ذهنيــاً مــن العينــة 

المعرفيـــــة، والحاجـــــة إلـــــى الـــــدعم المجتمعـــــي، والدرجـــــة الكليـــــة للحاجـــــات النفـــــسية 

فآبــاء المعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة   . ممــا يُعبــر عــن تحقــق هــذا الفــرض كليــةً   . واالجتماعيــة

االجتماعيـة مثـل الحاجـة إلـى        السعودية يُعانون من نقـصٍ فـي بعـض الحاجـات النفـسية و             

الــدعم االجتمــاعي الــذي يتمثــل فــي مُــساعدة األقــارب فــي رعايــة طفلهــم المُعــاق بوجــود    

األصــدقاء المُخلــصين لطلــب النــصح والمــشورة، عــالوة علــى اتاحــة فــرص االلتقــاء بأســر          

 المُعوقين لتبادل المشورة والخبـرة، باإلضـافة إلـى أهميـة نظـام األسـرة الممتـدة فـي تـوفير                    

وعــالوة علــى ذلــك فــإن آبــاء المعــاقين ذهنيــاً مــن العينــة   . الــدعم والمُــساندة ألوليــاء األمــور 

السعودية يُعانون من نقصٍ في بعض الحاجات المادية أو الـدعم المـادي والـذي يتمثـل فـي                   

توفير العديد من الوسائل واأللعاب التعليميـة المُناسـبة والعـالج الطبـي المُناسـب ووسـائل            

ــه ال ــاقين       الترفي ــى تخــصيص بعــض المُميــزات للمُع ــاقين باإلضــافة إل مُناســبة لألطفــال المُع

ــاً مــن العينــة الــسعودية       . وأســرهم ــاقين ذهني وفــي المُقابــل نجــد أن أمهــات األطفــال المُع



 

 
١٨٦

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

يُعانين من بعض الحاجات النفـسية واالجتماعيـة والتـي تتمثـل فـي االحتياجـات المعرفيـة         

cognitive needs    حـاجتهن إلـى المعلومـات والبـرامج اإلرشـادية المُناسـبة        والتـي تُعبـر عـن

لمواجهة السلوكيات المضطربة ألطفالهن وكيفية التعامل معها، عـالوة علـى حـاجتهن       

لتــوفير النــشرات والكتــب المتخصــصة التــي تمكــنهن مــن التعــرف علــى أســاليب التــدخل     

 الــدعم المجتمعــي كمــا أن األمهــات يُعــانين مــن الحاجــة إلــى  . الفاعــل مــع هــؤالء األطفــال 

المتمثل في الحاجة إلى توفير المراكز والجمعيات التي تُقدم الخدمات لألطفال المُعاقين،            

عالوةً على الحاجة لوجود المتخصصين الذين يسهل اللجوء إليهم والتواصل معهم فيمـا       

يتعلــق بالتواصــل والتفاعــل مــع الطفــل المُعــاق، كمــا أنهــن فــي حاجــةٍ ماســةٍ إلــى البــرامج     

وقــد اتفقـت نتـائج هــذا الفـرض مــع مـا قررتــه     . لدينيـة التـي تُــساعدهن علـى تجــاوز أزمـاتهن    ا

 والتـي أكـدت    (Leyser& Dekel:1991)نتائج بعض الدراسات مـن أهمهـا دراسـة كـل مـن     

ــاً يُعــانون مــن نقــصٍ شــديدٍ فــي الكثيــر مــن         علــى أن آبــاء وأمهــات األطفــال المُعــاقين ذهني

 مثل حاجتهم إلى الدعم األسري والمجتمعي عالوة علـى         الحاجات النفسية واالجتماعية  

كمـا اتفقـت مـع      . حاجتهم الستشارة المتخصـصين فـي مجـال تـدريب األطفـال المُعـاقين             

ــائج دراســة كــل مــن   والتــي أكــدت علــى أن أمهــات    (Bailey& Simeonsson:1998) نت

 اإلعاقـة التـي   األطفال المُعاقين ذهنياً في حاجة ماسـة إلـى تنميـة معلومـاتهن حـول نوعيـة        

يتــــسم بهــــا أطفــــالهن وخصائــــصهم النفــــسية واالجتماعيــــة والــــسلوكية عــــالوة علــــى  

حــاجتهن للــدعم االجتمــاعي وتبــادل الزيــارات والجلــسات االرشــادية األســرية بــين أفــراد     

األسر التي يوجد بها مُعـاقون، بهـدف تبـادل اآلراء والخبـرات حـول الطـرق المُثلـي للتعامـل                     

كفــاءةٍ وفاعليــةٍ، كمـا اتفقــت هــذه النتـائج مــع نتــائج دراسـة كــل مــن    مـع الطفــل المُعـاق ب  

والتي أكدت على أن أسر المعاقين بصفةٍ عامةٍ يُعانون مـن       ) ١٩٩٨:السرطاوي والشخص (

نقصٍ في بعض الحاجات مثـل الحاجـة إلـى الـدعم المـادي، ثـم االحتياجـات المعرفيـة، ثـم                      

لمـاً بـأن حـدة هـذه الحاجـات تـزداد بزيـادة              الدعم المجتمعي وانتهاءً بالدعم االجتماعي، ع     

كمـا اتفقـت نتـائج هـذا     . حدة الضغوط والمشكالت النفسية التي يُسببها طفلهم المعاق       
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ــائج دراســة كــل مــن     ــاء   (Hanley,et.al:2003)الفــرض أيــضاً مــع نت  والتــي أكــدت علــى أن آب

ــ           سية وأمهـــات األطفـــال المُعـــاقين ذهنيـــاً يُعـــانين مـــن نقـــصٍ فـــي بعـــض الحاجـــات النفـ

ــة     ــة للتنــــشئة االجتماعيــ ــات االقتــــصادية والترفيهيــــة والحاجــ ــة مثــــل الحاجــ واالجتماعيــ

  .والحاجات العائلية واألسرية والتربوية والمهنية

 :نتائج الفرض الخامس
توجـد فـروق دالـة إحـصائياً بـين اآلبـاء المـصريين، واآلبـاء                "   ينص هذا الفـرض علـى أنـه       

 لمقياس الضغوط النفسية وأبعاده الفرعية التي   السعوديين، في متوسط الدرجة الكلية    

األعــراض النفــسية العــضوية، مــشاعر اليــأس واالحبــاط، المــشكالت المعرفيــة  (تتــضمن 

والنفـــسية للطفـــل، المـــشكالت األســـرية واالجتماعيـــة، القلـــق علـــى مـــستقبل الطفـــل،  

). اقمــشكالت األداء االســتقاللي للطفــل، وعــدم القــدرة علــى تحمــل أعبــاء الطفــل المُعــ   

لداللـة الفـروق بـين أفـراد     " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمه، تم حساب اختبـار   

 :العينة المصرية والعينة السعودية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي

 )١٧(جدول

يوضــح داللــة الفــروق بــين اآلبــاء مــن العينــة المــصرية والعينــة الــسعودية فــي الدرجــة     

 ١٠٠= لنفسية وأبعاده الفرعية نالكلية لمقياس الضغوط ا

 ١٠٠=آباء سعوديون ن ١٠٠=آباء مصريون ن
 البُعد

 ع م س ع م س
 داللة ت ت

األعراض النفسية 

 والعضوية
٧٫٩٥ ١١٫٨٠ ٤٩٫٩٠ ٤٩٩٠ ٢٠٫٦٨ ٦٩٫٧٨ ٦٩٧٨ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

مشاعر اليأس 

 واالحباط
٤٫٦٤ ٧٫٦٤ ٢٩٫٩٥ ٢٩٩٥ ٢٠٫٥٢ ٤٠٫١٦ ٤٠١٦ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

مشكالت المعرفية ال

 والنفسية للطفل
٣٫٥٤- ٨٫٤٩ ٤٦٫٩٥ ٤٦٩٥ ٩٫٩٤ ٤٢٫١٠ ٤٢١٠ 

دالة عند 

٠٫٠١ 
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 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 ١٠٠=آباء سعوديون ن ١٠٠=آباء مصريون ن
 البُعد

 ع م س ع م س
 داللة ت ت

المشكالت األسرية 

 واالجتماعية
١٠٫٤٨ - ٢٫٥٥ ١٦٫٩٦ ١٦٩٦ ٤٫١٧ ١١٫٧٢ ١١٧٢ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

القلق على مستقبل 

 الطفل
٨٫٥٨ ٩٫٨٥ ٤٣٫٨١ ٤٣٨١ ٥٫٤٩ ٥٣٫٥١ ٥٣٥١ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

 مشكالت األداء

 االستقاللي للطفل
٢٫٨٥ ٨٫٠٠ ٢٧٫٥٠ ٢٧٥٠ ١٠٫٩٥ ٢٣٫٦٢ ٢٣٦٢ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

وعدم القدرة على 

 تحمل أعباء الطفل
٦٫٩٥ ٦٫٧٩ ١٤٫٩٦ ١٤٩٦ ٦٫٠٠ ٢١٫٢٨ ٢١٢٨ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

 ٧٫٣٩ ١٩٫٨٥ ٢٣٠٫٠٣ ٢٣٠٠٣ ٣٨٫٥١ ٢٦٢٫١٩ ٢٦٢١٩ الدرجة الكلية للمقياس
دالة عند 

٠٫٠١ 

 لـصالح آبـاء العينـة    ٠٫٠١ن وجود فروق دالـة احـصائياً عنـد مـستوى         يتبي) ١٧( من الجدول   

األعـــراض النفـــسية : المـــصرية فـــي بعـــض الـــضغوط النفـــسية واالجتماعيـــة المتمثلـــة فـــي 

ــل، مـــشكالت األداء       ــستقبل الطفـ ــى مـ ــاط، القلـــق علـ ــاس واالحبـ ــشاعر اليـ ــضوية، مـ والعـ

 الكليـــة لمقيـــاس االســتقاللي للطفـــل، عـــدم القـــدرة علـــى تحمــل أعبـــاء الطفـــل والدرجـــة  

 لـصالح   ٠٫٠١بينما وجدت فروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى          . الضغوط النفسية واالجتماعية  

اآلباء من العينـة الـسعودية فـي المُعانـاة مـن بعـض الـضغوط النفـسية واالجتماعيـة جـراء            

المـشكالت المعرفيـة والنفـسية    : وجود طفالً معاق في أسرتهم ومن أهم هـذه الـضغوط       

. مما يُعبر عـن التحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض          . كالت األسرية واالجتماعية  للطفل، والمش 

: فاآلباء من العينـة المـصرية يُعـانون مـن مـشكالتٍ نفـسيةٍ واجتماعيـةٍ عديـدةٍ مـن أهمهـا                     

 والتــي تُعبــر عــن Psychological & Organic Symptomsاالعــراض النفــسية والعــضوية 

 واالحبــاط والحــزن واالكتئــاب ولــوم الــذات نفـسها فــي صــورٍ مُتعــددةٍ منهــا مــشاعر اليـأس  
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 إلى ما يظهر عليهم من أعراضٍ عضويةٍ تتمثـل فـي ضـيق التـنفس     ةوالقلق والتوتر، باإلضاف  

ونتيجـةً  . وفقدان الشهية واضـطراب فـي ضـربات القلـب وآالم المفاصـل والمعـدة واألمعـاء                

 فإنهم يسعون إلى للخوف المُفرط من قبل هؤالء اآلباء على مستقبل أطفالهم المعاقين         

تــوفير الحمايــة الزائــدة لهــؤالء األبنــاء المُعــاقين والعمــل علــى عــدم التقــصير فــي رعــايتهم، 

خاصــةً وأن أطفــالهم المًعــاقين يُعــانوا مــن صــعوباتٍ كبيــرةٍ فــي ســلوكياتهم االســتقاللية  

ــصية       ــة الشخـ ــي النظافـ ــتحكم فـ ــام والـ ــتخدام الحمـ ــداء المالبـــس واسـ ــي ارتـ ــة فـ المُتمثلـ

ونتيجــةً لهــذه الــصعوبات والمــشكالت الكبيــرة فــي الــسلوك االســتقاللي التــي   . والحركــة

يُعاني منها أبنائهم المعاقين فإنهم يُعانون من مـشكالتٍ كبيـرةٍ تترتـب علـى وجـود هـذا                   

الطفــل المُعــاق فــي نطــاق األســرة والتــي تفــوق قــدراتهم الماديــة ولــذلك فــإنهم يــشعرون  

عم المــادي لهــم لكــي يتمكنــوا مــن القيــام بأعبــاء     أنهــم فــي حاجــةٍ ماســةٍ إلــى زيــادة الــد    

ومتطلبــات أبنــائهم، ممــا يُعبــر بــشكلٍ كبيــرٍ عــن زيــادة مُعــدالت ومــستويات الــضغوط           

النفسية واالجتماعية لـدى اآلبـاء مـن العينـة المـصرية مُقارنـةً باآلبـاء مـن العينـة الـسعودية                      

ماعيـــة المُتمثلـــة فـــي التـــي تتخـــذ بعـــض األشـــكال واألبعـــاد مـــن الـــضغوط النفـــسية واالجت

مشاعر القلق والتوتر التي تُصيبهم جراء المشكالت المعرفية والنفـسية البـنهم المُعـاق         

والتي تتمثل في صعوبات الفهم واالنتباه وضعف الثقـة بـالنفس وافتقـاره للدافعيـة، يُـضاف           

مـل  إلى ذلك عدم قدرته على التكيف والتعامـل مـع أقرانـه وأفـراد أسـرته، ممـا يجعـل التعا                  

معه أمراً صعباً ويجعله بحاجـة إلـى التوجيـه والمراقبـة المـستمرة، ومثـل هـذه المـشكالت                 

التـــي يُعـــاني منهـــا آبـــاء العينـــة الـــسعودية يترتـــب عنهـــا العديـــد مـــن المـــشكالت األســـرية  

 من وجهة نظرهم، وهذا ما يترتب عنه الحد من          Stigmaواالجتماعية التي توصف بالوصمة     

ألسري  بسبب مشاعر الحرج الناتجـة عـن وجـود طفـل مُعـاق فـي                 تفاعلهم االجتماعي وا  

والتـي أكـدت   " بريكمـان "وقد اتفقت نتائج هذا الفـرض مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة            . األسرة

على أن وجود طفل مُعاق داخل األسرة يـؤثر علـى اآلبـاء، ويحـول بيـنهم وبـين انـدماجهم          

ليـسر  "  وهـذا مـا أكـد عليـه     (Brinkman:1999,137-143)مع باقي أفراد األسر في المجتمـع     
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 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
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 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 والتي أكدت على أن وجود الطفل المُعاق داخل األسـرة يُعـد             (Lesar,et.al:1995)وآخرون  

المصدر األساسي للضغط النفسي ألفراد األسرة عامةً والوالدين خاصةً، ورغم ذلـك فهـم              

صراع يواجهــون مــصادر أخــرى للــضغوط تــشمل المــشكالت الماديــة، ومهنــة الوالــدين والــ  

 . الزواجي وربما صراع أفراد األسرة مع بعضهم البعض

 : الفرض السادسجنتائ
ــه    ــين األمهــات المــصريات،     "    يــنص هــذا الفــرض علــى أن ــة إحــصائياً ب توجــد فــروق دال

واألمهات السعوديات، في متوسـط الدرجـة الكليـة لمقيـاس الـضغوط النفـسية وأبعـاده                 

لعضوية، مشاعر اليأس واالحباط، المـشكالت      األعراض النفسية ا  (الفرعية التي تتضمن    

ــة، القلــق علــى مــستقبل       المعرفيــة والنفــسية للطفــل، المــشكالت األســرية واالجتماعي

ــاء الطفــل        الطفــل، مــشكالت األداء االســتقاللي للطفــل، وعــدم القــدرة علــى تحمــل أعب

روق لداللـة الفـ   " ت" وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمـه، تـم حـساب اختبـار                ).المُعاق

 :بين العينة المصرية والعينة السعودية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي

 )١٨(جدول 

يوضح داللة الفروق بين أمهات العينة المصرية والعينة السعودية في الدرجة الكليـة             

 ١٠٠= لمقياس الضغوط النفسية وأبعاده الفرعية ن

 ١٠٠=أمهات مصريات ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

األعراض النفسية 

 والعضوية
٧٫٤٩ ١٣٫٦٥ ٥١٫٩٦ ٥١٩٦ ١٧٫٦٠ ٦٨٫٦٩ ٦٨٦٩ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

مشاعر اليأس 

 واالحباط
٣٫٣٩ ١٣٫٩٧ ٣١٫٦٢ ٣١٦٢ ١٧٫٢٥ ٣٩٫١٩ ٣٩١٩ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

المشكالت المعرفية 

 والنفسية للطفل
 الةغير د ١٫٨١ ١٠٫٧٠ ٤٠٫٨٨ ٤٠٨٨ ٩٫٤٨ ٤٣٫٤٩ ٤٣٤٩
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 ١٠٠=أمهات مصريات ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

المشكالت األسرية 

 واالجتماعية
١٩٫١٦ - ٣٫٢٧ ١٩٫٩٦ ١٩٩٦ ٣٫٦٥ ١٠٫٣٨ ١٠٣٨ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

القلق على مستقبل 

 الطفل
٩٫١٥ ١٨٫٨٤ ٣٧٫٦٥ ٣٧٦٥ ٥٫٥٢ ٥٥٫٦٨ ٥٥٦٨ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

مشكالت األداء 

 االستقاللي للطفل
٣٫١٤ ٥٫٧٠ ١٩٫٩٧ ١٩٩٧ ٥٫٤٠ ٢٢٫٤٥ ٢٢٤٥ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

درة على وعدم الق

 تحمل أعباء الطفل
٧٫٠٥ ٦٫٧١ ١٥٫٠٥ ١٥٠٥ ٧٫١٠ ٢٢٫١٠ ٢٢١٠ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

الدرجة الكلية 

 للمقياس
٨٫٥٢ ١١٫٣٠ ٢١٧٫٠٩ ٢١٧٠٩ ٥١٫٢١ ٢٦١٫٩٨ ٢٦١٩٨ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

ــة احــصائياً عنــد مــستوى   ) ١٨(يتبــين مــن الجــدول   ــصالح أمهــات  ٠٬٠١وجــود فــروق دال  ل

األعـراض النفـسية   :  النفسية واالجتماعية المتمثلة فـي العينة المصرية في بعض الضغوط 

ــل، مـــشكالت األداء       ــستقبل الطفـ ــى مـ ــاط، القلـــق علـ ــأس واالحبـ ــشاعر اليـ ــضوية، مـ والعـ

االســتقاللي للطفـــل، عـــدم القـــدرة علـــى تحمــل أعبـــاء الطفـــل والدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس   

 لـصالح   ٠٬٠١توىبينما وجدت فروق دالـة إحـصائياً عنـد مـس          . الضغوط النفسية واالجتماعية  

األمهــات مــن العينــة الــسعودية فــي المُعانــاة مــن المــشكالت األســرية واالجتماعيــة جــراء 

فاألمهـات مـن   . مما يُعبر عن التحقق من صـحة هـذا الفـرض      . وجود طفالً معاق في أسرهن    

االعــراض : العينــة المــصرية يُعــانين مــن مــشكالتٍ نفــسيةٍ واجتماعيــةٍ عديــدةٍ مــن أهمهــا  

 والتــي تُعبــر عــن نفــسها فــي Psychological& Organic Symptomsضوية النفــسية والعــ

صورٍ مُتعددةٍ منها مشاعر اليأس واالحباط والحزن واالكتئاب ولوم الذات والقلق والتـوتر،      
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 إلــى مــا يظهــر علــيهن مــن أعــراضٍ عــضويةٍ تتمثــل فــي ضــيق التــنفس وفقــدان           ةباإلضــاف

وقد يعود ذلـك إلـى   . اصل والمعدة واألمعاءالشهية واضطراب في ضربات القلب وآالم المف      

ميل اإلناث بصفةٍ عامةٍ إلـى التعبيـر الجـسدي عـن معانـاتهن ومُـشكالتهن خاصـةً ولكـون                  

التعبير الجسدي عن الضغوط قد يُقلل من حدة هذه الـضغوط، ونتيجـةً لخـوفهن المفـرط                 

ــد        ــة الزائ ــوفير الحماي ــى ت ــاقين فــإنهن يــسعين إل ــى مــستقبل أطفــالهن المُع ــائهن عل ة ألبن

المُعاقين والعمل على عدم التقصير في رعايتهم، خاصـةً وأن أطفـالهن المعـاقين يُعـانون                

من صعوباتٍ كبيرةٍ في سلوكياتهم االستقاللية المُتمثلة في ارتداء المالبـس واسـتخدام    

ونتيجةً لهذه الصعوبات والمـشكالت     . الحمام والتحكم في النظافة الشخصية والحركة     

 الــسلوك االســتقاللي التــي يُعــاني منهــا أبنــائهن المعــاقين فــإنهن يُعــانين مــن    الكبيــرة فــي

مــشكالتٍ كبيــرةٍ تترتــب علــى وجــود هــذا الطفــل المُعــاق فــي نطــاق األســرة والتــي تفــوق     

قدراتهن المادية ولذلك فـإنهن يـشعرن بـأنهن فـي حاجـةٍ ماسـةٍ إلـى زيـادة الـدعم المـادي                       

متطلبات أبنائهن، مما يُعبر بشكلٍ كبيـرٍ عـن زيـادة         لهن لكي يتمكنوا من القيام بأعباء و      

مُعــدالت ومــستويات الــضغوط النفــسية واالجتماعيــة لــدى األمهــات مــن العينــة المــصرية      

 النفسية واالجتماعية لـديهن     طمُقارنةً باألمهات من العينة السعودية التي تتمحور الضغو       

درتهن علـــى التكيـــف فـــي المـــشكالت األســـرية واالجتماعيـــة، يُـــضاف إلـــى ذلـــك عـــدم قـــ  

والتفاعل االجتماعي واألسري بسبب مـشاعر الحـرج الناتجـة عـن وجـود طفـل مُعـاق فـي                   

 &Floyed)وقــد اتفقــت هــذه النتــائج مــع مــا توصــل إليــه كــل مــن فلويــد وجالغــار    . األســرة

Gallagher:1997)          والتي أكدت على أن أمهات األطفال المُعاقين ذهنياً بصفةٍ عامـةٍ ترتفـع 

تويات الــضغوط النفــسية واالجتماعيــة والقلــق علــى مــستقبل الطفــل مُقارنــةً  لــديهن مــس

 )٢٠٠٩:عبد الغني: في(بأمهات غير المعاقين

 نتائج الفرض السابع
توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين االبــاء المــصريين، واآلبــاء  "  يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 

سية واالجتماعيـة بأبعـاده     السعوديين، في متوسط الدرجة الكلية لمقياس الحاجات النف       
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االحتياجـات المعرفيـة، الـدعم المـادي، الـدعم المجتمعـي، الـدعم              (الفرعية التي تتمثل فـي      

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض مــن عدمــه، تــم   ). االجتمــاعي، والدرجــة الكليــة للمقيــاس 

ــار   ــة الــسعودية، والتــي       " ت"حــساب اختب ــة المــصرية والعين ــة الفــروق بــين أفــراد العين لدالل

 :  يمكن توضيحها في الجدول اآلتي

  )١٩(جدول 

يوضح داللة الفـروق بـين آبـاء العينـة المـصرية والعينـة الـسعودية فـي الدرجـة الكليـة                       

 ١٠٠= لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعية وأبعاده الفرعية ن

 ١٠٠=آباء سعوديون ن ١٠٠=آباء مصريون ن
 البُعد

 ع م س ع م س
 داللة ت ت

ات االحتياج

 المعرفية
٣٫٠٠ - ٦٫٠٠ ٣٥٫٣٢ ٣٥٣٢ ١٥٫١٤ ٣٠٫٤٤ ٣٠٤٤ 

دالة عند 

٠٫٠١ 

 ٨٫٣٦ ٣٫٦١ ١٢٫٢٩ ١٢٢٩ ٦٫١٥ ١٨٫٣١ ١٨٣١ الدعم المادي
دالة عند 

٠٫٠١ 

 ٨٫٢٩ ٢٫٥٨ ١٥٫٤٥ ١٥٤٥ ٣٫١٦ ١٨٫٨٥ ١٨٨٥ الدعم المجتمعي
دالة عند 

٠٫٠١ 

 ٢٫٦٩ ٢٫٦٥ ١٤٫٨٣ ١٤٨٣ ٢٫٢٧ ١٥٫٧٧ ١٥٧٧ الدعم االجتماعي
 عند دالة

٠٫٠١ 

الدرجة الكلية 

 للحاجات
٢٫٤٥ ١٣٫٤١ ٧٧٫٨٩ ٧٧٨٩ ١٧٫٨١ ٨٣٫٣٧ ٨٣٣٧ 

دالة عند 

٠٫٠٥ 

 لــصالح اآلبــاء مــن ٠٬٠١يتبــين وجــود فــروق دالــة احــصائياً عنــد مــستوى) ١٩(مــن الجــدول 

الــدعم المــادي، : العينــة المــصرية فــي المُعانــاة مــن الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة اآلتيــة   

 ٠٬٠٥كمـا وجـدت فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى             . ي، الدعم االجتماعي  الدعم المجتمع 

ــة لمقيــاس الحاجــات النفــسية           ــضاً فــي الدرجــة الكلي ــة المــصرية أي ــاء مــن العين ــصالح اآلب ل



 

 
١٩٤

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 لـصالح اآلبـاء مـن       ٠٬٠١وفي المُقابل وُجـدت فـروق دالـة احـصائياً عنـد مـستوى             . واالجتماعية

. مما يُعبـر عـن التحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض            . يةالعينة السعودية في االحتياجات المعرف    

فآبــاء العينــة المــصرية يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة مــن     

الحاجــة إلــى الــدعم المــادي والــذي يتمثــل فــي تــوفير العديــد مــن الوســائل واأللعــاب    : أهمهــا

مُناسـبة لألطفـال المُعـاقين      التعليمية المُناسبة والعالج الطبي المُناسب ووسائل الترفيـه ال        

باإلضافة إلى تخصيص بعـض المُميـزات للمُعـاقين وأسـرهم، كمـا أنهـم فـي حاجـة ماسـة                     

 المتمثـــل فـــي تـــوفير المراكـــز والجمعيـــات  Community-Supportإلـــى الـــدعم المجتمعـــي 

والمتخصــصين الــذين يــسهل اللجــوء إلــيهم عنــد الحاجــة، كمــا أن هــذا الــدعم المجتمعــي  

اشكاالً متُعددة أخـرى مثـل تـوفير البـرامج الدينيـة التـي مـن شـأنها أن تُـساعد                 يتخذ صوراً و  

األسر علـى تجـاوز أزمتهـا والرضـا بقـضاء اهللا تعـالى وقـدره، عـالوة علـى تـوفير البـرامج التـي                         

تدعم وتُنمي وعي أفراد المجتمع بتقبل هؤالء األطفال والتعامل معهم بإيجابيـةٍ وفاعليـةٍ               

األطفال غير المعاقين، ويُعاني اآلباء مـن العينـة المـصرية أيـضاً مـن               مثلهم مثل غيرهم من     

نقصٍ في الدعم االجتماعي الذي يتمثـل فـي مُـساعدة األقـارب فـي رعايـة طفلهـم المُعـاق                   

بوجــود األصــدقاء المُخلــصين لطلــب النــصح والمــشورة، عــالوة علــى اتاحــة فــرص االلتقــاء      

اإلضـافة إلـى أهميـة نظـام األسـرة الممتـدة فـي              بأسر المُعوقين لتبـادل المـشورة والخبـرة، ب        

توفير الدعم والمُـساندة ألوليـاء األمـور، عـالوة علـى المُعانـاة مـن نقـصٍ شـديدٍ فـي الدرجـة                        

وفــي المُقابــل نجــد أن اآلبــاء مــن العينــة  . الكليــة لمقيــاس الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة

ــة والتــ       ــانون مــن نقــصٍ فــي االحتياجــات المعرفي ــى    الــسعودية يُع ــر عــن حــاجتهم إل ي تُعب

ــسلوكيات المــضطربة ألطفــالهم        ــرامج اإلرشــادية المُناســبة لمواجهــة ال المعلومــات والب

وكيفية التعامـل معهـا، عـالوة علـى حـاجتهم لتـوفير النـشرات والكتـب المتخصـصة التـي               

وقـد اتفقـت نتـائج    . تمكنهن من التعرف على أسـاليب التـدخل الفاعـل مـع هـؤالء األطفـال             

 والتـي أكـدت علـى     (Leyser& Dekel:1991) مع ما قررته نتائج دراسة كل منهذا الفرض

أن آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياً يُعانون من نقصٍ شـديدٍ فـي الكثيـر مـن الحاجـات                 
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النفسية واالجتماعية مثل حاجتهم إلى الدعم األسري والمجتمعي عالوة على حاجتهم          

كمـا اتفقـت هـذه النتـائج مـع          . ب األطفال المُعاقين  الستشارة المتخصصين في مجال تدري    

والتـي أكـدت علـى أن أسـر المعـاقين      ) ١٩٩٨:الـسرطاوي والـشخص  (نتائج دراسة كل من   

بــصفةٍ عامــةٍ يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض الحاجــات مثــل الحاجــة إلــى الــدعم المــادي، ثــم     

ي، علمـاً بـأن حـدة    االحتياجات المعرفية، ثـم الـدعم المجتمعـي وانتهـاءً بالـدعم االجتمـاع          

هــذه الحاجــات تــزداد بزيــادة حــدة الــضغوط والمــشكالت النفــسية التــي يُــسببها طفلهــم   

 (Hanley,et.al:2003)كما اتفقت نتائج هذا الفرض أيضاً مع نتائج دراسة كـل مـن            . المُعاق

والتــي أكــدت علــى أن آبــاء وأمهــات األطفــال المُعــاقين ذهنيــاً يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض   

 النفسية واالجتماعيـة مثـل الحاجـات االقتـصادية والترفيهيـة والحاجـة للتنـشئة                الحاجات

    .االجتماعية والحاجات العائلية واألسرية والتربوية والمهنية

 نتائج الفرض الثامن
توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين األمهــات المــصريات،       "   يــنص هــذا الفــرض علــى أنــه     

ــي متوســــط الدر   ــسعوديات، فــ ــات الــ ــات  واألمهــ ــاس الحاجــ ــة لمقيــ ــة الكليــ ــسية  جــ النفــ

االحتياجات المعرفية، الدعم المـادي، الـدعم   (واالجتماعية بأبعاده الفرعية التي تتمثل في   

وللتحقق من صحة هذا الفـرض      ). المجتمعي، الدعم االجتماعي، والدرجة الكلية للمقياس     

صرية والعينـــة لداللـــة الفـــروق بـــين أفـــراد العينـــة المـــ " ت"مـــن عدمـــه، تـــم حـــساب اختبـــار  

 :  السعودية، والتي يمكن توضيحها في الجدول اآلتي



 

 
١٩٦

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

 )٢٠(جدول 

يوضح داللة الفروق بين أمهات العينة المصرية والعينة السعودية في الدرجة الكليـة             

 ١٠٠= لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعية وأبعاده ن

 ١٠٠=أمهات مصريات ن
أمهات سعوديات 

 البُعد ١٠٠=ن

 ع م س ع م س

 داللة ت ت

االحتياجات 

 المعرفية
 ٠٫٠١دالة عند  ٧٫٧٨ - ٥٫٤٨ ٤٥٫٨٩ ٤٥٨٩ ٣٫٣١ ٤٠٫٩١ ٤٠٩١

 ٠٫٠١دالة عند  ١٢٫٤٦ ٥٫٢٦ ١٠٫٧٠ ١٠٧٠ ٤٫٤١ ١٩٫٣٠ ١٩٣٠ الدعم المادي

 ٠٫٠١دالة عند  ٦٫٢٩ ٣٫١٥ ١٧٫٠٢ ١٧٠٢ ٣٫٦٦ ٢٠٫١٠ ٢٠١٠ الدعم المجتمعي

 ٠٫٠١دالة عند  ١٢٫٠٠ ٣٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٢٠٠ ٣٫٠٢ ١٧٫١٥ ١٧١٥ الدعم االجتماعي

الدرجة الكلية 

 للحاجات
 ٠٫٠١دالة عند  ١٣٫١٧ ٥٫٧٢ ٨٥٫٦١ ٨٥٦١ ٦٫٦٠ ٩٧٫٤٦ ٩٧٤٦

 لصالح األمهـات مـن      ٠٬٠١يتبين وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى      ) ٢٠(من الجدول   

ــ: العينــة المــصرية فــي المُعانــاة مــن الحاجــات النفــسية واالجتماعيــة اآلتيــة    دعم المــادي، ال

ــسية       ــات النفـ ــة لمقيـــاس الحاجـ ــة الكليـ ــاعي، والدرجـ ــدعم االجتمـ ــي، الـ ــدعم المجتمعـ الـ

 لصالح األمهات من ٠٬٠١وفي المُقابل وُجدت فروق دالة احصائياً عند مستوى      . واالجتماعية

. مما يُعبـر عـن التحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض            . العينة السعودية في االحتياجات المعرفية    

 المـصرية يُعـانوا مـن نقـصٍ فـي بعـض الحاجـات النفـسية واالجتماعيـة مـن               فأمهات العينة 

أهمهــا الحاجــة إلــى الــدعم المــادي والــذي يتمثــل فــي تــوفير العديــد مــن الوســائل واأللعــاب      

التعليمية المُناسبة والعالج الطبي المُناسب ووسائل الترفيـه المُناسـبة لألطفـال المُعـاقين              

زات للمُعـاقين وأسـرهم، كمـا أنهـن فـي حاجـةٍ ماسـةٍ               باإلضافة إلى تخصيص بعـض المُميـ      

 المُتمثـــل فـــي تـــوفير المراكـــز والجمعيـــات  Community-Supportإلـــى الـــدعم المجتمعـــي 

والمُتخصــصين الــذين يــسهل اللجــوء إلــيهم عنــد الحاجــة، كمــا أن هــذا الــدعم المجتمعــي  

ي مـن شـأنها أن تُـساعد    يتخذ صوراً وأشكاالً متُعددةً أخـرى مثـل تـوفير البـرامج الدينيـة التـ               
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األسر علـى تجـاوز أزمتهـا والرضـا بقـضاء اهللا تعـالى وقـدره، عـالوة علـى تـوفير البـرامج التـي                         

تدعم وتُنمي وعي أفراد المجتمع بتقبل هؤالء األطفال والتعامل معهم بإيجابيـةٍ وفاعليـةٍ               

لمـصرية أيـضاً   مثلهم مثل غيرهم من األطفال غير المُعـاقين، ويُعـاني األمهـات مـن العينـة ا          

ــساعدة األقــارب فــي رعايــة طفلهــن         مــن نقــصٍ فــي الــدعم االجتمــاعي الــذي يتمثــل فــي مُ

المُعــاق بوجــود األصــدقاء المُخلــصين لطلــب النــصح والمــشورة، عــالوة علــى اتاحــة فــرص      

االلتقـــاء بأســـر المُعـــوقين لتبـــادل المـــشورة والخبـــرة، باإلضـــافة إلـــى أهميـــة نظـــام األســـرة 

لدعم والمُساندة ألولياء األمور، والمُعانـاة مـن نقـصٍ شـديدٍ فـي الدرجـة            الممتدة في توفير ا   

وفي المُقابل نجد أن األمهـات مـن العينـة         . الكلية لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعية    

الـــسعودية يُعـــانوا مـــن نقـــصٍ فـــي االحتياجـــات المعرفيـــة والتـــي تُعبـــر عـــن حـــاجتهن إلـــى  

ــرامج اإلرشــادية المُن   ــسلوكيات المــضطربة ألطفــالهم     المعلومــات والب اســبة لمواجهــة ال

وكيفية التعامل معها، وحاجتهن لتوفير النشرات والكتب المتخصصة التي تمكنهن من           

وقد اتفقت نتائج هـذا الفـرض مـع         . التعرف على أساليب التدخل الفاعل مع هؤالء األطفال       

ى أن آباء وأمهـات   والتي أكدت عل (Leyser& Dekel:1991)ما قررته نتائج دراسة كل من

األطفـــال المعـــاقين ذهنيـــاً يُعـــانون مـــن نقـــصٍ شـــديدٍ فـــي الكثيـــر مـــن الحاجـــات النفـــسية  

ــاجتهم        ــى حـ ــالوة علـ ــي عـ ــري والمجتمعـ ــدعم األسـ ــى الـ ــاجتهم إلـ ــل حـ ــة مثـ واالجتماعيـ

كمـا اتفقـت هـذه النتـائج مـع          . الستشارة المتخصصين في مجال تدريب األطفال المُعاقين      

والتـي أكـدت علـى أن أسـر المعـاقين      ) ١٩٩٨:لـسرطاوي والـشخص  ا(نتائج دراسة كل من   

بــصفةٍ عامــةٍ يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض الحاجــات مثــل الحاجــة إلــى الــدعم المــادي، ثــم     

االحتياجات المعرفية، ثـم الـدعم المجتمعـي وانتهـاءً بالـدعم االجتمـاعي، علمـاً بـأن حـدة              

فــسية التــي يُــسببها طفلهــم  هــذه الحاجــات تــزداد بزيــادة حــدة الــضغوط والمــشكالت الن 

 (Hanley,et.al:2003)كما اتفقت نتائج هذا الفرض أيضاً مع نتائج دراسة كـل مـن            . المُعاق

والتــي أكــدت علــى أن آبــاء وأمهــات األطفــال المعــاقين ذهنيــاً يُعــانون مــن نقــصٍ فــي بعــض   

شئة الحاجات النفسية واالجتماعيـة مثـل الحاجـات االقتـصادية والترفيهيـة والحاجـة للتنـ               



 

 
١٩٨

 ت النفسية واالجتماعية لدى عينة من آباء وأمهات األطفال المُعاقين ذهنياًالضغوط والحاجا
 )) عبر حضاريةفارقةدراسة ((
 سيد أحمد محمد الوكيل. د

كما اتفقت مع نتـائج دراسـة   . االجتماعية والحاجات العائلية واألسرية والتربوية والمهنية 

 والتـي أكـدت علـى أن أمهـات األطفـال المُعـاقين        (Bailey& Simeonsson:1998) كل مـن 

ذهنياً في حاجة ماسة إلى تنمية معلوماتهن حول نوعية اإلعاقة التي يتسم بها أطفـالهن                

ية واالجتماعية والسلوكية عـالوة علـى حـاجتهن للـدعم االجتمـاعي         وخصائصهم النفس 

وتبادل الزيارات والجلـسات االرشـادية األسـرية بـين أفـراد األسـر التـي يوجـد بهـا مُعـاقون،                      

بهــدف تبــادل اآلراء والخبــرات حــول الطــرق المُثلــي للتعامــل مــع الطفــل المعــاق بكفــاءةٍ      

 .وفاعلية

 :التوصيات

ثقافة النفـسية بموضـوع اإلعاقـة والمعـاقين وأسـرهم ومـا             نشر الوعي النفسي وال    -١

 .يواجهونه من ضغوطٍ وما يُعانونه من اضطراباتٍ وكيفية مد يد العون والمساعدة لهم

ضرورة توجيه الباحثين نحو إجراء المزيد من البحوث والدراسـات الميدانيـة حـول               -٢

 .أثر اإلعاقة على األسرة والمجتمع بأكمله

وث الميدانيــة حــول أفــضل التــدابير االحترازيــة التــي يُمكــن     ضــرورة إجــراء البحــ  -٣

 .استخدامها في تحسين الحالة النفسية ألسر المُعاقين

 تتزويــد العــاملون فــي ميــدان ذوي االحتياجــات الخاصــة بالنمــاذج واالســتراتيجيا   -٤

ــساعدهم علــى التعامــل مــع األســر التــي يُوجــد بهــا معــاقون          ــة التــي تُ والتكنيكــات الفاعل

ــالبهم بطريقـــة    وتزويـــده م بأفـــضل الطـــرق التـــي تمكـــنهم مـــن تلبيـــة احتياجـــاتهم ومطـ

 . مشروعة

 ألخـوة المعـاقين وبـاقي أفـراد األسـرة حـول             ةتقديم النـصائح واإلرشـادات الالزمـ       -٥

كيفيــة التعامــل مــع إخــوتهم المعــاقين بطريقــةٍ فاعلــةٍ، وتــدريبهم علــى كيفيــة التواصــل    

 .السوي مع أطفالهم
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ت وورش العمل والمحاضرات التي تستهدف مد يـد العـون   عقد المزيد من الدورا   -٦

وتقديم النصح واإلرشاد ألسر المعاقين حـول كيفيـة التغلـب علـى المـشكالت والعقبـات                 

التي قد تـواجههم فـي سـياق حيـاتهم اليوميـة مـن جـراء تفـاعلهم وتعـاملهم مـع ابـنهم              

 . المعاق

طفـالهم فـي المناقـشات     وضرورة دمـج أ بأهميةاالهتمام بتبصير اآلباء واألمهات    -٧

 والتحلــي بالــصبر واإليمــان بــاهللا تعــالي ، وإتاحــة الفرصــة لهــم للتعبيــر عــن آرائهــم،األســرية

 حسن الخاتمـة  إلىبالقضاء والقدر وأن هذا الطفل المُعاق هو منحة ال محنة وأنه طريقهم         

 .ونيل رضا اهللا تعالي وعنايته

ــائل اإلعـــالم بأنواعهـــ   -٨ ــام وسـ ــرورة اهتمـ ــددةاضـ ــروءة   المتعـ  المـــسموعة والمقـ

والمرئيـــة باألســـاليب الـــصحيحة لتنـــشئة هـــؤالء األطفـــال المعـــاقين وطـــرق التغلـــب علـــى    

 .مشكالتهم اليومية وتوعية أفراد المجتمع باألسلوب األفضل للتعامل معهم

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية عبر الحـضارية حـول ذوي     -٩

 .  مساعدتهم ومساعدة أسرهماالحتياجات الخاصة وكيفية 

ــدخل المبكــر فــي الحــد مــن آثــار            -١٠ ــذي يلعبــه الت ــه الجهــود وتعظــيم الــدور ال توجي

 .اإلعاقة على الوالدين واألخوة وباقي أفراد المجتمع

 من الخجل مشاعر من التخلص على األخوة فيها بما المعاق أسرة مساعدة -١١

نحـو   الـسلبية  المجتمـع  نظـرة  مواجهـة  مهارات وتدريبهم على للمجتمع، إظهار المعاق

 .نحوها االيجابية االتجاهات وبناء اإلعاقة،

واالنفعاليــة  النفــسية الخاصــة االحتياجــات ذوي أخــوة احتياجــات مراعــاة -١٢

 قـدر  هـذه االحتياجـات   تلبية ومحاولة قبل والديهم، من واالجتماعية والمادية ةوالعاطفي

 .اإلمكان
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وع مـــن الـــوعي العـــام بـــين طوائـــف  بنـــاء بـــرامج إعالميـــة تُـــساعد علـــى إيجـــاد نـــ   -١٣

 . تطوير البرامج القائمة على التأهيل المجتمعي لخدمة المعاقينإلىالمجتمع، باإلضافة 

 . وضع وتطوير التشريعات التي تحمي حقوق المعاقين وآبائهم -١٤

 

@     @     @ 
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 المـــــراجع

 سلسلة ،ه وأساليب عالجهاضطراب العصر الحديث فهم: االكتئاب) ١٩٩٨(عبد الستار ، إبراهيم  -١

 .٢٣٩ ععلم المعرفة، المجلس الوطني للعلوم والثقافة واآلداب، الكويت، 

دار : ، القـــاهرةالموســـوعة المختـــصرة فـــي علـــم الـــنفس والطـــب النفـــسي) ١٩٧٦(الخـــولي، ولـــيم  -٢

 .المعارف

 تغيرات،أثر اإلعاقة السمعية على الوالدين وعالقة ذلك ببعض الم) ١٩٩١(السرطاوي، زيدان أحمد -٣

 .٣٣٥ -٣٠٥، ١١، ع ٢٣مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المجلد 

دراسة احتياجات أولياء أمور األطفال المعوقين ) ١٩٩٨(السرطاوي، زيدان وعبد العزيز الشخص  -٤

ــضغوط،  ــة       لمواجهــة ال  بحــوث ودراســات وتوصــيات المــؤتمر العربــي الــسابع التحــاد هيئــات رعاي

 .٨١-٥٥عوقين، القاهرة، الفئات الخاصة والم

ــة قيــاس الــضغوط النفــسية وأســاليب    ) ١٩٩٨(الــسرطاوي، زيــدان وعبــد العزيــز الــشخص     -٥ بطاري

 .دار الكتاب الجامعي: ، العينالمواجهة واالحتياجات ألولياء أمور المعوقين

مـدي فاعليـة برنـامج إرشـادي لمواجهـة الـضغوط الواقعـة علـى                ) ١٩٩٧(جميل، سُمية طـه محمـد      -٦

، رســالة دكتـوراه، غيـر منــشورة ، كليـة التربيــة، جامعـة بنهــا،     تـي لــديها ابـن معــوق عقليـاً   األسـر ال 

 .مصر

 .دار المعارف: ، القاهرةأصول علم النفس الحديث) ٢٠٠٧(راجح، أحمد عزت  -٧

 .دار المسيرة : ، األردنمقدمة في التربية الخاصة) ٢٠٠٨(كوافحة، تيسير، وعمر فواز -٨

دار : الكويــت، موســوعة علــم الــنفس والتحليــل النفــسي  ) ٢٠٠٣(فــرج عبــد القــادر وآخــرون   ، طــه -٩

 .سعاد الصباح

ــدار       -١٠ ــد دويـ ــاح محمـ ــد الفتـ ــد وعبـ ــد محمـ ــالق، أحمـ ــد الخـ ــوله ومبادئـــه   ) ١٩٩٩(عبـ ــنفس أصـ ــم الـ ، علـ

 .دار المعرفة الجامعية: االسكندرية

: القاهرة، األسباب والعالج: الضغوط األسرية والنفسية)٢٠٠٧(عبد المقصود، أماني وتهاني عثمان     -١١

 .مكتبة األنجلو المصرية
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ضغوط الحياة وعالقتهـا بـاألعراض الـسيكوسوماتية        ) ٢٠٠٢(إيناس ومحمد محجوب    ،  عبد الفتاح  -١٢

، ٣، ع١٢، مجلة دراسات نفسية، مدراسة كشفية: وبعض خصال الشخصية لدى طالب الجامعة

 .القاهرة

ة على أخوة األشخاص المعـاقين،      اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاق   ) ٢٠٠٧(عبدات، روحي مروح     -١٣

 .منشورات مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية: دولة اإلمارات العربية المتحدة

الضغوط وأسـاليب مواجهتهـا لـدى آبـاء وأمهـات ذوي االحتياجـات              ) ٢٠٠٩(عبد الغني، خالد محمد      -١٤

 .٥١٧-٤٩٥، ٣، ع١٩ دراسات نفسية، مجالخاصة،

 .دار الشروق: أحمد عبد العزيز سالمة، القاهرة:  ترجمةاالنفعال،الدافعية و) ١٩٨٨(موراي، إدوارد  -١٥
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 دراسة تحليلية :معالجة الصحف السعودية لألخبار الرياضية 

 
 زيز الشلهوبعبدالملك بن عبدالع. د

 جامعة الملك سعود - كلية اآلداب –قسم اإلعالم 

 

 
 

 :ملخص الدراسة
شــكالً  لألخبــار الرياضــية  اليوميــةمعالجــة الــصحف الــسعودية  إلــى التعــرف علــى هــدفت هــذه الدراســة  

وطبيعــــة المعالجــــة التــــي اســــتخدمتها هــــذه الــــصفحات فــــي عــــرض القــــضايا     ،ومــــضموناً دراســــة تحليليــــة 

صـحف الريـاض وعكـاظ      وقـد قـام الباحـث بتحليـل مـضمون الـصفحات الرياضـية فـي                 اضية،  والموضوعات الري 

، وقـد وتمثلـت وحـدة التحليـل لهـذه           )م٢٠١٣ (إبريـل  ١٧ إلـى ) ٢٠١٢ (نـوفمبر ٢١، خالل الفتـرة مـن       والوطن واليوم 

 .  الدراسة في المادة اإلخبارية

كمــا أشــارت  وبينــت نتــائج الدراســة وجــود اهتمــام  كبيــر مــن قبــل صــحف الدراســة باألخبــار الرياضــية،  

 كـــان ضـــعيفاً بالموضـــوعات الرياضـــية الـــصفحات الرياضـــية فـــي الـــصحف الـــسعودية أن اهتمـــام النتـــائج إلـــى 

 الــسعودية ةأخبــار األنديــ: فاالهتمــام األكبــر فــي معالجــة األخبــار الرياضــية تركــز علــى موضــوعين فقــط همــا   

وأخبار المسابقات الرياضية، كما اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن رياضـة كـرة القـدم هـي أكثـر األلعـاب        

ــع،         ــصفحات الرياضــية فــي صــحف الدراســة األرب بينمــا جــاء االهتمــام باأللعــاب     الرياضــية التــي اهتمــت بهــا  ال

الصفحات الرياضية فـي الـصحف الـسعودية فـي         الرياضية األخرى بنسب ضعيفة، وبينت نتائج الدراسة تركيز         

 .معالجتها لألخبار الرياضية على اإلطار المحلي، وعلى ضعف في استخدام الصور الخطية وعناصر اإلبراز
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 :المقدمة
 : وأهميتهمدخل لموضوع الدراسة

تعتبــر وســائل اإلعــالم المــصدر الرئيــسي الــذي يــستقي منــه الجمهــور معلوماتــه عــن       

 مهماً في تكوين آرائهم وأفكارهم وإدراكهم لمـا         دوراًمختلف األحداث والقضايا، وتؤدي     

رعة يجــري مــن حــولهم، فوســائل اإلعــالم مــن خــالل إفادتهــا مــن التقنيــات الحديثــة وســ       

إحكــام ســيطرتها علــى  الحــصول علــى المعلومــات أضــحت اليــوم قــوة كبيــرة مــن خــالل    

الجمهـــور وباتـــت تقـــوم بـــدور كبيـــر فـــي معالجـــة  مـــصادر المعلومـــات التـــي يعتمـــد عليهـــا  

مختلف القضايا والمشكالت التي تهم معظم أفـراد المجتمـع وتـستحوذ            األحداث، وطرح   

 سـواء أكانـت قـضايا سياسـية أم اقتـصادية            على اهتمامهم، مما تـدور حولهـا تـساؤالتهم        

    ١.إلخ...أم اجتماعية أم ثقافية أم رياضية أم عسكرية

 والمهـام المـذكورة      فـي القيـام بتلـك األدوار       وتبرز الـصحافة مـن بـين وسـائل اإلعـالم          

مـن خـالل تقـديمها لمـضامين ذات عمـق وبُعـد تفـسيري وتحليلـي وإقنـاعي قـائمٌ علـى                       أنفاً  

، تتمثــل فــي كفــاءة الــصحفيين وصــحة معلومــاتهم      ات مهنيــة وأخالقيــة معــايير واعتبــار 

صــحفية  إخباريـة تقــديم معالجـات   إلـى  ة باإلضـاف ٢ودقتهـا ونـشر الحقــائق كاملـة كمـا هــي،    

 الــصحفيةمتميــزة مــن خــالل حجــم ومــضمون المعلومــات المقدمــة للجمهــور، فالمعالجــة    

لطريقة التـي سـيقدم بهـا المـضمون،     إلى القرارات التي يتخذها المصدر بالنسبة ل"تشير هنا  

فالمصدر قد يختار معلومة معينة ويتجاهل معلومة أخرى، وقد يكـرر الـدليل الـذي يُثبـت بـه                   

رأي، وقــد يلخــص مــا يقولــه فــي البدايــة أو فــي النهايــة، ويــستطيع المــصدر أن يــذكر كــل            

ــم يــذكرها           ــة الجوانــب التــي ل  فــي الحقــائق فــي رســالته، وقــد يتــرك للمتلقــي مهمــة تكمل

                                     
وتـداعياتها فـي الـصحف    ٢٠٠١أحمد محمد الجميعة، المعالجة الصحفية ألحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر           ١

كلية الدعوة واإلعالم، قسم اإلعالم، جامعـة   (دراسة تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة       : السعودية
: عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، التحقيق الصحفي، و ٦ص) م٢٠٠٦اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،      
  .٥٢ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الدار العربية للطباعة والنشر، :الرياض(١أسسه أساليبه اتجاهاته الحديثة، ط

 .١٤٧ص، مرجع سابق،  عبدالملك الشلهوب، التحقيق الصحفي٢
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 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

 فالــصحافة ١"شــكل متــاح،الرســالة ويتخــذ كــل فــرد القــرارات التــي تحقــق أهدافــه بأفــضل   

تتميز بالتغطية اإلخبارية المتعمقة لألحداث وإمكانيـة االطـالع عليهـا؛ فهـي مـن الوسـائل                 

التي الزالت تجد متابعة من قبل الجمهور في مجتمعنا الـسعودي رغـم منافـسة الوسـائط                 

ن خـــالل تعـــدد الموضـــوعات والقـــضايا التـــي تقـــوم الـــصحف يوميـــاً االليكترونيـــة األخـــرى مـــ

ــار الرياضــية حيــث تلقــى الرياضــة بمواضــيعها          ــر صــفحاتها ومــن ضــمنها األخب بطرحهــا عب

وأخبارهــا المتعــددة اهتمامــاً كبيــراً مــن قبــل الــصحف الــسعودية؛ فقــد بينــت دراســة علــي      

وعات الرياضـية جـاءت فـي    القرني حول السمات التحريرية للـصحافة الـسعودية أن الموضـ      

 فهــذه الــصحف تهــتم اهتمامــاً كبيــراً   ٢المرتبــة الثانيــة فــي اهتمامــات الــصحف الــسعودية،   

بالرياضة وأخبارها وخصصت مالحق يومية مـن أربـع إلـى ثمـان صـفحات للرياضـة فقـط، فـال           

يمكـــن أن تـــصدر صـــحيفة بـــدون ملحـــق رياضـــي وإال كـــان مـــصيرها كثـــرة الرجيـــع، وهـــذا    

أن الموضـوعات الرياضـة التـي تقـدمها الـصحف تقـف             : د إلى عدة عوامـل األول     االهتمام يعو 

عنــد التقــاء وظيفتــين هــامتين لوســائل اإلعــالم همــا تقــديم األخبــار والتــسلية، أمــا العامــل     

فهو أن الرياضة تقـدم للـصحف بانتظـام جمـاهير كبيـرة وضـخمة أحيانـاً مـن القـراء           : الثاني

 القــراء تعــدهم الــصحيفة ســلعة قيمــة يمكــن بيعهــا  الــشديدي الــوالء، وهــذا الجمهــور مــن 

للمعلنــين وتحقيــق أربــاح مــن ورائهــا، الســيما وأن للرياضــة أحــداثها ومبارياتهــا المــستمرة   

فهـو بـسبب الـشريحة التـي     : العادية ولهـا أيـضاً أحـداثها الهامـة المثيـرة، أمـا العامـل الثالـث              

 الـصحف يوميـاً فالـصفحات       تتابع هذه الصفحات وهم شريحة الشباب الذين تـستهدفهم        

الرياضية هي من أهم المصادر التي يعتمدون عليها في الحصول على المعلومات حول أهم              

 بمــضامينها مــصدرا  الــصفحات الرياضــيةوأصــبحتاألحــداث والقــضايا والمواقــف الرياضــية،  

                                     
الـــدار المـــصرية : القـــاهرة(١صـــرة، ط حـــسن عمـــاد مكـــاوي، وليلـــى حـــسين الـــسيد، االتـــصال ونظرياتـــه المعا ١

 .٤٩ص) م١٩٩٨اللبنانية، 

جامعـة الملـك سـعود، كرسـي      : الريـاض (على بن شويل القرنـي، الـسمات التحريريـة للـصحافة الـسعودية               ٢
 .١٤١ص) م٢٠١١صحيفة الجزيرة ،



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٣

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

ارف معال يعتمد عليها في تكوين      اً رئيس مورداًو،  ألفراد المجتمع  بمختلف مستوياته     مهماً

ال ســيما وأن هــذه الــصفحات تــساعد علــى إثــارة اهتمــام الجمــاهير   الرياضــية،معلومــاتالو

قبــل الحــدث الرياضــي وتحــافظ علــى هــذا االهتمــام وتبقيــه حتــى بعــد انتهــاء ذلــك الحــدث     

    ١.بوقت طويل، ويساعدها على ذلك مكانة وشهرة الرياضيين

فحاتها الرياضـية وسـيلة   وعلى ضوء ما سبق أصبحت الصحف السعودية من خـالل صـ       

ــراً    ــأثيراً  كبي  علــى جمهــور المتلقــين وعلــى معــرفتهم    لنــشر األفكــار الرياضــية وتمــارس ت

ــاال، نتيجـــة  الرياضـــيةوقناعـــاتهم ومـــواقفهم ــار ،  الكبيـــر بالرياضـــةهتمامهـ ونـــشرها لألخبـ

ــار لخلفيـــات  وتفـــسيرهاوبعرضـــها لوجهـــات النظـــر المختلفـــة وشـــرحها الرياضـــية،   األخبـ

 .  الرياضيةواألحداث

لقد أصبحت الرياضة أحد أهم أولويات الصحف السعودية، وأضحت المالحق الرياضية           

التــي تُــصدرها صــحيفة داخــل الــصحيفة األم لهــا كتابهــا وصــحفيها وأشــكالها التحريريــة،    

ي لكثير من القراء والقائمين علـى       رئيسالمورد  وأصبحت الصفحات الرياضية في الصحف ال     

 المملكــة فــي الحــصول علــى األخبــار والمعلومــات الرياضــية، وتكــوين  النــشاط الرياضــي فــي

اآلراء، لقد فرضت الرياضـة خـالل الـسنوات األخيـرة نفـسها علـى الجميـع، وتـستدعي هـذه            

المكانــة التــي تحتلهــا الــصحافة الــسعودية لــدى الجمهــور الرياضــي أن تكــون فــي مــستوى      

تناولهــا، وبعــرض الحقــائق والتعبيــر    تطلعاتــه وأمالــه وبتعــدد الموضــوعات الرياضــية التــي ت     

الــصادق عــن الجمهــور الــذي تتوجــه إليــه بمــا يتفــق مــع قواعــد النزاهــة والموضــوعية والدقــة  

لتحقق الصحف السعودية درجة ومستوى من المصداقية لدى جمهورها، ويرى الباحث أن  

ن ظــاهرة اإلعــالم الرياضــي عامــة والــصحافة الرياضــية خاصــة بــالحجم الــذي هــي عليــه اآل         

وتوغلها في ما بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته تلفت انتباه البـاحثين وتـستحق بالتـالي                

 .دراسة علمية مستفيضة

                                     
ــؤاد، ط      ١ ــدى فــ ــة هــ ــالم، ترجمــ ــائل اإلعــ ــة ووســ ــة والثقافــ ــد روي، الرياضــ ــاهرة (١ديفيــ ــ: القــ ــةمجموعــ ل  النيــ

 .١٥٦، ٧٤ص) م٢٠٠٦العربية،
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 أهميـة الـصحافة الرياضـية واحتاللهـا مكانـة متقدمـة مـن               سبق يتبـين لنـا     ومن خالل ما  

 حيــث التغطيــة  والمعالجــة اإلخباريــة لــدى الــصحف إضــافة إلــى قــدرتها مــن خــالل مــا يطــرح 

فيهـا مــن موضــوعات علـى تــشكيل اتجاهــات ومعــارف الجمهـور المتلقــي وصــاحب القــرار    

ــائق المرتبطـــة   "الرياضـــي إلـــى الوجهـــة التـــي ترتـــضيها،    ــار والمعلومـــات والحقـ فنـــشر األخبـ

بالرياضــة وتفــسير القواعــد والقــوانين المنظمــة لأللعــاب الرياضــية وأوجــه النــشاط الرياضــي  

 الرياضــية بــين أفــراد المجتمــع، وينمــي الــوعي الرياضــي  للجمهــور يــساعد علــى نــشر الثقافــة

 فالصحافة الرياضية في صحفنا لـديها مـن اإلمكانـات الكثيـر ولهـا مـن القـدرات مـا                     ١،"لديهم

، ومن هنا كان اهتمام الباحث بدراسة الـصفحات         يجعلها وسيلة فعالة في التأثير والتغيير     

عــن الــصحافة الرياضــية فــي المملكــة  ، فالمعرفــة الرياضــية فــي الــصحف الــسعودية اليوميــة 

العربية السعودية قليلة السيما وأن الدراسات التي تناولت الصحافة الرياضية بشكل عام      

وعلى ضوء ذلك تستمد هذه ، وما يطرح فيها من مضامين بشكل يومي دراسات محدودة

 :الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية

التــي تـــستهدف  األوليــة  ث مــن الدراســات    أن هــذه الدراســة حــسب إطــالع الباحــ     -١

ــة ــة    دراسـ ــسعودية اليوميـ ــصحف الـ ــي الـ ــية فـ ــصفحات الرياضـ ــا    الـ ــن واقعهـ ، والكـــشف عـ

 . والكيفية التي تتناول بها الصحف السعودية الموضوعات والقضايا الرياضية

الرياضي والكيفية التـي    لصحف السعودية في المجال     اإلخباري ل داء  األالتعرف على   -٢

 لمتلقيهـا ، وهل اسـتطاعت الـصحف أن تقـدم        خاللها الصحف األخبار الرياضية   عالجت من   

 .الرياضيةالمعلومات والتحليالت 

 األهميــة الخاصــة لموضــوع الدراســة المتمثــل فــي الــصحافة الرياضــية، حيــث تحتــل   -٣

موضـــوعاتها أهميـــة كبـــرى لـــدى شـــرائح كبيـــرة فـــي المجتمـــع الـــسعودي، وهـــم شـــريحة 

  ٢.سبته نصف السكانالشباب إذ يشكلون ما ن

                                     
 .٦ص) م٢٠١٣دار الكتاب الحديث، : القاهرة(١عيسى الهادي، دراسات في اإلعالم الرياضي التربوي، ط ١

 . م٢٠١٠مصلحة اإلحصاءات العامة، التعداد السكاني للملكة العربية السعودية لعام  ٢
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 : مشكلة الدراسة
 فــي الــصحف الــسعودية، ومــن خــالل    للــصفحات الرياضــية مــن خــالل المتابعــة األوليــة   

بالنـسبة للـصحيفة والجمهـور؛ باعتبـار     الرياضة استعراض الدراسات السابقة تتبين أهمية   

مبيعاتهـا  للصحيفة بزيادة   ؤدي دوراً مهماً    ت الموضوعات الرياضية المنشورة في الصحف    أن  

ــارئ ــا وللقـ ــداث  ت بمـ ــسير لألحـ ــن تفـ ــه مـ ــيةقدمـ ــا  الرياضـ ــن  ت، وبمـ ــه مـ ــار وطرحـ ــضايا أخبـ قـ

مختلفة على فهم هـذه األحـداث ودالالتهـا المختلفـة، وتكـوين صـورة               رياضية  وموضوعات  

  الصفحات الرياضيةتستطيعكما ، هامتكاملة عنها مما يساعد على تكوين رأي عام حول

معالجتهــا الــصحفية لألخبــار والقــضايا والموضـــوعات     ل الــصحف الــسعودية مــن خـــال   فــي  

الرياضية من لعب دور إيجابي في اإلقناع والتأثير على الـسلوك الرياضـي للجمهـور المتلقـي،                

ــذه الدراســـة تتمحـــور حـــول دراســـة      ــإن مـــشكلة هـ ــا فـ ــة اإلخباريـــة فـــي  ومـــن هنـ المعالجـ

 ، دراســـة تحليليـــةفـــي الـــصحف الـــسعودية اليوميـــة شـــكالً ومـــضموناًالـــصفحات الرياضـــية 

 مـن حيـث   وطبيعة المعالجة التي استخدمتها هذه الصفحات فـي عـرض األخبـار الرياضـية،               

ــا الــــصفحات الرياضــــية فــــي الــــصحف الــــسعودية،     حجــــم األخبــــار الرياضــــية التــــي تناولتهــ

 الرياضية التي ركزت عليهـا األخبـار الرياضـية، وأنـواع الرياضـات التـي تناولتهـا                 توالموضوعا

المصادر التي اعتمدت عليها الصفحات الرياضية في الـصحف الـسعودية           ، و رياضيةاألخبار ال 

فــي جمــع المــادة اإلخباريــة الــصحفية للموضــوعات الرياضــية المطروحــة فيهــا، والموقــع          

العناصـر الطباعيـة   ، والجغرافي لألخبار الرياضية، والشخصية الرئيسية في األخبار الرياضـية    

ز المستخدمة فـي األخبـار الرياضـية المنـشورة فـي الـصفحات              ووسائل اإلبرا ) التيبوغرافية(

الرياضية في الصحف السعودية اليومية، وهل استطاعت الـصفحات الرياضـية فـي الـصحف       

 .    السعودية تقديم معالجات إخبارية رياضية ومواقف متنوعة

 :تساؤالت الدراسة
 :تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية
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ألخبار الرياضية التي تناولتها الصفحات الرياضية في الصحف الـسعودية     ما حجم ا   -١

 اليومية عينة الدراسة؟

 الرياضــية التــي ركــزت عليهــا األخبــار الرياضــية فــي الــصفحات         ت  مــا الموضــوعا   -٢

 الرياضية في الصحف السعودية اليومية عينة الدراسة؟  

ي الــصفحات الرياضــية فـــي   مــا أنــواع الرياضــات التــي تناولتهــا األخبــار الرياضــية فــ         -٣

 الصحف السعودية اليومية عينة الدراسة؟

ما المصادر التي اعتمدت عليها الصفحات الرياضـية فـي الـصحف الـسعودية عينـة                 -٤

الدراســة فــي جمــع المــادة اإلخباريــة الــصحفية للموضــوعات الرياضــية المطروحــة  

 فيها؟

ــي     -٥ ــية فـــي الـــصفحات الرياضـ ــار الرياضـ ــي لألخبـ ــا الموقـــع الجغرافـ ة فـــي الـــصحف  مـ

 السعودية اليومية عينة الدراسة؟

ما الشخصية الرئيسية في األخبـار الرياضـية فـي الـصفحات الرياضـية فـي الـصحف                   -٦

 السعودية اليومية عينة الدراسة؟ 

ووســـائل اإلبـــراز المـــستخدمة فـــي األخبـــار ) التيبوغرافيـــة(مـــا العناصـــر الطباعيـــة  -٧

لـصحف الـسعودية اليوميـة عينـة     الرياضية المنشورة في الـصفحات الرياضـية فـي ا      

 الدراسة؟  

 : مصطلحات الدراسة
هـي الطريقـة المهنيـة التـي تناولـت بهـا الـصحف األخبـار الرياضـية                  : المعالجة اإلخباريـة  

 .شكالً ومضموناً وعبرت من خاللها عن األحداث والموضوعات الرياضية

ــية  ــصفحات الرياضـ ــدة لنـــشر األ   :الـ ــصة مـــن قبـــل الجريـ ــي الـــصفحات المخصـ ــار  هـ خبـ

 . والموضوعات الرياضية

يعـرف الباحـث المعالجـة      : التعريف اإلجرائي للمعالجة اإلخبارية للـصفحات الرياضـية       

الطريقـة المهنيـة التـي تناولـت بهـا          : اإلخبارية لألخبار الرياضية في الصفحات الرياضية بأنهـا       



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٧

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

صفحات الرياضية   حجم األخبار الرياضية التي تناولتها ال      الصحف األخبار الرياضية من حيث    

 الرياضية التي ركزت عليها األخبـار الرياضـية، وأنـواع           تفي الصحف السعودية، والموضوعا   

المصادر التي اعتمـدت عليهـا الـصفحات الرياضـية          ، و الرياضات التي تناولتها األخبار الرياضية    

فـــي الـــصحف الـــسعودية فـــي جمـــع المـــادة اإلخباريـــة الـــصحفية للموضـــوعات الرياضـــية         

ة فيهــا، والموقـع الجغرافــي لألخبـار الرياضــية، والشخـصية الرئيــسية فـي األخبــار     المطروحـ 

ــار  ) التيبوغرافيـــة(العناصـــر الطباعيـــة ، والرياضـــية ووســـائل اإلبـــراز المـــستخدمة فـــي األخبـ

 .الرياضية المنشورة في الصفحات الرياضية في الصحف السعودية اليومية

 :المعالجة الصحفية
ولــت المعالجــة الــصحفية إلــى تعــدد مفاهيمهــا واتجاهاتهــا       تــشير الدراســات التــي تنا  

بحــسب اتجاهــات المــضمون والــشكل وتوجهــات المــصدر وطبيعــة الحــدث الــذي تقــوم       

الطريقـة المهنيـة    "الصحافة بتناوله، حيـث يـرى أحمـد الجميعـة أن المعالجـة الـصحفية هـي                  

ة المقدمـة، والـشكل   التي تتناول بها الصحيفة حدثاً أو قضية ما ويشمل ذلك أهداف المـاد           

الـــذي تتخـــذه خبـــر، تقريـــر، وأســـلوب الـــصياغة واإلخـــراج بمـــا يتـــسق مـــع اإلطـــار الفكـــري   

واإلعالمــي الــذي تعمــل الــصحيفة فــي ظلــه، وبمــا يعبــر عــن الــسياسة التحريريــة المتميــزة،     

 أمـا حـسن مكـاوي وليلـى الـسيد           ١."ويساعد الجمهور على االستيعاب الفهم والمـشاركة      

هي القرارات التي يتخذها المصدر بالنسبة للطريقـة التـي سـيقدم بهـا            " لجة  فيرون أن المعا  

الكـود والمــضمون فالمــصدر قــدر يختـار معلومــة معينــة ويتجاهــل معلمـة أخــرى وقــد يكــرر    

الدليل الذي يثبت به رأي، وقد يلخص ما يقوله فـي البدايـة أو فـي النهايـة، ويـستطيع المـصدر            

وقــد يتــرك للمتلقــي مهمــة تكملــة الجوانــب التــي لــم    أن يــذكر كــل الحقــائق فــي رســالته،   

  ٢."يذكرها في الرسالة

                                     
 .٢٩، ٢٧مرجع سابق صبر، المعالجة الصحفية ألحداث الحادي عشر من سبتم أحمد الجميعة، ١

 .٤٩ حسن مكاوي وليلى السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، مرجع سابق، ص٢
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التوصــل إلــى أكبــر قــدر  "وفــي بعــد آخــر يــرى كمــال قابيــل أن المعالجــة الــصحفية هــي     

ممكن مـن حقيقـة الحـدث وفهمـه فـي سـياقه، باتخـاذ مـسافة زمنيـة ومـسافة موضـوعية              

يمثـل عنـصراً أساسـياً وضـاغطاً فـي      بينها وبين الحدث أثناء معالجتـه، وأن عمـق المعالجـة       

سبيل تقديم تغطية صحفية تقترب إلى أقصى حـد ممكـن مـن الحقيقـة، ذلـك أن فلـسفة                 

المـــسافة تـــرى أن المهـــم هـــو فـــوز الـــصحيفة بـــسبق المـــصداقية والـــسمعة الـــذي تحققـــه 

، أمــا آمــال  ١"المعالجــة المتعمقــة ولــيس بالــسبق الزمنــي الــذي تحققــه المعالجــة الــسريعة     

طريقة تناول الصحيفة لقضية أو موضـوع أو حـدث          "رأت أن المعالجة الصحفية هي      متولي ف 

 ٢."أو فكرة ما وفقاً لسياسة تحريرية معينة تتحدد بناءً على سياسية الصحيفة وملكيتها

وتتخذ المعالجة الصحفية من حيث طبيعتها ثالثة أنواع معالجـة سـطحية، ومعالجـة              

 من حيث اتجاه المعالجـة فتـتخ المعالجـة الـصحفية            متعمقة وشاملة، ومعالجة جزئية، أما    

  ٣.اتجاه إيجابي، واتجاه سلبي، واتجاه محايد: ثالثة اتجاهات هي

ــولي وأحمــد الجميعــة فــي أن            ــا ســبق فــإن الباحــث يتفــق مــع آمــال المت ومــن خــالل م

المعالجــة الــصحفية هــي الطريقــة المهنيــة الــصحفية التــي يــتم مــن خاللهــا تنــاول المــادة           

ة من خبر وتقرير وحديث وتحقيق ومقال، وهي بذلك تشمل المضمون والـشكل     الصحفي

 .   اإلخراجي والتحرير

                                     
دراســة :  كمــال قابيــل محمــد، المعالجــة الــصحفية لألحــداث الخارجيــة فــي الــصحافة المــصرية والفرنــسية    ١

 اإلعــالم، قــسم كليــة(م، رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة ١٩٩٢ إلــى ١٩٨٥مقارنــة بــين األهــرام ولومونــد مــن 
 .٢٤، ٢٣ص) م١٩٩٦الصحافة، جامعة القاهرة، 

آمال المتولىي، معالجة الصحف المصرية الحزبية والمـستقلة لقـضايا الـسياسة الخارجيـة، نقـالً عـن أحمـد                     ٢
 .٢٧الجميعة، المعالجة الصحفية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر ، مرجع سابق، ص

ايا اإلصالح في الصحف السعودية، دراسة تحليلية على مـواد الـرأي             عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، قض     ٣
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد : في الصحف اليومية، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 .١٧٩ص) هـ١٤٢٧عمادة البث العلمي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، شوال : الرياض(١
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 :الدراسات السابقة
قــام الباحــث بمراجعــة الدراســات الــسابقة المتعلقــة بموضــوع دراســته فــي عــدد مــن   

المكتبات والمؤسسات األكاديمية في المملكـة العربيـة الـسعودية وخارجهـا، وقـد وجـد          

ــ ــا         أن أغل ــة، أم ــة التربوي ــى الرياضــة مــن الناحي ب الدراســات فــي مجــال الرياضــة تركــزت عل

الدراســات المتعلقــة بــاإلعالم الرياضــي بــشكل عــام وفــي الــصحافة الرياضــية خاصــة فهــي   

ــادة      محـــدودة بـــشكل كبيـــر رغـــم االهتمـــام الـــذي تلقـــاه الرياضـــة واالنتـــشار الواســـع للمـ

انــــت أقــــرب الدراســــات لموضــــوع البحــــث وكاإلعالميــــة الرياضــــية فــــي وســــائل اإلعــــالم، 

 :الدراسات اآلتية

التعرف على اتجاهات المقـاالت الرياضـية فـي الـصحافة     ) ٢٠١٤(دراسة سعد آل سعود   

وطبيعة الدور الذي تقوم به في ضوء ما يقدمـه كُتـاب هـذه المقـاالت مـن أفكـار                ١السعودية

ــؤال     ــة، وكـــذلك التعـــرف علـــى مـــستوى وعـــي وثقافـــة هـ ء الكُتـــاب الـــذين أو قـــضايا مختلفـ

 يشكلون رافدًا مـن روافـد التـأثير فـي أفـراد المجتمـع المحلـي وتحديـدًا فـي مجالـه الرياضـي،                  

 فـي الـصفحات الرياضـية فـي الـصحف           وقد قام الباحث بدراسة مضامين المقـاالت الرياضـية        

السعودية للتعرف علـى مـا تحتويـه مـن أفكـار وقـضايا وأسـاليب تنـاول ومعالجـة، ومواقـف                    

ات كتــاب هــذه المقــاالت نحــو مختلــف قــضايا الــشأن الرياضــي، كمــا قــام الباحــث      واتجاهــ

بإجراء دراسة ميدانية علـى كتـاب الـرأي للتعـرف علـى الخلفيـة العلميـة والرياضـية لكتـاب                  

واسـتخدم الباحـث فـي دراسـته الوصـفية          مقاالت الرأي  فـي الـصحافة الرياضـية الـسعودية،            

الريــاض واليــوم وعكــاظ   : لــى أربــع صــحف هــي   أداة تحليــل المــضمون، وطبــق دراســته ع   

ــوطن والرياضــية،   عــدداً مــن األعــداد الــصادرة خــالل     ) ٣٥(وشــملت عينــة كــل صــحيفة    وال

                                     
دراسـة ميدانيـة    : ن محمد آل سعود، اتجاهات المقاالت الرياضـية فـي الـصحافة الـسعودية              سعد بن سعود ب    ١

تحليليــة لعينــة مــن كتــاب األعمــدة الــصحفية ومقــاالت الــرأي فــي الــصفحات الرياضــية للــصحف الــسعودية،     
جامعـة نـايف   : الريـاض (بحث مقدم لندوة دور اإلعالم الرياضي في الحد مـن التعـصب والعنـف فـي المالعـب               

 ).م٢٠/٢/٢٠١٤-١٨ه الموافق ٢٠/٤/١٤٣٥-١٨العربية للعلوم األمنية، 
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مقاالً، ) ٧٠(يوماً، وقد بلغ مجموع أعداد المقاالت الرياضية المدروسة         ) ٣٥(خمسة أسابيع   

ندية السعودية تـصدرت  األوكشفت نتائج الدراسة أن كاتباً رياضياً،   ) ٣٨(أما عينة الكتاب    

ــا مــن خــالل المقــاالت       قائمــة مواضــيع المقــاالت الرياضــية، وأن أكثــر األلعــاب الرياضــية تناولً

ــرة القـــدم بنـــسبة وصـــلت إلـــى     ــية هـــي كـ ــائج أيـــضاً إلـــى أن  )%٩٠،٢(الرياضـ ، وأظهـــرت النتـ

المواضــيع الرياضــية المحليــة شــكلت النــسبة األعلــى مــن تنــاول المقــاالت الرياضــية، وفيمــا    

 لـديهم تـاب المقـاالت الرياضـية     كُ غالبيـة أنيتعلق بالدراسة الميدانية بينت نتـائج الدراسـة       

من كتاب المقاالت الرياضـية فـي       ) %٦٣،١٥ (ه في الشأن الرياضي، وأن ما نسبت      خبرة طويلة 

الــصحافة الــسعودية يمارســون مهنــة الكتابــة عــن الرياضــة دون أن يوجــد لــديهم خبــرة         

 .رياضية سابقة

إلـــى تحليـــل وتقيـــيم التغطيـــات اإلعالميـــة التـــي تقـــدمها  ) ٢٠١٣(غريـــد المـــال وســـعت ت

 والمعوقــات والمــشكالت التــي تعتــرض ١الــصحف الكويتيــة للرياضــة النــسائية فــي الكويــت

ممارســة المــرأة للرياضــة فــي دولــة الكويــت باإلضــافة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور  

تيـة، واسـتخدمت الباحثـة لدراسـتها الوصـفية          الكويتي نحـو النـشاط الرياضـي للمـرأة الكوي         

: خبــراً لخمــس صــحف كويتيــة هــي ) ٤٨١(المــنهج المــسحي، وقــد قامــت بتحليــل مــضمون   

م، ٢٠٠٩القــبس والــوطن واألنبــاء والــسياسة والــرأي خــالل الفتــرة مــن ينــاير إلــى ديــسمبر       

ــددها       ــغ عـ ــويتي بلـ ــور الكـ ــن الجمهـ ــة مـ ــى مـــسح آراء عينـ ــافة إلـ ــن ) ١٥٥٠(باإلضـ ــردة مـ  مفـ

الجنسين، وخلصت الدراسة إلى أن التغطية اإلخبارية سواء للرياضـة النـسائية المحليـة أو               

ــار الرياضــيات الكويتيــات جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حجــم التغطيــات اإلخباريــة         ألخب

ــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن حجـــم التغطيـــات       ــية النـــسائية، وأن لعبـــة التـــنس جـ الرياضـ

ية، وبالنـــسبة للمبحـــوثين بينـــت النتـــائج أن غـــالبيتهم يـــرون أن اإلخباريـــة الرياضـــية النـــسائ

                                     
ــة،         ١ ــصحفية وتقيــيم القــراء للنــشاط الرياضــي للمــرأة الكويتي ــة تغريــد راشــد المــال، تحليــل التغطيــة ال  المجل

 )٢٠١٣ ، ربيـع ،  جامعـة الكويـت   ،  مجلـس النـشر العلمـي     : الكويـت (١٢٢ العـدد  ،٣١ مج ،العربية للعلوم اإلنسانية  
 .١١ص
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الصحافة الكويتية ال تسهم في نشر الوعي الرياضي النسائي وال تشارك في دعم الرياضة              

 .    النسائية، وأن الجوانب االجتماعية تمثل أهم أسباب رفض المجتمع للرياضة النسائية

لـصفحات الرياضـية والقـصص المـصورة        بدراسـة تحليليـة ل    ) ٢٠١٠(وقام محمد عفيفـي     

، وذلـك بهـدف التعـرف علـى دور مجـالت األطفـال فـي تنميـة              ١في مجالت األطفـال المـصرية     

المعرفة الرياضية للطفل، وعلى المضامين الرياضية المقدمة في هذه المجالت، كمـا سـعى              

الت الباحث فـي دراسـته إلـى تقـديم نمـوذج استرشـادي لتقـديم المعرفـة الرياضـية فـي مجـ                      

األطفــال، واســتخدم الباحــث فــي دراســته الوصــفية أداة تحليــل المــضمون، وطبــق دراســته  

ينــاير ١ عــدداً خــالل الفتــرة مــن ٢٦علــى مجلــة األطفــال المــصرية ســمير، وبلــغ حجــم العينــة  

م، وبينــت نتــائج الدراســة أن اســتخدام صــحافة الطفــل الرياضــية ٢٠١٠ يونيــو ٣٠م إلــى ٢٠١٠

ال الحركــة الرياضــية االهتمــام الكــافي وبــاألخص مــا يتعلــق   بمجلــة ســمير لــم يهــتم بمجــ 

بالحركات الرياضية التي يجـب علـى الطفـل الـوعي بهـا، وأن صـحافة الطفـل بمجلـة سـمير                 

تــأثرت بــاإلعالم التلفزيــوني مــن خــالل التعبيــرات التــي يطلقهــا المعلقــون الرياضــيون ويعــاد  

ادة الرياضــية المقــال بــشكل كتابتهــا فــي المجلــة، وأن المجلــة اســتخدمت فــي عــرض المــ  

 .أكبر من الفنون الكتابية األخرى

فـي دراسـته إلـى التعـرف علـى المؤشـرات التربويـة فـي              ) ٢٠٠٨(وسعى أحمد المهنـدي     

ومـــدى اهتمـــام هـــذه الـــصحافة بتـــدعيم الـــسلوك التربـــوي  ، ٢الـــصحافة الرياضـــية القطريـــة

تكتـب وتنــشر فـي الــصحافة   اإليجـابي ومـا الكلمــات المرغـوب فيهــا والغيـر المرغوبـة التــي      

الرياضـية، ومــا هــي العنــاوين والكلمــات التــي تـدعم الــسلوك غيــر المرغــوب فيــه والتنــافس   

غير الشريف بين أبناء المجتمع القطري، واستخدم الباحث المنهج المـسحي واسـتخدم        

                                     
محمد متولي عفيفي، الرياضـة فـي مجـالت الطفـل دراسـة تحليليـة للـصفحات الرياضـية والقـصص المـصورة،              ١

 .١٤٥ص) م٢٠١٠كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، :  مصر-الزقازيق (١مج
ة بدولـة  دراسـة تحليليـة مقارنـ   : أحمد سعيد المهندي، المؤشـرات التربويـة فـي الـصحافة الرياضـية القطريـة             ٢

كليـة التربيـة الرياضـية للبنـين، جامعـة          : القـاهرة  (٥٤:قطر، المجلـة العلميـة للتربيـة البدنيـة والرياضـية، العـدد            
 . ٥١ص) م٢٠٠٨حلوان، إبريل 



 

 
 دراسة تحليلية :ضيةمعالجة الصحف السعودية لألخبار الريا٢٢٢

 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

في إطارة أداة تحليل المضمون لتحليل العناوين وكلمات العنـاوين التربويـة وغيـر التربويـة      

المنشورة في الصحافة الرياضية، وطبق الباحث دراسـته علـى المالحـق الرياضـية فـي ثـالث                 

 عـدداً خـالل الفتـرة مـن     ١٨٠صحف قطرية هي الوطن والـشرق والرايـة، وبلـغ حجـم العينـة             

م، وكشفت نتائج الدراسة أن جريدة الرايـة كانـت أكثـر         ٣١/٦/٢٠٠٧م إلى   ٣٠/٤/٢٠٠٧

ن والكلمــات التربويــة، وأنــه يوجــد فــي الــصحف الرياضــية    صــحف الدراســة ارتباطــاً بالعنــاوي 

القطريــة عينــة الدراســة عنــاوين وكلمــات غيــر تربويــة وأنهــا تــؤثر ســلباً علــى ســلوكيات       

النشء والشباب القطري، كما بينت النتائج أن صحف الدراسة الثالث يمكن وصفها بأنهـا     

ماتهــا، وأنهــا حريــصة علــى  أقــرب وأكثــر تربويــة  فــي الكلمــات التربويــة فــي عناوينهــا وكل   

 .الدعم التربوي بشكل يفوق الجانب السلبي للعناوين والكلمات غير التربوية

معوقــات ) ٢٠٠٦(وفــي مجــال آخــر تنــاول كــل مــن تحــسين منــصور ومحمــود الحديــدي 

ــا  لالممارســـة المهنيـــة للقـــائم باالتـــصا   فـــي الـــصحافة الرياضـــية األردنيـــة اليوميـــة وعالقتهـ

 ، واســـتخدم الباحثـــان المـــنهج المـــسحي، وطبقــــا    ١رافيـــة والمهنيـــة  بـــالمتغيرات الديموغ 

رياضـــياً يعملـــون فـــي أربـــع صـــحف أردنيـــة يوميـــة هـــي الـــرأي  صـــحفياً) ٤٨(علـــى ا مدراســـته

 االســـتبيان أداة لدراســـتها، وأظهـــرت نتـــائج ا، واســـتخدموالدســـتور والعـــرب اليـــوم والغـــد

وهـذا  ) ٢٫٠٦(رسة المهنية بلغ أن المتوسط الحسابي العام لجميع معوقات المما    الدراسة  

يعني أنها معوقات متوسطة األهمية للقائمين باالتـصال فـي الـصحافة الرياضـية، كمـا تبـين                  

ــائج أيــضاً عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائياً فــي معوقــات الممارســة المهنيــة تبعــاً          مــن النت

ل لمتغيــرات الخبــرة والتخــصص والمؤهــل والــدخل ومــدى ممارســة المهنــة والتفــرغ للعمــ    

الصحفي، وعدم وجود فروق ألثر متغير الجريدة في المعوقات الخاصـة بالـصحفي الرياضـي               

                                     
تحــسين منــصور و محمــود الحديــدي، معوقــات الممارســة المهنيــة للقــائم باالتــصال فــي الــصحافة الرياضــية     ١

 العلـــوم اإلنـــسانية  -ض المتغيـــرات، مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات    األردنيـــة اليوميـــة وعالقتهـــا بـــبع   
 . ٢٢٥ص) م٢٠٠٦جامعة مؤتة، :  األردن-الكرك(٥: ، العدد٢١واالجتماعية، مج
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ووجود فروق بين الصحفيين الرياضيين في المعوقات الخاصة بالوسيلة والمـضمون واألداة   

 .ككل

ــة ســــهى عيــــسى    ــة   ) ٢٠٠٣(وتطرقــــت دراســ ــة األردنيــ ــة الــــصحف اليوميــ إلــــى تغطيــ

ث، ومدى وجود فروق بين الصحف األردنيـة فـي االهتمـام       للنشاطات الرياضية للذكور واإلنا   

، واســــتخدمت الباحثــــة أداة تحليــــل ١بتغطيــــة النــــشاطات الرياضــــية الخاصــــة بالجنــــسين 

المــضمون لتحليــل الـــصفحات الرياضــية فــي جميـــع األعــداد الــصادرة مـــن صــحيفتي الـــرأي        

ت نتــائج  م، وكــشف٢٠٠١أغــسطس ٣١فبرايــر إلــى  ١والدســتور األردنيــة خــالل الفتــرة مــن     

الدراســة أن الــصحافة األردنيــة ممثلــة بالدســتور والــرأي تبــدي اهتمامــاً بتغطيــة النــشاطات     

الرياضـــية لإلنـــاث بنـــسبة أكبـــر مـــن تغطيـــة النـــشاطات الرياضـــية للـــذكور مقارنـــة بإعـــداد   

النــشاطات اإلجماليــة لكــل مــنهم، وأن أخبــار المباريــات احتلــت المرتبــة األولــى فــي درجــة   

صحافة األردنيــة اليوميــة للجنــسين يليهــا أخبــار االجتماعــات والــدورات    اهتمــام تغطيــة الــ 

ــائج عــن وجــود فــروق فــي تغطيــة الــصحافة األردنيــة للنــشاطات         الرياضــية، كمــا بينــت النت

الرياضية بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور وهـذه الفـروق تعـود للواقـع التنظيمـي للبـرامج                  

تكافؤ الفرص في تنظـيم األنـشطة الرياضـية بـين           الرياضية في المؤسسات األردنية وعدم      

الجنــسين، وأن رياضــة كــرة القــدم احتلــت المرتبــة األولــى فــي اهتمــام تغطيــة الــصحافة          

 .  األردنية للذكور فيما احتلت األلعاب القتالية الترتيب األول في االهتمام بالنسبة لإلناث

ياضـية المـصرية القـائم      إلى التعرف على واقـع الـصحافة الر       ) ٢٠٠١(وسعى أحمد شرف    

ــاً ــا يجـــب أن تكـــون عليـــه الـــصحافة الرياضـــية المـــصرية لمواجهـــة    ٢حاليـ ، ووضـــع تـــصور لمـ

                                     
سهى أديب عيسى، دراسة تحليلية لتغطية بعض الصحف اليومية للنشاطات الرياضـية للجنـسين، المجلـة          ١

كليـة التربيـة الرياضـية للبنـين، جامعـة حلـوان، مـارس              : القـاهرة  (٤٠:دالعلمية للتربية البدنية والرياضية، العد    
 . ١٦١ص) م٢٠٠٣

أحمد سـعيد شـرف، صـياغة جديـدة للـصحافة الرياضـية المـصرية لمواجهـة متطلبـات اإلعـالم الرياضـي فـي                     ٢
كليــة التربيــة الرياضــية، قــسم (الــدورات األولمبيــة الحديثــة، بحــث مكمــل للحــصول علــى درجــة الــدكتوراه  

 ). م٢٠٠١جامعة حلوان، القاهرة، : اإلدارة الرياضية
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) ١٢٠(وطبق الباحث دراسته علـى      متطلبات اإلعالم الرياضي في الدورات األولمبية الحديثة،        

 الـصحفيين العـاملين فـي األقـسام الرياضـية بالـصحف القوميـة المـصرية، وبينـت                   مفردة من 

نتائج عدم تحقيق الصحافة المـصرية لـبعض أهـدافها، وعـدم وجـود معـايير محـددة يـتم                 ال

على أساسها تقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات على الـصحفيين العـاملين فـي الـصحافة               

ــار الــصحفيين          المــصرية، إضــافة إلــى عــدم وجــود معــايير محــددة يــتم علــى أساســها اختي

 .العاملين بالصحافة الرياضية

بدراسة مدى اهتمـام الـصفحات الرياضـية فـي الـصحف            ) ١٩٩١( الدين أبوزيد    وقام عماد 

، واســتخدم الباحــث المــنهج المــسحي واســتخدم فــي  ١القوميــة فــي مــصر بلعبــة كــرة اليــد 

إطــارة أداة تحليــل المــضمون لتحليــل الــصفحات الرياضــية فــي جميــع األعــداد الــصادرة مــن    

ــار والجمهوريـــة خـــالل الفتـــرة   ــاير صـــحف األهـــرام واألخبـ م وحتـــى ديـــسمبر ١٩٨٩ مـــن ينـ

م، وكــــشفت نتــــائج الدراســــة أن كــــرة القــــدم حققــــت أكبــــر درجــــة مــــن اهتمــــام ١٩٩٠

الــصفحات الرياضــية فــي الــصحف عينــة الدراســة مقارنــة باأللعــاب الرياضــية المختلفــة، وأن   

لعبة كرة اليد وهي موضـوع الدراسـة حققـت أقـل درجـة مـن اهتمـام الـصفحات الرياضـية،                

ى إحجام الصفحات الرياضية عـن نـشر موضـوعات تتنـاول طـرق ممارسـة لعبـة               باإلضافة إل 

كرة اليد وقوانينهـا، كمـا بينـت النتـائج قلـة اهتمـام الـصفحات الرياضـية بموضـوع التثقيـف                      

 .الرياضي في مجال كرة اليد

ــا عبـــدالرحيم   التعـــرف علـــى مـــضامين ) ١٩٩١(واســـتهدفت دراســـة أمـــل ســـالم وعطـ

الرياضــية التــي تهــتم برياضــة المبــارزة، ومــدى وجــود عالقــة بــين  األشــكال الفنيــة للــصحافة 

                                     
عمــاد الــدين عبــاس أبوزيــد، دراســة اهتمــام الــصفحات الرياضــية بالــصحف القوميــة اليوميــة بلعبــة كــرة اليــد    ١

كليــة : القــاهرة (١١،١٠:م، المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والرياضــية، العــدد  ١٩٩٠-م١٩٨٩خــالل الفتــرة مــن  
 . ١٦١ص) م١٩٩١ مايو - للبنين، جامعة حلوان، إبريلالتربية الرياضية
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، واســتخدمت الباحثتــان فــي دراســتهما المــنهج   ١تلــك األشــكال وانتــشار رياضــة المبــارزة  

المسحي واستخدما في إطارة أداة تحليل المضمون، واختارت الباحثتان لدراستهما عينة           

م مـن الـصحف     ٢٠٠٠م وحتـى    ١٩٩٦عمدية لجميع األعـداد الـصادرة خـالل الفتـرة مـن عـام               

اليوميــة ممثلــة فــي جريــدة األهــرام والمــساء والمجــالت العامــة ممثلــة فــي مجلــة المــصور      

والمجالت الرياضية المتخصصة ممثلة في صـحيفة أخبـار الرياضـة ومجلـة األهـرام الرياضـي،           

ن عـام   وبينت نتائج الدراسة تذبذب اهتمام الصحافة الرياضية المصرية برياضـة المبـارزة مـ             

آلخــر، واحــتالل جريــدة األهــرام المرتبــة األولــى فــي المــساحة المخصــصة لرياضــة المبــارزة     

تليها جريدة أخبار الرياضة ثم جريدة المساء، كما أظهـرت النتـائج احـتالل الخبـر المرتبـة                  

األولى بالنسبة لألشكال التحريرية المـستخدمة فـي النـشر عـن رياضـة المبـارزة، وانحـصار            

اصــة برياضــة المبــارزة فــي القــضايا التــي تخــص مجلــس إدارة اتحــاد المبــارزة،         القــضايا الخ

 .والالعبين

إلـى التعـرف علـى أبعـاد الـصحافة          ) ١٩٨٨(وسعى عبـداهللا عويـدات وعـاطف عـضيبات          

محتوى الصحافة الرياضية، وطبق الباحثان دراستهما   من خالل تحليل٢الرياضية في األردن

 األســبوعية التـي تــصدرها الــصحف اليوميـة الرئيــسية فــي   علـى عينــة مــن المالحـق الرياضــية  

 أداة واســــتخدم الباحثــــانم، ١٩٨٥ و١٩٨٤للعــــامين ) الــــرأي والدســــتور والــــشعب (األردن 

ملحقاً رياضياً، وأشارت النتائج إلى أن الصحافة الرياضـية فـي   ) ٣١٢(تحليل المضمون لتحليل   

يـزاً واضـحاً علـى لعبـة كـرة القـدم       األردن ممثلة فـي المالحـق التـي تـم تحليلهـا ركـزت ترك        

                                     
أمل فـاروق علـي سـالم و عطـا حـسن عبـدالرحيم، األشـكال الفنيـة للـصحافة الرياضـية وعالقتهـا بانتـشار                           ١

ــارزة، مجلــة أســيوط لعلــوم وفنــون التربيــة الرياضــية، العــدد      كليــة التربيــة  : أســيوط (١: ، مــج١٧: رياضــة المب
 .٥٥ص) م١٩٩١، الرياضية ، جامعة أسيوط

عبداهللا عويدات وعاطف عضيبات، أبعاد الصحافة الرياضـية فـي األردن مـن خـالل تحليـل محتـوى المالحـق                      ٢
العلـوم  : م، مجلـة دراسـات    ١٩٨٥،  ١٩٨٤الرياضية  الصادرة في صحف الرأي والدستور والشعب خالل عامي           

 البحـــث العلمـــي، الجامعـــة األردنيـــة، ةمـــادع: عمـــان (١:، العـــدد١٥التربيـــة والتربيـــة الرياضـــية، مـــج: اإلنـــسانية
 . ٨١ص) م١٩٨٨
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مقارنة باأللعاب األولمبية وغير األولمبية حيـث أشـارت النتـائج إلـى أن أكثـر مـن بقليـل مـن                     

 مــن الــصور واألخبــار والتحلــيالت كانــت تتعلــق بكــرة القــدم ومــا تبقــى كــان موزعــاً      %٥٠

 النتـائج   بنسب مختلفة على بقية األلعـاب والرياضـات والموضـوعات األخـرى، كمـا أظهـرت               

قصوراً في المساحة المخصصة لتغطية الرياضة المدرسية والجامعيـة مـن جانـب وقـصوراً            

فــي تغطيــة أخبــار الرياضــة العربيــة مقارنــة بالرياضــة األجنبيــة، وبينــت الدراســة أن الطــابع       

 .اإلخباري في الصحافة الرياضية في األردن يغلب على الطابع التحليلي والتفسيري والنقدي

ــام كـــ  ــد فتحـــي     وقـ ــدالرحمن ومحـ ــر عبـ ــولي ومظفـ ــين الخـ بتحليـــل ) ١٩٨٧(ل مـــن أمـ

، واســـتخدم البـــاحثون المـــنهج   ١المنافـــسات الرياضـــية فـــي الـــصحف اليوميـــة الـــسعودية     

المــسحي واســتخدموا فــي إطــاره تحليــل المــضمون، وقــد طبــق البــاحثون دراســتهم علــى    

وخلصت الدراسة إلى صحف الندوة والبالد والجزيرة، بواقع عشرين عدد من كل صحيفة،      

أن درجـــة االهتمـــام بالرياضـــة فـــي الـــصحف الـــسعودية ضـــئيلة للغايـــة، واحتلـــت األنـــشطة   

 االهتمام األكبر قبل الصحف السعودية، وجـاءت كـرة القـدم فـي المرتبـة األولـى                  ةاألولمبي

 .بالنسبة الهتمام الصحف السعودية

، ٢لكنديـــة تحليـــل مـــضمون الـــصحف ا  ) ١٩٨٥(واســـتهدفت دراســـة ســـتيف بنـــدمان    

ــرفين احتلـــت     مـــن حجـــم ) %٥٠(وخلـــصت الدراســـة إلـــى أن التعليـــق علـــى رياضـــة المحتـ

المساحة المكتوبة عن الرياضة، وأن الصحف تهتم بنشر األخبار الرياضـات التـي تـذاع فـي                 

 .التلفزيون والتي يطلق عليها رياضات للمشاهدة

                                     
 أمين الخولي ومظفر عبدالرحمن ومحد فتحـي، دراسـة تحليليـة للمنافـسات الرياضـية بالـصحف اليوميـة فـي           ١

المملكة العربية السعودية، بحـث مقـدم لمـؤتمر الرياضـة والبطولـة، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـات، جامعـة             
 .م١٩٨٧حلوان، القاهرة، 

٢ Stephen Bindman (١٩٨٥) The Voice of the Media in Sport I.S.S.P. 
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م الــصحافة إلــى التعــرف علــى مــدى اهتمــا   ) ١٩٧٥(وســعى محمــد فتحــي عبــدالرحمن   

، واستخدم الباحث المنهج المسحي، وطبـق دراسـته    ١المصرية بالرياضية والتربية الرياضية   

عدد من صحف األهرام واألخبـار والجمهوريـة والمـساء، وبينـت نتـائج الدراسـة       ) ٤٠٠(على  

أن الشرح التحليلي حقق أعلى نسبة فـي مـا تكتبـه الـصحف الجوانـب الرياضـية التنافـسية                    

سية الفرديـــة والجماعيـــة مـــن مـــساحة مخصـــصة للرياضـــة، واحتلـــت األخبـــار  وغيـــر التنافـــ

الرياضــية المرتبــة الثانيــة، يليــه التعليــق الرياضــي فــي المرتبــة الثالثــة، كمــا كــشفت نتــائج            

الدراســة عــن اهتمــام الــصحف بكــرة القــدم أكثــر مــن غيرهــا مــن األلعــاب الرياضــية، وأن       

 . رياضية التي تقع في مدينة القاهرةالصحف المصرية أكثر اهتماماً باألنشطة ال

 فــي أكثــر جوانبهــا ذات  أن بعــض الدراســاتيتبــينالدراســات الــسابقة وباســتعراض 

ــراً مــن المعلومــات المتــضمنة فــي         هــذه بعــض صــلة بموضــوع دراســة الباحــث، ولكــن كثي

 تعــد قديمــة جــداً ومجتمعهــا يختلــف عــن مجتمــع موضــوع دراســتي، لــذا فإنــه ال   اتالدراســ

بيئـة  نظراً الختالف   بهذه الدراسة   أكد من نتائجها وال حتى مقارنة نتائج دراستي         يمكن الت 

 عامـة لـم     اتدراسـ  كدراسة عبـدالرحمن، فـي حـين أن بعـض الدراسـات               الدراسة مجتمع

 لمضمون الصحافة الرياضـية إنمـا ركـزت علـى القـائم باالتـصال فـي        تتعرض بشكل مباشر  

ائـه للموضـوعات الرياضـية وهـذا جانـب بعيـد عـن          هذه الصحافة والعوامل المؤثرة علـى انتق      

دراسة الباحث مثل دراسـة منـصور والحديـدي، كمـا أن بعـض الدراسـات الـسابقة ركـزت           

على األداء التربوي للصحافة الرياضية كدراسـة المهنـدي، وأخـرى علـى اهتمامـات الـصحف                 

ي حــين برياضــات معينــة دون أخــرى مثــل دراســة أبــو زيــد وعيــسى وســالم وعبــدالرحيم، فــ 

تناولــت دراســات أخــرى متغيــر الجــنس وركــزت علــى الرياضــة النــسائية والمعوقــات التــي      

تعوق النـشاط النـسائي الرياضـي كدراسـة المـال وعيـسى، وركـزت بعـض الدراسـات علـى                     

  من رغمالمقال الرياضي واتجاهات الكتاب في الصحافة الرياضية كدراسة آل سعود ، وبال           

                                     
 محمـد فتحــي عبــدالرحمن، مــدى اهتمــام الــصحافة بالرياضـة والتربيــة الرياضــية فــي جمهوريــة مــصر العربيــة،   ١

 ). م١٩٧٥كلية التربية الرياضية، القاهرة، (رسالة ماجستير غير منشورة 
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 عليهـا،  االطـالع  والتي أمكـن للباحـث     صحافة الرياضية وندرتها   ال التي تناولت  قلة الدراسات 

الــصفحات  مـن خــالل تحليـل    الـصحافة الرياضــية ظهـر أهميــة دراسـة  تُفـإن هـذه الدراســات   

ــي  ــية فـ ــكالً ومـــضموناً،     الرياضـ ــة شـ ــصحف الـــسعودية اليوميـ ــة بأبعادهـــا   ف الـ ــذه الدراسـ هـ

 مستوى المعالجـة اإلخباريـة       فالباحث يسعى إلى تحليل وتقييم     المختلفة جديدة في بابها   

 .للرياضة في الصفحات الرياضية في الصحف السعودية

 :نوع الدراسة

هــذه الدراســة دراســة وصــفية تــسعى إلــى دراســة المعالجــة اإلخباريــة فــي الــصفحات    

 اليوميـة   دراسة تحليلية على عينة مـن الـصحف الـسعودية         الرياضية في الصحف السعودية     

 الصحف السعودية بالقضايا والموضوعات الرياضية، وعلى     من خالل التعرف حجم اهتمام    

القــضايا الرياضــية التــي ركــزت عليهــا الــصفحات الرياضــية فــي الــصحف الــسعودية ونوعيــة    

ووسائل اإلبـراز  ) التيبوغرافية(األلعاب الرياضية، ومصادرها، وأشكالها، والعناصر الطباعية       

جــة المــستخدمة فــي عــرض القــضايا  المــستخدمة فــي الــصفحات الرياضــية، وطبيعــة المعال 

 .والموضوعات الرياضية

 :منهج الدراسة وأداتها
مـــن أجـــل التعـــرف علـــى مـــضمون الـــصفحات الرياضـــية فـــي الـــصحف الـــسعودية فقـــد 

ــذي يعــد   اقتــضت طبيعــة هــذه الدراســة اســتخدام     ــاً منظمــاً  "مــنهج المــسح ال جهــداً علمي

ــى البيانــات والمعلومــات عــن الظــاهرة موضــع ال      ــى  وذلــك للتعــرف  ١."بحــثللحــصول عل عل

األخبــــار الرياضــــية المطروحــــة وموضــــوعاتها ونوعيتهــــا، ومــــصادرها، وطبيعــــة المعالجــــة  

ووسـائل اإلبـراز المـستخدمة، وفـي إطـار هـذا            ) التيبوغرافيـة (الصحفية، والعناصر الطباعيـة     

المنهج استخدم الباحث تحليل المضمون أداة ضرورية للحصول علـى معلومـات الدراسـة               

سية، وللحصول على التكرارات الكمية لفئات الدراسة الرئيسية والفرعية، فهـو مـن             الرئي

أفضل األدوات البحثية التي تقوم بدراسة المادة اإلعالمية التي تقـدمها الـصحف ويكـشف         

                                     
  .١٢٧ص) م١٩٧٦عالم الكتب، : القاهرة(األسس والمبادئ : عالم سمير محمد حسين، بحوث اإل١
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عما تريد هذه الصحف أن تبلغه لقرائها، فمن خالله يمكن توضيح محتوى المادة اإلعالميـة               

وكميـة، وقـد قـام الباحـث لتلبيـة الهـدف الـذي يـسعى إليـه مـن                    بطريقة موضوعية منتظمـة     

ــع       ــة ووضـ ــدات الرئيـــسة والفرعيـ ــتمارة التحليـــل تتـــضمن الوحـ ــداد اسـ ــة بإعـ ــذه الدراسـ هـ

 .تعريفات إجرائية لهذه الوحدات

 :مجتمع الدراسة وعينته
للحصول على المعلومات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة فإن مجتمع الدراسـة            

حف الــسعودية اليوميــة، ولــصعوبة الحــصر الــشامل فقــد لجــأ الباحــث إلــى أســلوب   هــو الــص

 : العينة، واختار لدراسته الصحف التالية

 .صحيفة الرياض، وتصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض -١

 .صحيفة عكاظ، وتصدر عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر بجدة -٢

 .لنشر بأبهاجريدة الوطن، وتصدر عن مؤسسة عسير للصحافة وا -٣

 . وتصدر عن دار اليوم الصحفية بالدمامجريدة اليوم -٤

 :وقد اختار الباحث هذه الصحف لالعتبارات التالية

ــار الباحـــث صـــحف الريـــاض وعكـــاظ والـــوطن ألن هـــذه الـــصحف مـــن أكثـــر      -١ اختـ

الــصحف تفــضيالً لــدى القــراء وانتــشاراً علــى مــستوى المملكــة العربيــة الــسعودية  

 .١ةاثبت الدراسات العلمي

تمثيــل هــذه الــصحف ألهــم المنــاطق الجغرافيــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية   -٢

وتمثل المـدن الرئيـسة التـي تـصدر فيهـا هـذه الـصحف، وهـي الريـاض وجـدة وأبهـا                       

 .والدمام

                                     
حمــزة أحمــد بيــت و، ٢٩٩ عبــدالملك بــن عبــدالعزيز الــشلهوب، فــن التحقيــق الــصحفي، مرجــع ســابق، ص   ١

 بحث مقدم للمنتدى اإلعالمـي الـسنوي األول         السعودية،المال وفهد بن عبداهللا الطياش، مقروئية الصحف        
 . ١٣ص) هـ٢٨/١/١٤٢٤-٢٦عودية لإلعالم واالتصال، الجمعية الس: الرياض(
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 خـــالل فتـــرة ف المنـــشورة فـــي الـــصحالـــصفحات الرياضـــية الدراســـة علـــى واشـــتملت

 .البحث

 :اإلطار الزمني
) هــ ١٤٣٤ (@أول شهر محـرم مني لدراسته بستة أشهر تبدأ من      حدد الباحث اإلطار الز   

) م٢٠١٣( إبريــل ١٧إلــى  )٢٠١٢(نــوفمبر ٢١ الموافــق )هـــ١٤٣٤ (جمــادى اآلخــرإلــى نهايــة شــهر 

 وقـد اختـار الباحـث هـذه الفتـرة       واليـوم،  والوطن،وذلك من خالل صحف الرياض، وعكاظ،   

ا أحــداث رياضــية مختلفــة، وأن   ألســباب لعــل مــن أهمهــا أن تكــون الفتــرة كافيــة لتخللهــ     

تكــون أيــضاً فــي عــز الموســم الرياضــي للمملكــة العربيــة الــسعودية إلــى نهايتــه إضــافة إلــى    

سهولة الحصول على األعداد األصلية على الورق مما يمكـن الباحـث مـن قياسـها بـشكل                

دقيق، وقد تم تحليل الصفحات الرياضية المنشورة في الصحف عينة الدراسـة خـالل هـذه              

 . لفترةا

 :حجم عينة الصحف
قام الباحث باختيار عينة من مجتمع الدراسة تمثل كل صحيفة وذلك بطريقـة       

العينــة العــشوائية المنتظمــة والتــي يــتم اختيــار العينــة فيهــا وفقــاً لتكــرار معــين يحــدده           

؛ بمعنــى أنــه يــتم اختيــار األيــام بنــاء علــى مــدخل اليــوم الــذي تــم تحديــده عــشوائياً ١الباحــث

هـــ بعــد ذلــك تــم ٧/١/١٤٣٤ اليــوم الــذي اختــاره الباحــث عــشوائياً هــو يــوم األربعــاء  وكــان

ــه هــو يــوم الخمــيس            ــالي ل ــذلك فــاليوم الت ــى العينــات ل ــداءً مــن أول ــامن ابت ــار اليــوم الث اختي

هـــ وتــم اختيــار األعــداد بعــد ذلــك بطريقــة متواليــة، وقــد بلــغ إجمــالي     ١٥/١/١٤٣٤الموافــق 

 .عدداً من كل صحيفة) ٢٢(اً، بواقع عدد) ٨٨(حجم عينة الدراسة 

                                     
 استخدم الباحث التاريخ الهجري ألنه هو التاريخ المعتمد في المملكة العربية السعودية@ 

) هـــ١٤٢٥مطبعــة ســفير ، : الريــاض(٢أســسها أســاليبها مجاالتهــا، ط  : محمــد الحيــزان، البحــوث اإلعالميــة    ١
  .٨٨ص
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 :وحدات وفئات التحليل
نظراً ألن هدف الدراسة هـو التعـرف علـى المعالجـة اإلخباريـة فـي الـصفحات الرياضـية              

وطبيعــة المعالجــة التــي اســتخدمتها هــذه الــصفحات فــي   فــي الــصحف الــسعودية اليوميــة، 

حف بعــرض هــذه القــضايا، عــرض القــضايا والموضــوعات الرياضــية، ومــدى اهتمــام هــذه الــص

ولهذا الهدف تم تحليل كـل وحـدة حـسب       . فإن وحدة التحليل الرئيسية تتمثل في الخبر      

 :تصنيفات الدراسة المرتبطة بالمتغيرات األساسية لها وهي على النحو اآلتي

 . اسم الصحيفة -١

 .  رقم العدد-٢

 الموضوعات الرياضية -٣

  .الرياضات أنواع -٤

 .الرياضية لصفحاتمصادر أخبار ا -٥

 . الشخصيات المتضمنة في األخبار الرياضية  فئة -٦

 . مساحة المضمون الرياضي في الصحيفة -٧

 .  الموقع في الصفحة-٨

 . اإلطار الجغرافي -٩

  . المعالجة الطباعية-١٠

  . أساليب اإلبراز-١١

  صياغة العناوين -١٢

 :تحليل المعلومات: ثالثاً
حــصائية الســتمارة تحليــل مــضمون الــصحف عينــة الدراســة، تــم  للقيــام بالمعالجــة اإل

ــامج   لتحليــل البيانــات الكميــة وفــق المعــايير اإلحــصائية المختلفــة،     ) SPSS(اســتخدام برن

 مــن األســاليب اإلحــصائية لوصــف عينــة   اً عــدد هــذا البرنــامجواســتخدم الباحــث مــن خــالل 

 : تساؤالتها المختلفة، وهيعنالدراسة واإلجابة 
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الفئـات فـي األعـداد       اتية للتعـرف علـى تكـرار      ئوت التكرارية والنسب الم   التوزيعا -١

 .المختلفة

اختبار مربع كاي للتعرف على االختالف بين صحف الدراسة فـي عناصـر التحليـل،        -٢

وقد تم احتساب قيم مربـع كـاي فـي عناصـر التحليـل المناسـبة مـن حيـث توزيـع                      

 . النسب في الجداول

 ).٠٫٠٥(لمعتبرة في هذه الدراسـة عند مستوى وتتمثل الداللة اإلحصائيـة ا

 :إجراءات الصدق والثبات: رابعاً
قــام الباحــث بــإجراء اختبــارات الــصدق والثبــات، للوصــول إلــى نتــائج صــحيحة ولــضمان  

 : ، وذلك على النحو اآلتي في أي مرحلة من مراحل الدراسةأعدم الخط

 إلـى اإلجابـة  عنهـا بتـصميم      قام الباحث في ضوء التـساؤالت التـي تـسعى الدراسـة          -١

 .تتضمن جميع فئات التحليل ووحدات القياسلتحليل المضمون استمارة 

تعريـــف فئـــات التحليـــل المـــستخدمة فـــي إعـــداد دليـــل للترميـــز يـــشتمل علـــى  تـــم -٢

مادة الدراسة، ووضع مفاهيم محددة لكل فئة        محدداً ينطبق على   الدراسة تعريفاً إجرائياً  

 .ذها أساساً للقياسمن فئات التحليل ألخ

ــل   -٣ ــتمارة التحليـ ــرض اسـ ــم عـ ــز  تـ ــل الترميـ ــالم    ودليـ ــاتذة اإلعـ ــن أسـ ــدد مـ ــى عـ  علـ

، ودليـــل الترميـــز حـــول االســـتمارة رؤاهـــم، وقـــد أبـــدى األســـاتذة المحكمـــون @لتحكيمهـــا

 استمارة التحليل   تطويروقدموا بعض الملحوظات والتوجيهات التي أفاد الباحث منها في          

                                     
علـي بـن شـويل القرنـي     . د. ألستاذ بقسم اإلعالم بجامعـة الملـك سـعود، وأ   عثمان بن محمد العربي ا. د. أ  *

ــد، وأ     عبــداهللا بــن محمــد الرفــاعي األســتاذ بكليــة اإلعــالم     . د. األســتاذ بقــسم اإلعــالم بجامعــة الملــك خال
سعيد بن علـي بـن ثابـت األسـتاذ بكليـة اإلعـالم           . د. واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وأ       

محمــد بــن ســليمان األحمــد األســتاذ المــساعد   . التــصال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ود  وا
عــايض بــن مــرزوق الحربــي، المحاضــر بقــسم اإلعــالم بجامعــة  . بقــسم اإلعــالم بجامعــة الملــك ســعود، وأ

  .الملك سعود ورئيس القسم الرياضي بجريدة الرياض
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 صـياغة نهائيـة قابلـة        ووضـعها فـي    جيهـات األسـاتذة المحكمـين     على ضـوء مالحظـات وتو     

 . للتطبيق

 :ثبات التحليل
ويتعلق ثبات االستمارة بمدى قدرتها على الحـصول علـى البيانـات نفـسها كلمـا                 

 وذلــك باختيــار مــساعد باحــث أعيــد تطبيقهــا، وعــدم اخــتالف النتــائج بــاختالف المحللــين،

  .  ١مون صحف الدراسةمتخصص في اإلعالم للقيام بتحليل مض

 قــام الباحــث بتحليــل مــضمون صــحف الدراســة مــرتين للتأكــد مــن   وللتأكــد مــن ذلــك 

 @ثبـــات التحليـــل حيـــث حلـــل المحتـــوى فـــي المـــرة األولـــى، ثـــم تـــم اختيـــار مـــساعد باحـــث 

متخــصص فــي اإلعــالم للقيــام بالتحليــل فــي المــرة الثانيــة، حيــث تــم تدريبــه علــى كيفيــة        

يرات الدراسة وقد تم اختيار عينة عشوائية من المادة الـصحفية           تطبيق التحليل على متغ   

 .٢كوبر معادلة بغرض مقارنتها بين الباحث والمحلل، باستخدام

 :االتفاق كالتالي نسبة كوبر إليجاد معادلة

 عدد مرات االتفاق=             معامل الثبات 

 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

وقـد  ) ١(اق بـين عمليتـي التحليـل عاليـة كمـا يبـين الجـدول رقـم                  وقد كانت نسبة االتف   

 . %١٠٠و%٩٧تراوحت نسبة االتفاق ما بين 

                                     
 .٤١٨ص) م٢٠٠٤عالم الكتب، : القاهرة(٢دراسات اإلعالمية، طمحمد عبدالحميد، البحث العلمي في ال ١

شجاع  البقمي ماجستير صحافة مـن جامعـة الملـك سـعود، محاضـر بكليـة اإلعـالم  واالتـصال بجامعـة                  . أ@ 
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

٢ Coper (١٩٧٩): "Measurement and Analysis of Behavior Techniques", Ohio: Bell 

and How co. 
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ثبـــات (وتحليـــل الباحـــث المـــساعد  نـــسب االتفـــاق بـــين تحليـــل الباحـــث )١(جـــدول رقـــم 

 )٦٦٩=ن( )التحليل

 عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق العنصر
 نسب االتفاق

 )معامل الثبات(

 ٠٫٩٩ ٤ ٦٦٥ ضوعات الرياضيةالمو

 ٠٫٩٩ ٤ ٦٦٥ أنواع الرياضات

 ١٫٠٠ ٢ ٦٦٧ مصادر األخبار

الشخصيات المتضمنة في األخبار 

 الرياضية
٠٫٩٩ ٥ ٦٦٤ 

مساحة المضمون الرياضي في 

 الصحيفة
٠٫٩٩ ٤ ٦٦٥ 

 ٠٫٩٩ ٥ ٦٦٤ الموقع في الصفحة

 ٠٫٩٩ ٩ ٦٦٠ اإلطار الجغرافي

 ٠٫٩٧ ١٧ ٦٥٢ المعالجة الطباعية

 ١٫٠٠ ٠ ٦٦٩ الرسوم

 ٠٫٩٩ ٦ ٦٦٣ أساليب اإلبراز

 ٠٫٩٩ ٥ ٦٦٤ صياغة العناوين

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٥

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :نتائج الدراسة
 :في صحف الدراسةالمنشورة  إجمالي األخبار الرياضية: أوالً

   المنشورة في صحف الدراسةاألخبار الرياضيةكمية ) ٢(جدول رقم 

  المنشورةاألخبار
 الصحف

 النسبةالتكرار

 ٤٥٫٤ ١٠٣٤ يومال

 ٢٢٫٢ ٥٠٧ الوطن

 ١٩٫١ ٤٣٥ الرياض

 ١٣٫٣ ٣٠٣ عكاظ

 ١٠٠ ٢٢٧٩ اإلجمالي

خــالل فتــرة التحليــل   بلــغ إجمــالي األخبــار الرياضــية المنــشورة فــي صــحف الدراســة        

أن جريدة اليوم جاءت في المرتبـة األولـى فـي           ) ٢(خبراً رياضياً ويشير الجدول رقم      ) ٢٢٧٩(

 المنشورة في صفحاتها الرياضية خالل فترة الدراسة وذلك بنـسبة         كمية األخبار الرياضية  

ثـم جريـدة الريـاض فـي        ) %٢٢٫٢(تليها فـي المرتبـة الثانيـة جريـدة الـوطن بنـسبة              ) %٤٥٫٤(

ــة الثالثــ  أمــا صــحيفة عكــاظ فكانــت أقــل صــحف الدراســة نــشراً      ) %١٩٫١( بنــسبة ةالمرتب

 ). %١٣٫٣(سبة لألخبار الرياضية إذ جاءت في المرتبة األخيرة بن
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ــاً ــية: ثانيـ ــا الموضـــوعات الرياضـ ــية فـــي صـــحف   التـــي تناولتهـ ــار الـــصفحات الرياضـ أخبـ

 :الدراسة

 الموضوعات الرياضية المنشورة في صحف عينة الدراسة) ٣(جدول رقم 

 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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األندية الرياضية 

 السعودية
٢٩٫٩ ٦٨١ ٣٣٫٢ ٣٤٣ ٢٣٫٦ ١٢٠ ٣٥٫٣ ١٠٧ ٢٥٫٥ ١١١ 

 ٢٨٫٨ ٦٥٧ ٢٥٫٩ ٢٦٨ ٢٨٫٤ ١٤٤ ٣٢٫٠ ٩٧ ٣٤٫٠ ١٤٨المسابقات الرياضية

عقود الالعبين 

 والتعاقدات
٧٫٠ ١٥٩ ٦٫١ ٦٣ ٩٫٩ ٥٠ ٤٫٣ ١٣ ٧٫٦ ٣٣ 

المنظمات والهيئات 

 ياضيةواالتحادات الر
٦٫٧ ١٥٣ ٦٫١ ٦٣ ٨٫٥ ٤٣ ٣٫٦ ١١ ٨٫٣ ٣٦ 

 ٦٫٠ ١٣٧ ٦٫٦ ٦٨ ٨٫٥ ٤٣ ٤٫٣ ١٣ ٣٫٠ ١٣ المناسبات الرياضية

الشخصيات 

 الرياضية
٤٫٢ ٩٥ ٥٫٨ ٦٠ ٣٫١ ١٦ ٣٫٦ ١١ ١٫٨ ٨ 

األنظمة والتنظيمات 

 الرياضية
٣٫٦ ٨٣ ٢٫٤ ٢٥ ٣٫٤ ١٧ ٦٫٠ ١٨ ٥٫٣ ٢٣ 

برتوكول 

 )استقباالت(
٣٫٤ ٧٧ ٥٫٤ ٥٦ ١٫٦ ٨ ٠٫٧ ٢ ٢٫٦ ١١ 

 ٣٫٣ ٧٤ ٣٫٧ ٣٨ ٣٫١ ١٦ ٢٫٦ ٨ ٢٫٨ ١٢ إصابات المالعب

 ٢٫١ ٤٧ ٢٫٢ ٢٣ ٢٫٥ ١٣ ١٫٣ ٤ ١٫٦ ٧ اإلنجازات الرياضية
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التمويل واالستثمار 

 والرعاية الرياضية
١٫٨ ٤١ ٠٫٨ ٨ ٢٫٤ ١٢ ٢٫٦ ٨ ٣٫٠ ١٣ 

 ١٫١ ٢٦ ١٫٠ ١٠ ١٫٦ ٨ ١٫٠ ٣ ١٫١ ٥ المنشئات الرياضية

 ١٫٠ ٢٢ ٠٫٢ ٣ ١٫٤ ٧ ٠٫٧ ٢ ٢٫٣ ١٠ الجوائز الرياضية

 ٠٫٦ ١٤ ٠٫١ ١ ٠٫٦ ٣ ١٫٧ ٥ ١٫١ ٥ المنشطات

 ٠٫٥ ١٣ ٠٫٥ ٥ ١٫٤ ٧ ٠٫٣ ١   المؤتمرات الرياضية

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

 

 بهــا ت التــي عنيــأخبــار الموضــوعات الرياضــية اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى أبــرز  

الموضـوعات  أن ) ٣( فـي عينـة الدراسـة، ويظهـر الجـدول رقـم            ضية المنـشورة  الصحف الريا 

 يهـ  ،نـوعين مـن الموضـوعات    في صحف الدراسة خالل فترة التحليل تركزت فـي        الرياضية

مع تفوق بـسيط    ،   والمسابقات الرياضية  السعودية الموضوعات المتعلقة باألندية الرياضية   

 التــي اهتمــت بهــا   الموضــوعات أكثــر ث تعــدحيــ للموضــوعات الخاصــة باألنديــة الرياضــية،   

مــن ) %٢٩٫٩(ا المئويــة التــي بلغــت ـيتبــين ذلــك مــن نــسبتهوعلــى اإلطــالق، األربــع ف ـالــصح

 فـي  موضـوعات المـسابقات الرياضـية   جـاءت  فـي حـين   ، إجمالي األخبار الرياضية المنشورة  

 .)%٢٨٫٨(المرتبة الثانية في اهتمامات الصحف بنسبة 

فـاً، فقـد جـاءت عنايـة الـصفحات الرياضـية فـي صـحف الدراسـة ببقيـة                    وتبعاً لما ذكر آن   

جـاءت الموضـوعات الخاصـة بعقـود االعبـين      ، حيـث   الموضوعات الرياضية ضـعيفاً ومتقاربـاً     

الموضــوعات الخاصــة بالمنظمــات    تليهـــا، )%٧٫٠( بنــسبة والتعاقــدات فــي المرتبــة الثالثــة   
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فموضـوعات المناسـبات الرياضـية      ،  )%٦٫٧(ة  ـبنـسب والهيئات الرياضية في المرتبــة الرابعـة        

الموضوعات المتعلقة بالشخـصيات الرياضـية فـي    ، ثم   )%٦٫٠(بنسبة  في المرتبة الخامسة    

ــسادسة  ــة ال وجــاءت الموضــوعات الخاصــة باألنظمــة والتنظيمــات     ،)%٤٫٢( بنــسبة المرتب

موضـوعات   امنـة  فـي المرتبـة الث  ، تلتهـا )%٣٫٦(قـدرها   بة  س بنـ  الرياضية في المرتبـة الـسابعة     

ــول  ــتقباالت(البروتكـ ــسب) االسـ ــدرهاةـبنـ ــي   ، )%٣٫٤ ( قـ ــابات المالعـــب فـ ــوعات إصـ فموضـ

ـــة  ــة التاسعـ ــسبة المرتبـ ــسابق أن  )%٣٫٣( بنـ ــدول الـ ــر الجـ ــة   ، ويظهـ ــوعات المتعلقـ الموضـ

احتلت المرتبة العاشرة في اهتمامات الـصفحات الرياضـية فـي صـحف           باإلنجازات الرياضية 

موضوعات التمويل واالستثمار والرعاية الرياضية المرتبـة   واحتلت،  )%٢٫١ (الدراسة بنسبة 

فجــاءت فــي المرتبــة   أمــا موضــوعات المنــشئات الرياضــية  ، )%١٫٨(ة ـ بنــسبالحاديــة عــشر 

 تليهـا فـي المرتبـة الثالثـة عـشر موضـوعات الجـوائز الرياضـية         ،)%١٫١(ة ـبنـسب الثانية عشـرة   

 وأخيـراً جـاءت    ،)%٠٫٦(الرابعـة عـشر بنـسبة       ، ثـم المنـشطات فـي المرتبـة          )%١٫٠(بنسبة  

ــة فــي  المــؤتمرات الرياضــية  ــرةالمرتب صــحف الــصفحات الرياضــية فــي    فــي اهتمامــات  األخي

 . فقط)%٠٫٥( بنسبة األربعالدراسة 

 أنواع الرياضات التي تناولتها األخبار الرياضية في صحف الدراسة: ثالثاً

 حف عينة الدراسة أنواع الرياضات المنشورة في ص) ٤(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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 ٧٨٫٨ ١٧٩٥ ٨٢٫١ ٨٤٩ ٧٨٫٣ ٣٩٧ ٧٥٫٩ ٢٣٠ ٧٣٫٤ ٣١٩ كرة القدم

انتخابات، (عام 
 )تكريم، اجتماعات

٧٫٢ ١٦٤ ٨٫١ ٨٤ ٦٫٣ ٣٢ ٥٫٦ ١٧ ٧٫١ ٣١ 

 ٣٫٦ ٨٠ ٠٫٧ ٧ ٢٫٧ ١٤ ٣٫٩ ١٢ ١٠٫٨ ٤٧ سباق الخيل

 ٢٫٣ ٥١ ١٫٨ ١٩ ١٫٨ ٩ ٣٫٩ ١٢ ٢٫٦ ١١ كرة الطائرة

 ١٫٨ ٤١ ٢٫١ ٢٢ ٢٫٢ ١١ ١٫٧ ٥ ٠٫٧ ٣ كرة اليد
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 ١٫٧ ٣٩ ١٫٧ ١٧ ٢٫٠ ١٠ ٢٫٣ ٧ ١٫١ ٥ كرة السلة

 ١٫٦ ٣٨ ١٫٥ ١٥ ٢٫٥ ١٣ ٢٫٠ ٦ ٠٫٩ ٤ ألعاب قوى

 سباق السيارات
قات البحرية السباو

 والجوية
١٫٢ ٢٦ ٠٫٦ ٦ ٢٫٠ ١٠ ٢٫٠ ٦ ٠٫٩ ٤ 

تنس الطاولة والتنس 
 األرضي

٠٫٤ ٩ ٠٫٥ ٥ ٠٫٤ ٢ ٠٫٣ ١ ٠٫٢ ١ 

 ٠٫٣ ٨   ٠٫٤ ٢   ١٫٤ ٦ الدفاع عن النفس

المبارزة 
 واإلسكواش

٠٫٣ ٨ ٠٫٢ ٣ ٠٫٤ ٢ ٠٫٣ ١ ٠٫٥ ٢ 

 ٠٫٣ ٨ ٠٫٤ ٤ ٠٫٤ ٢ ٠٫٧ ٢   الدراجات

 ٠٫٢ ٥   ٠٫٤ ٢ ٠٫٧ ٢ ٠٫٢ ١السباحة وكرة الماء

 ٠٫١ ٣   ٠٫٢ ١ ٠٫٧ ٢   الجمباز

 ٠٫١ ٢ ٠٫٢ ٢      المصارعة والمالكمة

 ٠٫١ ٢ ٠٫١ ١     ٠٫٢ ١ البولينج

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

أنواع الرياضــات التــي تناولتهــا األخبــار الرياضــية فــي الدراســة المتعلقــة بــتكــشف نتــائج 

أن اهتمــام الــصفحات الرياضــية فــي صــحف    ) ٤( كمــا يبــين الجــدول رقــم   صــحف الدراســة 

 الدراسة انـصب بـشكل كبيـر جـداً علـى نـوع واحـد مـن األلعـاب الرياضـية هـي كـرة القـدم              

 إذ بلغـت   علـى اإلطـالق  األربـع  اهتمـت بهـا الـصحـف    األلعـاب الرياضـية التـي    حيث تعـد أكثـر    

 الرياضــية المنــشورة، وهــذا يعــود إلــى أن لعبــة كــرة مــن إجمــالي األخبــار) %٧٨٫٨(نــسبتها 

القــدم هــي الرياضــة الــشعبية األولــى فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، أمــا النــسبة المتبقيــة  
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 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

ــى األلعــاب الرياضــية األخــرى والمجــاالت المتعلقــة بهــا مــن       ) %٢١٫٢(والبالغــة  فتوزعــت عل

صـحف الدراسـة مـن رياضـة        اجتماعات وانتخابات مع تفاوت في نـسب االهتمـام مـن قبـل              

) جتماعـات الاوتكـريم،   والنتخابـات،   اال(إلى أخرى، فقد بلغت نسبة األخبار المنـشورة عـن           

، وجـاء   )%٢٫٣(، ثـم كـرة الطـائرة بنـسبة          )%٣٫٦(، تليها رياضـة الفروسـية بنـسبة         )%٧٫٢(

) %١٫٦(و) %١٫٧(و) %١٫٨(االهتمام بكرة اليد والسلة وألعاب القوى بنسبة متقاربة بلغـت           

سباق الـسيارات والـسباقات البحريـة والجويـة         لكل رياضـة علـى التـوالي، وجـاء االهتمـام بـ            

، كمــا يظهــر مــن الجــدول أن اهتمــام الــصحف األربــع برياضــة تــنس الطاولــة  )%١٫٢(بنــسبة 

ــارزة واإلســكواش، و      ــنفس، والمب ــدفاع عــن ال ــدراجاتوالتــنس األرضــي، وال ــسباحة ال ، وال

 كان بدرجة ضـعيفة جـداً حيـث ال          البولينج، و صارعة والمالكمة الم، و الجمبازوكرة الماء، و  

 . من إجمالي األخبار الرياضية المنشورة) %١٫٨(تمثل مجتمعة سوى 

 :الرياضية في صحف الدراسة مصادر أخبار الصفحات: رابعاً

 مصادر األخبار الرياضية ) ٥(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

 المصادر

ال
رار
تك

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

 

 ٥٥٫٥ ١٢٦٤ ٤٦٫١ ٤٧٧ ٥٥٫٨ ٢٨٣ ٦٠٫١ ١٨٢ ٧٤٫٠ ٣٢٢ مندوب داخلي

غير محدد 
 المصدر

٢٣٫٤ ٥٣٥ ٢٨٫٥ ٢٩٥ ١٧٫٣ ٨٨ ٢٤٫٠ ٧٣ ١٨٫١ ٧٩ 

 ١٣٫٥ ٣٠٧ ١٧٫٦ ١٨٢ ١٧٫٢ ٨٧ ٥٫٣ ١٦ ٥٫١ ٢٢ وكاالت األنباء

 ٧٫٦ ١٧٣ ٧٫٨ ٨٠ ٩٫٧ ٤٩ ١٠٫٦ ٣٢ ٢٫٨ ١٢رجيمندوب خا

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

قيمة مربع 
 )٢كا(كاي 

١٤٥٫٠١٠ 

 ٠٫٠٠٠ مستوى الداللة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٤١

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 امــن خاللهــ صــحف الدراســة اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى المــصادر التــي تحــصل 

اعتماد إلى  ) ٥(الجدول رقم    ، ويشير اضيةصفحاتها الري المنشورة في   الرياضية    األخبار على

صـحف الدراســة بــشكل كبيــر علـى صــحفيها مــن داخــل المملكـة العربيــة الــسعودية فــي    

مـــن إجمـــالي األخبـــار الرياضـــية  ) %٥٥٫٥(الحـــصول علـــى األخبـــار الرياضـــية وذلـــك بنـــسبة  

ا ، أمـ  )%٢٣٫٤(المنشورة، في حين جاءت األخبار الرياضـية المنـشورة بـدون مـصدر بنـسبة                

، كمـا يظهـر الجـدول أن        )%١٣٫٥(األخبار الواردة مـن قبـل وكـاالت األنبـاء فبلغـت نـسبتها               

اعتماد صحف الدراسة على المندوب الخارجي في الحصول على األخبار الرياضية لم يكـن              

 . من إجمالي األخبار الرياضية المنشورة) %٧٫٦(كبيراً إذ بلغت نسبتها 

 المــصادر التــي تحــصلفــي  األربــعحف الدراســة وبــالنظر إلــى مــدى وجــود فــروق بــين صــ 

 عن وجود فـروق دالـة       اختبار مربع كاي  ، يكشف   الرياضية  األخبار  على امن خالله الصحف  

وهـو مـا يـشير    ) ١٤٥٫٠١٠ (مربـع كـاي   إذ بلغـت قيمـة   المـصادر إحصائيا ًبين هذه الـصحف فـي    

فـروق دالـة   إلى وجـود   أن مصدر الخبر يعتمد على الصحيفة التي نشرت الخبر الرياضي، و          إلى  

  علـى امـن خاللهـ   صـحف الدراسـة     التي تحـصل    المصادر بين الصحف في  ) ٠٫٠١(عند مستوى   

حيــث تبــين أن صــحيفة الريــاض أكثــر ، صــفحاتها الرياضــيةالمنــشورة فــي الرياضــية  األخبــار

صــحف الدراســة اعتمــاداً علــى المنــدوب الــداخلي فــي الحــصول علــى األخبــار الرياضــية تليهــا 

اظ ثم صحيفة الوطن فصحيفة اليـوم التـي تعـد أقـل صـحف الدراسـة اعتمـاداً           صحيفة عك 

علــى المنــدوب الــداخلي فــي الحــصول علــى األخبــار الرياضــية، وفيمــا يتعلــق باألخبــار التــي           

نشرتها الصحف بدون مصدر يبين الجدول وجود اختالف بين الصحف حيث جاءت اليـوم             

نــشورة بــدون مــصدر تليهــا صــحيفة عكــاظ ثــم فــي المرتبــة األولــى فــي األخبــار الرياضــية الم

الرياض، وجاءت الوطن فـي المرتبـة األخيـرة فـي األخبـار الرياضـية المنـشورة بـدون مـصدر،                   

وبالنسبة لالعتماد علـى وكـاالت األنبـاء جـاءت اليـوم فـي المرتبـة األولـى ثـم الـوطن وتليهـا                

 الخـارجي فيتبـين مـن       الرياض ثـم عكـاظ فـي المرتبـة األخيـرة، أمـا االعتمـاد علـى المنـدوب                  

ــدوب الخــارجي فــي          ــى المن ــصحف اعتمــاداً عل ــر ال الجــدول أن صــحيفة عكــاظ كانــت أكث
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 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

الحصول على األخبار الرياضـية تليهـا صـحيفة الـوطن ثـم صـحيفة اليـوم فـصحيفة  الريـاض           

التي تعـد أقـل صـحف الدراسـة اعتمـاداً علـى المنـدوب الخـارجي فـي الحـصول علـى األخبـار                         

 .    الرياضية

 :الشخصيات المتضمنة في األخبار الرياضية: مساًخا

 الشخصيات المتضمنة في األخبار الرياضية المنشورة ) ٦(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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ال توجد 
 شخصية

٤٢٫٤ ٩٦٨ ٣٨٫٣ ٣٩٦ ٤٦٫٧ ٢٣٧ ٣٩٫٩ ١٢١ ٤٩٫٢ ٢١٤ 

 ٢٥٫٨ ٥٨٧ ٣١٫١ ٣٢٢ ٢٠٫٥ ١٠٤ ٢٢٫١ ٦٧ ٢١٫٦ ٩٤ العبين

 ٩٫٥ ٢١٧ ١٠٫٣ ١٠٦ ٨٫٣ ٤٢ ١١٫٦ ٣٥ ٧٫٨ ٣٤ مدربين

 ٤٫٣ ٩٩ ٣٫٨ ٣٩ ٥٫٧ ٢٩ ٤٫٣ ١٣ ٤٫١ ١٨ رؤساء األندية

رئيس رعاية 
 الشباب

٤٫٠ ٩١ ٢٫٩ ٣٠ ٥٫٥ ٢٨ ٤٫٦ ١٤ ٤٫٣ ١٩ 

رؤساء 
االتحادات 

 ياضيةالر
٢٫٤ ٥٥ ١٫٩ ٢٠ ٣٫٧ ١٩ ٣٫٦ ١١ ١٫١ ٥ 

 ٢٫٢ ٤٩ ٢٫١ ٢٢ ١٫٦ ٨ ٤٫٣ ١٣ ١٫٤ ٦ حكام

مدراء وإداريين 
 الكرة

٢٫٠ ٤٦ ٢٫٧ ٢٨ ٠٫٢ ١ ١٫٣ ٤ ٣٫٠ ١٣ 

 ١٫٩ ٤٤ ١٫٤ ١٤ ٢٫٢ ١١ ٣٫٠ ٩ ٢٫٣ ١٠ أعضاء شرف

أعضاء 
االتحادات 

الرياضية واللجان 
 األولمبية

١٫٥ ٣٥ ١٫٧ ١٨ ٢٫٠ ١٠ ١٫٧ ٥ ٠٫٥ ٢ 
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 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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شخصيات 
 رياضية محلية

١٫٢ ٢٨ ١٫١ ١١ ١٫٠ ٥ ١٫٠ ٣ ٢٫١ ٩ 

 ١٫١ ٢٤ ١٫٨ ١٩ ٠٫٤ ٢ ٠٫٣ ١ ٠٫٥ ٢ إعالمي رياضي

 ٠٫٦ ١٣ ٠٫٥ ٥ ٠٫٦ ٣ ٠٫٧ ٢ ٠٫٧ ٣ خبير رياضي

شخصيات 
 رياضية خارجية

٠٫٥ ١١ ٠٫٣ ٣ ١٫٠ ٥ ٠٫٣ ١ ٠٫٥ ٢ 

شخص عادي 
 )مشجعين(

  ٠٫٣ ٦   ٠٫٦ ٣ ١٫٠ ٣ 

شخصية رياضية 
 ةتاريخي

٠٫٣ ٦ ٠٫١ ١   ٠٫٣ ١ ٠٫٩ ٤ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

اهتمت الدراسة التحليليـة بـالتعرف علـى الشخـصيات المتـضمنة فـي األخبـار الرياضـية             

المنـشورة فــي الــصفحات الرياضـية فــي الــصحف الــسعودية عينـة الدراســة، ويبــين الجــدول    

ي األخبار الرياضية المنشورة لم تتضمن أي شخصية، بينمـا     من إجمال ) %٤٢٫٤(أن  ) ٦(رقم  

ــة بنــسبة  جــاء الالعبــين فــي المرتبــة الثا    ــة الثالثــة المــدربين     )%٢٥٫٨(ني ــيهم فــي المرتب ، يل

، بينمـا جـاء     )%٤٫٣(، ثم رؤساء األندية الرياضية في المرتبة الرابعـة بنـسبة            )%٩٫٥(بنسبة  

، يليه رؤساء االتحـادات    )%٤٫٠(الرئيس العام لرعاية الشباب في المرتبة الخامسة بنسبة         

، ثــم الحكــام فــي المرتبــة الــسابعة بنــسبة )%٢٫٤(الرياضــية فــي المرتبــة الــسادسة بنــسبة 

، يلــيهم أعــضاء   )%٢٫٠(، فمــدراء وإداري كــرة القــدم فــي المرتبــة الثامنــة بنــسبة       )%٢٫٢(

، ثـــم أعـــضاء االتحـــادات الرياضـــية واللجـــان )%١٫٩(الـــشرف فـــي المرتبـــة التاســـعة بنـــسبة 

 المحليـة فـي     ، وجـاءت الشخـصيات الرياضـية      )%١٫٥(األولمبية في المرتبة العاشـرة بنـسبة        

بينمــا جــاء اإلعالميــين الرياضــيين فــي المرتبــة الثانيــة ) %١٫٢(المرتبــة الحاديــة عــشر بنــسبة 
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 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

، كما يبين الجدول أن تضمين األخبار الرياضية في الصفحات الرياضية           )%١٫٢(عشر بنسبة   

ــيين،        ــراء الرياضـ ــي الخبـ ــة فـ ــية والمتمثلـ ــصيات الرياضـ ــبعض الشخـ ــة لـ ــي صـــحف الدراسـ فـ

لخارجيــة، والمــشجعين والشخــصيات التاريخيــة لــم يكــن كبيــراً  إذ بلغــت والشخــصيات ا

 . من إجمالي األخبار الرياضية المنشورة) %١٫٧(نسبتهم 

 حجم أخبار المضمون الرياضي في الصحيفة: سادساً

 حجم األخبار الرياضية المنشورة ) ٧(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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أقل من ربع 
 صفحة

٨٤٫٦ ١٩٢٧ ٩٠٫٥ ٩٣٦ ٧٧٫١ ٣٩١ ٧٤٫٦ ٢٢٦ ٨٦٫٠ ٣٧٤ 

أقل من نصف 
 صفحة

٧٫٨ ١٧٨ ٥٫٨ ٦٠ ١٠٫٦ ٥٤ ١٣٫٥ ٤١ ٥٫٣ ٢٣ 

 ٥٫٧ ١٣١ ٣٫٠ ٣١ ١٠٫١ ٥١ ٧٫٣ ٢٢ ٦٫٢ ٢٧ ربع صفحة

نصف صفحة 
 فأكثر

١٫٩ ٤٣ ٠٫٧ ٧ ٢٫٢ ١١ ٤٫٦ ١٤ ٢٫٥ ١١ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

قيمة مربع 
 )٢كا(كاي 

٩٠٫٦٩٨ 

 ٠٫٠٠٠مستوى الداللة

 حجــم المــضمون اإلخبــاري الرياضــي الــذي إلــى التعــرف علــىالتحليليــة ســعت الدراســة 

 من األخبـار    )%٨٤٫٦(أن  ) ٧( ويبين الجدول رقم      لألخبار الرياضية  صحف الدراسة خصصته  

الرياضية المنشورة في الصفحات الرياضية خالل فترة التحليل كانت بحجم مساحي أقل         

، ثـم   )%٧٫٨(من ربع صفحة، تليها األخبار المنشورة بحجم أقل من نصف صفحة بنـسبة              

، أمــا األخبــار الرياضــية المنــشورة    )%٥٫٧(األخبــار المنــشورة بحجــم ربــع صــفحة بنــسبة     
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مـن  ) %١٫٩( نصف صفحة فأكثر فكانت نسبتها ضعيفة إذ بلغت نسبتها           بحجم مساحي 

 .إجمالي األخبار الرياضية المنشورة خالل فترة التحليل

فـي   األربـع  إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين صحف الدراسـة     ويشير اختبار مربع كاي   

 مربع كاي إذ بلغت قيمة  المضمون اإلخباري الرياضي الذي خصصته لألخبار الرياضية       حجم

ــة إحــصائية )٩٠٫٦٩٨( ــد مــستوى   بدالل ــى    ) ٠٫٠١( عن ــا يــشير إل أن مــساحة المــضمون  وهــو م

حيــث تبـين أن صــحيفة اليــوم  ، اإلخبـاري الرياضــي يعتمــد علـى الــصحيفة التــي نـشرت الخبــر   

أكثر صـحف الدراسـة نـشراً لألخبـار الرياضـية بحجـم مـساحي أقـل مـن ربـع صـفحة تليهـا                    

ــاض، ثــم صــحيفة     ــار       صــحيفة الري ــرة فــي األخب ــة األخي ــوطن، وجــاءت عكــاظ فــي المرتب ال

الرياضــية المنــشورة بحجــم مــساحي أقــل مــن ربــع صــفحة، وفيمــا يتعلــق باألخبــار التــي            

نشرتها الصحف بحجم مساحي أقل من نصف صفحة فيبين الجدول وجود اخـتالف بـين               

بحجــم الــصحف حيــث جــاءت عكــاظ فــي المرتبــة األولــى فــي األخبــار الرياضــية المنــشورة   

مساحي أقل من نصف صفحة، تليهـا صـحيفة الـوطن ثـم صـحيفة اليـوم، وجـاءت الريـاض                     

في المرتبة األخيرة في األخبار الرياضية المنشورة بحجم مساحي أقل مـن نـصف صـفحة،                

وبالنسبة لنـشر صـحف الدراسـة لألخبـار الرياضـية علـى حجـم مـساحي قـدره ربـع صـفحة                       

ى ثـم صـحيفة عكـاظ وتليهـا صـحيفة الريـاض ثـم               فجاءت صحيفة الوطن في المرتبة األولـ      

صــحيفة اليــوم فــي المرتبــة األخيــرة كأقــل صــحف الدراســة نــشراً لألخبــار الرياضــية بهــذه    

المــساحة، وفيمــا يتعلــق باألخبــار الرياضــية التــي نــشرتها الــصحف بمــساحة نــصف صــفحة  

لرياضـية  فأكثر فيتبين من الجدول أن صحيفة عكاظ كانت أكثـر الـصحف نـشراً لألخبـار ا         

بمساحة نصف صفحة فأكثر، تليها صحيفة الرياض، ثم صـحيفة الـوطن، فـصحيفة  اليـوم           

 .التي تعد أقل صحف الدراسة نشراً لألخبار الرياضة نصف صفحة فأكثر
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 :موقع المادة اإلخبارية الرياضية في الصفحات الرياضية: سابعاً

  صفحات الرياضية الموقع اإلخبار الرياضية المنشورة داخل) ٨(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف
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أسفل يمين 
 الصفحة

٢١٫٠ ٤٧٨ ٢٤٫٤ ٢٥٢ ٢٢٫٩ ١١٦ ١٢٫٥ ٣٨ ١٦٫٦ ٧٢ 

أسفل يسار 
 الصفحة

٢٠٫١ ٤٥٨ ٢٤٫١ ٢٤٩ ٢١٫٧ ١١٠ ١٢٫٢ ٣٧ ١٤٫٣ ٦٢ 

أعلى يمين 
 الصفحة

١٩٫١ ٤٣٦ ١٩٫٠ ١٩٦ ٢١٫٩ ١١١ ١١٫٦ ٣٥ ٢١٫٦ ٩٤ 

أعلى يسار 
 الصفحة

١٧٫٥ ٣٩٨ ١٧٫١ ١٧٧ ٢٠٫٧ ١٠٥ ١٠٫٢ ٣١ ١٩٫٥ ٨٥ 

 ١١٫٥ ٢٦٣ ١٠٫٣ ١٠٧ ٢٫٨ ١٤ ٢١٫١ ٦٤ ١٧٫٩ ٧٨ قلب الصفحة

نصف الصفحة 
 العلوي

٨٫٥ ١٩٣ ٣٫٤ ٣٥ ٨٫٣ ٤٢ ٢٥٫٤ ٧٧ ٩٫٠ ٣٩ 

نصف الصفحة 
 السفلي

٢٫٣ ٥٣ ١٫٧ ١٨ ١٫٧ ٩ ٧٫٠ ٢١ ١٫١ ٥ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

ــار الرياضــية نــشرت فــي أســفل يمــين      ) %٢١٫٠(أن ) ٨(يظهــر الجــدول رقــم    مــن األخب

األخبــار الرياضـية التــي نــشرت أســفل  ) %٢٠٫١(الـصفحة، وتقتــرب مــن هـذه النــسبة وبواقــع   

من ) %١٩٫١(تي نشرت في أعلى يمين الصفحة فبلغت نسبتها         يسار الصفحة، أما األخبار ال    

إجمــالي األخبــار الرياضــية المنــشورة، تليهــا األخبــار المنــشورة فــي أعلــى يــسار الــصفحة          

ــدول أن  )%١٧٫٥(بنـــسبة  ــين الجـ ــين نـــصفي    ) %١١٫٥(، ويبـ ــية نـــشرت بـ ــار الرياضـ مـــن األخبـ

الرياضــية المنــشورة فــي الــصفحة العلــوي والــسفلي أي فــي قلــب الــصفحة، وجــاءت األخبــار 
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، في حين بلغت نـسبة األخبـار المنـشورة فـي نـصف             )%٨٫٥(نصف الصفحة العلوي بنسبة     

، أما األخبار الرياضية التـي نـشرت علـى كامـل الـصفحة فـال تتعـدى        )%٢٫١(الصفحة السفلي   

 .   من إجمالي األخبار الرياضية المنشورة) %٠٫٢(خمسة أخبار فقط تمثـل 

 :لألخبار الرياضيةالجغرافي اإلطار : ثامناً

 اإلطار الجغرافي لإلخبار الرياضية ) ٩(جدول رقم 
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

اإلطار 
رار الجغرافي
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 ٧٥٫٨ ١٧٢٧ ٦٨٫٣ ٧٠٦ ٧٧٫٣ ٣٩٢ ٧٥٫٢ ٢٢٨ ٩٢٫٢ ٤٠١ محلي

 ٢٤٫٢ ٥٥٢ ٣١٫٧ ٣٢٨ ٢٢٫٧ ١١٥ ٢٤٫٨ ٧٥ ٧٫٨ ٣٤ خارجي

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

قيمة مربع 
 )٢كا(كاي 

٩٦٫١٧٤ 

 ٠٫٠٠٠مستوى الداللة

األخبـــار الرياضــية المنـــشورة فـــي   إجمــالي  مـــن) %٧٥٫٨(أن  )٩(يظهــر الجـــدول رقــم   

 أخبــار رياضــية محليــة، فــي حــين بلغــت نــسبة هــي الــصفحات الرياضــية فــي صــحف الدراســة

 ).%٢٤٫٢(األخبار الرياضية الخارجية 

بــالنظر إلــى مــدى وجــود فــروق بــين صــحف الدراســة فــي اإلطــار الجغرافــي لألخبــار            و

يشير اختبار مربع كاي إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين صـحف الدراسـة األربـع       الرياضية،  

بداللـــة ) ٩٦٫١٧٤(بلغـــت قيمـــة مربـــع كـــاي ية، حيـــث  اإلطـــار الجغرافـــي لألخبـــار الرياضـــفـــي

 اإلطـار الجغرافـي للخبـر الرياضـي يعتمـد         وهـو مـا يـشير إلـى أن        ) ٠٫٠١(إحصائية عنـد مـستوى      

ــر صــحف          ــين أن صــحيفة الريــاض كانــت أكث ــر، حيــث تب علــى الــصحيفة التــي نــشرت الخب

فة عكـــاظ، الدراســـة نـــشراً لألخبـــار الرياضـــية المحليـــة، تليهـــا صـــحيفة الـــوطن، ثـــم صـــحي 

وجاءت صحيفة اليوم في المرتبة األخيرة في نشرها لألخبـار الرياضـية المحليـة، وبالنـسبة                
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لنشر صحف الدراسة لألخبار الرياضية الخارجية فجاءت صحيفة اليوم فـي المرتبـة األولـى                

ثــم صــحيفة عكــاظ وتليهــا صــحيفة الــوطن، فــصحيفة اليــوم فــي المرتبــة األخيــرة كأقــل      

 .  لألخبار الرياضية الخارجيةصحف الدراسة نشراً

 : العناصر الطباعية المستخدمة في إخراج األخبار الرياضية: تاسعاً

 : أنواع الصور الظلية المستخدمة في األخبار الرياضية-أ

الصور المستخدمة في األخبار الرياضـية المنـشورة فـي صـحف عينـة        ) ١٠(جدول رقم   

 الدراسة
 إلجماليا اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

رار الصور
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 ٣٥٫٢ ٨٠١ ٣٠٫١ ٣١١ ٣٨٫٧ ١٩٦ ٤٤٫٩ ١٣٦ ٣٦٫٣ ١٥٨صور موضوعية

 ٣٤٫٣ ٧٨٢ ٢٨٫٣ ٢٩٣ ٤٤٫٠ ٢٢٣ ٣١٫٣ ٩٥ ٣٩٫٣ ١٧١ بدون صور

صور 
 الشخصية

٣٠٫٥ ٦٩٦ ٤١٫٦ ٤٣٠ ١٧٫٣ ٨٨ ٢٣٫٨ ٧٢ ٢٤٫٤ ١٠٦ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

قيمة مربع 
 )٢كا(كاي 

٨٣٫١٦٠ 

 ٠٫٠٠٠مستوى الداللة

العناصــــر التيبوغرافيـــــة الطباعيـــــة  ســــعت الدراســـــة التحليليــــة إلـــــى التعــــرف علـــــى    

 في صفحات الجريدة، والتي تسهم في تـدعيم قيمـة           األخبار الرياضية المستخدمة في بناء    

مــن ) %٣٤٫١(إلــى أن ) ١٠(يــشير الجــدول رقــم   و إبــرازه، وزيــادة ألخبــار الرياضــية امــضمون 

 صـحف الدراسـة اسـتخدمت الـصور       الصفحات الرياضـية فـي       المنشورة في    األخبار الرياضية 

فــي حــين بلغــت نــسبة األخبــار الرياضــية المنــشورة بــدون صــور  فــي إخراجهــا، الموضــوعية 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٤٩
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ســتخدمت الــصور الشخــصية فــي إخراجهــا فبلغــت   ، أمــا األخبــار الرياضــية التــي ا )%٣٣٫٨(

 ).%٣٠٫٥(نسبتها 

بالنظر إلى مدى وجود فروق بين صحف الدراسـة فـي الـصور المـستخدمة فـي األخبـار            و

يـشير اختبـار مربـع كـاي إلـى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين صـحف              الرياضية المنـشورة، ف   

بلغـــت قيمـــة مربـــع كـــاي ث  اإلطـــار الجغرافـــي لألخبـــار الرياضـــية، حيـــالدراســـة األربـــع فـــي

 اســتخدام الــصور فــي  وهــو مــا يــشير إلــى أن ) ٠٫٠١(بداللــة إحــصائية عنــد مــستوى  ) ٨٣٫١٦٠(

الخبــر الرياضــي يعتمــد علــى الــصحيفة التــي نــشرت الخبــر، حيــث تبــين أن صــحيفة عكــاظ      

كانــت أكثــر صــحف الدراســة اســتخداماً للــصور الموضــوعية، تليهــا صــحيفة الــوطن، ثــم          

ــاض، و  ــحيفة الريـ ــصور       صـ ــتخدام الـ ــي اسـ ــرة فـ ــة األخيـ ــي المرتبـ ــوم فـ ــحيفة اليـ ــاءت صـ جـ

الموضوعية، وفيما يتعلق باألخبار الرياضية المنشورة بدون صور فيشير اختبار مربـع كـاي              

إلى أن صحيف الوطن كانت أكثر صحف الدراسة نشراً لألخبار الرياضية بدون صـور، تليهـا                 

ي المرتبـة األخيـرة كأقـل صــحف    صـحيفة الريـاض، ثـم صــحيفة عكـاظ، فـصحيفة اليـوم فــ      

الدراسة نشراً لألخبـار الرياضـية بـدون صـور، ويبـين الجـدول أن صـحيفة اليـوم كانـت أكثـر                

صحف الدراسة استخداماً للصور الشخـصية، تليهـا صـحيفة الريـاض، ثـم صـحيفة عكـاظ،                  

وجــاءت صــحيفة الــوطن فــي المرتبــة األخيــرة فــي اســتخدامها للــصور الشخــصية لألخبــار      

 .ية المحليةالرياض

 



 

 
 دراسة تحليلية :ضيةمعالجة الصحف السعودية لألخبار الريا٢٥٠

 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

 : المستخدمة في األخبار الرياضية١ أنواع الخطية-ب 

الصور الخطية المستخدمة في األخبار الرياضية المنشورة في صحف ) ١١(جدول رقم 

 عينة الدراسة
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

الصور 
رار الخطية

تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

 

ا
سبة

لن
رار 

تك
ال

سبة 
الن

 

 ٠٫٢ ٥     ١٫٦ ٥   الجداول

الرسوم 
 التعبيرية

٠٫٣ ٧     ٢٫٠ ٦ ٠٫٢ ١ 

بدون صور 
 خطية

٩٩٫٥ ٢٢٧٦ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ٩٦٫٤ ٢٩٢ ٩٩٫٨ ٤٣٤ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

دية عينـة الدراسـة   أن الـصفحات الرياضـية فـي الـصحف الـسعو          )١١(يشير الجدول رقم    

تنــشرها فــي صـــفحاتها    التــي  أخبارهـــا  إخــراج فــي الرســـوم الخطيــة  اســتخدام  مقلــة فــي   

صـورة  ) ١٢(الرياضية، حيث ال يزيد عدد الصور الخطية المستخدمة خالل فترة التحليـل عـن        

 . فقط) %٠٫٥ (هتركزت في الجداول والرسوم التعبيرية وتمثل ما نسبت

                                     
الرسوم الشخصية والساخرة والتعبيرية والتوضيحية، وسميت بذلك ألنهـا تتكـون           :  يقصد بالصور الخطية   ١

 .من خطوط ونقاط



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥١

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 :الرياضيةاألخبار عناوين  مكونات -ج

العناوين المستخدمة في األخبار الرياضية المنشورة في صحف عينة ) ١٢(جدول رقم 

 الدراسة
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

رار العناوين
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

 

العنوان 
 الرئيسي

٥٣٫٣ ١٢١٥ ٦٨٫٨ ٧١١ ٩٫٥ ٤٨ ٥٥٫٨ ١٦٩ ٦٦٫٠ ٢٨٧ 

عنوان تمهيدي 
 ورئيسي

٣٧٫٤ ٨٥٣ ٢٠٫١ ٢٠٨ ٧٧٫٧ ٣٩٤ ٤٢٫٦ ١٢٩ ٢٨٫٠ ١٢٢ 

عنوان تمهيدي 
ورئيسي 
 وفرعي

٦٫٣ ١٤٤ ٥٫٣ ٥٥ ١١٫٤ ٥٨ ١٫٧ ٥ ٦٫٠ ٢٦ 

عنوان رئيسي 
 وفرعي

    ٢٫٩ ٦٧ ٥٫٨ ٦٠ ١٫٤ ٧ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

 األخبـار الرياضـية   العنـاوين المـستخدمة فـي       الخـاص بمكونـات     ) ١٢(ل رقـم    يبين الجدو 

، أن أغلب األخبار الرياضية استخدمت عدداً من العناوين في       صحف الدراسة  المنشورة في 

) %٥٣٫٣(إخراجها، حيـث تمثـل األخبـار التـي تكونـت عناوينهـا مــن عنـوان رئيـسي فقـط                      

يهـا األخبـار التـي اشـتملت علـى عنــوان تمهيـدي          األخبار الرياضـية المنـشورة، يل      إجماليمن  

مــن إجمــالي األخبــار، أمــا األخبــار الرياضــية التــي اشــتملت علــى     ) %٣٧٫٤(ورئيــسي بنــسبة 

 األخبـــار الرياضـــية إجمـــالي مـــن )%٦٫٣(نـــسبة  وفرعـــي فتمثـــل يعنــــوان تمهيـــدي ورئيـــس

 )%٢٫٩(بة  المنشورة، فـي حـين تمثـل األخبـار الرياضـية التـي اشـتملت رئيـسي وفرعـي نـس                    

 .من إجمالي العناوين المستخدمة



 

 
 دراسة تحليلية :ضيةمعالجة الصحف السعودية لألخبار الريا٢٥٢

 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

 :  المستخدمة في األخبار الرياضيةاإلبرازوسائل : عاشراً

وسائل اإلبراز المستخدمة في األخبار الرياضية المنشورة في صحف ) ١٣(جدول رقم 

 عينة الدراسة
 اإلجمالي اليوم الوطن عكاظ الرياض الصحف

رار وسائل اإلبراز
تك
ال

سبة 
الن

 

كر
الت

سبة ار
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

رار 
تك
ال

سبة 
الن

 

بدون عناصر 
 إبراز

١٣١٥ ٥٩٫٢ ٦١٢ ٦١٫٥ ٣١٢ ٥٦٫٤ ١٧١ ٥٠٫٦ ٢٢٠ 
٥٧٫

٧ 

 ١٧٫٢ ٣٩٢ ٢٢٫٦ ٢٣٤ ٩٫٥ ٤٨ ٥٫٣ ١٦ ٢١٫٦ ٩٤ الشبكات

صور كبيرة 
 ملونة

٧٫٧ ١٧٥ ٤٫٦ ٤٨ ١٥٫٠ ٧٦ ١١٫٩ ٣٦ ٣٫٤ ١٥ 

 ٥٫٩ ١٣٤ ٣٫٧ ٣٨ ٠٫٢ ١ ٢٫٠ ٦ ٢٠٫٥ ٨٩ اإلطارات

عناوين وصور 
 كبيرة ملونة

٤٫٨ ١١٠ ١٫٨ ١٨ ١١٫٠ ٥٦ ٨٫٢ ٢٥ ٢٫٥ ١١ 

صور كبيرة غير 
 ملونة

٢٫٦ ٥٩ ٣٫٤ ٣٥   ٦٫٩ ٢١ ٠٫٧ ٣ 

عناوين كبيرة 
 غير ملونة

  ٢٫٤ ٥٥ ٢٫١ ٢٢ ٢٫٨ ١٤ ٦٫٣ ١٩ 

عناوين وصور 
كبيرة غير 
 ملونة

١٫٧ ٣٩ ٢٫٦ ٢٧   ٣٫٠ ٩ ٠٫٧ ٣ 

 ١٠٠ ٢٢٧٩ ١٠٠ ١٠٣٤ ١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٣٠٣ ١٠٠ ٤٣٥ اإلجمالي

ســـعت الدراســـة التحليليـــة إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى عنايـــة صـــحف الدراســـة باألخبـــار  

الرياضية التي تنشرها، وتبرز من خاللها المادة اإلخبارية الرياضية المنشورة فـي الـصفحات               

ار الرياضـية  أن عنايـة الـصفحات الرياضـية فـي إبـراز األخبـ         ) ١٣(الرياضية، ويبين الجـدول رقـم       

كــان ضــعيفاً إذ إن أكثــر مــن نــصف األخبــار الرياضــية تــم نــشرها بــدون عناصــر إبــراز وذلــك   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥٣

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

من إجمالي األخبار الرياضـية المنـشورة فـي صـحف الدراسـة، ومـن جهـة                 ) %٥٧٫٧(بنسبة  

مــــن االخبــــار الرياضــــية اســــتخدمت فــــي إبرازهــــا ) %١٧٫٢(أخــــرى يــــشير الجــــدول إلــــى أن 

، )%٥٫٩( بنــسبة اإلطــارات، ثــم )%٧٫٧(لكبيــرة الملونــة بنــسبة  الــشبكات، تليهــا الــصور ا 

، وجـاء اسـتخدام الـصور الكبيـرة غيـر           )%٤٫٨(فالعناوين والـصور الكبيـرة الملونـة بنـسبة          

، يليهـا اسـتخدام العنـاوين الكبيـرة غيـر           )%٢٫٤(الملونة فـي إبـراز األخبـار الرياضـية بنـسبة            

وين والصور الكبيرة غير الملونـة فـي المرتبـة          ، وجاء استخدام العنا   )%٢٫٤(الملونة بنسبة   

 .من إجمالي األخبار الرياضية المنشورة في صحف الدراسة) %١٫٧(األخيرة بنسبة 

 : مناقشة النتائج
فـي  سعت هذه الدراسة إلى التعرف على المعالجـة اإلخباريـة فـي الـصفحات الرياضـية                 

لجــة التــي اســتخدمتها هــذه   وطبيعــة المعا ،الــصحف الــسعودية اليوميــة شــكالً ومــضموناً   

 الرياضـية التـي ركـزت       تالصفحات في عـرض القـضايا والموضـوعات الرياضـية، والموضـوعا           

ــا األخبـــار الرياضـــية ومـــدى عنايـــة     ــا األخبـــار الرياضـــية، وأنـــواع الرياضـــات التـــي تناولتهـ عليهـ

فـي  الصفحات الرياضية بها، وقد تمت الدراسـة بـالتطبيق علـى األخبـار الرياضـية المنـشورة                  

وانتهت الدراسـة التحليليـة إلـى النتـائج         الصفحات الرياضية في الصحف السعودية اليومية،       

 :  التالية

 :كثافة اهتمام الصحف السعودية باألخبار الرياضية: أوالً

أظهــرت نتــائج الدراســة التحليليــة اهتمامــاً كبيــراً مــن قبــل صــحف الدراســة باألخبــار      

 المنــشورة فــي صــحف األخبــار الرياضــيةاســة عــن عــدد  وفقــاً لمــا خلــصت إليــه الدرالرياضــية

خبراً، وهذه النتيجة تتفـق    ) ٢٢٧٩ (األخبارالدراسة خالل فترة التحليل، حيث بلغ عدد هذه         

التـي  ) ٢٠٠٣(وعيـسى  ) ١٩٩١(وسـالم وعبـدالرحيم    ) ١٩٨٨(مع دراسـة عويـدات وعـضيبات        

اضــية وأنــه هــو أكثــر   وجــدت أن الخبــر الرياضــي يحظــى باهتمــام الــصفحات والمالحــق الري    

االشكال استخداماً، ويرى الباحث أن االهتمام باألخبار الرياضية يؤكد على أن الرياضة هي       

أحد أهم أولويـات الـصحف الـسعودية فقـد خصـصت هـذه الـصحف للرياضـة مالحـق يوميـة                 



 

 
 دراسة تحليلية :ضيةمعالجة الصحف السعودية لألخبار الريا٢٥٤

 عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب. د

نظــــراً ألن للرياضــــة أحــــداثها ومبارياتهــــا المــــستمرة العاديــــة وأحــــداثها الهامــــة المثيــــرة،  

يحة الكبيـرة التـي تتـابع هـذه الـصفحات وهـم شـريحة الـشباب الـذين تـستهدفهم            وللشر

الـصحف يوميـاً، كمــا أن هـذه النتيجـة تؤكــد أيـضاً علـى أن الــصفحات الرياضـية فـي الــصحف         

السعودية ذات طابع إخباري يغلب على الطـابع التحليلـي، وهـذا يتفـق مـع دراسـة عبيـدات                   

يلي والتفـسيري والنقـدي عـن المالحـق الرياضـية،         من غياب الطابع التحل   ) ١٩٨٨(وعضيبات  

وقــد يكــون غيــاب الطــابع التحليلــي والتفــسيري فــي الــصفحات الرياضــية إلــى ضــعف البنيــة     

المهنيــة للــصحف الــسعودية وغيــاب البعــد التخصــصي فــي الــصحف الــسعودية، حيــث ينــدر 

ــصادية واألمنيـــ     ــوعات الـــسياسية والـــصحية واالقتـ ــود صـــحفيين متخصـــصين بالموضـ ة وجـ

ــشلهوب         ــه دراســة ال ــسعودية، وهــو مــا أكدت والجميعــة ) ٢٠٠٤(والرياضــية فــي الــصحف ال

مــن عــدم وجــود معــايير محــددة يــتم علــى    ) ٢٠٠١(، ومــا انتهــت إليــه دراســة شــرف   )٢٠٠٦(

أساسها اختيار الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الرياضية، ولعل مما يتصل بالطابع             

ــاري     اإلخبــاري للــصفحات الرياضــية فــي    الــصحف الــسعودية هــو ركونهــا إلــى التــدفق اإلخب

ــداخلي فــي اســتقاء        ــي، فقــد اعتمــدت الــصفحات الرياضــية علــى المنــدوب ال الرياضــي المحل

مــن إجمــالي األخبــار الرياضــية أتــت مــن المــصادر الداخليــة، ) %٥٥٫٥(األخبــار الرياضــية إذ إن 

ن أن الـصفحات الرياضـية  فـي    باإلضافة إلى ذلك ما كشفت عنه نتائج الدراسـة التحليليـة مـ      

الــصحف الــسعودية قــد اعتمــدت فــي معالجتهــا اإلخباريــة مــن حيــث الحجــم علــى األخبــار   

، ويــرى الباحــث أن نــشر   )%٨٤٫٦(حيــث بلغــت نــسبتها   ) أقــل مــن ربــع صــفحة  (القــصيرة 

الصحف لألخبار الرياضية بهذا الحجم المساحي يؤكد على أنها صحف خبرية فـي المقـام               

 .األول

ــاً ــوعات     : ثانيـ ــسعودية بالموضـ ــصحف الـ ــي الـ ــية فـ ــصفحات الرياضـ ــام الـ ــعف اهتمـ ضـ

 :الرياضية

الــصفحات الرياضــية فــي الــصحف اتــضح مــن نتــائج الدراســة التحليليــة أن اهتمــام   

 كـــان ضـــعيفاً فاالهتمـــام األكبـــر فـــي معالجـــة األخبـــار   بالموضـــوعات الرياضـــية الـــسعودية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 وأخبــار المــسابقات  الــسعوديةألنديــةأخبــار ا: الرياضــية تركــز علــى موضــوعين فقــط همــا  

للموضــوعين مــن إجمــالي الموضــوعات الرياضــية المتناولــة، أمــا    ) %٥٨٫٧(الرياضــية بنــسبة 

عقــود االعبــين، واالتحــادات  (ىالنــسبة الباقيــة فتوزعــت علــى الموضــوعات الرياضــية األخــر 

، وهـذه   )ياضـية الرياضية واألنظمة الرياضية والمنشطات وإصابات المالعب، والمناسـبات الر        

التي وجدت أن األندية السعودية تـصدرت قائمـة      ) ٢٠١٤(النتيجة تتفق مع دراسة آل سعود       

مواضــيع المقــاالت الرياضــية فــي الــصحف الــسعودية،  كمــا تتفــق هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع       

التي وجدت أن أخبار المسابقات الرياضية احتلت المرتبة األولى فـي   ) ٢٠٠٣(دراسة عيسى   

صحافة األردنيـة اليوميـة، وهـذا االهتمـام مـن قبـل صـحف الدراسـة بأخبـار األنديـة                     تغطية الـ  

والمسابقات الرياضية يعود إلى حرص الـصحف علـى كـسب المـشجع الرياضـي مـن خـالل                  

نــشر األخبــار الخاصــة بالنــادي الــذي يــشجعه ومعرفــة مــا يــدور فيــه، فــالجمهور كمــا تؤكــد    

ضمون الـــذي يـــشبع حاجاتـــه فالـــصحف  الدراســـات يبحـــث عـــن الوســـيلة والرســـائل والمـــ  

السعودية تدرك أنها تتوجه من خـالل صـفحاتها الرياضـية إلـى شـريحة المـشجعين وهـم                    

ــز الــصحف الــسعودية علــى هــذين الموضــوعين دون           مــن فئــة الــشباب وبالتــالي فــإن تركي

ــة الرياضــية اهتمامــات المتلقــي          ــى تــضمين رســائلها اإلخباري ســواهما يعنــي أنهــا تــسعى إل

لـصفحات الرياضـية فـي    لى متابعتها، ويرى الباحث أن المعالجة اإلخبارية الـضعيفة ل      ودفعه إ 

ــسعودية   ــصحف الـ ــية لالـ ــوعات الرياضـ ــسابقات    لموضـ ــة والمـ ــار األنديـ ــى أخبـ ــالتركيز علـ  بـ

 . الرياضية قد يجعلها صحف أندية

ــاً تركــز اهتمــام الــصفحات الرياضــية فــي الــصحف الــسعودية علــى رياضــة كــرة       : ثالث

 :القدم

فت نتائج الدراسة التحليلية أن رياضة كرة القدم هي أكثر األلعاب الرياضية التي              كش

) %٧٨٫٨(حيـث بلغـت نـسبتها     اهتمت بها  الصفحات الرياضية في صحف الدراسة األربـع      

ــار الرياضــية المنــشورة، بينمــا جــاء االهتمــام باأللعــاب الرياضــية األخــرى        مــن إجمــالي األخب

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا وجدتـه دراسـة        ) %٢١٫٢(جملهـا  بنسب ضعيفة لم تتجاوز في م    
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وأبــو ) ١٩٨٨(وعبيــدات وعــضيبات ) ١٩٨٧(والخــولي وفتحــي ) ١٩٧٥(عبــدالرحمن : كــل مــن

من أن أكثر األلعاب الرياضـية تنـاوالً مـن قبـل            ) ٢٠١٤(وآل سعود   ) ٢٠٠٣(وعيسى  ) ١٩٩١(زيد  

) ٢٠١٣( جـاء فـي دراسـة المـال     الصحف هي كرة القدم، في حين تختلف هذه النتيجة عن ما      

التــي وجــدت ان أكثــر األلعــاب الرياضــية تغطيــة مــن قبــل الــصحف  هــي كــرة التــنس، وأن        

اهتمــام الــصحف بكــرة القــدم احتــل المرتبــة الرابعــة، ويبــدو أن الــسبب فــي ذلــك هــو أن         

دراســة المــال أجريــت علــى المــادة الرياضــية النــسائية وكــرة القــدم ليــست مــن الرياضــات        

 لدى النساء لذلك اهتمت الصحف بكـرة التـنس، أمـا هـذه الدراسـة فركـزت علـى                  المفضلة

األخبار الرياضية بـشكل عـام، ويـرى الباحـث أن تركيـز الـصحف الـسعودية فـي معالجتهـا                     

اإلخبارية على كرة القـدم أمـر طبيعـي كـون كـرة القـدم هـي الرياضـة الـشعبية األولـى فـي                         

ب الرياضـية األخـرى، وتحظـى باهتمـام واسـع مـن             العالم، وهي األكثر شهرة من بين األلعـا       

قبل شرائح مجتمعية كبيرة، يضاف إلى ذلك أن الـشعبية التـي تتمتـع بهـا كـرة القـدم هـو             

أنهـا إحـدى صــور الـصراع ومـا يحــدث فـي المباريـات هــو شـكل مـن أشــكال الـصراع بــل إن          

ردات بعـضهم يــشبهها بــالحرب، وتــستخدم الــصفحات الرياضــية فــي عنــاوين أخبارهــا مفــ 

حربية من مثل يدك، يحطم، يغزو، صاروخ، دمار، دفـاع، ولـذلك فـإن الـذي يـدفع الـصفحات                    

الرياضية لالهتمام برياضة كرة القدم هو هذا الـصراع وعنـصر اإلثـارة والـذي هـو أحـد القـيم                 

اإلخباريــة التــي تركــز عليهــا الــصحف، فالمــادة اإلخباريــة الرياضــية مــادة ثريــة فالــصحف ال       

ــات         تكتفــي فقــط بنــ   ــار مــا قبــل المباري ــتم نــشر أخب ــار مباريــات كــرة القــدم بــل ي شر أخب

واستعدادات الفريقين ومن سيلعب، وتصاريح االعبـين والمـدربين ومـسؤولي األنديـة قبـل               

وبعــد المبــاراة، ويؤكــد عــادل عــصام الــدين أن الــصحف الــسعودية لــدينا تبحــث دائمــاً عــن     

نيفــاً علــى الطــرف اآلخــر أو علــى حكــم تــصريح يــشن فيــه أحــد أطــراف المبــاراة هجومــاً ع "

، وهكــذا نجــد أن كــرة  ١"المبــاراة محــاوالً إيجــاد مبــررات لخــسارة فريقــه أو ألدائــه الــضعيف  

                                     
 لندوة أمن المالعب الرياضـية    بحثية مقدمة  عادل عصام الدين، دور وسائل اإلعالم في أمن المالعب، ورقية            ١

 . ٥٥ص) م٢٠٠علوم األمنية، جامعة نايف العربية لل: الرياض(السعودية 
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القدم تقدم للصفحات الرياضية تغطية إخبارية شاملة ومثيرة، فهذه اإلثارة هي التي تدفع          

كان التوزيع هو الهـدف   القارئ إلى البحث عن هذه األخبار ومتابعتها في الصحيفة، وطالما           

المهم للصحيفة فإنها ستركز على األخبار الرياضية المثيرة والتي أحد أهـم أدواتهـا أخبـار                

ــا بينتــه هــذه النتيجــة تؤكــد حقيقــة مهمــة وهــي أن اهتمــام            كــرة القــدم، وعمومــاً فــإن م

 .   الصفحات الرياضية في الصحف السعودية بكرة القدم قد يجعلها صحافة كرة قدم

تركز اهتمام الصفحات الرياضية في الصحف السعودية على األخبار الرياضـية           : اًرابع

 : المحلية

بينت نتائج الدراسة التحليلية تركيز الصفحات الرياضية فـي الـصحف الـسعودية              

مــن األخبــار الرياضــية  ) %٧٥٫٨(فــي معالجتهــا لألخبــار الرياضــية علــى اإلطــار المحلــي إذ إن   

مــن أن التغطيــة المحليــة ) ٢٠١٤(جــة مــع مــا توصــل إليــه آل ســعود  محليــة، وتتفــق هــذه النتي

طغت على الموضوعات الرياضية فـي الـصحف الـسعودية، كمـا تتفـق مـع جـاء فـي دراسـة                      

بوجــود قــصور فــي تغطيــة الرياضــة العربيــة واألجنبيــة مقابــل   ) ١٩٨٨(وعبيــدات وعــضيبات 

حات الرياضـية فـي الـصحف       ز اهتمـام الـصف    يتركتغطية الرياضة المحلية، ولعل السبب في       

 أن الـصحف الـسعودية هـي فـي األسـاس صـحف              السعودية علـى األخبـار الرياضـية المحليـة        

محلية وجل اهتمامها كما بينته كثير من الدراسات منـصب علـى الـشأن المحلـي، والحـال               

نفسه مع الصفحات الرياضية إذ إن الـشريحة التـي تخاطبهـا وتتوجـه إليهـا هـذه الـصفحات          

ور المحلي ولذلك فمن الطبيعـي أن يكـون االهتمـام األكبـر للـصفحات الرياضـية                 هو الجمه 

 ينمنـدوب من األخبار جاءت مـن خـالل ال       ) %٥٥٫٥(هو الرياضة المحلية، ومما يؤكد ذلك أن        

ن، فالجمهور مولع بتقصي األخبار التي تمس بلدانهم وحياتهم، وقد أكدت كثير            ييداخلال

ة تحظى بنسبة عالية من القراء ألنها تتعلـق بحيـاة النـاس    من الدراسات أن األخبار المحلي  

، فالقــارئ للــصفحات الرياضــية ســيتابع أخبــار  ١وتــشغل بــالهم أكثــر مــن األخبــار الخارجيــة 

  .رياضته المحلية ويتفاعل معها أكثر من غيرها

                                     
 .٤٨ص) م١٩٩٩دار مجدالوي للنشر،: عمان (١عبدالستار جواد، فن كتابة األخبار، ط ١
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ضعف استخدام الصفحات الرياضية في الصحف السعودية للصور الخطيـة           : خامساً

 :ازولعناصر اإلبر

ة إلى أنه بالرغم من اهتمام الـصفحات الرياضـية فـي    ليتشير نتائج الدراسة التحلي  

الصحف السعودية باستخدام الصورة الشخصية والموضوعية إلى أن صـحف الدراسـة لـم            

 حيـث ال يزيـد   التعبيريـة تهتم باستخدام الـصور الخطيـة والمتمثلـة فـي الجـداول والرسـوم        

 هصــورة وتمثــل مــا نــسبت  ) ١٢(خــالل فتــرة التحليــل عــن   عــدد الــصور الخطيــة المــستخدمة   

الـصفحات  فقط، ومن جهة أخرى أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلـى أن اهتمـام              ) %٠٫٥(

مــن األخبــار  )%٥٧٫٧( كــان ضــعيفاً، إذ إن الرياضــية فــي الــصحف الــسعودية بعناصــر اإلبــراز

دورهــا فــي جــذب القــراء  الرياضــية نــشرت بــدون عناصــر إبــراز رغــم أهميــة هــذه العناصــر و   

والتعبير من خاللها عـن أهميـة األخبـار الرياضـية، وتأكيـد كثيـر مـن الدراسـات علـى أهميـة                       

الـــصور الخطيـــة وعناصـــر اإلبـــراز ودورهـــا فـــي دعـــم المـــضامين اإلخباريـــة التـــي تنـــشرها          

وإكــسابها معـــان إضـــافية، ودورهــا فـــي تبـــسيط المعـــاني وتــسهيل اســـتيعابها مـــن قبـــل    

 . ١جمهور القراء

 :توصيات الدراسة
النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة تثيــر عــدداً مــن التوصــيات الهادفــة إلــى االرتقــاء             

 :بالمعالجة الصحفية لألخبار والموضوعات الرياضية ومن أهمها
 تبعاً لما كشفت عنه نتائج الدراسة من كثافة اهتمام الصحف السعودية باألخبار            -١

لتحليلي والتفسيري وفي ظل المنافسة التي باتت تواجهها الرياضية على حساب الجانب ا    
 نــشر بــسرعة  الــصحافة المطبوعــة مــن التلفزيــون والوســائط اإلليكترونيــة والتــي تتميــز         

بالــسعي نحــو مــا وراء المعلومــة أو الخبــر  ، فــإن الباحــث يوصــي الــصحف الــسعودية  األخبــار

                                     
دراسة فـي تـأثير العوامـل    :  فهد بن عبدالعزيز العسكر، تطور إخراج الصفحة األولى في الصحف السعودية          ١

قــسم اإلعــالم، جامعــة  عوة واإلعــالم،كليــة الــد(رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة  البيئيــة والمهنيــة والفنيــة،
 .١٨٠ص) هـ١٤١٧اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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، ل المتابعـــات اإلخباريـــةبـــالرأي والتفاصـــيل والتحليـــل والتعمـــق فـــي موضـــوعاتها مـــن خـــال 
 .ووضعها في إطار تحريري يميزها عن الوسائل األخرى

ــصفحات الرياضـــية         -٢ ــام الـ ــعف اهتمـ ــن ضـ ــة مـ ــائج الدراسـ ــه نتـ ــا أظهرتـ ــاً ممـ  انطالقـ
بالموضــوعات الرياضـــية وتركيـــز اخبارهـــا علــى األنديـــة الـــسعودية والمـــسابقات الرياضـــية   

ية بالعنايـــة بالموضـــوعات الرياضـــية وكـــرة القـــدم، فلـــذا يوصـــي الباحـــث الـــصحف الـــسعود 
األخـــرى وعـــدم التركيـــز بـــشكل كبيـــر علـــى رياضـــية كـــرة القـــدم وعـــرض الموضـــوعات  
ــوازن، وتــوفير اإلمكانــات الالزمــة لالهتمــام بالموضــوعات الرياضــية       والرياضــات بــشكل مت
األخـــرى، وتـــوفير الكـــوادر التحريريـــة المتخصـــصة القـــادرة علـــى طـــرح وتنـــاول موضـــوعات  

 .تنوعة تلقى القبول واالهتمام من قبل القراءرياضية م
 إيماناً بأهمية الدور الذي تؤديه الصور الخطية فـي دعـم المـضامين التـي تعبـر عنهـا،                   -٣

ولمـــا كـــشفت عنـــه نتـــائج الدراســـة مـــن ضـــعف عنايـــة الـــصفحات الرياضـــية فـــي الـــصحف   
 اسـتخدام  السعودية بهذا النوع من الصور يوصي الباحث الصحف السعودية بالتوسـع فـي           

الصور الخطية في معالجتها اإلخبارية لألخبار الرياضية، مع الحرص على استخدامها وفقـاً             
 . لما تحققه من وظيفة داخل النص اإلخباري

 يوصي الباحث بتواصـل االهتمـام بعـدد مـن الموضـوعات البحثيـة التـي تثيرهـا نتـائج                     -٤
 :الدراسة من مثل

 .ألخبار الرياضية في الصحف الرياضيةدراسة العوامل المؤثرة على انتقاء ا -
دراســة جمهــور قــراء الــصفحات الرياضــية لتحديــده ومعرفــة حاجاتــه االتــصالية      -

 .ودوافعه، وإلى أي مدى تلبي مضامينها الرياضية حاجات قرائها للمعرفة الرياضية

دراسة أسس العمل المهنـي الرياضـي مـن حيـث منطلقاتـه وحـدوده وسياسـات            -
 . ءاته وأدلتهالعمل المهني وإجرا

دراســـة تـــأثير التغطيـــة اإلخباريـــة الرياضـــية علـــى تـــصورات الجمهـــور للقـــضايا          -
 .الرياضية

 .دراسة عن دور الصفحات الرياضية في التعصب الرياضي -
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 :المراجع
أحمــد ســعيد شــرف، صــياغة جديــدة للــصحافة الرياضــية المــصرية لمواجهــة متطلبــات اإلعــالم        -١

كليــة ( األولمبيــة الحديثــة، بحــث مكمــل للحــصول علــى درجــة الــدكتوراه     الرياضــي فــي الــدورات 

  ).م٢٠٠١جامعة حلوان، القاهرة، : التربية الرياضية، قسم اإلدارة الرياضية

ــة        -٢ ــصحافة الرياضــية القطري ــة فــي ال ــدي، المؤشــرات التربوي ــة  : أحمــد ســعيد المهن دراســة تحليلي

كليــة التربيــة : القــاهرة (٥٤:دنيــة والرياضــية، العــددمقارنــة بدولــة قطــر، المجلــة العلميــة للتربيــة الب

 ). م٢٠٠٨الرياضية للبنين، جامعة حلوان، إبريل 

وتداعياتها في ٢٠٠١أحمد محمد الجميعة، المعالجة الصحفية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر   -٣

كليــة الــدعوة واإلعــالم، (دراســة تحليليــة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة  : الــصحف الــسعودية

 .)م٢٠٠٦م اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قس

أمل فاروق علي سالم و عطا حسن عبـدالرحيم، األشـكال الفنيـة للـصحافة الرياضـية وعالقتهـا             -٤

: أسـيوط  (١: ، مـج  ١٧: بانتشار رياضة المبارزة، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضـية، العـدد           

 ).م١٩٩١ أسيوط، كلية التربية الرياضية ، جامعة

د فتحي، دراسـة تحليليـة للمنافـسات الرياضـية بالـصحف            مأمين الخولي ومظفر عبدالرحمن ومح     -٥

اليوميــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، بحــث مقــدم لمــؤتمر الرياضــة والبطولــة، كليــة التربيــة      

 .م١٩٨٧الرياضية للبنات، جامعة حلوان، القاهرة، 

ــية   ســـهى أديـــب عيـــسى، دراســـة تحليليـــة ل   -٦ ــة بعـــض الـــصحف اليوميـــة للنـــشاطات الرياضـ تغطيـ

كليــة التربيــة الرياضــية : القــاهرة (٤٠:للجنــسين، المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والرياضــية، العــدد

 ). م٢٠٠٣للبنين، جامعة حلوان، مارس 

تحـسين منـصور و محمـود الحديـدي، معوقـات الممارسـة المهنيـة للقـائم باالتـصال فـي الـصحافة             -٧

 العلـوم  -ة األردنية اليومية وعالقتها ببعض المتغيرات، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات        الرياضي

 ).م٢٠٠٦جامعة مؤتة، :  األردن-الكرك(٥: ، العدد٢١اإلنسانية واالجتماعية، مج
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 هـ١٤٣٦الخامس  والثالثون ربيع اآلخر العدد 

 تغريــد راشــد المــال، تحليــل التغطيــة الــصحفية وتقيــيم القــراء للنــشاط الرياضــي للمــرأة الكويتيــة،  -٨

ــة  ــة للعالمجل جامعــة ، مجلــس النــشر العلمــي  : الكويــت(١٢٢ العــدد،٣١ مــج،لــوم اإلنــسانية العربي

 ).م٢٠١٣ ،ربيع، الكويت

الــدار : القــاهرة(١حــسن عمــاد مكــاوي، وليلــى حــسين الــسيد، االتــصال ونظرياتــه المعاصــرة، ط         -٩

 .)م١٩٩٨المصرية اللبنانية، 

ة، بحــث مقــدم حمــزة أحمــد بيــت المــال وفهــد بــن عبــداهللا الطيــاش، مقروئيــة الــصحف الــسعودي -١٠

-٢٦الجمعيـــــة الـــــسعودية لإلعـــــالم واالتـــــصال،  : الريـــــاض(للمنتـــــدى اإلعالمـــــي الـــــسنوي األول  

 ).هـ٢٨/١/١٤٢٤

ــسعودية          -١١ ــصحافة ال : ســعد بــن ســعود بــن محمــد آل ســعود، اتجاهــات المقــاالت الرياضــية فــي ال

الرياضـية  دراسة ميدانية تحليلية لعينة من كتاب األعمدة الصحفية ومقاالت الرأي في الصفحات   

للـصحف الـسعودية، بحـث مقــدم لنـدوة دور اإلعـالم الرياضــي فـي الحـد مــن التعـصب والعنـف فــي          

-١٨ه الموافــــق ٢٠/٤/١٤٣٥-١٨جامعــــة نــــايف العربيــــة للعلــــوم األمنيــــة، : الريــــاض(المالعــــب 

 ). م٢٠/٢/٢٠١٤

  ).م١٩٧٦عالم الكتب، : القاهرة(األسس والمبادئ : سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم -١٢

: القـاهرة  (١يفيد روي، الرياضة والثقافة ووسـائل اإلعـالم الثـالوث الـصعب، ترجمـة هـدى فـؤاد، ط                  د -١٣

 ).م٢٠٠٦مجموعة النيل العربية،

عبداهللا عويدات وعاطف عضيبات، أبعاد الصحافة الرياضية فـي األردن مـن خـالل تحليـل محتـوى                  -١٤

ــرأي والدســتور والــشعب خــالل      م، ١٩٨٥، ١٩٨٤ عــامي المالحــق الرياضــية  الــصادرة فــي صــحف ال

عمـادة البحـث    : عمـان (١:، العدد ١٥التربية والتربية الرياضية، مج   : العلوم اإلنسانية : مجلة دراسات 

 ).م١٩٨٨العلمي، الجامعة األردنية، 

ــدوة أمــن           -١٥ ــة  مقدمــة لن ــة بحثي ــدين، دور وســائل اإلعــالم فــي أمــن المالعــب، ورقي عــادل عــصام ال

 ). م٢٠٠جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض(المالعب الرياضية السعودية 
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The Treatment of Saudi Newspapers of the Sports News:  

An Analytical Study 

Dr. Abdulmalik Ibn Abdulaziz Al-Shalhoob

Associate Professor, Department of Media, King Saud University,  

Riyadh, Saudi Arabia 

Abstract: 

This study aims to identify the content and format of the treatment of  Saudi 

daily newspapers of the sports news and the nature of the treatment used by these 

pages in presenting the issues and topics of sports. The researcher analyzes the 

content of the sports pages in Riyadh, Okazh, Alwatan, and Alyaum newspapers, 

from November 21, 2012 to April 17, 2013.  The news article represents the unit 

of analysis in this study. 

The results of the study shows that there is a considerable interest in the 

sports news by the newspapers under study. The results also indicates that the 

interest of the sports pages in Saudi newspapers in the sports topics is weak. The 

greatest interest in the treatment of sports news focuses on two issues, namely: 

news of Saudi clubs and news of sports competitions. As shown by the results of 

the analytical study, football is the most popular sport, on which sports pages in 

the four newspapers focused, while the interest in the other sports is weak. The 

study results also shows that the sports pages in Saudi newspapers deals with the 

local sports news only and they used few of linear images and highlighting 

elements. 
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Item 

No. 
Item Content 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

28.

I find it difficult to differential between similar ideas. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

29.

I learn new concepts by expressing them in my own words. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

30.

I can usually make a good guess even if I am not sure about the answer. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

31.

I find it difficult to organize the information I remember. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

32.

While reading, I look between and go beyond the lines. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree  

@    @    @
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Item 

No. 
Item Content 

Strongly agree 

18.

I find it difficult to learn how to study for a course. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

19.

While studying, I try to answer questions I have in my mind. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

20.

I get good grades on essay tests. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

21.

I find it difficult to remember a material for an exam. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

22.

While learning new concepts, their practical applications jump to my 

mind.

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

23.

It is not easy for me to find appropriate words to express my ideas.  

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

24.

I am usually able to set plans for solving problems. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

25.

I find it difficult to answer questions requiring comparison between 

concepts. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

26.

Most of my teachers instruct us too fast. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

27. I can usually get the deep meaning of educational films and readings. 
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Item 

No. 
Item Content 

7.

I often memorize material I do not understand. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

8.

I find it difficult to make conclusions out of what I read. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

9.

New concepts usually make me think of similar concepts. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

10.

When I read. I try to reach firm facts. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

11.

I get good grades in research papers and reports. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

12.

I find it difficult to set a plan for facing a difficult task. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

13.

I learn new words and ideas by visualizing their practical contexts. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

14.

When I learn a unit, I usually summarize it in my own words. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

15.

I read critically. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

16.

I think a lot about things I have studied. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

17.
I learn new words and ideas by relating them to words and ideas I know. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 
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Appendix (2) 

Inventory of Learning Processes Questionnaire (ILPQ) 

Dear Student,

 This questionnaire asks you questions regarding the way 

you learn.  There are no “right” or “wrong” answers to these 

questions.  With your help, the researcher is trying to find out the 

ways in which students learn best.  Please indicate the level of your 

agreement or disagreement with each statement by circling the 

appropriate number according to the following: 1 = strongly 

disagree, 2 = disagree, 3 = agree, 4 = strongly agree.

Item 

No. 
Item Content 

1.

After reading a unit of material, I give it enough time of thinking. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

2.

I ignore conflicts between the information obtained from different sources. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

3.

I learn new ideas by relating them to similar ideas. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

4.

When I study something, I develop a way for later recalling it. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

5.

I find it difficult to answer questions requiring critical thinking. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 

6.

I think fast. 

 1. Strongly disagree 2. Disagree 3. Agree 4. 

Strongly agree 
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c. The entire bean. 

5. Conching refers to the process of 

a. Collecting shells. 

b. Kneading chocolate. 

c. Winnowing cocoa. 

6. Chocolate was initially a drink for what group of 

Europeans?

a. The upper class. 

b. The peasants. 

c. All social classes. 

7. For texture, the most important stage in chocolate 

making is 

a. Winnowing the cocoa beans. 

b. Rolling the chocolate mass. 

c. Conching the chocolate mass.  

8. For smoothness, the most important stage in chocolate 

making is 

a. Conching the chocolate mass. 

b. Winnowing the cocoa beans. 

c. Roasting the cocoa beans. 

9.  What stage of the chocolate manufacture is a heavily 

guarded secret? 

a. The winnowing stage. 

b. The packaging stage.       

c. The conching stage. 

10.  A good title for this selection could be 

a. A diabetic’s nightmare. 

b. A Dieter’s Delight. 

c. The Process of chocolate making. 
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extracted and the mixture is refined, which involves passing it 

through rollers until the proper particle size is reached.  This 

important step determines the texture of the chocolate. 

             The next step in the process is “conching” which is an 

art that chocolatiers have disagreed about since chocolate was first 

invented.  This consists of kneading the chocolate over a shell or 

conch-shaped roller, and of aeration and temperature treatment, 

during which the product acquires a complete uniformity, and 

creaminess.  At this stage, the flavor is fully developed.  The length 

of the conching time and temperature is a secret of the chocolatier, 

but it usually ten to twenty-four hours at 65  C for milk chocolate 

and twenty-four to ninety-six hours at 75  C for dark chocolate. 

Test Questions 

1. What group of native Americans first used chocolate 

a. The Aztecs. 

b. The Incas. 

c. The Navajo. 

2. “Chocolatel” was an Aztec 

a. Monument. 

b. Beverage.

c. Ruler.

3. What is the different ingredient between dark and milk 

chocolate?

a. Sugar.

b. Milk.

c. Cocoa butter. 

4. What part of the cocoa bean is the nib? 

a. The shell. 

b. The inside. 
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Chocolate: Everyone’s Favorite Sweet 

              The Aztecs of Mexico are known to have made a 

beverage from cocoa beans, honey, maize, vanilla, and spices 

which they called “chocolatel”.  On his fourth voyage to the 

Americas in 1502, Columbus took cocoa beans back to Spain.  The 

Spanish improved the taste with the addition of sugar, and 

chocolate eventually became a popular and expensive drink among 

European aristocrats.  In 1728, Dr. Joseph Fry constructed the first 

chocolate factory, and one hundred years later the Dutchman Van 

Houten patented a machine for pressing cocoa powder.  This made 

feasible modern dark chocolate which is solid chocolate made of 

the ground cocoa bean, cocoa butter, and sugar.  In the case of milk 

chocolate, milk or dried milk is also an ingredient. 

              To make chocolate, a carefully blended selection of 

beans are first cleaned and mixed.  After cleaning, the beans are 

roasted to bring out their full flavor; both the temperature and 

length of roasting critically determine the flavor. 

The next part of the process is winnowing the beans, where the 

object is to separate the “nibs”, or inside of the bean from the shell 

or husk.  Various machines are designed for this, some of which 

will extract a greater proportion of the nibs. After the nibs have 

been broken into small fragments, they are ground into a soft mass 

from which all chocolate products are made. 

            The chocolate mass is then mixed with fine sugar and 

additional cocoa butter; the later is produced by pressing some of 

the cocoa mass, leaving cocoa cake as a residue which is 

manufactured into cocoa powder.  In the case of milk chocolate, 

milk is also added at this time.  Excess acids and moisture are 
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c. Mice.

5. The bronchus and uterus can be protected against 

cancer with 

a. Iodized salt. 

b. Vitamin A. 

c. Potassium. 

6. According to the author, some cancer cells are 

a. Much larger than normal cells. 

b. Unable to manufacture asparagine. 

c. Usually killed with vitamins. 

7. Latest cancer research shows that  

a. Humans can contact cancer from animals. 

b. Reducing food intake decreases the possibility of cancer. 

c. Mouth cancer may be caused by vitamin deficiencies. 

8. A study of insurance policy holders who developed 

cancer showed that 

a. Cancer and excessive weight are related. 

b. Cancer victims buy the most expensive policies. 

c. No relationship exists between cancer and virus infection. 

9.   The author has no faith in

a. Doctors who treat cancer with radiation. 

b. Diets that allegedly prevent cancer. 

c. Researchers who subject animals to dangerous drugs. 

10. The article suggests that cancer cells  

a. Are really dead cells. 

b. Feed on neighboring cells. 

c. Survive under the same conditions as normal cells.      
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higher occurrence of cancers among those who were overweight at 

the time of their insurance examination than among those of normal 

or below-average weight.  However, more recent studies seem to 

indicate that there is no general increase in cancer related to excess 

weight in man. 

 Vitamins, minerals, and salts can modify the development 

and growth of certain specific cancers in animals.  For instance, 

several investigators have reported a protective effect against 

cancers of the bronchus and uterus in experimental animals when 

vitamin A was administered.  There is some evidence that vitamin 

deficiency in man plays a role in the occurrence of cancers of the 

oral cavity and the esophagus.  If such deficiency exists, it is 

probably only one of a number of factors to be considered.     

Test Questions 

1.  Body cells are strengthened by 

a. Carbohydrates.

b. Fats.

c. Proteins.

2. Asparagine is described as

a. An anti-cancer drug. 

b. An amino acid. 

c. A natural hormone. 

3. Leukemic cells require asparagine for: 

a. Growth.

b. Division.

c. Resiliency.

4. A Chicago investigator experimented with cancer in 

a. Rabbits.

b. Guinea pigs. 



127

Appendix (1) 

Reading Comprehension Achievement Test  

Cancer and Nutrition 

Because cell energy and essential cellular building blocks are 

derived from food, some cancer researchers have turned to a study 

of nutrition.  The main sources of energy are carbohydrates and 

fats.  Proteins are necessary not only as energy sources, but as cell 

building blocks.  In addition to these major diet components, the 

body requires minerals, salts, and vitamins.  There is no diet known 

to prevent cancer in man.  And treatment of cancer by diet alone is 

not accepted by most doctors. 

 In general, both normal and cancer cells have the same 

nutrient requirements.  However, one amino acid, asparagine, is 

manufactured in large quantities in normal cells but is not 

synthesized or produced by some cancer cells.  Thus, such cells 

must obtain asparagine has been used to inhibit some tumors in 

animals by destroying the asparagine in their food supply.  It is also 

useful in certain patients with acute leukemia, whose leukemia cells 

require asparagine for growth.  However, there are more direct 

ways in which nutrition affects the development of cancers.  A 

Chicago investigator showed that by cutting the food intake of mice 

by one-third, at which level the animals were quite healthy, but not 

so fat, the occurrence of breast cancers was reduced by 50%.  Such 

changes in diet as those that produce severe weight loss in 

laboratory animals also affect tumor growth.  However, cancers 

continue to grow under a variety of dietary conditions, including 

starvation.

 At the time these laboratory experiments were being 

performed, a study of insurance policy holders also indicated a 
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thorough integration of new information with pre-existing 

knowledge.

3. To ensure effective use of this and similar models of 

instruction, teachers should be trained in the use of the RTAM and 

similar strategies for teaching reading. 
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important conclusion that can be drawn from the results of the 

present study is that not only the instructional strategies of the 

RTAM can be effective, but also that they interact with the learners 

cognitive style.  In particular the RTAM seems to have greatest 

effect for inferential learning for students with elaborative-

processing style.  This supports the conclusions of the initial 

analysis in this report that processes of reading that involve 

analysis and mechanisms to interact with pre-existing knowledge 

and mental processes are important and that the way this is 

managed interacts with readers learning style.   

RECOMMENDATIONS

 The core objective of the present research is to investigate 

the impact of the RTAM on Saudi EFL Preparatory Year students’ 

reading comprehension. The study concluded that this model is an 

effective instructional model that enhances the students’ literal and 

inferential reading comprehension achievements, particularly at the 

inferential level of reading comprehension among the elaborative-

processing students. 

Based on the results of the present study, the study proposes 

the following recommendations:

1. Further research should be conducted to investigate the 

impact of the RTAM on developing the English reading 

comprehension level of EFL students in other settings to ensure the 

conclusions reached apply to other students. 

2. The RTAM should be used and refined over time with 

experience documented and results compared with other methods 

for teaching reading comprehension teaching strategies to ensure 
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DISCUSSION 

The findings of the study clearly illustrated that the RTAM 

does have a positive impact on the Preparatory Year students’ 

literal and inferential reading comprehension achievements 

compared to the traditional method. Furthermore, the findings 

showed higher scores in the literal and inferential reading 

comprehension parts for the elaborative processing students than 

the deep processing students. The results demonstrated that the 

inferential reading comprehension achievement for the same 

group—the elaborative-processing students—was higher than their 

achievement in the literal reading comprehension section. Lastly, 

the results manifested that the students’ literal and inferential 

reading comprehension achievements were positively influenced by 

the interaction between the RTAM and the students’ preferred 

learning styles particularly within the experimental group where the 

elaborative-processing students exhibited better achievement than 

the deep-processing students, and their inferential reading 

comprehension achievement was higher than their literal reading 

comprehension achievement.   

 The differences between the groups in the overall reading 

comprehension achievement tests and in most of the tests of 

interactive relationships  were significant at (P < .05), and the 

difference was in favor of the experimental group. And can be 

attributed to the teaching and instructional method utilized. The 

control students were taught according to the traditional method, 

and their lessons were administered according to explicit 

instructional strategies that they practiced on a daily basis. On the 

other hand, the experimental students were instructed in a different 

manner following the cognitive processing involved in RTAM. An 
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Multivariate Tests 
Source

Wilks F Sig. 

Literal 92.34 92.34 5.93 .03 

Inferential 947.4 947.4 42.8 .002 

Literal 387.1 387.1 21.4 .002 

Inferential 124.6 124.6 5.7 .031 

 The results of the two-way MANOVA are shown in Table 5 

above, and they reveal statistically significant differences among 

the EFL Preparatory Year students’ literal and inferential reading 

comprehension achievements that can be attributed to the 

interaction between the teaching method and the subjects’ preferred 

learning styles. Similarly, these differences were significant in 

terms of both the literal reading comprehension achievement and 

the inferential reading comprehension achievement. The results 

also indicate that the literal and inferential reading comprehension 

achievements of the RTAM—Elaborative Processing group were 

higher than the corresponding results of the group that were taught 

in the traditional method. Likewise, the figures clearly reveal that 

the inferential reading comprehension achievement for the 

RTAM—Deep Processing group was higher than that of those 

using the traditional method; however, the opposite was true for the 

literal reading comprehension achievement, as it was slightly 

higher for the Traditional Method—Deep Processing group 

compared to the RTAM group. Finally, the literal and inferential 

reading comprehension achievements of the elaborative processors 

in the experimental and control groups were higher than those of 

the deep processors. 
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elaborative style learners taught by RTAM compared with those 

with the same learning styles taught by traditional methodology. 

                A Two-Way MANOVA was carried out to investigate 

the significance of the difference between the experimental and 

control groups on the literal and inferential reading comprehension 

achievement post-test scores. The results of this test are represented 

in Table 5, and they indicate that there were statistically significant 

differences in these literal and inferential reading comprehension 

achievements. With the one exception noted above the differences 

were significantly in favor of the experimental group that was 

taught by the RTAM.

Table 5 

Two-Way MANOVA for the Literal and Inferential Reading 

Comprehension  Scores, According to the Teaching Method, 

Learning Style, and Their Interaction 

Multivariate Tests 
Source

Wilks F Sig. 

Teaching

Method
.36 94.3 .001 

Learning Style .68 24 .01 

Interaction .82 13.9 .01 

Univariate Tests 
Variable

Sum Mean F Sig. 

Literal 180.2 180.2 11.5 .004 

Inferential 3966.8 3966.8 175.3 .001 
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Table 4 

The Means and Standard Deviations for the Literal and 

Inferential Reading Comprehension Achievements Post-Test 

Scores, According to the Teaching Method, Learning Style, and 

Their Interaction 

Teaching Method RTAM 
Traditional 

Method
Total

Variable
Liter

al

Inferent

ial

Liter

al

Inferent

ial

Liter

al

Inferent

ial

Mea

n

31.9

7
35

32.9

5
24.31

34.9

8
30.52

Deep

SD 5.63 5.65 3.52 5.64 5.13 6.25

Mea

n

38.3

3
45.22

30.8

3
28.87

36.9

7
37.33

Learning 

Style 
Elaborat

ive
SD 3.09 3.95 4.79 5.1 6.35 6.7

Mean 
35.8

6
41

32.8

3
27.38

34.0

2
33.9

Total

SD 5.79 6.94 4.99 6.47 5.4 6.66

This table shows a number of relationships between learning 

style and teaching methodology that could have important 

implications for strategies to enhance reading comprehension.  The 

use of RTAM methodology appears to have no impact on literal 

questions for students with deep learning styles but a substantial 

effect on these questions for elaborative learners.  However the 

most significant relationships are for inferential questions where 

there is a difference of 10.29 for deep learning style students and 

16.35 between the mean scores of 45.22 on inferential questions for 
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inferential reading comprehension achievements that can be 

attributed to the interaction between the teaching method and their 

learning styles?” The means and standard deviations were 

calculated for the interaction groups on the literal and inferential 

reading comprehension achievements post-test scores in order to 

answer this question. Table 4 shows the means and standard 

deviations as follows: the mean for the RTAM-deep processors 

group on the literal reading comprehension achievement was 31.97, 

with a standard deviation of 5.63; the mean for the same group on 

the inferential reading comprehension achievement was 35, with a 

standard deviation of 5.65.  The mean for the RTAM–elaborative 

processors group on the literal reading comprehension achievement 

was 38.33, with a standard deviation of 3.09, and the mean for the 

same group on the inferential reading comprehension achievement 

was 45.22, with a standard deviation of 3.95.  Along the same lines, 

the table presents the means and standard deviations of the literal 

and inferential reading comprehension achievements for the 

following two groups: Traditional Method—Deep Processors and 

Traditional Method—Elaborative Processors.
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was 30.52, with a standard deviation of 6.25.  Furthermore, the 

mean for the elaborative processors on the literal reading 

comprehension achievement was 36.97, with a standard deviation 

of 6.35; however, the mean for the same processors on the 

inferential reading comprehension achievement was 37.33, with a 

standard deviation of 6.70. 

Table 3 

Mean Scores and Standard Deviations for Students with Deep 

Processing or Elaborative Learning Styles on Literal and Inferential 

Questions

Learning Style  Literal Questions Inferential Questions 

Mean 34.98 30.52 Deep Processing 

Standard

Deviation

5.13 6.25 

Mean 36.97 37.33 Elaborative 

Standard

Deviation

6.35 6.70 

These figures indicate that students with elaborative learning 

style performed significantly better than those with deep learning 

style on both literal and inferential questions.  However, the 

difference for literal questions was relatively minor and was much 

more substantial for inferential questions.

The results of the two-way MANOVA indicate that there were 

statistically significant differences among the EFL Preparatory 

Year students’ literal and inferential reading comprehension 

achievements.  

The third question was: “Are there any statistically significant 

differences among the EFL Preparatory Year students’ literal and 
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the same group on the inferential reading comprehension 

achievement was 27.38, with a standard deviation of 6.47. 

Table 2 

Mean Scores and Standard Deviations for Students Using 

RTAM Strategies or Traditional Reading Methodology on Literal 

or Inferential Questions 

 RTAM Traditional 

 Literal Inferential Literal Inferential 

Mean Score 35.86 41.0 32.83 27.38 

Standard

Deviation

5.79 6.94 4.99 6.47 

These figures show relatively minor differences for the literal 

questions between the two groups but much more substantial 

differences for the inferential questions.  The difference for the 

inferential questions was statistically significant both within the 

RTAM group and between that group and students taught by 

traditional methods. 

The second research question was: “Are there any statistically 

significant differences between the students’ literal and inferential 

reading comprehension achievements that can be accounted for by 

their learning styles? (deep processing or elaborative processing)? 

The answer to this question necessitated calculating the means and 

standard deviations of the scores of the deep- and elaborative-

processing on the literal and inferential reading comprehension 

achievement tests. As shown in Table 3, the mean for the deep 

processors on the literal reading comprehension achievement was 

34.98, with a standard deviation of 5.13; the mean for the same 

processors on the inferential reading comprehension achievement 
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To administer the test students were asked to read each of the 

passages and then to answer the questions about that passage 

without referring back to the document.  Consequently the test was 

a measure of recollection and comprehension following a single 

timed reading. 

DATA ANALYSIS AND RESULTS 

 The data analysis involved comparisons of mean scores for 

the different groups with different learning styles and taught by 

different methodology.  Assessment of statistical significance of 

differences found was undertaken through the Two-Way 

MANOVA statistical procedure to examine the influence of the 

RTAM and the learning style on the students’ literal and inferential 

reading comprehension achievements.

The first research question was: “Are there any statistically 

significant differences among EFL Saudi Preparatory Year 

students’ literal and inferential reading comprehension 

achievements that can be attributed to the teaching method used”. 

To answer this question, the means and standard deviations for the 

experimental and control groups on the literal and inferential 

reading comprehension achievements post-test scores were 

calculated.  Table 2 shows that the mean for the experimental group 

on the literal reading comprehension achievement was 35.86, with 

a standard deviation of 5.79, whereas the mean for the same group 

on the inferential reading comprehension achievement was 41, with 

a standard deviation of 6.94. On the other hand, the mean for the 

control group on the literal reading comprehension achievement 

was 32.83, with a standard deviation of 4.99, whereas the mean for 
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The Reading Test:

The reading test adopted for the study to assess reading 

comprehension consisted of a timed readings series, as validated 

and published by Spargo (1989).

     The test involved two 400-word expository passages: 

“Cancer and Nutrition” and “Chocolate: Everyone’s Favorite 

Sweet.” Both reading texts were appropriate for the EFL Saudi 

Preparatory Year students and compatible with the required reading 

passages in their English curricula. 

There were 10 questions asked about each of the two passages, 

five literal questions (1, 2, 3, 4, and 5) and five inferential questions 

(6, 7, 8, 9, and 10).  Each question was assigned 5 points so that the 

two sets of five literal questions and the two sets of inferential 

questions gave a maximum score of 50 for each type of questions.   

 The reading texts and the questions used were evaluated by 

9 experts in the fields of language instruction, measurement, and 

evaluation to judge their validity and appropriateness for the EFL 

Saudi Preparatory Year students as a measure of literal and 

inferential reading comprehension. Those experts endorsed the 

reading material and the questions as a valid measure of reading 

comprehension. A pilot study was conducted in which  the test was 

given to a sample of 40 other EFL Saudi students in the Preparatory 

Year to identify how much time was required. For those students 

the time required was 50 minutes, and the Chronbach’s alpha 

reliability coefficient applied to the pilot study test results 

according to the split-half method gave a result of 89 indicating 

appropriate validity and reliability of the test.   
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(1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = agree, and 4 = strongly 

agree). The negative items (2, 5, 7, 8, 12, 18, 21, 23, 25, 26, 28, and 

31) of the ILPQ were given a reverse score. The score of the deep-

processing scale or the elaborative-processing scale was the sum of 

the points on that scale. Thus, the minimum score on the deep-

processing scale was 18, and the maximum score on the same scale 

was 72, whereas the minimum score on the elaborative-processing 

scale was 14, and the maximum score on the same scale was 56. 

Therefore, the study subjects’ preferred learning styles were 

identified in light of their higher percentage score on any of the two 

scales of the ILPQ.  Each sample group was subdivided into two 

equal sub groups according to the student’s preferred learning style 

as indicated on the ILPQ. Any subject that gained equal scores on 

the deep-processing scale, and the elaborative-processing scale, 

was excluded from the study.     

Table 1 

The Distribution of the Sample of Students with Deep or 

Elaborative Learning Styles to be Taught Through Each 

Methodology.

Teaching Method TotalLearning Style 

Traditional 

Method

RTAM

Deep 25 25 50

Elaborative 28 27 55

Total 53 52 105
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RESEARCH METHODOLOGY

Population and Sample of the Study 

The participants were 105 randomly selected EFL Saudi 

Preparatory Year students at IMISU in the academic year 2012–

2013. The students were randomly divided into two groups: the 

experimental group, which was taught by the RTAM, and the 

control group, which was taught by the traditional method. Table 

(1) shows the distribution of the study sample classified in terms of 

the teaching method and learning style. 

The second instrument of the test was the Inventory of Learning 

Processes Questionnaire (ILPQ) (Al-Hijawi, 1998). This instrument 

is concerned with the subjects’ preferred learning styles.

 The ILPQ consists of 32 items centered on two scales: (1) 

the deep-processing style; and (2) the elaborative-processing style. 

The first scale, the deep-processing style, involves 18 items (2, 5, 6, 

7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, and 31) with 

Cronbach’s Alpha reliability coefficient of 0.87.  This scale is 

designed to measure elements of the students’ learning styles, such 

as critical thinking, conceptual organization, and comparing 

information. The second scale, the elaborative processing scale, 

involves 14 items (1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 29, and 

32) with Cronbach’s Alpha reliability coefficient of 0.82. This 

scale explores some of the students’ preferred strategies, such as 

translating new information into their own terminology, eliciting 

concrete examples from their own experiences, applying new 

information to their own lives, and using visual images to grasp 

new ideas. 

 The study subjects were required to respond to each item of 

the ILPQ by choosing the answers from the four-point Likert scale: 
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2. The teacher previews a selection from textbook and asks 

students to:

a. Read the selected reading passage title and headings. 

b. Predict what their reading content will be about. 

3. The teacher then records the students’ predictions made 

from the reading title on the Smart Board and asks students to 

remember their predictions. 

4. The teacher asks students to preview the reading passage 

through using headings, sub-headings, pictures, and bold words. 

5. The teacher encourages students to prepare questions or 

predictions that they believe will be answered while reading. If the 

students are using this model for the first time the teacher will 

provide examples to assist in this task. 

6. The teacher asks the students to find and read the paragraph 

from the passage that develops the concepts discovered in the 

questioning or  prediction making activity. 

7. The teacher discusses with the students their responses after 

reading the paragraph to the questions or predictions they had 

made.  

8. The teacher  continues the questioning/prediction making  

strategy with additional selected reading passages. As this is done 

the teacher encourages the students to interpret the information and 

support their inferential reading comprehension. 

9. The teacher monitors  the students’ progress by holding 

small discussion groups that can be integrated throughout the 

lesson.

10. The teacher reviews the predictions and discussions with 

the students to make sure that they have an accurate understanding 

of the text. 
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given to pronunciation and to translation, but there is little 

consideration of links between students existing knowledge and the 

new material.  

Reading Thinking Activity Model (RTAM) 

RTAM consists of a four-stage teaching procedure that teachers 

can adopt in teaching reading. This procedure has four specific 

instructional stages: identifying goals, monitoring the reader’s 

adjustment of reading speed suitable for the material and the 

learners’ purposes, diagnosing any difficulties to help students 

overcome them, and promoting understanding. Those stages pass 

through steps that specify the roles of both teachers and students 

(Oczkus, 2003; Campion, 1987; Stauffer, 1969; Bartlett, 1932). 

RTAM encourages readers to engage actively in a three-step 

comprehension cycle. 

1. Sample the text. 

2. Make predictions. 

3. Sample the text to confirm or correct previous predictions. 

Experimental Activity Period 

Instructors for the experimental and control groups were 

thoroughly briefed on the teaching strategies used in the study.  

Following that briefing the  experimental group was taught through 

the RTAM processes and the control group by the traditional 

processes for a period of one month before the comprehensive tests 

were carried out. 

Detailed procedures used for the experimental group were 

followed to implement the   

three step cycle for the RTAM strategy described above.   

1. The teacher states the reading comprehensive objectives. 
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DEFINITION OF TERMS 

This study was centered around three basic terms: 

1. Learning style is an information processing style classified 

into either a deep processing or an elaborative processing style. In 

the current study, each student is considered to be either a deep 

processor or an elaborative processor, depending on whether he 

scores higher on the deep processing or elaborative processing 

scale of the Inventory of Learning Processes Questionnaire.

2. Inferential Reading Comprehension Achievement refers to 

the understanding of the implicit and indirect information presented 

in English written texts, including recognizing cause-effect 

relationships, identifying implicit ideas, determining authors’ 

purposes and themes, making predictions, and drawing 

conclusions.  This ability is determined by the student’s score in the 

inferential questions on the reading tests used in the study.

3. Literal Reading Comprehension Achievement is the 

understanding of the explicit information in English-written texts, 

such as the main ideas, secondary ideas, and supporting details 

(facts, examples, names, events, places, dates, and so forth).  The 

student’s score in the literal questions on the Reading 

Comprehension Achievement Test is considered to be an indicator 

of this achievement.  

TEACHING STRATEGIES 

Traditional Teaching Model 

The control group in this study was exposed to common 

processes used by instructors in programs for English as a foreign 

language in which key terms are defined, the instructor and 

students read material and meaning is discussed.  Major attention is 
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in this study and have important implications for other Saudi 

teachers who teach reading comprehension. 

RESEARCH QUESTIONS 

The problem addressed in this study was to investigate the 

effect of systematic instruction in RTAM for students with 

different learning styles at IMISU.  The students were enrolled in 

classes for English as a Foreign Language (EFL) in the Preparatory 

Year.  The effects of the teaching model were considered for all 

students and for those with Deep Processing and Elaborative 

learning styles, with consideration given to both literal and 

inferential reading comprehension. This was done to consider 

possible interactive effects for those with different learning styles 

for both direct and inferential learning. 

The study addressed the following research questions: 

1- Are there any statistically significant differences between 

EFL Saudi Preparatory Year students’ literal and inferential reading 

comprehension achievements that can be attributed to the teaching 

strategies involved in RTAM compared with traditional EFL 

teaching methods? 

2- Are there any statistically significant differences between 

EFL Saudi Preparatory Year students’ literal and inferential reading 

comprehension achievements that can be accounted for by their 

learning styles, i.e. deep processing or elaborative processing? 

3- Are there any statistically significant differences between 

EFL Saudi Preparatory Year students’ literal and inferential reading 

comprehension attributable to interaction between the teaching 

method used and the students’ learning styles?   
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Variations between students in cognitive style are expected to 

affect the level of understanding that they achieve and the extent to 

which they focus on explicit statements of specific information or 

inferences and interpretations that may or may not have been 

intended by a writer.

While these processes are interrelated and interactive, the 

immediate goal in reading and the processes exercised by the 

reader are likely to be affected by both the reader’s cognitive style 

and by training in processes for studying text material. 

An extensive body of research has been carried out by a number 

of researchers to identify learning styles and their impact on 

comprehension and learning, and to develop instruments that can 

be used to categorize the learning style of individual readers (eg. 

Schmeck et al (1977), Schmeck, (1982),Weinstein et al, (1988). 

  Following a review of the above material, this study has used 

the Inventory of Learning Processes Questionnaire (ILPQ) 

developed by Al-Hijawi (1998) to identify styles used by subjects 

in this study, classifying them as using Deep Processing or 

Elaborative Styles. 

SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The significance of the current study is twofold. First, the results 

should improve the effectiveness of instruction and students’ 

capacity for reading comprehension. In addition, the study should 

assist the instructors in meeting their desire to find the most 

effective models for improving students reading comprehension. 

The findings  on the use of the RTAM, and the experience in the 

use of those techniques are important for the teachers who took part 



107

activity in the reading classroom. Recent research indicates that 

readers’ becoming more aware of what they do when they read and 

becoming conscious of their own reading processes is a powerful 

tool for improving reading efficiency (Tancock, 1994). To become 

better readers, students need to become aware of how they read and 

what they could do to improve their comprehension.  

Reading comprehension models in which teachers and students 

collaborate in an active, on-going pursuit of meaning are effective. 

Traditional classroom practice in which students may read aloud or 

privately but without discussion of strategies for enhancing 

comprehension do not supply students with the necessary reading 

comprehension skills. However instructional models that explicitly 

present reading skills and strategies and involve students in some 

tasks where they practice these skills have generally been found to 

be beneficial to reading comprehension (Almanza, 1997; Richeck, 

1987).

 There is a further element that needs to be considered in 

arguing for explicit attention in classrooms to processes for 

deriving meaning and enhancing comprehension.  The key to 

effective comprehension is establishing links between existing 

knowledge and new information.  However there is extensive 

research on differences in cognitive style between learners and the 

process of developing linkages is likely to be affected by the 

different cognitive styles of different students. A preliminary step 

that teachers should undertake is to identify their students’ learning 

styles and strategies and in classroom discussions these variations 

should be considered. This will help individual students to employ 

the most effective reading models for themselves.  
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structure.  Comprehension crucially depends on that individual’s 

having acquired a body of information on the subject dealt with in 

the new information—that is, an adequate amount of background 

information (Santa, 2000: 4–5).   

              Comprehension is the main goal of the reading process. 

For comprehension to be constructive, active, and of value, it must 

involve interaction between reader and text (Allen, 2003; Stuaffer, 

1969).  Readers should become aware of themselves as readers, 

including their reading skills and strategies, their assumptions 

about a text, their participation in the interaction between the text 

and themselves, and new information or ideas that they may never 

have considered before. Self-reflection is central to learning. It is a 

first step to individuals becoming more conscious and aware of 

themselves as readers and learners. 

Comprehension is a process based on constructing meaning and 

requires active involvement as readers integrate and organize 

information from text and connect it with what they already know. 

Good readers can integrate and organize information, and have 

developed reading strategies to comprehend and learn, while poor 

readers may experience problems with prior knowledge or have 

difficulty with cognitive skills involved in integrating and 

organizing information.  They may also lack knowledge about 

reading strategies or be unaware of techniques they could adopt to 

improve comprehension of new material. 

Because the reading process is an individual process that takes 

place inside the reader’s mind, moving it into the public arena of 

the classroom in order to monitor, analyze, discuss, and modify can 

be difficult. For this reason, public discussion about reading and 

study processes is being increasingly recognized as an important 
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INTRODUCTION

Preparatory year studies at Al Imam Mohammed Ibn Saud 

Islamic University (IMSIU) are designed to provide students with 

the skills and abilities needed for successful completion of their 

university program. Preparation in English is particularly important 

for students entering programs that will be taught in this language, 

with reading comprehension being one of the most important skills 

that they will need. 

There is an extensive body of literature dealing with processes 

involved in effective reading for comprehension.  However 

teaching methodology does not always comply with the 

conclusions of that research. This study investigates the effects on 

reading comprehension of the Reading Thinking Activity Model 

(RTAM) compared with results of  traditional modes of teaching.  

The investigation compares the results for direct and inferential 

learning for students with different learning styles.

LITERATURE REVIEW 

Research conducted over the past 25 years has contributed 

different beliefs about reading processes and has led to new 

theories about what is involved and how comprehension can be 

enhanced.

          Reading comprehension is not fundamentally different 

from other kinds of comprehension. The mental tasks involved are 

common to other human cognitive activity. Comprehension of any 

kind depends on interaction with what we already know, which is 

embedded in cognitive structure (Alderson, 2000; Santa, 2000). To 

understand new information from a page of script, we must 

interpret it through relationships with our existing cognitive 
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Abstract:

This study addressed the effects of the Reading, Thinking, Activity Model 

(RTAM) on English language reading comprehension among 105 Saudi students 

studying English as a foreign language in the Preparatory Year Program at Al 

Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University (IMISU). Two levels of 

comprehension were considered, literal comprehension relating to explicit 

information intended to be presented by an author, and inferential 

comprehension relating to implicit and indirect information derived from 

analysis and interpretation of what was written. The effects were examined for 

students with Deep Processing and Elaborative learning styles to consider the 

effects on literal and inferential comprehension for students with these differing 

learning styles. The findings indicated that the RTAM positively affected reading 

comprehension when compared with traditional language teaching methodology 

and there were significant differences for literal and inferential comprehension, 

and for students with deep or elaborative learning styles. For students with deep 

learning style there was no significant difference in literal comprehension but the 

RTAM method led to improvement in inferential comprehension.  For students 

with elaborative learning style there was significant improvement in both literal 

and inferential comprehension.  The greatest impact of the RTAM method was 

for inferential comprehension for students with elaborative learning style.  
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aim at helping them overcome their difficulties and consequently, 

improve their overall performance in reading and writing. 

10. Supportive feedback should be offered throughout 

processes of reading and writing, not only to help students identify 

their weaknesses and ways of overcoming them but also to 

capitalize on their strengths and consequently increase their 

motivation and involvement in reading and writing lessons. 

@      @     @
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between students, both in language and in more general terms. As 

Linder (1991: 68) puts it: “collaborative undertakings of such a 

group can enhance (teachers') insights and understandings, 

acceptance and appreciation of differences (which contribute) 

toward enriching the group experience”.  

5. This in-service training program highlights the benefit for 

personal development of self-directed work in a social context of 

critical dialogue and personal support. This goes in accordance 

with (Newell, 1996) who asserts the impossibility of abstracting a 

teacher's development from his/her context.  

6. Teachers are recommended to adopt interactive, 

communicative strategies and techniques for teaching reading and 

writing. Students should also be offered enough opportunities to 

practice reading and writing on a daily basis for authentic purposes 

(i.e., to describe, narrate, apologize, invite, congratulate, and so on) 

in our EFL classes, paying attention to the fact that reading and 

writing are developmental skills that improve gradually the more 

students read and write and as their linguistic proficiency level 

develops as a whole. 

7. Students should be aware of the criteria according to which 

their reading and writing are evaluated in order to work hard to 

meet these criteria. 

8. Students should become the centre of the learning process 

and should share more responsibilities in their learning. As such, 

they can become more independent and more involved in processes 

of reading and writing. This entails a necessary change in the 

teacher’s role from an authority figure to a facilitator, discussion 

organizer, helper and language adviser. 

9. Students’ common errors in reading and writing should be 

surveyed, discussed and remedied through different exercises that 
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were discussed. In addition, possible suggestions for improvement 

were offered throughout the writing process. In addition, making 

students aware of the criteria according to which their reading and 

writing were evaluated right from the very beginning of the 

treatment enabled them to identify their weaknesses and strengths, 

and as a result work hard to meet these criteria. Finally, ensuring a 

friendly, risk-free, supportive language learning environment in 

which students’ errors in writing were considered as a natural part 

of learning process helped students feel relaxed and become 

motivated and involved in the writing tasks. All these factors were 

reflected in the gradual improvement of students’ performance in 

reading and writing during the implementation of the program and 

in their significant improvement at the end of the program.  

Implications 

1. In-service teachers’ personal theories (about themselves as 

teachers and about the nature of classrooms) develop in a complex, 

evolutionary manner in response to incidents and experiences in 

working life. 

2. Effective in-service teacher training programs require the 

systematic and concerted integration of activities which focus on 

all dimensions of teacher learning. 

3. It is possible to meet both training and development needs 

by providing input on classroom strategies while offering teachers 

self-direction, choice and opportunities for reflection. 

4. In-service teachers’ personal theories change as they are 

either confirmed or challenged by the reactions of others. There 

cannot be a separation between teachers' experiences in their own 

learning, and their approach to their students’ learning. In this case, 

the experience of communication and collaboration between 

teachers enhances their appreciation of the value of communication 
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Furthermore, they offered students a range of vocabulary to be used 

later on in their writing. Besides, the students were able to collect 

necessary ideas and information for writing through reading the 

passages.

In addition, reading and writing skills were taught and practiced 

indirectly in the context of the writing process in which language 

skills were integrated in a natural and supportive way. Thus, the 

students practiced reading before writing as a pre-writing activity, 

during writing in the revising and editing stages, and after writing 

in the publishing stage. Moreover, the students talked about their 

writing and listened to others’ writing throughout the writing 

process. Furthermore, students’ writing skills were stressed and 

emphasized equally throughout the writing process. Hence, 

students focused on the clarity of content and organization of ideas 

in the initial stages of writing i.e. (drafting and revising). Then, in 

the later stage of editing , they focused on matters of form of their 

writing (i.e., grammar and mechanics). 

There is evidence that providing supportive feedback throughout 

the writing process is highly effective. For example, focusing on 

reading and writing as means of communicating one’s ideas, 

information, viewpoints and feelings – rather than language tasks 

through which students received marks and grades – increased 

students’ involvement and motivation. As a result, the students’ 

ability to use vocabulary items and write coherent, well- developed 

pieces increased. In addition, offering the students enough guiding 

points after each reading and writing task enabled them to form 

clear outlines of the reading and writing topics and develop better, 

well-developed content of each written piece.  

Through this constructive feedback, the students’ strengths in 

writing were highlighted and appreciated and their weaknesses 
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According to table (4), t = 72.44. This indicates that there are 

statistically significant differences at 0.01 between the mean scores 

of the experimental group on the pre-test and the post-test in favor 

of the post-test scores. In addition, the estimated effect size value 

(11.26) shown in table (4) indicated that the treatment had a large 

effect on the experimental group students’ performance in reading 

and writing on the post-test as compared to their performance on 

the pre-test. 

The above results revealed that the proposed techniques and 

strategies adopted by the trained teachers were effective in 

developing the experimental group students’ performance in 

reading and writing. This progress might be attributed to several 

factors. One of the prominent factors lies in the teaching techniques 

and strategies adopted throughout the implementation of the 

program. These teaching techniques and strategies gave students 

the opportunity to depend on themselves as far as possible and to 

share responsibility in their learning. Moreover, they entailed a 

necessary change in the teacher’s role from an authority figure to a 

discussion organizer, a guide and a facilitator, who does not impose 

his viewpoints on the students and who was ready to offer help 

when necessary. This enabled students a lot to share their 

viewpoints, benefit from each other, become active participants in 

their learning and become more independent. These results are 

consistent with the results of other studies such as the studies of 

Weiss (1992), Hamilton (1992), Galleco (1993), Singh & De 

Sarkar (1994), Mattar (1998) and Khater (2002). 

For example, reading activities and tasks were very motivating 

and effective and offered the students a good opportunity to see 

how a main idea was developed throughout a passage and how 

vocabulary items meant in the context of the reading passage. 
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sure that the results obtained from the t- test were reliable and to 

measure the effectiveness of the proposed strategies and 

techniques, its effect size on the students’ performance was 

calculated according to the following formula suggested by Dunlap 

(1994). The referential framework for identifying the effect size of 

t- values is as follows: (a) the effect size is small when its value 

ranges from 0.2 to 0.5; (b) the effect size is medium when its value 

ranges from 0.5 to 0.8; and (c) the effect size is large when its value 

is 0.8 or more. 

As shown in table (3), the calculated effect size value of the 

proposed teaching strategies and techniques on the experimental 

group students’ performance in reading and writing was (1.64). 

Therefore, it can be said that the proposed teaching strategies and 

techniques had a large effect on the experimental group students’ 

performance in reading and writing on the post-test as compared to 

that of the control group students receiving regular instruction. 

To determine the relative extent of change fostered by the 

implementation of the teaching strategies and techniques on the 

experimental group students, a t- test for paired samples was used. 

This t- test aimed at comparing the reading and writing 

performance of the experimental group on the pre-test and the post-

test, see table (4). 

Table 4 

t-test results comparing the pre-test vs. the post-test in the mean 

scores of the experimental group 

Test N M S.D. t value Significance level 
Effect

Size 

Post-test 
78.3

5
6.091 .000 

11.26

Pre-test 

51
52.5

4
6.754

72.44
significant at 0.01 

level 

Large
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t-test results of the pre-test for the learning of the experimental 

and control groups 

Group N M S.D. t value Significance level 

Experimental 51 52.54 6.754 

Control 49 50.89 6.411 

.467
Not significant at 

0.05 level 

According to the above table, t-test value =.467, which is not 

statistically significant at 0.01 level of confidence. This indicates 

that there are no statistically significant differences between the 

mean scores of the control and experimental groups in their 

performance in reading and writing. This means that the two 

groups were approximately at the same level at the beginning of the 

experiment. 

In addition, the t-test for independent samples was used to find 

if there were statistically significant differences between the 

experimental group and the control group on the post-test in their 

performance in reading and writing, see table (3). 

Table 3 

t-test results of the post-test for the experimental and control 

groups’ learning 

Group N M S.D. t value 
Significance 

level 

Effect

Size 

Experimenta

l
51 78.35 6.091 .000 

1.64

Control 49 62.77 6.660 

9.14
significant at 

0.01 level 

Large

According to the above table, t-test value = 9.14. This indicates 

that there are statistically significant differences at 0.01 between 

the mean scores of the experimental group and the control group in 

favor of the experimental group on the post-test in their 

performance in reading and writing. Moreover, in order to make 
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Overall remarks on the current in-service teacher training 

program  

The adoption of action research indicated the researchers' 

purpose to identify practical classroom issues; and to affirm and 

value the role of teachers in curriculum development. The above 

results suggest that the training program contributed to 

development in the teachers' thinking, However, the nature and 

degree of change varied according to the different starting points 

and concerns of individuals. The benefits of action research lay in 

process (in the form of developing social interactions and 

relationships) as well as product (in the form of identifiable 

changes). As one teacher observed:  

We all feel comfortable with the each other. The fact that we 

worked so closely as a team and learnt to be more specific and 

careful in our teaching was a growing experience. 

These insights confirm the adoption of action research 

framework in the current in-service teacher training program 

design, emphasizing social process in teacher learning. 

B- Statistical analysis related to the effect of the teachers' 

training on the students' learning. 

To control variables prior to implementing the treatment on the 

experimental group students, results of the pre-test were subjected 

to statistical treatment to find whether there were statistically 

significant differences between the experimental group the and 

control group in terms of their performance in reading and writing. 

Therefore, a t-test for independent groups was used to compare the 

mean scores of the two groups. This is indicated in the following 

table.

Table 2 
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researchers negotiated an agreed structure to the training sessions, 

introduced the teachers to new techniques and strategies and 

provided feedback. The researchers also maintained processes of 

teachers' collaborative work and inquiry. Likewise, the researchers 

offered individual discussion and support. In this process, the 

researchers supported discussion and self-questioning and provided 

means of self-assessment. In all these training processes, the 

researchers listened properly while the other person was speaking. 

For this reason, it was helpful for the researchers and the teachers 

occasionally to `reflect back', that is to summaries what the other 

person just said. 

The second phase of the training program was designed to 

provide the support needed during the teachers' experimental 

attempts at implementation. Throughout phase 2, support was 

available to teachers in the form of discussion and classroom visits. 

The researchers used structured observation and evaluation 

instruments to help focus their data collection (Wajnryb, 1993; 

Weir and Roberts, 1994). This goes in accordance with Lewin's 

view on the need for evidence (Lewin, 1946; Kemmis, 1982).

This support enabled discussion in concrete and individual terms 

of the difficulties and successes the teachers met, and also provided 

much-needed encouragement during the difficult phase of going it 

alone. In giving feedback on observed teaching behaviors, the 

researchers provided information to teachers about their progress in 

mastering new teaching skills. In this regard, feedback assisted 

recall, analysis and interpretation of observed teaching behaviors 

and sequences. This entailed allotting specific time for discussing 

and reflecting on activities and tasks with the teachers. It also 

entailed systematic collection and use of information to indicate 

strengths and diagnose weaknesses.
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encouraged directly by means of discussion and reflection tasks. 

Then in phase 2 it was done directly by conducting structured 

classroom observation. 

The role of theory

Explanatory theories (of teaching, methodology, and so on) 

generate a descriptive lexicon, offer explanations of personal 

experience, and can propose departures from routinized practice. 

As such, they contribute to rethinking and personal change (Ur, 

1996). Explanatory theory can contribute to personal theory 

development. In this training program, it was realized through 

readings and lectures, the adoption of a specialist terminology, and 

classroom observation. There was great variation between the 

teachers in the degree of electiveness and conceptual change 

thinking they show. This is explained by personal differences and 

the different career points at which individuals might be when 

attending the course (Huberman, 1989).  

Providing support during change

Teacher change is typically evolutionary and heuristic in nature. 

It seems that most teachers introduce new practices by a step-by 

step trial-and-error approach (Olson and Eaton, 1987). During these 

trials they need support because they are sure to run into 

unpredictable problems, dilemmas and blocks, with attendant self-

doubt and confusion (Fullan, 1982; Eraut, 1994). This is because 

implementing innovation involves entirely new practical problems 

and demands new ways of thinking, not just new ways of acting. 

In the first phase of the training program, support was provided 

through providing input (e.g. lecturing and readings). This was 

accompanied by some processing tasks (e.g., reflective writing) to 

help the teachers personalize new information and construct their 

representations of it. In performing the role of a process leader, the 
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was gradual, drew on a variety of activity types and was introduced 

early and sustained throughout the training program. A further 

point is that reflection activities were used continuously. Reflection 

was demanding, and it was addressed in most training activities of 

the program. Therefore, reflection and stock-taking seemed to be 

the most effective. Learning through reflection was not seen as a 

one-off or short-term process: the researchers tried to initiate 

reflection early in the course, and then worked consistently to 

support individual developments in thinking throughout.  

A key feature of the design was its intention to support the 

individual development of each participating teacher, by means of 

such activities as reflection and discussion, self-directed reading 

and action research. Action research helped teachers meet their new 

responsibilities: to interpret general curricular goals in terms that 

would be meaningful and effective in their own classrooms. Thus, 

the action research experience was intended to develop the thinking 

of each teacher; to encourage their personal syntheses of theory and 

practice; and to make explicit connections between global goals in 

official curriculum documents and their own practice. 

Development in the teachers’ personal theories was partly 

triggered by the experience of dissonance (a discrepancy or 

mismatch of some kind between what was and what teacher 

expected). The discrepancy was between the teachers’ 

interpretation of an incident or activity and that of another person. 

Roberts (1993) states that it is unusual for such enquiry not to 

reveal discrepancies between expectation and reality. 

 Taking stock of current practice was promoted indirectly in 

phase 1 (training sessions) of the program by the teachers 

exchanging experiences and views with each other; and through 

recording their responses to the course by reflective writing. It was 
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Program implementation was collaborative in nature, with 

researchers discussing and revising drafts produced by the 

participating teachers. Thus, the principle of ownership and 

responsibility sharing was replicated in program implementation 

processes. This result receives support from Roberts (1998) that it 

is desirable for working relationships between providers to be 

consistent with the anticipated relationships between them and 

participating teachers.  

The teachers prized discussion with their peers for a number of 

reasons. First, fellow teachers speak the same practical language, 

framed by the realities of the classroom. Then, experience sharing 

brings support, the sense that “I thought I was the only one, but I 

feel a bit better knowing other" have been there too”. The 

formulation and crystallization of personal theories is promoted by 

exposure to colleagues’ perceptions and interpretations, offered 

without an attempt to impose change on the part of researchers. 

This is supported by Fullan's view that social support is an essential 

element in enabling teachers to implement innovations observing 

that:

training approaches ... are effective when they combine 

concrete, teacher-specific training activities, ongoing continuous 

assistance and support during the process of implementation and 

regular meetings with peers and others. Research on 

implementation has demonstrated beyond a shadow of doubt that 

these processes of sustained interaction and staff development are 

crucial regardless of what the change is concerned with (Fullan, 

1982: 67). 

Opportunities for reflection and taking stock

Dialogue and reflection were central activities in the current 

training program. Awareness raising and reflection in this program 
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interpretation and linkage to the teacher's own context of work is 

promoted by activities. Behavior change is supported by 

observation, role-play and structured classroom experiment. The 

element of dialogue is provided in the discussion of readings, and 

in planning for and then debriefing the classroom.  The results 

suggest the following outcomes: a high level of impact upon the 

teachers' classroom practice (including the use of a wider range of 

EFL techniques and less dependence on course books); changed 

attitudes towards students (a more active role of students in 

language learning and a greater awareness of their feelings); and an 

increase in curricular knowledge and terminology.  

Some teachers expressed greater confidence in putting forward 

their own ideas. There are also indications among some of the 

teachers of a more open and reflective disposition towards their 

teaching. One of the teachers commented: 

It was a very good opportunity for reflecting on my own 

teaching. I have started thinking about how I do things and I 

realized I had a lot to learn. Now I think I'm more open to any new 

teaching ideas from other teachers.  

The following categories of training activities proved successful 

in enhancing the teachers’ performance in teaching reading and 

writing.

Discussion and collaborative work 

The teachers attributed their development to the discussions and 

exchanges of experiences they had with fellow teachers. This result 

receives support from Halden (1995). The teachers worked in 

partnership with one another to help organize their own thinking 

and to develop their own theories and practices, dynamically and 

progressively over the program training activities. 
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Pairs Signed-Ranks Test was used. This was to compare their 

teaching performance before and after the training they received. 

Table 1 

Results of Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 

comparing the teaching performance of the teachers on the pre-

observation and the post-observation 

Ranks

 N 
Mean 

Rank

Sum of 

Ranks
Z Sig. 

Positive Ranks  18 a 10.33 221.00 2.94 .000 

Negative 

Ranks
0 b .00 .00   

Ties  0 c     

post-training 

teaching

performance –pre-

training teaching 

performance Total  18     

A total post-observation > total pre-observation  

B total post-observation < total pre-observation 

C total pre-observation = total post-observation 

The above table shows that all ranks were positive, which means 

that the teachers' teaching performance on the post-observation was 

significantly better than their performance on the pre-observation. 

To assign specifically the teachers' registered progress, it was 

found that Z value = 2.94, which is statistically significant at 0.01 

(Z value is the nonparametric equivalent of the paired samples t 

value). This indicates that there are statistically significant 

differences between the teachers' performance on the pre-

observation and their performance on the post-observation in favor 

of the post-observation.

 The training program findings are rich and multilevel ill nature. 

Results clearly indicate significant improvement in the teachers' 

performance during and after the period of the treatment. Access to 

new information is provided by short readings, personalization,
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- provision of inputs on theory and classroom management; 

- experiential learning opportunities; 

- opportunities for peer discussion;

- opportunities for teachers to take stock of their current 

practice and to reflect on the differences between current and new 

practices over an extended period; 

- provision of enabling skills (e.g. self monitoring skills) as 

well as behavioral skills (classroom techniques); 

- the preparation from the outset and throughout the training 

program for the culminating action research project, which required 

the translation of course inputs into the context of each teacher’s 

classroom; and 

- a framework of support for the personalized implementation 

of training; and 

- teachers' control over implementation attempts. 

Results & discussion 

This study aimed mainly at: (1) developing EFL teachers' skills 

of teaching reading and writing and (2) improving their students' 

learning. Therefore, the results are presented in two interrelated 

sections; one section is devoted to the effectiveness of the training 

program in developing the teachers’ skills of teaching reading and 

writing, and the other to the effect of the teachers’ training on their 

students' learning. 

A- Statistical analysis related to the effectiveness of the training 

program in developing the teachers’ skills of teaching reading and 

writing

To determine the relative extent of development in the teachers' 

teaching performance due to implementation of the proposed in-

service training program, the nonparametric Wilcoxon Matched-
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- involvement of the teachers at each stage as a prerequisite 

for change;

- the teachers taking responsibility for change and for the 

monitoring of the change;

- an emphasis on group processes and group decision-making 

at each stage in order to clarify problems and to commit the 

teachers to action; and 

- a role for the researchers as group facilitators and as 

theorists, working in dialogue with the teachers. 

The following principles are proposed for the current in-service 

teacher training program (Burns, 1998; Farrell, 2007; McNiff, 

1988; Rainey, 2000; Roberts, 1998) 

- Teaching requires the orchestration of different types of 

knowledge.

- Teachers' needs and personal theories vary. 

- Teachers need a sense of autonomy and control in changing 

their practice. 

- Teachers need support during change. 

- Self-awareness (uncovering personal theories) is a 

prerequisite to change in established patterns of perception and 

behavior.

- The development of trusting and collaborative relations 

with others supports change. 

- Teachers introduce change on a trial-and-error basis. 

- Teachers need opportunities for private reflection needed, 

on new ideas, on personal experiences, and on their links to, one's 

beliefs and past. 

- Dialogue is an essential part of change. 

The following activities were followed in applying the current 

in-service EFL teacher training program: 
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multiple-choice and open-ended questions included in the test were 

closed.

Test instructions: 

Test instructions were clearly stated, sometimes in Arabic, to 

make sure that the students understood what was required in each 

item. In addition, the students were given the following 

instructions: 

- Do not ask questions while you are taking the test. 

- Answer all questions in your answer sheet. For multiple-

choice questions, mark or underline the letter that corresponds to 

the correct answer 'a', 'b', 'c' or 'd'; for open-ended questions, write 

down the correct form in the empty space. 

- Do not waste time thinking about the answers you do not 

know, but leave them to the end of the test. 

C- The Training Program: 

Aim of the training program: 

The current in-service training program aimed at training a 

sample of EFL teachers at IMSIU in the light of the proposed 

strategies and techniques of teaching reading and writing and the 

action research pedagogy to language teacher training. This was 

crystallized in enabling the teachers to teach reading and writing in 

meaningful and communicative contexts. 

Principles and activities of the training program: 

The model of action research applied to the current teacher 

training program derives from Lewin's original formulation (e.g. 

McNiff, 1988; Nunan, 1989; Elliott, 1991). Accordingly, the 

following elements constitute the current in-service training 

program: 

- a problem of real meaning to all the teachers;  

- their commitment to its resolution;  
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1 + R

students were neither included in the experimental group nor in the 

control group. Then, the test was administered one more time after 

two weeks to the same 25 students. Then, the Pearson correlation 

coefficient between the test/re-test results was calculated. Hence, 

the reliability coefficient was estimated using the following 

formula: 

RAA =        2R

Where:  RAA = the reliability coefficient 

        R = The correlation coefficient between the test/re-test 

results

The reliability coefficient was 0.91, which is relatively high. 

Therefore, the test could be considered a reliable one for the 

purpose of the current study. 

Time and instructions of test administration: 

Test time: 

After estimating the suitable time for taking the reading and 

writing test based on results of the pilot study, the pre-test was 

administered to the experimental and control groups in the normal 

classroom situation so that students’ performance would be normal. 

It was administered at the start of the second semester of the 

university academic year 1430-1431. Time allotted for the test was 

100 minutes. The post-test was administered at the end of the 

second semester of the university academic year 1430-1431. Post-

test conditions were relatively the same as those of the pre-test in 

terms of place and time. 

Scoring the test: 

The students' answers on the pre-post test were hand-scored by 

the researchers. The test did not require raters because both 
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Number of students

Range of possible item score

questions and were above 0.50 for open-ended questions. Such 

results were satisfactory enough to accept all the test items in terms 

of item difficulty since they were neither too easy nor unreasonably 

difficult. This is due to the fact that item difficulty that ranges from 

0.30 to 0.70 is usually considered acceptable for multiple-choice 

items (Brown: 1996, p.70) and item difficulty of 0.50 or more is 

considered suitable for open-ended items (Rust and Golombok, 

1989, p. 237). 

Item Discrimination: 

The following formula was utilized to determine item 

discrimination for multiple-choice questions; each item took either 

1 or 0: 

Discrimination =       10 correct high – 10 correct low

                                               (Nitko: 2001, 

p.321)

As for open-ended questions, item discrimination was calculated 

according to the following formula: 

P=     Average score of the upper group on the item - average 

score of the lower group on the item 

   

 (Nitko: 2001, p.321) 

According to the previous two formulas, questions showing 

negative or low discrimination below 0.30 should be discarded 

from the test. In addition, item discrimination that is 0.40 or more 

indicates very good discrimination ability. Therefore, all the test 

questions were accepted as their discrimination level ranged from 

0.48 to 0.76. 

Reliability of the test: 

In order to establish the reliability of the test, it was 

administered to a randomly selected group of 25 students. Those 
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Number of students taking the test

Possible item score range

results, including item difficulty and item discrimination. 

Therefore, 25 students were selected for the pilot study. These 

students were randomly selected from level one students of College 

of Languages and Translation, IMSIU. Students of the pilot study 

belonged neither to the experimental group nor to the control 

group. They were excluded from the whole treatment. 

Results of the pilot study: 

Test time: 

It was estimated that two classroom periods (100 minutes) 

would provide ample time for the students to read the test questions 

and write their answers. No one needed an extension of time to 

complete the test. This time was estimated in the following way: 

The time taken by the fastest student + the time taken by the 

slowest student 

                                                              2 

50 + 110  = 80 minutes 

Item Difficulty:

The following formula was used to determine item difficulty for 

multiple-choice questions; each item took either 1 or 0: 

IF =         Number of students answering correctly

                                            (Nitko: 2001, 

p. 323) 

As for open-ended questions (each item took either 1 or 0), item 

difficulty was calculated according to the following formula: 

P =     Average score for an item 

         

 (Nitko: 2001, p. 323) 

Through utilizing the previous two formulas, it was found that 

item difficulty ranged from 0.38 to 0.57 for multiple-choice 

2
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could be attributed to the teaching they received. The pre-test was 

also used as a post-test to investigate the effectiveness of teaching 

in developing the experimental group students’ learning. 

Description of the test: 

The pre-post test was constructed in the light of the following 

sources:

- Reviewing previous studies concerned with language tests, 

especially those tackling the topic of teaching and testing reading 

and writing. 

- Identifying the items to be measured; these were the course 

items included in the students’ textbooks of reading and writing 

during the second semester of the university academic year 1430-

1431.

Validity of the test: 

To measure the test content validity, the first version of the test 

was given to a panel of jury (4 persons) specialized in the field of 

EFL curricula and methods of teaching English to evaluate 

appropriateness of each item. Moreover, they were asked to 

evaluate the test as a whole in terms of: (a) correctness, (b) number 

of items and (c) suitability of the test items to Saudi EFL level one 

students' linguistic level. 

The test proved to be mostly valid as the jury approved most of 

the questions and suggested the following: 

1. Modifying some distractors of multiple choice questions to 

be more comprehensible to the students; and 

2. Modifying some of the questions in terms of words selected 

to be easier for the students to understand. 

Piloting the test: 

The pilot study of the test aimed at (a) determining the suitable 

time to be allotted for the test and (b) obtaining item analysis 
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Observation of the teachers' pre-training teaching performance 

was conducted during the second semester of the university 

academic year 1430-1431. During this period, three raters observed 

the teachers' teaching skills according to the observation checklist. 

Therefore, these raters attended the lessons and observed each 

teacher's performance on the teaching skills of the observation 

checklist. However, they did not write their observations directly in 

the classroom. Rather, they wrote their observations immediately 

after getting out of the classrooms. These procedures were followed 

on purpose in order to provide conditions for a natural classroom 

atmosphere. In other words, the researchers did not want either the 

teachers or their students to feel as if they were being tested which 

might have affected their performance. Similarly, observation of 

the teachers' post-training teaching performance was conducted 

during the second semester of the university academic year 1430-

1431 using the same observation checklist. During this period, the 

raters observed the teachers' teaching skills according to the same 

criteria.

Scoring the Observation Checklist: 

To ensure reliability of the scoring, observation of teachers was 

conducted by three raters during the second semester of the 

university academic year 1430-1431. The raters completed ratings 

blind i.e. unable to see one another's ratings until they were all 

completed (Rowntree and Lockwood, 1994).  

B- The Pre-post Test: 

Purpose of the test: 

The pre-test was administered to the students of both the 

experimental and control groups to make sure they were at the 

same level of performance before starting the experiment; and 

hence the progress achieved by the experimental group students 
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The checklist aimed at: (a) determining the most important 

teaching skills relevant for EFL university teachers; (b) training a 

sample of these teachers in the light of these skills; and (c) 

measuring the improvement in the teachers' teaching performance 

due to the training they received. 

Content of the observation checklist: 

The observation checklist was composed of 6 columns. The first 

column included the teaching skills that are rated according to a 

rating scale containing five alternatives (representing the other five 

columns of the checklist): exceeds expectations, meets 

expectations, needs improvement, unacceptable, not observed. 

Each level was given an estimated value to be scored by the 

researchers. The first level (i.e., exceeds expectations) takes (5); the 

second level (i.e., meets expectations) takes (4); the third level (i.e., 

needs improvement) takes (3); the fourth level (i.e., unacceptable) 

takes (2); and the fifth level (i.e., not observed) takes (1).

Validity of the observation checklist: 

The observation checklist was submitted to a panel of jury (5 

persons) specialized in the field of EFL curricula and methods of 

teaching English to determine the degree of importance of each 

teaching skill. After analyzing the jury responses, it was found out 

that all the proposed teaching skills were agreed upon by almost all 

the jury members; 80 % or more of the jury members agreed on 

each of the teaching skills and the observation checklist as a whole. 

In addition, the jury indicated that the checklist was valid and the 

teaching skills included were clear and adequate. Therefore, no 

modifications were made to the items of the original checklist. 

Administration of the observation checklist: 

Conditions for the pre- and post- administration of the 

observation checklist: 
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Content of the training sessions 

Each module (i.e. reading, writing, and language drills) covered 

two training sessions, with a total of six training sessions. In all 

these three modules, the teachers worked on the review of their 

own pedagogy. Conventional activities were used to convey 

principles, demonstrate language teaching/learning strategies, and 

encourage teachers' reactions (e.g. demonstrations, short lectures, 

directed reading, and workshops). Diary-keeping was an important 

element. The teachers were asked to keep a diary to record personal 

reactions to course activities. Notes taken from diaries were 

brought to sessions for comparison and discussion. Diaries were 

also kept during individual action research data collection in the 

three modules to help discussion. 

This action research design aimed to help each teacher to 

develop a personal realization in terms of his own classroom. It 

served to uncover and develop personal theories, and helped the 

teachers to interpret public theory (explanatory theories or theories 

implicit in materials and curricular guidelines) in the topics of the 

three modules. In this way, the teachers were able to draw on the 

reading they did in the training program. 

Tools of the study 

The researchers employed the following three tools: 

- an observation checklist including a number of teaching 

skills (Appendix A);

- a pre-post test to measure the students’ performance before 

and after the treatment (Appendix B); and  

- a training program for the teachers’ group (Appendix C). 

A- The Observation Checklist: 

Purpose of the observation checklist: 



71

year 1430-1431. Their teaching experience ranged from 6 to 19 

years.

The Students' Group: 

Subjects in the research were level one students of College of 

Languages and Translation at IMSIU. Students in the experimental 

group (51 students) were the students taught by one the trained 

teachers. On the other hand, students in the control group (49 

students) received regular instruction. 

@    @     @
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control group. A pre-post test was given to the two groups before 

and after the treatment. 

The design adopted the view that training objectives and 

working relationships should be consistent. Therefore, the teachers 

were given a voice from the earliest feasible point in order to 

develop the self-esteem to cope with their new responsibilities and 

to begin to uncover their personal theories (Griffiths and Tann, 

1992; Parrott, 1993; Pennington, 1990). 

Procedure:

The current study follows the action research framework. The 

researchers and teachers explored the problem of students’ low 

performance in reading and writing at IMSIU. Then, they reflected 

on their teaching practices by investigating which teaching 

techniques and activities were used in the classroom, and the types 

of interaction and language use they generated. Next, they chose 

appropriate procedures for collecting data through readings, 

lecturing, discussion, and reflection, evaluation, and other training 

activities. The researchers and teachers then gathered the data and 

analyzed the information to identify patterns and interpret the 

findings. After implementing the action plan, the researchers 

explored the impact of the treatment on the students’ performance. 

Through these processes that included planning, observing, 

analyzing, acting, and reviewing, the teachers learned a great deal 

about the nature of classroom teaching and learning and also 

acquired useful classroom investigation skills. 

Subjects:

The Teachers' Group: 

Subjects in the current research were 18 EFL university teachers 

at IMSIU during the second semester of the university academic 
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– to develop the teaching performance of EFL university teachers 

and to measure its effect on their students’ learning at IMSIU? 

2. How far would a training program – based on action 

research – be effective in developing the teachers’ skills of teaching 

reading and writing? 

3. How far would training the teachers be effective in 

improving their students' learning? 

Method

Design of the study: 

As the present study attempted to develop the teaching skills of 

EFL university teachers and to investigate its effect on improving 

their students' learning, two designs were adopted, one for each 

group of subjects. 

The teachers' group: 

A pre-post test design with a non-equivalent control group was 

employed. A pre-post observation checklist (Appendix A) was 

designed and used to measure the teachers' teaching performance 

before and after implementing the training program. 

The students' group: 

The quasi-experimental design called the non-equivalent group 

design was employed. This design is identical to the pre-post test 

control group/experimental group design in all aspects except that 

intact groups rather than randomly assigned ones are used, creating 

a control problem in terms of selection bias. This makes the use of 

a pre-test necessary for this particular design. Four intact classes 

were randomly selected; two classes (51 students) taught through 

the proposed teaching strategies and techniques for teaching 

reading and writing to represent the experimental group and two 

classes (49 students) receiving regular instruction to represent the 
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programs for developing the teaching skills of university EFL 

teachers in general and teaching reading and writing in particular 

are lacking. Secondly, there is a wide gap between theory and 

practice, i.e. between the curriculum orientations on one hand and 

the learning materials used and the actual day-to-day classroom 

teaching practices on the other. Specifically, teaching reading and 

writing to university students aims at developing their ability to 

communicate in English. In reality, teachers still adopt the 

traditional, product- oriented approaches to teaching reading and 

writing.  In addition, teachers depend on mechanical, 

uncontextualized drills and activities. Moreover, students are 

required to apply memorized words and sentences in contexts void 

of communication and interaction. Through the researchers’ 

observation of some university EFL classrooms, it was found 

students remained passive all the time and were not required to 

participate except in answering teachers’ previously prepared 

exercises.

To provide a solution to this problem, the current study aims at 

training a sample of EFL teachers at IMSIU in the light of 

interactive and communicative teaching strategies and techniques 

and the action research pedagogy to language teacher education. 

This was crystallized in enabling the teachers to teach reading and 

writing in meaningful and communicative contexts. As such, this 

study aims at answering the following main question: "What is the 

effectiveness of an in-service training program for developing the 

teaching performance of EFL teachers and its effect on their 

students’ learning at IMSIU?” 

Three sub-questions were derived from this question: 

1. What are the principles of an in-service training program – 

designed in the light of action research pedagogy to teacher training 
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As such, teachers who engage in reflective practice through 

action research can develop a deeper understanding of their 

teaching, assess their professional growth, develop informed 

decision-making skills, and become proactive and confident in their 

teaching. Professional development through reflective practice can 

be seen as an opportunity to enter a process of “mental growth 

spurred from within” (Feiman-Namser & Floden, 1986, p. 523), 

where teachers are supported in seeking their own growth. 

Aim & objectives 

This study attempts to investigate the effectiveness of an in-

service training program for developing the teaching performance 

of EFL teachers and its effect on their students’ learning at IMSIU. 

It addresses the essential principles for building an in-service 

training program to provide EFL teachers with skills of teaching 

reading and writing. The current training program – based on 

action research – aims to:  

1. develop EFL teachers’ knowledge of methodology related 

to skills of teaching reading and writing; 

2. develop their personal theories of teaching and learning by 

exploiting individual and collective experience 

3. encourage their personal syntheses of theory and practice; 

4. enable reflection, discussion and evaluation; 

5. encourage EFL teachers to apply program training 

experiences to their own teaching practice; and to 

6. develop teachers' ability to make informed and principled 

professional decisions related to skills of teaching reading and 

writing.

Research problem & questions 

Based on the researchers’ experience as EFL instructors at 

IMSIU, some observations were made. Firstly, in-service training 
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helped them communicate with their students more effectively. The 

researchers pointed out that the more successful graduate students 

had previous experience with journaling and field research 

techniques, whereas the less successful students had difficulty 

adjusting to the cyclical and reflective nature of action research. 

The researchers conducted follow-up interviews with 6 TAs who 

held teaching positions in the subsequent semester in order to 

determine if they were using any of the action research techniques 

or concepts they had learned. They reported that the TAs did not 

carry out formal action research projects or participate in peer 

collaboration activities, such as peer observations, in the 

subsequent semester. However, the TAs expressed interest in 

carrying out future action research projects if their departments 

could formally allocate time and resources for their projects. The 

researchers concluded that further curricular innovation may be 

necessary to identify effective ways of implementing action 

research so that graduate students sustain their interest and 

involvement in research. 

Mcdonough (2006) conducted a small-scale study to investigate 

whether carrying out action research as part of a graduate seminar 

affected the professional development of graduate TAs who were 

teaching in foreign and second language departments. Insights into 

the TAs' professional development were gained through a 

qualitative analysis of their professional journals, reflective essays, 

action research reports, and oral and written feedback. The findings 

indicated that the TAs gained a broader understanding of research, 

developed an appreciation for peer collaboration, and adopted new 

L2 teaching practices. Suggestions for L2 teacher educators with an 

interest in incorporating action research into their graduate degree 

programs are offered. 
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with a planning stage during which the teachers, working in pairs, 

planned an action research project by identifying a problem, 

designing and piloting data collection instruments, formulating 

possible solutions to the problem, and deciding how to collect data 

that could assess the effectiveness of the solutions. The teachers 

were not required to carry out the projects in the following 

semester, but most of them voluntarily implemented their research 

plans. The researchers reported that the teachers who implemented 

their projects demonstrated greater willingness to try new activities 

and techniques, improved research skills, heightened sensitivity to 

classroom dynamics, and more varied use of classroom materials 

than did teachers who did not carry out their projects. 

Crookes and Chandler (2001) described the introduction of an 

action research component into an existing L2 teaching methods 

course for graduate students enrolled in a master's program in 

European Languages and Literature (N = 13) at the University of 

Hawai'i. Most of the graduate students were teaching assistants 

(TAs) assigned to first-year Spanish or German classes, but 2 

students without teaching appointments practiced teaching in a 

Spanish class taught by one of the researchers. Reading materials 

and lectures about action research were added to the course 

syllabus, and the students carried out collaborative research 

projects that investigated topics relevant to their L2 teaching 

assignments. The graduate students collected data through student 

journals, peer observations, questionnaires, and interviews, and 

submitted oral and written reports about their findings. The 

researchers elicited the graduate students' perceptions about the 

course and their action research projects through journals and final 

evaluations. The graduate students reported that the action research 

program overall was beneficial and that using student journals 
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it can also be a collaborative process in which teams of teachers 

from homogenous or heterogeneous backgrounds exchange ideas 

and findings to improve instruction among themselves. An example 

is the Pennsylvania Action Research Network (Kuhne & Weirauch, 

2001), which promotes action research on both the individual and 

team levels. Wallace (1991) maintains that action research can have 

a “specific and immediate outcome which can be directly related to 

practice in the teacher’s own context” and is “an extension of the 

normal reflective practice of many teachers, but it is slightly more 

rigorous and might conceivably lead to more effective outcomes” 

(pp. 56-57).

L2 teacher educators recognize the benefits teachers may gain 

by doing action research. Several studies have examined the effect 

of doing action research on the professional development of L2 

student teachers during a required post coursework teaching year, 

or in-service L2 teachers working in schools and colleges 

(Cormany, Maynor, & Kalnin, 2005; Moreira, Vieira, & Marques, 

1999; Smith, 2005).  

Some studies examined the effectiveness of integrating an action 

research component into the graduate degree programs in L2 and 

foreign language (FL) departments. For example, Thorne and 

Qiang (1996) described the integration of an action research 

component into a master's program in English for EFL teachers at 

Beijing Normal University. The action research training program 

ran parallel to the methods course and teaching practice 

components of the curriculum, which were offered throughout the 

second year of the program. During the first semester, the teachers 

were introduced to action research, data collection, and analysis 

techniques through compulsory workshops, seminars, discussions, 

and hands-on data analysis activities. The first semester concluded 
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Action research is generally conducted by groups of practicing 

teachers, who are valuable sources of knowledge regarding their 

own classroom situations. Change can be implemented readily 

because the participating teachers will find the results of their 

research credible and valid for their needs. Bailey (2001) describes 

action research among language teachers as “an approach to 

collecting and interpreting data which involves a clear, repeated 

cycle of procedures” (p.490). Farrell (2007, p.67) suggests the 

following cycle that teachers can use for action research projects: 

1. identify an issue; 

2. review the literature on the issue and ask questions to 

narrow the focus; 

3. choose data to be collected and a method of data collection; 

4. collect, analyze, and interpret the data selected; and 

5. develop, implement, and monitor an action plan. 

Action research typically focuses on questions that emerge from 

a teacher's immediate classroom situation (Crookes, 1993). It is 

often teacher defined and directed (Auerbach, 1994). Therefore, 

action research has been regarded favorably because it can help 

teachers develop in-depth perspectives about the process of 

teaching and learning (Lacorte & Krastel, 2002). 

Action research is an approach for EFL teachers to incorporate 

reflective practice into their teaching. It involves investigation of 

the values held and the practices engaged in while carrying out an 

activity – in this case, teaching (McFee, 1993; Quigley & Kuhne, 

1997). As McFee points out, “It is research into a particular kind of 

practice … in which there is a craft-knowledge … based on a 

particular model of knowledge and research with action as an 

outcome … This knowledge is practical knowledge” (p. 178). 

Although educators may engage in action research independently, 



62

An in-service training program for developing the teaching performance of EFL teachers and its 

effect on their students’ learning at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Dr. Muhammad Bin Ibrahim Al-Ahaydib - Dr. Rafik Ahmed AbdelMoati Mohamed 

cited in Hodgkinson 1957:138) ideas about progressive education, 

but the term originated in the 1940s with Lewin (1946), who 

considered it an alternative to positivistic research. The teachers 

learn from action research by means of concrete evidence as to the 

effect of their actions. As Kernmis (1982) put it: 

If we cannot judge whether an action has led forward or 

backward, if we have no criteria for evaluating the relation between 

effort and achievement, there is nothing to prevent us from coming 

to the wrong conclusions and encouraging the wrong work habits. 

Realistic fact-finding and evaluation is a prerequisite for any 

learning. (p. 40) 

To Lewin (1946), systematic collection of classroom data is a 

key feature of curriculum inquiry. The initial conception of action 

research emphasized its potential to empower and emancipate 

participants through cycles of reform based on reflection and 

action. However, more recent approaches to action research have 

emphasized its contribution to an individual teacher's professional 

self-development rather than its potential to initiate large-scale 

reform (Burns, 1998; Rainey, 2000). Although definitions of action 

research vary, there are some typical features associated with it, 

which were summarized by Burns (1998) as follows: 

1. Action research is contextual, small-scale and localized – it 

identifies and investigates problems within a specific situation. 

2. It is evaluative and reflective as it aims to bring about 

change and improvement in practice. 

3. It is participatory as it provides for collaborative 

investigation by teams of colleagues, practitioners and researchers. 

4. Changes in practice are based on the collection of 

information or data which provides the impetus for change (p. 30). 
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building an in-service training program to provide EFL teachers 

with the teaching skills required to teach reading and writing 

effectively.

This study portrays an in-service EFL teacher training program 

in response to a perceived gap in teachers’ performance in teaching 

reading and writing. Accordingly, action research is employed to 

empower each teacher to reconstruct his awareness of himself and 

his own beliefs, and personalizes program inputs. The social 

dimension of personal change lies in awareness of the relationship 

between practice and context; critical dialogue and supportive 

relationships; and activities which integrate the private and social 

dimensions of learning. It also suggests a denotation of reflection, 

which would include the dimensions of self-awareness and 

awareness of one's social landscape.  

Literature review 

Professional development is the cornerstone of teacher 

professionalism and quality. There is a longstanding recognition in 

the field of language education that teachers must continually 

reshape their knowledge of teaching and learning. This knowledge 

is developed initially in teacher education programs, then becomes 

part of teachers' education throughout their careers through 

reflective practice (Farrell, 2008) that occurs when teachers 

consciously take on the role of reflective practitioner, subject their 

own beliefs about teaching and learning to critical analysis, take 

responsibility for their actions in the classroom, and continue to 

improve their teaching practice. 

One of the effective solutions that teacher educators can employ 

to help teachers bridge the gap between research and their teaching 

is by introducing them to action research. As summarized by 

Rainey (2000), action research was inspired by Dewey's (1929, 
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active and creative responses to the constrains, opportunities and 

dilemmas posed by the immediate contexts of the classroom, noting 

that it is through the culture of the classroom that the wider 

structure of society and the state have their impact (p. 28). 

In the case of in-service EFL teachers’ professional 

development, their perceptions and beliefs are progressively 

reinforced by teaching experience and the ability to assimilate 

training inputs to conform to their existing classroom routines. This 

tendency to assimilate inputs indicates the need to uncover 

teachers’ implicit theories and beliefs in order to make them 

available for conscious review: “While tacit beliefs may be 

characteristic of many things that teachers do, our obligation as 

teacher educators must be to make the tacit explicit” (Shulman, 

1988:33).

Mcdonough (2006) states that the dominant approach to second 

language (L2) teacher education emphasizes reflection as a tool for 

helping teachers develop context-specific, personal theories of L2 

teaching. Accordingly, educators can facilitate reflection by 

involving teachers in action research that can stimulate language 

teachers’ reflection on their beliefs, tacit knowledge, and teaching 

practice; enhance their English-language skills and knowledge of 

methodology; and develop their personal theories of teaching and 

learning by exploiting individual and collective experience 

(Roberts, 1998). 

Action research is now widely used in in-service teacher training 

programs as a means to integrate curriculum development and 

teacher development. In the current in-service EFL teacher training 

program, action research is adopted to develop the teaching 

performance of EFL teachers and to explore its effect on their 

students’ learning at IMSIU. It addresses the essential principles for 
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Introduction 

Teaching is a very public job: it affects the life chances of 

children and adults; it is powerfully affected by the norms and 

expectations of society at large; it is a legitimate concern of a 

whole community of learners, parents, employers, administrators, 

and many others. To be successful in their career, EFL teachers 

develop special knowledge of language systems. They learn to 

present information and to convey new concepts. They know how 

to manage learning activities and can draw on classroom 

experience to give demonstrations and discuss practical issues. 

They develop skills in monitoring learners and fine-tuning 

instruction.

Teacher development is best supported through optimal 

participation by teachers and the relevance of program concerns. 

In-service teacher training is a process not an event – a process of 

role change which involves new knowledge, new skills, new 

behavior, new theories or conceptions and new attitudes (Roberts, 

1998). This view goes in accordance with the social constructivist 

view which indicates the need to supplement conventional 

knowledge bases with that of self and learners: “since every teacher 

and learner is different, teaching is most effective when it is based 

on two kinds of knowledge: knowledge of the students and 

knowledge of oneself” (Pennington, 1990: 135). 

This view is also a key feature of reflective teacher education 

(Pennington, 1990; Richards and Lockhart, 1994). In addition, each 

teacher’s practice and beliefs develop in complex interaction with 

experiences in the classroom. Zeichner, Tabachnick, & Densmore 

(1987) describe this exchange between the person and the group in 

terms of new teachers who use 
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Abstract:

Teacher development is best supported through optimal participation by teachers and 

the relevance of program concerns. Action research is now widely used in in-service 

teacher training programs as a means to integrate curriculum development and teacher 

development. In the current in-service English as a foreign language (EFL) teacher 

training program, action research is adopted to develop the teaching performance of EFL 

teachers and to explore its effect on their students’ learning at Al-Imam Muhammad Ibn 

Saud Islamic University (IMSIU). It addresses the essential principles for building an in-

service training program to provide EFL teachers with the teaching skills required to teach 

reading and writing effectively. Results indicate significant improvement in the teachers' 

performance during and after the treatment. Similarly, the proposed teaching strategies 

and techniques for teaching reading and writing had a large effect on the experimental 

group students’ learning on the post-test as compared to that of the control group students 

receiving regular instruction. It is concluded that action research enabled an evolutionary 

development in teachers' thinking and encouraged their personal syntheses of theory and 

practice. Teachers are recommended to adopt interactive, communicative strategies and 

techniques for teaching reading and writing. And students should be offered enough 

opportunities to practice reading and writing on a daily basis for authentic purposes in 

EFL classes.
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be increased.  This study only investigated the RA abstracts in 

police and security journals.  Other disciplines can also be included 

in a cross�linguistic genre analysis of Arabic and English.  For 

example, there is a need to investigate legal, medical, scientific 

genres in Arabic and find out how they may differ from their 

counterparts in English.   The current study only included written 

discourse analysis. In order to explore more socio�cultural factors 

and reader’s expectations on writing academic RA abstracts, it 

would be helpful to carry out interviews or conduct surveys with 

disciplinary informants and authors in future studies.  Other 

discourse features of police genre such as verb tenses and abstract 

length need to be examined.   Furthermore, this study examined RA 

abstracts.  Other genres of RAs in Arabic such as introduction, 

Method, results and discussion need to be investigated to show 

whether they are compatible with current models of genre analysis, 

and how they are different from or similar to other languages such 

as English.

References  
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conclude that cross-linguistic and cultural factors affected the way 

RA abstracts were written.

The results of this study have important pedagogical 

implications to help Arab postgraduate students and novice 

researchers in police and security sciences with their Arabic and 

English academic writing.  The results obtained from the cross 

linguistic analysis and the specific disciplinary of police and 

security RA abstracts can be used as a guide in helping Arab novice 

researchers realize cross-linguistic and within disciplinary 

variations in terms of the linear sequence of moves and the function 

of each move in the writing of RA abstracts.  This study has shown 

how move-step analysis is a useful analytical tool for 

understanding linguistic and cultural differences in the rhetorical 

structure of RA abstracts.  According to some genre analysts (e.g., 

Cortes, 2004; Swales & Feak, 2009; Vakili & Kashani, 2012), 

explicit teaching of the prototypical rhetorical structure of RA 

abstracts to postgraduate students and novice writers would help 

them notice and recognize these specific features of each move and 

how moves are used in academic writing.   Therefore, acquiring the 

knowledge of the different rhetorical features in English and Arabic 

RA abstracts will help Arab writers realize the expectations from 

their discourse community, and will consequently increase their 

chances for publication and effectively participate in their police 

and security academic discourse communities. 

 Since only 60 RA abstracts were only analyzed and compared 

in the present study, future research should be conducted on a 

bigger corpus.  The number of RA abstracts in each set of data can 
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Conclusion

The current study is a dual contrastive study of RA abstracts in 

police and security sciences, including the contrastive analysis in 

two languages, Arabic and English.  The rhetorical structure of the 

RA abstracts and linguistic features of the moves in the RA 

abstracts were analyzed and compared in both languages.  As 

discussed in the introduction, the majority of contrastive studies in 

genre analysis have focused on the comparison of RA abstracts 

written in English and European language abstracts and in certain 

disciplines, like medicine and linguistics, which have attracted the 

attention of numerous analysts.  Arabic as one of the most widely 

used languages and police and security sciences have seldom been 

involved in such studies.  The results showed that the RA abstracts 

in both languages varied in their use of Swales' moves and did not 

favor one pattern of moves.   However, Move 3 (Steps 1A, B1 and 

2) was found to be obligatory in all RA abstracts.  Move 2 was the 

least move used in these RA abstracts.  The results also showed 

that many of the Arabic RA abstracts employed three of Hyland's 

(2000) moves:  introduction, purpose, and product.   In contrast, 

English RA abstracts had the move sequence of introduction, 

purpose, method, and product.  Most of these RA abstracts omitted 

the conclusion move.  From a disciplinary perspective, the 

preferred move structure in police and security RA abstracts is 

introduction, purpose, method, and product.  Due to the variation in 

the use of moves within the two languages; it is not possible to 
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previous cross-linguistic studies (e.g., Cardarh, 2012; Li, 2011) that 

showed this move to be universally recognized.   However, by 

looking at the journals individually, it is obvious that English 

writers in JASR used this move less frequently (33%) than their 

counterparts in the other journals.

More interestingly, the conclusion move was optional in the 

writing of RA abstracts in both Arabic (26%) and English (23%).  

This result is consistent with several previous studies (e.g., 

Candarh, 2012; Dindaeng, 2009;  Hyland, 2000; Promsin, 2006; 

Pruettipongsit, 2006) that found the conclusion move to be the least 

move used in RA abstracts.   Hyland, for example, found that the 

conclusion move was only employed in 21% of the 800 abstracts 

he investigated, which is close to the percentage assigned to it in 

this study.  However, there is a variation in the use of the 

conclusion move within the two languages.  Authors in the English 

JPCP (33%) and the Arabic JAS (40%) used more conclusion 

moves than the other two journals (13% for the JSR and 6% for the 

JASR).

To summarize this section, it is obvious from the cross-linguistic 

and cultural analysis of the data that Arabic police and security RA 

abstracts have the move structure of introduction- purpose- product 

while English has the move structure of introduction-purpose-

method- product.  From a disciplinary perspective, the preferred 

move structure in police and security RA abstracts is introduction-

purpose- method - product      
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are more concerned with the other three moves (introduction, 

purpose, product).   This is not the case with English writers who 

use the method move as an obligatory step in the RA abstracts 

(76%).  The optionality of the method move in Arabic is 

inconsistent with previous cross-linguistic studies of RA abstracts 

(e.g., Cardarh, 2012; Promsin, 2006; Ren & Li, 2011) which 

reported that the method move is universally recognized regardless 

of language and discipline.

The method move can occur by itself or merge with other moves 

as observed in previous studies (e.g., Li, 2011; Santos, 1996).  In 

this study, the method move was found embedded with the purpose 

move and vice versa in six English abstracts.  This practice was not 

seen in Arabic RA abstracts.  The following examples show this 

behavior in English.

This study examined aspects of the school, community, and 

home adjustment of 58 adolescents between the ages of 13 and 20 

whose mothers were incarcerated. (Trice & Brewster, 2004)  

(JPCP)

. . . Using survey data from a private correctional facility in the 

Midwest, the authors examined the effects of job involvement on 

job stress, job satisfaction, . . . (Lambert et al., 2011)  (JASR)

Interestingly, writers in both languages used the same number 

and percentages of products (66%) suggesting that this move is an 

obligatory one in Arabic and English.  This finding confirms 
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This study aims at investigating the suicide phenomenon in 

prisons.  (Hilal, 2009) (JAS) 

 . . .

) . . .

) ((

Money fraud crimes have become one of the fast growing 

crimes as they keep pace with  cultural advancement and make use 

of advancements in science and technology . . ., and this research 

aims at investigating E-fraud crimes including banking fraud . . . 

(Abdrrrahman, 2011)  (JAS)  

Violence and security on high school campuses are paramount 

issues that many institutional staff and students face in today's 

society. . . . The purpose of this study was to analyze the 

institutional staff and students' perception of school safety 

measures . . . (Sobel, R.  (2012).  (JASR) 

This study examined the reliability of earwitnesses using an 

ecologically realistic experimental set-up.  (Öhman, et. al., 2011) 

(JPCP)

With regard to the method move, the two journals in English 

employed this move more frequently than the two journals in 

Arabic.  Therefore, the method move is not obligatory in Arabic 

RA abstracts (43%).  Arab writers seem to ignore it because they 
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terms of color and homogeneity. This difference may be due to 

different method of preparation, or production from highly variable 

natural sources, and subsequently their subjection to adulteration 

and transformation for trafficking purposes. . . (Mohammed, 2003) 

(JSR)

As the process of globalization marches on, so does the problem 

of global money laundering.  Classified as a crime for less 30 years 

in the United States, money laundering is a common denominator 

for the likes of gangsters, drug dealers, . . . (Seymour, 2008) 

(JASR)

Writers in the four journals used the purpose move more 

frequently in their RA abstracts making it the only obligatory  

move across all journals.  However, English writers used it more 

frequently (90%) than Arabic writers (76%).  Researchers in both 

languages vary in where to put the purpose move.  The majority of 

English researchers (n=19) used the purpose immediately after the 

introduction move.  Only nine researchers opened their abstracts 

with the purpose.  In Arabic, twelve researchers used the purpose 

move immediately after the introduction move, whereas only 

eleven researchers opened their abstracts with the purpose move.  

The following examples in Arabic and English illustrate this 

cultural difference. 

 ) .)  (

(
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was found to be obligatory in police and security journals since its 

occurrence was 60%  in English and 63% in Arabic.  This finding 

is inconsistent with some previous studies in the literature.  For 

example, Li (2011) found that the introduction move occurred less 

frequently in linguistics abstracts in English and Chinese.

Unlike English RA abstracts, five of the Arabic RA abstracts 

were merely "introductions," compared to only one in English.  

This seems to be a cultural feature of Arabic writing.  Some Arab 

writers may view abstracts function as just  introducing their 

research topic without further obligations.  This is explainable since 

writing abstracts is relatively a new practice in Arabic (Alharbi & 

Swales, 2011). The following examples in Arabic and English 

illustrate this cultural tendency. 

  .

) . . .  .)  ((

Heroin is considered the most serious drug causing addiction. 

The addiction of heroin and morphine is responsible for the 

outbreak of numerous infectious diseases which propagate through 

blood or by means of contaminated syringes.  Most of heroin 

abusers prefer injection because of its rapid impact on them. Heroin 

samples are different in their physical and chemical properties; in 
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Table 9. Pattern of occurrence of Hyland’s (2000) moves in 

police and security abstracts 

 Product      

Conclusion

N         %        N        

%

        

         Method 

        N          %

   

Purpose  

  N         

%

   

Introd

uction

N             

%

Journal

5        33         1        6         9        60  13        

86    

11          

73

1. JASR

15      100       5       33        14      93   14       

93

7            

46

2. JPCP 

11       73        6       40         6        40  12        

80

8            

53

3. JAS 

 9        60        2       13        7        46   11        

73

11          

73

4. JSR 

20       66.6      8      

26.6   

20       66.6      6      20 

40       66.6      14    

23.3

        13       43     

        23       76     

        36       60 

    

  23       

76

  27        

90

  50        

83          

19      

63

18      

60

37      

61            

Language

1. Arabic  (Total)   

2. English (Total) 

       Total            

According to Hyland (2000), the introduction move is usually 

used by writers to locate their research by stating current 

knowledge and by providing a justification for conducting the 

research through showing a problem or a gap in previous research.  

In this study, researchers in JASR and JSR used the introduction 

move obligatorily.  In contrast, researchers in JPCP and JAS used 

this move optionally.  Overall, the use of the introduction move 
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and structure.  Unlike RA introduction which is usually long and 

dense in information, an abstract is a brief summary of a whole 

article which gives the reader an exact and concise knowledge of 

the full article, that is, of what the author did, how the author did it, 

what the author found, and what the author concluded (Bhatia, 

1993).

Hyland's (2000) five-move structure 

Hyland's (2000) five-move structure is used in this study 

because it captures the different moves that were suggested in the 

literature (e.g., Bhatia's 1993 four-move model; Santos' 1996; 

Swales & Feak's (2009) five-move models).  Table 9 shows the 

pattern of occurrence of Hyland's five moves in Arabic and English 

police and security RA abstracts.  Though the five rhetorical moves 

identified by Hyland (2000) are commonly used in the selected RA 

abstracts, differences in the way of employing the moves are 

revealed in the data. As illustrated in Table 8, the percentages of 

RA abstracts containing the five rhetorical moves (introduction, 

purpose, method, product, conclusion) vary across journals, 

languages and within discipline. 
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(JASR) where the three moves of Swales were employed (no. 2 and 

3).

  Table 8. English move structure of RA abstracts 

English move structures of RA abstract Abstract 

No. JASR JPCP 

M1(S1)-M1(S3)-M3(1B)-M3(S2) M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M2(1B)-M3(1B)-

M3(1A)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(S2) 

M1(S2)-M2(1C)-M3(1A)-M3(1B) M2(1B)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S2)-M3(1B) M2(S2)-M2(1B)-M3(1A)-

M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M3(1B) M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1B)-M3(S2) M1(S2)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M3(1B) M2(1B)-M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(S3) M1(S2)-M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M2(1C)-M3(1A)-M3(S2) M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M2(1B) M1(S1)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S2)-M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1) M3(1A)-M3(S2) 

M2(1D)-M3(1B) M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M3(1B) M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M3(1A)-M3(S2) 

Overall, the results obtained from Tables 5 and 7 are consistent 

with the findings of some previous studies (e.g., Alotaibi, 2012; 

Dindaeng, 2009; Pezinni, 2000, Promsin, 2006) which reported that 

Swales' (1990) moves were either not all used in RA abstracts or 

not used in the order he suggested.  The reason could be that 

Swales' moves were mainly developed for the analysis of RA 

introductions which greatly differ from abstracts in terms of space 
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where Arabic writers in JSR used the three moves of Swales (no. 8 

and 13). The sequence of the moves and their steps varied greatly 

in Arabic. 

    Table 7. Arabic move structure of RA abstracts

Arabic move structures of RA abstracts Abstract 

No. JAS JSR

M1(S1)-M3(1A)-M3(1B)-

M3(S2)

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M3(S2) M1(S1)-M3(1A)-M3(1B) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M1(S1)-M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S1)-M3(1A)-M3(S2) M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

M1(S2)-M3(1A)-M3(S2) M1(S1)-M3(1A)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M1(S1)-M1(S2) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M1(S1)-M1(S2) 

M3(1A)-M3(S2) M1(S1)-M1(S2)-M3(1A) 

M1(S1)-M3(1B) M3(1A)-M1(S1)-M3(1A)-M3(1B)-

M3(S2)

M1(S1)-M3(1B)-(M3(S2) M3(1A)-M3(S3)-M3(S2) 

M1(S1)-M1(S2) M1(S2) 

M3(1A)-M3(1B) M3(1A)--M3(1B)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M1(S1)-M2(1B)-M3(1A)-M3(S2) 

M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) M1(S1)-M3(1A)-M2(S1C)-M3(1B) 

M1(S2)-M3(1A)-M1(S1)-

M3(1A)-M3(S2)-M3(1A)-

M3(S2)

M1(S1)-M3(1A)-M3(1B)-M3(S2) 

Similarly, Table 8 shows the sequence of moves used by English 

writers.  There was no common sequence of moves in these 

abstracts.  As with Arabic, there were two abstracts in English 
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Table 6. Pattern of occurrence of Swales' (1990) CARs 

model across Arabic and English  

   English             

   N        %

  Arabic  

 N         %

   

Move/Step

M1: Establishing a territory 

   9         30        15        50 1. Claiming centrality and/or 

   5         16.66             6         202. Making topic generalizations 

and/or

   1         3.3              0          0 3. reviewing items of previous 

research 

M2: Establishing a niche 

   0         0  0          0 1A. Counter-claiming or 

   6         20 

   2         6.66 

   1         3.33 

 1          

3.33

 1          

3.33

 0          0 

1B. Indicating a gap or 

 1C. Question raising or 

1D. Continuing a tradition 

M3: Occupying the Niche

   20       66.66 27         90 1A: Outlining purposes or 

   23       76.66 17        

56.66

1B:Anouncing present research 

   21       70 22        

73.33

2. Announcing principle findings 

   1         3.3 1          3.3 3. Indicating research article structure 

In order to determine the preferred Swales' (1990) move 

structure used in both Arabic and English, each RA abstract was 

examined to indentify its move structure. Table 7 summarizes the 

move structures used in both JSR and JAS in Arabic.  There was no 

preferred move structures in Arabic RA abstracts since each journal 

had different move structures.  There were only two instances 
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Swales' (1990) CARS model across Arabic and English 

Table 6 below shows the extent to which Arab and English 

writers employ Swales' (1990) CARs model in their RA abstracts.  

Writers in both languages used Move 1 (Establishing a Territory) 

and Move 2 (Establishing a Niche) less frequently in the RA 

abstracts.  Arab writers employed Steps 1 (50%) and 2 (20%) in 

Move 1 more frequently than their English counterparts.  Arab 

writers seem to use Step 1 to persuade their discourse community 

that their research is significant and well-established.  Writers in 

both languages showed similarity in that they almost avoided using 

Move 2 in their RA abstracts.  However, English writers used Step 

1B more frequently (20%) to show that their research was carried 

out to bridge  a gap in the literature.  With regard to Move 3 

(Occupying the Niche), all the writers in the two languages 

employed the first three steps in Move 1 (1A, 1B and 2) in their RA 

abstracts writing.  However, Arab writers used Step 1B 

(Announcing present research) less frequently (56.66%) than their 

English counterparts (76.66%).  Step 3 (Indicating research article 

structure) was almost avoided by the writers since it was only used 

once in each language.   The realization of Move 3 (Steps 1A, 1B 

and 3) in the RA abstracts in Arabic and English support previous 

cross-linguistic research (e.g., andarh, 2012; Dindaeng, 2009; 

Promsin, 2006) that described these steps as obligatory in RA 

abstracts.     
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. . . First part presents a definition of security . . ., and shows in 

the second part the human being right in security, . . . and devotes 

the third part to crime and the motives to commit it . . . (Eid, 2011)  

(JSR)

At first, it reviews current academic and professional literature 

on technology risks, human risks, and different categorizations of 

cybercrimes and introduces a model for the relationships between 

the risk categories and cybercrime categories. The rest of the paper 

deals with the issue by introducing examples on how technology 

development networks . . . could be utilized to make cyberspace 

more secure.(Eskola, 2012) (JASR) 

In summary, unlike Move 1 and Move 2, Move 3 (Occupying 

the Niche) in Swales' (1990) CARs model was found to be the most 

frequently used move by the writers in the four journals. The first 

three steps in this move (1A, 1B and 2) were obligatory in all 

journals except in the JASR.  The realization of Step 1B and 2 in 

the RA abstracts in this study is consistent with the findings of 

andarh (2012) and Promsin (2006) who found these two steps to be  

commonly used in their corpus.  However,  Step 1A is obligatory in 

this study which is not confirmed by these previous studies.  As for 

Step 3,  almost all researchers avoided using it, confirming 

previous studies (e.g., andarh, 2012; Promsin, 2006) that described 

this step as the least one used in RA abstracts.
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. . .  . . .

 . . .) . . .)  (

(

. . . , the study showed that most of the strategies and plans of 

organizing the society and keeping security . . . were not the subject 

of systematic research . . .  (Abdelmottelp, 2009) (JAS) 

Results revealed that over 70% of offender observations fell into 

four categories: hardened targets, natural surveillance, extended 

guardianship, and formal surveillance. (Cardone & Hayes, 2012) 

(JASR)

No significant differences in correct identification rates were 

found across the target-present sized lineups. In addition, the target 

was likely to “survive” at a comparable rate regardless of lineup 

size. Moreover, there was no significant difference in correct 

rejection rate as a function of lineup size.(Pozzulo, et al., 2010) 

(JCPC)

As for Step 3 (Indicating research article structure), it is rarely 

found in the corpus across the journals and the two languages.  

Only two abstracts indicate the structure of the RA abstracts, one in 

JASR and the other in JSR. These abstracts are illustrated as 

follows. 

. . .  . . .

. . .) . . .

)  ((
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The researcher selected 40 delinquents and 40 students.  He 

presented them to a psychological need test and  an IQ test.  . . (Al 

Faioumi, 2010)  (JAS) 

In this research, 252 college students were asked the level of 

coercive interrogation—levels of pressure up to and including 

torture—that they would approve of in response to various 

scenarios involving criminal offenders and terrorists.(Homant & 

Witkowski, 2011) (JASR) 

A total of 282 participants, distributed over three age-groups (7–

9 vs. 11–13 year olds vs. adults), were exposed to an unfamiliar 

voice for 40 seconds. After a two week delay, they were presented 

with a 7-voice lineup. Half of the participants were exposed to a 

target-present lineup (TP), and the other half to a target-absent 

lineup (TA).(Öhman et al., 2011) (JPCP) 

In this study, Step 2 (Announcing principle findings) in Move 3 

is most frequently used in JPCP (100%), JAS (86%) and JSR 

(60%).  It is not obligatory in JPCP (40%). The following examples 

illustrate the use of this step.    

.)  . . )  ((

The results indicated that there were statistically significant 

differences at 0.5 between the groups average... (Hashim, 2010) 

(JSR)
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) . (

)(

This study attempts to discuss the role of police in tourism 

security . . . (Althafi, 2008)  (JAS) 

The purpose of this article is to analyze Inoculation Theory, . . 

.(Breen & matusitz,2008) (JASR) 

This study examined the reliability of earwitnesses using an 

ecologically realistic experimental set-up.(Öhman et al., 2011) 

(JASR)

Another obligatory step in Move 3 is Step 1B, (Announcing 

present research). This step is frequently used among the RA 

abstracts across the four journals and the two languages.  However, 

Arabic researchers used this move less frequently than the English 

researchers.  Some examples are as follows. 

  . . .) . . .

) ((

A questionnaire including a number of questions  was 

distributed . . . (Alromaih, 2009)  (JSR) 

. . .. . .

) . . .) ((
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 Table 5. Pattern of occurrence of Swales' (1990) move 3 

(Occupying the Niche) 

    JSR              

Total

N       %           N     

%

     JAS 

   N       

%

      JPCP 

    N       

%

   

JASR

  N      

%

Move/Step

Occupying the Niche

 13    86.66       47     

78.33

   14    

93.33

    10     

66.66

10    

66.66

1A: Outlining purposes or 

 8      53.33       40     

66.66

    9     

60

    12     

80

11    

73.33

1B:Anouncing present 

research 

 9        60          43     

71.66

   13    

86.66

    15     

100        

6       

40

2. Announcing principle 

findings

 1       6.66        2       

3.33

    0     0      0      0 1       

6.66

3. Indicating research article 

structure 

According to Swales (1990), Step 1A (Outlining purposes) 

serves as one of the two obligatory elements in Move 3.  In this 

study, the analysis of the results showed that Step 1A is widespread 

in its use among the RA abstracts across the four journals and two 

languages. Arabic writers used this step more frequently than their 

English counterparts. The following examples present this 

phenomenon.  

) . . . .)  ((

This study deals with women trading-in phenomenon. . . (Zodah, 

2010)
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A greater understanding of syberterrorism and its interpersonal 

implications is needed, strategies need to be developed to prevent 

and /or prepare for cyberterorist attacks.  (Breen, 2008)  (JASR) 

To summarize, almost all the writers in the four journals avoided 

using the steps in Move 2 (Establishing a Niche) .  This finding is 

in line with previous research  (e.g., andarh, 2012; Dindaeng, 2009) 

that showed Swales' Move 2 to the least used move in RA abstract.  

A possible interpretation of this is that these steps are usually found 

in the RA introductions, as Swales (1990) himself indicated, 

because they require the use of steps such as 'indicating a gap' and 

'question raising' and the ample space they have when writing the 

RA introductions..

M3: Occupying the Niche 

The last move is Swales' (1990) CARS model is Move 3 

(Occupying the Niche).  Table 5 shows the occurrence of the steps 

of this move across the four journals and two languages.  Overall, 

this move occurs frequently in all journals across the two 

languages, which support the findings of previous studies (e.g., 

Promsin, 2006) which indicated that this move is frequently used 

and obligatory in RA abstracts. 
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accordingly plan security policies. Moreover, the bulk of 

researchers focused their attention on drug addiction on the 

expense of drug circulation and smuggling . . . (Al-Falih, 2010)   

(JSR)

Because correctional staff is such an integral part of corrections, 

understanding job involvement and its impact on correctional 

employees is important, yet it has received little attention in the 

literature.(Breen & matusitz, 2088) (JASR) 

Although eyewitness memory and identification have captured 

substantial research interest in the past decades, an understanding 

of the types and prevalence of errors typically made by 

eyewitnesses is lacking. (Sharps et al., 2009) (JPCP)  

Step 1C (Question raising) was used twice in JASR and once in 

JSR as shown in the following examples. 

. . .  :

 .

) . .) ((

What is the real situation of Saudi vehicular plates numbering 

system from a mathematical perspective?  How do vehicles plates 

in KSA compare to their counterparts abroad? . . .  (Al Awdan, 

2008)  (JSR) 

There was only one example of Step 1D (Continuing a tradition) 

used in JASR as shown below. 
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Candarh, 2012; Dindaeng, 2009, Promsin, 2006).  Table 4 

summarizes the pattern of occurrence of these steps.  

   Table 4. Pattern of occurrence of Swales' (1990) move 2 

(Establishing a Niche)  

JSR             

Total 

N     %      N    %

JAS 

N       

%

JPCP 

N   %

JSAR 

N   %Move/ Step

Establishing a Niche 

0     0         0      0  0       0   0       0 0      0 1A. Counter-claiming or 

1        6.66        7    

11.66 

  0       0  4       

26.66

2      

13.33

1B. Indicating a gap or  

1     6.66     3     5 

0     0       1   1.66

  0       0 

  0       0 

  0      0 

  0      0    

2      

13.33 

1   

6.66 

1C. Question raising or 

1D. Continuing a tradition   

None of the Arabic and English RA abstracts used Step 1A 

(Counter-claiming). Step 1B (Indicating a gap) was used only twice 

in JASR,  four times in JPCP and once in JSR as shown in the 

following examples. 

. . . 

 .

) .) ((

An insight into these studies which investigated this 

phenomenon in the Saudi society show that they used descriptive 

statistics to present data without using it to read the future and 



18

A Cross-Linguistic and Cultural Analysis of Structure Moves in Arabic and English 

Police and Security Research Article Abstracts

Dr.Mohammed Nasser Alhuqbani  

Prior research on the use of alcohol by police officers has shown 

that there are correlations between the officers’ alcohol 

consumption and stress or social relationships within the police 

sub-culture. (Lindsay & Shelley, 2009)  (JPCP) 

The last step in this move is Step 3 (Reviewing items of 

previous research). None of the Arabic RA abstracts in the two 

journals used this step.  There was only one example of this step in 

JASR as shown below.

One school of thought, the consequentialists, finds that there are 

at least some situations, such as the “ticking bomb,” in which some 

level of torture is called for. Others, the deontologists, argue that 

torture is  never justified. They typically maintain that the ticking 

bomb scenario is more myth than reality (Homant, Witkowski, & 

Howell, 2008).     (Witkowski et al., 2011)   (JASR) 

In conclusion, the writers in the four police and security journals 

varied in their use of Swales' (1990) Move 1 (Establishing a 

Territory).   Among the three steps in Move 1, Step 1 (Centrality 

claiming) was the most frequently used one in the four journals.  

The realization of Step 1 by the writers of the RA abstracts in this 

study is consistent with the findings of andarh (2012) who 

concluded that there was a common practice with regard to the use 

of Step 1 in Turkish and English RA abstracts.

M2: Establishing a Niche

With regard to the steps in M2 (Establishing a Niche), the 

overall results showed that Move 2 is the least frequently used in 

RA abstracts.  This is consistent with previous studies (e.g., 
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The current study contributes to what is known about police 

officers' attitudes toward rape.  (Page, 2007). (JPCP) 

With regard to Step 2 (Making topic generalizations), 

researchers used it less  across the two languages and the four 

journals.  Both JASR and JAS used it more frequently (20%) than 

JPCP and JSR (13.33%).  The following examples illustrate the use 

of Step 1 in the four journals. 

) . . .) ((

The exacerbation of this crime, its growing danger, and its 

transformation from a local to a global phenomenon are not only 

due to globalization and the abolition of border. (Al-Adwani, 2011)  

(JSR)

 . .

)  .()(

Community police is considered one of the various forms of 

citizens' cooperation with police in maintaining security and 

keeping order, which represents a new philosophy based on 

providing security services . . .   (Abdulmajeed, 2011)  (JAS) 

Most of the debate surrounding the War on Terrorism has 

focused on human rights abuses, suspensions, or partial 

suspensions of the rule of law and the need for balance between 

human rights and security. (Maras, 2010) (JASR) 
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significant or well-established research area.”  Swales (1990) found 

that an average use of Step 1 in his 158 introductions was less than 

50%.  Overall, the results of this study did not support Swales' 

findings since 66.6% of RA abstracts employed this Step.   

However, RA abstracts across journals tell a different story.  In 

English, JASR used Step 1 more frequently (53.33%) than  JPCP 

which used it less frequently (6.66%).  In Arabic, JAS used Step 1 

more frequently (53.33%) than JSR (46.66%).  The following 

examples illustrate the use of Step 1 in the four journals. 

) . . .

) ((

The problem of  delinquents is one of the dangerous problems 

that face all societies because a delinquent is a destructive tool in 

the society, and that the number of delinquents is increasing 

annually. . . .(Al Faioumi, 2010) (JAS)  

.. . )((

To understand the problem of tires explosion in the Kingdom, 

all factors leading to tires explosion must be studied. . . . (Ratrout, 

2008)  (JSR) 

Shoplifting losses and resulting violence and disruption continue 

to plague retail stores across the globe. (Cardone & Hayes, 2012). 

(JASR)
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Despite the fact that Swales' (1990) CARS model was mainly 

developed to describe the introduction section in RAs, several 

researchers used it to describe the move structure of RA abstracts 

(e.g., Pezzini, 2000; Rashidi & Ghaffarpour, 2010; among others).  

In order to determine whether the move structure of a corpus of 

sixty RA abstracts in Arabic and English in the field of police and 

security sciences is in line with Swales' (1990) CARS model, each 

abstract was completely analyzed for structural patterns of 

organization.

M1:  Establishing a Territory 

The findings of the analysis of Move 1 (Establishing a Territory)

are presented in Table 3 below. 

Table 3. Pattern of occurrence of Swales' (1990) move 1 

(Establishing a Territory) 

   JSR                

Total 

N       %           

N        %

     JAS 

  N       

%

JPCP 

   N       

%

JSAR 

 N       

%

Move/ Step

Establishing a Territory 

 8       53.33     

24       66.66

  7       

46.66 

  1         

6.66 

8      

53.33 

1. Claiming  centrality 

and/or 

 3       20          

10       16.66 

  2       

13.33

  2       

13.33

3         

20

2. Making topic 

generalizations and/or  

 0       0            1    

1.66

  0       

0

  0         

0        

1        

6.66 

3. reviewing items of 

previous research 

According to Swales (1990, p. 144), “centrality claims are 

appeals to the discourse community whereby members are asked to 

accept that the research about to be reported is part of a lively, 
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legal and Islamic legislation topics.  These articles were excluded 

because they were irrelevant to the focus of this current study.  All 

RA abstracts are available online.       

Data analysis and presentation procedures

In this study, the 60 RA abstracts were analyzed and compared 

using two models of move structures: Swales' (1990) CARS model 

Hyland's (2000) five-move model.  These models have been widely 

applied to sections of English research articles, including abstracts. 

Each model was first applied to the English RA abstracts and then 

to the Arabic RA abstracts.   Swales' model was first used to 

identify the rhetorical structure of the English and Arabic RA 

abstracts, followed by Hyland's (2000) model. In order to identify 

the moves and steps in the corpus as precisely as possible, the 

researcher familiarized himself with the two models and used the 

information in Tables 1 and 2 as guidelines.  In addition, he 

reviewed a large number of studies which applied them to RA 

abstracts across disciplines and languages to learn more about the 

ways these moves and steps are identified.  For the purpose of this 

study, the frequency of occurrence of each move and its constituent 

steps were statistically tallied and summed.  Following previous 

studies (e.g., Kanoksilapatham, 2005), a move is considered 

obligatory if its frequency is 60% of the corpus and up in each 

journal and language.  Conversely, if a move occurs less than 60% 

of the corpus, the move is considered optional.   

Results and Discussion  

Swales' (1990) CARS model across police and security 

journals
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1. To what extent is the move structure of the RA abstracts in 

the field of police and security sciences in Arabic and English 

compatible with Swales' (1990) CARS model and Hyland's (2000) 

five-move structure? 

2. Does the move structure of the RA abstracts in Arabic 

police and security research differ from those found in English? 

3. Are there any cultural differences and similarities reflected 

in the Arabic and English police and security RA abstracts? 

Method

Corpus

The corpus consisted of 30 Arabic RA abstracts and 30 English 

RA abstracts in the field of police and security sciences. The 

Arabic RA abstracts are taken from two leading journals in the 

Gulf Cooperation Council (GCC): 15 RA abstracts from the 

Security Research Journal (JSR) in Saudi Arabia, and 15 RA 

abstracts from Al-Fikr Al-Shurti Journal (JAS) published in the 

United Arab of Emirates. These two journals are the most well-

known in the Arab Gulf States, and have been publishing police 

and security articles for more than 15 years.  These two journals are 

peer-reviewed.  The English RA abstracts are taken from the 

Journal of Police and Criminal Psychology (JPCP) and Journal of 

Applied Security Research (JASR), with 15 RA abstracts taken 

from each.   These two journals are published in the United States 

of America.  The selection criterion of these RA abstracts was 

based on the principle of relevancy.  That is, articles which were 

not directly related to police and/or security studies were ruled out.  

For example, the JSR accepts and publishes articles that deal with 
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of certain social sciences such as language sciences and natural 

sciences such as biology. To the best of my knowledge, the RA 

abstracts used in police and security sciences have not been 

included in genre analysis despite the growth in security research in 

the past decade.  Furthermore, as shown in the literature review 

above, RA abstracts produced in English and other languages such 

as Chinese and Persian have been analyzed in several studies.  

Arabic, as one of the most widely used language in the world, has 

seldom been involved in cross linguistic and cultural studies on RA 

abstracts analysis.  Therefore, this study is conducted to fill this gap 

in the literature on genre analysis field by examining the move 

structures of RA abstracts in police and security sciences, and 

across two distinct languages, Arabic and English.

Purpose of the study 

This study analyzed and compared the moves structure of RA 

abstracts in Arabic and English police and security sciences.  This 

investigation (a) described the rhetorical structure of police and 

security abstracts in both Arabic and English; (b) compared the 

consistency of the move structure of the RA abstracts with Swales' 

(1990) CARS model and Hyland's (2000) five-move structure 

model; (c) identified similarities and differences between the 

structures of police and security abstracts written in Arabic and 

English journals; and (d) suggested general implications to help 

new researchers become familiar with the art of writing scientific 

RA abstracts in the field of police and security sciences. 

Research Questions 

The research questions in this study are: 
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moves. Besides, greater difference in move structure was seen 

across languages in chemistry of which Li attributed to the 

diversity in the writers’ disciplinary and linguistic backgrounds.

In a very recent study, Vakili and Kashani (2012) analyzed ten 

Persian and English linguistics abstracts in terms of their moves 

using both Swales’ (1990) CARS model and Hyland’s (2000) 

model. The results showed that while the moves mentioned by 

Hyland (2000) were totally typical to English research articles, 

some significant variations existed in Persian RA abstracts. That is, 

the purpose move and results move were frequently used in the 

abstracts in both languages. But the conclusion move was found 

prominent only in English but not in Persian. 

With regard to Arabic, Alharbi and Swales (2011) examined 28 

Arabic and English paired abstracts dealing with the language 

sciences drawn from three journals. The analysis showed that the 

move structures tended to be simple, often only background 

findings.  Differences between the two languages included greater 

use of rhetorical and metaphorical flourishes in some Arabic texts 

and increased attention to background knowledge in some of the 

English ones. The two authors related their findings to certain 

scholastic traditions in Arabic and to the fact that Arabic journals 

have only recently required articles to be accompanied by abstracts.  

To conclude, genre analysts have broadly employed move 

analysis in identifying the rhetorical structures and variations in RA 

abstracts writing across languages.  The influences of languages on 

RA abstracts' move structure have been explored in quite a few 

studies.  However, most of these studies concern the RA abstracts 
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rhetorical patterns and some moves proposed by Swales were 

found in RA abstracts, but not in the same order.  

Van Bonn and Swales (2007) found that English and French RA 

abstracts in the language sciences followed Swales' (1990) IMRD 

model (introduction-method-results-discussion), but differed in the 

use of linguistic features.  They also found that English authors 

justified their research by answering the question: “why this 

research,” but French authors identified the aim of their research by 

answering the question: “what the research attempts to do” (Van 

Bonn & Swales, 2007, p. 97). 

Ju (2004) identified the move structures of 20 English and 20 

Chinese RA abstracts in language sciences using Swales' (1990) 

IMRD model. The findings showed that English abstracts usually 

had all the four moves in the RA abstracts, but Chinese abstracts 

omitted the introduction and the discussion moves.   

Jiang (2010) investigated the rhetorical structure of English and 

Chinese applied linguistics RA abstracts. The results showed that 

although English abstracts had a more complicated structure and 

more flexible options of steps in Move 3, occupying the niche, no 

significant differences were identified in both macro� and micro� 

structures in the two languages.

Following Hyland's (2000) five-move model, Li (2011) 

identified the rhetorical structure of 40 RA abstracts from two 

languages, English and Chinese and from two disciplines, 

chemistry and linguistics.  The results showed that linguistics RA 

abstracts followed a conventional scheme, but chemistry abstracts 

in the two languages did not exhibit the usual norms in terms of 
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differently across languages and culture.  A review of some of 

these cross-linguistic and cultural studies is given below.

Cross-linguistic and cultural analysis of RA abstracts  

A few studies have investigated the move structures of RA 

abstracts cross�linguistically and culturally.  These studies were 

motivated by the explosion of information and knowledge in the 

academic world in the past two decades.  These studies have shown 

that researchers organize and present their RA abstracts differently 

as a result of the diversity of their language backgrounds and 

cultures  (Li, 2011).  

Within Swales' (1990) CARS model, Martin�Martin (2003) 

compared 160 English and Spanish RA abstracts in the field of 

experimental phonetics and psychology. He found the three moves 

proposed by Swales (1990) are clearly reflected in English 

abstracts.  However, Move 2, Step 1B 'Indicating a gap' 

significantly occurred more in English (41.77%) than in Spanish 

(15%).  Martin Martin concluded that the rhetorical structure of 

scientific discourse is not universal and that the rhetorical variation 

in these RA abstracts results from the relationship between the 

writers and their discourse community. 

In another cross-linguistic study, Pezzini (2003) investigated 18 

RA abstracts in linguistics and translation studies journals, 6 

written in English, 6 in Portuguese and 6 being their translations 

into English. He attempted to verify whether the rhetorical patterns 

of move structures found in RA abstracts coincide with those found 

in Swales' (1990) CARS model.  The results showed that the 
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Table 2. Hyland's (2000) five-move structure for RA 

abstracts

Hyland's

(2000, p. 67) 

five-structure 

move

Function 

Introduction 
 Establishes context of the paper and motivates the 

research or discussion.  

Purpose
In    Indicates purpose, thesis or hypothesis, outlines the 

intention behind the paper. 

Method 
Pr    Provides information on design, procedures, 

assumptions, approach, data, etc. 

Product 
 States main findings or results, the argument, or what was 

accomplished 

Conclusion 
Interprets or extends results beyond scope of paper, draws 

inferences, points to applications or wider implications. 

In this framework, Hyland draws a distinction between the 

abstract’s purpose and introduction because the former has a 

different role from the introduction which provides a justification 

for conducting the research.  Furthermore, he used a product move 

instead of the result move because it can better account for RA 

abstracts from the social science fields, which sometimes include 

not only a statement of empirical results but also a statement of the 

argument (Li, 2011).  

The above-mentioned move structures are common to all 

academic disciplines (Dudley-Evans, 2000).  However, some 

previous studies (e.g., Li, 2011; Martin-Martin, 2003; Vakili & 

Kashani, 2012) suggested that different moves might be used 
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communicative function in a written or spoken discourse." (Swales, 

2004, p. 228).  In contrast, a step is "a lower level text unit than the 

move that provides a detailed perspective on the options open to 

the writer in setting out the moves in the introduction” (Dudley-

Evan, & St. John, 1998, p. 89). 

Despite the fact that Swales (1990) proposed his CARS model 

for RA introductions, other researchers used it to analyze other 

sections in the RA, such as the abstract (e.g., Martin-Martin, 2003; 

Pezzini, 2003; Pho, 2008), the method section (e.g., Lim, 2006),  

the results section (e.g., Yang & Allison, 2004), and the discussion 

section (e.g., Holmes, 2001).    

Influenced by Swales' (1990, 2004) research on move analysis, 

other genre analysts proposed alternative move structures for RA 

abstracts ranging from four-move structure (Bhatia, 1993) to five-

move structure (Hyland, 2000; Santos, 1996; Swales & Feak, 

2009).  For example, Hyland (2000) based his five-move structure 

on his analysis of 800 RA abstracts from various disciplines.  This 

move structure is shown in Table 2.
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Table 1. Swales' (1990) CARS model for RA introductions

Move Examples 

1. Establishing a Territory 

Steps:

1: Claiming Centrality and/or 

2: Making Topic 

Generalizations and/or 

3: Reviewing Items of 

Previous Research 

Step1: The relationship between…has been 

studied by many authors. 

Step2:  The…properties of…are still not 

completely understood. 

Step3:  Chomsky and his co-workers have 

recently…

(Swales,1990, p. 144, 146, 150) 

2. Establishing a Niche 

Steps:

1A: Counter-claiming or 

 1B: Indicating a Gap or 

 1C: Question Raising or 

 1D: Continuing a Tradition 

Step1A: Emphasis has been on…, with scant 

attention given to… 

Step2B: The first group…cannot treat…and is 

limited to… 

Step3C: Both…suffer from the dependency 

on… 

Step4D: A question remains whether… 

   (Swales, 1990, p. 154, 156) 

3. Occupying the Niche 

Steps:

1A: Outlining Purposes or 

 1B: Announcing Present 

Research

 2: Announcing Principal 

Findings 

 3: Indicating Research 

Article Structure 

Step 1A: The aim of the present paper is to 

give… 

Step 1B: The present work extends the use of 

the last model… 

Step 2: This paper utilized the notion of… 

Step 3: We have organized the rest of this paper 

in the following way… 

(Swales, 1990, p. 160, 161) 

According to Swales (1990), these moves and steps in the RA 

introductions occur in a certain order.  He defined a move as "a 

discoursal or rhetorical unit that performs a coherent 



5

Introduction  

The significance of an abstract in a research article lies in the 

fact that it tells the reader what the whole paper is about.  This 

makes it an indispensable step that writers should prepare and 

publish as part of the article, which allows them to join their 

discourse community (Swales, 1993).  Nowadays, millions of 

research article (hereafter RA) abstracts are published annually and 

most of these articles are only accessible through subscription or 

direct purchase.  Actually, abstracts, which  are freely accessible, 

help the reader decide to access the articles through subscription or 

purchase. Therefore they should be prepared professionally to 

inform the readers about the actual content of the whole research 

article, and help them decide whether to purchase it or not.

The most influential theoretical framework for the study of RAs 

is Swales' (1990) Create A Research Space (CARS) model.  This 

model replaced Swale's 1980's move-step model in which he 

proposed four moves after analyzing 48 research articles in science: 

(1) Establishing the filed; (2) summarizing previous research; (3) 

preparing for present research; and (4) introducing present 

research.  As a result of the difficulty in differentiating between 

certain moves reported by some researchers (e.g., Croakes, 1986), 

Swales (1990) proposed three main moves for the RA introductions 

and a number of obligatory and optional steps used to express each 

move.  Swales' CARS model is displayed in Table 1 below.  
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Abstract:

As an academic genre, an abstract is an obligatory step that researchers 

across disciplines and languages should write to join their discourse community.  

Therefore, genre analysts have broadly employed move analysis in identifying 

the rhetorical structures and variations in research article abstracts from a 

specific discipline and across disciplinary areas. Analysis of abstracts has been 

involved in a quite few cross�linguistic and cultural studies, and never been 

conducted on police and security abstracts.  Hence, this study examined the 

rhetorical structures of abstracts in police and security sciences, and across two 

distinct languages, Arabic and English.  The corpus consisted of 30 Arabic 

abstracts and 30 English abstracts. The data was analyzed using two move 

models: Swales' (1990) CARS model and Hyland's (2000) five-move structure.  

The results showed that RA abstracts in both languages varied in their use of 

Swales' moves and did not favor one pattern of moves.   However, Move 3 

(Occupying the niche) was found to be obligatory in all RA abstracts.  Move 2 

(Establishing a niche) was the least move used in these RA abstracts.  The results 

also showed that many of the Arabic RA abstracts employed three of Hyland's 

moves:  introduction, purpose, and product.  In contrast, English RA abstracts 

had the move sequence of introduction, purpose, method, and product.  Most of 

these RA abstracts omitted the conclusion move.  From a disciplinary 

perspective, the preferred move structure in police and security RA abstracts is 

introduction, purpose, method, and product.  Due to the variation in the use of 

moves within the two languages; it is not possible to conclude that cross-

linguistic and cultural factors affected the way RA abstracts were written.

Keywords: Genre analysis, moves analysis, police and security research, 
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