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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ ١٤٣٦محرم   والثالثونالرابع  العدد

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

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

في المجلة  : أوالً للنشر  ليقبل  في البحث   :يشترط 
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،    كتاب، سواء أكـ  أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو  -٦

 . أو لغيره 
اً  تقديم البحث : ثاني عند   :يشترط 
ــاً بنــشره    -١ وإقــراراً  ) مختــصرة ( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

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

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقدم الباحث ثالث نـسخ مطبوعـة مـن البحـث،  مـع ملخـص بـاللغتين العربيـة           -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
اً  :التوثيق : ثالث
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

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



 

 
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 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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  هـ١٤٣٦ محرم والثالثونالرابع العدد 

 
 

 المحتويات
 

والمؤسسات  كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعات جامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةاإلنتاجية 

  عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري.د

١٣ 

 في مدينة الرياض للعاملين معهم  واقع تحفيز مديري المدارس

 المحرجبن عبد العزيز عبد الكريم .د

٨٥ 

خدام مــواد الــتعلُّم اإللكترونيــة فــي تحــصيل طــالب الــصف الــسادس    أثــر اســت
 األساسي في مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د- شريف سالم اليتيم.د

١٤١ 

ــامعي لـــــشبكات التواصـــــل     ــتخدامات الـــــشباب الـــــسعودي الجـــ دوافـــــع اســـ
 دراسة ميدانية على طـالب جامعـة        –االجتماعي واإلشباعات المتحققة منها     
 هـ١٤٣٣الملك سعود في الفصل الثاني من العام 

 نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود.د

٢٠١ 

 )مدخل مفاهيمي(  ومقاصده وضوابطه حقيقته:االستثمار المالي
 ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

٢٦٧ 

علـى التحيـز عنـد اسـتخدام         أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريـق اإلدارة العليـا        
 لتقييم أداء مديري األقسام  بطاقة األداء المتوازن

 فهيم أبو العزم محمد محمد. د

٣١٣ 



 



 

 
 
 
 

كمدخل لتفعيل الشراكة بين  جامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  الجامعات

 
 
 
 
 

 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د
 االجتماعية العلوم كلية – قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 بين الجامعات كمدخل لتفعيل الشراكة جامعات الشركات 

 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية 
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 االجتماعية العلوم كلية –قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 :ةملخص الدراس

) جامعـة الـشركات  (  مدى إسهام تطبيق الشركات الجامعيـة  ىل الدراسة الحالية إلى التعرف ع سعت
مــن أجــل  .  بالمملكــة العربيــة الــسعودية  اإلنتاجيــةفــي تحقيــق فوائــد للجامعــات الحكوميــة والمؤســسات    

ذلك  بــين الجامعــات الحكوميــة والمؤســسات اإلنتاجيــة ، كمــا تــم تحديــد متطلبــات وكــ     راكةتفعيــل الــش 
ــة بالمملكــة           ــة والمؤســسات اإلنتاجي ــة فيمــا بــين الجامعــات الحكومي ــشراكة الجامعي معوقــات تطبيــق ال

عـــة الـــشركات لتفعيـــل الـــشراكة بـــين  وتـــم التوصـــل إلـــى مقترحـــات الســـتخدام جام . العربيـــة الـــسعودية 
طبيـق المـنهج     تـم ت   وقـد  . بالمملكـة العربيـة الـسعودية       )  المؤسسات اإلنتاجيـة     وبينالجامعات الحكومية   (

 مــن أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اًعــضو) ٧٧(الوصــفي علــى عينــة الدارســة وهــي 
ختيــار العينــة مــن ثــالث كليــات بــنفس ا مــن جامعــة الملــك ســعود حيــث تــم اًعــضو) ١٣٤(وعلــى . اإلســالمية 

رة ، وقـد صـنفت عبـارات    عبـا ) ٥١( إعـداد اسـتبانة مكونـة مـن     وتـم  . المسمى و التخصص من كال الجـامعتين   
 : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها ،االستبانة إلى أربعة محاور

 :  تفعيل الشراكة بين الجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجية أن -
 .  مع التنمية والمجتمع حقيقيعلى تواصل  الجامعات سيجعل -١
 . الحتياجات المؤسسات اإلنتاجية  فقاً على افتتاح برامج جديدة بالجامعات وسيساعد -٢
 .  على تهيئة الموظفين الجدد وإكسابهم الكفايات الالزمة سيعمل -٣
 :  من أهم المتطلبات لتفعيل العالقة بين المؤسسات اإلنتاجية والجامعات الحكومية نأ -
 . عية ليات إنشاء الشركات الجاماب دليل شامل  وذلك بالتعاون بين الجامعات وبين المؤسسات إعداد -١
 .  أهم المعوقات التي تواجه تفعيل العالقة بين المؤسسات اإلنتاجية والجامعات الحكومية ومن -
 .  هيئة التدريس غالباً تميل إلى الجانب النظري أكثر من التنظيمي أعضاء بحوث -١

 .  على النتائج التي توصلت إليها  الدراسة الحالية بالتوصل إلى مجموعة من المقدمات بناءواختتمت



 

  
 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 :المقدمة
 اإلطار العام للدراسة: أوال

فــي ظــل التحــديات العالميــة والمحليــة التــي تواجــه التعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة      
عيــــل الــــشراكة بينهــــا وبــــين فالــــسعودية، تــــسعى الجامعــــات الحكوميــــة الــــسعودية لت

عم المؤسسات اإلنتاجية والخدمية المختلفة، بما يحقـق العديـد مـن الفوائـد عليهمـا، ويـد                
ــة          تحقيــق أهــدافهما خاصــة المــشتركة منهــا، وذلــك تمــشياً مــع توجّهــات خطــط التنمي

 .بالمملكة العربية السعودية
من أماكن إنتاجية وخدميـة إلـى أمـاكن    ،وفي ظل توجه وتحوّل أماكن العمل واإلنتاج   

قائمة على التعلّم والمعرفة، فإن هـذا يتطلّـب تـدريب العـاملين علـى كيفيـة الحـصول علـى                     
عرفة، وإجراء البحوث وتطبيق المعارف النظرية، واقتراح حلول للمشكالت، وتصميم          الم

 ).١٥٧ ص ،٢٠٠٥ ،فرغلي وجاد(وتنفيذ هذه الحلول من خالل فريق عمل متكامل 
ــصوّرها المــستقبلي للجامعــة  بمــصطلح         ــسياق أطلقــت اليونــسكو عــن ت  وفــي هــذا ال

) Proactive University(   معـة فـي أنهـا تـسعى لالرتبـاط بعالقـات        وتتحـدد مالمـح هـذه الجا
تعــاون مــع المؤســسات الــصناعية والخدميــة فــي مجتمعهــا، كمــا تــسعى مــن خــالل هــذه     
ــصار       ــدرة علــــى االستبــ ــا القــ ــا أن لهــ ــذه المؤســــسات، كمــ ــه أنــــشطة هــ العالقــــات لتوجيــ
بالمــشكالت والتحــديات التــي يمكــن أن تواجــه مؤســسات المجتمــع كافــة، وتعمــل علــى   

 ).(T. Carlos, 1996, pp.11-27     أساليب الوقاية منها ومواجهتهاطرح تصورات حول 
وتعتبــر الــشراكة المجتمعيــة هـــي الــسبيل األمثــل لتحقيـــق االتــصال والتفاعــل بـــين        
الجامعة ومؤسسات المجتمعات اإلنتاجية، حيـث تعتبـر تجميعًـا لمجموعـة مـن القـدرات                

 الـــشراكة المـــشاركة فـــي   حيـــث تقتـــضي هـــذه ،والمـــوارد إلثنـــين أو أكثـــر مـــن الـــشركاء 
مــسئولية العمــل وأخطــاره، إضــافةً إلــى ذلــك فــإن كــل شــريك يــصبح مــسئوالًعن أعمــال     

  ).٣٧ ص  ،٢٠٠٧ ،الفرجاني(  أو عند ممارسته للعمل على نحو غير مالئم،الشريك اآلخر
جامعات الشركات منظومة اسـتراتيجية شـاملة لتطـوير وتعلـيم األفـراد، مـن               وتعتبر  

غراض الشركة، وهـي الوسـيلة األولـى للتنميـة المهنيـة لألفـراد فـي الـشركة،           أجل الوفاء بأ  
فضالً عن قيامها بتقديم كـل مـن فـرص التعلـيم الرسـمي وغيـر الرسـمي التـي تعمـل علـى                  

 وكــذلك النمــو المهنــي لألفــراد فــي المؤســسة، وذلــك داخــل منــاخ    ،دعــم النمــو الشخــصي 
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

، كما أنها شكل (  ٤١ ص ،٢٠٠٧ ،لسابقالمرجع ا(.تنظيمي إيجابي داعم يسوده االحترام  
من أشكال التنافس مع الجامعات التقليدية، وهي مُكرّسة فقـط لمـنح شـهادات للبـرامج                

 فـي غـضون     ٤٠٠ جامعـة شـركة، أُنـشئ منهـا          ١٦٠٠بعد الثانوية، ويوجـد فـي العـالم نحـو           ما  
 Motorola(  تـــم االعتـــراف بنـــشاط جامعـــة موتـــوروال كمـــا الـــسنوات العـــشر الماضـــية، 

University(       ــا مــن بــين أنجــح جامعــات مــن نوعهــا، فهــي تعمــل بميزانيــة  وأعتُبــرت مَعلمً
بلــدًا ) ٢١(شــبكة تعليميــة وتدريبيــة فــي)٩٩(مليــون دوالر أمريكــي، وتُــدير ) ١٢٠(ســنوية تبلــغ 

)Peter Jarvis ,2001,P.96(.  
تجـــاه تبّنـــي ثقافـــة  وفـــي هـــذا الـــصدد يوجـــد العديـــد مـــن الجامعـــات التـــي ســـارت فـــي ا   

 طالبها بالدراسات العليا، ومُعظم أبحاثهم  يـتم تمويلهـا مـن قِبـل               معظمالشركات، وأن   
الشركات، وحتى بحوث الترقية ألساتذة الجامعات أصـبحت الـشركات الكبـرى هـي التـي                

 كمــا تُــدرك المؤســسات الــصناعية والتجاريــة أن األكثــر أهميــة لــديها ليــست  .ترعاهــا اآلن
بل رأس المال البـشري المتمثـل فـي العـاملين لـديها      ،و التجهيزات أو اآلالت فقط  المعدات أ 

ومعلومــاتهم وخبــراتهم العمليــة، ولزيــادة هــذه المــوارد قامــت الكثيــر مــن المؤســسات         
بإقامـــة جامعـــات الـــشركات، وتقـــوم هـــذه الجامعـــات بـــدور النـــسيج الـــذي يـــربط تعلـــيم    

  ).٣١ ص ،٢٠٠٣ ،ك الدوليالبن(الموظفين والعمال بإستراتيجية الشركة 
وفي ضوء ذلـك اليمكـن أن يعـيش التعلـيم العـالي بالمملكـة العربيـة الـسعودية                    

بِمعـــزل عـــن هـــذه التغيـــرات، وأصـــبح البـــد أن تـــستثمر المملكـــة امكاناتهـــا المتمثلـــة فـــي    
الجامعــات الحكوميــة فــي تنميــة الــشركات والمؤســسات اإلنتاجيــة والخدميــة، وكــذلك    

ن امكانات المؤسسات والشركات المختلفـة، بمـا يُـدّعم الـشراكة            تستفيد الجامعات م  
بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة والــصناعية، وبمــا يُحــدث تنميــة حقيقيــة فــي كافــة     

 .المجاالت
 :مشكلة الدراسة

كثيـر مـن    بهـا  تمـر  التـي  األزمـة  أن )١٥٧م، ص٢٠٠٨ ،الحربـي ( نتـائج دراسـة    أوضـحت 
 التنميـة  وعمليـات  الجـامعي  التعلـيم  مؤسـسات  قة بينالعال ضعف عن الجامعات ناتجة

 أو تجاهلها بـالرغم مـن أهميتهـا، وكـذلك  أشـارت نتـائج دراسـة        ،واالجتماعية االقتصادية
تؤديـه   أن يمكـن  الـذي  للـدور  المؤسـسات اإلنتاجيـة   إلـى تجاهـل  ) ٣٤م،ص١٩٩٥ ،نوفـل (
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 يـق أهـدافها، كمـا    وتـستفيد منـه فـي زيـادة انتاجيتهـا وتحق     ،الجـامعي  التعلـيم  مؤسسات

 فـي  اهتمـام المـسئولين   قلـة  إلـى ) ٤٩م،ص ١٩٩٩ ،الزميـع (نتـائج دراسـة     كـذلك أشـارت 

 بمـستوى تلـك   لإلرتقـاء ، المـستمر  التقنـي  التطـوير  بإحـداث  واإلنتاج الصناعة مؤسسات

 العلمـي  البحث فإن وبالتالي ,البحوث نتائج على االجتماعي الطلب وافتقار ,المؤسسات

 .اإلنتاج مشكالت وحل الداخلي والخارجي للدول االقتصاد لخدمة وجّهم غير بالجامعات
 كما أن هناك العديد من الدراسات التي أكدّت على أن الجامعة يمكن أن تلعـب دوراً               

ــراً ــوير المؤســـسات اإلنتاجيـــة والخدميـــة  كبيـ ــا لمتغيـــرات الـــسوق المحليـــة   ، فـــي تطـ وفقـ
التطبيقات البحثيـة فـي تطويرهـا، وذلـك مـن           والعالمية، واالستفادة من المتغيرات التقنية و     

خالل ارتباط الجامعات الوثيق بالمؤسسات المجتمعيـة المختلفـة، وذلـك إيمانًـا منهـا بـأن          
الشراكة في صالح العملية التعليمية والبحثية القائمة بالجامعـة، وأيـضاً فـي صـالح عمليـات                  

 ص ،م٢٠٠٠ ،د البــاقي عبــ ( اإلنتــاج والخــدمات التــي تقــدمها هــذه المؤســسات المجتمعيــة      
٣٧٧(. 

وظهـر ذلـك جليـاً فـي أنـه ال توجـد بالمملكـة العربيـة الـسعودية حتـى اآلن أي نـوع مـن             
إنشاء ثالث شـركات جامعيـة    أنواع جامعات الشركات، بالرغم من أن هناك توجه نحو

في كل من جامعة الملك سعود في الرياض، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وجامعة               
ــي أجريــت علــى تفعيــل الــشراكة بــين       د فــي الظهــران،  الملــك فهــ  كمــا أن الدراســات الت

الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية محدودة للغاية، ولذا ستسعى الدراسة الحاليـة ـ بـإذن اهللا    
  لتفعيـل الـشراكة بـين الجامعـات الحكوميـة     مجموعة متكاملـة مـن المقترحـات   ـ لتقديم   

ــسعودية   ــة الـ ــة العربيـ ــساتبالمملكـ ــة  و والمؤسـ ــشركات اإلنتاجيـ ــشكلة  الـ ــل مـ ، وتتمثـ
 :الدراسة في التساؤل الرئيس التالي

بالمملكـة العربيـة    ) الـشركات الجامعيـة   (جامعـة الـشركات     كيف يمكن استخدام    
المؤســسات وبــين   الحكوميــةلتفعيــل الــشراكة بــين الجامعــةلتكــون مــدخل الــسعودية 

 :اإلنتاجية؟ ويتفرع منه األسئلة التالية
في تحقيـق فوائـد    ) جامعة الشركات  (م تطبيق الشركات الجامعية   إسها ما مدى    -١

للجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر          
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية وجامعـة              (أعضاء هيئـة التـدريس فـي كـل مـن            
 ؟ )الملك سعود

ــ (مــــا متطلبــــات تطبيــــق جامعــــة الــــشركات   -٢  بالجامعــــات )شركات الجامعيــــةالــ
الحكومية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كـل مـن         

 ؟)جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود،(
 بالمملكـة   )جامعـة الـشركات   ( أو إنشاء الشركات الجامعية       ما معوقات تطبيق     -٣

جامعة اإلمام محمد (ظر أعضاء هيئة التدريس في كل من      العربية السعودية من وجهة ن    
 ؟)بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود

 إلـى اخـتالف   ىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات عينة الدراسة تعز     -٤
 خصائصهم الوظيفية ؟ 

لتكـون مـدخل لتفعيـل الـشراكة بـين          ) لجامعة  الشركات  ( المقترحات الالزمة   ما -٥
بالمملكــة العربيـــة الــسعودية مـــن   ) جامعــات الحكوميــة وبـــين المؤســسات اإلنتاجيـــة   ال(

جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية          (وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كل من         
  ؟رة المملكة المتحدة وفي ضوء خب)وجامعة الملك سعود
 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة الحالية الى ما يلي
فـي  ) جامعـة الـشركات    (إسـهام تطبيـق الـشركات الجامعيـة        مدىالتعرف عن    -١

 ،تحقيق فوائد للجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكـة العربيـة الـسعودية            
 . الشراكة بين الجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجيةمن أجل تفعيل

 الشركات الجامعية بالتعاون بين الجامعات الحكوميـة      تحديد متطلبات تطبيق     -٢
 . بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية

ــة الـــشركات     -٣ ــشاء أو تطبيـــق جامعـ ــات إنـ ــد لمعوقـ ــة (رصـ ) الـــشركات الجامعيـ
 .المملكة العربية السعوديةب

ــىالتوصــل  -٤ لتكــون مــدخل لتفعيــل   جامعــة الــشركات  مقترحــات الســتخدام   إل
لكـــة العربيـــة بالمم) الجامعـــات الحكوميـــة وبـــين المؤســـسات اإلنتاجيـــة(الـــشراكة بـــين 

 .تجربة المملكة المتحدةالسعودية من وجهة نظر أفراد العينة وفي ضوء 
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 :أهمية الدراسة
فـي حـدود علـم      –تمثلت أهمية الدراسة في أن الدراسة الحالية تعتبـر الدراسـة األولـى              

 عــرض للخبــرة البريطانيــة فــي مجــال جامعــة الــشركات وإمكانيــة       التــي تقــدم -الباحــث
  كمـدخل  جامعـة الـشركات   مقترحـات قابلـة للتطبيـق السـتخدام          تقديماإلفادة منها في    

بالمملكــة فــي تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــات الحكوميــة وبــين المؤســسات اإلنتاجيــة     
أعضاء هيئة التدريس بجامعتي اإلمام محمد لـن سـعود         وجهة نظر   من  العربية السعودية   

 .اإلسالمية، وجامعة الملك سعود
 :حدود الدراسة

 :الدارسة الحالية  على الحدود التاليةاقتصرت 
 اقتصرت الدراسة الحالية على عرض تجربة جامعات الشركات         :الحدود الموضوعية 

 .بالمملكة المتحدة
اقتــصرت الدراســة الحاليــة علــى جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود      :الحــدود المكانيــة 

 . اإلسالمية، وجامعة الملك سعود
 هـ ١٤٣٣/ هـ ١٤٣٢ األول من العام الجامعي الفصل الدراسي :الحدود الزمانية

 : مصطلحات الدراسة
بأنها منظومة اسـتراتيجية شـاملة   " تعرّف:Corporate Universityجامعة الشركات 

لتطوير وتعليم الموظفين، من أجل الوفاء بأغراض الشركة؛ وهي الوسـيلة األولـى للتنميـة          
تقديم كل من فـرص التعلـيم الرسـمي    المهنية للموظفين في الشركة، فضلًا عن قيامها ب     

 وكــذلك النمــو المهنــي لألفــراد فــي ،وغيــر الرســمي التــي تعمــل علــى دعــم النمــو الشخــصي 
 Peter Jarvis ".المؤسـسة، وذلـك داخــل منـاخ تنظيمــي إيجـابي داعــم يـسوده االحتــرام     

(2001):( 
ية أحد أقسام المؤسسة التي تنشئها وتديرها الشركة بهدف تنم        ":كما تعرف بأنها  

القاعــدة المعرفيــة لــدى موظفيهــا؛ حيــث  تعمــل كمظلــة اســتراتيجية لمتطلبــات التعلــيم    
الكلية للـشركة، أي لجميـع المـوظفين والعـاملين وسلـسلة القيمـة المـضافة التـي تتـضمن                  
المستهلكين والموردين والموزعين؛ حيث تعمل جامعة الشركات على  بناء الكفـاءات            
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 Corporate).ســـتخدامها فـــي رفـــع  أداء المؤســـسةالفرديـــة والمؤســـسية التـــي يمكـــن ا

Universities, (2000)) 
بأنهـــا مؤســـسة تعليميـــة تقـــوم علـــى تـــدعيم      "وتعرفهـــا الدراســـة الحاليـــة إجرائيـــا   

الــشراكة بــين الجامعــات الحكوميــة وبــين الــشركات بهــدف التنميــة المهنيــة للعــاملين       
 وتمــنح الطــالب شــهادات  بالــشركة،بالــشركة، وتــدريب طــالب الجامعــة، وتطــوير اإلنتــاج   

 ".تعادل الشهادات الجامعية
 Partnership: الشراكة

كيان ديناميكي يتميز بالتعاون بين مجمـوعتين مـن األفـراد أو     ":ويمكن تعريفها بأنها  
 د بهــدف تحقيــق مكاســب أو فوائــ،المؤسـسات فــي أوضــاع تنظيميــة متقاربــة أو متـساوية  

 واحتــرام االختالفــات بــين   ،الفهم الــواعيلكــال الطــرفين، علــى أن تتــسم هــذه العالقــة بــ     
األطراف المشاركة، واالتصال والتواصل الفّعال، وتوظيف اإلمكانات المادية والبشرية في          

 ".  إطار محدد من اتخاذ القرار
  Brothwick and Others (1992). A.( 

 فيــه عقــد اتفــاق مقــنن يــتم مــن خــالل الحــوار الحــر، والــذي تتــوافر ":وتعــرًف أيــضاً بأنهــا
 يــتم مــن خاللــه   ، أو االضــطالع بنــشاط أو عمــل  ،إرادتــان أو أكثــر لالشــتراك فــي مــشروع    

التكامــل بــين هــذه األطــراف، ويــسعى الــشركاء لــصياغة أهــداف جديــدة مــشتركة مبنيــة   
علــى أســاس الفهــم المــشترك، كمــا أن الــشراكة عمليــة ديناميكيــة تبــدأ خطاهــا األولــى    

ــي    ــشكل كلـ ــصميمها بـ ــتم تـ ــدما يـ ــعة،عنـ ــات     واضـ ــات وتوقعـ ــل االلتزامـ ــا كـ ــي اعتبارهـ  فـ
 ).٣٥ ص ،١٩٨٢،بدوي("الشركاء

ــا بأنهــا    اتفــاق تعــاوني بــين الــشركات اإلنتاجيــة أو    "وتعرفهــا الدراســة الحاليــة إجرائي
 بهدف توحيد الجهود نحو تحقيق أهداف محددة، كما أنها ملزمة  ،الخدمية وبين الجامعة  

 ".  من كل شريكلجميع الشركاء نحو تحقيق األدوار المطلوبة
 اإلطار النظري: ثانيا

 ):جامعات الشركات(:مفهوم الشركات الجامعية  - أ
يصعب توضيح معنى جامعة الشركات؛ حيث تتوافر لها أشكاالً متنوعة، كما يكون            

أن أصــل ظــاهرة ) (Taylor and Phillipsلهــا أهــدافًا متنوعــة مــن مؤســسة ألخــرى، ويــرى   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

ين التعليم والعمل معًا، لتحقيق منفعـة متبادلـة         هو البحث عن الجمع ب    "جامعة الشركات 
 أنهـــا مختلفـــة عـــن أقـــسام التـــدريب ألنهـــا جـــزء مـــن قـــدرة ن، كمـــا يوضـــحا"فيمـــا بينهمـــا

 أن تقـدم تقريرهـا مباشـرة للمـدير التنفيـذي بـدالً            نالمؤسسة على تغيير نفـسها، ويقترحـا      
 ,2002) .الثقافة والتركيزمن مدير الموارد البشرية لما يتعلق بأسباب الحالة والمصداقية و

p. 7). 
كما أنه مازال من الصعب توضيح مفهوم جامعة الشركات فيرى الـبعض أنهـا تنـشأ                

 لحاجــات الــتعلّم مــدى الحيــاة، ويــرى  اًنتيجــة عــدم الرضــا عــن التعلــيم مــا بعــد الثــانوي وفقــ   
Thomas) (  هـا  ومن عد أكبر؛ حيث يرى أنها يمكن أن تتـضمن كـل أو بعـض ممـا يلـي                 يُاألمر :

الشراكة مع الجامعات والموردين اآلخرين، التركيز على التعلم والتنمية للعـاملين، نظـام             
 )(p22.1999. إلدارة المعرفة، مركز للتميز

العمليـــات التنظيميـــة اإلســـتراتيجية "ويمكـــن تعريـــف جامعـــة الـــشركات علـــى أنهـــا 
ــتعلم والمعرفـــة داخـــل سلـــسلة مـــن قـــيم المنظ    ــا للـ ــةللتنميـــة المنظمـــة مركزيًـ  وبـــين ،مـ

بهـــدف تحقيـــق أهـــداف عمـــل المنظمـــة، كمـــا ينظـــر الـــبعض إلـــى جامعـــة   ،المعنيـــين بهـــا
 وقــد كانــت تــرتبط بتنميــة المــوارد    ،الــشركات علــى أنهــا صــورة معدّلــة ألقــسام التــدريب    

  (Walton, 1999,p.60) .البشرية
 كــان ذلــك صــحيحًا فــي الماضــي، لكنــه اليــوم أصــبح مــن المبــادرات الــضرورية التــي وقــد

 ومتطلبات ،م الخاصة باألفرادتقوم بها المؤسسات إلدارة مدى واسع من احتياجات التعلّ 
مؤسسة تعليمية "التنمية التنظيمية، ويعرف قاموس اكسفورد مصطلح جامعة على أنها

ــتعلم المتقــدم، وتقــدم          ــيم والدراســة أو كالهمــا للطــالب فــي كــل فــروع ال مــصممة للتعل
، ولـذا يمكـن ان علـى        " وتتـضمن معاهـد وكليـات متماثلـة        الدرجات العلمية لكليات متنوعة   

 . جامعات) جامعة الشركات(هذه المؤسسات 
أن جامعـة الـشركات ال يمكـن أن تتفـق مـع التعريـف الـسابق،           ) (Walton.1999ويرى  

يــرى أن مــصطلح الجامعــة يــتم اســتخدامه فــي ضــوء تطلعاتهــا        ) (Thomas.1999كمــا أن 
تعلـيم داخـل المؤسـسة، أكثـر مـن أي محـاوالت تـتم بـأي         الطموحة لتحقيق أهدافها في ال    

 عـــن توظيـــف نـــاتججامعـــة تقليديـــة، والـــصعوبة فـــي تعريـــف مفهـــوم جامعـــة الـــشركات  
المؤســسات لهــا بطريقــة مختلفــة؛ حيــث تعــد طريقــة شــاملة ألنــشطة الــتعلّم الرســمية      
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التعلّم،  إلدارة التعليم و   اً مناسب اً ويقدم مناخ  ،الخاصة بها، فالمصطلح يضيف شرعية وثقالً     
 ال ، ألن األمثلة التي قامت بتطبيـق جامعـة الـشركات   ،ومشكلة توضيح المصطلح تتضاعف 

بنـــك (تقـــوم باســـتخدام المـــصطلح لوصـــف أنـــشطة الـــتعلّم التـــي تـــتم بهـــا، ومثـــال ذلـــك   
 .)مونتريال

 مــن مــا يــسمى بجامعـــات    %٥٤أن ) (Meisterالباحثــة   ولقــد أوضــح مــسح قامــت بـــه     
 الجامعــة، فتأخــذ ألقــاب مثــل معهــد الــتعلّم أو أكاديميــة   ال تــستخدم مــصطلح،الــشركات

 (p.156,1998). التعلّم والتي يبدو أنها أكثر تفضيالً من لقب جامعة
ومـــع ذلـــك فإنـــه مـــن الـــضروري اإلشـــارة إلـــى أن مـــصطلح جامعـــة الـــشركات يكـــون   
ــدة لألفــراد والمــديرين فــي           ــه أوجــه ومعــان عدي مناســب بدرجــة محــدودة، فهــو مــصطلح ل

ــد القيــام         مختلــف  ــه مــن الــضروري عن ــصناعات واألســواق وســياقات العمــل، ولــذلك فإن ال
بتوضيح مفهوم جامعة الشركات أن يتم التعرف على الدور الذي تقوم به بدقـة، وكـذلك                
العمليات والوظائف التي تريـد المؤسـسة أن تقـوم بهـا، حيـث يُعـد فهـم المؤسـسة لهـذه                      

تي تـساعد المؤسـسة علـى النجـاح فيمـا تقـوم       العمليات والوظائف من العوامل الرئيسة ال  
 . به

المظلـة اإلسـتراتيجية لتنميـة وتعلـيم        "جامعة الـشركات علـى أنهـا      )(Meisterرّف  وتُعِ
 (p.45,1998). العاملين والعمالء والموردين لتحقيق استراتيجيات المؤسسة

 أكثـــــر شـــــموالً يعكـــــس الطبيعـــــة الغامـــــضة لمفهـــــوم جامعـــــة   مفهـــــوموهنـــــاك 
تعمل و ، أن مثل هذه المؤسسات تتواجد في أشكال متنوعة    ن توضيحه مكوي،الشركات

 . وتُطبّق أشكاالً متنوعة من التعليم والتدريب وأنشطة التنمية،تحت مسميات متنوعة
 أن مـصطلح جامعـة الـشركات يبـدو أنـه مـرادف لعـدد مـن           )(Lester.1999 وكما أوضح 

، وكليـــة عمـــل الـــشركات Virtual Universityالمـــصطلحات مثـــل الجامعـــة االفتراضـــية 
Corporate Business Schoolّم ، ومراكز التعلLearning Centre    ولذا فأنـه مـن الواضـح أن ،

 لكـن المهــم هـو المـدخل الفلــسفي ومعرفـة أنهــا     ،االسـم لـيس هامًــا لمثـل هـذه الكيانــات    
 (pp74-78.1999).عوامل هامة في تيسير تعلم العاملين وتنميتهم

 Fresina (1997), Densford (1998), Meister (1998) and Robie كما يرى كل مـن  

أن العامــل الــرئيس فــي تعريــف جامعــة الــشركات هــو التركيــز علــى تحقيــق           ]  [(1999)
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المداخل التقليديـة للتـدريب والتنميـة،    من التركيز على  األهداف التنظيمية واألولويات أكثر     
 .التي يتم تنفيذها إلشباع حاجات األفراد

وظيفــــة أو قــــسم يهــــدف ":يمكــــن تعريــــف جامعــــة الــــشركات علــــى أنهــــاوبــــذلك 
وتنمية أدائهم في ضوء عملهم كفـرق، وبالتـالي         ،استراتيجيًا لتحقيق تكامل تنمية األفراد    

تنميــة المؤســسة ككــل،من خــالل االرتبــاط مــع المــوردين، وتنفيــذ بحــوث علــى مــدى    يــتم 
 Global)(.  قيـــادة أفـــضلأوســـع، وتيـــسير تقـــديم المحتـــوى وقيـــادة الجهـــد لبنـــاء فريـــق  

Learning, 1998) . 
بهـدف تنميـة القاعـدة    ،أحد أقـسام الـشركة التـي تنـشئها وتديرها      " بأنها  أيضاً فوتعرّ

ــة         ــيم الكلي ــة اســتراتيجية لمتطلبــات التعل ــدى موظفيهــا؛ حيــث  تعمــل كمظل المعرفيــة ل
ن  وسلــــسلة القيمــــة المــــضافة التــــي تتــــضم،للــــشركة، أي لجميــــع المــــوظفين والعــــاملين

المستهلكين والموردين والموزعين؛ وتعمـل علـى  بنـاء الكفـاءات الفرديـة والمؤسـسية،                
التي يمكن استخدامها في رفع  أداء الشركة، وبالتالي فـإن مـصطلح جامعـة الـشركات ال            

 . يرتبط بكيان مادي إنما يرتبط باإلشارة إلى التعلم المنظم من أجل صالح المؤسسة
 :ة وخصائصها أهداف الشركات الجامعي-ب

يمكـن توضـيحها علـى      حيـث   )جامعـة الـشركات   (تتنوع أهداف الـشركات الجامعيـة       
 .)(Fresina.1997 النحو التالي 

 ويكون ذلـك عـن طريـق      ،عد الهدف الرئيس لجامعة الـشركات     يُ: تدعيم السلوك -١
 . تقديم برامج تدريبية وخبرات تعكس الثقافة والقيم التي تدعم توجهات المنظمة

ــرإدارة -٢ ــة الـــشركات  تُ: التغييـ ــة الرئيـــسة لجامعـ ــد المهمـ ــك،عـ ــديم ب ويكون ذلـ تقـ
وتنميــــة مبــــادرات التغييــــر التنظيمــــي، حيــــث يــــتم تــــصميم البــــرامج واألنــــشطة لتيــــسير   

 .والتنفيذ الناجح للتغير االستراتيجي،البناء

وهو أن تكـون    ،ويعـد الـدور الثالـث لجامعـة الـشركات         : قيادة وتشكيل المؤسسة  -٣
ة لتــــشكيل توجهــــات ومــــستقبل الــــشركة، فبــــرامج ومبــــادرات التغييــــر القــــوة الرئيــــس

بالشركة تهتم بكشف سياقات جديـدة، وبـدائل لمـستقبل الـشركة، كمـا أنهـا تـشجع                  
المــديرين والعــاملين بالــشركة علـــى اكتــشاف كــل مــا هـــو جديــد، والتعامــل مــع األمـــور          

 . الغامضة وغير المعروفة
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 .Tsinghua Corporate University Town) :كمــا تهــدف جامعــة الــشركات إلــى

2008)  
ــادة      -١ ــوظفين وقـ ــد المـ ــر تزويـ ــي، عبـ المـــساعدة فـــي تخطـــي أهـــداف األداء التنظيمـ

 .المستقبل بفرص التطوير المناسبة

تقــــديم بــــرامج عاليــــة الجــــودة بتكلفــــة قليلــــة، مــــن خــــالل إدارة مــــوارد الــــتعلّم    -٢
بة فـي عمليـات   المخصصة للمشروع وتطويعها بـشكل مناسـب، وتطبيـق عمليـات مناسـ          

 .البيع، والمعاينة، واالختيار، واإلدارة

ــتعلّ  -٣ إلى جانــب ،م علــى حاجــات العمــل، مــن خــالل نمــوذج تربــوي   تركيــز بــرامج ال
اإلشراف المركـزي لتنـاول حاجـات وحـدات العمـل مـن خـالل أسـلوب تعلّـم فريـد، وتلبيـة                     

 .االحتياجات التنموية

معــة الــشركات تــدفع الهيئــة  تقــديم نمــوذج جيــد يناســب األفــراد العــاملين، فجا   -٤
العاملــة إلــى تجديــد هــذا االلتــزام بــالتعلّم، واالســتمرار فــي تحقيــق نمــوهم الفــردي بــشكل  

 .هادف

ــالموظفون ). انتقـــالهم مـــن المنظمـــة إلـــى أخـــرى (تقليـــل نـــسبة دوران العمـــال   -٥ فـ
يفــضلون بــشكل كبيــر أن يبقــوا مــع رب العمــل، إذا كــان نمــوهم المهنــي يُوضــع فــي صــدر   

ــا فالنــاس يحبــون أن تجــابههم التحــديات، ويقتنــصون مــن ذلــك الفرصــة لتنميــة      . تاألولوي
معارفهم ومهاراتهم؛ وإطار جامعة الشركات غالبًـا مـا يقـدم الهيكـل المطلـوب لـضمان           

 .التعلم المستمر

وأوضحت الـشركات  أو المؤسـسات اإلنتاجيـة العديـد مـن الفوائـد التـي عـادت عليهـا                  
 أن جامعة الشركات األوربيـة لهـا دور         EFMDمجموعة  من جامعة الشركات؛ حيث ترى      

أن جامعـة  )  Taylor and Phillips, 2002(في البعد االجتمـاعي إلدارة المعرفـة وقـد أوضـحا    
  :اإلنتاجيةأو الشركات الشركات يمكن أن تقدم ما يلى للمؤسسات 

دة الــشركة، لتــتالءم مــع زيــاالمؤســسة أو القــدرة علــى زيــادة معــدّل الــتعلّم داخــل   •
  .معدالت التغّير في البيئة

 .القدرة على االستجابة لتحديات العولمة التي تتضمن استخدام التقنية •

 . القدرة على إحداث التوافق بين أهداف العمل واستراتيجيات التعلّم •
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 . التركيز المباشر على النشاط الفردي المحلي •

قافـات متنوعـة    حتى حينمـا تظهـر ث     ،المساعدة في المحافظة علـى ثقافـة الـشركة         •
 . أخرى

التركيز على الدور الرئيس للتعلّم والمعرفة لبناء ميزة تنافسية والمحافظـة عليهـا       •
  .وتوضيحه لكل أفراد المؤسسة

 : في أنها) EFMD (2002, p.9)وتتمثل خصائص جامعة الشركات 
 . تمتلكها مؤسسة عمل أو اتحاد وتتحكم في كل ما يتعلق بهاأن  •

ساهمة في تحقيـق أهـداف المؤسـسة المتعلقـة بتغييـر نفـسها        قادرة على الم  أنها   •
 . لزيادة قدرتها على المنافسة،ككل

 . مصدر رئيس لتدريب وتنمية العاملين بالمؤسسة وعمالئها والموردينأنها  •

تقـــدم التـــدريب والتنميـــة الكترونيًـــا، أو مــن داخـــل مبنـــى أو مـــن خـــالل الحـــرم  أنهــا   •
 . الجامعي، أو ما يجمع بينهما

 .مأو تلّقب بلقب أخر يتعلق بالقطاع التعليمي لتأكيد قيمة التعلّ"جامعة"ىتسم •

 . تركز على تقديم التدريب والتنمية لما يتعلق بأساس اتخاذ القرارأنها  •

 أن جامعــات الــشركات تــشترك فيمــا بينهــا مــن  )Moore, 1997p.2,77(ويــرى مــوور 
 : خالل الخصائص التالية

 . للشركاتاإلستراتيجيةاألهداف المرتبطة بالضرورات  •
 .التدريب المبني على نماذج الكفاءات المتطورة •
 .تنمية رؤية مشتركة للشركة كهدف أساسي •
 . تعمل لتصميم وتحويل التعلم الفردي إلى معرفة مؤسسية •

وأنهـا  :  المبادئ التالية لنموذج جامعـة الـشركات  )Meister, 1998p.55(وتحدد ميستر 
  :تعمل على

 . لم التي تدعم مسائل العمل التجاري الجوهرية للمؤسسةتقديم فرص التع •
مواطنـــة الـــشركات، واإلطـــار :تـــصميم مـــنهج دراســـيً لتـــضمين الخـــصائص التاليـــة  •

 . السياقي والكفاءات األساسية والرئيسة
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إلـى أشـكال عديـدة أخـرى لعـرض محتـوى       ،االنتقال من التدريب الذي يقـوده المعلم       •
 . التعلّم

 . ماالنخراط وتسهيل وتيسير التعلّتشجيع وحث القادة على  •

االنتقــال مــن نمــوذج تخــصيص الــشركات للتمويــل، إلــى نمــوذج التمويــل الــذاتي عــن   •
 . طريق وحدات العمل التجاري

 . م جديدةاالضطالع بمهمة عالمية لتصميم حلول تعلّ •

 . تصميم نُظم قياس لتقييم المدخالت والمخرجات •

 . سية وللدخول إلى أسواق جديدةاستخدام جامعة الشركات في مزايا تناف •

تحقّـق فوائـد لكـل مـن        ) الشركات الجامعية (ومما سبق يتضح أن جامعة الشركات       
الجامعــات والــشركات أو المؤســسات اإلنتاجيــة وفقــاً التفاقيــات الــشراكة بيــنهم، فهــي   
تــسهم بفعاليــة فــي التنميــة المهنيــة للعــاملين بالــشركات، ورفــع كفــاءتهم وقــدراتهم       

ومـنحهم مـؤهالت جامعيـة، وفقــا الحتياجـاتهم المتنوعـة والمختلفـة، كمـا أنهــا        المهنيـة،  
تدعم الشركات في التغلّـب علـى مـشكالتها الـصناعية أو االنتاجيـة التـي تواجههـا، حتـى                     

الـخ، كمـا    .. . وتطـوير منتجاتهـا    ،يتم التغلب عليها بأسلوب علمي، وتقديم منتجات جديـدة        
يم متميز لطالبها، من خالل منحهم الفرصة للتدريب  أنها تساعد الجامعات في تقديم تعل     

ــداني داخــل الــشركات أو جامعــات الــشركات، ومــنحهم الفرصــة لتجريــب        العملــي والمي
أفكــارهم وأبحــاثهم فــي تطــوير المنتجــات وكــذلك لتطــوير الــشركات، بمــا يحقــق فوائــد  

 .)جيةالجامعات الحكومية والشركات أو المؤسسات اإلنتا(مشتركة ألطرف الشراكة 

 -:الشركات الجامعية بالمملكة المتحدة -ج
ظهرت جامعة الشركات في الثمانينيات من القرن العـشرين، وقـد ازدادت شـهرتها              
ومكانتها خالل العقد الماضـي، كمـا يتـضح مـن الزيـادة العدديـة لهـا، وذلـك بـسبب اهتمـام                 

وافقًـا مـع تطبيـق       بالتدريب والتنمية داخل بيئة العمـل، وذلـك ت         ،مديري مؤسسات األعمال  
، ولقـد نـشأت بـسبب عوامـل هامـة      )Womack and Jones, 1996(مداخل الجودة الشاملة 

تــرتبط بــالعرض والطلــب، فالعوامــل المتعلقــة بــالعرض هــي التغيــرات فــي قطــاع التعلــيم       
والجامعــات علــى وجــه الخــصوص، حيــث قامــت حكومــة المملكــة المتحــدة بوضــع  ،ككل

وهو ما يتضح في التوسع في قطاع التعليم العالي، فـي مرحلـة             التعليم على رأس أولوياتها،     
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التعلــيم بالليــسانس، لكــن التوجــه نحــو تحقيــق الجــودة والتأهــل لالعتمــاد أدى إلــى ارتفــاع   
 التـي تقـدم برامجهـا التعليميـة عبـر         ،المصروفات، باإلضافة إلى المنافسة مع الـدول األخـرى        

دورها في تنظيم أعـداد الملتحقـين بالجامعـات،         االنترنت، باإلضافة إلى تخلّي الحكومة عن       
ــى          ممــا يعنــى أن كــل جامعــة مــسئولة عــن اســتقطاب الطــالب لاللتحــاق بهــا، باإلضــافة إل

 . المنافسة في ضوء عولمة التعليم، التي جاءت بمؤسسات تعليمية من دول مختلفة
ــة أو لِتحــل محلهــا، فقــد         ــافس للجامعــة التقليدي ــم تظهــر جامعــة الــشركات كمن ول

، فمـا تقدمـه   "جامعة الشركات ليست جامعـة حقيقيـة  "، أن)David Thomas.1999(أوضح
يتعلــق بمــا يقدمــه قــسم التــدريب، وقــد تطــورت جامعــة الــشركات، وعملــت علــى تغييــر        

ت مــن أهميتهــا مــن خــالل الحكومــة الحاليــة لتــضع لهــا المعــايير الالزمــة     عــمفهومهــا، ورف
 . يديةلتتحول إلى جامعة منافسة للجامعة التقل

ولقد تغيّر دور الجامعة داخل المجتمع البريطاني، فقد تطـور خـالل القـرن الماضـي فـي              
 مـن الـسكان، كمـا تطـورت فلـسفته           % ٣٥الحجم من تعلـيم الـصفوة إلـى تعلـيم حـوالي             

 عـدد متنـوع   أصبح يقدّم دور الجامعة     أن ، كما )بالعلوم الطبيعية فقط  (ونظريته واالهتمام   
 التعليمـــي  الجانـــبر هـــذا الـــدور فـــي طبيعتـــه ليحقّـــق التـــوازن بـــينمـــن البـــرامج، كمـــا تطـــو

 التـي تهـتم بـالعلوم التطبيقيـة         - ل في بنيانه من الجامعة البولتكنيكية     والمهني، كما تحوّ  
 قيام الحكومة بإنشاء جامعات ى، باإلضافة إل-فقط لجامعة متنوعة تهتم بكافة العلوم    

اً من جامعات الـشركات التـي يمكـن اعتبـار         ، مع إنشاء عدد   "جامعة الصناعة "جديدة مثل 
مصطلحها من الصعب تعريفه، حيـث أنهـا تمتلـك سـبل إدارة كـل مـن التـدريب والتعلـيم                     

 ,UK Government. ( لتقــدم التعلــيم والخــدمات ألعــضاء المؤســسة،م والمعرفــةوالــتعلّ

Department for Education and Skills, 2003.(  
  نمــوذج لتكامــل العمليــات داخــل جامعــة      Prince and Beaver ا كــل مــن وقــدّم

 أن وصـــفواالـــشركات، والخطـــوات الرئيـــسة والمهـــام التـــي يمكـــن أن تقـــوم بتنفيـــذها، و  
م همـــا ، ويوضــح هــذا النمــوذج أن المعرفــة والــتعلّ     "نــوع نمــوذجي  "جامعــة الــشركات هــي   

 فهـي تقـوم بـدمج كـل         ، انفـسهم  أنشطة وعمليات تحدث داخل المؤسسة وبين األفـراد       
عمليـات واإلجــراءات التــي تــتم داخــل المؤســسة كمــا أنهــا تقــدم كــل الــنظم والمعرفــة  ال

 .(p66,2001)الالزمة لإلدارة ومنظمة التعلم
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  : وسيتضح ذلك من خالل ما يلي
 :تدعيم العمل واألهداف -١

إدارة :  عـــدداً مـــن الوظـــائف التـــي تقـــوم بهـــا جامعـــة الـــشركات وهـــي تتـــضمن  يوجـــد
م والتــدريب داخــل العمــل، وتيــسير مــشاركة ق بأهميــة الــتعلّتوقعــات العــاملين فيمــا يتعلــ

ــة      وتقــديم النــصح إلدارة المــوارد   ،المعلومــات داخــل المؤســسة؛ وتكــوين هياكــل متمكن
البــشرية وتنميــة سياســات المــوارد البــشرية لــضمان أن الهياكــل والــسياسات متفقــة مــع  

ــتعلّ  ــشركات مــع أفــ     أهــداف ال ــدعيم إنــشاء ال راد ومؤســسات م الخاصــة بالمؤســسة، وت
ــ،خارجيــة الســتثارة المناقــشات   ــة، وتطــوير    د والتحدي  للتفكيــر الحــالي والمعــايير التنظيمي

 .م داخــل المؤســسةوتنـسيق المقــاييس المتريــة لتوضــيح األهميــة والقيمــة وتثمـين الــتعلّ  

Prince and Beaver,2001,pp.27-70) (    
 :اإللكترونيةالشبكات  -٢

 باســتخدام ،ساعد المؤســسات علــى الــشراكة وهــي تعتبــر مــن ضــمن األمــور التــي تــ    
إنمــا للعمليــات التــي  وهــذا ال يعــود فقــط للمجتمعــات الداخليــة والخارجيــة فقــط،    و،التقنيــة

 ، يمكن أن يكون من خـالل الوسـائل االلكترونيـة          كماتتحكم في كيفية تفاعل األفراد، و     
اد والعمــل،  يمكــن أن يكــون أيــضًا مــن خــالل الــشبكات المرتبطــة لعالقــات األفــر  وكــذلك

سـيكون مـن الـضروري تيـسير تطـوير الـشراكات مـع              وبالتـالي   وداخل جامعة الـشركات،     
 أهمية الـشبكات    من وسوف تزيد . م داخل المؤسسة  المؤسسات لتقديم تداخالت التعلّ   

وعمليات الشراكة لتكون المؤسسة قادرة على تقديم التدريب والتنميـة باسـتمرار حتـى        
   ) (Prince and Beaver,2001,pp.27-70 .عد عن بُبأسلوب
 :نظم المعلومات والعمليات-٣

 ،هنــاك ثــورة هائلــة فــي مكونــات الحاســب اآللــي مــن بــرامج تطبيقيــة ومكونــات    
 ،قدرة المؤسسة لتقوم ببناء قواعد بيانات، وتنـشئ نظـم للخبـرات   تعمل على زيادة   والتي  

اة أن اسـتخدام األجهـزة   لكن من الـضروري مراعـ  ووتوظيف برامج تطبيقية التخاذ القرار،  
 يعتمــد فــي النهايــة علــى األفــراد الــذين يقومــون باســتخدامها، ممــا يجعــل لجامعــة      التقنيــة

الــشركات دوراً هامًــا فــي تطــوير نظــم المعلومــات داخــل المؤســسات والــشركات، حيــث 
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 مـن أهـم عمليـات العمـل التـي      يتم اعتبارهما أن إدارة المعرفة وإنتاج المعرفة  Nurmiيرى
  (p.119,1998).مد عليها الشركات في المستقبل لكي تحقق النجاحستعت
 :عمليات األفراد-٤

م وتيــسر وتــدعم الــتعلّ ، وتــدعم المعنــى المــشتركييعــود هــذا إلــى العمليــات التــي تبنــ
داخــل المؤســسة، وهــذا ال يــرتبط بمــستويات المهــارة وقــدرات العــاملين علــى اســتخدام    

تــي تــتمكن المؤســسة بواســطتها بنــاء آليــات وعمليــات   أيــضًا الطــرق الوإنمــا فقط،التقنيــة
 . إلنشاء ثقافة مشتركة ومفهومة

وتتعلق عمليات األفراد بممارسات قسم الموارد البشرية، فهذا يمتد إلى ما بعد             
 حـسب متطلبـات األفـراد لـضمان أن سياسـات المـوارد البـشرية         ،تقديم التـدريب والتعلـيم    

 .see Leopold et al., 1999)( .شاركة المعرفةلتدعيم التعلم وم بالمؤسسة متفقة
 :عمليات التعلم-٥

قائمــة علــى تكــوين فــي أنهــا تمثــل محــاوالت المؤســسة إلنــشاء منظمــة للــتعلم  
وتـؤثر جامعـة الـشركات فـي تعلـيم األفـراد       . التي يـدعمها التعلـيم والتـدريب      "مالتعلّ"ثقافة

مع الوضع في االعتبـار التغيـر فـي          -وفي قدراتهم على اتخاذ القرارات،      ،العاملين بالشركة 
 .   م التنظيميم األفراد والتعلّسياسات المؤسسة للقيام بعمليات تعلّ

حتـى تقـوم بتوليـد       ، ذاتيـاً  ويتم تمويـل جامعـات الـشركات بالمملكـة المتحـدة تمـويالً            
 مــن خــالل القيــام بإعــداد بــرامج تدريبيــة مثــل الجامعــات التقليديــة         ،الــدخل الخــاص بهــا  

 لعمــــــالء العمــــــل الــــــداخليين باســــــتخدام  تــــــدريس مقابــــــل المــــــواردل علــــــى والحــــــصو
 البــرامج التدريبيــة التــي يــتم    قّقّــوعنــدما تحُ" مقابــل الخدمــة مــواردتحــصيل "إســتراتيجية

ســوف يــتم الحــصول علــى  فإنــه  ،تقــديمها مــن خــالل جامعــة الــشركات أهــداف الــشركة  
اءهم، و تحــصل جامعــات مكاســب مــن خــالل األربــاح المتزايــدة وانتمــاء المــوظفين ورضــ   

 من تمويلها مما تخصصه الشركات، ونظرًا ألن جامعات الشركات          %٦٥الشركات على   
م الـذي يـساعدها     ظهر ما بها من قيمة، فإن وحدات العمل تـدفع الكثيـر فـي مقابـل الـتعلّ                 تُ

  . من تمويل جامعات الشركات%٥ رسوم التعليم سوى غطيوال ت. على بلوغ أهدافها
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 فـإن م ناجحـة،   ة للبنية األساسية التي يجب أن تكون متوفرة لبناء بيئة تعلـّ               وبالنسب
 Prince and إلــــى مجموعــــات ثــــالث رئيــــسة؛ كالتــــاليتنقــــسم البنيــــة األساســــية 

Beaver,2001,pp.27-70) (:  
المـشتركة  /الـصفوف المخصـصة   (م  الـتعلّ : البنية األساسية المادية لتوفير متسع لـ      

مـشتركة مـع نـشاطات      /مخصـصة ( عقد المـؤتمرات     ، وساحة )مع نشاطات أخرى  
العــــروض التوضــــيحية، وأمــــاكن /الخبــــرة المباشــــرة/، ومنــــاطق للتــــدريب)أخــــرى

ــي الـــــشركات، واألنـــــشطة      ــدماج فـــ ــرامج االنـــ ــدريب أو ببـــ ــة بالتـــ للمعيـــــشة خاصـــ
 .تفاعل الفريق، والتفاعل االجتماعي/المادية

ــة األساســية الفنيــة لتقــديم الــدعم لمــا يلــي       نظــام إدارة (م اإللكترونــي الــتعل: البني
/ اإلنترنت الداخلي /، واإلنترنت الرئيس  )التعلم، التعاون االفتراضي، ومحتوى التعلم    

 .الحاسب اآلليأدوات التدريب القائمة على 

الـشراكات مـع مقـدمي التـدريب        : البنية األساسـية الخدميـة لتقـديم الـدعم لمـا يلـي             
تنميـــة ":ب فـــي جوانـــب؛ مثـــلالـــرواد لتقـــديم مجموعـــة منوعـــة مـــن صـــفوف التـــدري 

، "التــدريب فــي المبيعــات والتــسويق "، و"التــدريب علــى كيفيــة اإلشــراف "، و"القيــادة
نقــل  (، ومــا إلــى ذلــك، واإلدارة واللوجــستيات    "بنــاء الفريــق  "، و"مهــارات العــرض "و

إلــــى المــــشاركين الزائــــرين، وتلبيــــة احتياجــــاتهم نقلهــــم ومعيــــشتهم  ) المــــوارد
 .الدعم العالجي بالمستشفيات/الغذاءودعمهم محليًا، وتقديم 

ممـــا ســـبق يتـــضح أن المملكــــة المتحـــدة اعتمـــدت بــــشكل كبيـــر علـــى جامعــــات        
الــشركات فــي تحقيــق شــراكة فعّالــة بــين الجامعــات وبــين الــشركات مــن خــالل تــدعيم 
العمــل واألهــداف بالمؤســسات المختلفــة، ومــن خــالل دعــم العمليــات التــي تــتحكم فــي       

ظـم المعلومـات والعمليـات بمـا يُحـدث زيـادة فـي قـدرة المؤسـسة                  تفاعل األفراد، ودعـم ن    
 وأصــبحت ،والجامعــة، وتحــسين عمليــات الــتعلّم داخــل الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة 

 .جامعات الشركات بالمملكة المتحدة تمثل منافساً قوياً وداعماً للجامعات الحكومية

 الدراسات السابقة: ثالثا
ــو    ــت حــ ــات اجريــ ــوث ودراســ ــاك بحــ ــشراكةلهنــ ــة    الــ ــات الحكوميــ ــين الجامعــ  بــ

 :والمؤسسات اإلنتاجية ومن ضمن تلك الدراسات مايلي
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 اسـتهدفت الدراسـة تأكيـد العالقـة بـين      : م)١٩٩٤ (Fahad Sultanالدراسـة التـي قـام    
ــاض، والكــشف عــن عوائــق تلــك           ــصناعة فــي منطقــة الري ــين ال جامعــة الملــك ســعود وب

ــات؛ كمجــاالت البحــث،    العالقــة، ووضــع بعــض االســتراتيجيات الج   ــدة وإصــالح اإلمكاني دي
 . والتدريب، والتربية المستمرة، واالستشارات

 وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة مستعينة بالمقابالت والوثائق الرسـمية      
لجمـع بياناتهــا، وكانـت عينــة الدراســة موزعـة علــى أفـراد مــن جامعــة الملـك ســعود ومــن      

 . المناطق الصناعية بالرياض
 : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

ال يزال التعاون محـدودًا بـين جامعـة الملـك سـعود وبـين المنـاطق الـصناعية فـي                      -
 . مدينة الرياض

نقــص االتــصال الكــافى بــين   ":إن ذلــك التعــاون يواجــه بعــض المــشكالت؛ منهــا    -
الجامعـة   يالطرفين، عدم إتاحـة المعلومـات الكافيـة عـن الخـدمات الجامعيـة، وعـدم وعـ          

 ".  تواجه الصناعةيبالمشكالت الت

قــدمت الدراســة مجموعــة مــن االســتراتيجيات لتحــسين صــورة التعــاون بــين جامعــة   
البعــد عــن المركزيــة فــي صــنع    ":الملــك ســعود وبــين الــصناعة فــي منطقــة الريــاض؛ منهــا     

القــــرارات الجامعيــــة، تحــــسين اإلعالنــــات وابتكــــار أســــاليب تــــسويقية جديــــدة تتعلــــق    
ت الجامعيــة، ضــرورة إنــشاء مكتــب لالتــصال بــين الجامعــة والــصناعة عــن طريــق    بالخــدما

 ".الجامعة، وإنشاء وكالة تتوسط بين الجامعة والصناعة عن طريق الحكومة
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى تطــور   :)م٢٠٠٣("يوســف ســيد محمــود"دراســةأمــا 

عن أهداف وصيغ تناسـب   التعليم الجامعي، والتحديات التي تفرض على الجامعات البحث         
التفاعــل مــع هــذه التحــديات، ونــواحي الــضعف التــي تعــاني منهــا جامعاتنــا، وعــرض لــبعض   
ــة، اســتخدمت         ــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجي ــشراكة ب نمــاذج لعالقــات التحــالف وال

 .الدراسة المنهج الوصفي
وتوصــــلت الدراســــة إلــــى مجموعــــة مــــن الــــدروس المــــستفادة مــــن نمــــاذج التحــــالف  

 :راكة في تطوير التعليم الجامعي؛ منهاوالش
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حيـــث أدى التوجــه نحـــو إقامــة الـــشراكات   : التحــول النــوعي فـــي أدوار الجامعــة    -١
ل الــدور الثالــث والتحالفــات إلــى وضــع الجامعــة فــي قلــب األحــداث االجتماعيــة، وبهــذا تَحــوّ  

ــة عامــة توجــه الجامعــة فــي      )خدمــة المجتمــع (للجامعــة  ، ليــصبح بمثابــة فلــسفة اجتماعي
 ). والبحث العلمي،التعليم(ممارستها لدوريها اآلخرين 

حيـث فرضـت حقـائق الـسوق، ومـستلزمات          : توسيع حدود التخصصات العلمية    -٢
نـى التخصـصات    القيام بعملية التعليم في ظل هذه الحقـائق عـدة تغييـرات فـي هيكليـة وبُ                

 .العلمية

دفعـت  إن توجه الجامعة إلقامـة شـراكات وتحالفـات مـع مؤسـسات المجتمـع،         -٣
إلى إعادة النظر في أهداف التعليم الجامعي؛ حيث ظهـر التأكيـد علـى ضـرورة التحـول مـن                    

 .العمل على تخريج مهنيين إلى تخريج مواطنين منتجين

أن كثرة تحالفات وشراكات بعض الجامعات مع مؤسسات المجتمـع أدى إلـى              -٤
 .تحولها من جامعة متعددة الوظائف إلى جامعة متعددة األنظمة

 الــسياق  الحكوميــةمــط التنميــة الــسائد فــي الــدول المتقدمــة وفــر للجامعــاتأن ن -٥
الثقافي المالئم والذي سـاعد علـى قيـام تحالفـات وشـراكات بـين الجامعـة والمؤسـسات                   

 .اإلنتاجية

هــدفت الدراســة إلــى التعــرّف علــى   : )م٢٠٠٦("هالــة محمــد الــسيد صــالح  "دراســةوفــي 
ــرّت علــى دورهــا   ،لياتهامفهــوم الجامعــات ونــشأتها ووظائفهــا ومــسئو    والتحديات التــي أث

وأثر ذلك في تعـدد أنماطهـا، وكـذلك الوقـوف علـى مفهـوم الـشراكة بـين         ،تجاه المجتمع 
 وآلياتهــا وفلــسفتها وأهميتهــا، وعــرض لخبــرات ،الجامعـات ومؤســسات األعمــال واإلنتــاج 

 مـن خـالل   كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكـة المتحـدة وكنـدا  فـي  الـشراكة              
، واستخدمت  "والتعليم العالي التعاوني، وتمويل البحث العلمي     ،نقل التكنولوجيا "آليات هي 

 : ؛ أهمهاالنتائجالدراسة المنهج المقارن، وتوصلت الدراسة لمجموعة من 
مؤســسات األعمــال واإلنتــاج ضــرورية لتلبيــة  بــين تعــد الــشراكات بــين الجامعــات و  •

ة في ظل النمو المتسارع في المعرفة والمعلومـات  االحتياجات الحالية والمستقبلي 
 .في العالم المتقدم
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مؤســسات األعمــال واإلنتــاج تمتّــع الجامعــة  بــين تتطلــب الــشراكة بــين الجامعــة و  •
ليتحقق الكثير مـن  ،مع تفعيل دور السلطات المحلية ،باالستقاللية بجميع جوانبها  

 .الفعالية في نتائج هذه الشراكات
مؤسـسات األعمـال واإلنتـاج ينطلـق     بـين  راكة بين الجامعات و إن اإلقدام على الش    •

 .من احتياجات ودوافع لكال الطرفين وللمجتمع المحلي
 أحــد الوســائل ،مؤســسات األعمــال واإلنتــاجبــين تعتبــر الــشراكة بــين الجامعــات و  •

الهامة لزيـادة مـوارد الجامعـة الماليـة، والتـي تـساعد علـى تحـسين وتطـوير العمليـة                     
 .كما تعمل على تنمية مهارات وقدرات الخريجينالتعليمية، 

  هـدفت الدراسـة إلـى التوصـل إلـى عـشر       :)م١٩٩٨( Meister and  Jeanneدراسة وفي 
 .خُطوات إلنشاء جامعة الشركات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الدراسة إلى وضع عشر خُطوات إلنشاء جامعة الشركات من خالل خطـة             
لة تنطــوي علــى تحقيــق كــل أشــكال الــتعلّم المنــشود فــي منظومــة اســتراتيجية           مفــصّ

 :شاملة؛ وتتمثل هذه الخطوات في
 .ل السلطات أو اإلدارة العليا للمؤسسة الجهاز اإلداري للجامعةكّيجب أن تُشِ •
 .          للجامعةاإلستراتيجيةوضع الخطط  •

 .تحديد المؤسسة ألهداف الجامعة •
 .    التمويل من قِبل المؤسسةإستراتيجيةاقتراح  •

 .االستخدام األمثل للتقنية •
 .تحديد األفراد الذين سيتلّقون خدمات الجامعة •
تحديــد كيفيـــة إشـــباع احتياجـــات جمهـــور المتعلمــين بمـــا يتماشـــى مـــع األهـــداف    •

 . للجامعةاإلستراتيجية
 .وضع جدول زمني محدّد لتحقيق الجامعة أهدافها المنشودة •
تستخدمه الجامعة لتحديد مدى نجاحها أو فـشلها فـي تحقيـق        وضع نظام للتقويم     •

 .أهدافها
 .ضرورة متابعة الجامعة لرسالتها وعن مدى تحقّقها •
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ــة     التــي  :)م٢٠٠١( Katherine Wills دراســةوفــي  ــضوء علــى عملي ــى إلقــاء ال هــدفت إل
ــوير بثقافــة جامعــات الــشركات   وتنفيــذه مــن قِبــل   ، مــن خــالل فحــص مــا تــم إجراءه   ،التن

، واســتخدمت الدراســة )األنترنــت(ت الــشركات العاملــة عبــر الــشبكة العنكبوتيــة جامعــا
 .المنهج الوصفي التحليلي

؛ "الـشركات  التنـوير بثقافـة جامعـات     "وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أربعة آراء حـول        
 :وهي
ــشركات؛ حيــث أن ثقافــة الــشركات          • ــي معرفــة ثقافــة ال ــوير بهــذه الثقافــة يعن التن

 .وى تعليمي قابل للتدريس والتقويم ثم بناء مُنتج تعليمييمكن أن تكون محت
وغالبًا مـا تكـون هـذه الفوائـد فـي صـورة أجـور أو                ،التنوير يُمدّنا بفوائد كمية مباشـرة      •

 .أرباح عائدة على الفرد أو الشركة
التنــــوير عمليــــة يمكــــن توصــــيلها و فهمهــــا بــــسهولة؛ حيــــث أن إمكانيــــة الفهــــم   •

يمكـن تقييمهـا عبـر النظـرات النقديـة          ،ه عن الشركات  ما نعرف والتوصيل المباشر لِ  
 .التأملية على المدى البعيد

يمكــن أن ينتقــل فهمنــا للتنــوير عبــر أنحــاء العــالم؛ حيــث إن تقــديم بــرامج التــدريب   •
وتطبيقــه فــي مؤســسات أو   ،الخاصــة بجامعــات الــشركات يُعــد تنــويرًا يمكــن نقلــه  

 .شركات أخرى محلية أو عالمية

هـدفت الدراسـة إلـى فحـص العالقـة      فإنهـا   ):م٢٠٠٢ Sharon and Teresa )دراسـة أمـا  
بين الجامعات والـشركات الخاصـة مـن حيـث تـوفير وتقـديم البـرامج التعليميـة للمـستوى                    
الجــامعي، وعــرض لفوائــد وتحــديات هــذه الــشراكات، وقيــام بعــض الــشركات بإنــشاء         

مــن مـشاركة الجامعــة فــي   بــشكل مــستقل بـدالً  ،وتقـديم دوراتهــا التعليميـة الخاصــة بهـا   
 .ذلك، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
ــشراكة بــين الجامعــة و   • الــشركات الخاصــة ســاعدت علــى تــوفير بــرامج      بــين أن ال

 .تعليمية للمستوى الجامعي، للعاملين بتلك الشركات
ائـدة للجامعـة والـشركات وتوحيـد جهودهمـا      أن الشراكة ساهمت فى تعظـيم الف    •

 .لتقديم البرامج التعليمية وفق احتياجات تلك الشركات
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هـدفت الدراسـة إلـى إعـادة     فقـد   :)م٢٠٠٢(  Christopher and Grahamدراسـة  وفـي  
تعريــف دور جامعـــات الـــشركات مـــن خـــالل المنظـــور البريطـــاني،  واســـتخدمت الدراســـة  

 .المنهج الوصفي التحليلي
ــشركات العالميــة مثاليــة        وتوصــ ــى أنــه ال يمكــن أن تكــون جامعــات ال لت الدراســة إل

 : وناجحة بدون توفر أربعة عناصر بها؛ هي
 . عمليات التعلّم-  .                         أنظمة المعرفة-
 . العمليات اإلنسانية- .          شبكات اإلنترنت والشراكات-

هــدفت إلــى التعــرف علــى أهميــة جامعــات   إنهــا ف)  م٢٠٠٥( Eddie Blassدراســة أمــا 
وزيـادة  ،الشركات ومدى الحاجة اليهـا، وذلـك نظـراً لتقـارب الحـدود بـين التـدريب والتعليم                 

 التوســع فــي انــشاء جامعــات   ثــمالطلــب مــن المجتمــع وهيئاتــه علــى خــدمات الجامعــات    
 .الشركات حتى أصبحت أيضا تمنح درجات علمية

ت الشركات من الممكن أن توضع في مكانـة أفـضل         وتوصلت الدراسة إلى أن جامعا    
ــزاً لطــالب         مــن الجامعــات التقليديــة فــي المــستقبل، نظــرا ألنهــا تُعطــي مجــاالت أكثــر تمي
الجامعــات، خاصــة لمــن تــسرّب مــن التعلــيم، وذلــك أكثــر مــن التــى يقــدمها حاليــاً القطــاع     

 .التعليمي
اســــة مقارنـــــة  هــــدفت إلــــى تقـــــديم در   فقـــــد )م٢٠٠١ (Eddie Blassدراســــة  وفــــي  
، وتتــضمن معــايير المقارنــة "جامعــة الــشركات"التقليديــة وقطــاع"الجامعــة العامــة"لقطــاع

ــة والحكــم        ــاريخي والطــالب والبحــث والحــصول علــى المعرفــه وقــضايا المُلكي . التطــور الت
إال أنــه هنــاك العديــد مــن ،وتوصـلت الدراســة الــى أنــه بــالرغم مــن وجـود بعــض المتــشابهات  

ثيــر  العديــد مــن األســئلة حــول مالئمــة هيئــات الــشركات التــي اختــارت    والتــي تُاإلختالفــات
 ".جامعة"مصطلح
هـدفت  هـذه الدراسـة إلـى عمـل       فإنها ):٢٠٠٣( Christopher. and Seamusدراسة أما 

ولها عالقــة بمفهــوم  ،مــسح لحالــة ثــالث مــشاريع بحجــم مــن الــصغيرة الــى المتوســطة       
والتـشابه  ، والتدريب الحالي ، الديناميكي جامعة الشركات، وذلك من خالل فحص السياق      

  ونمـوذج ،واالختالف الفردي في التأكيد واألوليات، وضمت الدراسـة اسـتخدام التـصنفيات   

 وإلعطــاء مؤشــرات الــى المؤشــرات األخــرى لجامعــات    ،الهياكــل لتوضــيح الحالــة الجاريــة  
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 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

ــى أن جامعــات الــشرك     ،الــشركات ــشركات، وتوصــلت الدراســة ال ــة ال ات وتطور أكاديمي
الـسلوك، وتطـوير أداء المـدير، وقيـادة وتـشكيل المنظمـة،        وإسـتمرار  تُـسهم فـي تعزيـز   

 .كما أنها تعزز أنشطة الشركة والجامعة وتحدث تكامل فيمت بينها

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف      فقـد  ):٢٠٠٨(  .Christopher.  and Grahamدراسة وفي 
 تقف خلفها، حيث يالمدمجة التعلى ظاهرة جامعة الشركات وأجندة تعليم الشركات        

تعتبر جامعة الشركات في الواليات المتحدة األمريكية من أكثر قطاعات التعليم العـالي             
 جامعـة عاملـة فـي الواليـات المتحـدة وحـدها، وإذا اسـتمر                ١٨٠٠حيث تصل تقريبا الـى      ،نمواً

يفوق عـدد  هذا اإلتجاه في النمو فإن عدد جامعات الشركات في خـالل العقـود القادمـة سـ          
 التقليديـة، وتوصـلت الدراسـة الـى أن النمـو المتزايـد فـي انـشاء هـذه                 يمنشأت التعليم العـال   

الجامعات يُعد اعتراف من العديد مـن كبـار المـديرين بالتـأثير اإلسـتراتيجي اإليجـابي لهـذه            
وهــــذا مــــن الممكــــن النظــــر اليــــه علــــى أنــــه نتيجــــة إلدراك . الجامعــــات علــــى شــــركاتهم

 . حركين للميزة التنافسية التعليم والمعرفة وأنها أكبر مُالمؤسسات لقوة
 :تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح مما سبق ندرة الدراسات العربية التي تناولت جامعات الشركات، وربما يرجـع     
ــة ذلــك إلــى عــدم   ــة، كمــا أن       أو قلّ ــدول العربي ــا بــأي مــن ال وجــود جامعــات شــركات تقريب

 ودراسـة   ,ناولت مراحل وخُطوات انشاء جامعات الشركات     معظم الدراسات األجنبية ت   
 .طبيعة العالقة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية المختلفة

كمــا أن الدراســات الــسابقة أكّــدت علــى أن جامعــات الــشركات تأخــذ فــي التزايــد          
حتى أنها أصبحت تنافس الجامعات التقليدية، وذلك نظراً لما تٌحقّقـه مـن فوائـد       المستمر،

عديــدة للجامعــات التــي تُنــشئ مثــل هــذا النــوع، وكــذلك للمؤســسات اإلنتاجيــة، وكــذلك     
 .لألفراد الذين يلتحقون بمثل هذه الجامعات

أهميـة جامعـة    "وتتفق الدراسة الحالية مـع الدراسـات الـسابقة فيمـا أكـدت عليـه مـن                
والمؤســـسات ) الحكوميـــة(الـــشركات فـــي تحقيـــق الـــشراكة بـــين الجامعـــات التقليديـــة 

تتنـاول إمكانيـة تطبيـق هـذا النـوع مـن            "، إال أنهـا تختلـف عنهـا فـي أنهـا           "إلنتاجية والخدمية ا
الجامعات بالمملكة العربية الـسعودية، ومـدى تـدعيمها لعمليـات الـشراكة بـين الجامعـة             

  . واالستفادة من هذه الشراكة بشكل كبير وإيجابي".والمجتمع
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها: رابعا
 هــذا المحــور إيــضاحاً لمــنهج الدراســة الــذي اتبعــه الباحــث، وكــذلك تحديــد     يتناولســ

 ثــم عرضــاً لكيفيــة بنــاء أداة   ،مجتمــع الدراســة ووصــف خــصائص أفــراد مجتمــع  الدراســة   
، والكيفيــة التــي طبقــت بهــا  )االســتبانة(الدراســة، والتأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة   

ــة، وأســاليب المعالجــة اإل   ــات     الدراســة الميداني حــصائية التــي اســتخدمت فــي تحليــل البيان
 .اإلحصائية
 :منهج الدراسة:أوالً

 والمــنهج ،تــم اعتمــاد المــنهج الوصــفي لمناســبته لطبيعــة الدراســة الحاليــة وأهــدافها    
ــه  ــفي حيـــث أنـ ــرة  "الوصـ ــاهرة معاصـ ــرتبط بظـ ــذي ال يـ ــنهج الـ ــا  ،المـ ــفها وتحليلهـ ــصد وصـ  بقـ

وصـف الظـاهرة فقـط بـل يتعـدى ذلـك            يتوقف علـى    .)١٨٩ ص   ،ـ ه ١٤١٦،العساف("وتفسيرها
 .إلى تحليل أسباب الظاهرة ومعرفة أسبابها

 :مجتمع الدراسة:ثانياً
 : شمل مجتمع الدراسة الحالية

بكليــة العلــوم وعــددهم (جميــع أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة الملــك ســعود    - أ
ــضوا٤٠٢ً ــة إدارة ،عــ ــال وكليــ ــددهم اإلعمــ ــضوا١٤٩ً وعــ ــددهم   ، عــ ــة وعــ ــة الهندســ  وكليــ
  .)١٧ ص،هـ١٤٣٠جامعة الملك سعود التقرير السنوي (واً  عض٢٢٨

 جميـــع أعـــضاء هيئـــة ا لتـــدريس  بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية    - ب
 عـضواً،  ٩٤عـضواً، وكليـة االقتـصاد والعلـوم اإلداريـة وعـددهم            ٤٩بكلية العلوم وعددهم    (

 التقريـر  ،سـالمية جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإل          ( عـضواً    ٢٦وكلية الهندسة وعـددهم     
  ).هـ١٤٣١ ،السنوي

 :عينة الدراسة:ثالثاً
 : شملت عينة الدراسة الحالية ما يلي

 اإلعمـــال وكليــة إدارة  ،عــضواً ٣٨(بكليــة العلـــوم وعــددهم   (أعــضاء هيئــة التــدريس    
عــضو ١٣٤عـضواً ليـصبح إجمـالي العينـة     ٥٢ وكليـة الهندسـة وعـددهم    ،عـضواً ٤٤وعـددهم  

 ). سعودهيئة تدريس بجامعة الملك 
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 وكليــة االقتــصاد والعلــوم  ،عــضو٢٤بكليــة العلــوم وعــددهم  (أعــضاء هيئــة التــدريس  
 ٧٧عـضو ليـصبح إجمـالي العينـة         ٢٥ وكلية  الهندسة وعـددهم       ،عضو٢٨اإلدارية وعددهم   

، وتم اختيار عينـة الدراسـة       )عضو هيئة تدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية        
 بطريقة عشوائية  

 -:خصائص أفراد عينة الدراسة:: رابعاً

قامــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن المتغيــرات المــستقلة المتعلقــة بالخــصائص         
وفي ضـوء   ).  الدرجة العلمية  – الكلية   –الجامعة  (الوظيفية ألفراد عينة الدراسة متمثلة في       

 : هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة على النحو التالي
 )١(م جدول رق
 وفق متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة التكرار الفئة المتغير

اإلمام محمد بن سعود جامعة 

 اإلسالمية
٣٦٫٥ ٧٧ 

 ٦٣٫٥ ١٣٤ جامعة الملك سعود
 الجامعة

 %١٠٠ ٢١١ المجموع

 ٣٦٫٥ ٧٧ الهندسة

 اإلداريةاالقتصاد والعلوم 

 و إدارة األعمال
٣٤٫٢ ٧٢ 

 ٢٩٫٤ ٦٢ العلوم

 الكلية

 %١٠٠ ٢١١ المجموع

 ٨٠٫٦ ١٧٠  مساعدأستاذ

 ١٥٫٢ ٣٢  مشاركأستاذ

 ٤٫٣ ٩ أستاذ

الدرجة 

 العلمية
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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 مـن أفـراد عينـة الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته        )اًعـضو ١٣٤( أن   )١(يتضح من الجـدول رقـم       
مـنهم  ) اً عـضو  ٧٧( و , من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة مـن جامعـة الملـك سـعود                 %٦٣٫٥

اإلمــام محمــد بــن  مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة مــن جامعــة  %٣١٫٠يمثلــون مــا نــسبته 
 ويعزو الباحـث ظهـور النـسبة المئويـة بهـذا الفـرق أو الحجـم إلـى وجـود                     ،سعود اإلسالمية 

تباين كبير في أعداد مجتمع الدراسة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعـة الملـك سـعود                
 وأيــضا راجــع إلــى حداثــة    ،الكليــات الــثالث التــي هــي محــور الدراســة الحاليــة      وفــي جميــع  

  .الكليات الثالث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مقارنة بجامعة الملك سعود
مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا   ) اً عــضو٧٧( أن )١(كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم  

منهم ) ٧٢( و   , يدرسون في كلية الهندسة     من إجمالي أفراد عينة الدراسة     %٣٦٫٥نسبته  
 مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة يدرســون فــي كليــة اإلقتــصاد   %٣٤٫٢يمثلــون مــا نــسبته 

 مـن إجمـالي أفـراد    %٢٩٫٤مـنهم يمثلـون مـا نـسبته     ) ٦٢(والعلوم اإلدارية وإدارة األعمال و      
 .عينة الدراسة يدرسون في كلية العلوم

 مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة يمثلـــون مـــا نـــسبته  )١٧٠(  أن)١(ويتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم 
 من إجمالي أفراد عينة الدراسـة درجـتهم العلميـة أسـتاذ مـساعد ويعـزو الباحـث                    %٨٠٫٦

ظهـور هــذه النتيجــة نظــراً إلــى كثــرة عــدد مــن يحملــون درجــة أســتاذ مــساعد مقارنــة بمــن  
جـة أسـتاذ    حيـث يبلـغ عـدد مـن يحملـون در         ،يحملون درجة أستاذ مـشارك ودرجـة أسـتاذ        

 جامعة اإلمام محمد    ،١٧ ص ،١٤٣٠ التقرير السنوي    ،جامعة الملك سعود  () ٢٧٤٦(مساعد  
 عــضو فــي كــل مــن جامعــة الملــك ســعود )هـــ١٤٣٠ التقريــر الــسنوي ،بــن ســعود االســالمية

 مـن   %١٥٫٢مـنهم يمثلـون مـا نـسبته         ) ٣٢(  و    ،وجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية            
مــنهم يمثلــون مــا  ) ٩( و ,اســة درجــتهم العلميــة أســتاذ مــشارك  إجمــالي أفــراد عينــة الدر 

والباقي مـن أعـضاء     .  من إجمالي أفراد عينة الدراسة درجتهم العلمية أستاذ        %٤٫٣نسبته  
 .درجتهم أستاذ مساعد)%٨٠٫٦(هيئة التدريس ونسبتهم تقريباً

 :أداة الدراسة: خامساً
 :  بناء أداة الدراسة-١

 وإلعـداد  ،أداة لجمع المعلومات ولتحقيق أهداف الدراسة    استخدم الباحث االستبانة    
 ،مقترحــات وتوصــيات  إلنــشاء أو تطبيــق جامعــة الــشركات بالمملكــة العربيــة الــسعودية



 

 
٤٢ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

مستفيداً من اإلطار النظري وإسـتبانات ونتـائج وتوصـيات الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة         
  .لموضوع الدراسة الحالية

 : صدق أداة الدراسة-٢
  :دق الظاهري لألداةالص -

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة الحالية في قياس ما وضعت لقياسه تـم عرضـها                
  )االستبانة( وفي ضوء آرائهم تم إعداد أداة الدراسة الحالية          ،على مجموعة من المختصين   

 .بصورتها النهائية
 : صدق االتساق الداخلي لألداة–

 وعلى بيانات العينة ،تم تطبيقها ميدانياًالدراسة ألداة  بعد التأكد من الصدق الظاهري      
 حيث تم حـساب     ،تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لألستبانة        

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للمحـور الـذي                  
ط كــل عبــارة مــن العبــارات مــع تنتمــي إليــه العبــارة وتبــين مــن النتــائج أن قــيم معامــل ارتبــا

فأقـــل، ودالـــة إحـــصائياً عنـــد ) ٠٫٠١(محاورهـــا موجبـــة ودالـــة إحـــصائياً عنـــد مـــستوي الداللـــة 
 .مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها)  ٠٫٠٥(مستوي الداللة 

   : ثبات أداة الدراسة-٣
ــا   ــدى ثبـ ــاس مـ ــة  تلقيـ ــة الحاليـ ــتبانة( أداة الدراسـ ــتخدام  ) االسـ ــم اسـ ــة (تـ ــا ألمعادلـ فـ

 وتبـين مـن النتـائج أن    ،للتأكـد مـن ثبـات أداة الدراسـة    )  Cronbach's Alpha (α)() كرونبـاخ 
 وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة )٠٫٨٩٢١(معامــل الثبــات العــام عــال حيــث بلــغ 

  .عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة
 :حصائيةأساليب المعالجة اإل -سادساً

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد     
مـــن األســـاليب اإلحـــصائية المناســـبة باســـتخدام الحـــزم اإلحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة   

Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز  )SPSS.( 
ــا      وذلــك بعــد أن تــم ترم  ــي،، ولتحديــد طــول خالي يــز وإدخــال البيانــات إلــى الحاســب اآلل

 تــم حــساب  ، المــستخدم فــي محــاور الدراســة   )الحــدود الــدنيا والعليــا  (المقيــاس الثالثــي   
، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقيـاس للحـصول علـى طـول الخليـة الـصحيح          )٢=١-٣(المدى



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

ــى أقــ     )  ٠٫٦٧= ٢/٣(أي ــة (ل قيمــة فــي المقيــاس   بعــد ذلــك تــم إضــافة هــذه القيمــة إل أو بداي
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طـول     ) المقياس وهي الواحد الصحيح   

 :الخاليا كما يأتي
 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) ضعيفة( يمثل ١٫٦٧ إلى ١من  •
راد نحـــو كـــل عبـــارة بـــاختالف المحـــور المـــ ) متوســـطة( يمثـــل ٢٫٣٤ إلـــى ١٫٦٨مـــن  •

 .قياسه

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) كبيرة( يمثل ٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٥من  •

 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية
التكـــرارات والنـــسب المئويـــة للتعـــرف علـــى الخـــصائص الشخـــصية والوظيفيـــة   .١

ــارات المحــاور ال        ــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه عب ــة الدراســة وتحدي ــي  ألفــراد عين رئيــسة الت
 .تتضمنها أداة الدراسة

وذلـك لمعرفـة مـدى    "Weighted Mean")المـرجح (المتوسـط الحـسابي المـوزون     .٢
ارتفــاع أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــراد الدراســـة علــى كـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغيـــرات   
الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حـسابي          

 . موزون
وذلـك لمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات             "Mean"سط الحـسابي  المتو .٣

، مـع العلـم بأنـه يفيـد         )متوسـط متوسـطات العبـارات     (أفراد الدراسة عن المحاور الرئيـسة       
 .في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي

للتعــرف علــى مـــدى   "Standard Deviation"تــم اســتخدام االنحــراف المعيــاري     .٤
ــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة، ولكــل     انحــراف اســتجابات أفــ  راد الدراســة لكــل عب

ويالحــظ أن االنحــراف المعيــاري  . محــور مــن المحــاور الرئيــسة عــن متوســطها الحــسابي    
ــارة مــن عبــارات متغيــرات         يوضــح التــشتت فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لكــل عب

صفر تركــــزت الدراســــة، إلــــى جانــــب المحــــاور الرئيــــسة، فكلمــــا اقتربــــت قيمتــــه مــــن الــــ  
 .االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 )Independent Sample T-test( للعينــات المــستقلة )ت(تــم اســتخدام اختبــار  .٥
للتعرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اتجاهـات أفـراد الدراسـة                         

 .نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين

 للتعـرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق              )تحليـل التبـاين األحـادي     (تخدام  تم اس  .٦
ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسـة بـاختالف متغيـراتهم       

 .الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها: خامسا
 ة الدراسة النتائج المتعلقة بأسئل: أوال

) جامعـة الـشركات    ( إسهام تطبيق الشركات الجامعية    ما مدى  -١  -:األولالسؤال  
فـــي تحقيـــق فوائـــد للجامعـــات الحكوميـــة والمؤســـسات اإلنتاجيـــة بالمملكـــة العربيـــة         

جامعـة اإلمـام محمـد بـن     (السعودية مـن وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كـل مـن                   
 ؟)سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود

  : حيث جاءت متفرعة بجزئين وكانتا على النحو التالي:إجابة السؤال األول
علــى تحقيــق الفوائــد ) جامعــة الــشركات(سيــسهم تطبيــق الــشركات الجامعيــة  /أ

 بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية
علــى ) جامعــة الــشركات (للتعــرف علــى مــدى اســهام تطبيــق الــشركات الجامعيــة     

تـم حـساب    فقـد    الفوائد بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية         تحقيق
التكـــرارات والنـــسب المئويـــة والمتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة والرتـــب   

جامعـة  (الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محـور تطبيـق الـشركات الجامعيـة               
للجامعة الحكومية بالمملكة العربيـة الـسعودية       على تحقيق الفوائد بالنسبة     ) الشركات

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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 )٢(جدول رقم 

جامعة (استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور تطبيق الشركات الجامعية 
على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية ) الشركات

 تبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةمر
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يجعل الجامعات على تواصل 

حقيقي مع التنمية 

 .بالمجتمع
% ٣٫٨ ٩٦٫٢  - 

١ ٠٫١٩ ٢٫٩٦ 

  ١ ١٠ ٢٠٠ ك

١٠ 

برامج جديدة افتتاح 

بالجامعات وفقاً الحتياجات 

 .المؤسسات اإلنتاجية
% ٥. ٤٫٧ ٩٤٫٨  

٢ ٠٫٢٥ ٢٫٩٤ 

  ١ ١٣ ١٩٧ ك

١٥ 

توفير البيئة األكاديمية 

لإلبداع، والتميز، (الداعمة 

 .)واالبتكار، وصقل المواهب
% ٥. ٦٫٢ ٩٣٫٤  

٣ ٠٫٢٨ ٢٫٩٣ 

  ٢ ١٤ ١٩٥ ك

١٤ 

ي تقديم فرص للتعليم الرسم

وغير الرسمي التي تعمل على 

النمو الشخصي، والنمو (دعم 

 .لألفراد) المهني

% ٩. ٦٫٦ ٩٢٫٤  
٤ ٠٫٣١ ٢٫٩١ 

  ٤ ١١ ١٩٦ ك
٤ 

زيادة كفاءة الجامعات 

  ١٫٩ ٥٫٢ ٩٢٫٩ % .اإلنتاجية
٥ ٠٫٣٥ ٢٫٩١ 
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 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

رار
تك
ال

 

 درجة الموافقة

 العبـــــــارة م
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  ٢ ١٥ ١٩٤ ك

٨ 

توفير الفرصة للجامعة 

لالستفادة من إمكاناتها 

كمصدر ) لبشريةالمادية، وا(

 .من مصادر التمويل

% ٩. ٧٫١ ٩١٫٩  
٦ ٠٫٣٢ ٢٫٩١ 

  ٢ ١٦ ١٩٣ ك

٩ 

ييسر على الجامعة متابعة 

خريجيها وتوفير سبل 

) العلمي، والمهاري(التقدم 

 .لهم

% ٩. ٧٫٦ ٩١٫٥  
٧ ٠٫٣٢ ٢٫٩١ 

  ٣ ١٦ ١٩٢ ك

٢ 

ييسر على الجامعة التعرف 

على المشكالت التي تواجه 

ات اإلنتاجية المؤسس

 .بالمملكة

% ١٫٤ ٧٫٦ ٩١٫٠  
٨ ٠٫٣٥ ٢٫٩٠ 

  ٥ ١٥ ١٩١ ك

٥ 

إبراز دور أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة في 

تحسين الكفاءة اإلنتاجية 

 .لمؤسسات المجتمع

% ٢٫٤ ٧٫١ ٩٠٫٥  
٩ ٠٫٣٩ ٢٫٨٨ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 )٢(جدول رقم تابع 

جامعة (ات محور تطبيق الشركات الجامعية استجابات أفراد عينة الدراسة على عبار
على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية ) الشركات

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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  ٦ ١٣ ١٩٢ ك
٣

يسهم في حل مشكلة 
تمويل الجامعات خاصة في 

  ٢٫٨ ٦٫٢ ٩١٫٠ % .المجال البحثي
١٠ ٠٫٤٠ ٢٫٨٨ 

  ٥ ١٧ ١٨٩ ك
٧

تزويد المؤسسات اإلنتاجية 
باالستشارات، والخدمات، (

  ٢٫٤ ٨٫١ ٨٩٫٦ % .)إلخ... مدفوعة األجر
١١ ٠٫٤٠ ٢٫٨٧ 

١  ٧ ١٣ ١٩١ ك
١ 

مناهج إحداث توافق بين ال
وأهداف العمل 

  ٣٫٣ ٦٫٢ ٩٠٫٥ % .بالمؤسسات اإلنتاجية
١٢ ٠٫٤٢ ٢٫٨٧ 

  ٨ ١٨ ١٨٥ ك
٦

تدريب الطالب أثناء 
الدراسة بالمؤسسات 
  ٣٫٨ ٨٫٥ ٨٧٫٧ % .اإلنتاجية المختلفة

١٣ ٠٫٤٦ ٢٫٨٤ 

١  ٨ ١٩ ١٨٤ ك
٢

تقديم وتنمية مبادرات 
  ٣٫٨ ٩٫٠ ٨٧٫٢ % .التغيير بالجامعة

١٤ ٠٫٤٦ ٢٫٨٣ 

١  ١٢ ٢٠ ١٧٩ ك
٣

تقديم برامج عالية الجودة 
بتكلفة قليلة، من خالل 

إدارة موارد التعلم 
المخصصة للشركات 

  ٥٫٧ ٩٫٥ ٨٤٫٨ % .الجامعية

١٥ ٠٫٥٣ ٢٫٧٩ 

 0.18 2.89 المتوسط العام

ــائج الموضــحة أعــاله     د عينــة الدراســة  يتــضح أن أفــرا ) ٢(بالجــدول رقــم  مــن خــالل النت
) جامعــة الــشركات(موافقــون بدرجــة كبيــرة علــى اســهام تطبيــق الــشركات الجامعيــة   

على تحقيق الفوائـد بالنـسبة للجامعـة الحكوميـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية بمتوسـط            



 

 
٤٨ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 إلـى   ٢٫٣٥من  (وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي           ) ٣٫٠٠ من   ٢٫٨٩(
، وهذا يتفق مع ما جاءت بـه        على أداة الدراسة  "كبيرة"ة التي تشير إلى خيار    وهي الفئ ) ٣٫٠٠

 . ٢٠٠٢، ودراسة براون وباتيرسون ٢٠٠٦نتائج دراسة هاله السيد صالح 
 هنــاك تجــانس فــي موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى اســهام   ويتــضح مــن النتــائج أن

علــى تحقيــق الفوائــد بالنــسبة للجامعــة ) جامعــة الــشركات(تطبيــق الــشركات الجامعيــة 
الحكوميـــة بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية حيـــث تراوحـــت متوســـطات مـــوافقتهم علـــى   

لنــسبة علــى تحقيــق الفوائــد با ) جامعــة الــشركات(اســهام تطبيــق الــشركات الجامعيــة  
وهـي متوسـطات    ) ٢٫٩٦ إلـى    ٢٫٧٩(للجامعة الحكومية بالمملكة العربية الـسعودية مـابين         

 علــى أداة )كبيــرة(تقــع فــي الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس الثالثــي واللتــان  تــشيران إلــى     
الدراســـة ممـــا يوضـــح التجـــانس فـــي موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى اســـهام تطبيـــق   

على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة الحكومية      ) عة الشركات جام(الشركات الجامعية   
بالمملكــة العربيــة الــسعودية حيــث يتــضح مــن النتــائج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون       

جامعــة (بدرجــة كبيــرة علــى خمــسة عــشر مــن اســهامات تطبيــق الــشركات الجامعيــة    
ة العربيـة الـسعودية     على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملك      ) الشركات

والتــي تــم ترتيبهــا تنازليــاً حــسب موافقــة  ) ٤، ١٤ ،١٥ ،١٠ ،١(أبرزهــا تتمثــل فــي العبــارات رقــم  
 :أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة كالتالي

يجعــل الجامعــات علــى تواصــل حقيقــي مــع التنميــة   "وهــى) ١(جــاءت العبــارة رقــم   .١
فــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة   بالمرتبــة األولــى مــن حيــث موافقــة أ  "بــالمجتمع

ــرة بمتوســــط  ــذا مــــع دراســــة  )٣ مــــن ٢٫٩٦(كبيــ ــد الــــسيد   ويتفــــق هــ ــة محمــ هالــ
ألن الــشراكة "كبيــرة" ويعــزو الباحــث ظهــور هــذه العبــارة بدرجــة .)م٢٠٠٦("صــالح

ضــرورية، وألنهــا ســتعمل علــى تحقيــق وتلبيــة االحتياجــات الحاليــة والمــستقبلية،    
 الجامعـــة الماليـــة، وتحـــسين وتطـــوير العمليـــة وألنهـــا ســـتعمل علـــى زيـــادة مـــوارد

 . التعليمية وتنمية مهارات وقدرات الخريجين

افتتــاح بــرامج جديــدة بالجامعــات وفقــاً الحتياجــات "وهــى) ١٠(جــاءت العبــارة رقــم  .٢
بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها         "المؤسسات اإلنتاجية 

 ).٣ من ٢٫٩٤(بدرجة كبيرة بمتوسط 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

لإلبــداع، والتميــز، (تــوفير البيئــة األكاديميــة الداعمــة "وهــى) ١٥(جــاءت العبــارة رقــم  .٣
بالمرتبة الثالثة من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة          ")واالبتكار، وصقل المواهب  

 ).٣ من ٢٫٩٣(عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

 التـي   تقـديم فـرص للتعلـيم الرسـمي وغيـر الرسـمي           "وهـى ) ١٤(جاءت العبارة رقـم      .٤
بالمرتبــة الرابعــة مــن  "لألفــراد) النمــو الشخــصي، والنمــو المهنــي (تعمــل علــى دعــم  

 ).٣ من ٢٫٩١(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

بالمرتبـة الخامـسة    "زيادة كفاءة الجامعات اإلنتاجية   "وهي) ٤(جاءت العبارة رقم     .٥
 )٣ مـن  ٢٫٩١( بدرجـة كبيـرة بمتوسـط       من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها      

 . )م٢٠٠٦("هالة محمد السيد صالحويتفق هذا مع دراسة 

 تحقيــق الفوائــد يفــ) جامعــة الــشركات(سيــسهم تطبيــق الــشركات الجامعيــة /ب
 : الحكوميةبالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات مع الجامعات

علــى ) جامعــة الــشركات (امعيــة للتعــرف علــى مــدى اســهام تطبيــق الــشركات الج    
تحقيق الفوائد بالنـسبة للمؤسـسات اإلنتاجيـة التـي تقـوم بعقـد شـراكات مـع الجامعـات           

تــــم حــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة والمتوســــطات الحــــسابية الحكوميــــة فقــــد 
واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور تطبيـق             

علـــى تحقيـــق الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات  ) جامعـــة الـــشركات(لجامعيـــة الـــشركات ا
 : التاليكوجاءت النتائج الحكومية اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات مع الجامعات 



 

 
٥٠ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 )٣(جدول رقم 

جامعة (استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور تطبيق الشركات الجامعية 
بة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات على تحقيق الفوائد بالنس) الشركات

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةالحكومية مع الجامعات 
 درجة الموافقة التكرار

 العبــــــــــارةم

سبة
الن

رة 
كبي

طة 
س
متو
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  ١ ٨ ٢٠٢ ك
١

ــدد    ــوظفين الجــــــ ــة المــــــ تهيئــــــ
  ٥. ٣٫٨ ٩٥٫٧ %  . الالزمةوإكسابهم الكفايات

١ ٠٫٢٣ ٢٫٩٥ 

  ٣ ٨ ٢٠٠ ك
٢

مـــــــــنح شـــــــــهادات جامعيـــــــــة  
للعــــاملين بالمؤســــسات وفقــــاً 

  ١٫٤ ٣٫٨ ٩٤٫٨ % .الحتياجاتهم المهنية
٢ ٠٫٣٠ ٢٫٩٣ 

  ٤ ٦ ٢٠١ ك

٣

ــيح الفرصــة لطــالب الجامعــة     تت
الموهوبين وخريجيهـا لتطبيـق     
ــاتهم   ــشاريعهم ومقترحـــــ مـــــ

 .وأفكارهم البحثية
% ١٫٩ ٢٫٨ ٩٥٫٣  

٣ ٠٫٣٢ ٢٫٩٣ 

  ٣ ٩ ١٩٩ ك
٤

ــى     ــصول علـ ــي الحـ ــساعدها فـ يـ
المعرفــــــة العلميـــــــة والتقنيـــــــة  

  ١٫٤ ٤٫٣ ٩٤٫٣ % .المستقبلية
٤ ٠٫٣١ ٢٫٩٣ 

  ٤ ١٠ ١٩٧ ك
٥

االســـــــتفادة مـــــــن ممتلكـــــــات  
الجامعــة مــن معامــل ووحــدات  

  ١٫٩ ٤٫٧ ٩٣٫٤ % .مختلفة في تطوير أدائها
٥ ٠٫٣٤ ٢٫٩١ 

 ٦ ٠٫٣٤ ٢٫٩١  ٤ ١٠ ١٩٧ ك
٦

ــة     ــادة اإلنتاجي ــى زي ســتعمل عل
وخفـــــــض التكلفـــــــة وتطـــــــوير 

     ١٫٩ ٤٫٧ ٩٣٫٤ % .أدوات ووسائل اإلنتاج

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 )٣(جدول رقم تابع 

جامعة (استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور تطبيق الشركات الجامعية 
سبة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات على تحقيق الفوائد بالن) الشركات

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةالحكومية مع الجامعات 

رار
تك
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 درجة الموافقة
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 ٧ ٠٫٣٦ ٢٫٩١  ٥ ٩ ١٩٧ ك
٧

توسيع بـرامج التعلـيم والتـدريب     
     ٢٫٤ ٤٫٣ ٩٣٫٤ % .خاصة للعاملين بهاالمستمر 

 ٨ ٠٫٣٨ ٢٫٨٩  ٥ ١٣ ١٩٣ ك

٨
إعادة تدريب الموظفين القـدامى     
لرفــــــــــــع كفـــــــــــــايتهم وفقـــــــــــــاً  
 .لمستجدات ومتطلبات العمل

% ٢٫٤ ٦٫٢ ٩١٫٥     

 ٩ ٠٫٣٨ ٢٫٨٩  ٥ ١٣ ١٩٣ ك

٩
يتيح لها الفرصة لمتابعة البحوث     
األساســـية والتطبيقيـــة الحديثـــة  

 .لهافي مجال عم
% ٢٫٤ ٦٫٢ ٩١٫٥     

 ١٠ ٠٫٣٧ ٢٫٨٩  ٤ ١٥ ١٩٢ ك

١٠
تطـــــوير واســـــتحداث منتجـــــات   
ــة،    ــالجودة العاليـ ــز بـ ــدة تتميـ جديـ
 .والقدرة على المنافسة العالمية

% ١٫٩ ٧٫١ ٩١٫٠     

 ١١ ٠٫٣٩ ٢٫٨٨  ٥ ١٥ ١٩١ ك

١١
ــاً    ــا وفقـــ انتقـــــاء مـــــن يعمـــــل بهـــ
لمعــايير محــددة تــساعدها علــى    

 .تحقيق أهدافها
% ٢٫٤ ٧٫١ ٩٠٫٥     

 ١٢ ٠٫٤١ ٢٫٨٧  ٦ ١٥ ١٩٠ ك

١٢

تــــــشجع المــــــديرين والعــــــاملين  
بالمؤســــسات علــــى اكتــــشاف   
كــل مــا هــو جديــد والتعامــل مــع    

 .األمور الغامضة
% ٢٫٨ ٧٫١ ٩٠٫٠     
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 ١٣ ٠٫٤٥ ٢٫٨٦  ٨ ١٤ ١٨٩ ك

١٣
يدعم حل مشكالتها اإلنتاجيـة     
ــر    ــاً آلخــ ــا وفقــ ــوير منتجاتهــ وتطــ

 .المستجدات
% ٣٫٨ ٦٫٦ ٨٩٫٦     

 ١٤ ٠٫٤٩ ٢٫٨٢  ١٠ ١٧ ١٨٤ ك

١٤
إنـــــــشاء مـــــــشروعات صـــــــغيرة  
تــسهم فــي تــوفير المــشروعات  

 . المغذية للمشاريع الكبيرة
% ٤٫٧ ٨٫١ ٨٧٫٢     

 ١٥ ٠٫٥٠ ٢٫٨٢  ١١ ١٦ ١٨٤ ك

١٥
ــي     ــسة فـــ ــوة الرئيـــ ــتمثل القـــ ســـ
تـــشكيل توجهـــات ومـــستقبل   

 . المؤسسات اإلنتاجية
% ٥٫٢ ٧٫٦ ٨٧٫٢     

 0.21 2.89 المتوسط العام

ــة الدراســة موافقــون بدرجــة          ــائج الموضــحة أعــاله يتــضح أن أفــراد عين مــن خــالل النت
علـى تحقيـق الفوائـد    ) جامعـة الـشركات  (كبيرة على اسهام تطبيق الشركات الجامعية     

  الحكوميـــةبالنـــسبة للمؤســـسات اإلنتاجيـــة التـــي تقـــوم بعقـــد شـــراكات مـــع الجامعـــات
وهــو متوســط يقـع فــي الفئــة الثالثــة مـن فئــات المقيــاس الثالثــي   ) ٣٫٠٠ مــن ٢٫٨٩(توسـط  بم

، وهـذا يتفـق   علـى أداة الدراسـة  "كبيـرة "وهي الفئة التي تـشير إلـى خيـار     ) ٣٫٠٠ إلى   ٢٫٣٥من  (
 .٢٠٠٦مع ما جاءت به دراسة هاله السيد صالح 

ســة علــى اســهام ويتــضح مــن النتــائج أن هنــاك تجــانس فــي موافقــة أفــراد عينــة الدرا  
علـــــى تحقيـــــق الفوائـــــد بالنـــــسبة ) جامعـــــة الـــــشركات(تطبيـــــق الـــــشركات الجامعيـــــة 

 حيث تراوحـت    الحكومية للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات مع الجامعات       
وهــي متوســطات تقــع فــي الفئــة الثالثــة مــن ) ٢٫٩٥ إلــى ٢٫٨٢(متوســطات مــوافقتهم مــابين 
 على أداة الدراسة مما يوضـح التجـانس    )كبيرة(تشيران إلى   فئات المقياس الثالثي واللتان       
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جامعـــة ( تطبيـــق الـــشركات الجامعيـــة  إســـهامفـــي موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى   
على تحقيق الفوائد بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شـراكات           ) الشركات

راسـة موافقـون بدرجـة       حيث يتضح من النتائج أن أفـراد عينـة الد           الحكومية مع الجامعات 
) جامعة الـشركات  ( تطبيق الشركات الجامعية     إسهاماتكبيرة على خمسة عشر من      

علـــى تحقيـــق الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات اإلنتاجيـــة التـــي تقـــوم بعقـــد شـــراكات مـــع    
ــاً   ) ٢٧ ،١٧ ،٢٣ ،٢٦ ،٢١(الجامعــات أبرزهــا تتمثــل فــي العبــارات رقــم     والتــي تــم ترتيبهــا تنازلي

 :راد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة كالتاليحسب موافقة أف

تهيئـــة المـــوظفين الجـــدد وإكـــسابهم الكفايـــات "وهـــى) ٢١(جـــاءت العبـــارة رقـــم  .١
بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا بدرجـة كبيـرة              "الالزمة

لحـرص  "كبيـرة " ويعزو الباحث لظهور هذه العبـارة بدرجـة      ).٣ من   ٢٫٩٥(بمتوسط  
ذة الجامعـات بالمملكـة العربيـة الـسعودية وخـصوصاً األسـاتذة المـساعدين               أسات

علــى وجــود هــذه الــشراكة إلكــسابهم الكفايــات، ولتلبيــة احتياجــاتهم المهنيــة    
 . واألكاديمية

منح شهادات جامعية للعاملين بالمؤسـسات وفقـاً        "وهى) ٢٦(جاءت العبارة رقم     .٢
يث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها      بالمرتبة الثانية من ح   "الحتياجاتهم المهنية 

، ويتفــق هـذا مـع مــا جـاءت بــه نتـائج دراســة     )٣ مـن  ٢٫٩٣(بدرجـة كبيـرة بمتوســط   
 .٢٠٠٥ايدي بليس 

تتيح الفرصة لطالب الجامعة الموهوبين وخريجيهـا       "وهى) ٢٣(جاءت العبارة رقم     .٣
ث بالمرتبـة الثالثـة مـن حيـ       "لتطبيق مـشاريعهم ومقترحـاتهم وأفكـارهم البحثيـة        

 ).٣ من ٢٫٩٣(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

يـــساعدها فـــي الحـــصول علـــى المعرفـــة العلميـــة  "وهـــى) ١٧(جـــاءت العبـــارة رقـــم  .٤
بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا           "والتقنية المستقبلية 

ءت بــه نتـائج دراســة   ويتفــق هـذا مـع مــا جـا   ،)٣ مـن  ٢٫٩٣(بدرجـة كبيـرة بمتوســط   
 .٢٠٠٥ايدي بليس 
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االســتفادة مــن ممتلكــات الجامعــة مــن معامــل      "وهــي) ٢٧(جــاءت العبــارة رقــم    .٥
بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة  "ووحدات مختلفة في تطوير أدائها    

 ). ٣ من ٢٫٩١(الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 
ــا متطلبـــات تطبيـــق جامعـــة -:الـــسؤال الثـــاني  )الـــشركات الجامعيـــة(  الـــشركات  مـ

بالجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعـضاء هيئـة التـدريس              
 ؟)جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود،(في كل من 

بالجامعـات  ) الـشركات الجامعيـة   (جامعـة الـشركات     للتعرف على متطلبـات تطبيـق       
 العربيــــة الــــسعودية تــــم حــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة    بالمملكــــةالحكوميــــة

والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة         
علــى عبــارات محــور متطلبــات تطبيــق الــشركات الجامعيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية   

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
 )٤(جدول رقم 

جامعة  الشركات استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور متطلبات تطبيق 
 بالمملكة العربية السعودية مرتبة تنازلياً بالجامعات الحكومية) الشركات الجامعية(

 حسب متوسطات الموافقة
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  ١ ٨ ٢٠٢ ك

١ 

إعداد دليل شامل بالتعاون 
بين الجامعات والمؤسسات 

اإلنتاجية بآليات إنشاء 
 .الشركات الجامعية

% ٠٫٥ ٣٫٨ ٩٥٫٧  
١ ٠٫٢٣ ٢٫٩٥ 

  ١ ٩ ٢٠١ ك
٢ 

إنشاء موقع على الشبكة 
العنكبوتية يوضح أهمية وآليات 
  ٠٫٥ ٤٫٣ ٩٥٫٣ % .إنشاء الشركات الجامعية

٢ ٠٫٢٤ ٢٫٩٥ 
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 -  ١١ ٢٠٠ ك

% ١١ ٢٠٠  - 
٣ 

عمل حمالت توعوية بين 

الجامعات والمؤسسات 

اإلنتاجية حول الشركات 

بة  .الجامعية وأهميتها ومميزاتها
س
الن

% 

رة
كبي

طة 
س
متو

 

فة
عي
ض

 

٣ ٠٫٢٢ ٢٫٩٥ 

  ٢ ٧ ٢٠٢ ك

٤ 

عمل زيارات للنماذج 

والخبرات الناجحة للشركات 

الجامعية في بعض دول العالم 

 .لالستفادة منها
% ٠٫٩ ٣٫٣ ٩٥٫٧  

٤ ٠٫٢٦ ٢٫٩٥ 

  ١ ١٠ ٢٠٠ ك

٥ 

تفعيل عمليات االتصال بين 

الجامعات والمؤسسات 

 .اإلنتاجية
% ٠٫٥ ٤٫٧ ٩٤٫٨  

٥ ٠٫٢٥ ٢٫٩٤ 

  ١ ١٠ ٢٠٠ ك
٦ 

استصدار اللوائح التي تنظم 

  ٠٫٥ ٤٫٧ ٩٤٫٨ % .إنشاء الشركات الجامعية
٦ ٠٫٢٥ ٢٫٩٤ 

  ٢ ١٢ ١٩٧ ك

٧ 

عمل ندوات وتدريبات توعوية 

مختلفة حول أهمية إنشاء 

الشركات الجامعية بالنسبة 

للجامعة وبالنسبة 

 .للمؤسسات اإلنتاجية

% ٠٫٩ ٥٫٧ ٩٣٫٤  
٧ ٠٫٣٠ ٢٫٩٢ 

  ٤ ٩ ١٩٨ ك

٨ 

عرض نماذج عالمية ناجحة 

للشركات الجامعية وكيفية 

نها في المملكة االستفادة م

 .العربية السعودية
% ١٫٩ ٤٫٣ ٩٣٫٨  

٨ ٠٫٣٤ ٢٫٩٢ 
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  ١ ١٧ ١٩٣ ك

٩ 

أن تعمل عمادة خدمة 

المجتمع دراسة باالحتياجات 

البحثية، والتدريبية، (

للمؤسسات ) واالستشارية

 .اإلنتاجية

% ٠٫٥ ٨٫١ ٩١٫٥  
٩ ٠٫٣٠ ٢٫٩١ 

  ٣ ١٤ ١٩٤ ك

١٠ 

توفير االعتمادات المالية 

الالزمة إلنشاء الشركات 

 .الجامعية
% ١٫٤ ٦٫٦ ٩١٫٩  

١٠ ٠٫٣٤ ٢٫٩١ 

  ٤ ١٣ ١٩٤ ك

١١ 

أن تعد عمادة خدمة المجتمع 

دراسة باحتياجات المجتمع 

 .من الشركات الجامعية
% ١٫٩ ٦٫٢ ٩١٫٩  

١١ ٠٫٣٦ ٢٫٩٠ 

  ٤ ١٤ ١٩٣ ك

١٢ 

تصميم البرامج المختلفة 

للتدريب والتدريس 

 .لجامعيةبالشركات ا
% ١٫٩ ٦٫٦ ٩١٫٥  

١٢ ٠٫٣٦ ٢٫٩٠ 

  ٦ ١٤ ١٩١ ك

١٣ 

ترشيح أحد المختصين 

بعمادة خدمة المجتمع تكون 

مسؤوليته جميع األمور 

المتعلقة بالشركات 

 .الجامعية

% ٢٫٨ ٦٫٦ ٩٠٫٥  
١٣ ٠٫٤١ ٢٫٨٨ 

 ٠٫١٩ ٢٫٩٢ المتوسط العام

ــائج الموضــحة أعــاله     ــة الدراســة موافقــون بدرجــة     مــن خــالل النت يتــضح أن أفــراد عين
كبيرة على متطلبات تطبيق الشركات الجامعية بالمملكـة العربيـة الـسعودية بمتوسـط              
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 إلـى  ٢٫٣٥مـن  (وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثـي   ) ٣٫٠٠ من   ٢٫٩٢(
 وهــو مــا يتفــق مــع نتــائج ،علــى أداة الدراســة"كبيــرة"وهــي الفئــة التــي تــشير إلــى خيــار ) ٣٫٠٠

 م، ودراســة ٢٠٠٣ودراســة يوســف ســيد محمــود    ١٩٩٤دراســة كــل مــن  فهــد الــسلطان    
 . م٢٠٠٢كريستوفر وجراهام 

 فـي موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى متطلبـات        اًويتضح مـن النتـائج أن هنـاك تجانـس       
ربيـة   بالمملكـة الع   بالجامعات الحكومية ) الشركات الجامعية (جامعة الشركات   تطبيق  

ــات تطبيـــق الـــشركات       ــى متطلبـ ــوافقتهم علـ ــطات مـ الـــسعودية حيـــث تراوحـــت متوسـ
وهــي متوســطات تقــع فــي ) ٢٫٩٥ إلــى ٢٫٨٨(الجامعيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية مــابين 

 علـى أداة الدراسـة ممـا        )كبيـرة (الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران إلـى           
ــر   ــة أفـ ــانس فـــي موافقـ ــات تطبيـــق الـــشركات    يوضـــح التجـ ــى متطلبـ ــة علـ ــة الدراسـ اد عينـ

الجامعيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية حيــث يتــضح مــن النتــائج أن أفــراد عينــة الدراســة      
موافقـــون بدرجـــة كبيـــرة علـــى ثالثـــة عـــشر مـــن متطلبـــات تطبيـــق الـــشركات الجامعيـــة  

والتــي تــم  ) ١٢ ،١٠ ،٣ ،٧ ،١(بالمملكــة العربيــة الــسعودية أبرزهــا تتمثــل فــي العبــارات رقــم        
 :ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة كالتالي

ــارة رقــــم   .١ ــاءت العبــ ــات    "وهــــى) ١(جــ ــين الجامعــ ــاون بــ ــامل بالتعــ ــداد دليــــل شــ إعــ
بالمرتبــة األولــى مــن  "والمؤســسات اإلنتاجيــة بآليــات إنــشاء الــشركات الجامعيــة   

 ).٣ من ٢٫٩٥(درجة كبيرة بمتوسط حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ب

إنشاء موقع على الـشبكة العنكبوتيـة يوضـح أهميـة         "وهى) ٧(جاءت العبارة رقم     .٢
بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة              "وآليات إنشاء الشركات الجامعيـة    

، ويتفق هذا مـع نتـائج دراسـة    )٣ من ٢٫٩٥(الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط      
 .٢٠٠١كاثرين ويلز 

عمـل حمـالت توعويـة بـين الجامعـات والمؤسـسات       "وهـى ) ٣(جاءت العبارة رقم   .٣
بالمرتبة الثالثة من حيـث    "اإلنتاجية حول الشركات الجامعية وأهميتها ومميزاتها     

 ويتفـق   ،)٣ مـن    ٢٫٩٥(موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا بدرجـة كبيـرة بمتوسـط              
 .)م١٩٩٨( Meister and  Jeanneهذا مع نتائج دراسة 
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

عمل زيارات للنماذج والخبـرات الناجحـة للـشركات        "وهى) ١٠(جاءت العبارة رقم     .٤
بالمرتبة الرابعة من حيـث موافقـة       "الجامعية في بعض دول العالم لالستفادة منها      

 ).٣ من ٢٫٩٥(أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

ــارة رقـــــم   .٥ ــاءت العبـــ ــين  "وهـــــي) ١٢(جـــ ــات االتـــــصال بـــ ــات تفعيـــــل عمليـــ  الجامعـــ
بالمرتبة الخامسة من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة      "والمؤسسات اإلنتاجية 

 Fahad، وهـو مـا أكـدت عليـه دراسـة      )٣ مـن  ٢٫٩٤(عليها بدرجة كبيـرة بمتوسـط   

Sultan) ١٩٩٤ .( 

ــسؤال الثالـــث  ــق  - :الـ ــات تطبيـ ــا معوقـ ــشاء مـ ــشركات   أو إنـ ــة الـ ــشركات ( جامعـ الـ
بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئـة         بالجامعات الحكومية   )الجامعية

 ؟)جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود(التدريس في كل من 
) الـشركات الجامعيـة   ( جامعـة الـشركات      للتعرف على المعوقات التي تواجه تطبيـق      

والنـــسب  بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية تـــم حـــساب التكـــرارات بالجامعـــات الحكوميـــة
المئويــة والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد عينــة  

الـشركات  (جامعـة الـشركات     الدراسة على عبارات محور المعوقات التي تواجـه تطبيـق           
ــة ــة ) الجامعيـ ــات الحكوميـ ــا    بالجامعـ ــائج كمـ ــاءت النتـ ــة الـــسعودية وجـ ــة العربيـ  بالمملكـ

 : يوضحها الجدول التالي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 )٥(ول رقم جد

 جامعة استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التي تواجه تطبيق
 بالمملكة العربية السعودية بالجامعات  الحكومية) الشركات الجامعية(الشركات

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 درجة الموافقة التكرار
 العبـــــــــــــــــارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة النسبة

المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

تبة المعياري
الر

 

 -  ٧ ٢٠٤ ك

٣ 

بحوث أعضاء 
هيئة التدريس 
غالباً تميل إلى 

الجانب النظري 
أكثر من 
 .التطبيقي

% ٣٫٣ ٩٦٫٧  - 
١ ٠٫١٨ ٢٫٩٧ 

 -  ٨ ٢٠٣ ك

٥ 

تميل 
مؤسسات 

المجتمع إلى 
الحصول على 

الحلول الجاهزة 
والمستوردة 
 للمشكالت التي
تواجهها، أكثر 

من حلها 
 .بنفسها

% ٣٫٨ ٩٦٫٢  - 
٢ ٠٫١٩ ٢٫٩٦ 

  ٢ ٧ ٢٠٢ ك

٢ 

ضعف ثقة 
مؤسسات 

المجتمع في 
إمكانية إسهام 
الجامعة في حل 

مشكالتها 
 .وتطوير أدائها

% ٠٫٩ ٣٫٣ ٩٥٫٧  
٣ ٠٫٢٦ ٢٫٩٥ 
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 درجة الموافقة التكرار
 العبـــــــــــــــــارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة النسبة

المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

تبة المعياري
الر

 

  ٢ ٩ ٢٠٠ ك

١ 

تركيز 

الجامعات على 

الجوانب 

النظرية أكثر 

من الجوانب 

 .تطبيقيةال

% ٠٫٩ ٤٫٣ ٩٤٫٨  
٤ ٠٫٢٨ ٢٫٩٤ 

  ٣ ٨ ٢٠٠ ك

٧ 

ضعف التواصل 

بين الجامعة 

ومؤسسات 

 .المجتمع
% ١٫٤ ٣٫٨ ٩٤٫٨  

٥ ٠٫٣٠ ٢٫٩٣ 

  ٣ ١٠ ١٩٨ ك

٩ 

ضــــــــــعف آليــــــــــة  

تسويق الجامعة  

ــا  ألبحاثهــــــــــــــــــــــــ

 .وخدماتها
% ١٫٤ ٤٫٧ ٩٣٫٨  

٦ ٠٫٣١ ٢٫٩٢ 

  ٤ ١٢ ١٩٥ ك

٨ 

ضــــــعف معرفــــــة 

مؤســــــــــــــــــسات 

ــا  ال ــع بمـــــ مجتمـــــ

يمكــن أن تقدمــه 

 .لها الجامعات

% ١٫٩ ٥٫٧ ٩٢٫٤  
٧ ٠٫٣٥ ٢٫٩١ 

  ٦ ١٥ ١٩٠ ك

١٠ 

عـــــــــدم وجـــــــــود 
قــــــوانين تــــــنظم 
عمليـــــــــــــــــــــــــــات 
ــين   ــشراكة بـــ الـــ
الجامعـــــــــــــــــــــات 
ــسات  ومؤســــــــــــ
ــع  المجتمــــــــــــــــــــــ

 .اإلنتاجية

% ٢٫٨ ٧٫١ ٩٠٫٠  
٨ ٠٫٤١ ٢٫٨٧ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 درجة الموافقة التكرار
 العبـــــــــــــــــارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة النسبة

المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

تبة المعياري
الر

 

  ٩ ١٤ ١٨٨ ك

٦ 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــعف 

اإلمكانــــــــــــــــــــات 

ــي   ــة التــــــ البحثيــــــ

ــا  تمتلكهـــــــــــــــــــــــ

 .الجامعات

% ٤٫٣ ٦٫٦ ٨٩٫١  
٩ ٠٫٤٦ ٢٫٨٥ 

  ١٠ ١٥ ١٨٦ ك

٤ 

يركـــــــز أعـــــــضاء 

هيئـــــة التـــــدريس 

ــاثهم   فـــــــي أبحـــــ

ــة   ــى الترقيــــــ علــــــ

بغض النظـر عـن     

ــا  أهميتهـــــــــــــــــــــــــ

 .التطبيقية

% ١٠ ١٥ ١٨٦  
١٠ ٠٫٤٨ ٢٫٨٣ 

 ٠٫٢١ ٢٫٩١ المتوسط العام

ــة الدراســ       ــائج الموضــحة أعــاله يتــضح أن أفــراد عين ة موافقــون بدرجــة  مــن خــالل النت
) الـــشركات الجامعيـــة( جامعـــة الـــشركات كبيـــرة علـــى المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق 

وهــــو ) ٣٫٠٠ مــــن ٢٫٩١( بالمملكــــة العربيــــة الــــسعودية بمتوســــط بالجامعــــات الحكوميــــة
وهي الفئة التـي    ) ٣٫٠٠ إلى   ٢٫٣٥من  (متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي          

ــار   ــائج دراســة فهــد      علــى أداة الدراســة "بيــرةك"تــشير إلــى خي ــرا مــع نت ، وهــو مــا يتفــق كثي
 . م١٩٩٤السلطان 

 فـي موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى المعوقـات        اًويتضح من النتائج أن هناك تجانـس     
بالمملكــــة العربيــــة بالجامعــــات الحكوميــــة التــــي تواجــــه تطبيــــق الــــشركات الجامعيــــة  

علـــى المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق الــسعودية حيـــث تراوحـــت متوســـطات مـــوافقتهم  
وهـي متوسـطات    ) ٢٫٩٧ إلى   ٢٫٨٣(الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية مابين       

 علــى أداة )كبيــرة(تقــع فــي الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس الثالثــي واللتــان تــشيران إلــى      
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 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

لتـي تواجـه    الدراسة مما يوضح التجانس في موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى المعوقـات ا                 
تطبيق الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية حيث يتـضح مـن النتـائج أن أفـراد                
عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبيــرة علــى عــشرة مــن المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق       

 ،٢ ،٥ ،٣(الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية أبرزها تتمثل في العبـارات رقـم             
ترتيبهــا تنازليــاً حــسب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة كبيــرة    والتــي تــم ) ٧ ،١

 :كالتالي

بحوث أعـضاء هيئـة التـدريس غالبـاً تميـل إلـى الجانـب               "وهى) ٣(جاءت العبارة رقم     .١
بالمرتبـة األولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة                "النظري أكثر من التطبيقـي    

 ).٣ من ٢٫٩٧(عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

تميل مؤسـسات المجتمـع إلـى الحـصول علـى الحلـول        "وهى) ٥(جاءت العبارة رقم     .٢
بالمرتبـة  "الجاهزة والمستوردة للمشكالت التي تواجهها، أكثر من حلها بنفـسها         

 ٢٫٩٦(الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا بدرجـة كبيـرة بمتوسـط            
 ).٣من 

ت المجتمـع فـي إمكانيـة إسـهام         ضعف ثقـة مؤسـسا    "وهى) ٢(جاءت العبارة رقم     .٣
بالمرتبة الثالثة مـن حيـث موافقـة أفـراد     "الجامعة في حل مشكالتها وتطوير أدائها  

 ).٣ من ٢٫٩٥(عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة بمتوسط 

تركيــز الجامعــات علــى الجوانــب النظريــة أكثــر مــن     "وهــى) ١(جــاءت العبــارة رقــم   .٤
ن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا           بالمرتبة الرابعـة مـ    "الجوانب التطبيقية 

 ).٣ من ٢٫٩٤(بدرجة كبيرة بمتوسط 

ضـــــعف التواصـــــل بـــــين الجامعـــــة ومؤســـــسات "وهـــــي) ٧(جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم  .٥
بالمرتبة الخامسة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بدرجـة                  "المجتمع

 Fahad Sultan(، ويتفق هذا مـع مـا جـاءت بـه دراسـة      )٣ من ٢٫٩٣(كبيرة بمتوسط 
)١٩٩٤(( . 

 الدراسـة   عينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اتجاهات أفراد           ":السؤال الرابع 
 ؟"حول محاور الدراسة تعزى إلى اختالف خصائصهم والوظيفية

  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 :  الفروق باختالف متغير الجامعة:أوالً
لجامعــة للتعــرف علــى مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــاختالف متغيــر ا   

لمعرفـة الفـروق بـين إجابـات     "Independent Sample T-test :ت"اسـتخدم الباحـث اختبـار   
 . أفراد الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 )٦(جدول رقم 
 "Independent Sample T-test: ت"نتائج اختبار

 لداللة الفروق بين متوسطات أفراد الدراسة وفق متغير الجامعة

 العدد الجامعة  الدراسةمحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوي 

 الداللة

جامعة 
 اإلمام

٠٫٢٤١٤ ٢٫٨٧٧١ ٧٧ 
مدى اسهام تطبيـق الـشركات    

) جامعـــة الـــشركات(الجامعيـــة 
ــد بالنـــسبة     ــق الفوائـ ــى تحقيـ علـ
للجامعـــة الحكوميـــة بالمملكـــة 

 .العربية السعودية

جامعة 
 الملك
  سعود

٠٫١٣٤٢ ٢٫٨٩٦٥ ١٣٤ 

 

-٠٫٦٥٢ 

 

٠٫٥١٦ 

جامعة 
 اإلمام

٠٫٢٥٥٧ ٢٫٨٧٩٧ ٧٧ 
تطبيـق الـشركات   مدى إسهام  

) جامعـــة الـــشركات(الجامعيـــة 
ــد بالنـــسبة     ــق الفوائـ ــى تحقيـ علـ
للمؤســــــسات اإلنتاجيــــــة التــــــي 
تقـــــوم بعقـــــد شـــــراكات مـــــع    

 . الحكوميةالجامعات

جامعة 
الملك 
  سعود

٠٫١٧٣٩ ٢٫٩٠٣٠ ١٣٤ 

 

-٠٫٧١٢ 

 

٠٫٤٧٨ 

جامعة 

 اإلمام
بـــــات تطبيـــــق الـــــشركات متطل ٠٫١٩٢٧ ٢٫٩١٠١ ٧٧

بالجامعـــــــــــــــــات الجامعيـــــــــــــــــة 
بالمملكــــة العربيــــة الحكوميــــة 
 .السعودية

جامعة 
الملك 
  سعود

٠٫١٨٦١ ٢٫٩٣٢٣ ١٣٤ 

-٠٫٨٢٣ 

 

٠٫٤١٢ 

 

جامعة 
 ماماإل

المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق   ٠٫٢٣٦٤ ٢٫٩٠٣٩ ٧٧
الـــــــــــــــــشركات الجامعيـــــــــــــــــة  
بالجامعـــــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــة 

 .بالمملكة العربية السعودية

جامعة 
الملك 
  سعود

٠٫١٩٣٦ ٢٫٩١٨٧ ١٣٤  

-٠٫٦٢٤ ٠٫٤٩١  
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد  
مــدى اســهام تطبيــق الــشركات  ( فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول  ٠٫٠٥مــستوى 

فوائد بالنسبة للجامعـة الحكوميـة بالمملكـة       على تحقيق ال  ) جامعة الشركات (الجامعية  
ــسعودية  ــة الـ ــهام  ،العربيـ ــدى إسـ ــول مـ ــضاً حـ ــة   وأيـ ــشركات الجامعيـ ــة ( تطبيـــق الـ جامعـ

على تحقيق الفوائد بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شـراكات           ) الشركات
ة متطلبــات تطبيــق الــشركات الجامعيــة بالمملكــ  وأيــضاً علــى  ، الحكوميــةمــع الجامعــات 

المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق الـــشركات الجامعيـــة      وأيـــضاً علـــى   ،العربيـــة الـــسعودية 
 .بالمملكة العربية السعودية باختالف متغير الجامعة

 : الفروق باختالف متغير الكلية: ثانياً

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات أفـراد الدراسـة           
 One Way("تحليــل التبــاين األحــادي"غيــر الكليــة اســتخدم الباحــثطبقــاً إلــى اخــتالف مت

ANOVA (      لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اخـتالف متغيـر الكليـة
 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 )٧(الجدول رقم 
راد الدراسة  للفروق في إجابات أف)One Way ANOVA("تحليل التباين األحادي"نتائج

 طبقاً إلى اختالف متغير الكلية

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

 ٠٫٠٢٢ ٥ ٠٫١١٢موعاتبين المج

داخل 
 المجموعات

٠٫٠٣٣ ٢٠٥ ٦٫٧٣٠

مدى اسهام تطبيق الشركات 
على ) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة 
 - ٢١٠ ٦٫٨٤٢ المجموع.الحكومية بالمملكة العربية السعودية

٠٫٦٧٩
 

٠٫٦٤٠ 
 

 ٠٫٠٢٨ ٥ ٠٫١٣٨بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

٠٫٠٤٣ ٢٠٥ ٨٫٨٨١ 

تطبيق الشركات مدى إسهام 
على ) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة للمؤسسات 
اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات 

 . الحكوميةمع الجامعات
 - ٢١٠ ٩٫٠١٩ المجموع

٠٫٦٣٥
 

٠٫٦٧٣ 
 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

9.085E-025 0.018بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

7.359 2050.036

متطلبات تطبيق الشركات الجامعية
بالمملكة بالجامعات الحكومية 

 .العربية السعودية
 - ٢١٠ ٧٫٤٤٩ المجموع

٠٫٥٠٦
 

٠٫٧٧١ 
 

6.371E-025 0.013بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

9.179 2050.045

المعوقات التي تواجه تطبيق 
بالجامعات الشركات الجامعية 

بالمملكة العربية الحكومية 
 - ٢١٠ ٩٫٢٤٣ المجموع .السعودية

٠٫٢٨٥٠٫٩٢١ 

 إحــصائية عنــد يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
 فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول مــدى اســهام تطبيــق الــشركات     ٠٫٠٥مــستوى 

على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعـة الحكوميـة بالمملكـة         ) جامعة الشركات (الجامعية  
ــسعودية  ــة الـ ــهام    ،العربيـ ــدى إسـ ــول مـ ــضاً حـ ــة  وأيـ ــشركات الجامعيـ ــة (تطبيـــق الـ جامعـ

النسبة للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم بعقد شـراكات        على تحقيق الفوائد ب   ) الشركات
متطلبــات تطبيــق الــشركات الجامعيــة بالمملكــة   وأيــضاً علــى   ، الحكوميــةمــع الجامعــات

ــسعودية  ــة الـ ــى   ،العربيـ ــضاً علـ ــة      وأيـ ــشركات الجامعيـ ــق الـ ــه تطبيـ ــي تواجـ ــات التـ المعوقـ
 بالمملكة العربية السعودية باختالف متغير الكلية

للتعرف على ما إذا كانت هنالـك فـروق ذات             :متغير الدرجة العلمية  الفروق باختالف   
داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدرجة العلمية استخدم      

لتوضـيح داللـة الفـروق فـي إجابـات      ) One Way ANOVA("تحليـل التبـاين األحـادي   "الباحـث 
 الدرجــة العلميــة وجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها    أفــراد الدراســة طبقــاً إلــى اخــتالف متغيــر   

 :الجدول التالي
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 )٨(الجدول رقم 
 للفروق في إجابات أفراد الدراسة )One Way ANOVA("تحليل التباين األحادي"نتائج

 طبقاً إلى اختالف متغير الدرجة العلمية

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة 

 ف

لة الدال

اإلحصائية

0.043 2 0.086بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
6.756 2080.032

مدى اسهام تطبيق الشركات 

على ) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة 

الحكومية بالمملكة العربية 

 .السعودية
  ٢١٠ ٦٫٨٤٢ المجموع

١٫٣٢٧

 

٠٫٢٦٧ 

 

0.028 2 0.055بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
8.964 2080.043

ات تطبيق الشركمدى إسهام 

على ) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة للمؤسسات 

اإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات 

 . الحكومية مع الجامعات
  ٢١٠ ٩٫٠١٩ المجموع

٠٫٦٤٣

 

٠٫٥٢٧ 

 

0.013 2 0.026بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
7.423 2080.036

متطلبات تطبيق الشركات الجامعية

بالمملكة عات الحكومية بالجام

 .العربية السعودية
  ٢١٠ ٧٫٤٤٩ المجموع

٠٫٣٧٠

 

٠٫٦٩١ 

 

0.058 2 115٠.بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
9.128 2080.044

المعوقات التي تواجه تطبيق 

بالجامعات الشركات الجامعية 

بالمملكة العربية الحكومية 

  ٢١٠ ٩٫٢٤٣ المجموع .السعودية

١٫٣١٤٠٫٢٧١ 

يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد  
 فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول مــدى إســهام تطبيــق الــشركات     ٠٫٠٥مــستوى 

بالنسبة للجامعـة الحكوميـة بالمملكـة      على تحقيق الفوائد    ) جامعة الشركات (الجامعية  
ــسعودية   ــة الـ ــهام  العربيـ ــدى إسـ ــول مـ ــضاً حـ ــة  وأيـ ــشركات الجامعيـ ــة (، تطبيـــق الـ جامعـ



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

ــد بالنــسبة للمؤســسات التــي تقــوم بعقــد شــراكات مــع        ) الــشركات علــى تحقيــق الفوائ
متطلبات تطبيق الشركات الجامعية بالمملكة العربيـة      وأيضاً على    ، الحكومية   الجامعات
المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق الـــشركات الجامعيـــة بالمملكـــة  وأيـــضاً علـــى  ،ديةالـــسعو

 .باختالف متغير الدرجة العلمية) العربية السعودية
 : الفروق باختالف متغير الكلية داخل كل جامعة

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات أفـراد الدراسـة           
ــى اخــتالف متغ   ــاً إل ــر طبق ــة داخــل  كــل جامعــة   ي ــاين  " اســتخدم الباحــث الكلي تحليــل التب

لتوضيح داللة الفروق فـي إجابـات أفـراد الدراسـة طبقـاً إلـى       ) One Way ANOVA("األحادي
 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاليالكلية اختالف متغير 

 
 )٩(الجدول رقم 

روق في إجابات أفراد الدراسة  للف)One Way ANOVA("تحليل التباين األحادي"نتائج
 الكلية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةطبقاً إلى اختالف متغير 

 

مصدر التباين المحور الكلية
مجموع 

مربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

اإلحصائية

بين 

المجموعات
٠٫٠٣٢ 2 ٠٫٠١٦ 

داخل 

المجموعات
4.39674 ٠٫٠٥٩

مدى اسهام تطبيق الشركات 

على) جامعة الشركات(ة الجامعي

تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة 

الحكومية بالمملكة العربية 

  ٤٫٤٢٧٧٦ المجموع .السعودية

٠٫٢٦٦

 

٠٫٧٦٧

 

بين 

المجموعات
٠٫٠٨٤2 ٠٫٠٤٢ 

داخل 

المجموعات
4.88574 ٠٫٠٦٦ 

جامعة 

 األمام

محمد بن 

سعود 

اإلسالمية

تطبيق الشركات مدى إسهام 
على) جامعة الشركات(الجامعية 

 بالنسبة تحقيق الفوائد
للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم 
 بعقد شراكات مع الجامعات

  ٤٫٩٦٩٧٦ المجموع .الحكومية

٠٫٦٣٨

 

٠٫٥٣١ 

 



 

 
٦٨ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

مصدر التباين المحور الكلية
مجموع 

مربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

اإلحصائية
بين 

لمجموعاتا
٠٫٠٣٠ 2 ٠٫٠١٥ 

داخل 
المجموعات

2.792 74 ٠٫٠٣٨

متطلبات تطبيق الشركات 
  بالجامعات الحكوميةالجامعية

 .بالمملكة العربية السعودية

  ٧٦ ٢٫٨٢١ المجموع

٠٫٣٩٢
 

٠٫٦٧٧
 

بين 
المجموعات

٠٫٠٣٤ 2 ٠٫٠١٧ 

داخل 
المجموعات

4.215 74 ٠٫٠٥٧

المعوقات التي تواجه تطبيق 
بالجامعات الشركات الجامعية 

بالمملكة العربية الحكومية 
 .السعودية

  ٧٦ ٤٫٢٤٩ المجموع

٠٫٣٠١٠٫٧٤١ 

بين 
المجموعات

٠٫٠٦١ 2 ٠٫٠٣١ 

داخل 
المجموعات

2.335 131 ٠٫٠١٨ 

 تطبيق الشركات إسهاممدى 
على) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعة 
الحكومية بالمملكة العربية 

  ٢٫٣٩٦١٣٣ المجموع .السعودية

١٫٧٢٣
 

٠٫١٨٣ 
 

بين 
المجموعات

٠٫٠٢٧ 2 ٠٫٠١٣ 

داخل 
المجموعات

3.997 131 ٠٫٠٣١ 

تطبيق الشركات مدى إسهام 
على) جامعة الشركات(الجامعية 

تحقيق الفوائد بالنسبة 
للمؤسسات اإلنتاجية التي تقوم 
 بعقد شراكات مع الجامعات

  ١٣٣ ٤٫٠٢٣ المجموع .الحكومية

٠٫٤٣٨
 

٠٫٦٤٦ 
 

بين 
المجموعات

٠٫٠٣٧2 ٠٫٠١٩ 

داخل 
المجموعات

4.567 131 ٠٫٠٣٥

تطلبات تطبيق الشركات م
بالجامعات الحكومية الجامعية 

 .بالمملكة العربية السعودية
  ١٣٣ ٤٫٦٠٤ المجموع

٠٫٥٣٤
 

٠٫٥٨٨
 

بين 
المجموعات

٠٫٠١٩ 2 ٠٫٠٠٩ 

داخل 
المجموعات

4.965 131 ٠٫٠٣٨

جامعة 

الملك 

 سعود

المعوقات التي تواجه تطبيق 
 بالجامعات الشركات الجامعية

بية  بالمملكة العرالحكومية 
 .السعودية

  ٤٫٩٨٣١٣٣ المجموع

٠٫٢٤٧٠٫٧٨١ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٦٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد  
 فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول مــدى إســهام تطبيــق الــشركات     ٠٫٠٥مــستوى 

على تحقيق الفوائد بالنسبة للجامعـة الحكوميـة بالمملكـة         ) جامعة الشركات (لجامعية  ا
) جامعـة الـشركات   (تطبيـق الـشركات الجامعيـة       وأيـضاً مـدى إسـهام        ،العربية السعودية 

علـــى تحقيـــق الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات اإلنتاجيـــة التـــي تقـــوم بعقـــد شـــراكات مـــع    
ت تطبيق الشركات الجامعية بالمملكـة العربيـة        متطلباوأيضاً على    ،الحكوميةالجامعات  
ــى   ،الــسعودية ــضاً عل ــة     وأي ــشركات الجامعي ــي تواجــه تطبيــق ال بالجامعــات المعوقــات الت
 .بالمملكة العربية السعودية باختالف متغير الكلية داخل كل جامعةالحكومية 
Wאא 

  -:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
 فـي  )جامعة الشركات (ما مدى إسهام تطبيق الشركات الجامعية         -:االولالسؤال  

تحقيق فوائد للجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجيـة بالمملكـة العربيـة  الـسعودية             
ــة التــدريس فــي كــل مــن        جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    (مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئ

  وجامعة الملك سعود ؟ ،اإلسالمية
علــى تحقيــق الفوائــد ) جامعــة الــشركات(تطبيــق الــشركات الجامعيــة سيــسهم /أ

  : واتضح من خاللها ما يلي،بالنسبة للجامعة الحكومية بالمملكة العربية السعودية
ــون   - ــة موافقـ ــة الدراسـ ــرة ( أن عينـ ــة كبيـ ــى ) بدرجـ ــهامعلـ ــشركات  إسـ ــق الـ  تطبيـ

الحكوميـة بالمملكـة    على تحقيق الفوائد بالنـسبة للجامعـة        ) جامعة الشركات (الجامعية
  .العربية السعودية

 إســهامات علــى خمــسة عــشر مــن    )بدرجــة كبيــرة ( أن عينــة الدراســة موافقــون   -
علــى تحقيــق الفوائــد بالنــسبة للجامعــة ) جامعــة الــشركات(تطبيــق الــشركات الجامعيــة 

 :الحكومية بالمملكة العربية السعودية أبرز هذه الفوائد تتمثل في

 .اصل حقيقي مع التنمية بالمجتمعيجعل الجامعات على توس .١

 .افتتاح برامج جديدة بالجامعات وفقاً الحتياجات المؤسسات اإلنتاجية .٢

 ).لإلبداع، والتميز، واالبتكار، وصقل المواهب(توفير البيئة األكاديمية الداعمة  .٣



 

 
٧٠ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

ــى دعـــم       .٤ ــمي التـــي تعمـــل علـ ــر الرسـ ــيم الرســـمي وغيـ ــديم فـــرص للتعلـ ــو (تقـ النمـ
 .لألفراد) الشخصي، والنمو المهني

 . زيادة كفاءة الجامعات اإلنتاجية .٥

علـى تحقيـق الفوائـد    ) جامعـة الـشركات   (سيسهم تطبيق الشركات الجامعيـة      /ب
ــة التــي تقــوم بعقــد شــراكات مــع الجامعــات       ــةبالنــسبة للمؤســسات اإلنتاجي  ،  الحكومي

  :تضح من خاللها ما يلياو
طبيـــق الـــشركات  علـــى اســـهام ت )بدرجـــة كبيـــرة ( أن عينـــة الدراســـة موافقـــون   -

علــى تحقيــق الفوائــد بالنــسبة للمؤســسات اإلنتاجيــة التــي   ) جامعــة الــشركات(الجامعيــة
  .تقوم بعقد شراكات مع الجامعات

ــة الدراســة موافقــون   - ــى خمــسة عــشر مــن اســهامات     ) بدرجــة كبيــرة ( أن عين عل
علـــــى تحقيـــــق الفوائـــــد بالنـــــسبة ) جامعـــــة الـــــشركات(تطبيـــــق الـــــشركات الجامعيـــــة 

اإلنتاجيـة التـي تقـوم بعقـد شـراكات مـع الجامعـات أبـرز هـذه الفوائـد تتمثـل            للمؤسسات  
 :في

 .تهيئة الموظفين الجدد وإكسابهم الكفايات الالزمة .١

 .منح شهادات جامعية للعاملين بالمؤسسات وفقاً الحتياجاتهم المهنية .٢

ــشاريعهم       .٣ ــق مــ ــا لتطبيــ ــوبين وخريجيهــ ــة الموهــ ــالب الجامعــ ــة لطــ ــيح الفرصــ تتــ
 .أفكارهم البحثيةومقترحاتهم و

 .يساعدها في الحصول على المعرفة العلمية والتقنية المستقبلية .٤

 . االستفادة من ممتلكات الجامعة من معامل ووحدات مختلفة في تطوير أدائها .٥

ــا متطلبـــات تطبيـــق جامعـــة الـــشركات   -:الـــسؤال الثـــاني  )الـــشركات الجامعيـــة (مـ
ة من وجهة نظر أعـضاء هيئـة التـدريس          بالجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودي    

 ؟)جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود،(في كل من 
  :تضح من خالل إجابات عينة الدراسة ما يلياو

على متطلبات تطبيق الشركات الجامعية     ) بدرجة كبيرة ( عينة الدراسة موافقون     -
  .بالمملكة العربية السعودية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٧١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

علـى ثالثـة عـشر مـن متطلبـات تطبيـق       ) بدرجـة كبيـرة  (دراسة موافقون أفراد عينة ال 
 :الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية أبرز هذه المتطلبات  تتمثل في

إعداد دليل شـامل بالتعـاون بـين الجامعـات والمؤسـسات اإلنتاجيـة بآليـات إنـشاء                    .١
 .الشركات الجامعية

ضــح أهميــة وآليــات إنــشاء الــشركات    إنــشاء موقــع علــى الــشبكة العنكبوتيــة يو    .٢
 .الجامعية

عمــل حمــالت توعويــة بــين الجامعــات والمؤســسات اإلنتاجيــة حــول الــشركات        .٣
 .الجامعية وأهميتها ومميزاتها

عمـــل زيـــارات للنمـــاذج والخبـــرات الناجحـــة للـــشركات الجامعيـــة فـــي بعـــض دول  .٤
 .العالم لالستفادة منها

 . ؤسسات اإلنتاجيةتفعيل عمليات االتصال بين الجامعات والم .٥

ــا معوقـــات تطبيـــق جامعـــة الـــشركات بالجامعـــات الحكوميـــة   -:الـــسؤال الثالـــث  مـ
جامعـة  (بالمملكة العربية السعودية من وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كـل مـن                     

 ؟)اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود
  :وأتضح من خالل إجابات عينة الدراسة ما يلي

ــة الدراســة موافقــون    أن عي- ــرة (ن علــى المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق    ) بدرجــة كبي
  .الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية

على عـشرة مـن المعوقـات التـي تواجـه           ) بدرجة كبيرة ( أن عينة الدراسة موافقون      -
 :تطبيق الشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية أبرز هذه المعوقات  تتمثل في

 .بحوث أعضاء هيئة التدريس غالباً تميل إلى الجانب النظري أكثر من التطبيقي .١

ــول الجـــاهزة والمـــستوردة         .٢ ــى الحـــصول علـــى الحلـ ــل مؤســـسات المجتمـــع إلـ تميـ
 .للمشكالت التي تواجهها، أكثر من حلها بنفسها

ضعف ثقة مؤسسات المجتمع في إمكانية إسـهام الجامعـة فـي حـل مـشكالتها              .٣
 .وتطوير أدائها

 .تركيز الجامعات على الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية .٤

 . ضعف التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع .٥



 

 
٧٢ 

 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات عينة الدراسة تعـزي            ":السؤال الرابع 
 إلى اختالف خصائصهم الوظيفية ؟ 

 :   الفروق باختالف متغير الجامعة:أوالً

 فأقـل فـي اتجاهـات أفـراد       ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             عدم   -
على تحقيق  ) جامعة الشركات ( تطبيق الشركات الجامعية     إسهاممدى  (الدراسة حول   

تطبيــق  وأيــضاً علــى  ،الفوائــد بالنــسبة للجامعــة الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية      
 الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات علـــى تحقيـــق) جامعـــة الـــشركات(الـــشركات الجامعيـــة 

متطلبات تطبيق الشركات    وأيضاً على    ،تاإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات مع الجامعا      
المعوقـات التـي تواجـه تطبيـق        وكـذلك أيـضاً علـى        ،الجامعية بالمملكة العربيـة الـسعودية     

 . باختالف متغير الجامعةالشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية
 : لفروق باختالف متغير الكليةا:ثانياً

 فأقـل فـي اتجاهـات أفـراد       ٠٫٠٥ عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              -
على تحقيق  ) جامعة الشركات (مدى اسهام تطبيق الشركات الجامعية      (الدراسة حول   

تطبيــق  وأيــضاً علــى  ،الفوائــد بالنــسبة للجامعــة الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية      
علـــى تحقيـــق الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات  ) جامعـــة الـــشركات( الجامعيـــة الـــشركات

متطلبات تطبيق الشركات    وأيضاً على    ،تاإلنتاجية التي تقوم بعقد شراكات مع الجامعا      
 المعوقـات التـي تواجـه تطبيـق         وكـذلك أيـضاً علـى        ،الجامعية بالمملكة العربية الـسعودية    

 . باختالف متغير الكليةوديةالشركات الجامعية بالمملكة العربية السع
 : الفروق باختالف متغير الدرجة العلمية:ثالثاً

 فأقـل فـي اتجاهـات أفـراد       ٠٫٠٥ عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              -
على تحقيق  ) جامعة الشركات ( تطبيق الشركات الجامعية     إسهاممدى  (الدراسة حول   

تطبيــق  وأيــضاً علــى  ، العربيــة الــسعودية الفوائــد بالنــسبة للجامعــة الحكوميــة بالمملكــة    
علـــى تحقيـــق الفوائـــد بالنـــسبة للمؤســـسات  ) جامعـــة الـــشركات(الـــشركات الجامعيـــة 

متطلبــات تطبيــق الــشركات   وأيــضاً ،تاإلنتاجيــة التــي تقــوم بعقــد شــراكات مــع الجامعــا  
المعوقـات التـي تواجـه تطبيـق        وكـذلك أيـضاً علـى        ،الجامعية بالمملكة العربيـة الـسعودية     

 . باختالف متغير الدرجة العلميةالشركات الجامعية بالمملكة العربية السعودية
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

  :ةعلى حدالفروق باختالف متغير الكلية داخل كل جامعة :رابعاً

 فأقـل فـي اتجاهـات أفـراد       ٠٫٠٥ عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              -
على تحقيق  ) الشركاتجامعة  ( تطبيق الشركات الجامعية     إسهاممدى  (الدراسة حول   

تطبيـــق الـــشركات  ،الفوائـــد بالنـــسبة للجامعـــة الحكوميـــة بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية
علــى تحقيــق الفوائــد بالنــسبة للمؤســسات اإلنتاجيــة التــي  ) جامعــة الــشركات(الجامعيــة 

متطلبــات تطبيــق الــشركات الجامعيــة بالمملكــة    ،تتقــوم بعقــد شــراكات مــع الجامعــا  
المعوقـات التـي تواجـه تطبيـق الـشركات الجامعيـة بالمملكـة العربيـة                 ،العربية السعودية 

 .باختالف متغير الكلية داخل كل جامعة) السعودية
 )الــشركات الجامعيــة ( مالمقترحــات الالزمــة لجامعــة الــشركات   :الــسؤال الخــامس 

 )الجامعـات الحكوميـة وبـين المؤسـسات اإلنتاجيـة         (لتكون مدخل لتفعيل الشراكة بين      
جامعـة اإلمـام    ( العربية الـسعودية مـن وجهـة نظـر هيئـة التـدريس فـي كـل مـن                     بالمملكة

  في ضوء خبرة المملكة المتحدة ؟)محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود
في ضوء مـا تـم عرضـه باإلطـار النظـري وخبـرة المملكـة المتحـدة والدراسـة الميدانيـة                      

ــي يمكـــن أن تـــ     ــات التـ ــى بعـــض المقترحـ ــة  يمكـــن التوصـــل إلـ ــات الحكوميـ ساعد الجامعـ
بالمملكة العربيـة الـسعودية فـي اسـتخدام جامعـة الـشركات فـي تفعيـل الـشراكة بـين                  
الجامعات الحكومية والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية يمكن إجمالها       

 :فيما يلي
يمكن أن يتم إنشاء جامعة الشركات بالمملكة  العربية الـسعودية مـن خـالل                .١

مثــل شــركة ســابك أو    ( المؤســسات اإلنتاجيــة مــن مــصانع وشــركات     أحــدى تقــومأن 
جـل الوفـاء بـأغراض    أ في مختلف المجاالت بإنشاء مثل هذه الجامعـات مـن    )لخإ.. .أرامكو
وتطــوير  للتنميــة المهنيــة للمــوظفين  األساســية، حيــث تعــد الوســيلة   أو المــصنعالــشركة

الجامعيـــة، وتقـــديم خـــدمات للبـــاحثين األداء بهـــا واالســـتفادة مـــن الخـــدمات واإلمكانـــات 
 .والطالب بالجامعات

 كل مـن  يمكن أن تقوم جامعة الشركات بالمملكة العربية السعودية بتقديم  .٢
رسمي التي تعمل على دعم النمو الشخـصي وكـذلك النمـو    الفرص التعليم الرسمي وغير   
 .معة أو الشركة، وكذلك الطالب والعاملين بالجاالمهني لألفراد في المؤسسة
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

  االحتـرام يؤسـس  ،داعـم يجب أن يتم تـوفير منـاخ تنظيمـي بجامعـة الـشركات           .٣
ــة أو      ــين الجامعـــات والمؤســـسات اإلنتاجيـ ــداف المـــشتركة بـ ــاون فـــي تحقيـــق األهـ والتعـ

 .الخدمية

 ،عـدة  أشـكال     العربيـة الـسعودية        بالمملكـة  جامعة الشركات يمكن أن تأخذ     .٤
تكـون  قـد  عـن المؤسـسة التـي تنـشئها، و    فقد تكون جامعـة لهـا كيانهـا المـستقل بعيـدًا           

داخل هذه المؤسسة كأحد المراكز أو األقـسام التدريبيـة، وقـد تكـون بـشكل افتراضـي               
يتم مـن خاللـه تقـديم جميـع الخـدمات بمـا              ،نترنتمن خالل موقع للجامعة على شبكة اإل      

 .، وكلها تتالءم مع طبيعة العمل بالمملكة العربية السعوديةيحقق أهداف الجامعة

يجب أن تأخذ الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بزمام المبادرة           .٥
 ،مع بعـض المؤسـسات اإلنتاجيـة مـن مـصانع أوشـركات      ،نحو إنشاء جامعات الشركات   

ورش (التي تمتلك مقومات إنـشاء مثـل هـذه الجامعـات مـن حيـث اإلمكانـات الماديـة مـن                      
خبــراء ومتخصــصين  ( البــشرية مــن  ، وكــذلك اإلمكانــات )ومعامــل وتجهيــزات ومعــدات  

سـابك  (فـي مختلـف مجـاالت العمـل، ومـن أمثلـة هـذه المؤسـسات                 ) وفنيين واستشاريين 
 ).وغيرها.. . والزامل للبتروكيماويات والمراعيوأرامكو

 وعمل اإلعالنـات التجاريـة الالزمـة مـن     ،يجب على الجامعات إعداد دليل إرشادي  .٦
لتوضـيح سـبل التعـاون      ..) . اإلنترنت – الصحف   –طبوعة  األدلة الم (خالل االقنوات المختلفة    

بــين الجامعــات الحكوميــة والمؤســسات اإلنتاجيــة، والفوائــد التــي ســتعود علــى الجامعــة     
 .والمؤسسة والمجتمع ككل

يجب على الجامعة عقـد نـدوات توعيـة ودورات تدريبيـة ألعـضاء هيئـة التـدريس                   .٧
تاجيــة المختلفــة بالمملكــة لتحديــد بهــا، وكــذلك أعــضاء مجــالس إدارات المؤســسات اإلن

ســبل الــشراكة بــين هــذه المؤســسات والجامعــات، خاصــة فــي مجــال إنــشاء الــشركات    
 . الجامعية

كما توصلت الدراسة الحالية إلى أن جامعة الشركات يمكن أن تحقق فوائـد عديـدة          
 :للشركات وكذا للجامعات كما يلي

ــة ب     - أ ــداف التاليــ ــة الــــشركات األهــ ــات  يمكــــن أن تحقــــق جامعــ ــسبة للجامعــ النــ
 :الحكومية بالمملكة العربية السعودية
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 .توفير التمويل الالزم للنهوض بمستوى العملية التعليم بالجامعة .١

 .توفير البيئة األكاديمية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب .٢
إعــداد كــوادر بــشرية مؤهلــة ومتخصــصة فــي حقــول المعرفــة المختلفــة التــي تلبــي   .٣

 .اجات المجتمعاحتي

تشجيع البحـث العلمـي ودعمـه ورفـع مـستواه وبخاصـة البحـث العلمـي التطبيقـي                    .٤
 .الموجه لخدمة المجتمع وتنميته

 .توثيق العالقة بين الجامعات ومؤسسات اإلنتاج .٥

ــوفير .٦ ــرامج ت ــدريب     ب ــيم والت ــيم الجــامعي مــن خــالل التعل ،  البكــالوريوسبعــد التعل
 . العمالء من البرامجمتطلباتتركيز على ال، و الجامعةخارجتقديم البرامج و
 خـــاللاالقتـــصادية واالجتماعيـــة والمهنيـــة والثقافيـــة مـــن   فـــي التنميـــةالمـــساهمة .٧

 هيئـة التعاون بين أعـضاء    المجتمع اإلنتاجية والخدمية، و     الشراكة مع مؤسسات    
 التدريس في الجامعة 

 .تنمية اإلبداع واالبتكار لدي طالب الجامعة وتشجيع ذلك لديهم .٨

كمــا يمكــن أن تحقــق جامعــة الــشركات األهــداف التاليــة بالنــسبة للــشركات       - ب
 :والمؤسسات اإلنتاجية

 .زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة وتطوير أدوات ووسائل اإلنتاج .١

زيادة القدرة على التطوير والتحديث والمنافسة محليًا وعالميًا، و االستفادة بـأعلى            .٢
 .لتكنولوجيةدرجة ممكنة من التطورات العلمية وا

رفع مستوي قدرات ومهارات العاملين في مختلف مجاالت العمل، وفق متطلبات            .٣
 .العصر واحتياجات سوق العمل

تــوفير حلـــول علميـــة تطبيقيـــة للمـــشكالت التـــي تواجههـــا ســـواء كانـــت تتعلـــق   .٤
 .باإلنتاج أو اإلدارة او األفراد، تتميز بسرعة التطبيق وقلة التكاليف

ات جديدة تتميز بـالجودة العاليـة والقـدرة علـى المنافـسة      تطوير واستحداث منتج   .٥
 .العالمية

توثيق العالقة بالمؤسسات العلمية األكاديمية في مجال البحث العلمي والتدريب           .٦
 .واالستشارات واالستفادة منها
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

ــة للمــشاريع        .٧ ــوفير المــشروعات المغذي إنــشاء مــشروعات صــغيرة تــسهم فــي ت
 .الكبيرة

أن هنـاك مجموعـة مـن المتطلبـات الالزمـة لتطبيـق جامعـة               كما توصلت الدراسة إلـى      
 :الشركات بالمملكة العربية السعودية يمكن إجمالها فيما يلي

 إنـشاء  بأليـات  اإلنتاجيـة  والمؤسـسات  الجامعـات  بـين  بالتعـاون  شـامل  دليـل  اعداد .١
 .الجامعية الشركات

 .الجامعية الشركات إنشاء تنظم التي اللوائح استصدار .٢

ــةت حمــالت عمــل .٣ ــين وعوي ــة والمؤســسات الجامعــات ب ــشركات حــول اإلنتاجي  ال
 .ومميزاتها وأهميتها الجامعية

 األمــور جميــع مــسؤوليته تكــون المجتمــع خدمــة بعمــادة المختــصين أحــد ترشــيح .٤
 .الجامعية بالشركات المتعلقة

ــد أن .٥ ــادة تعـ ــة عمـ ــع خدمـ ــة المجتمـ ــات دراسـ ــع باحتياجـ ــن المجتمـ  الـــشركات مـ
 .الجامعية

 والتدريبيــــة، البحثيــــة، (باالحتياجــــات دراســــة المجتمــــع خدمــــة ةعمــــاد تعمــــل أن .٦
 .اإلنتاجية للمؤسسات) واالستشارية

ــشبكة علــى موقــع انــشاء .٧ ــة ال ــة يوضــح العنكبوتي  الــشركات انــشاء وآليــات أهمي
 .الجامعية

 الجامعيــة الــشركات إنــشاء أهميــة حــول مختلفــة توعويــة وتــدريبات نــدوات عمــل .٨
 .اإلنتاجية مؤسساتلل وبالنسبة للجامعة بالنسبة

 فــي منهــا االســتفادة وكيفيــة الجامعيــة للــشركات ناجحــة عالميــة نمــاذج عــرض .٩
 .السعودية العربية المملكة

 دول بعــض فــي الجامعيــة للــشركات الناجحــة والخبــرات للنمــاذج زيــارات عمــل .١٠
 .منها لالستفادة العالم

 .الجامعية الشركات إلنشاء الالزمة المالية االعتمادات توفير .١١

 .اإلنتاجية والمؤسسات الجامعات بين االتصال عمليات عيلتف .١٢
 .الجامعية بالشركات والتدريس للتدريب المختلفة البرامج تصميم .١٣
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 :مقترحات أخرى
ضرورة إنشاء جامعات للـشركات سـواء داخـل بعـض الجامعـات الـسعودية أو         -١

 .المؤسسات اإلنتاجية، بما يدعم عمليات الشراكة بين الجامعة والمجتمع

ورة نـــشر ثقافـــة الـــشراكة بـــين الجامعـــة والمجتمـــع المحـــيط بمؤســـساته ضـــر -٢
 .اإلنتاجية والخدمية، بما يحقق أهداف الجامعات والمؤسسات

أهميـة عمــل دراســات حــول احتياجــات المجتمــع بــأفراده ومؤســساته الخدميــة   -٣
 .واإلنتاجية التي يمكن أن تسهم الجامعة في تلبيتها

عوقـــات إنـــشاء جامعـــات الـــشركات  ضـــرورة إجـــراء دراســـات عديـــدة حـــول م  -٤
 .بالمملكة وكيفية التغلب عليها

 حيث يجـب التأكـد علـى ضـرورة          ،إعادة النظر في بعض أهداف التعليم الجامعي       -٥
 . الى تخريج مواطنين منتجيننالتحول من العمل على تخريج مهنيي

 وذلــك مــن أجــل أن  ، يجــب أن يتغيــر نمــط التنميــة الــسائد فــي المملكــة العربيــة   -٦
 والــذي بالتــالي سيــساعد علــى قيــام ، للجامعــات الحكوميــة الــسياق الثقــافي المالئــميتــوفر

 .تحالفات وشراكات بين الجامعات الحكومية وبين المؤسسات اإلنتاجية

 
@    @    @ 
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 كمدخل لتفعيل الشراكة بين الجامعاتجامعات الشركات
 بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإلنتاجية  
 عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري .د

 المراجع
 : المراجع العربية

رة، معجــم مــصطلحات  العلــوم اإلداريــة، دار الكتــاب المــصري، القــاه      ):  ١٩٨٢(أحمــد زكــي بــدوي    )١

 ٣٥ص

األدوار المستقبلية للتعليم الجـامعي فـي مـصر فـي ضـوء تحـديات          ): ٢٠٠٥ (حاتم فرغلى ضاحى جاد    )٢

، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم أصول التربية،      "دراسة استشرافية "القرن الحادي والعشرين  

 .١٥٧، صكلية التربية بأسوان، جامعة جنوب الوادي

كة بين المدارس والجامعات والتنمية المهنية للمعلمين في  الشرا): ٢٠٠٥(نهلة عبد القادر هاشم      )٣

مصر، دراسات في التعليم الجـامعي، العـدد الثـامن، أبريـل، مركـز تطـوير التعلـيم الجـامعي، جامعـة                       

 ١٨٩.ص.عين شمس

تفعيـــل دور الـــشراكة المجتمعيـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة      ): ٢٠٠٣(رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم     )٤

 .٢١ة التعليم، القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، صوسلطات المحافظات في إدار

التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العـالي، تقريـر         : بناء مجتمعات المعرفة  ): ٢٠٠٣(البنك الدولي    )٥

  ٣١.، ص)ميريك(صادر عن البك الدولي، القاهرة، مركز معلومات قراء الشرق األوسط

 مـستقبل  ,التنميـة  توجهـات  ظل في العالي التعليم سياسات مأزق :)١٩٩٥ ،نوفل نبيل محمد )٦

  ٣٤ ص ,يوليو −٣٥.الثالث العدد ,األول المجلد ,التربية

المشاركة بين التعليم العالي والمؤسسات المجتمعيـة نمـوذج   ): ٢٠٠٠(مصطفي أحمد عبد الباقي   )٧

لمجلـد الثـاني، البحـوث، كليـة     ، ا"خصخـصة التعلـيم العـالي والجـامعي      "مقترح، المؤتمر التربوي الثاني   

 .٣٧٧. أكتوبر، ص٢٥-٢٣التربية، جامعة السلطان قابوس، في الفترة من 

 , ٤٢ العـدد  ,المعاصـرة  التربيـة  مجلـة  ,العـالي  التعلـيم  تمويـل  :)١٩٩٦ عبـد اهللا،  إسماعيل صـبري  )٨

 ٤٠ ص ,يوليو ,القاهرة ,الحديثة التربية رابطة , ١٣ السنة

تحالفـــــــات والـــــــشراكات بـــــــين الجامعـــــــات والمؤســـــــسات  ال): ٢٠٠٣(يوســـــــف ســـــــيد محمـــــــود )٩

جامعـة  (المـؤتمر القـومي الـسنوي العاشـر العربـي الثـاني      "مدخل لتطوير التعلـيم الجـامعي   "اإلنتاجية

-١٦٦. ص.، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعـة عـين شـمس،ص          )المستقبل في الوطن العربي   

١٩١  
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شراكة بين الجامعة والمجتمع في ضوء خبرات دراسة تحليلية لل): ٢٠٠٦(هالة محمد السيد صالح   )١٠

ــة، كليــة         ــدول، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، قــسم التربيــة المقارنــة و اإلدارة التعليمي بعــض ال

 .م٢٠٠٦التربية، جامعة بنها، 

 التعلــيم العــاليفي التنميــة الــشاملة للمملكــة إسـهامات ). م٢٠٠٢(الـدخيل، عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا   )١١

 . هـ، الرياض١٤٤٠ة، ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي حتى عام العربية السعودي

التعلـيم العـالي فـي الـدول العربيـة، تنميـة المـوارد البـشرية واحتياجـات                  ). م٢٠٠٧. ( الفرجاني، ناديـة   )١٢

ــلطنة        ــادي والعــــشرين، مــــسقط، ســ ــة القــــرن الحــ ــدولي حــــول جامعــ ــؤتمر الــ ــل، المــ ســــوق العمــ

   ٣٧ص.عُمان

العوامــل والقــوى المرتبطــة بإنــشاء مؤســسات التعلــيم العــالي   ). م٢٠٠٨(هللا مزعــل الحربــي، عبــد ا )١٣

. مجلــة الجمعيــة المــصرية، جامعــة عــين شــمس، القــاهرة. األهلــي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية

 ١٥٧ص

االتجاهات والسياسات المعاصرة لتطوير وإصالح التعلـيم الجـامعي         ). م١٩٩٩(الزميع، علي بن فهد      )١٤

. يج العربيــة، المــؤتمر العــالمي لليونــسكو حــول التعلــيم العــالي فــي دور الخلــيج العربيــةفــي دور الخلــ

  ٤٩ص. جامعة قطر، الدوحة
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1- Preparing a comprehensive manual in collaboration between universities and 

institutions about the mechanisms of building companies universities.  

-The most important obstacle facing the activation of partnership between 

government universities and production institutions: 

1-The research of faculty members often covers the theoretical aspect more than 

the organizational one. 

The current study was concluded by a set of introductions according to 

conclusions.  



University Companies as an Access to Activate Partnership between 

Universities and Production Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Abdulaziz Nasser AbdulazizAlshathri 

Associate professor, Department of Educational Administration & Planning, 

Faculty of Social Sciences 

Abstract: 

The current study attempts to investigate the benefits that the government 

universities and production institutions in the Kingdom of Saudi Arabia gain by 

establishing university companies (companies university) in order to activate 

partnership between them. The requirements as well as obstacles of applying 

university partnership between government universities and production 

institutions have been defined. Also, proposals about using Companies 

University to activate partnership between universities and production 

institutions in the Kingdom of Saudi Arabia were made. 

Descriptive method was applied to the study sample that consists of (77) 

faculty members of Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, and (134) 

faculty members of King Saud University where the sample was selected from 

three colleges with the same name and major from both universities. A 

questionnaire of (51) sentences was prepared and categorized into four elements.     

The study concluded with several results including the following:  

- The activation of partnership between universities and production institutions:  

1- Will keep universities in real contact with development and society.  

2- Will assist in opening new programs at the universities in accordance with the 

needs of production institutions.  

3- Will prepare new employees and achieve basic competence. 

-  The most important requirement to activate the relation between government 

universities and production institutions:  
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 مدينة الرياض للعاملين معهم في  واقع تحفيز مديري المدارس 

 
 المحرجبن عبد العزيز عبد الكريم .د

 كلية العلوم االجتماعية - قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس في مدينة الرياض للتحفيز في 

رسهم ، و الوقوف على المعوقات التي تحد من ذلك ، ووضع مقترحات مناسبة تسهم بإذن اهللا  تعالى مدا
 .في تعزيز تحفيز مديري المدارس للعاملين معهم في المدارس 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي و تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين 
ين في مدارس التعليم العام الحكومي في مدينة الرياض في العام والمرشدين الطالبيين واإلداريين العامل

مرشدا طالبيا و ) ١٣(معلماً ، و ) ٢٣٦( فرداً منهم ٢٨٥ و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ١٤٣٢/١٤٣٣الدراسي  
ة في أن غالبية أفراد الدراسة يرون أن المديرين يبدون ثق وقد كان من أبرز نتائج هذه الدراسة .إداريا ) ٣٦(

العاملين معهم بالمدرسة ، يليها كونهم يشيدون بجهودهم ، و أن المديرين يمثلون قدوة حسنة في 
اإلخالص في العمل ، و هم يشكرون العاملين معهم في اللقاءات الخاصة و العامة ، و يشجعون المبادرات 

قات تحفيز مديري المدارس تُعد من معو،  وأن أكثر المعوقات التي التي يقوم بها العاملون بالمدرسة 
بالمزاجية ، ثم المديرين قلة إشراك العاملين معم في اإلدارة ، يليها اتصاف بعض للعاملين معهم 

أوصت الدراسة بمنح مزيد من الصالحيات اإلدارية والمالية   و .تمييزهم للبعض على حساب البعض األخر 
وتضمين تقارير أداء المديرين عناصر تبين ، ن معهم لمديري المدارس لتكون عوناً لهم على تحفيز العاملي

مدى قدرتهم على تحفيز العاملين معهم ، وتكثيف الدورات التدريبية و ورش العمل لمديري المدارس في 
 . موضوع مهارات التحفيز وأساليبه ووسائله و معوقاته
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 :مقدمة - ١/١
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد                

 . أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين 
 تربوياً ووطنياً مهماً فـي  ت من أجلها مطلباًئ فيعد تحقيق المدرسة ألهدافها التي أنش  

تحقيق لفر لها مقومات النجاح    وال يتسنى ألي مدرسة تحقيق ذلك ما لم تتوا         ،جميع األمم 
 ومــن ضــمن تلــك المقومــات قيــادة فاعلــة واعيــة مدركــة ألبعــاد العمليــة التربويــة   ،األهــداف

  .داء مهمتها ورسالتهاأومستثمرة لجميع الوسائل واألساليب التي تعينها على 
و يُجمع علماء اإلدارة على أن وظيفة التوجيه هي إحـدى وظـائف اإلدارة الرئيـسة التـي      

 .هدافاألعلى الوجه المطلوب لتعينه على تحقيق أداءها ينبغي لمدير المدرسة 
حيـــــث يـــــشيران إلـــــى أن  ) ١٦٠ ص،هــــــ١٤٢٧(ويؤكـــــد علـــــى ذلـــــك مـــــصطفى وعمـــــر  

 ،يعتبــر وظيفــة إداريــة علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة بالنــسبة للعمــل المدرســي    "التوجيــه
ه مـن معلمـين ومـوظفين وطـالب        يقوم بها مدير المدرسة الـذي يتـولى توجيـه العـاملين معـ             
 ."باعتبارهم أصحاب الدور األساسي في العملية التربوية

ــة باعتبارهــ     ــاول العنــصر   او تكمــن أهميــة وظيفــة التوجيــه فــي اإلدارة الحديث  عمــالً يتن
إلـى أن األفـراد فـي        )٢٧ ص ،هــ ١٤١٤(ويـشير مـصطفى    .البشري في المؤسـسات االجتماعيـة     

ختلفون فـي قـدراتهم واسـتعداداتهم فـي األدوار التـي            مؤسسات العمل ومنها المدرسة ي    
ولـــذلك تتمركـــز وظيفـــة التوجيـــه حـــول الكيفيـــة التـــي تـــتمكن بهـــا اإلدارة مـــن   ، يؤدونهـــا

مواجهة هذه الفروق في بيئة العمل وتحقيق التعاون بين العاملين وحفـزهم علـى العمـل                
ــاتهم  ــي تمكـــن ال   ، بأقـــصى طاقـ ــة التـ ــة المالئمـ ــوفير البيئـ ــاملين مـــن  فـــضالً عـــن تـ ــباع إعـ شـ

وتمـارس وظيفـة التوجيـه فـي المدرسـة الحديثـة مـن خـالل                ،  حاجاتهم وتحقيق أهـدافهم   
عمليات القيـادة والحفـز واالتـصال مـستندة فـي ذلـك إلـى فهـم طبيعـة الـسلوك اإلنـساني                       

  .وتوجيهه بشكل إيجابي لتحقيق أهداف المدرسة
 يتم من خاللها اسـتثمار أقـصى    ومن ضمنها الحوافز والتي،و التوجيه له أدوات متعددة 

 ،طاقــات العــاملين فــي المدرســة ألداء المهــام المنوطــة بهــم وتحقيــق األهــداف المرجــوة    
 للحــوافز دور هــام فــي اســتثارة    "حيــث يــرى أن ) ٢٣٦م،ص٢٠٠١(وهــذا مــا يؤكــده البــوهي    
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دافعيــة العــاملين وتعبئــة طاقــاتهم نحــو االبتكــار والتفــاني فــي العمــل بمــا يحقــق زيــادة            
 ."ليتهمفعا

  مشكلة الدراسة -١/٢
 حيــث ،يعــد التحفيــز أداة مهمــة للتــأثير فــي العــاملين لبــذل مجهــود أكبــر ممــا يبذلونــه     

 ،تعمل الحوافز في المدى الذي يقع بـين طاقـة اإلنـسان الكامنـة ومقـدار مـا يـستثمره منهـا                     
 .وكلما زادت الحوافز ؛ زاد استثمار اإلنسان لطاقته بشكل أكبر

ــذ اهتمــام     ) ٧٠٧ص ,هـــ١٤١٦( ويــذكر هاشــم  ــز ظهــر من ان االهتمــام بموضــوع التحفي
سـفرت  أبـإجراء الدراسـات التـي      Industrial Psychologistsخبراء علم النفس الـصناعي   

 مـالم يكـن هنـاك حـافز يحفـزه           وفعاليـة    بكفـاءة    ليمكن حث الفرد على  العمـ       نه ال أعن  
ن أن نفتـرض    أمـال لـيس معنـاه       عفوجود الخطـط الجيـدة والتنظـيم الـسليم لأل         . على ذلك 

فـراد يعملـون     فجعـل األ   .عمـال علـى خيـر وجـه وبكفـاءة         فراد سيقومون تلقائيـا بـأداء األ      األ
ــا مـــن خـــالل مـــدخل التحفيـــز أ رغبـــه وحمـــاس هـــي مـــشكلة كبيـــرة تعـــالج   نعـــ  ساسـ

Motivation  . 

ضـعافه  إاب السلوك و  سثير الحوافز على اكت   ألى ت إ  )٥٩ص  ,م٢٠٠٣(كما يشير ماهر    
ن هنـاك  أ) ١٦٥ص ,هــ ١٤٢٥(ويـري جرينبـرج وبـارون       ، يـتم بهـا    يى السرعة والجـودة التـ     وعل
وهــي تتفاعــل مــع ، ن تحفــز العامــل لبــذل مزيــد مــن الجهــد أ مــن العوامــل التــي يمكــن عــدداً

 .  ها وهو التحفيزنبعضها لتؤدي الدور المطوب م
فــــي أن الحــــوافز تجعــــل العــــاملين يبــــذلون جهــــدا ) ٧٧م،ص١٩٩٩(ويــــرى ســــتراوب 

حيـث يتجـاوز العـاملون المحفـزون حـدود توصـيف         ،وظائفهم أكثر ممـا هـو مطلـوب منهم        
 ، ليس ألنهم مضطرون لـذلك ولكـن ألنهـم يريدونـه           ،وظائفهم ويوسعون حدود قدراتهم   

ــا يفعلـــون     و لـــذا فاألشـــخاص المحفـــزون ال يفعلـــون األشـــياء بـــشكل صـــحيح فقـــط وإنمـ
 .األشياء الصحيحة ويفعلونها بإرادتهم

ن معظم النـاس يكونـون فـي حاجـة إلـى             أ " على  )١٣٨ص،  م٢٠٠٧(  ديب واليل    ويؤكد
 ومـن ثـم يـصبح    ،أن يشعروا بأنهم يقدمون اسهامًا ايجابيًا لهدف جدير بالسعي مـن أجلـه   

ظهـــار أهميـــة عملهـــم ومـــساعدتهم علـــى رؤيـــة المكاســـب الملموســـة التـــي تنـــتج عـــن  إ
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خــرين مــن أهــم الحــوافز بالنــسبة جهــودهم وايــضاح االخــتالف الــذي يــصنعونه فــي حيــاة اآل
 ."لهم

ــوتي   ــرى القريـ ــق     ) ٢٧٥ ص،م٢٠٠٩(ويـ ــضمان تحقيـ ــا لـ ــا مهمًـ ــد أساسًـ ــز يعـ أن التحفيـ
ــا      ــول إليهـ ــى الوصـ ــة إلـ ــسعى المدرسـ ــي تـ ــداف التـ ــضل    .األهـ ــين أفـ ــتم تعيـ ــي أن يـ  إذ ال يكفـ

وال ، بل البد وأن تتوفر لـديهم الرغبـة فـي العمـل    ، األشخاص من حيث الكفاءات والقدرات    
 .يتم ذلك إال من خالل اتباع وسائل عديدة لتحفيزهم

أن الحوافز عبارة عن عوامل خارجيـة تـشير إلـى           ")٧٩م، ص ٢٠٠٨(كما يرى حسونه    
 أي أنهـا تمثـل العوائـد والتـي يـتم مـن       ،المكافآت التي يتوقعها الفرد من قيامـه بعمـل معـين         

  ."خاللها استثارة الدوافع وتحريكها
 كمـا يـرى   ،أن التحفيز يكمن لدى كل فرد في داخلـه  ) ٣ص،  م٢٠٠٤( بينما يرى بروس    

 .أن التحفيز يدفع اإلنسان لبلوغ األهداف التي يرغب في الوصول إليها
 ،داخليـة تنبـع مـن داخـل كـل فـرد        ،ن الحوافز على نـوعين   فإ ،و تأسيساً على ما تقدم      
دث فـي الغالــب   و االسـتغناء بأحـدهما عـن األخـر يحـ     ،ألخـرين اوخارجيـة تمـنح لـه مـن قبـل      

 .خلال لدى األفراد
دراسـة القحطـاني     و  )م٢٠٠٧(الدوسري  وقد كشفت عدد من الدراسات مثل دراسة        

علـى  ) م٢٠١١( الجـساسي ودراسـة   ) هــ ١٤٢٩(و دراسة السلمي و دراسة الغامـدي        )  هـ١٤٣٣(
 وأن ،ينالعـامل  اداء  تحـسين  وأن للحوافز الماديـة والمعنويـة دورًا عاليًـا فـي األداء الـوظيفي     

مــن أســباب عــزوف المعلمــين و المعلمــات عــن العمــل فــي مجــال اإلدارة المدرســية غيــاب 
 .نظام المكافآت والحوافز المشجعة للعمل اإلداري

ــا ذكـــر دراســـات عديـــدة أجريـــت فـــي بيئـــات    أن هنـــاك )٥٤،صم١٩٩٧( طوقـــان كمـ
نتاجــه أن العامــل أو الموظــف المحفــز يــسعى باســتمرار إلــى زيــادة ا كــشفت عــن مختلفــة 

سـتخدام  االوبالتالي تطوير مهاراته وكفاياته المهنية واإلدارية ليصبح بالضرورة قـادرًا علـى    
 .الكفء لوسائل اإلنتاج

ــرى    أن تحفيــز العــاملين فــي المدرســة ســينعكس     Magoon &Linkous  )(1979وي
 حيـث تؤكـد الدراسـات علـى أن المعلمـين الراضـين عـن عملهـم ذوي                   ،إيجاباً علـى الطـالب    

 و أن المعلمـين الـذين حقـق طالبهـم     ،لمعنويات العالية يتوقع منهم العمل بفاعليـة أكثـر    ا
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ــة       ــاتهم مرتفعــ ــم ومعنويــ ــن عملهــ ــون عــ ــزون و راضــ ــا محفــ ــياً مرتفعــ ــازاً دراســ آل .(إنجــ
 ).٢٥٤هـ،ص١٤٣٢ناجي،

 يتبــين أهميــة عمليــة التحفيــز ودورهــا فــي زيــادة األداء للمجتمــع   ،و بنــاء علــى مــا ســبق 
 وهــذا مــا دعــا الباحــث إلــى التعــرف علــى ،اس ذلــك بــإذن اهللا علــى الطــالبالمدرســي وانعكــ

 واختيـــاره موضـــوعاً ،واقـــع تحفيـــز مـــديري المـــدارس فـــي مدينـــة الريـــاض للعـــاملين معهـــم
 .لدراسته
 : الدراسةتساؤالت  -١/٣
 :ة اآلتيالتساؤالتتلخص مشكلة الدراسة في ت 
هميـة اســتخدام مـديري المــدارس   مـا المقـصود بــالتحفيز ؟ ومـا أبــرز أسـاليبه ؟ ومــا أ     .١

 لمهارة التحفيز مع العاملين معهم ؟

  .لتحفيز للعاملين معهم ؟لما درجة ممارسة مديري المدارس في مدينة الرياض  .٢
ما معوقات تحفيز مديري المدارس في مدينة الريـاض للعـاملين معهـم مـن وجهـة                  .٣

 . ؟ العاملين نظر

ي المدارس في مدينة الرياض للعـاملين       مديرتحفيز  ما المقترحات المناسبة لتعزيز      .٤
 . ؟ العاملين معهم من وجهة نظر

 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين عينــة الدراســة حــول درجــة ممارســة         .٥
 .لتحفيز تعود إلى الوظيفة أو الخبرة أو المؤهل العلمي ؟لمديري المدارس 

عـاملين معهـم   لتحفيز مع ال  لهل توجد عالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس          .٦
 .في المدارس وبين مدة بقاء العاملين في المدرسة ؟

 : أهداف الدراسة -١/٤

 :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف األتية
 و جوانب أهمية استخدام مـديري  ،  و أبرز أساليبه، التعرف على مفهوم التحفيز     .أ 

 .المدارس لمهارة التحفيز مع العاملين معهم

لتحفيــز فــي ل مدينــة الريــاض ســة مــديري المــدارس فــي  التعــرف علــى درجــة ممار  .ب 
 .مدارسهم
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لعـاملين معهـم    ل مـديري المـدارس      تحـد مـن تحفيـز     التـي   المعوقات   الوقوف على     .ج 
 .في المدارس

ــالى فـــي تعزيـــز تحفيـــز مـــديري        .د  وضـــع مقترحـــات مناســـبة تـــسهم بـــإذن اهللا  تعـ
 .لعاملين معهم في المدارسالمدارس ل

 : أهمية الدراسة -١/٥
 : أبرز جوانب أهمية هذه الدراسة فيما يأتي تتركز

تناولت هذه الدراسة بعدًا لم تتناوله الدراسات الـسابقة بـشكل مباشـر وهـو واقـع           .١
 ومـن  - بحسب إطالع الباحـث    -ممارسة مديري المدارس للتحفيز في مدارسهم       

ثــم فــإن نتــائج هــذه الدراســة ستــسهم بــإذن اهللا تعــالى فــي تعزيــز ممارســة مــديري  
 .س للتحفيز في مدارسهمالمدار

يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة مديري المدارس في جودة وتطـوير العمـل فـي               .٢
 .مدارسهم

 كمــا  يمكــن أن تــستفيد مــن هــذه الدراســة وزارة التربيــة والتعلــيم فــي تطــوير أداء  .٣
مــديري المــدارس لــديها وذلــك مــن خــالل تــضمين موضــوع التحفيــز وأســاليبه ضــمن   

 .بية ذات األولوية لمديري المدارساالحتياجات التدري

 :حدود الدراسة -١/٦
  :الحدود الموضوعية •

 مـديري المـدارس فـي مدينـة الريـاض            تحفيـز اقتصرت الدراسة على التعرف على واقـع        
 والمعوقــــات التــــي ،لعــــاملين معهــــم مــــن المعلمــــين والمرشــــدين الطالبيــــين واإلداريــــين ل

 .لعاملين معهمل مديري المدارس زتحفي والمقترحات المناسبة لتعزيز ،تواجههم
 :الحدود المكانية •

تم تطبيق هذه الدراسة بحمد اهللا تعالى على عينة عشوائية ممثلة لمـدارس التعلـيم               
 وقد تم اختيار مدينة الرياض ألنها أكبر مـدن المملكـة            ،العام الحكومي في مدينة الرياض      

 .ومن ضمنها برامج التحفيزمن حيث عدد المدارس والبرامج التدريبية المنفذة فيها 
 :الحدود الزمانية •
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تم اجراء  هذه الدراسة بحمد اهللا تعالى في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي          
 . هـ١٤٣٢/١٤٣٣الجامعي  

 :اإلطار النظري للدراسة -٢
 :مفهوم التحفيز -٢/١
 :  لغةالتحفيز •

حَفَـزَه  ه سَـوْقاً وغيـر سـوق،       حَثُّك الشيء مـن خلفـ      :الحَفْزُ" و ،أصل مادة التحفيز حفز   
 ...؛ والـدفع  للـسهم       شديدة  الحَفْـز   : وقوس  حَفُوز   ... حافِزٌ؛ :مُحْفِزٌ  ورجل... يَحْفِزُه حَفْزاً ؛  

 .)م ١٩٧٠ ،ابن منظور" (. حَفْزوكل دَفْع  ...يَحْفِزُه  حَفْزاً ؛  أَي دفعه من خلفه وحَفَزَه
  :اصطالحاً التحفيز •

ك المثير الذي يحرك الفرد نحو تحقيق هدف معين يتحقق من           ذل"يعرف التحفيز بأنه  
أو هي أساليب تحريك قـدرات العـاملين بمـا     ...خالله أهداف المنظمة والفرد على حد سواء      

  ).١١٤ ص،هـ١٤٢٨، الكاللده( "كما ونوعًا أو أحدهما يزيد من أدائه
مكافــآت كمـا عــرف حــسونه الحــوافز بأنهـا عبــارة عــن عوامــل خارجيـة تــشير إلــى ال   

 وهي تمثل العوائد التي يـتم مـن خاللهـا اسـتثارة             ،التي يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معين      
 ).٨٥م،ص٢٠٠٨،حسونه(الدوافع وتحريكها 

أما القريوتي فيرى أن الحوافز وسائل يتم بموجبها االشباع أو هي مجموعة الظـروف              
 .مهم بالعملالتي تتوافر في جو العمل وتشبع رغبات األفراد عن طريق قيا

كما عُرفت الحوافز بأنها العوامل التي تدفع العاملين في الوحدة االنتاجية إلى العمـل     
 )م ٢٠٠٦ ،القريوتي(بكل قواهم لتحقيق األهداف المرسومة 

  :إجرائياً التحفيز •
  العـاملين فـي المدرسـة    القـوة التـي تـدفع    فـي هـذه الدراسـة    اجرائيـاً    بالتحفيزويقصد 

 ممـا يولـده فـيه    و،مـساره  التخاذ سلوك معين أو إيقافه أو تغييـر   هما يدفعللفعل أو هو م
الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف  إلــى مــن الرغبــة فــي أداء نــشاط أو ســلوك معــين يهــدف منــه   

 . من قبل مدير المدرسة أم خارجياًفيهم  سواء كان هذا الحافز داخليا ،المدرسة 
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 علــى عــدد مــن العناصــر أو الخطــوات ويــرى بعــض البــاحثين أن عمليــة التحفيــز تنطــوي
 :التي يمكن تلخيصها فيما يأتي

  ).Responseاالستجابة   ( ضرورة التنبؤ بطبيعة رد فعل األفراد   - أ
، العمـل / اختيار أسلوب التحفيز الذي يتالئم مع طبيعة كل  من طبيعـة المهمـة         - ب

 .واالستجابة المتوقعة أو التي تم التنبؤ بها

ــذ    - ت ــار نــوع الحــافز ال ــائج      اختي ي يــساعد فــي تحويــل االســتجابة المتوقعــة إلــى النت
 .المرغوبة

 تنميــة نمــاذج أو أســاليب االتــصال والمتابعــة التــي تتفــق مــع الخطــوات والعناصــر      - ث
 . )٤٤٩ ص،م٢٠٠٤، أبو قحف( .السابقة

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن التحفيــز هــو ذلــك العامــل الــداخلي أو الخــارجي الــذي يثيــر    
لمدرسـة  ويحـركهم ويـدفعهم باتجـاه تحقيـق أهـدافهم وأهـداف        مشاعر العـاملين فـي ا    
 .المدرسة في آن واحد

 :التحفيز في الشريعة اإلسالمية-٢/٢
حيـث يعـد التحفيـز أداة     "،حثّت الشريعة اإلسـالمية علـى التحفيـز فـي مـواطن كثيـرة              

و ســواء كــان ذلــك ماديًــا أ    ،مهمــة لــدفع اإلنــسان لمزيــد مــن العطــاء واالبــداع واالبتكــار        
 . خارجياً م وسواء كان ذلك داخلياً أ، )٩ص، هـ١٤٢٤,الورثان ("معنويًا

وآيــات القــرآن الكــريم وأحاديــث المــصطفى صــلى اهللا عليــه وســلم حافلــة بــذلك ومــن 
 A B C D E F G H  I J K } :ذلــــك قــــول اهللا تعــــالى

LM N O P Q R  ST U V W X Y Z[ \ ] ̂_  ̀ 

a b cd e f g z )ــرة ــه تعـــالى ،)٢٥:البقـ  o  p q } : وقولـ
r s t u v w x   y z { | } ~ z  

 .)١٢٤:النساء(
 y z { | }  ~ _ ̀ a b c de }: قـــــــال تعـــــــالىو 

f  g h i j k z )قـــال تعـــالى  و .)٩٧: النحـــل: { c d 
e f  g h i j k l m n z ) عــزَّ مِــن -ويقــول  ،)٣٠: الكهــف 
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 w x y z {  | } ~ _ ̀ a b }: -قائـــــــــــــــل 
cz ]٨ – ٧: الزلزلة .[ 

 رواه "نعم العبد عبـد اهللا لـو كـان يقـوم الليـل      ":وقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم     
 بـن الوليـد رضـي اهللا       لخالـد  وقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم          ، )١٠٧٠ ،هـ١٤٠٧،بن حجر ا (البخاري
 المتقـــــي الهنـــــدي،(" رجـــــوت اهللا أال يـــــسلمك إال إلـــــى خيـــــركنـــــت أرى لـــــك عقـــــالً":عنـــــه

ــه ألبــي بــصير   )١٣،ج٣٧٠٢٤ت،.د ــو كــان معــه     ":رضــي اهللا عنــه وقول ويــل أنــه مــسعر حــرب ل
 .واآليات واألحاديث في ذلك كثيرة ،)٢٧٣١ ،هـ١٤٠٠ ،البخاري ( "رجال

ــاء علــى مــا ســبق   ــز    ،وبن ــة اإلســالم واهتمامــه بموضــوع التحفي  مــن خــالل  ، تتــضح عناي
احتــواء القــرآن الكــريم والــسنة المطهــرة علــى العديــد مــن اآليــات الكريمــة واألحاديــث          

 .الشريفة التي تضمنت أنواعاً كثيرة من أساليب التحفيز الدنيوية و األخروية
  أهمية الحوافز -٢/٣

وفق مـا يـذكره عـدد مـن البـاحثين ومـنهم             تتعدد جوانب أهمية الحوافز في المدارس       
Deeprose)   ومـن  ) ٢٩م، ص   ٢٠١١(والجساسي   ،)٩٩ ص ،م٢٠٠٨(وحسونه  )  ٢، ص م١٩٩٤
 :ذلك ما يأتي

فـي المدرسـة ممـا      ) معلمين وإداريـين    ( رفع الكفاءات اإلنتاجية لألفراد العاملين       -
 .سينعكس ايجابًا على مخرجات المدرسة وهم الطالب

تقليص حجـم قـوة العمـل المطلوبـة مـن قبـل المدرسـة وذلـك بمـساهمة نظـم                      -
 . ز  في تفجير قدرات العاملين وطاقاتهم واالستفادة منها قدر اإلمكانالحواف

تخفيض الفاقد في موارد المدرسـة الماديـة والبـشرية ممـا تـدعو إليـه اقتـصاديات                   -
 .التعليم

تحــسين الوضــع المــادي والنفــسي واالجتمــاعي للعــاملين فــي المدرســة وتحقيــق   -
 . لمدرسةعملية ربط المصالح الذاتية للعاملين مع مصالح ا

ــل        - ــسود داخـ ــي تـ ــساواة التـ ــة والمـ ــروح العدالـ ــة بـ ــي المدرسـ ــاملين فـ ــعار العـ إشـ
 .المدرسة

 .تنمية روح التعاون بين العاملين في المدرسة وزيادة انتمائهم لها -

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 وأن ممارسـة  ،ومتنوعـة ويرى الباحث أن جوانب أهمية الحـوافز فـي المـدارس كثيـرة            
على دافعية العـاملين وزيـادة      بإذن اهللا   جابًا  لحوافز ستنعكس إي  بعض أساليب ا  المديرين ل 

 .انتاجياتهم وتطوير أدائهم هذا من جهة
 ومــن جهــة أخــرى فــإن ممارســة المــديرين ألســاليب التحفيــز مــع العــاملين معهــم           
يحــسن مــن وضــعهم المــادي والنفــسي واالجتمــاعي وال ســيما إذا تــم مراعــاة العــدل فــي       

ــا ينمـــي روح التعـــاون بيـــنهم ويعـــز   ــا ممـ  ولـــذا فـــإن ممارســـة  ،ز انتمـــائهم لمهنـــتهممنحهـ
المــديرين لــبعض أســاليب التحفيــز كفيــل بــإذن اهللا تعــالى فــي زيــادة انتاجيــة العــاملين فــي   

 .المدرسة وتطوير أدائهم
 : أساليب التحفيز-٢/٤

يمكن تصنيف الحوافز وفق ما يشير إليه  عدد من الباحثين ومنهم القريوتي وزوليف                
ــسن  )١٨٥ ص،م١٩٨٩( ــسونه ) ٣١٣م ص ١٩٩٩(وحـــــ ــدة )  ٨٥ ص،م٢٠٠٨(وحـــــ والكاللـــــ
 : إلى عدد من التصنيفات وذلك على النحو اآلتي)١١٨ ص،هـ١٤٢٨(

 فــالحوافز الماديــة هــي التــي تــشبع حاجــات الفــرد  :حــوافز ماديــة وأخــرى معنويــة •
الماديــة كالراتــب والعــالوة الــسنوية ومكافــآت االشــتراك فــي لجــان أو التــدريس الليلــي أو    

أمــا الحــوافز المعنويــة فهــي تلــك    ، لعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي وغيرهــا   مكافــآت ا
الوسائل غير المادية والتي ترضي الذات لإلنسان إلى جانب اشباعها للحاجات االجتماعيـة   
والتي تزيد من تماسك األفراد وتشوقهم نحو العمل كفرص النمـو والتقـدم والمـشاركة               

 . والثناء واإلشادة باإلنجازات وغيرهافي التخطيط واإلدارة واتخاذ القرارات

والحوافز السلبية هي خوف العاملين مـن العقـاب      :حوافز سلبية وأخرى إيجابية    •
وتتعـارض الحـوافز الـسلبية مـع كـل ابـداع وتقتـرن علـى أحـسن تقـدير بأقـل مـا                        ،  والتهديد

 تنمـي    أمـا الحـوافز االيجابيـة فهـي تلـك الحـوافز التـي              .يمكن من مستوى العطـاء وااللتـزام      
 .روح اإلبداع والتجديد في العمل

ــة    • ــة والحــوافز الجماعي ــة هــي التــي تقــدم للمجموعــة    :الحــوافز الفردي  فالجماعي
ولفريق العمل ما دامـت األهـداف رهينـة فـي تحقيقهـا بجهـود المجموعـة أو الفريـق ومـدى                 

فق ما وال تعني الحوافز الجماعية منح كل فرد في المجموعة نصيبًا موحدًا بل و          ،  تعاونهم
 .يقدمه كل فرد ضمن مجموعته
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 وهــذا التقــسيم يتفــق مــع :حــوافز أوليــة أو أساســية وحــوافز اجتماعيــة و ذاتيــة •
 .اصناف الدوافع اذ منها االساسية واألولية واالجتماعية والذاتية

وبناء على ما سبق يتضح تعـدد أسـاليب التحفيـز وتنوعهـا بمـا يتـيح لمـديري المـدارس                     
 ال سـيما وأن العـاملين فـي    ،ينها وفقاً إلمكانات وظروف كل مدرسـة      فرصة أكبر لالختيار ب   

فبعضهم تجدي معه الحوافز اإليجابيـة وإن       ,المدرسة متفاوتون في مدى تأثرهم بالحوافز       
ــؤثر فيــه الحــوافز الــسلبية       ــبعض قــد ت ــة علــى      ,كــان ال ــبعض قــد يفــضل الحــوافز المادي وال

ناسـبة أحيانًـا ولكـن هنـاك مـن يفـضل       والحـوافز الفرديـة قـد تكـون م    ، المعنويـة والعكـس  
 .حصوله على الحوافز الجماعية التي تشعره بروح االنتماء والوالء لمدرسته

 : مقومات نجاح الحوافز-٢/٥
وفــق مــا  هنــاك شــروط أساســية البــد مــن توافرهــا    ؛ ن نجــاح الحــوافز  اضــميــتم لكــي 

) ٧٥ص،م١٩٩٩ (hiamو ) ١٨٦ص ،م١٩٨٩(القريـــــــــوتي وزوليـــــــــف يـــــــــذكره كـــــــــل مـــــــــن 
 :ومنها ،)  ٩٢ص  ،م٢٠٠٨(وحسونه
الموائمـة بــين أهــداف العـاملين وأهــداف المنظمــة بحيـث تكــون الحــوافز هيكــل     .١

 .هذه الموائمة إذ البد من أن ترتبط الحوافز بأهداف المنظمة  والعاملين معًا

ويــرى الباحــث أن هــذا يتوافــق مــع مــا تــدعو  إليــه اإلدارة التربويــة الحديثــة مــن ضــرورة      
 وأن الموائمـــة بينهمـــا تحقـــق النجـــاح ،ين أهـــداف العـــاملين وأهـــداف المدرســـةالتوفيـــق بـــ

 .المدرسي والتربوي

اختيــار التوقيــت المناســب للحــوافز خاصــة الماديــة منهــا حيــث يجــب أن توقــت       .٢
توقيتًا ليس بالقريب الذي يجعل منهـا عمـالً روتينيًـا وال بالبعيـد الـذي يـؤدي إلـى نـسيانها بـل               

 .فاوتة نوعًا مافي مواعيد محددة ومت

ــى مــديري المــدارس مراعــاة الوقــت الــذي يمنحــون فيــه الحــوافز             ومــن هنــا ينبغــي عل
مــع فــي نفــس الوقــت وتتوافــق  ،للعــاملين معهــم حتــى تحقــق هــذه الحــوافز المرجــو منهــا 

 .احتياجات وتطلعات العاملين في المدرسة

بأنها مستمرة  لدى العاملين   ضمان استمرارية الحوافز لتخلق جوًا من الطمأنينة         .٣
 . لنجاح الحوافزاألساسيةأحد المعوقات  الشكووهذا  ،وستبقى في المستقبل
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

فإذا ما شعر العاملون في المدرسة باسـتمرارية الحـوافز اطمأنـت نفوسـهم وهـدأت                 
 .ادت انتاجيتهمدزاقلوبهم ومن ثم 

راد كما البد أن تتصف الحوافز وسياساتها بالعدالة والمساواة وأن يدركها األف             .٤
 وهو أمر ال بد منه حيث حثنا ديننا الحنيف علـى العـدل والمـساواة بـين     ،لتؤدي دورها بوضوح 

فــإذا مــا ظهــر للعــاملين فــي المدرســة حيــف المــدير فــي مــنح الحــوافز اضــطربت      ,العــاملين 
 .نفوسهم وقلت انتاجيتهم ولم يعد للحوافز معنى أو قيمة في نفوسهم

تقـديم المزيـد مـن الجهـد والعطـاء والمزيـد            تناسب الحوافز مع الجهـد المبـذول ل        .٥
 .وذلك يعني أن يعرف الفرد أن العمل الجيد قرين بالعطاء الوفير.من اإلبداع واالبتكار

م المهم ألن بعضهم قـد يـسرف        وولذا ينبغي على مديري المدارس التنبه إلى هذا المق        
الـبعض  حـين أن   فـي   ،في منح الحوافز على كل صغيرة وكبيرة ومهما قل الجهد والعطاء          

 . لذا البد من االعتدال والتوسط في ذلك ،اآلخر قد يقتّر فال يمنح الحوافز بأنواعها إال قليالً

ــنقص فــي     ، تناســب الحــافز مــع حاجــة الفــرد    .٦ ــا لل ــد أن يكــون الحــافز معوضً إذ الب
 دبيـ  ،حيث أن بعض العاملين في المدرسة قد يفضل الحوافز المادية فـي وقـت مـا                ،اإلشباع
عض اآلخـــر قـــد تكـــون الحـــوافز المعنويـــة أكثـــر جـــدوى فـــي دفعـــه وحفـــزه وزيـــادة   أن الـــب

  .انتاجيته
ويرى الباحث أن وجود هذه المقومات وغيرهـا ضـروري لنجـاح عمليـات تحفيـز مـديري                  

فــإذا مــا تــوفرت فــي الحــوافز الموائمــة بــين أهــداف العــاملين         ،المــدارس للعــاملين معهــم 
تـــوخي العـــدل تـــم وشـــعروا باســـتمراريتها ووالمدرســـة وتـــم منحهـــا فـــي وقـــت مناســـب  

والمــساواة فــي منحهــا وتناســبت مــع الجهــد الــذي يبذلــه العــاملون فــي المدرســة وســدت       
بـإذن اهللا  تت تلك الحـوافز ثمارهـا وأدى ذلـك          ؛ آ النقص في درجة اإلشباع التي يشعروا بها        

 ،في لمهنـتهم  إلى شعور العاملين في المدرسة بالعدالـة وزيـادة رضـائهم وانتمـائهم الـوظي              
 .وبما سينعكس إيجاباً على زيادة انتاجيتهم وتطوير أدائهم

 : معوقات التحفيز-٢/٦
) ٣٤ ص،هــ ١٤٢٦( يمـاد حهناك عدد من معوقات التحفيز وفق ما يشير إليه كل مـن ال       

 : ومنها،)٢٦٢ص،هـ١٤٣٢( آل ناجي و)  ٩٥ص، م٢٠٠٨(وحسونه 
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إدارة  شؤون المدرسـة سـواء        في   مشراك مديري المدرسة للعاملين معه    إ  قلة •
 .كان ذلك في إعداد الخطط أو اتخاذ القرارات أو إدارة االجتماعات أو غيرها

ممـــا يـــؤثر علـــى  ،القـــصور فـــي تقيـــيم العـــاملين الجيـــدين واســـهاماتهم المميـــزة  •
 .نفسياتهم وينعكس على انجازاتهم المستقبلية

المدرسـة بتـوبيخ  صـاحب    مثل ذلك في قيـام مـدير    تي وقد   ،اإلهانة والتوبيخ الدائم   •
ســباب انخفــاض مــستوى   أن يتحقــق مــن  أودون ، العمــل غيــر الجيــد مباشــرة حــين يــراه     

 .العمل
الشك له انعكاس خطيـر   و   وهذا   ،إشعار المدير بعض العاملين معه بعدم الثقة       •

 فبيئة العمل التي يسود فيها ضعف الثقة بيئة فقيرة تتفشى فيهـا مظـاهر               ,على جو العمل  
 .والسلبيةالالمباالة 

رم حــســلوب خطيــر يأا ذ وهــ،إشــعار  المــدير بعــض العــاملين معــه بعــدم األهميــة •
حــساسهم  إالمــدير مــن اســتثمار جهــود العــاملين معــه فــي المدرســة نتيجــة شــعورهم و  

 .االنعزاليةمن ثم حباط و باإلهم بعدم اهتمام المدير بهم وبأعمالهم مما قد يشعر
 وهـذا أمـر    ،املين معـه ونـسبتها لنفـسه      استئثار مدير المدرسة بجهـود بعـض العـ         •

 [  \    ] X Y Z } : قـــال تعـــالى،حرمـــه اإلســـالم وتوعـــد فاعلـــه بعـــذاب الـــيم
^ _ ̀ a b c d e  f g hi j k l z ) آل
  )١٨٨ :عمران
 وهـذا المعـوق يـؤثر    ، بعض العـاملين معـه عـن غيـرهم فـي التعامـل        لـ ز المدير   يميت •

  .بدرجة مباشرة على انتاج العاملين في المدرسة ودافعيتهم للعمل
قلة االتصال أو افتقاد مدير المدرسة لمهارات االتصال الفعّال مع بعض العاملين             •
 .معه

وهــذا خطــأ  يقــع فيــه بعــض    ،لــبعض العــاملين معــه عــدم تقــدير مــدير المدرســة    •
عمـالهم   ألو  أ حين يشعر  بعض العاملين بعدم تقدير المـدير لهـم             ، وذلك مديري المدارس 

 .لى السلبية والالمباالةإوانجازاتهم مما يدفعهم 
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مـر محـرم بـنص الـشريعة قـال          أ وهذا   ،بعض العاملين معه  لظلم  مدير المدرسة        •
نـي حرمـت الظلـم علـى     إعبـادي   يـا  (ه وسـلم فـي الحـديث القدسـي     رسول اهللا صلى اهللا علي    

 .)نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا
 . في المدرسةإثارة سوء التفاهم بين اإلدارة والعاملين •

 . وقلة التوجيه لتصحيح األخطاءضعف تأهيل بعض المديرين ألداء مهامهم •

ن لكـل مـنهم أسـلوب فـي     وخاصـة إذا كـا   ،المدرسـية كثرة التغيير في القيـادات       •
 .العمل يختلف عن سابقه

 ،تقيد العاملين في المدرسة وتحد مـن ابـداعهم   وضع قواعد كثيرة غير ضرورية       •
 . اتباعهاومن ثم يُطلب منهم

  فـي المدرسـة   العـاملين  ومـن ثـم يُطلـب مـن      ،عقد المدير  اجتماعـات غيـر مفيـدة         •
 .وقاتهمأمما يشعرهم بضياع  ،حضورها

و أ  أكانـت فـي تعـاميم     سـواء     في المدرسة   عن العاملين  ب معلومات مهمة  جح •
 .م داء أعمالهألبحاجة لها ا و غيرها يكونوأأدلة 

ن هــذه المعوقــات تــضعف مــن قــدرة مــدير المدرســة علــى تحفيــز العــاملين    أوال شــك 
 مـن   تالفي ذلك يمكن   هنأبيد   ،ة ووجودها في المدرسة يضفي جوا من القلق والزعزع        ،معه

 ، فرصة اختيـار العمـل المفـضل لهـم         هم ومنح ،دير المدرسة للعاملين معه   احترام  م  خالل  
 ه واسـتماع ،فـيهم  و إبداء ثقته   ،في النجاحات التي تحققها المدرسة    هم   بجهود ته  و إشاد 

 . وغيرها، واقتراحاتهمألرائهم 
 : التي يمكن أن يقوم بها المديرون لتحفيز العاملين معهمات الممارس – ٧-٢

 يمـاد حال ومـنهم  اض ما سبق وفي ضوء ما ذكره عدد مـن البـاحثين       من خالل استعر  
 يمكــن تحديــد ؛ ) ٢٦٢ص،هـــ١٤٣٢( آل نــاجي و)  ٩٥ص، م٢٠٠٨(وحــسونه ) ٣٤ ص،هـــ١٤٢٦(

عدد من الممارسات التي يمكن لمديري المـدارس أن يقومـوا بهـا لتحفيـز العـاملين معهـم        
 :وذلك على النحو اآلتي

إعـداد خطـة    .( إدارة شؤون المدرسة بوجه عام    يشرك المدير العاملين معه في       .١
 ...)، اتخاذ القرارات، االجتماعات،المدرسة

 .يبدي مدير المدرسة  ثقته في العاملين معه في المدرسة .٢
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 .يقدم شهادات الشكر و الدروع التذكارية للمميزين من العاملين معه .٣

 .يشكر العاملين معه في اللقاءات واالجتماعات العامة .٤

 .درات التي يقوم بها العاملون في المدرسةيشجع المبا .٥

 .يقيم  حفالت تكريم للعاملين معه تقديرا على جهودهم .٦

 .يفوض  بعض المهام للعاملين معه ويشجعهم .٧

 .ينظم  لقاءات اجتماعية للعاملين معه خارج وقت الدراسة .٨

 .يعدل  في توزيع األعمال والحوافز بين العاملين معه .٩

 .المالية للعاملين معهيحرص  على متابعة الحقوق  .١٠

 يحرص  على منح العاملين معه مكافأة ماديه على جهودهم .١١

 .يعتبر مدير المدرسة قدوة حسنة في اإلخالص في العمل .١٢

 يشيد  بجهود العاملين معه في النجاحات التي تحققها المدرسة .١٣

 .يحرص  على إشراك العاملين معه في البرامج التدريبية .١٤

 .املين معه واقتراحاتهميستمع  باهتمام  آلراء الع .١٥

 .يُبدي  اهتمامه بالحالة الصحية للعاملين معه .١٦

ويشير الباحث إلى أنه  بمقدار ما يحرص مدير المدرسة على  تطبيق هذه الممارسات           
 حيــث يــشعرون بحرصــه ،أو غيرهــا ؛ يكــون نجاحــه فــي التــأثير علــى العــاملين فــي مدرســته  

ــه بهــم ومــصداقيته فــي التعامــ      كمــا أن ذلــك  ،ل معهــم بعــدل ومــساواة  واهتمامــه وعنايت
يساعد المدير على استفراغ جهودهم وتسخيرها في تعزيز قيادة المدرسة نحـو تحقيـق              

 .أهدافها
 :  الدراسات السابقة-٣

 : الدراسات العربية-١-٣
 اتجاهــات المعلمــات نحــو اســتخدام    "بعنــوان بدراســة )هـــ١٤٢٢( الفــريجقامــت  •

 علـى  هدفت إلـى التعـرف       "طفال في مدينة الرياض   أسلوب التحفيز في مؤسسات رياض األ     
أســلوب التحفيــز الــذي يمكــن اســتخدامه  فــي مؤســسات ريــاض األطفــال والتعــرف علــى     
اتجاهات المعلمات  نحو استخدام أسلوب التحفيز في مؤسسات ريـاض األطفـال وكـان               

 هـي  من أبرز نتائج الدراسة أن أساليب التحفيز المستخدمة في مؤسسات رياض األطفـال        
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ووجـود اتجاهـات إيجابيـة لـدى المعلمـات نحـو اسـتخدام أسـلوب                ،  أساليب مادية ومعنوية  
 .التحفيز في مؤسسات رياض األطفال

الحـوافز التـي يمكـن أن تطـور أداء المـشرف      "بعنوان) هـ  ١٤٢٣( دراسة دويد   وفي   •
ربـوي  هدفت إلى رصد الحوافز المتوفرة للمـشرف الت     والتي   "التربوي بمنطقة مكة المكرمة   

لتطوير أدائه من خالل ممارسته لعمله في اإلشراف التربوي والكشف عن الحوافز األكثـر        
أهميــة التــي يمكــن أن تطــور آداء المــشرف التربــوي مــن وجهــة نظــر المــشرفين التربــويين  
واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي المـــسحي وصـــمم اســـتبانة طبقهـــا علـــى جميـــع          

وكـان مـن أبـرز نتـائج        ،   مشرفًا ٤٧٥كرمة وعددهم   المشرفين التربويين بمنطقة مكة الم    
الدراســة تــوافر الحــوافز للمــشرفين التربــويين بدرجــة متوســطة وأوصــى الباحــث بــضرورة   
وضع نظام للحوافز لتطوير أداء العاملين فـي الوظـائف التعليميـة والتأكيـد علـى االسـتمرار             

 .في منح الحوافز

حـوافز التـشجيعية وعالقتهـا بالرضـا        ال"بدراسة بعنـوان  ) هـ  ١٤٢٥( و قام الغامدي     •
هــدفت إلــى  " الــوظيفي لــدى معلمــي الــصفوف األوليــة بالمرحلــة االبتدائيــة بمدينــة الطــائف        

التعــرف علــى درجــة تطبيــق معــايير مــنح الحــوافز التــشجيعية مــن قبــل االدارة المدرســية،   
ــصفو  ،ودرجــه ممارســة االدارة المدرســية للحــوافز التــشجيعية    ف  و درجــة رضــا معلمــي ال

االوليــة عــن الحــوافز، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي المــسحي حيــث صــمم اســتبانة  
 معلمـا فـي تـدريس مرحـة         ٤٩٨لجمع المعلومات من مجتمع الدراسـة الـذين بلـغ عـددهم               

 وكــان مــن أبــرز ، معلمــا٢٥١ًوبلغــت عينــة الدراســة ، الــصفوف االوليــة داخــل مدينــة الطــائف
 وأنها  تمارس مـنح  ،ية تطبق معايير الحوافز بدرجة عالية   نتائج الدراسة أن اإلدارة المدرس    

 وأن درجــة رضــا معلمــي  ،الحــوافز التــشجيعية لمعلمــي الــصفوف االوليــة بدرجــة منخفــضة   
 .الصفوف األولية تجاه الحوافز التشجيعية المقدمة لهم متوسطة

دور حوافز معلمي الصفوف   "بدراسة بعنوان ) هـ١٤٢٦(كما قام الباحث المرحبي      •
ولية في تحسين أدائهم مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس االبتدائيـة و معلمـي الـصفوف                    األ

 ،هدفت إلى الكشف عن دور حـوافز معلمـي الـصفوف األوليـة فـي تحـسين أدائهـم                  " االولية
ــديري        ــع مـ ــى جميـ ــتبانة علـ ــق االسـ ــفي المـــسحي وطبـ ــنهج الوصـ ــتخدم  الباحـــث المـ واسـ

مـديراً  وعلـى عينـه مختـاره مـن           ) ١٣٥( عـددهم    المدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة البـالغ     
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 ،مــن مجتمــع الدراســة ) %٣٥(معلمــين بنــسبة ) ٢١٠(معلمــي الــصفوف األوليــة بلــغ عــددها   
وكــان مــن أبــرز نتــائج الدراســة أن للحــوافز دوراً علــى عناصــر أداء معلمــي الــصفوف األوليــة   

اء من حصص االنتظار  واإلعف,والتدريس الليلي،  المشمولة في الدراسة وهي حافز االجازة     
ــة       ــدارس األهليـ ــي المـ ــة فـ ــاء مـــن المالحظـ ــومي وتخفـــيض النـــصاب واإلعفـ ــراف اليـ و اإلشـ

 .  والمتوسطة والثانوية

 الحـوافز  فـي  التعليميـة  اإلدارة دور"بدراسـة بعنـوان  )  هــ ١٤٢٧( الـسواط و قامت  •

 مولالمـأ  و الواقـع   بين المكرمة مكة بمدينة المتوسطة المرحلة لمعلمات التشجيعية

 اإلدارة ممارسـة  واقـع  عـن  الكـشف  هـدفت إلـى    "المديرات و المعلمات نظر وجهة من

 المكرمة مكة بمدينة المتوسطة المرحلة معلمات تجاه التشجيعية للحوافز التعليمية

 مكـة  بمدينـة  المتوسـطة  المرحلـة  لمعلمـات  التـشجيعية  الحـوافز  أهميـة  على التعرفو 

 من المعلومات لجمع استبانة صممت و الوصفي؛ هجالمن الباحثة  واستخدمت ،المكرمة

 مـديرة  ٥٩ و معلمـة  ١٧١٠ مـنهم  ،ومعلمـة  مـديرة  ١٨١٠ عـددهم  البـالغ  الدراسـة  مجتمـع 
 و خلـصت الدراسـة إلـى نتـائج     ،مـديرة  ٤٣ و معلمـة  ٢٢٦    منهن ٢٦٩وبلغت عينة الدراسة 

 بـشكل  نخفـضة م بدرجـة  التـشجيعية  الحـوافز  تمـارس  التعليميـة  اإلدارةمـن أهمهـا أن   

 و المعلمـات  مـن  العينـة  أفـراد  غالبيـة  كمـا أن  ،العينـة  أفـراد  غالبيـة  نظـر  وجهـة  مـن  عام
 تطبق الحوافز تفعيل شروط أن و ،التشجيعية بالحوافز ا ًعالياً هتمامن االمديرات أظهر

 مرتفعـة  بدرجـة  و المعلمـات،  نظر وجهة من متوسطة بدرجة ةيالتعليم اإلدارة قبل من
 بـالحوافز  التعليميـة  اإلدارة اهتمـام  ضرورةوأوصت الدراسة بـ ٠ المديرات نظر وجهة من

 .ممارستها زيادة على العمل و التشجيعية،

 دور الحـوافز فـي األداء الـوظيفي         "بعنوان بدراسة   )م٢٠٠٧( الدوسري   كما قامت  •
  هدفت إلى التعرف علـى واقـع األداء الـوظيفي   "لمعلمي التربية الرياضية في مملكة البحرين 

لمعلمي التربية الرياضية في مملكة البحرين ودرجة شيوع هذه الحوافز وأولوياتها ودورها        
ــة الدراســة مــن      ــوظيفي وقــد تكــون عين ــائج  ،  معلــم ومعلمــة ٤٠٧فــي األداء ال واظهــرت نت

ــا فــي األداء الــوظيفي وأن معلمــي التربيــة      الدراســة أن للحــوافز الماديــة والمعنويــة دورًا عاليً
 وأن الحـوافز ال تـستند علـى         ،ون معنويًـا ولكـنهم ال يحـصلون علـى ترقيـات           الرياضية  محفـز   

أســس موضــوعية بــل تتــأثر بالعالقــات الشخــصية وأوصــت الدراســة بمراعــاة الموضــوعية    



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

واعتمــاد معــايير محــددة  ، والبعــد عــن التحيــزات الشخــصية عنــد مــنح الحــوافز والترقيــات    
 وتقيـيم الحـوافز المتاحـة بمـال يـتالءم           وواضحة قابلة للقياس عند إعطاء الحوافز ومتابعـة       

ــوازن         مــع المــستجدات وتفعيــل الحــوافز الــسلبية إلــى جانــب الحــوافز اإليجابيــة لحفــظ ت
 .اإلدارة

 فـي  والمعنويـة  الماديـة  الحـوافز  أثـر "بعنـوان ) م٢٠١١( دراسـة الجـساسي  وفـي   •

إلـى  هـدفت   والتـي  ،"عمـان  والتعلـيم بـسلطنة   التربيـة  وزارة فـي  العـاملين  أداء تحـسين 
 والتعليم التربية بوزارة للعاملين تقدم التي المادية و المعنوية الحوافز أهم على التعرف

 مـن رؤسـاء   الدراسة مجتمع تكون و،العاملين أداء تحسين  و اثرهما في،عمان بسلطنة
 لـوزارة التربيـة   التابعـة  العامـة  التعليميـة  المـديريات  فـي  العـاملين  مـوظفين الو قـسام األ

 عينـة  ختيـار ا  وتـم ،فـردا   )١١٥٢  ( عـددهم و التعليميـة  المنـاطق  مـستوى  علـى  والتعلـيم 

المسحي، وطبـق   الوصفي المنهج الباحث ستخدموا ،فردا) ٢٩٠( بلغت طبقية عشوائية
  الدراسـة أفـراد  نأ هـا نتائج ، وكانـت أبـرز  الدراسـة  مفـردات  مـن  البيانـات  اسـتبانة لجمـع  

 وزارة في العاملين أداء تحسين في عنوية المادية و الم الحوافز أثر على بشدة موافقون

 مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  عـدم  و،عمـان  بـسلطنة  والتعلـيم  التربيـة 
 تحسين في والمعنوية المادية أثر الحوافز حول الدراسة افراد اتجاهات في فأقل) ٠٫٠٥(

 ةوالحالـ  يـر العمـر  متغ ختالفابـ  عمـان  بـسلطنة  والتعلـيم  التربية وزارة في العاملين اداء
 .الوظيفي والمسمى التعليمي والمستوى االجتماعية

الحـوافز الوظيفيـة بـين      "بدراسـة بعنـوان   ) هــ   ١٤٣٢(  قام الزهرانـي   ،إضافة إلى ذلك   •
هدفت الى التعـرف علـى      " الواقع والمأمول لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف       

 المادية والمعنوية لدى معلمي المرحلة االبتدائية        الواقع الفعلي والمأمول للحوافز الوظيفية    
واســـتخدم الباحـــث المـــنهج ، والمـــديرينبمحافظـــة الطـــائف مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين  

 وخلــصت , معلمــا٤٤٦ً مــديراً و  ١٠١الوصــفي المــسحي وطبــق االســتبانة علــى عينــة  بلغــت    
لماديـة والمعنويــة لــدى  الدراسـة الــى نتــائج مـن أهمهــا أن الواقــع الفعلـي للحــوافز الوظيفيــة ا   

 و أوصـت    ،معلمي المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمديرين كان بدرجة قليلة          
الدراسة بضرورة االهتمام بـالحوافز مـن خـالل وضـع نظـام واضـح وفعـال للحـوافز الخاصـة            

 .بالمعلم
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التحفيـز فـي ضـوء منهجيـة الجـودة          "بدراسة بعنوان ) هـ  ١٤٣٢( قامت الزبيدي  كما •
هدفت الى الكشف عن مدى تطبيق أساليب التحفيـز فـي ضـوء منهجيـة الجـودة                 " لشاملةا

 والتعرف على أهمية تطبيق أساليب التحفيز في ضوء منهجيـة      ،الشاملة بجامعة أم القرى   
 واستخدمت الباحثة ، والمتطلبات الالزمة لتفعيل تطبيق أساليب التحفيز،الجودة الشاملة

 مــن %٤٤تطبيــق االســتبانة علــى عيبــة بلغــت نــسبتها       المــنهج الوصــفي المــسحي وتــم    
وخلصت الدراسـة   ،  مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارية والموظفات في جامعة أم القرى         

الـــى نتـــائج مـــن أهمهـــا ان درجـــة تحقـــق تطبيـــق القيـــادات اإلداريـــة والموظفـــات ألســـاليب  
متوسـطة والمنخفـضة    التحفيز في ضوء منهجية الجـودة الـشاملة تـراوح بـين الـدرجتين  ال               

حيث كانت درجة تحقق تطبيق أسلوبي التمكين الـوظيفي وأسـلوب التغييـر فـي الثقافـة                 
 فـي حـين أن درجـة تحقـق تطبيـق أسـلوبي التغييـر فـي بيئـة العمـل و                       ,التنظيمية متوسطة 

 .أسلوب التعليم والتطور المستمر كانت منخفضة
 :الدراسات األجنبية -٢-٣

 العـالم  فـي  المعلمـين  حـوافز "بعنـوان  بدراسـة  ) م ١٩٩٣ ( آخـرون  و قام ديفيـد  •

 الحوافز بين االرتباط مدى على التعرف إلى  هدفت،دولة بوتسوانا في أفريقيا  في "الثالث

 تـم  وقـد  ٠ أخـرى  جهـة  مـن  لـديهم  الـوظيفي   والرضـا ،جهـة  المعلمـون مـن   يتلقاهـا  التـي 

 ٥٠معلمـة فـي    معلمـاً و ٥٤٩ الدراسـة  اسـتخدام أسـلوب المالحظـة الـصفية وبلغـت عينـة      
 ارتباطـا  تـرتبط  المعلمـون  يتلقاها التي الحوافز أن نتائجها أبرز من  وكان،مدرسة ثانوية 

 حجـرات  فـي  للتـدريس  المعلمين بأداء ترتبط ال  انهأ  غير لديهم ؛ بالرضا الوظيفي وثيقا

 ٠ الدراسة
 ذات العوامـل "بدراسـة بعنـوان  ) م١٩٩٦ Heller ( خـرون  آو هيلـر    قـام كمـا  •

 وجهـة  مـن  الثانويـة  المرحلـة  مـدارس  فـي  الرضـا الـوظيفي   وعدم الوظيفي بالرضا ةالعالق

 المـديرين  تـصور  علـى  التعـرف  الدراسـة  تلـك   وقد اسـتهدفت  "والمديرين المعلمين نظر

 الـشعور  إلـى  الوصـول  في تتسبب أن يمكن نحو عوامل الثانوية المرحلة في والمعلمين

 الثانويـة  المرحلـة  ضـمن  ومديرا معلما ) ٦٤ ( الدراسة عينة شملت وقد٠ الوظيفي بالرضا

 وكـذلك  الثانويـة  المـدارس  مـديري  أن :نتائجهـا  أبـرز  مـن    وكـان ،انجلـوس  لـوس  بمدينـة 
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 التقـدير  و بالمـسؤولية  اإلنجاز والـشعور  عوامل أن المرحلة يتصورون هذه في المعلمين

 .الوظيفي بالرضا يشعرون تجعلهم

 ":بعنـوان    بدراسـة  Matthew & George  ( 2002 )وجـورج  كمـا قـام مـاثيو    •

 حـدثت  التي التغيرات الدراسة تناولت  وقد،"والحوافز األجور لنظم الدولية النظر وجهة

 واألوضـاع  االقتـصادية  الـضغوط  نتيجـة  الـدولي  فـي المـستوى   والحـوافز  األجـور  نظـام  فـي 

 دعــم فــي والحــوافز األجــور نظــام مــساهمة وكــذلك مـدى  واالجتماعيــة، الثقافيـة 

 بتغطية الدراسة  وقامت،البشرية الموارد أنظمة إدارة من كنظام المنظمة تراتيجيةاس

 :هي مهمة محاور

 علـى  العالقـة  تلـك  تـؤثر  كيـف  لمعرفـة  واإلدارة العاملين بين العالقة طبيعة فهم -١
 .العمل عن ورضاهم ووالئهم العاملين سلوك

 العـاملين  واتجاهـات  كسـلو  توجيه على يساعد بما والحوافز األجور نظام وضع -٢
 .المنظمة وأهداف إستراتيجية تحقيق نحو

 :السابقة الدراسات على التعليق -٣-٣
 تــسع منهــا دراســات عربيــة وثــالث ، ســابقةةدراســاثنتــي عــشرة اســتعرض الباحــث 

 :ختالف واالستفادة فيما يأتي الويمكن توضيح جوانب االتفاق وا ،جنبيةأدراسات 
 كفايـة  عـدم  إلـى  توصـلت  الحـوافز  موضـوع  تناولـت  التـي  الدراسـات  أكثـر  أن •

)  هــ ١٤٢٣(دراسـة دويـد    الدراسـات  هـذه  ومـن  ،المعنويـة  أو منهـا  الماديـة  سـواء  الحـوافز 
ــسواط   ــة الـ ـــ١٤٢٧(ودراسـ ــري  ) هـ ــة الدوسـ ــي  ) م٢٠٠٧(ودراسـ ــة الزهرانـ ـــ١٤٣٢(ودراسـ ) هـ
 .)هـ١٤٣٢( ودراسة الزبيدي

 المقدمـة  الحـوافز  بـين  عالقـة  وجود إلى توصلت السابقة الدراسات معظم أن •

 ودراسـة  هيلـر   ) م١٩٩٣( دراسـة ديفيـد وآخـرون    مثـل  الـوظيفي،  الرضـا  ودرجـة  اإلدارة مـن 

ودراسـة  ) هــ ١٤٢٥(الغامـدي   دراسـة و ) م٢٠٠٢(ودراسـة مـايثو و جـورج    ) م١٩٩٦( وأخـرون 
 .)م٢٠١١(ودراسة الجساسي ) م٢٠٠٧(ودراسة الدوسري ) هـ١٤٢٦( المرحبي 

 فـي  الحـدود المكانيـة حيـث     )هــ ١٤٢٢( دراسـة الفـريح       اتفقت دراسة الباحث مـع     •
طبقت على مدينة الرياض في حين اختلفتا فـي موضـوع دراسـتيهما حيـث ركـزت دراسـة                   
الباحث على معرفة واقع ممارسة مديري المدارس للحوافز مع العاملين معهـم فـي حـين                
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ز فـــي اتجاهـــات المعلمـــات نحـــو اســـتخدام أســـلوب التحفيـــركـــزت دراســـة الفـــريح علـــى 
  .مؤسسات رياض األطفال

 مااسـتخد اتفقـت مـع دراسـة الباحـث فـي       الـسابقة العربيـة   الدراسـات  جميـع  •
 ٠المنهج الوصفي المسحي باعتباره المنهج المناسب لهذه الدراسات 

 االسـتبانة  مااسـتخد اتفقـت مـع هـذه الدراسـة فـي       الـسابقة  الدراسات معظم •

 ٠ أسئلتها عن ةلإلجاب الالزمة المعلومات لجمع رئيسة كأداة
 التعليم مراحل معلمو و معلمات :هي السابقة الدراسات تناولتها التي العينات •

ــادات اإلداريــة        العــام والمــشرفون ومــديرو ومــديرات المــدارس ورؤســاء األقــسام و القي
ــات  ــوظفين والموظفــ ــين     ،والمــ ــة مــــن المعلمــ ــا المكونــ ــة لعينتهــ ــذه الدراســ ــافت هــ  و أضــ

  .بيينالمرشدين الطال: واإلداريين

في الحدود  )  عدا دراسة الفريح  ( اختلفت الدراسة مع جميع الدراسات السابقة        •
المكانيــة حيــث طبقــت دراســة الباحــث علــى مدينــة الريــاض مــن حــين طبقــت الدراســات     

 ومعلوم مـا يمكـن   ،سوانجل لوساألخرى في مكة والطائف وعمان والبحرين وبتسوانا و 
  .راسات بسبب اختالف البيئةأن يكون من أثر في اختالف نتائج الد

 الحـوافز  موضـوع  تناولهـا  فـي  الـسابقة  الدراسـات  مـع  الحاليـة  الدراسـة  تتفـق و •

د درجـة ممارسـة مـديري المـدارس     تحديـ  فـي  تخصصها في تختلف و ،أساليبهاو وأنواعها
 ٠للحوافز مع العاملين معهم

 الدراسات السابقة من الباحث استفاد وقدأوجه @ 

 :ما يأتيفي الدراسات تلك من باحثالة  استفاد تمثلت 
 . لدراسة الباحثالنظري اإلطار بناء •

 محـور  بعبـارات  يتعلق فيما ) االستبانة (أداة الدراسة وتصميم بناء في وكذلك  •
  . والصعوبات والمقترحاتالحوافز واقع 

 .في اختيار المنهج المناسب للدراسة •

 .في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لدراسته •
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 :جراءاتهاإمنهجية الدراسة و -٤
  : منهج الدراسة-١-٤

في ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها والبيانـات والمعلومـات المـراد الحـصول عليهـا وفـي                
ــا     ــار الباحـــث المـــنهج الوصـــفي المـــسحي منهجـ ضـــوء مراجعـــة الدراســـات الـــسابقة ؛ اختـ

ينـة الريـاض    لدراسته التي سـعت إلـى التعـرف علـى واقـع ممارسـة مـديري المـدارس فـي مد                    
ــة مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى درجـــة       ــاملين معهـــم فـــي المدرسـ ــز مـــع العـ ــاليب التحفيـ ألسـ

 وهـذا مـا يـوفره المـنهج الوصـفي المـسحي الـذي يهـتم كمـا                   ،الممارسة ومعوقات نجاحهـا   
ــذكر ســيكاران   ــرات الموجــودة فــي ظــروف      ) ١٤٣ ص ،هـــ١٤١٩(ي بوصــف خــصائص المتغي

 وصـف الظـاهرة المدروسـة    " كما أنه يهدف إلى،هامعينة للظاهرة موضع البحث والتأكد من 
 .)١٩١ص، هـ١٤٢٦,العساف ( "من حيث طبيعتها ودرجة وجودها

 :مجتمع الدراسة -٢-٤
ــين       ــين واإلداريـ ــدين الطالبيـ ــين والمرشـ ــع المعلمـ ــة مـــن جميـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ تكـ
العــاملين فــي مــدارس التعلــيم العــام الحكــومي فــي مدينــة الريــاض فــي العــام الدراســي             

 إدارة ،اإلدارة العامــة للتربيــة والتعلــيم بمنطقــة الريــاض( ٢٩٣٩٨وعــددهم   هـــ،١٤٣٢/١٤٣٣
 ) هـ١٤٣٢تقنية المعلومات،

 :عينة الدراسة -٣-٤
مــن نظــرا لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة فقــد لجــأ الباحــث إلــى اختيــار عينــة عــشوائية 

 فـي مدينـة    المعلمين والمرشدين الطالبيين واإلداريين في مدارس التعليم العام الحكومي        
 بلــغ  وقــد،)٣٨٩ه، ص ١٤١٩،ســيكاران(لحجــم العينــات  ، وفــق مــا اقترحــه روســكوالريــاض

 .إداريا) ٣٦(مرشدا طالبيا و ) ١٣( و ،معلماً) ٢٣٦(منهم  ،فرداً ٢٨٥عدد أفراد العينة 
 :خصائص عينة الدراسة  @ 

ــح ال ــيوضـ ــم جـ ــؤهالت      ) ١( دول رقـ ــة ومـ ــن حيـــث الوظيفـ ــة مـ ــة الدراسـ ــصائص عينـ خـ
وات خبـــرة عينـــة الدراســـة مـــن المعلمـــين والمرشـــدين الطالبيـــين واإلداريـــين ومـــدة  وســـن

  :كما يأتي ،بقائهم في المدرسة
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  عينة الدراسةخصائص) ١(جدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 ٨٢٫٨ ٢٣٦ معلم

 ٤٫٦ ١٣ مرشد طالبي

 ١٢٫٦ ٣٦ إداري

 

 

 الوظيفة
 ١٠٠ ٢٨٥ المجموع

 ٥٫٣ ١٥ اقل من جامعى

 ٨٦٫٧ ٢٤٧ جامعى

 ٧٫٤ ٢١ ماجستير

 ٠٫٧ ٢ دكتوراة

 

 

 علميالمؤهل ال

 ١٠٠ ٢٨٥ المجموع

 ١٦٫١ ٤٦  سنوات٥اقل من 

 ٣٠٫٥ ٨٧  سنوات١٠ الى ٥من 

 ٢٨٫١ ٨٠  سنة١٥ الى ١٠من 

 ٢٥٫٣ ٧٢  سنة فاكثر١٥من 

 

 

 سنوات الخبرة

 ١٠٠ ٢٨٥ المجموع

 ٣٤٫٧ ٩٩  سنوات٥ل من اق

 ٢٨٫١ ٨٠  سنوات١٠ الى ٥من 

 ٢٢٫٨ ٦٥  سنة١٥ الى ١٠من 

 ١٤٫٤ ٤١  سنة فاكثر١٥من 

مدة البقاء في 

 المدرسة

 ١٠٠ ٢٨٥ المجموع

وهـــم مـــن المعلمـــين والمرشـــدين  (أن عينـــة الدراســـة ) ١(ويلحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم  
 :اتصفت باآلتي) الطالبيين واإلداريين 
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 فيمـا شـكل اإلداريـون مـا       ،من عينـة الدراسـة    ) %٨٢٫٨( مثل المعلمون ما نسبته      - ١
 بينمـــــا لــــــم تتجـــــاوز نـــــسبة المرشــــــدين    ،تقريبـــــا مـــــن عينــــــة الدراســـــة   ) %١٣(نـــــسبته  
 وهـذا أمـر طبيعـي نظـرا لقلـة الكـادر اإلداري الموجـود          ،من عينة الدراسـة   ) %٤٫٦(الطالبيين

ــو مــنهم بعــض المــدارس أو      ،فــي المــدارس  ــذين قــد تخل ــين ال   وكــذلك المرشــدين الطالبي
   .يكونوا مفرغين لدبلوم ودورات اإلرشاد الطالبي

 ٥تراوحـت بـين     )   مـنهم     % ٦٠حـوالي   (أن متوسط خبرة معظـم عينـة الدراسـة           - ٢
 وبالتالي فهـم ليـسوا جـددا علـى العمـل وإنمـا تعـد خبـرتهم ذات مـدة معقولـة             ، سنة ١٥إلى  

 فـي واقـع   يمكن من خاللها االطمئنان إلى قدرتهم على إعطاء صـورة واضـحة عمـا يحـدث       
 .ومعوقات نجاحها،ممارسة مديري المدارس ألساليب التحفيز مع منسوبي المدرسة

 حيـث بلغـت   ،ســة يحملـون المؤهـل الجـامعي فـأعلى      اأن معظـم أفـراد عينـة الدر    - ٣
 مما يعني أن جلّهم  ال ينقصهم التأهيل التربوي الذي   ،من عينة الدارسـة   ) %٩٤(نسبـتهم  

 .حوافز في العمل المدرسييتضمن التأكيد على أهمية ال

  منهم   % ٦٥حوالي  (أن متوسط مدة البقاء في المدرسة لمعظم عينة الدراسة           - ٤
 وبالتــالي فهــم عايــشوا مــدير المدرســة لمــدة  مناســبة    ،تجــاوزت خمــس ســنوات فــأكثر ) 

تجعلهم قادرين على وصف ما يحـدث فـي واقـع ممارسـته ألسـاليب التحفيـز مـع منـسوبي                   
 .المدرسة

 :دراسة   أداة  ال -٤-٤
 :بناء أداة الدراسة -١-٤-٤

بمراجعة أدبيات الدراسة واإلطار النظري لها واالطالع على الدراسـات الـسابقة ؛ قـام      
الباحث بإعداد استبانة تكونت من جزئين األول منهما يتعلق بالبيانات األولية ألفراد عينـة   

ة البقــاء فــي  مــدّ، ســنوات الخبــرة ، المؤهــل العلمــي ، الوظيفــة الحاليــة ( الدراســة ممثلــة فــي 
 :أما الجزء الثاني من االستبانة فتكون من ثالثة محاور هي) المدرسة 

 درجة ممارسة مديري المدارس للتحفيز في مدارسـهم واشـتمل علـى         :المحور األول 
 .  عبارة١٦

 ١٠ معوقــات تحفيــز مــديري المــدارس للعــاملين معهــم واشــتمل علــى   :المحــور الثــاني
 .عبارات
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ت لتعزيـز تحفيـز مـديري المـدارس للعـاملين معهـم واشــتمل       مقترحـا :المحـور الثالـث  
  . عبارة١٨على 

موافــق بدرجــة :("واســتخدم الباحــث مقيــاس لكــرت الخماســي وفــق العبــارات اآلتيــة
" موافـق بدرجـة ضـعيفة    "," موافق بدرجـة متوسـطة    "," موافق بدرجة كبيرة  "," كبيرة جدًا 

ابقة درجـات لتـتم معالجتهـا إحـصائيًا          وتم إعطاء كل عبارة من العبارات الـس        ،")ال اوافق "
 :على النحو التالي

  موافــق ,درجــات) ٤( موافــق بدرجــة كبيــرة ، درجــات) ٥(موافــق بدرجــة كبيــرة جــدًا 
ــعيفة  ، درجـــات) ٣(بدرجـــة متوســـطة  ــان) ٢( موافـــق بدرجـــة ضـ ــة ) ١(ال اوافـــق ، درجتـ درجـ

 .واحدة
المستخدم في محاور ) والعليا الحدود الدنيا ( ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي    

ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحـصول علـى          ) ٤=١-٥(  حساب المدى    ؛ تم الدراسة  
ضـافة هـذه القيمـة إلـى أقـل قيمـة فـي              إبعـد ذلـك تـم       ) ٠٬٨٠=٤/٥( طول الخلية الـصحيح أي      

ه الخليـة  وذلك لتحديد الحد األعلى لهـذ ) أو  بداية المقياس وهو الواحد الصحيح   ( المقياس  
 :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي

 )ال أوافق (  يمثل ١٫٨٠ وحتى ١٫٠٠من  -
 )موافق بدرجة ضعيفة (  يمثل ٢٫٦٠ وحتى ١٫٨١من  -

 )موافق بدرجة متوسطة (  يمثل ٣٫٤٠ وحتى ٢٫٦١من  -

 )موافق بدرجة كبيرة ( يمثل ٤٫٢٠ وحتى ٣٫٤١من  -

 .)دًا موافق بدرجة كبيرة ج(  يمثل ٥٫٠٠ وحتى٤٫٢١من  -

 :صدق أداة الدراسة -٢-٤-٤

 : الصدق الظاهري لألداة-أ 
تم عرضـها علـى عـدد    ، للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما أعدت ألجله       

وبعــض أصــحاب ) ٧(مــن المحكمــين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات وعــددهم   
، )١حـق رقـم     مل( محكمًـا   ) ١٥(ليـصبح المجمـوع     ) ٨(الخبرة من مـديري المـدارس وعـددهم         

 .وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية
 : صدق االتساق الداخلي لألداة-ب
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وعلـى  ، بعد التأكـد مـن الـصدق الظـاهري ألداة الدراسـة قـام الباحـث بتطبيقهـا ميـدانيًا                  
كــل عبــارة مــن  بيانــات العينــة الكليــة قــام الباحــث بحــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة    

وتبـين مـن خـالل النتـائج        ،  عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبـارة         
أن قــيم معامــل ارتبــاط كــل عبــارة مــن العبــارات مــع محورهــا موجبــة ودالــة إحــصائيًا عنــد   

 ويبـين الجـدول رقـم       ،فأقل مما يدل على صدق اتـساقها مـع محورهـا          ) ٠٬٠١(مستوى الداللة   
 .االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة) ٢(

 االتساق الداخلي لعبارات المقياس) ٢(جدول رقم 
 المقترحاتمحور  المعوقاتمحور  واقع ممارسة التحفيزمحور 

 رقم

العبار

 ة

االرتباط بالدرجة 

الكلية بعد حذف 

 العبارة

 رقم

العبار

 ة

االرتباط بالدرجة 

الكلية بعد حذف 

 العبارة

 رقم

 العبارة

رتباط بالدرجة اال

الكلية بعد حذف 

 العبارة

١ .643 ١ .697 ١ .518 

٢ .226 ٢ .814 ٢ .528 

٣ .665 ٣ .829 ٣ .592 

٤ .641 ٤ .836 ٤ .254 

٥ .706 ٥ .728 ٥ .667 

٦ .687 ٦ .832 ٦ .657 

٧ .680 ٧ .838 ٧ .619 

٨ .223 ٨ .744 ٨ .651 

٩ .718 ٩ .798 ٩ .596 

١٠ .644 ١٠ .588 ١٠ .581 

١١ .465   ١١ .241 

١٢ .555   ١٢ .268 

١٣ .657   ١٣ .584 

١٤ .656   ١٤ .681 
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 المقترحاتمحور  المعوقاتمحور  واقع ممارسة التحفيزمحور 

١٥ .713   ١٥ .580 

١٦ .637   ١٦ .635 

    ١٧ .722 

    ١٨ .663 

 
 : أداة الدراسةثبات -٣-٤-٤

) معادلـــة  ألفـــا كـــرو نبـــاخ    ( ولقيـــاس مـــدى ثبـــات أداة الدراســـة ؛ اســـتخدم الباحـــث      
)Cronbach`s Alpha (الجــدول رقــم ويبــين ،  للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة)معــامالت ) ٣

 :ثبات أداة الدراسة
 االتساق الداخلي ألداة الدراسة )  ٣ (  رقم جدول
 معامل الفا عدد العبارات المحور

 ٠٫٨٨ ١٦ واقع ممارسة التحفيز
 ٠٫٩٤ ١٠ المعوقات

 ٠٫٨٣ ١٨ المقترحات

 ٠٫٨٣(ثبات لمحاور الدراسة عال حيث تـراوح بـين   وتبين من خالل النتائج أن معامل ال  
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية مـن الثبـات يمكـن االعتمـاد عليهـا              ) ٠٫٩٤-

 .في التطبيق الميداني للدراسة
 :أساليب المعالجة االحصائية -٥-٤

 تم اسـتخدام العديـد مـن   ، لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها     
األســــاليب اإلحــــصائية المناســــبة باســــتخدام الحــــزم االحــــصائية للعلــــوم االجتماعيــــة         

Statistical Package for Social Sciences     والتي يرمـز لهـا اختـصارًا بـالرمز )SPSS( ,  وذلـك
 .بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات في الحاسب اآللي
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لخصائص الوظيفية ألفـراد    و قد تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على ا         
عينة الدراسة وتحديد اسـتجابات أفرادهـا تجـاه عبـارات المحـاور الرئيـسية التـي تتـضمنها                 

 .أداة الدراسة
بـين   Pearson Correlation Coefficient)(كمـا تـم حـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون       

اخلي ألداة  درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي وذلـك لتقـدير االتـساق الـد               
)  Cronbach's Alpha Coefficient( ومعامــل ألفــا كرونبــاخ  ,)الــصدق البنــائي  ( الدراســة 

 .لقياس ثبات أداة الدراسة
 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية اآلتية

  وذلك لمعرفـة مـدى   "Weighted Mean")المرجح ( المتوسط الحسابي الموزون  -١
د الدراســـة علــى كـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغيـــرات  ارتفــاع أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــرا 

 .الدراسة األساسية
وذلك لمعرفة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات           ) Mean(المتوسط الحسابي    -٢

 .أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة

ــاري   -٣  للتعــرف علــى مــدى   "Standard Deviation" تــم اســتخدام االنحــراف المعي
 عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محـور   انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل    

 .من المحاور الرئيسية عن متوسطها  الحسابي

للتعرف  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي ) ف(تم استخدام اختبار  -٤
على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات أفراد الدراسـة نحـو محـاور                  

 .م الشخصية والوظيفيةالدراسة باختالف متغيراته

 :   وتوصياتها تحليل نتائج الدراسة -٥

 :تحليل نتائج الدراسة@ 
  :اإلجابة عن السؤال األول -١-٥

مــا المقــصود بــالتحفيز ؟ ومــا أبــرز أســاليبه ؟ ومــا أهميــة اســتخدام مــديري المــدارس          
 لمهارة التحفيز مع العاملين معهم ؟

 ،أهميـة الحـوافز  وبيـان  ،فهـوم التحفيز م قام الباحث بعرض   ولإلجابة عن هذا السؤال   
ــز و  التــي يمكــن أن  ات الممارســ و،هــامعوقات و،مقومــات نجــاح الحــوافز   و ،أســاليب التحفي
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المحرجبن عبد العزيزعبد الكريم.د

 وبــذلك ، وذلــك فــي اإلطــار النظــري للدراســة، المــديرون لتحفيــز العــاملين معهــمبهــايقــوم 
 .تكون  اإلجابة قد تمت عن السؤال األول

  :الثانياإلجابة عن السؤال  -٢-٥
لتحفيز مع العاملين معهـم مـن       لما درجة ممارسة مديري المدارس في مدينة الرياض         

 .وجهة نظرهم ؟
ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة و المتوســطات    
واالنحرافــات المعياريــة لكــل مفــردة علــى حــده وترتيــب العبــارات حــسب متوســطاتها          

 :تي وكانت النتائج كما يأ،الحسابية
 درجة ممارسة مديري المدارس)  ٤ (جدول رقم 

  للتحفيز مع العاملين معهم في المدارس
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 ١٥٦ ٨٣ ٣٢ ١١ ٣ ك

١ 
يبدي مدير المدرسة  
ثقته في العاملين معه 

 ٥٤٫٧٠ ٢٩٫١٠ ١١٫٢٠ ٣٫٩٠ ١٫١٠ % .في المدرسة
٢ ٠٫٩٠ ٤٫٣٣ 

 ١٦٠ ٧٣ ٣٣ ١٥ ٤ ك

٢ 
يشيد  بجهود العاملين 
معه في النجاحات التي 
 ٥٦٫١٠ ٢٥٫٦٠ ١١٫٦٠ ٥٫٣٠ ١٫٤٠ % تحققها المدرسة

١٣ ٠٫٩٦ ٤٫٣٠ 

 ١٦١ ٦٣ ٣٦ ٢١ ٤ ك

٣ 
يعتبر مدير المدرسة 

قدوة حسنة في 
 ٥٦٫٥٠ ٢٢٫١٠ ١٢٫٦٠ ٧٫٤٠ ١٫٤٠ % .اإلخالص في العمل

١٢ ١٫٠٣ ٤٫٢٥ 

 ١٤١ ٨٨ ٤٢ ١١ ٣ ك

٤ 
يشكر العاملين معه في 
اللقاءات واالجتماعات 

 ٤٩٫٥٠ ٣٠٫٩٠ ١٤٫٧٠ ٣٫٩٠ ١٫١٠ % .العامة
٤ ٠٫٩٢ ٤٫٢٤ 

 ١٣٦ ٩١ ٤٠ ١٧ ١ ك

٥ 
يشجع المبادرات التي 
يقوم بها العاملون في 

 ٤٧٫٧٠ ٣١٫٩٠ ١٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٠٫٤٠ % .المدرسة
٥ ٠٫٩٢ ٤٫٢١ 

 ١٤١ ٧٠ ٤٨ ١٧ ٩ ك

٦ 
يستمع  باهتمام  آلراء 

العاملين معه 
 ٤٩٫٥٠ ٢٤٫٦٠ ١٦٫٨٠ ٦٫٠٠ ٣٫٢٠ % .واقتراحاتهم

١٥ ١٫٠٩ ٤٫١١ 

دي  اهتمامه بالحالة يُب ٧ ١٣٧ ٧٥ ٤٨ ١٦ ٩ ك
 ٤٨٫١٠ ٢٦٫٣٠ ١٦٫٨٠ ٥٫٦٠ ٣٫٢٠ % .الصحية للعاملين معه

١٦ ١٫٠٧ ٤٫١١ 
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 )٤(جدول رقم  -تابع 
 درجة ممارسة مديري المدارس للتحفيز مع العاملين معهم في المدارس
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 ١١٦ ١٠١ ٥١ ١٥ ٢ ك

٨ 
يفوض  بعض المهام 

للعاملين معه 
 ١٧٫٩٠ ٥٫٣٠ ٠٫٧٠ % .ويشجعهم

٣٥٫٤
٠ 

٤٠٫٧٠ 
٧ ٠٫٩٢ ٤٫١٠ 

 ١١٢ ٩٠ ٥٣ ٢١ ٩ ك

٩ 
 في توزيع األعمال يعدل 

والحوافز بين العاملين 
 ٣١٫٦٠ ١٨٫٦٠ ٧٫٤٠ ٣٫٢٠ % .معه

٣٩٫٣
٠ 

٩ ١٫٠٨ ٣٫٩٦ 

 ١٢١ ٧٦ ٤٩ ٣٢ ٧ ك

١٠ 

يقدم شهادات الشكر 
و الدروع التذكارية 

للمميزين من العاملين 
 .معه

% ٤٢٫٥٠ ٢٦٫٧٠ ١٧٫٢٠ ١١٫٢٠ ٢٫٥٠ 
٣ ١٫١٣ ٣٫٩٥ 

 ١١٨ ٧١ ٦٢ ٢١ ١٣ ك

١١ 

ير العاملين يشرك المد
معه في إدارة شؤون 
.( المدرسة بوجه عام
 ،إعداد خطة المدرسة

اتخاذ القرارات، 
 ...)،االجتماعات

% ٤١٫٤٠ ٢٤٫٩٠ ٢١٫٨٠ ٧٫٤٠ ٤٫٦٠ 

١ ١٫١٥ ٣٫٩١ 

 ١١٠ ٨١ ٥٨ ٢٤ ١٢ ك

١٢ 
يحرص  على متابعة 

الحقوق المالية للعاملين 
 ٢٨٫٤٠ ٢٠٫٤٠ ٨٫٤٠ ٤٫٢٠ % .معه

٣٨٫٦
٠ 

١٠ ١٫١٤ ٣٫٨٩ 

 ١٠١ ٨٤ ٦٩ ١٩ ١٢ ك

١٣ 
يحرص  على إشراك 

العاملين معه في 
 ٢٩٫٥٠ ٢٤٫٢٠ ٦٫٧٠ ٤٫٢٠ % .البرامج التدريبية

٣٥٫٤
٠ 

١٤ ١٫١١ ٣٫٨٥ 

 ١٠٤ ٨٤ ٥٦ ٢٨ ١٣ ك

١٤ 
يقيم  حفالت تكريم 
للعاملين معه تقديرا 
 ٢٩٫٥٠ ١٩٫٦٠ ٩٫٨٠ ٤٫٦٠ % .على جهودهم

٣٦٫٥
٠ 

٦ ١٫١٦ ٣٫٨٤ 

 ٦٣ ٨١ ٦٥ ٣٩ ٣٧ ك

١٥ 
ينظم  لقاءات 

اجتماعية للعاملين معه 
 ٢٢٫١٠ ٢٨٫٤٠ ٢٢٫٨٠ ١٣٫٧٠ ١٣٫٠٠ % .خارج وقت الدراسة

٨ ١٫٣١ ٣٫٣٣ 

 ٧٠ ٤٨ ٦٣ ٢٨ ٧٦ ك

١٦ 
يحرص  على منح 

العاملين معه مكافأة 
 ٢٤٫٦٠ ١٦٫٨٠ ٢٢٫١٠ ٩٫٨٠ ٢٦٫٧٠ % ماديه على جهودهم

١١ ١٫٥٢ ٣٫٠٣ 
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أن غالبية أفراد الدراسة يرون أن المديرين يبـدون ثقـة فـي      ) ٤(ويتبين من الجدول رقم     
ــون  ، يليهــا كــونهم يــشيدون بجهــودهم   ،العــاملين معهــم بالمدرســة    و أن المــديرين يمثل

 و كــانوا يــشكرون العــاملين معهــم فــي اللقــاءات  ،قــدوة حــسنة فــي اإلخــالص فــي العمــل 
 حيــث بلــغ ،مبــادرات التــي يقــوم بهــا العــاملون بالمدرســة   و يــشجعون ال،الخاصــة و العامــة

 وهـو   ،علـى التـوالي   ) ٤٬٢١(،)٤٬٢٤(،)٤٬٢٥(،)٤٬٣٠ (،)٤٬٣٣(المتوسط الحسابي لهـذه العبـارات       
 ممـا يعنـي تـوفر       ،" موافـق بدرجـة كبيـرة جـدا        "المتوسط الذي يقع في فئـة المقيـاس األولـى         

 .هذه األساليب التحفيزية للعاملين في المدارس
التـي أشـارت إلـى تـوافر الحـوافز          ) هــ   ١٤٢٣( دويد  تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       و  

 فعلــى حــين كانــت ، ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي درجــة تــوفر الحــوافز .للمــشرفين التربــويين
أظهـرت نتـائج الدراسـة الحاليـة أن درجـة          " بدرجـة متوسـطة   "درجة التوفر في دراسة دويـد     

الفـريج   كمـا تتفـق الدراسـة الحاليـة مـع نتيجـة دراسـة                ،"ا بدرجة كبيـرة جـد     "توفر الحوافز 
 ومـع  ،معنويـة المادية والساليب  األ تجمع بين أن أساليب التحفيز المستخدمة      في   )هـ١٤٢٢(

أن مــستوى رضــا العــاملين واإلداريــين عــن حــوافز    فــي )م ١٩٩٦ (أبــو ســكر نتيجــة دراســة 
 .العمل المقدمة لهم كان جيدًا

إلـــى إدراك المـــديرين ألهميـــة مـــنح الثقـــة للعـــاملين معهـــم    الباحـــث ذلـــك ووقـــد يعـــز
 و تـشجيع    ،وقناعتهم بـأن اإلشـادة بجهـودهم وشـكرهم فـي اللقـاءات الخاصـة و العامـة                 

ــادة انتمــائهم الــوظيفي           ــد مــن انتــاجيتهم وزي ــي يقومــون بهــا كــل ذلــك يزي ــادرات الت المب
  .وعملهم بروح الفريق

 غالبيــة افــراد الدراســة يــرون أن حــرص   أن) ٤(كمــا يتبــين مــن الجــدول الــسابق رقــم    
معظـــم المـــديرين يقـــل حينمـــا يتعلـــق األمـــر بمـــنح العـــاملين معهـــم مكافـــأة ماديـــه علـــى   

 أو تنظــيم لقــاءات اجتماعيــة للعــاملين معهــم خــارج وقــت الدراســة، أو إقامــة    ،جهــودهم
 أو إشــراك العــاملين معهــم فــي ،حفــالت تكــريم للعــاملين معهــم تقــديرا علــى جهــودهم 

ــرا ــةالبـ ــم   ،مج التدريبيـ ــاملين معهـ ــة للعـ ــوق الماليـ ــة الحقـ ــط   ،  أو متابعـ ــغ المتوسـ ــث بلـ  حيـ
ــارات    ــذه العبـــ ــسابي لهـــ ــوالي ) ٣٬٨٩(،)٣٬٨٥(،)٣٬٨٤(،)٣٬٣٣ (،)٣٬٠٣(الحـــ ــى التـــ ــو ،علـــ  وهـــ

 " و" موافـق بدرجـة كبيـرة   "المتوسط الذي يقع بين في فئتي المقيـاس الثانيـة والثالثـة وهمـا       
 ."متوسطةموافق بدرجة 
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حاجــة مــنح المكافــآت الماديــة واللقــاءات  ربمــا يكــون بــسبب ذلــك باحــث أن ويــرى ال
االجتماعيــة وحفــالت التكــريم إلــى امكانــات ماديــة وهــذا قــد ال يتــوفر بدرجــة كافيــة لــدى      

 ضعف حرصهم علـى إشـراك العـاملين معهـم فـي       يعود   كما قد    ،معظم مديري المدارس  
 إلــى االخــالل بالبرنــامج والجــدول  البــرامج التدريبيــة إلــى خــوف بعــضهم مــن أن يــؤدي ذلــك   

  .الدراسي
درجــة ممارســة مــديري  و بــالنظر إلــى قــيم االنحــراف المعيــاري لعبــارات الــسؤال عــن    

) ١٫٥٢(يتبـين أن أعلـى قيمـة بلغـت      لتحفيز مع العـاملين معهـم       لالمدارس في مدينة الرياض     
 .يةوهذا يعني قربها من المتوسط وأن نسبة التجانس بين أفراد الدراسة عال

كما يتبـين مـن االطـالع علـى قـيم االنحـراف المعــياري فـي كــل عبـارات هـذا الـسؤال                     
عدم االنتـشار والتقـارب فـي اإلجابـات حيـث تراوحـت قـيم االنحــراف المعيـاري للعبـارات                     

 .)١٫٥٢(و ) ٠٫٩٠(بين 
  :لثاإلجابة عن السؤال الثا -٣-٥

هــة نظــرهم فــي مدينــة مــا معوقــات تحفيــز مــديري المــدارس للعــاملين معهــم مــن وج 
 الرياض ؟

ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب التكــرارات و النــسب المئويــة و المتوســطات   
واالنحرافــات المعياريــة لكــل مفــردة علــى حــده وترتيــب العبــارات حــسب متوســطاتها          

 : وكانت النتائج كما يأتي،الحسابية
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 .معوقات تحفيز مديري المدارس للعاملين معهم) ٥(جدول رقم 
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 ٣٥ ٥٤ ٦٦ ٤٣ ٨٧ ك

١ 

قلة إشراك المدير 
للعاملين معه في  
سة ادارة شؤون المدر

اعداد .( بوجه عام
 اتخاذ ،خطة المدرسة

القرارات، 
 ..).،االجتماعات

% ١٢٫٣٠ ١٨٫٩٠ ٢٣٫٢٠ ١٥٫١٠ ٣٠٫٦٠ 

١٠ ١٫٤٨ ٢٫٧١ 

 ٤٤ ٣٣ ٥٧ ٤٣ ١٠٨ ك

٢ 

يتصف المدير 
بالمزاجية في التعامل 

مع بعض العاملين 
 .معه

% ١٥٫٤٠ ١١٫٦٠ ٢٠٫٠٠ ١٥٫١٠ ٣٧٫٩٠ 
٧ ١٫٤٧ ٢٫٥٢ 

 ٤٣ ٣٨ ٥٢ ٤٠ ١١٢ ك

٣ 

يميز المدير بعض 
العاملين معه عن 

غيرهم في التعامل 
 .معهم

% ١٥٫١٠ ١٣٫٣٠ ١٨٫٢٠ ١٤٫٠٠ ٣٩٫٣٠ 
١٫٤٩ ٢٫٥١ 

 

٥ 

 ٤٢ ٤١ ٤٤ ٤٩ ١٠٩ ك

٤ 

يوبخ  مدير المدرسة 
صاحب العمل غير 
الجيد مباشرة حين 

 .يراه
% ١٤٫٧٠ ١٤٫٤٠ ١٥٫٤٠ ١٧٫٢٠ ٣٨٫٢٠ 

١ ١٫٤٨ ٢٫٥٠ 

 ٣٣ ٣٥ ٦٠ ٣٧ ١٢٠ ك

٥ 

افتقاد مدير المدرسة 
لمهارات االتصال 
الفعّال مع بعض 
 .العاملين معه

% ١١٫٦٠ ١٢٫٣٠ ٢١٫١٠ ١٣٫٠٠ ٤٢٫١٠ 
٦ ١٫٤٢ ٢٫٣٨ 

يظلم مدير المدرسة   ٦ ٤٢ ٣٥ ٣٠ ٣٢ ١٤٦ ك
 ١٤٫٧٠ ١٢٫٣٠ ١٠٫٥٠ ١١٫٢٠ ٥١٫٢٠ % .بعض العاملين معه

٩ ١٫٥٤ ٢٫٢٨ 

 ٢٧ ٢٨ ٤٨ ٥١ ١٣١ ك

٧ 
مدير بعض يشعر  ال

العاملين معه بعدم 
 ٩٫٥٠ ٩٫٨٠ ١٦٫٨٠ ١٧٫٩٠ ٤٦٫٠٠ % .الثقة

٣ ١٫٣٦ ٢٫١٩ 

 ٤٤ ٢٤ ٣٣ ٢٤ ١٦٠ ك

٨ 
يقلل  مدير المدرسة 
من احترامه لبعض 
 ١٥٫٤٠ ٨٫٤٠ ١١٫٦٠ ٨٫٤٠ ٥٦٫١٠ % .العاملين معه

٨ ١٫٥٤ ٢٫١٩ 
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 ٣٠ ٢٧ ٣١ ٤٢ ١٥٥ ك

٩ 

يستأثر  مدير 
المدرسة بجهود 

ملين معه بعض العا
 .وينسبها لنفسه

% ١٠٫٥٠ ٩٫٥٠ ١٠٫٩٠ ١٤٫٧٠ ٥٤٫٤٠ 
٤ ١٫٤١ ٢٫٠٧ 

 ٣٥ ٢٥ ٢٢ ٣٦ ١٦٧ ك
١٠ 

يهين  المدير بعض 
العاملين معه أمام 

 ١٢٫٣٠ ٨٫٨٠ ٧٫٧٠ ١٢٫٦٠ ٥٨٫٦٠ % .زمالئهم
٢ ١٫٤٦ ٢٫٠٤ 

تــسعة معوقــات مــن   ى أن موافقــة أفــراد الدراســة علــ   ) ٥(ويلحــظ مــن الجــدول رقــم    
  :وهي ،لم تتجاوز الدرجة الضعيفةالمعوقات العشرة المذكورة 

 .اتصاف المدير بالمزاجية في التعامل مع بعض العاملين معه .١
 .تمييز المدير لبعض العاملين معه عن غيرهم في التعامل معهم .٢
 .توبيخ مدير المدرسة لصاحب العمل غير الجيد مباشرة حين يراه .٣
 .المدرسة لمهارات االتصال الفعّال مع بعض العاملين معهافتقاد مدير  .٤
 .ظلم مدير المدرسة لبعض العاملين معه .٥
 .إشعار مدير المدرسة لبعض العاملين معه بعدم الثقة .٦
 .تقليل مدير المدرسة من احترامه لبعض العاملين معه .٧
 .استئثار مدير المدرسة بجهود بعض العاملين معه ونسبتها لنفسه .٨
 .ر المدرسة لبعض العاملين معه أمام زمالئهمإهانة  مدي .٩

 قلة إشراك المدير للعـاملين معـه فـي  ادارة شـؤون المدرسـة                : (المعوق األول وهو  أما  
 بلــغ متوســطه فقــد...) ،اعــداد خطــة المدرســة، اتخــاذ القــرارات، االجتماعــات ( بوجــه عــام 

 .وهو يقع في فئة المقياس بدرجة متوسطة) ٢٫٧١(الحسابي 

 :ما يأتي) ٥(ن من الجدول السابق رقم يتبيكما 
 



 

 
 معهم واقع تحفيز مديري المدارس في مدينة الرياض للعاملين ١٢٢

المحرجبن عبد العزيزعبد الكريم.د

 من أفراد الدراسة يرون أن قلة إشراك المـدير للعـاملين معـه فـي      %٣١أن حوالي    .١
...) ،اعداد خطة المدرسة، اتخاذ القرارات، االجتماعات     ( ادارة شؤون المدرسة بوجه عام      

 %٣٠ى ذلـك   بينمـا ال يوافـق علـ       ،يعد من معوقات تحفيز مديري المـدارس للعـاملين معهـم          
 .من أفراد الدراسة

 من أفـراد الدراسـة يـرون أن اتـصاف المـدير بالمزاجيـة فـي التعامـل مـع                     %٢٧ أن   .٢
 بينمــا ال ،بعــض العــاملين معــه يعــد مــن معوقــات تحفيــز مــديري المــدارس للعــاملين معهــم  

 . من أفراد الدراسة% ٣٨يوافق على ذلك حوالي 

يــز المــدير لــبعض العــاملين معــه  مــن أفــراد الدراســة يــرون أن تمي%٢٨أن حــوالي  .٣
 ،عن غيرهم في التعامل معهم يعد من معوقات تحفيز مديري المدارس للعـاملين معهـم              

 . من أفراد الدراسة% ٣٩بينما ال يوافق على ذلك 

 من أفراد الدراسة بدرجة كبيرة وكبيـرة جـدا علـى أن تـوبيخ               %٢٩وافق حوالي    .٤
ة حــين يــراه يعــد مــن معوقــات تحفيــز   مــدير المدرســة لــصاحب العمــل غيــر الجيــد مباشــر   

 . من أفراد الدراسة%٣٨ بينما لم يوافق على ذلك ،مديري المدارس للعاملين معهم

 من أفـراد الدراسـة بدرجـة كبيـرة وكبيـرة جـدا علـى أن          %٢٤ كما وافق حوالي     .٥
افتقاد مدير المدرسة لمهارات االتصال الفعّـال مـع بعـض العـاملين معـه يعـد مـن معوقـات                    

 مـــن أفـــراد %٤٢ بينمـــا لـــم يوافـــق علـــى ذلـــك ،مـــديري المـــدارس للعـــاملين معهـــمتحفيـــز 
 .الدراسة

 من أفراد الدراسـة يـرون أن ظلـم مـدير المدرسـة لـبعض العـاملين معـه                    %٢٧أن   .٦
 %٥١ بينمـا ال يوافـق علـى ذلـك           ،يعد من معوقات تحفيز مديري المـدارس للعـاملين معهـم          

 .من أفراد الدراسة
ــوالي  .٧ ــراد%١٩أن حـ ــة  لـــبعض    مـــن أفـ ــدير المدرسـ ــعار  مـ  الدراســـة يـــرون أن إشـ

 بينمـا  ،العاملين معه بعدم الثقة يعد من معوقات تحفيز مديري المـدارس للعـاملين معهـم              
 . من أفراد الدراسة% ٤٦ال يوافق على ذلك 

 من أفـراد الدراسـة يـرون أن تقليـل  مـدير المدرسـة مـن احترامـه                    %٢٤أن حوالي    .٨
 بينمــا ال ،معوقــات تحفيــز مــديري المـدارس للعــاملين معهــم لـبعض العــاملين معــه يعــد مـن   

 . من أفراد الدراسة%٥٦يوافق على ذلك 
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 مـــن أفـــراد الدراســـة يـــرون أن اســـتئثار  مـــدير المدرســـة بجهـــود بعـــض  %٢٠أن  .٩
 ،العاملين معه ونسبتها لنفسه يعد من معوقات تحفيز مـديري المـدارس للعـاملين معهـم                

 .ن أفراد الدراسة م% ٥٤بينما ال يوافق على ذلك 

 من أفراد الدراسة يرون أن إهانة  مدير المدرسة لـبعض العـاملين              %٢١أن حوالي    .١٠
 بينمــا ال ،معــه أمــام زمالئهــم يعــد مــن معوقــات تحفيــز مــديري المــدارس للعــاملين معهــم    

 . من أفراد الدراسة%٥٩يوافق على ذلك 

ت تحـد مـن تحفيـز مـديري     الباحث زيادة نسبة الذين ال يرون أن هذه المعوقا   و  وقد يُعز 
ال يــرون أن ربمــا  هــمإلــى أنبغيــرهم مــن أفــراد الدراســة المــدارس للعــاملين معهــم مقارنــة 

أشــار إلــى أن  ) ٤(رقــم  خاصــة وأن الجــدول  ،مــديري المــدارس يمارســون تلــك المعوقــات    
 بدرجـة كبيـرة أو      تحفيـز مـديري المـدارس للعـاملين معهـم         معظمهم يرون توفر أسـاليب      

  .اًجدبدرجة كبيرة 

ــالنظر الـــى الجـــدول الـــسابق رقـــم    ــراد   )  ٥(و بـ يتـــضح أن أكثـــر المعوقـــات التـــي رأى أفـ
الدراسة  أنها تُعد من معوقات تحفيـز مـديري المـدارس للعـاملين معهـم هـي قلـة إشـراك          

 ثـم تمييـزهم للـبعض علـى حـساب      ، يليها اتصافهم بالمزاجية  ،العاملين معهم في اإلدارة   
ــبعض األخــر  ــارات    حيــث بلــغ ال ،ال ــى ) ٢٫٥١(،)٢٫٥٢ (،)٢٫٧١(متوســط الحــسابي لهــذه العب عل

 .التوالي
أن أقـل المعوقـات التـي رأى أفـراد الدراسـة  أنهـا تُعـد              )  ٥(كما يتضح من الجدول رقـم       

من معوقات ممارسة مديري المدارس ألساليب التحفيز مـع منـسوبيهم هـي إهانـة المـدير         
ره بجهــود بعــض العــاملين معــه ونــسبتها    و اســتئثا،لــبعض العــاملين معــه أمــام زمالئهــم  

 حيــث بلــغ المتوســط ، و تقليــل  مــدير المدرســة مــن احترامــه لــبعض العــاملين معــه،لنفــسه
  .على التوالي) ٢٫١٩(،)٢٫٠٧ (،)٢٫٠٤(الحسابي لهذه العبارات 

معوقــات تحفيــز مــديري و بــالنظر إلــى قــيم االنحــراف المعيــاري لعبــارات الــسؤال عــن   
وهذا يعني قربها من المتوسط     ) ١٫٥٤(يتبين أن أعلى قيمة بلغت    معهم  المدارس للعاملين   

 .وأن نسبة التجانس بين أفراد الدراسة عالية



 

 
 معهم واقع تحفيز مديري المدارس في مدينة الرياض للعاملين ١٢٤

المحرجبن عبد العزيزعبد الكريم.د

كما يتبـين مـن االطـالع علـى قـيم االنحـراف المعــياري فـي كــل عبـارات هـذا الـسؤال                     
عدم االنتـشار والتقـارب فـي اإلجابـات حيـث تراوحـت قـيم االنحــراف المعيـاري للعبـارات                     

 .)١٫٥٤(و ) ١٫٣٦(ن بي
  :الرابعاإلجابة عن السؤال  - ٤-٥

مـديري المـدارس فـي مدينـة الريـاض للعـاملين            تحفيـز   ما المقترحـات المناسـبة لتعزيـز        
 .معهم من وجهة نظرهم ؟

ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب التكــرارات و النــسب المئويــة و المتوســطات   
 وترتيــب العبــارات حــسب متوســطاتها    واالنحرافــات المعياريــة لكــل مفــردة علــى حــده     

 : وكانت النتائج كما يأتي،الحسابية
 المقترحات المناسبة لتعزيز تحفيز مديري المدارس للعاملين معهم) ٦(جدول رقم 
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احترام  مدير المدرسة  ١ ١٨٢ ٦٦ ٣٢ ٤ ١ ك
 ٦٣٫٩ ٢٣٫٢ ١١٫٢ ١٫٤ ٠٫٤ % للعاملين معه

١٠ ٠٫٧٨ ٤٫٤٩ 

 ١٣٩ ٨٢ ٤٧ ١٤ ٣ ك

٢ 
منح المدير العاملين معه 

فرصة اختيار العمل 
 ٤٨٫٨ ٢٨٫٨ ١٦٫٥ ٤٫٩ ١٫١ % المفضل لهم

١٢ ٣٫١٦ ٤٫٣٧ 

 ١٥٩ ٧٩ ٤٠ ٧ ٠ ك

٣ 

إشادة المدير بجهود 
العاملين معه  في 

النجاحات التي تحققها 
 المدرسة

% ٥٥٫٨ ٢٧٫٧ ١٤ ٢٫٥ ٠ 
٧ ٠٫٨١ ٤٫٣٧ 

إبداء مدير المدرسة ثقته  ٤ ١٦٢ ٧٢ ٤١ ٧ ٣ ك
 ٥٦٫٨ ٢٥٫٣ ١٤٫٤ ٢٫٥ ١٫١ % في العاملين معه

١ ٠٫٨٩ ٤٫٣٤ 

 ١٤٩ ٨٩ ٣٩ ٧ ١ ك

٥ 
استماع المدير آلراء 

العاملين معه 
 ٥٢٫٣ ٣١٫٢ ١٣٫٧ ٢٫٥ ٠٫٤ % .واقتراحاتهم

٨ ٠٫٨٣ ٤٫٣٣ 

 ١٤٨ ٨٩ ٤١ ٥ ٢ ك

٦ 
تشجيع المدير للمبادرات 

التي يقوم بها العاملون 
 ٥١٫٩ ٣١٫٢ ١٤٫٤ ١٫٨ ٠٫٧ % .في المدرسة

٣ ٠٫٨٣ ٤٫٣٢ 

 ١٣٥ ٩٩ ٤٤ ٦ ١ ك

٧ 
عض تفويض المدير ب

المهام للعاملين معه 
 ٤٧٫٤ ٣٤٫٧ ١٥٫٤ ٢٫١ ٠٫٤ % .وتشجيعهم

٩ ٠٫٨٢ ٤٫٢٧ 
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 ١٤٥ ٧٩ ٥٠ ١٠ ١ ك

٨ 
ممارسة المدير لمهارات 

االتصال الفعّال مع 
 ٥٠٫٩ ٢٧٫٧ ١٧٫٥ ٣٫٥ ٠٫٤ % .العاملين معه

٦ ٠٫٨٩ ٤٫٢٥ 

تخصيص ميزانية مالية  ٩ ١٥٤ ٧٣ ٣٦ ١٦ ٦ ك
 ٥٤ ٢٥٫٦ ١٢٫٦ ٥٫٦ ٢٫١ % .كافية للمدرسة

١٦ ١٫٠١ ٤٫٢٤ 

 ١٥١ ٧٤ ٣٩ ١٤ ٧ ك

١٠ 
إبداء المدير اهتمامه 

بالحالة الصحية للعاملين 
 ٥٣ ٢٦ ١٣٫٧ ٤٫٩ ٢٫٥ % .معه في المدرسة

١١ ١٫٠١ ٤٫٢٢ 

 ١٥٢ ٦٥ ٥٢ ١٠ ٦ ك

١١ 
حرص المدير على العدل 

في توزيع األعمال 
 ٥٣٫٣ ٢٢٫٨ ١٨٫٢ ٣٫٥ ٢٫١ % .والحوافز بين العاملين

٥ ١٫٠٠ ٤٫٢٢ 

وضع نظام عادل للحوافز  ١٢ ١٥٢ ٦٧ ٤٣ ١٢ ١١ ك
 ٥٣٫٣ ٢٣٫٥ ١٥٫١ ٤٫٢ ٣٫٩ % .في المدرسة

١٧ ١٫٠٨ ٤٫١٨ 

 ١٣١ ٩١ ٤٣ ١٤ ٦ ك

١٣ 
حرص مدير المدرسة 
على متابعة الحقوق 
 ٤٦ ٣١٫٩ ١٥٫١ ٤٫٩ ٢٫١ % .المالية للعاملين معه

٤ ٠٫٩٩ ٤٫١٥ 

 ١٣١ ٨٠ ٦٢ ٨ ٤ ك

١٤ 

إشراك المدير للعاملين 
معه في ادارة شؤون 

المدرسة بوجه 
اعداد خطة (عام

المدرسة،اتخاذ 
 )..,،القرارات،االجتماعات

% ٤٦ ٢٨٫١ ٢١٫٨ ٢٫٨ ١٫٤ 
٢ ٠٫٩٥ ٤٫١٤ 

 ١٣٨ ٧٥ ٤٥ ٢٠ ٧ ك

١٥ 

منح المدير بعض 
العاملين معه فرصة 
تمثيل المدرسة في 

بعض اللقاءات 
رض والمؤتمرات والمعا
 السنوية

% ٤٨٫٤ ٢٦٫٣ ١٥٫٨ ٧ ٢٫٥ 
١٥ ١٫٠٧ ٤٫١١ 

 ١٣٣ ٧٢ ٤٤ ١٩ ١٧ ك

١٦ 
تخصيص جزء كاف من  

ميزانية  المدرسة 
 ٤٦٫٧ ٢٥٫٣ ١٥٫٤ ٦٫٧ ٦ % .للحوافز

١٨ ١٫٢٠ ٤٫٠٠ 

 ١٢٢ ٦٨ ٥٦ ٢٩ ١٠ ك

١٧ 
عقد المدير لقاءات 

لالحتفال بنجاح العاملين 
 ٤٢٫٨ ٢٣٫٩ ١٩٫٦ ١٠٫٢ ٣٫٥ % .معه

١٤ ١٫١٦ ٣٫٩٢ 

١٨ 

بذل المدير جهودا 
لحصول العاملين معه 

على تخفيضات أو هدايا 
 .عينية

 ١٣ ١٫٢٨ ٣٫٧٣ ١٠٤ ٧٥ ٥٩ ٢٠ ٢٧ ك
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ــم     ــسابق رقـ ــدول الـ ــن الجـ ــين مـ ــي أداة    ) ٦(ويتبـ ــي وردت فـ ــات التـ ــع المقترحـ أن جميـ
حظيـــت بموافقـــة أفـــراد لعـــاملين معهـــم قـــد لمـــديري المـــدارس تحفيـــز الدراســـة لتعزيـــز 

 حيث تراوح المتوسط الحسابي لهذه المقترحات ما        ،الدراسة بدرجة كبيرة وكبيرة جدا    
 .للعبارة الثالثة عشرة)  ٣٫٧٣(  للعبارة العاشرة و )  ٤٫٤٩(بين 

أن أكبــر المقترحــات التــي حظيــت بموافقــة أفــراد    ) ٦(كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم    
 ومنح المدير العاملين معه فرصة اختيار ،ة للعاملين معه الدراسة هي احترام  مدير المدرس     

 و إشـادة المــدير بجهـود العـاملين معــه  فـي النجاحــات التـي تحققهــا      ،العمـل المفـضل لهــم  
 واســتماع المــدير آلراء العــاملين ، و إبــداء مــدير المدرســة ثقتــه فــي العــاملين معــه،المدرســة

،  )٤٫٣٤(،  )٤٫٣٧(،  )٤٫٣٧(،  )٤٫٤٩(ا  حيــث بلــغ المتوســط  الحــسابي لهــ،معــه واقتراحــاتهم
 .على التوالي ) ٤٫٣٣(

أن أقــل خمــسة مقترحــات حظيــت بموافقــة أفــراد  )  ٦(كمــا يتبــين مــن الجــدول رقــم  
الدراســة  عليهــا هــي بــذل المــدير جهــودا لحــصول العــاملين معــه علــى تخفيــضات أو هــدايا     

 و تخــصيص جــزء كــاف مــن  ، و عقــد المــدير لقــاءات لالحتفــال بنجــاح العـاملين معــه ،عينيـة 
 و مـنح المـدير بعـض العـاملين معـه فرصـة تمثيـل المدرسـة فـي                    ،ميزانية  المدرسة للحـوافز    

 و إشراك المدير للعـاملين معـه فـي ادارة         ،بعض اللقاءات والمؤتمرات والمعارض السنوية    
حيـث  ...) ,اعداد خطة المدرسة، اتخاذ القرارات،االجتماعـات     (شؤون المدرسة بوجه عام   

بيــد أن ، علــى التــوالي  ) ٤٫١٤ (، )٤٫١١ (، )٤٫٠٠ (، )٣٫٩٢ (، )٣٫٧٣(لــغ المتوســط الحــسابي لهــا    ب
المالحــظ أن هــذه المقترحــات وإن كانــت أقــل مــن غيرهــا إال أنهــا لــم تخــرج  عــن درجــة         

 .موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبيرة
ــسؤال عــن       ــارات ال ــاري لعب ــى قــيم االنحــراف المعي ــالنظر إل قترحــات المناســبة  المو ب

وهــذا ) ١٫٢٨(يتبــين أن أعلــى قيمــة بلغــت مــديري المــدارس للعــاملين معهــم  تحفيــز لتعزيــز 
 .يعني قربها من المتوسط وأن نسبة التجانس بين أفراد الدراسة عالية

كما يتبـين مـن االطـالع علـى قـيم االنحـراف المعــياري فـي كــل عبـارات هـذا الـسؤال                     
جابـات حيـث تراوحـت قـيم االنحــراف المعيـاري للعبـارات              عدم االنتـشار والتقـارب فـي اإل       

 .)١٫٢٨(و ) ١٫٧٨(بين 
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  :الخامساإلجابة عن السؤال  -٥-٥
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينـة الدراسـة حـول درجـة ممارسـة مـديري           "

لتحفيـــز للعـــاملين معهـــم تعـــود إلـــى الوظيفـــة أو الخبـــرة أو لالمـــدارس فـــي مدينـــة الريـــاض 
 ."ل العلمي ؟المؤه

 حــساب الدرجــة الكليــة لبعــد درجــة ممارســة مــديري   تــمولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال  
ــة الريــاض     ــز للعــاملين معهــم  لالمــدارس فــي مدين ــاين   تــم ثــم  ، لتحفي حــساب تحليــل التب

 و  ، و سـنوات الخبـرة     ،ي و المؤهـل العلمـ     ،البسيط بين المجموعات وفقا لكـل مـن الوظيفـة         
 :يأتيكانت النتائج كما 

 )٧(ول رقم جد
اختالف واقع درجة ممارسة مديري المدارس في مدينة الرياض للتحفيز للعاملين معهم 

 .باختالف كل من الوظيفة الحالية او المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة
مجموع  وفقا للوظيفة

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

  @٠٫٠٧٧ ٢٫٥٩٣ ٣٨٠٫٧٦١ ٢ ٧٦١٫٥٢٣ بين المجموعات

   ١٤٦٫٨١٩ ٢٨٢ ٤١٤٠٣٫٠٧٤ داخل المجموعات

    ٢٨٤ ٤٢١٦٤٫٥٩٦ المجموع

مجموع  وفقا للمؤهل العلمى
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

  @٠٫٠٦٤ ٢٫٤٥٣ ٣٥٨٫٦٨٩ ٣ ١٠٧٦٫٠٦٨ بين المجموعات

   ١٤٦٫٢٢٣ ٢٨١ ٤١٠٨٨٫٥٢٨ داخل المجموعات

    ٢٨٤ ٤٢١٦٤٫٥٩٦ المجموع
وفقا لعدد سنوات 

 الخبرة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

  @٠٫٤٧٢ ٠٫٨٤١ ١٢٥٫٠٥٢ ٣ ٣٧٥٫١٥٥ بين المجموعات
   ١٤٨٫٧١٧ ٢٨١ ٤١٧٨٩٫٤٤١ داخل المجموعات

    ٢٨٤ ٤٢١٦٤٫٥٩٦ المجموع

 غير دالة إحصائياً@  
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ح عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين           يتض  )٧(  رقم   بالنظر الى الجدول السابق   
 للعـاملين  للتحفيـز مـديري المـدارس فـي مدينـة الريـاض      ممارسة  عينة الدراسة حول درجة     

 حيث لم تصل قيمة  ،معهم تعود إلى الوظيفة الحالية او المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة     
 .ائية من مستويات الداللة اإلحصي جميع المتغيرات السابقة الى أيف) ف(

وقــد يُعــزى ذلــك إلــى أن مــديري المــدارس ربمــا يــسعون إلــى تحفيــز العــاملين معهــم       
 ،تهمأو ســنوات خبــر  ة العلميــتهم و مــؤهالأ هم فائوظــجميعــا دون التمييــز بيــنهم وفقــاً ل 

 وال شـك أن مراعـاة ذلـك يُعـد مـن الـصفات               ،وأنهم يتحرون العدالة والموضوعية فـي ذلـك       
تـصف بهـا مـديري المـدارس لمـا فـي ذلـك مـن أثـر علـى رفـع الـروح             االيجابية التـي ينبغـي أن ي   

 .المعنوية للعاملين وزيادة إنتاجيتهم
 :السادساإلجابة عن السؤال  -٦- ٥
لتحفيـز مـع العـاملين معهـم     لهل توجد عالقة بين درجـة ممارسـة مـديري المـدارس       " 

 ".في المدارس وبين مدة بقاء العاملين في المدرسة ؟

 
 ي  حــساب الدرجــة الكليــة لبعــد درجــة ممارســة مــدير  تــمذا الــسؤال ولإلجابــة عــن هــ

حـــساب تحليـــل التبـــاين البـــسيط بـــين  تـــم لتحفيـــز مـــع العـــاملين معهـــم ثـــم  لالمـــدارس 
 :يأتيمدة البقاء بالمدرسة و كانت النتائج كما لالمجموعات وفقا 

 )٨(جدول رقم 
العاملين معهم في العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس ألساليب التحفيز مع 
 المدارس وبين مدة بقاء العاملين في المدرسة

 
مجموع 
 المربعات

 دح
متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

بين 
 المجموعات

٠٫٠٦٧ ٢٫٤٠٨ ٣٥٢٫٢٠٨ ٣ ١٠٥٦٫٦٢٥@  

داخل 
 المجموعات

١٤٦٫٢٩٢ ٢٨١ ٤١١٠٧٫٩٧   

    ٢٨٤ ٤٢١٦٤٫٦ المجموع

 غير دالة إحصائياً@  
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يتــضح عــدم وجــود عالقــة بــين درجــة ممارســة   ) ٨(سابق رقــم بــالنظر الــى الجــدول الــ 
حيـث لـم    ،لتحفيز مع العاملين معهم و مدة بقاء العـاملين فـي المدرسـة      لمديري المدارس   

 . الى أي من مستويات الداللة اإلحصائية)ف(تصل قيمة 
وهـم أغلـب   (وقد يُعزى ذلك إلى كون عملية انتقال العـاملين علـى الوظـائف التعليميـة         

 وإنمـا تـتم مـن خـالل حركـة سـنوية ووفـق        ،ال تتم بسهولة ومتى مـا أرادوا   )  د الدراسة   أفرا
 وال يـستطيع شـاغل الوظيفـة التعليميـة االنتقـال مـن مدرسـته متـى مـا أراد                  ،معايير مفاضلة 

 .ذلك
وقد يبقـى شـاغل الوظيفـة التعليميـة فـي مدرسـته أو منطقتـه سـنوات عديـدة دون أن              

ن مدرسته حتى و إن كان ال يجد تحفيزاً من مدير المدرسة التي           تحصل له فرصة االنتقال م    
 .يعمل فيها

 :  ملخص نتائج الدراسة- ٧-٥
أن غالبيـــة أفـــراد الدراســـة يـــرون أن المـــديرين يبـــدون ثقـــة فـــي العـــاملين معهـــم   •

 و أن المــديرين يمثلــون قــدوة حــسنة فــي   ، يليهــا كــونهم يــشيدون بجهــودهم ،بالمدرســة
 و ،كـانوا يـشكرون العـاملين معهـم فـي اللقـاءات الخاصـة و العامـة          و   ،اإلخالص في العمل  

 حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي ،يــشجعون المبــادرات التــي يقــوم بهــا العــاملون بالمدرســة
 وهـو المتوسـط الـذي يقـع     ،علـى التـوالي  ) ٤٬٢١(،)٤٬٢٤(،)٤٬٢٥(،)٤٬٣٠ (،)٤٬٣٣(لهذه العبـارات   

 ممــا يعنــي تــوفر هــذه األســاليب     ،" جــدا  موافــق بدرجــة كبيــرة  "فــي فئــة المقيــاس األولــى   
 .التحفيزية للعاملين في المدارس

أن غالبيــة أفــراد الدراســة يــرون أن حــرص معظــم المــديرين يقــل حينمــا يتعلــق      •
 أو تنظــيم لقــاءات اجتماعيــة  ،األمــر بمــنح العــاملين معهــم مكافــأة ماديــه علــى جهــودهم  
يم للعاملين معهم تقديرا على     للعاملين معهم خارج وقت الدراسة، أو إقامة حفالت تكر        

  أو متابعــة الحقــوق الماليــة  ، أو إشــراك العــاملين معهــم فــي البــرامج التدريبيــة  ،جهــودهم
 ،)٣٬٠٣( حيــــــــث بلــــــــغ المتوســــــــط الحــــــــسابي لهــــــــذه العبــــــــارات  ،للعــــــــاملين معهــــــــم

 وهــــو المتوســــط الــــذي يقــــع بــــين فــــي فئتــــي ،علــــى التــــوالي) ٣٬٨٩(،)٣٬٨٥(،)٣٬٨٤(،)٣٬٣٣(
 ."متوسطة موافق بدرجة " و" موافق بدرجة كبيرة"ة والثالثة وهماالمقياس الثاني
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ــراد الدراســــة علــــى   • تــــسعة معوقــــات مــــن المعوقــــات العــــشرة   أن موافقــــة أفــ
  :وهي ،لم تتجاوز الدرجة الضعيفةالمذكورة 

 .اتصاف المدير بالمزاجية في التعامل مع بعض العاملين معه -
 .ي التعامل معهمتمييز المدير لبعض العاملين معه عن غيرهم ف -
 .توبيخ مدير المدرسة لصاحب العمل غير الجيد مباشرة حين يراه -
 .افتقاد مدير المدرسة لمهارات االتصال الفعّال مع بعض العاملين معه -
 .ظلم مدير المدرسة لبعض العاملين معه -
 .إشعار مدير المدرسة لبعض العاملين معه بعدم الثقة -
 .عض العاملين معهتقليل مدير المدرسة من احترامه لب -
 .استئثار مدير المدرسة بجهود بعض العاملين معه ونسبتها لنفسه -
 .إهانة  مدير المدرسة لبعض العاملين معه أمام زمالئهم -

أكثر المعوقات التي رأى أفراد الدراسة  أنهـا تُعـد مـن معوقـات تحفيـز مـديري       أن   •
 يليهــا اتــصافهم ،دارةالمــدارس للعــاملين معهــم هــي قلــة إشــراك العــاملين معهــم فــي اإل  

 حيث بلغ المتوسط الحـسابي  ، ثم تمييزهم للبعض على حساب البعض األخر ،بالمزاجية
وهــو المتوســط الــذي يقــع بــين فــي فئتــي    علــى التــوالي ) ٢٫٥١(،)٢٫٥٢ (،)٢٫٧١(لهــذه العبــارات 

 ." ضعيفة موافق بدرجة" و"متوسطة موافق بدرجة "المقياس الثالثة و الرابعة وهما

 المعوقات التي رأى أفراد الدراسة  أنها تُعد من معوقات ممارسـة مـديري               أقلأن   •
المــدارس ألســاليب التحفيــز مــع منــسوبيهم هــي إهانــة المــدير لــبعض العــاملين معــه أمــام   

 و تقليل  مدير المدرسة      ، و استئثاره بجهود بعض العاملين معه ونسبتها لنفسه        ،زمالئهم
 ،)٢٫٠٤(بلـغ المتوسـط الحـسابي لهـذه العبــارات      حيـث  ،مـن احترامـه لـبعض العـاملين معـه     

ــوالي ) ٢٫١٩(،)٢٫٠٧( ــى الت ــة المقيــاس الرابعــة      ،عل ــذي يقــع فــي فئ  موافــق " وهــو المتوســط ال
 . " ضعيفةبدرجة

ــز     • ــات التــــي وردت فــــي أداة الدراســــة لتعزيــ ــز أن جميــــع المقترحــ ــديري تحفيــ مــ
 ،كبيـرة وكبيـرة جـدا     لعاملين معهم قد حظيت بموافقة أفراد الدراسة بدرجة         لالمدارس  

ــين        ــا ب ــراوح المتوســط الحــسابي لهــذه المقترحــات م ــارة العاشــرة و  )  ٤٫٤٩(حيــث ت  للعب
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 وهــو المتوســط الــذي يقــع بــين فــي فئتــي المقيــاس األولــى و  ،للعبــارة الثالثــة عــشرة)  ٣٫٧٣(
 ."بدرجة كبيرة موافق " و"جدا موافق بدرجة كبيرة "الثانية وهما

ــر المقترحــات التــي   • ــرام  مــدير      أن أكب  حظيــت بموافقــة أفــراد الدراســة هــي احت
 ، ومــنح المــدير العــاملين معــه فرصــة اختيــار العمــل المفــضل لهــم  ،المدرســة للعــاملين معــه

 و إبـداء مـدير     ،إشادة المدير بجهود العـاملين معـه  فـي النجاحـات التـي تحققهـا المدرسـة                 و
 حيـث  ،املين معـه واقتراحـاتهم   واستماع المدير آلراء العـ ،المدرسة ثقته في العاملين معه   

 وهــو .علــى التــوالي ) ٤٫٣٣(،  )٤٫٣٤(،  )٤٫٣٧(،  )٤٫٣٧(،  )٤٫٤٩(بلــغ المتوســط  الحــسابي لهــا  
 ." موافق بدرجة كبيرة جدا"المتوسط الذي يقع في فئة المقياس األولى

أن أقل خمسة مقترحات حظيت بموافقة أفراد الدراسة  عليها هي بذل المـدير               •
 و عقـــد المـــدير لقـــاءات ، العـــاملين معـــه علـــى تخفيـــضات أو هـــدايا عينيـــةجهـــودا لحـــصول

 و ، و تخـصيص جـزء كـاف مـن  ميزانيـة  المدرسـة للحـوافز                 ،لالحتفال بنجاح العـاملين معـه     
مـنح المــدير بعــض العـاملين معــه فرصــة تمثيـل المدرســة فــي بعـض اللقــاءات والمــؤتمرات     

 دارة شؤون المدرسـة بوجـه عـام       إعه في    و إشراك المدير للعاملين م     ،والمعارض السنوية 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـا      ...) ,عداد خطة المدرسة، اتخاذ القرارات،االجتماعات     إ (
بيــد أن المالحــظ أن هــذه المقترحــات  ، علــى التــوالي ) ٤٫١٤ (، )٤٫١١ (، )٤٫٠٠ (، )٣٫٩٢ (، )٣٫٧٣(

ة أفراد الدراسة عليها بدرجة     وإن كانت أقل من غيرها إال أنها لم تخرج  عن درجة موافق            
 .كبيرة
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين عينـــة  مـــن نتـــائج الدراســـة يتـــضح  •

 للعـاملين معهـم   للتحفيزمديري المدارس في مدينة الرياض ممارسة الدراسة حول درجة   
) ف( حيـث لـم تـصل قيمـة          ،و المؤهـل العلمـي أو سـنوات الخبـرة         أتعود إلى الوظيفة الحالية     

 . من مستويات الداللة اإلحصائيةيلى أإجميع المتغيرات السابقة  يف

عــدم وجــود عالقــة بــين درجــة ممارســة مــديري   مــن نتــائج الدراســة  يتــضح كمــا  •
حيـث لـم تـصل      ،لتحفيز مع العاملين معهـم و مـدة بقـاء العـاملين فـي المدرسـة               لالمدارس  

 .لى أي من مستويات الداللة اإلحصائيةإ )ف(قيمة 
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 :ات الدراسة توصي -٨-٥
 : ونتائج الدراسة الميدانية ؛ يوصي الباحث باآلتي،في ضوء أدبيات الدراسة

قيام وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعلـيم ومكاتـب التربيـة والتعلـيم               .١
بمنح مزيد من الصالحيات اإلدارية والمالية لمديري المدارس لتكون عوناً لهم علـى تحفيـز               

 .العاملين معهم

 وتــضمين تقــارير أداء مــديري المــدارس عناصــر   ، زيــادة العنايــة بأســاليب التحفيــز  .٢
 .تبين مدى قدرتهم على تحفيز العاملين معهم

تكثيــف الــدورات التدريبيــة  لمــديري المــدارس فــي موضــوع مهــارات التحفيــز و          .٣
 .اتهقمعو

 .عقد ورش عمل لمديري المدارس تخصص لمناقشة أساليب التحفيز ووسائله .٤

 . موضوع التحفيز ضمن اإلعداد المهني لمديري المدارسإدراج .٥

تخــصيص ميزانيــات كافيــة للمــدارس تــساعد  مــديريها علــى تحفيــز العــاملين          .٦
 .معهم مادياً

اإلشادة وتكريم مديري المدارس  المتميزين في مجـال تحفيـز العـاملين معهـم                .٧
واللقـــاءات فـــي االجتماعـــات  و ،لهـــمتقـــدير  الشكر والـــتوجيـــه خطابـــات بفـــي المـــدارس 

 .والمناسبات العامة

مــنح األولويــة فــي المــشاركات فــي الــدورات والمــؤتمرات والزيــارات الخارجيــة          .٨
وااليفــاد للمــدارس الــسعودية فــي الخــارج لمــديري المــدارس  المتميــزين فــي مجــال تحفيــز    

 .العاملين معهم في المدارس

باحــث بوضــع  ســعياً لتطــوير أداء مــديري المــدارس فــي مجــال التحفيــز ؛ يوصــي ال    .٩
لمــديري المــدارس، ويكفــل  االعتبــار اشــباع الحاجــات النفــسية   فــي نظــام للحــوافز يأخــذ  
الرضــى الــوظيفي وبمــا يــنعكس إيجابــاً علــى  ويــوفر درجــة عاليــة مــن هــااالســتمرار فــي منح

 .ممارستهم للتحفيز مع العاملين معهم 
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 :مراجع الدراسة
المعجـم  ) هـ١٣٩٢(محمد خلف اهللا     أحمد، عطيه و  ،الصوالحي  و  عبدالحليم  إبراهيم و منتصر،   ،أنيس •

 . لبنان:بيروت.دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية.الوسيط

 الجــامع الــصحيح المــسند مــن حــديث رســول اهللا وســننه     .)هـــ١٤٠٠( محمــد بــن إســماعيل   ،البخــاري •

 . القاهرة:المكتبة السلفية ، األولىالطبعة .وأيامه

 . طريقــة ثبــت جــدواها لزيــادة إنتاجيــة العــاملين٢٤ :يــف تحفــز كــل العــاملينك) م ٢٠٠٤(  آن  ،بــروس •

 . الرياض:مكتبة جرير

ــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع  . اإلدارة التعليميــة والمدرســية .)م٢٠٠١( فــاروق شــوقي ،البــوهي  •  :دار قب

 .القاهرة

 ,ة رفـاعي عـ جمرايب و تعر .دارة السلوك في المنظمات   إ) هـ١٤٢٥ .( بارون ،جيرالد و روبرت  ،جرينبرج   •

 . الرياض: دار المريخ للنشر . اسماعيل على،بيوني رفاعي محمد و

 العـاملين  أداء تحـسين  فـي  والمعنويـة  الماديـة  الحوافز أثر")م٢٠١١( حمد بن عبداهللا ،الجساسي   •

 . عمان،العالي للتعليم البريطانية العربية، االكاديمية"عمان والتعليم بسلطنة التربية وزارة في

 : دار الريـان للتـراث  .فتح الباري شرح صـحيح البخـاري  ). هـ    ١٤٠٧(أحمد بن علي العسقالني       ،ابن حجر  •

 .القاهرة

 . اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.إدارة الموارد البشرية). م١٩٩٩( راوية محمد ، حسن •

 . األردن: عمّان . دار أسامة للنشر والتوزيع. إدارة الموارد البشرية.)م٢٠٠٨(حسونه، فيصل   •

 اإلدارة العامـة للتـدريب    -مهارات واساليب تحفيز الموظفين برنامج تدريبي     ).هـ  ١٤٢٦(علي   ،الحمادى  •

 الرياض: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مركز أساليب التدريب-واالبتعاث 

ضـــية فـــي مملكـــة الحـــوافز فـــي األداء الـــوظيفي لمعلمـــي التربيـــة الريا دور")م٢٠٠٧( نبيلـــة ،الدوســـري  •

 .البحرين جامعة -كلية التربية،األولالعدد ) ٨(مجلة العلوم التربوية والنفسية مجلد "البحرين

 "الحوافز التي تمكن أن تطور أداء المـشرف التربـوي بمنطقـة مكـة المكرمـة              ")هـ  ١٤٢٣(  أحمد   ،دويد  •

 .مكة المكرمة . جامعة أم القرى:كلية التربية

 : ترجمـــة مكتبـــة جريـــر .الخطـــوات الذكيـــة للمـــسئولين .)م ٢٠٠٧(  سوســـمان , ســـام واليـــل،ديـــب •

 .الرياض
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ترجمـة مكتبـة   . الجمعيـة األمريكيـة لـإلدارة   .المـدير الجديـد النـاجح   ).م١٩٩٩.  (ت. جوزيـف ، سـتراوب  •

 .الرياض: جرير

تقـــويم رضـــا العـــاملين اإلداريـــين فـــي الجامعـــات الحكوميـــة )"  م ١٩٩٦( الـــسيد درويـــش  ،أبـــو ســـكر  •

 . االردن: عمان–   الجامعة االردنية "ي األردن عن حوافز العملوالخاصة ف

أسباب عزوف وكيل المدرسـة عـن       ).هـ١٤٢٩(السلمي، سعود بن سعيد  والغامدي، سعود بن سعيد         •

العمل مديراً بمدارس التعليم العام الحكومية للبنـين بمدينـة جـدة مـن وجهـة نظـر مـشرفي اإلدارة                     

اإلدارة العامـــة للتربيـــة والتعلـــيم  -إدارة اإلشـــراف التربـــوي . سالمدرســـية ومـــديري ووكـــالء المـــدار 

 .بمحافظة جدة

 التـشجيعية  الحـوافز  فـي  التعليمية اإلدارة دور) هـ ١٤٢٧( عبداهللا بنة عيض بنت سامية ،السواط •

 نظـر  وجهـة  مـن  المـأمول  و الواقـع   بـين  المكرمـة  مكـة  بمدينـة  المتوسـطة  المرحلـة  لمعلمـات 

 .  مكة المكرمة – جامعة أم القرى ، كلية التربية،ماجستير رسالة  ،المديرات و المعلمات

  جامعــة الملــك  . مــدخل بنــاء المهــارات البحثيــة  : طــرق البحــث فــي اإلدارة .هـــ١٤١٩( أومــا ،ســيكاران •

 .الرياض. مطابع الجامعة.سعود

عمــل اتجاهــات العــاملين فــي المكتبــات العامــة فــي فلــسطين نحــو حــوافز ال ")م١٩٩٧  (علــي ،طوقــان •

 .األردن:عمان.العدد الرابع.المجلد الثاني والثالثون.رسالة المكتبة" وتأثيرها في كفاءة األداء

 .الرياض:مكتبة العبيكان.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية).هـ١٤٢٦(صالح , العساف •

 العــين منطقــة/  تحفيــز العــاملين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم   ")١٩٨٥( محمــد راشــد ســعيد   ،الغيتــي  •

   "التعليمية

 اتجاهـــات المعلمـــات نحـــو اســـتخدام أســـلوب التحفيـــز فـــي  ")هــــ١٤٢٢( وفـــاء بنـــت إبـــراهيم ،الفـــريج  •

 .٤٤ رسالة الخليج العربي العدد "مؤسسات رياض األطفال في مدينة الرياض

 آليــات التغلــب علــى عــزوف المعلمــات عــن العمــل فــي مجــال اإلدارة      .)هـــ١٤٣٣( القحطاني،ابتــسام   •

 قـسم اإلدارة    .رسالة ماجستير غيـر منـشورة     .درسية بمدارس التعليم العام بمحافظة القويعية     الم

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-كلية العلوم االجتماعية -والتخطيط التربوي 

: االســــكندرية.الــــدار الجامعيــــة. أساســــيات التنظــــيم واإلدارة.)م٢٠٠٤(عبــــد الــــسالم ، أبــــو قحــــف  •

 .لعربيةجمهورية مصر ا



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

دار المـستقبل للنـشر     . النظريـات والوظـائف    :مبـادئ اإلدارة  ).م١٩٨٩ (،مهـدي  محمد وزوليف  ,القريوتي •

 .األردن: عمان.والتوزيع

 . دار وائـل للنـشر والتوزيـع   . النظريات والعمليات والوظـائف    :مبادئ اإلدارة )  م  ٢٠٠٩(محمد  ،  القريوتي  •

 .االردن: عمان

ــده • ــاهر ,الكاللــ ـــ١٤٢٨( طــ ــ.)هــ ــوارد البــــشرية  تنميــ ــع  .ة وإدارة المــ ــة للنــــشر والتوزيــ ــالم الثقافــ  .دار عــ

 .األردن:عمان

 .االسكندرية :الدار الجامعية. مدخل بناء المهارات: السلوك التنظيمي).م٢٠٠٣(احمد  ،ماهر •

دار المـريخ   .اإلدارة المدرسـية فـي ضـوء الفكـر اإلداري المعاصـر           ) هــ   ١٤١٤(صـالح عبـد الحميـد     ،  مصطفى •

  .الرياض:للنشر

ــاروق   صــــالح عبــــد الحميــــد  مــــصطفى، • ــدوى فــ ــر، فــ ـــ١٤٢٧( و عمــ مقدمــــة فــــي اإلدارة والتخطــــيط  ) هــ

 .الرياض.مكتبة الرشد.التربوي

  لبنان: بيروت: دار لسان العرب.لسان العرب) م١٩٧٠(محمد بن مكرم بن على  ،ابن منظور  •

ــاجي  • ــداهللا  ،آل نـ ــن عبـ ــد بـ ـــ١٤٣٢(   محمـ ــية نظ )  هـ ــة والمدرسـ ــي   اإلدارة التعليميـ ــات فـ ــات وممارسـ ريـ

 .مطبعة السروات بجدة:المملكة العربية السعودية 

  .الكويت:منشورات ذات السالسل. اد البشريةررة المو إدا.)هـ١٤١٦(زكي محمود ، هاشم   •

اإلدارة العامـة للتـدريب واالبتعـاث، وكالـة          . التحفيـز منـك وإليـك      .) هــ    ١٤٢٤( عدنان بـن أحمـد      ،  الورثان •

 . الرياض،زارة التربية والتعليم و،الوزارة للتعليم

   ‐ http://www.muhaddith.org/cgi ١٣الجزء .ت، كنز العمال.المتقي الهندي، د  •
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 معهم واقع تحفيز مديري المدارس في مدينة الرياض للعاملين ١٣٦

المحرجبن عبد العزيزعبد الكريم.د

 )١(ملحق رقم 
بيان بأسماء محكمي أداة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات و بعض             

  مديري المدارسأصحاب الخبرة من

 االسم م
الدرجة 
 العلمية

 جهة العمل الوظيفة

 أستاذ عبدالمحسن بن محمد السميح. د.أ ١
عضو هيئة 
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ حسن بن عبدالمالك محمود. د.أ ٢
عضو هيئة 
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ مشارك عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د ٣
عضو هيئة 
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ مساعد خالد بن عبدالعزيز الداود. د ٤
عضو هيئة 
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ مساعد عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر. د ٥
 عضو هيئة
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ مساعد عبداهللا بن عبدالرحمن الفنتوخ. د ٦
عضو هيئة 
 تدريس

قسم اإلدارة والتخطيط 
  جامعة اإلمام-التربوي 

 أستاذ مساعد عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري. د ٧
عضو هيئة 
 تدريس

 جامعة المجمعة

 وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة بكالوريوس يلمحمد بن حسين القب ٨

 وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة بكالوريوس فهد بن محمد السواط ٩

 وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة بكالوريوس حمد بن سالم الدوسري ١٠

 وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة بكالوريوس محمد بن عبداهللا السهلي ١١

 مدير مدرسة بكالوريوس عبداهللا بن علي الشهري ١٢
الهيئة الملكية في الجبيل 

 وينبع

 مدير مدرسة بكالوريوس عثمان بن محمد العيسى ١٣
الهيئة الملكية في الجبيل 

 وينبع

 مدير مدرسة بكالوريوس بشير بن خشمان الشالفي ١٤
الهيئة الملكية في الجبيل 

 وينبع

 مدير مدرسة كالوريوسب نايف بن عبيدان الحربي ١٥
الهيئة الملكية في الجبيل 

 وينبع
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The Reality of Motivating Principalsfor their Employeesin the City of Riyadh 

Dr. Abdul Karim Abdul Aziz ALMehrij 

Department of Management and Educational 

Planning,College of Social Sciences 

Al-Imam Mohammed bin Saud Islamic University 

Abstract: 

The study sought to identify the extent to which principals in the city 

of Riyadh motivate the employees in their schools, obstacles that limitthe 

progress of such practices; appropriate suggestions that helpkeep the 

motivationof principals to their employeesin schools.   

The researcher used the descriptive survey method. The study population 

consisted of teachers,student counselors and clerks working in public schools in 

the city of Riyadh, for the academic year 1432/1433.The study sample totaled 285 

individuals, of whom: (236) teachers, (13) student counselors and (36) clerks. 

The most significant results of this study show that the majority of the study 

sample believes that the principalsshow trust in the employees working with 

them in the school and praise them for their efforts. Principals, in 

return,represent a good example of dedication and sincerity at work;they thank 

and praise them in public and in private meetings andencourage initiatives 

undertaken by the school staff. The major obstacles that prevent principals from 

motivating their employees are as follow: Not involving them in managing the 

school, having moody principals, and discriminating against employees. 

The study recommends granting more administrative and financial authority 

to principalsto allow them to motivate their staff, addingelements to the reports 

of managerial performance which illustrate their ability to motivate their staff, 

and holdingfrequent training courses and workshops for principalsabout the 

motivation skills, its methods, means, and constraints.



 

 
 
 
 

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل 
طالب الصف السادس األساسي في مادة العلوم 

 وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شريف سالم اليتيم.د
 اإلشراف التربوي بالبحرينمدير 

 محمود عبد اللطيف حبوش. د
  السعودية-شركة العبيكان للتعليم 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
ة في تحصيل طالب الصف السادس أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكتروني 

 األساسي في مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية
 

  شريف سالم اليتيم.د

 اإلشراف التربوي بالبحرينمدير 

 محمود عبد اللطيف حبوش. د

  السعودية-شركة العبيكان للتعليم 
 
 

 :ملخص الدراسة
هــدفت هــذه الدراســة إلــى بحــث أثــر اســتخدام مــواد الــتعلُّم اإللكترونيــة فــي تحــصيل طــالب الــصف             

بيئـــة التعلُّميـــة الـــصفية فـــي مـــادة العلـــوم، وحاولـــت تحديـــدًا اإلجابـــة عـــن الـــسادس األساســـي وإدراكهـــم لل

ما أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونيـة فـي مـستوى تحـصيل الطـالب؟ مـا أثـر اسـتخدام               :السؤالين التاليين 

 اختيـرت  مواد التعلُّم اإللكترونية فـي إدراك الطـالب للبيئـة التعلُّميـة الـصفية؟ ولإلجابـة عـن هـذين الـسؤالين                     

إحـدى مـدارس الـذكور، درسـت      فـي   شـعب   أربـع    مـوزعين علـى      ،الـسادس األساسـي   عينة قصدية من الصف     

 االســتراتيجيتين وتوزعــت الــشعب علــىمنهــا بالطريقــة التقليديــة واألخــريين بالطريقــة المقترحــة،  انشــعبت

ه معامــل كرونبــاخ ألفــا فقــرة لــ) ٢٠(واســتخدم اختبــارًا تحــصيليًّا تكــون مــن  .بالطريقــة العــشوائية البــسيطة

وقـد أظهـرت النتــائج بعـد التطبيــق      ،)٠٫٨٧(واســتبانة البيئـة التعلُّميـة البنائيــة بمعامـل كرونبـاخ الفــا      ،)٠٫٨٦(

مــن حيــث أثُرهمــا فــي تحــصيل الطــالب لمــصلحة اســتراتيجية التــدريس     االســتراتيجيتين وجــود فــروق بــين  

ن االسـتراتيجيتين مـن حيـث أثرهـا فـي إدراك الطـالب              التجريبية، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـي             

لــصالح " المالءمــة الشخــصية" كمــا ظهــرت فــروق دالــة بينهمـا فــي المقيــاس الفرعــي  للبيئـة التعلُّميــة الــصفية، 

 .  التقليديةسترايتجيةاال



 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 :المقدمة
لقد أدى تزايد أعداد الطالب في المدارس ومؤسسات التعليم العليا وأصحاب األعمال  

ولتلبيـة ذلـك،    . الذين يريدون تعليم موظفيهم، إلـى تزايـد الحاجـة لتنـوع المـصادر التعليميـة               

 اإللكترونيــة، لتحــلَّ  التقنيــاتاتجهــت الكليــات والجامعــات والمؤســسات إلــى اســتخدام    

ل التعليم اإللكترونـي التـي   ئلصفِّيَّة التقليدية أو تعزيزها، فاتسع سوق وسا    محل الخبرات ا  

 ة اإلضـافات التكنولوجيـ    ، واشـتملت  يمكن أن تـُشترى وتـُباع أو يُـشارك بهـا عبـر اإلنترنـت           

ــتخدام        ــساعد باسـ ــم مـ ــاة وتعلّـ ــزة ومحاكـ ــصةً، وأجهـ ــاتٍ متخصـ ــتعلُّم برمجيـ ــة الـ لعمليـ

  .  شبكة اإلنترنت العالميةالحاسوب، وبرمجيات عامة واستخدام

ــه      ــة، وتواجـــ ــة والتكنولوجيـــ ــد حجـــــم المعلومـــــات العلميـــ ــذا العـــــصر يتزايـــ وفـــــي هـــ

 دون   مـن  ا يفـرض عليهـا زيـادة مادتهـا المعرفيـة          ا كبيـرً   تحـديً  - نتيجـة لـذلك    -المؤسسات

 يـرتبط بوصـول معلومـات        ضـروريٌ  زيادة في زمن تدريسها، فزيادة الفاعليـة فـي التربيـة أمـرٌ            

 دراســة كميــة - والحــال كــذلك-فــي وقــت محــدد، ومــن المهــم أعلــى ت جــودة أكثــر وذا

المــادة وطرائــق نقلهــا واألخــذ بعــين االعتبــار قــدرات الطــالب االســتيعابية واســتخدامهم     

 . حياتيةالتطبيقات الللمعرفة في 

وفي مثل هذه الظروف  -زت الجهود التربوية في تعليم الجيل الرقمي المعاصر        وتركَّ

ى  على تضمين التكنولوجيا في البيئة الصفية بطرائق فاعلة وذات معنً          -التغيرمتسارعة  ال

برات العلوم وبيئـات تـدريس العلـوم المتنوعـة، وقـد واجـه ذلـك تحـديات                  تخاصة في مخ  بو

 قلـــة الوقـــت ومحدوديـــة المهـــارات وضـــعف اإلقبـــال وعـــدم فهـــم طرائـــق          مثـــلعديـــدة

ــ خاصــة فــي تــدريس العلــوم، بالحديثــة وور طرائــق التــدريس اســتخدامها بفاعليــة، ومــع تطَّ

 التغلـب علـى   علـى يأتي استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في مقدمة الجوانب التي تساعد        

 .هذه التحديات

 األخيرة على تحسين التحصيل العلمي للطالب مـن خـالل   ةوقد تركَّز االنتباه في اآلون     

يــادة الــوعي بأهميــة التركيــز اســتخدام اســتراتيجيات تــدريس أكثــر فاعليــة، ومــن خــالل ز 
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يـضمُّ  : وظهرت العديد من النظريات في هذا الشأن، وقـد صُـنِّفت إلـى صـنفين          . على المتعلِّم 

األول النظريــات الــسلوكية التــي اهتمــت بدراســة الــسلوك الظــاهري للمــتعلِّم، وهــي تركــز  

م بدراســـة علــى المــؤثرات الخارجيــة وتأثيرهــا فــي اســـتجابات المــتعلِّم؛ أمــا الثــاني فيهــتُّ         

العمليـات العقليــة التــي تحـدث داخــل عقــل المــتعلِّم، وتُعـرف بالنظريــات المعرفيــة، ومنهــا    

كمـا تركـز   . النظرية البنائيَّة التي تركّز عليها االستراتيجية المقترحة فـي الدراسـة الحاليـة     

، )يالـتعلُّم اإللكترونـ  (هذه الدراسة على أكثر استراتيجيات التدريس حداثـةً وتطـورًا كمـا          

ــر         ــدرس أثـ ــة، لتـ ــتعلُّم اإللكترونيـ ــواد الـ ــي مـ ــةً وهـ ــا أهميـ ــر مكوناتهـ ــد أكثـ ــي أحـ وتبحـــث فـ

كما تلفت النظر إلى أهمية البيئة التعلُّمية التي تـستخدم          . استخدامها في تحصيل الطالب   

فيهــا هــذه المــواد التعلُّميــة وتؤكــد أهميــة اقترابهــا بدرجــة مقبولــة مــن النظريــة البنائيــة            

تتجلَّــى فــي افتراضــاتها األساســية، وتــستخدم لهــذا الغــرض اســتبانة البيئــة  وأركانهــا التــي 

 .التعلُّمية البنائية لقياس إدراك الطالب للبيئة التعلُّمية الصفية

 الخلفية المفاهيمية
ــد        ــا وعوائــ ــدد فاعليتهــ ــا، وتتحــ ــاع كُلْفَتِهــ ــة بارتفــ ــتعلُّم اإللكترونيــ ــصادر الــ ــز مــ تتميــ

مـــن ال يمكـــن نقلهـــا ليـــستخدمها اآلخـــرون كتلـــك اســـتخدامها بعوامـــل عديـــدة، فمنهـــا 

 بيئــات أو Virtual Learning Environments (VLE)المُعــدة لبيئــات الــتعلُّم االفتراضــية   

، كمـا تتَّـصف بكِبَـرِ حجمهـا     Managed Learning Environments (MLE)الـتعلُّم اإلداريـة   

ويواجـه تـصميم    ".  All-Or Nothing" الكـل أو العـدم  " وضرورة التعامل معها على أسـاس  

المـــصادر اإللكترونيـــة تحـــديات منهـــا قابليتهـــا لالنتقـــال واالســـتخدام فـــي أنظمـــة تعلميـــة  

ويحــاول المربُّــون أن يــستخدموها بــشكل متكــرِّرٍ . مختلفــة والقــدرة علــى تطــوير أهــدافها

ويطوِّروا أغرضها لتـتالءم مـع احتياجـات المتعلمـين الخاصـة بـسياقات مختلفـة وبقـدرات                 

وتتجاوب المؤسسات العالمية مع هذه السلبيات بالعمل الحثيث لتطوير معـايير           .  نوعةمت

 .١الوسائل التعلُّمية في مصادر التعلُّم اإللكتروني

                                     
1   Boyle, 2002  
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وتُستخدم  الوسائل التعلُّمية التفاعليـة والرسـومات والمحاكـاة والفيـديو واألصـوات،          

ئــق أخــرى تــذهب أبعــد مــن العــرض  لتحقيــق األهــداف التعليميــة والتعلُّميــة، إضــافة إلــى طرا 

وتتميـز  . الساكن للكتاب المقرر، وتعمل على إشغال الطـالب فـي محتـوًى عـالميًّ حقيقـيًّ               

غالبيــة هــذه المــواد، إضــافة إلــى توافرهــا علــى اإلنترنــت، وســهولة اســتخدامها فــي الــتعلُّم،      

د باختــصاصها بمفهــومٍ محــددٍ، ويــتم تــصميمها لــدعم االستكــشاف واالستقــصاء وإعــدا    

 منهـا  عـدد كمـا يـوفر   . الحلول ومعالجة المتغيرات بدال من حفظ معـارف متتاليـة وترديـدها    

مكونــاتٍ رســوميةٍ تــساعد علــى تحويــل المفــاهيم المجــردة إلــى مفــاهيم ماديــة، وتتــصف     

ــة        ــتهم التعلُّمي ــتحكم فــي بيئ مــل  وع.بالتكيُّفيــة التــي تــسمح للمتعلمــين بمــستوًى مــن ال

رنــت علــى تزويــد المــتعلِّم  لــيس فقــط بالنــصوص والرســومات،  التطــور فــي تكنولوجيــا اإلنت

 Fiona et)ولكن أيضا بالصوتيات الرقمية والفيديو والرسوم الحركيـة، ويـرى فونـا وزمـياله    

al.) أن من أكثر خصائص اإلنترنت التي جعلتها أكثر تكيّفا مع عمليتي التعليم والـتعلُّم                ١  

وتعـرّف نـصوص    . Animationألفالم المتحركـة    ،واHypertextهي نصوص اإلنترنت الفائقة     

اإلنترنت الفائقة بأنها وحدات معلوماتية منظمة في ارتباطات وعالقات يستطيع المتعلِّم           

استخدامها بنقرات لفأرة الحاسوب، وتتميز بالمرونة والضبط بالنسبة للطريقة والسرعة          

 .  الوصول إلى المعلوماتوترتيبوالمواقع 

 إلى استخدام   ٢ (Ally) ألليتباينًا فيها يردُّه     جدي التعلُّم اإللكتروني،    والمتابع لتعريفات 

 Internetاإلنترنــت  عبــر  والــتعلُّم ،e-Learningمفــردات كثيــرة، مثــل الــتعلُّم اإللكترونــي   

Learning َّــوز ــتعلُّم المـ ــشبكيُّ Distributed Learningع   والـ ــتعلُّم الـ  Networked    والـ

Learningُّــتعل ــصالي    والــ ــي  Tele-Learningم االتــ ــتعلُّم االفتراضــ   Learning Virtual والــ

 والــتعلُّم المعتمــد علــى    Computer-Assisted Learningوالــتعلُّم المًــساعد بالحاســوب    

عتمــدت وا .Distance  Learning   والــتعلُّم عــن بعــد  Web-Based Learningاإلنترنــت 

                                     
1   Fiona, Guru, & Ham, 2000  
2 Ally,2002 
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ا البعض يستخدم التعلُّم اإللكتروني مرادفً   التعريفات على اللفظ االنجليزي المستخدم، ف     

، وكثيـر مـن   Online Learningا للفـظ   مرادفـً آخـرون ، في حين يـستخدمه  e-learningللفظ 

، كما تـستخدم بعـض الدراسـات       هالغرض نفس في  المواقع اإللكترونية تستخدم االثنين     

النترنـت أو عدمـه    للداللـة علـى اسـتخدام ا   Online Learning ،Offline Learningاللفظـين   

حسب نوع الـشبكة  بف التعلُّم اإللكتروني يصنت لInternet, Intranetفي التعلُّم، واللفظان 

كمـا تتبـاين معـاني هـذه التعريفـات          ). محليـة الشبكة  الـ  العالميـة، أو     الشبكة(المستخدمة  

مـن  نًـا  معيَّ نوعـاً    هاحسب درجـة اللقـاءات المباشـرة بـين المعلِّـم والمـتعلِّم، أو اسـتخدام               ب

التقنيــة  للوصــول إلــى المــادة التعليميــة أو لتفعيــل الــتعلُّم أو تــوفير نــوع مــن الــدعم للمعلِّــم    

 Face To Faceالتقليـدي المباشـر    بالتــدريسالنـوع مـن   فـرض مقارنـة هــذا   وي. والمتعلِّمـين 

 ببـساطة تزويـد المـتعلِّم بمحتويـات     ىيُعنـ و يجمـع بـين النـوعين،    متمـازج  إلى تعلُّـم  التطرق  

لمقــــررات مــــن قــــراءات وأنــــشطة بطريقــــة إلكترونيــــة، إضــــافة إلــــى وســــائل المحاكــــاة ا

Simulationsوقد وصف بيسيانو . ٢  ١  ومصادر أخرى(Picciano)  ذلك بالشكل التالي٣ : 

 

 

 

 

 

 

  

                                     
1 Bonk, Kim, & Tingting, In Press 
2 Zimudzi, 2012 
3 Picciano,2006 
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والــــشكل الــــسابق يظهــــر جــــانبين أساســــين فــــي الــــتعلُّم اإللكترونــــي يمثلهمـــــا         

ألول أفقــيُّ يمّثــل الــتعلُّم عــن طريــق اإلنترنــت أو      ا: المــستطيالن المتقاطعــان فــي الــدائرة   

والثــاني عمــوديُّ يمَّثــل مــستوى  ) داخــل المؤســسة التعليميــة أو عــن بعــد (الــتعلُّم المباشــر 

، ويحدد مستوى التمازج مدى تـضمين    )قلَّتها أو كثرتها  (استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية     

ورة حول المستطيلين المتقاطعين داخل هذين المجالين، والذي تمَّثله المساحات المحص    

 مرادفًـا  اإللكترونـي وتستخدم الكثيـر مـن المؤسـسات التعليميـة مـصطلح الـتعلُّم            . الدائرة

ــ بحيـــث  ، e-learningللفـــظ  لكترونيـــة فـــي أثنـــاء     للمـــواد اإل استخدم اإلنترنـــت كمـــصدرً تـ

 -يـسر يكـون موقعهـا علـى الـشكل الـسابق فـي الجانـب األ              (التدريس المباشر في الـصف      

 ولعــل مــا ســبق يوضــح أن هنــاك تــداخلًا بــين    .)جهــة الــتعلُّم المباشــر فــي الــصف التقليــدي  

ــتعلم اإللكترونــي وتعريفاتهمــا، ونتيجــة لعــدم التمــايز فــي          مفهــومي الــتعلُّم المتمــازج وال

الحدود، خاصة في األدب التربوي العربي فإن البعض يعد التعلُّم المتمـازج حالـة مـن حـاالت        

لكتروني، ويُعّرفون التعلُّم اإللكتروني بأنه اسـتخدام التكنولوجيـا، ومنهـا المـواد      التعلُّم اإل 

في حين يستخدم الـبعض لفـظ       ) والدراسة الحالية مثال على ذلك    (اإلكترونية في التعليم    

التعلُّم المتمازج  للداللة على التعريـف نفـسه بإعتبـاره يتـضمّن الـتعلُّم المباشـر فـي الغرفـة          

 .الصفية

 مـواد الـتعلُّم اإللكترونيـة، بالنـسبة للـبعض مكونًـا أساسـيًا فـي بيئـة الـتعلُّم يَعِـدُ                       وتعدُّ

بتطويرها لتصبح أكثر ذكاءً، ورغم تغيُّرها الـسريع، إال أن االرتبـاك المفـاهيمي فيهـا يقلـل         

 عديـدة   ألفاظتستخدم   و .من قدرتنا على فهمٍ أكثر للتعلُّم اإللكتروني ومكوناته وتقييمه        

 ومـواد وسـائطية     المكونـات المعرفيـة ومـصادر الـتعلُّم ومـواد إلكترونيـة           مثل   يهاة عل للدالل

Media Object،      فـي حـين يـستخدم    ، ١وتستخدم بعـض المـصادر لفـظ الوسـائط المتعـددة

                                     
1   Fiona et al, 2000; Stoffa, 2005    
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 Reusable Learning Objects بعضها اآلخـر لفـظ المـواد التعلُّميـة المتكـررة االسـتخدام       

(Rlos).1  

جع سعة مدى تعريفات المـادة التعلُّميـة اإللكترونيـة فـي األدب          من خالل المرا  يتضح  و

 فإحـدى  2 .التربويِّ وتباين العبارات الممثلـة لهـا وعـدم وصـولها إلـى فهـمٍ محـدَّدٍ ومـشتركٍ        

 الهـدف   : أجـزاء  ةتكون من ثالثـ   تدر  ا مص ابأنهها  فالمؤسسات المزودة للمواد التعلُّمية تعرّ    

ــي ــي ،التعلمـــ ــشاط التعلمـــ ــي  والتق، والنـــ ــيم التعلمـــ ــين    ٣ .يـــ ــة المهندســـ ــا جمعيـــ وتعرّفهـــ

  IEEE Institute Of Electrical And Electronics Engineersاإللكترونيين والكهربـائيين   

، ٤بأنهــا أيُّ شــيء رقمــي أو غيــر رقمــي يمكــن اســتخدامه فــي الــتعلُّم أو التربيــة أو التــدريب    

 التــي يمكــن تكــرار اســتخدامها    بالمــصادر الرقميــة ٥ Cameron)(كمــا يُعرِّفهــا كــاميرون   

 .لتنظيم عملية التعليم

  (Holzinger1 & Motschig-P) نفــسه، يعرّفهــا هــولزنجر وموتــشيغ  المجــالوفــي 

 معلوماتية مجزأة   Chunkبوسائط متعددة مستخدمة في التعلُّم اإللكتروني تحدد بقطع         6

ستخدم فـــي مـــستقلة يُمكـــن تكـــرار اســـتخدامها، باعتبارهـــا وســـائل رقميـــة تـــصمَّم وتـــ  

أغراض تعليميـة يمكـن أن تأخـذ شـكل الـنص البـسيط أو الفيـديو أو المحاكـاة التفاعليـة             

كمــا . المتعــددة الوســائط، وعليهــا أن تحقــق شــرطي التبــادل الحــر واالســتخدام المتكــرر  

تعريفًـا لهـا كملفَّـا      في دراسـتهما ٧ (Sosteric & Hesemeier)  وهيسمير يكأورد سوستر

ــا يــستخدم فــي   جلــسة تدريــسية لــدعم الــتعلُّم فــي جميــع المراحــل المدرســية ومــا    رقميَّ

                                     
1 Ploetz, ND; Cochrane, 2005  
2  Sampson & Zervas,  2011; Ling, Yuen & Chuah, 2012 
3   Vargo, Nesbit,  Belfer & Archambault , 2003  
4   Boyle, 2002  
5   Cameron, 2006  
6   Holzinger1 & Motschig-P., 2003  
7   Sosteric & Hesemeier, 2002  
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 & Robin)بقِطَـع مـن المحتـوى أصـغر مـن المقـرر، وعرّفهـا روبـن وليـزل         ووصـفاها  بعـدها،  

Liesel)   1بأدوات تفاعلية معتمدة على اإلنترنت يتم تصميمها إلرشاد التعلُّم وتعزيزه . 

 المواد التعلُّمية بأنها محتـوى إلكترونـي    ٢ مجلس التربوي إلقليم الجنوب   الكما عرّف    

ــسهل الوصــول إليهــا، ويُمكــن اســتخدامها وإعــادة          ــة للنقــل ويَ نمــوذجي مــرن، وأنهــا قابل

اســتخدامها فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم، وتــستخدم لتعلــيم مهــارة محــددة أو مفهــوم     

مكـن أن تتـضمَّن   معين أو تزوّد المعلِّم أو الطالب بخبرات تعلمية أو بمنشطات تفكيـر، وي     

ــا  وأنـــشطة محـــددة أو أدوات تقيـــيم تـــرتبط مـــع أحـــد األهـــداف   ) رقميًّـــا(محتـــوًى إلكترونيًّـ

مخطـط  (التربوية وتُصنّف في خطة تسمح بتخزين معلومـات عـن المحتـوى والوصـول إليـه            

 ). Metadata بعدية بيانات 

 The Wisconsin Online مركـز المـصادر اإللكترونيـة فـي ويسكونـسون       هاوصـف و

Resource Centerــأنهــا  ب وتؤكــد جميــع  .٣  دقيقــة١٥-٢ بــين وقتهــام يتــراوح وحــدات تعلُّ

،  يتميـز بانفـصاله عـن    Metadata Record٤  بيانـات بعديـة   هـا سـجل  ئحتوااالدراسـات علـى   

ويوضــح المخطــط اآلتــي مكونــات المــادة   . المحتــوى ويــصف ســياقات االســتخدام الفاعــل  

 .التعلُّمية اإللكترونية

 

 

                                     
1 Robin & Liesel, 2007  
2  SREB, 2005 
3 Microsoft, 2005 
4 Hsu, 2012 
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ــنف ــ هاوصـــ ــات ١ (Shepherd) يفيردشـــ ــة :   إلـــــى ثـــــالث مجموعـــ ــة المجموعـــ التكامليـــ

Integrated   )   مع معلومات  ...محاكاة  ودراسات حالة مصغرة،    ومادة المقرر،   وتحتوي على

شـرح  ومقدمة أو ملخـص،     تحتوي على    ()(Informationalالمعلوماتيه  والمجموعة  ،  )داعمة

مـساعدات  وأوراق عمل وأبحاث، وقصص وحاالت، وأمثلة، ونماذج وعروض، ووتعريفات،  

مـسائل ودراسـات حالـة،      فتحتـوي علـى      Practice)(الممارسـة   أما مجموعـة     ,)التخاذ القرار 

 .اختبارات وتقييماتوأنشطة أداء، ولعاب ومحاكاة، وأ

وعلى عكس باقي أدوات التعلُّم التكنولوجية التي تجابَهُ بتحديات التطبيق والكُلْفـة،     

  بـسرعة  ٢ (Robin & Liesel)مـواد التعلُّميـة اإللكترونيـة كمـا يـصفها روبـن وليـزل        تتميز ال

إضـافة  . الوصول إليها عبر اإلنترنت وعدم القلق لكُلفتها أو استخدام أحـدث النـسخ منهـا              

إلى أن محدودية حجمها وسهولتها يجعلها مناسبة للتعلُّم كما يجعلها أكثر جذبًا للذين      

كمـا أن سـمة التكراريـة فـي االسـتخدام           . ا لتعلُّم البرمجيات المعقـدة    ال يجدون وقتًا كافيً   

تجعلها مفيدة لعدد كبير من المتعلِّمين خاصة عند وضعها بقاعدة بيانات منظمة تُسهّل           

 .الوصول إليها

 :٣عامة للمواد التعلُّميةالعالمية ال المكتباتمن و

 Multiple Educationalوني المصادر التربوية المتعددة للتعلم والتعلُّم اإللكتر .١

Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT) www.merlot.org 

 SLOPE)  Shared Learning Object(بوابــة المــواد التعلُّميــة المــشتركة  .٢

Portal Environment     http://slope.senecac.on.ca  

 The Wisconsin Onlineمركــز المــصادر اإللكترونيــة فــي ويسكونــسون    .٣

Resource Center  (Wisc-) http://www.wisc-online.com  /    Online   

                                     
1  Shepherd, 2000 
2  Robin & Liesel, 2007 
3 Microsoft, 2005 
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وفي األردن، ونتيجة لتوصيات مبادرة التعليم األردنية المنبثقة عـن المنتـدى االقتـصادي           

م، والتــي تبَّنــت حوســبة المنــاهج فــي األردن، بــدأت      ٢٠٠٣العــالمي فــي البحــر الميــت عــام     

م، وإعـداد المـواد اإللكترونيـة، وشـارك     ٢٠٠٥في العـام الدراسـي   حوسبة مقررات العلوم    

فيها باحثا الدراسة الحالية، وقامـت مؤسـسات محليـة بالتعـاون مـع أخـرى عالميـة بإعـداد                   

مواد تعلمية إلكترونية بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، وعرضـتها علـى شـبكة             

واد المختلفــة، وبــدأت تجربتهــا فــي   اإلنترنــت، بحيــث يمكــن اســتخدامها فــي تــدريس المــ    

م، وأشرف على التطبيق مجموعة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧مدارس استكشافية في العام الدراسي      

وتـستخدم الدراسـة الحاليـة      . من المشرفين التربويين منهم أحد بـاحثي الدراسـة الحاليـة          

المواد اإللكترونية في وحدة الضوء لمادة علـوم الـصف الـسادس األساسـي لدراسـة اثرهـا                  

 .وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفيةفي تحصيل الطالب 

 البيئة التعلمية
 أن البيئـة التعلُّميـة الناجحـة هـي تلـك التـي يمتلـك        ١ (.Haney et al)يـرى هـاني وزمـالؤه    

ــ" المعلِّــم فيهــا  لمهنتــه، ومعرفــة أكاديميــة كافيــة، وقــدرة علــى إثــارة دافعيــة    اأصــيلً " احبًّ

ق متنوعة للـتعلم،    ائيزودهم بطر و هم بطالبه، ويحترم  يًاتمامًا كاف طالبه للتعلم، ويظهر اه   

ويــصف وزمــالؤه الــصورة العامــة هم،  لــتعلُّمSupportive Environment بيئــة داعمــة ويــوفر

 حـول   همتتغلغـل فـي معتقـدات     و كثير من الناس منذ الـصغر        ىللبيئة الصفية التي تتكون لد    

 ا تحـوي أدراجـً  ، الطـالب يجلـسون فـي صـفوفٍ     بأنها مجموعة مـن    ،عمليتي التعليم والتعلم  

 أو بجانـب    ا، ويجلـس المعلِّـم فيهـا علـى طاولـة كبيـرة يـصحح أوراقـً                ،مرتبة بشكل مـنظَّمٍ   

وتتفـق الدراسـات بـشكل عـام علـى وصـف البيئـة الـسائدة هـذه               . لوح أسود يلقي محاضرة   

علِّـم نظامًـا مـضبوطًا     ويـستخدم فيـه الم  ،بأنها بُنيت على إطار يُحدد أدوار المعلِّـم والطالـب      

لتنفيذ االستراتيجية التدريسية التي يستخدمها، ويعتمد على نقل المعرفة إلى المُـستقبِلِ            

 ضـمن   -، والمحافظة على مستوًى عالٍ من السيطرة واالنتظـام، ويتقبـل الطـالب            )الطالب(

                                     
1 Haney, Czerniak, & Lumpe, 2003 
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ــع  ــذا الواقـ ــارجي،     -هـ ــداخلي والخـ ــشقَّيها الـ ــتهم بـ ــل دافعيـ ــة، فتتعطـ ــتهم التعلُّميـ وال  بيئـ

 . يشاركون بفاعلية في عملية التعلُّم

  لتوضــيح الخــصائص النفـــسية  واضــحٌ   اهتمــامٌ عــالميُّ  ،وظهــر فــي العقــدين الماضــيين    

، واســتُخدمت أدوات بحثيــة مختلفــة لتقيــيم هــذه     وصــياغتها وقياســها للبيئــات التعلُّميــة  

والئحــة  فــي المرحلــة األساســية، My Class Inventory فاســتخدمت الئحــة صــفي  ؛البيئــة

 واســـــتبانة البيئـــــة الـــــصفية   Learning Environment Inventoryالبيئـــــة التعلُّميـــــة  

ــة ــصفية الفردي ــة ال ــة   Classroom Environmentومقياس البيئ ــة الثانوي كمــا ،  فــي المرحل

ــة     ــصفية الجامعي ــة ال  University Classroom Environment اســتُخدمت الئحــة البيئ

Inventory    عليـا، والئحـة البيئـة المخبريـة      فـي مراحـل الدراسـات الScience Laboratory 

Environment Inventory  لتقيــــيم البيئــــة الــــصفية المخبريــــة، والئحــــة البيئــــة التعلُّميــــة ،

السـتخدامها فـي دراسـة البيئـة      Outdoor Learning Environment Inventoryالخارجيـة  

 .التعلُّمية الخارجية

 على تقييم عمليـات الـتعلُّم والتعلـيم وتطويرهـا، إال            ومع تركيز أبحاث البيئة التعلُّمية    

 وازداد ١أنها كانت تتم في سياق المعرفة التقليدية الـسائدة والتـي تركـز علـى دور المعلِّـم        

 وبمقاييس تصف الـتعلُّم     حديثا التركيز على البيئة التعلُّمية المرتكزة على النظرية البنائية        

ــن ــائيين  مـ ــر البنـ ــة نظـ ــاح ،  وجهـ ــدرس البـ ــصفي   فـ ــدريس الـ ــة التـ ــي لبيئـ ــع الحقيقـ  ثون الواقـ

 Constructivist Learning Environmentباســتخدام اســتبانة البيئــة التعلُّميــة البنائيــة   

Survey (CLES)  المتـــضمنة خمـــسة مقـــاييس فرعيـــة تـــشمل جوانـــب البيئـــة التعلُّميـــة 

طالب أن المعرفـة  فهم ال (الاليقين في المعرفة : وهيالبنائية، وتنبثق عن فرضيات النظرية      

تــوافر (تفــاوض الطــالب و، )حــصيلة االستقــصاء الجمــاعي الــذي يــتم داخــل الغرفــة الــصفية 

إشـــراك (الـــضبط المـــشترك و، )الفـــرص لتوضـــيح األفكـــار الجديـــدة أو تبريرهـــا فـــي الـــصف

شــعور الطــالب أن الجــوَّ   (الــصوت الناقــد  و، )الطــالب فــي ضــبط البيئــة التعلُّميــة وتنظيمهــا     

                                     
1 Fisher & Kim, 1999  
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ــمِّ  ــه،        االجتمــاعي صُ ــدريس وخطت ــم بطريقــة الت ــى مناقــشة المعلِّ ــوُفر لهــم القــدرة عل مَ لي

ربـط  (المالءمـة الشخـصية   و، )والتعبير عن اهتمامهم بأي عائق يُمكن أن يُعطِّـل تعلُّمَهـم   

وقـد اسـتخدم نموذجـان مـن تلـك          ). العلم بخبرات الطـالب التـي مـصدرها خـارج المدرسـة           

اسـتبانة البيئـة التعلُّميـة    : طالب للبيئة الـصفية وهمـا    االستبانة لجمع البيانات حول إدراك ال     

واســتبانة البيئــة التعلُّميــة البنائيــة اإليجابيــة   ،  Actual CLES)الفعليــة(البنائيــة الحقيقيــة 

النمـوذج  وعلى الـرغم مـن تطـابق فقـرات االسـتبانتين، إال أن      .  Preferred CLES)ةالمُفضل(

ذكير الطـالب أنهـم يجيبـون عـن أسـئلة تتعلـق            أتمنـى؛ لتـ   :  مثل ،اإليجابي استخدم كلمات  

  .)الواقعية(يعيشونها ال التي  ،بالبيئة النموذجية التي يفضلونها

 هدف الدراسة وأسئلتها
تستقصي الدراسة الحالية فاعلية استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية، من حيثُ أثرهـا            

لـذلك حاولـت أن تجيـب       . لـوم في تحصيل الطـالب وإدراكهـم للبيئـة التعلُّميـة فـي مـادة الع              

 : وهياألسئلةعن بعض 

 ما أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في مستوى تحصيل الطالب؟  .١

ــتعلُّم االلكترونيـــة فـــي إدراك الطـــالب للبيئـــة التعلُّميـــة      .٢ ــا اثـــر اســـتخدام مـــواد الـ مـ

 الصفية؟ 

 تعريف المصطلحات 
اتج تعلم في مستويات المعرفة  ما يمتلكه الطالب من نو     :تحصيل الطالب األكاديمي  

والفهم والمستويات العليا بحسب تصنيف بلوم لألهداف التربويـة، وحُـددت فـي الدراسـة               

 .الحالية بالعالمة على االختبار التحصيلي الذي تم تطويره

 ويقـصد بهـا الخـصائص االجتماعيـة النفـسية           :إدراك الطالب للبيئـة التعلُّميـة الـصفية       

 بالعالمـة  الدراسـة الحاليـة  ، وقـد حُـدِّدت فـي      الطـالب  كما يـدركها     السائدة في غرفة الصف   

 .على استبانة البيئة التعلُّمية البنائية المستخدمة
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ــي  ــتعلُّم اإللكترون ــتِ الدراســة تعريــف   : ال ــوتبنَّ ــذي يركــز علــى  ١ (Buzzetto) بوزيت مــا  ال

إيـصالها أو تـدعيمها أو        مادة يـتمُّ   يُّ، ومضمونه أ  بطة األمريكية للتدريب والتطوير   الرأوردته ا 

، وتستخدم الدراسـة الحاليـة لفـظ اسـتخدام     التحكم فيها عن طريق التقنية اإللكترونية 

مواد التعلُّم اإللكترونية  للتعبير بشكل أكثـر تحديـدًا عـن االسـتراتيجية المقترحـة والتـي                   

 .سيتم توضيح خطواتها الحقا

ــم هــو األســاس،   التعلــيم الــصفِّيُّ المباشــر الــذ   : التقليــديالتــدريس ي يجعــل دور المعلِّ

، واسـتخدام الكتـاب   مـين اللقـاءات الـصفية المتكـررة بـين المتعلِّمـين والمعلِّ      ويعتمد علـى    

 .لكترونيةاإلمواد ال  اإلنترنت أواستخداممن  دون المدرسي والسبورة

هي عبارة عن مكون رقمي أو غير رقمي يمكـن اسـتخدامه           : مواد التعلُّم اإللكترونية  

ة اســتخدامه أثنــاء عمليــة الــتعلُّم اإللكترونــي، وتتــضمّن محتــوًى متعــدد الوســائط         وإعــاد

 .ومحتوى تعليميًّا وأهداف التعلُّم

 محددات الدراسة
اقتــصرت الدراســة علــى طــالب الــصف الــسادس األساســي فــي مدرســة للــذكور تــم   •

 .اختيارها قصديًّا في محافظة عمان

لـــسادس األساســـي، تـــضمنت اقتـــصرت الدراســـة علـــى وحـــدة مـــن كتـــاب الـــصف ا  •

 .مفاهيم فيزيائية فقط

استخدمت الدراسة اسـتراتيجية التـدريس التـي تبنَّتهـا، والتـي يمكـن أن تتبـاين مـن                •

 .دراسة إلى أخرى

االختبــار  : اســتخدمت الدراســة أداتــين لبحــث األثــر فــي المتغيــرين التــابعين، وهــي         •

عتمـد نتائجهـا علـى نوعيـة هـذه      التحصيلي، واستبانة البيئـة التعلُّميـة البنائيـة؛ لـذلك ت     

األدوات والمقـــاييس الفرعيـــة التـــي تقيـــسها، ولـــم تـــشتمل علـــى أدوات لدراســـة        

 .أدوات التفكير العلمي واالتجاهات نحو العلوم: متغيرات أخرى، مثل

                                     
1 Buzzetto-More, 2007   
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 الدراسة مشكلة  
 بحكـــم عملهمـــا فـــي االشـــراف التربـــوي والمتابعـــة المباشـــرة ألداء   الحـــظ الباحثـــان

 أن هناك العديد من المشكالت التي تقـف عائقـاً    طلبتهم في غرفة الصف   معلمي العلوم و  

تتمثـل   هذه المشكالت لوحظ أن حيث   تحقيق أهداف تدريس العلوم بشكل جيد،     أمام  

أن   إلــىم، إضــافةً ونــشاطهالطــالب التــي تحــد مــن فاعليــة التقليديــة  الطــرقفــي اســتخدام

 من هنـا  .امج التعليمية االلكترونيةصعوبة في استخدام البر يواجهون الطالب والمعلمون

 تحـسين اسـتراتيجيات وأسـاليب تـدريس         فـي محاولـة لالسـهام فـي       جاءت هذه الدراسـة     

وتمكـين   العلوم، وتعرف أثر استخدام طريقة التعليم المتمازج في تحصيل الطالب،         مادة  

ذي المتمـازج الــ  مـن مواكبـة التكنولوجيـا الحديثـة مــن خـالل التعلـيم      المعلمـين وطلبـتهم   

 . والتعليم االلكترونيالتقليديةيجمع بين الطريقة 

لذلك جـاءت هـذه الدراسـة بهـدف بحـث أثـر اسـتخدام مـواد الـتعلُّم اإللكترونيـة فـي                       

 .تحصيل الطالب، وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية في مادة العلوم

  أهمية الدراسة
اتيجية الدراســـية أولهمـــا االســتر : لعــل مــن جوانـــب القــوة فـــي هــذه الدراســـة أمــرين     

المختارة التي هي أكثر االستراتيجيات انتشارًا وأهميةً في العصر الحـديث، وهـي التـدريس               

ــصفية،         ــة التعلُّميــة ال ــة، وثانيهمــا تركيزهــا علــى البيئ ــتعلُّم اإللكتروني ــذي يتــضمن مــواد ال ال

ــا         ــة، واقتراحهـ ــة البنائيـ ــى البيئـ ــون إلـ ــا تكـ ــرب مـ ــة أقـ ــذه البيئـ ــون هـ ــى أن تكـ ــها علـ  وحرصـ

الستراتيجية تتماشى من افتراضات النظرية البنائية، سعيًا إلى الوصـول إلـى نمـوذج أفـضل،                

 ميُـــساعد الطـــالب علـــى تحـــسين تحـــصيلهم، وإكـــسابهم اتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو العلـــ  

 .وعملية التعلم

وبمــا إن هــذه الدراســة هــي إحــدى الدراســات التــي تعتمــد علــى مبــادئ النظريــة البنائيــة،  

فعلــى الــصعيد األول . ة للمجتمــع التربــوي علــى الــصعيدين العملــيِّ والنظــريِّفإنهــا ذات أهميــ

تساعد المعلِّم على تعرُّف أهمية هذه االستراتيجية في تعلم طالبـه، وتقـدم لـه العـون فـي         
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طريقــة تنفيــذ ذلــك، كمــا أنهــا تقــدم المــساعدة أثنــاء تخطــيط عمليتــي التعلــيم والــتعلُّم      

مخططـي المنـاهج ومؤلفيهـا، والقـائمين        : ة التربويـة، مثـل    وتنفيذها، خاصةً ألصحاب السلط   

على برامج إعداد المعلمين، كما تقدم لهـم العـون وتعـرفهم جوانـب ومجـاالت تـستحق               

 ةمزيــدًا مــن االهتمــام فيمــا يتعلــق بأفــضل االســتراتيجيات التــي تــساعد الطــالب علــى زيــاد   

ــو      ــد ممارســاتهم  تحــصيلهم العلمــي، واالرتقــاء بالمــستوى المهنــي لمعلمــي العل م، وتجوي

وعلى الصعيد الثاني، تشجع هذه الدراسة على مزيـدٍ  . التعلُّمية التعليمية في الغرفة الصفية   

مـــن البحـــث والتجريـــب فـــي مجـــال الـــتعلُّم اإللكترونـــي وبخاصـــة اســـتخدام مـــواد الـــتعلُّم   

فـي  كما تشارك الدراسة في توسيع مجـاالت هـذه األبحـاث، وزيـادة التفكيـر          . اإللكترونية

دراســة أثــر الطرائــق التعلميــة اإللكترونيــة فــي تحــسين نتاجــات الطــالب التعلُّميــة، بحيــث   

 . تقترب البيئة التعلُّمية من فرضيات النظرية البنائية

 الدراسات السابقة
إلى دراسـة فاعليـة اسـتخدام برمجيـة      ١ (Dwyer & Lopez)  دوير ولوبز دراسةهدفت

ــا فــــي المراحــــل الــــثالث لــــدورة الــــتعلُّم   محوســــبة لموضــــوع النهــــر باعتبــــاره نظا  ــا بيئيًّــ مًــ

طالبًا في المرحلـة  ) ١٤(واشترك في الدراسة ). االستكشاف، وتقديم المفهوم، والتوسع (

 الفيـديو   باستخدام البيانات تمعجُو. األساسيةطالبًا في المرحلة    ) ١٧( و ،المتوسطة العُليا 

عمـل  المفاهيميـة وأوراق    الخرائط  ال و للحاسوبمين واستخدام الطالب    مالحظات المعلِّ و

ثــالث اســتبانات مــسحية تتعلــق باســتخدام الحاســوب     و ،ومقــابالت الطــالب والمعلمــين  

 وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام المحاكاة بإرشادٍ مخطـطٍ فـي المراحـل              .والبرمجية

 .الثالث لدورة التعلُّم، أدَّى إلى تحسُّن تحصيل الطالب

م اإللكترونيـة، ورقـة عمـل       ُ@مرتبطة باستخدام مواد التعلّ   الدراسات التربوية ال  ومن  

ــائج تقيــيم برنــامج تعليمــي لمقــرر علــوم البيئــة التمهيــدي،       ٢ (Ryan)ريــان    التــي عرضــت نت

                                     
1 Dwyer & Lopez, 2001 
2 Ryan,. 2001 
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 الـــذي مـــزج بـــين اســـتخدام المحاكـــاة  Brownfield Actionبراونفيلـــد أكـــشن "ويـــدعى 

شارين لمـــستثمرين واإلنترنـــت ووضـــع الطـــالب فـــي قريـــة افتراضـــية يكونـــون فيهـــا مستـــ 

وتكوَّنــت عيِّنــة الدراســة مــن طالبــات  . لمــشاريعهميرغبــون فــي شــراء أراضٍ غيــر ملوثــة  

ــة عامــة فــي نورثيــستين           ــة فــي كلي ــة واثنتــي عــشرة طالب المقــرر جمــيعهن وعــددهن مائ

Northeastern واســـــتخدمت الدراســـــة اســـــتبانتين  .  فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة

ك الطالبات نحو البرنامج، واحدة قبل استخدامه وأخـرى بعـده،        مسحيِّتين الستقصاء إدرا  

وأظهرت نتائج الدراسة أثرًا ايجابيًّا فـي تزويـد الطالبـات بخبـرات علميـة متكاملـة وحـسّن                   

 .من مستوى فهمهن للمادة العلمية

 فهدفت إلى استكشاف أثر استخدام نمـوذج المحاكـاة    ١ (Akpan)أما دراسة أكبان    

 ٩٥وبلـغ عـدد الطـالب المـشتركين         . س موضـوع تـشريح دودة األرض      المحوسبة فـي تـدري    

طالبًــا فــي الــصف التاســع لمقــرر علــم األحيــاء، وتميــز البرنــامج المحوســب بكونــه محاكــاةً  

 –قبليـة   (وكان تصميم الدراسة العام مقارنة      .  تفاعلية أعدته شركة كارولينا البيولوجية    
ختبــر التقليــدي فــي تــشريح دودة األرض، لمجمــوعتين، األولــى ضــابطة تــستخدم الم) بعديــة

 التـــشريحوالثانيـــة تجريبيـــة تـــستخدم المحاكـــاة المحوســـبة التفاعليـــة بطـــريقيتين قبـــل 

 فقـرة  ٢٢المخبري أو بعده، واستُخدم اختبـار تحـصيلي قبـل التـدريس وبعـده، وتكـوّن مـن             

 وأظهـرت  .متنوعة منها ملء الفراغات والربط بـين الـسؤال واإلجابـة واإلجابـات القـصيرة          

نتائج الدراسة زيادة تحصيل الطالب الذين استخدموا المحاكاة المحوسبة التفاعلية قبل           

 .التشريح المخبري بدرجة أعلى منه بعد التشريح المخبري

 إلـى مقارنـة فاعليـة الـتعلُّم     ٢ (.Huk et al)وهـدفت الدراسـة التجريبيـة لهـوك وزمالئـه      

 بفـيلم رسـوم متحركـة       2D-Animationsعـاد   باستخدام فيلم رسوم متحركة ثنائيـة األب      

 "بنــاء األدنــين ثالثــي الفوســفات " تركيــب إنــزيم لموضــوع 3D-Animationsثالثيــة األبعــاد 

                                     
1  Akpan, 2002  
2  Huk, Steinke, Floto, 2003  
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 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

ATP-Synthase    طالبًــا، ١٨٨وتكَّونــت عيِّنــة الدراســة مــن    .  ووظيفتــه فــي مقــرر األحيــاء 

ى تقـسيم الطـالب      بعـدي لدراسـة األثـر، وهـدف االختبـار القبلـي إلـ              -واستُخدم اختبار قبلي  

وهـل  ( مستوى امتالكهم المعرفـة الـسابقة المرتبطـة بالموضـوع            حسبإلى مجموعتين ب  

وأظهـرت نتـائج   . وهدف االختبار البعدي إلـى قيـاس مـستوى أدائهـم    ) هي عالية أو منخفضة 

الدراسة ارتفاعًا في أداء الطالب ذوي المعرفة السابقة العالية فـي االختبـار البعـدي مقارنـة          

 .ي، وعدم تغيُّر أداء ذوي المعرفة المتدنية السابقةبالقبل

 اإلجابــة عـن األســئلة فـي دراســتهم،   ١ (Elizabeth et al)وحاولـت إليزابيــث وزمالؤهـا   

تعتمد الخبرات التعلُّمية الفاعلة على منحى الوسائط المتعددة، وهـل يتحـسَّن تعلُّـم     وهل

يقة المختبـر مـع أنـشطة محوسـبة         الطالب عند تنظيم المادة الدراسية بطريقة تجمع طر       

 صفوف مقرر التشريح والفـسيولوجيا بطريقـة        منوقد تم اختيار الطالب     . كمدخل بصري 

. عشوائية، وتـم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين درسـتا فـي مختبـري الفـسيولوجيا والتـشريح            

إضـــافة إلـــى  A.D.A.Mواســـتخدمت المجموعـــة التجريبيـــة برنامجًـــا محوســـبًا يُـــدعى آدام 

ــرتالمخ ــائج  .ب ــة إحــصائية، وعرضــت الدراســة      المجموعــة وكانــت نت ــة أقــل وبدالل  التجريبي

 . ا منطقية عديدة؛ لتبرير هذه النتائج غير المتوقعة مثل ضعف البرنامج المحوسببًأسبا

أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تحــصيل طــالب    ٢ واستقــصى أبــو لــوم وزمــالؤه 

 برمجيــة وســائط متعــددة واليزيــة، واســتخدمالــصف الثالــث األساســي فــي مــادة اللغــة اإلنج

 مـن أربـع     ا وطالبـةً   طالبـً  ١٥٠نـة الدراسـة مـن       نـت عيِّ  تعليمية محوسـبة لتحقيـق ذلـك، وتكوَّ       

 األولـى ت  سـ  در ،ا علـى مجمـوعتين    عـت عـشوائيًّ    وزِّ ،مدارس حكومية في محافظة الزرقاء    

ن ا واستخدم اختبارباستخدام الوسائط المتعددة المحوسبة والثانية بالطريقة التقليدية،  

ــصيليَّ ــر  اتحـ ــستوى األثـ ــاس مـ ــين     وبيَّ. ن لقيـ ــة بـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــة وجـ ــائج الدراسـ نـــت نتـ

                                     
1  Elizabeth, Skinner & Zeitlin, 2003  
2     ٢٠٠٦أبو لوم، أبو جابر، أحمد ،  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

المجمــوعتين لــصالح اســتخدام البرمجيــة المحوســبة، وأوصــت الدرســة بــضرورة إجــراء        

 .دراسات مشابهة تتناول وحدات لمواد مختلفة كاللغة العربية والرياضيات والعلوم

ام الوســائط المحوســبة   د أثــر اســتخ  تهم دراســ فــي  ١زمــالؤه  واستقــصى الرصــاعي و 

نـة  نـت عيِّ  المتعددة في فهـم المفـاهيم الفيزيائيـة فـي المرحلـة الجامعيـة فـي األردن، وتكوَّ                 

 من طالب السنة األولى في كلية العلوم في جامعة الحـسين        ا وطالبةً  طالبً ٦٥الدراسة من   

، حيـث   ) الميكانيكـا  ()١(ة الفيزيـاء العامـة      عب دراسـية لمـاد    عوا علـى أربـع شـُ       توزَّ ،بن طالل 

اســتخدام : هــيوا ألنمــاط أربعــة كــل شــعبة باســتخدام الوســائط المتعــددة وفقــً درســت 

الوسائط المتعددة كأدوات تكنولوجية ترافقها المناقشة، استخدام الوسائط المتعـددة          

رفيـة  دون المناقـشة، اسـتخدام الوسـائط المتعـددة كـأدوات مع     مـن  كأدوات تكنولوجية   

. دون المناقــشةمــن ترافقهــا المناقــشة، اســتخدام الوســائط المتعــددة كــأدوات معرفيــة   

،  لقيـاس مـستوى فهـم الطـالب    )FMCE(خدم اختبار فهـم مفـاهيم الكيميـاء     استُكذلك  

ا ، وخطـة دراسـة وفقـً      )رْتنبـأ، الحـظ، فـسِّ     (ا لنموذج   ة وفقً عدَمية مُ خدمت مادة تعلُّ  كما استُ 

ــة   ــي     ). صــفات الجــاهزة ولا(للطريقــة التقليدي ــائج تفــوق طــالب المجموعــة الت وأظهــرت النت

 .المناقشةأدوات معرفية ترافقها عملية باعتبارها درست باستخدام الوسائط المتعددة 

إلى التعرف على فعالية برنامج قائم علـى الوسـائط المتعـددة             ٢بخش  هدفت دراسة   و

فـي  ى طـالب الـصف األول المتوسـط         االسـتطالع واالبتكاريـة لـد      بِّفي العلـوم فـي تنميـة حـُ        

ــة مــن      ــسعودية، وتكونــت العين ــة ال ــ) ٥٠(المملكــة العربي ــىا توزَّعــواطالبً  ؛ مجمــوعتين عل

.  طالبًـا آخـرين  )٢٥(علـى   احتـوت  واألخرى ضـابطة    طالبًا )٢٥ (احتوت على إحداهما تجريبية   

 بـــل االســـتطالع الـــشكلي واللفظـــي قبِّوطبـــق مقيـــاس التفكيـــر االبتكـــاري ومقيـــاس حُـــ

، وأظهرت نتـائج الدراسـة       لتحليل البيانات  خدم اختبار النسبة التائية    واستُ ه، وبعد جالبرنام

                                     
  ٢٠٠٨صاعي، العاني ، القادري، الر -١
  ٢٠٠٨بخش،   -٢
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 بِّ ومقيـاس حـُ    ،ا ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي لمقيـاس التفكيـر االبتكـاري            فروقً

  .االستطالع الشكلي واللفظي لصالح المجموعة التجريبية

إعداد برنـامج تعليمـي باسـتخدام الوسـائط          ب في دراستهما  ١ الهاشمي وصومان      وقام

ه فــي تنميــة مهــارات التحــدث فــي مبحــث اللغــة العربيــة لــدى طــالب    واختبــار أثــرِ،المتعــددة

اتبـع الباحثـان المـنهج الوصـفي        و. الصف الرابع األساسي في المرحلة األساسـية فـي األردن         

بـي فـي تطبيـق البرنـامج      بناء أداتـي الدراسـة، والمـنهج شـبه التجري         لفي مسح األدب النظري     

مـنهم   ؛عب موزعين على أربع شُا وطالبةًطالبً) ١٢٧(التعليمي على أفراد الدراسة وعددهم   

 ،لمقـــرر باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة   ل تجريبيتـــان درســـتا المحتـــوى التعليمـــي    اثنتـــان

ــ أعــد الباحثــان و. التقليديــة بالطريقــةعبتان ضــابطتان درســتا المحتــوى التعليمــي نفــسه  وشُ

ا لمهــارة ا تحــصيليًّنها اختبــارًي لتــضم؛المؤشــرات الــسلوكية الدالــة علــى مهــارات التحــدث  

ــة ــامج     . المحادثـ ــصالح البرنـ ــصائية لـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــة وجـ ــائج الدراسـ وأظهـــرت نتـ

التعليمي باستخدام الوسائط المتعددة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية تعـزى إلـى                

 .والجنسالتفاعل بين نوع البرنامج 

ي أثــر منهــاج الرياضــيات المحوســب فــي    إلــى تقــصِّ  ٢هــدفت دراســة الجــراح وحمــزة   و

ونــت تحــصيل طــالب الــصف العاشــر األساســي فــي المــدارس االستكــشافية األردنيــة، وتكَّ

رس فـــي محافظـــة العاصـــمة ا مـــد٨عين علـــى  مـــوزَّا وطالبـــةً طالبًـــ٣٤٥نـــة الدراســـة مـــن عيِّ

 ودرست المجموعـة  ،ية منهاج الرياضيات المحوسب  درست المجموعة التجريب  ف ،)عمان(

 ذات وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروقٍ  . الــضابطة منهــاج الرياضــيات غيــر المحوســب  

داللــة إحــصائية فــي تحــصيل الطــالب لــصالح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت المنهــاج          

ووجـــود فـــروق دالـــة فـــي ، المحوســـب وعـــدم وجـــود فـــروق فـــي التحـــصيل تعـــزى للجـــنس 

 .يةتحصيل تعزى للتفاعل بين الجنس والطريقة التدريسال

                                     
  ٢٠٠٩ ،الهاشمي، عبد الرحمن، وصومان، أحمد -١
  ٢٠٠٩الجراح وحمزة،  -٢
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

ــه  و ــاكيروقلو وزمالئـ ــة كـ ــارن دراسـ ــين ١ (.Çakiroğlu et al) تقـ ــتعلُّم  أبـ ــواد الـ ــر مـ ثـ

 فــتم إعــداد مكتبــة ،)ثرائيــة إضــافيةإالــصف وأنــشطة (لكترونيــة فــي تطبيقــات مختلفــة   اإل

سـميت  وقـد  رر فـي المدرسـة،     لكتروني متوافقة مع منهـاج الرياضـيات المقـ        لمواد التعلُّم اإل  

لكترونية بتوجيه   مواد التعلُّم اإل   تستخدما و ،أحد المجموعات التجريبية مجموعة الصف    

ا، فــي  طالبًــ٢٤ وتكونــت مــن ،مــن المعلــم أثنــاء الــتعلُّم فــي مختبــر الحاســوب فــي المدرســة 

 وكانـــت تـــستخدم مـــواد الـــتعلُّم ،جموعـــة المـــشروعمحـــين ســـميت المجموعـــة الثانيـــة 

. ا طالبًـــ٢٦ وتكونـــت مـــن  ،رونيـــة فـــي البيـــت بهـــدف إعـــداد مـــشروعات وواجبـــات      تكلاإل

ا، واســتخدم تــصميم ســبوعًأ ١١دة مـ واسـتخدم الطــالب المــواد التعلُّميـة فــي المجمــوعتين   

 ، وتـــضمنت المقارنـــة مجـــاالت تعلـــم عديـــدة ،المجموعـــات شـــبه التجريبيـــة فـــي الدراســـة 

وتكونـت أدوات الدراسـة مـن       . عـادالت رقام والعالقات والم  اشتملت على المجموعات واأل   

 شـــمل الموضــوعات الـــسابقة ولقـــاءات مــع المعلـــم ومالحظـــات داخـــل   اختبــار تحـــصيليٍّ 

وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة تفــــوق مجموعــــة الــــصف فــــي تحــــصيلها فــــي جيمــــع   . الــــصف

أنــشطة باعتبارهاالموضــوعات، وقــد شــجعت الدراســة علــى اســتخدام المــواد التعلُّميــة        

 .منزليةصفية أو 

ــنج وزمــالؤه  عتمــد او ــادئ تــصميم الوســائط اإل    ٢  (.Ling et al)لي ــى مب ــةعل  ؛لكتروني

 فـي بنيتـه علـى     يرتكـز لكترونيـة لمقـرر     لتكون دليال في تطوير مجموعة من مـواد الـتعلُّم اإل          

لكترونية طبقت الدراسة في جامعة الوسائط اإل، وProcedural-Based Courseالطرائقية 

دارة إا علــى نظــام لكترونيــة بوســاطة اإلنترنــت اعتمــادًإقــررات التــي تــدرس مو ،فــي ماليزيــا

ا من كلية الوسـائط   طالب٥٤ًتكونت عينة الدراسة من     ولكتروني المخصص لها،    التعلُّم اإل 

لكتروني على حساب إبداعية، وعرضت المواد على الطالب من خالل موقع      لكترونية اإل اإل

. و كلمـة سـر   أ دون حمايـة     ، من  مكان يِّأن   وقت وم  يِّأ ليستطيع استخدامها في     ؛الجامعة

                                     
1 Çakiroğlu, Baki, & Akkan, 2012 
2 Ling, Yuen & Chuah, 2012 
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 ، عرضـت علـى الطـالب       درجـات  ٦ مقيـاس ليكـارتي مـن        ذاتاستخدمت الدراسة استبانة    و

 الطــالب اســتخدام المــواد  إلــىلــب  طُ،ســبوع العاشــر، وللتأكــد مــن صــدق االســتبانة  بعــد األ

ــاعات   اإل ــة  خمـــس سـ ــبوعيًّألكترونيـ ــوالً   .اسـ ــة قبـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ ــال وأظهـ ــدى الطـ ب  لـ

مواد تعلم فاعلـة، كمـا أشـاروا إلـى قـدرتهم            باعتبارها  لكترونية  الستخدام مواد التعلُّم اإل   

لكترونيــة فــي  الســتخدام المــواد اإلعلــى تنفيــذ المهــام التعلُّميــة المحــددة وأظهــروا قبــوالً  

ن ألكترونــي مي مــواد الــتعلُّم اإل يجــب علــى مــصمِّتوصــياتكمــا أظهــرت الدراســة . تنفيــذها

 .عين االعتباريأخذوها ب

ــه  هــدفت دراســة  و ــى  ١ (.Sek et al)ســيك وزمالئ ــة المــواد التعلُّميــة    إل تحليــل فاعلي

بــديل بيــداغوجي فــي التــدريس المخبــري الهندســي، وتكونــت عينــة باعتبارهــا لكترونيــة اإل

 يدرسـون مقـرر األنظمـة الرقميـة توزعـوا           ،ا في مستوى البكالوريوس    طالبً ١٦٠الدراسة من   

 ،ا طالبـً ٨٠ بحيـث تكونـت كـل مجموعـة مـن            ،)تجريبية وضابطة ( مجموعتين   ا إلى عشوائيًّ

 ،لمقــررمــن الكترونيــة أربــع وحــدات  ودرســت المجموعــة التجريبيــة باســتخدام المــواد اإل  

واعتمـدت الدراسـة فـي تحليـل        . بينما درست المجموعة الضابطة باسـتخدام الباوربوينـت       

تــم تطبيــق االختبــار القبلــي قبــل وقــد ، )خرقبلــي وبعــدي ومتــأ(بياناتهــا علــى ثــالث اختبــارات 

أظهــرت نتــائج و.  والبعــدي بعــده مباشــرة والمؤجــل  لقيــاس مــستوى االحتفــاظ  ،التجريــب

المتوسط  التحصيل   لذوي  مجموعة الفرعية   ال خاصة   ،الدراسة تفوق المجموعة التجريبية   

نـــة  مقار، وفـــي مـــستوى احتفـــاظهم فيهـــا،فـــي زيـــادة معلومـــاتهم ومفـــاهيمهموالمتـــدني 

 . نفسهامجموعات الطالب الفرعية للمجموعة الضابطة

 إلـى استكــشاف الفـروق فـي اتجاهــات طـالب المرحلــة     ٢ (Kay) كــاي هـدفت دراسـة  و

 وتحــصيلهم فيمــا يخــتص باســتخدام أدوات الــتعلُّم المعتمــدة علــى  ،المتوســطة والثانويــة

 ، والعمـــر،الجـــنس(ثـــر المتغيـــرات أ عـــنوبحثـــت الدراســـة ). لكترونيـــةالمـــواد اإل(اإلنترنـــت 

                                     
1 Sek,  Lau, Basri, Hisham, Law & Pee, 2012 
2 Kay, 2012  
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. ) ومعـدل الـدرجات    ، ومـستوى االرتيـاح فـي المـادة        ،باستخدام الحاسوب  ومستوى االرتياح 

واستخدمت استبانة لقياس اتجاهات الطالب  نحو التعلُّم والتصميم واالنخـراط، وقارنـت             

ا  اعتمـادً  ؛هـم ئ للحكم على أدا   ؛ االختبار قبل التدريس وبعده    فيالدراسة بين نتائج الطالب     

ــ ــوم  عل ــوم األ (ى هــرم بل ــذكر ،ربعــةمــستويات بل ــق، والفهــم، وهــي الت ــل، والتطبي .   والتحلي

ــات    ــات اتجاهـ ــتالك الطالبـ ــة امـ ــائج الدارسـ ــواد اإل  إوأظهـــرت نتـ ــو المـ ــة نحـ ــة يجابيـ كترونيـ

كثــر ارتياحــا فــي  أى أعلــى مــن الطــالب، كمــا كانــت اتجاهــات الطــالب الــذي كــانوا    بمــستوً

وكــان . ثـر لمعــدل الــدرجات أي أعلــى، ولــم يظهــر أة اسـتخدام الحاســوب والمــواد المعرفيـ  

ا المــتالكهم مهــارات التنظــيم كبــر عمــرًلطــالب األا  أن بداللــة،كثــرأأداء الطــالب التعلمــي 

 ..الذاتي

 طريقة الدراسة وإجراءاتها
هدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر استخدام مـواد الـتعلُّم اإللكترونيـة  فـي تحـصيل                  

 ويتنـاول  .ساسي لمادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّميـة الـصفية      طالب الصف السادس األ   

ــا يتنـــاول األدوات          ــا، كمـ ــة اختيارهـ ــا وطريقـ ــة الدراســـة وتركيبهـ ــم عيِّنـ ــزء حجـ ــذا الجـ هـ

 .المستخدمة وخطوات االستراتيجية المقترحة

 عّيِنةُ الدراسة 
لمدرسـة ضـمن   وقـد اختيـرت ا    ،مدارس مدينة عمان  ا من   نة الدراسة قصديًّ  يرت عيِّ اختِ

تنفيــذ التطبيــق بــشكل فاعــل، نظــرًا لــصعوبة الوصــول لجميــع المــدارس،     معــايير تــسهل  

ــوفر المــواد االلكترونيــة           ــذ إجــراءات الدراســة، مثــل ت ــي تــسهل تنفي ــوفر االمكانــات الت وت

ــتعلم       ــوفر المعلـــم المـــدرب علـــى التعامـــل مـــع مـــصادر الـ واالتـــصال بـــشبكة االنترنـــت، وتـ

ــه   ــب سـ ــى جانـ ــي، إلـ ــة   االلكترونـ ــوات الدراسـ ــدقيق لخطـ ــذ الـ ــة التنفيـ ــوت . ولة متابعـ واحتـ

  وأربـع شـعبٍ    ، اإللكترونـي  غرف صـفية مجهـزة للـتعلم      المدرسة التجريبية  المختارة على      

) ٤٠-٣٠(للصف الـسادس األساسـي، وتـراوح عـدد الطـالب فـي كـل شـعبة بـين          ألقل  على ا 

 تم  ا طالبً ١٥٢طبيق الدراسة   ا، فكان العدد الكلي للطالب في الشعب األربع في بداية ت          طالبً
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ف عــدد أفــراد  ، ويالحــظ اخــتال تــوزيعهم بالطريقــة العــشوائية البــسيطة فــي أربــع شــعب   

 بسبب غياب بعـض الطـالب مـن    ،نة في مراحل متقدمة عن عددهم في بداية التطبيق     العيِّ

 .  أو عدم إجابتهم عن بعض فقرات األدوات،بعض الشعب الدراسية

 هاتصميم الدراسة ومنهجيَّتُ
ــو       ــا هـ ــر المـــستقل فيهـ ــة، والمتغيـ ــبه التجريبيـ ــذه الدراســـة مـــن الدراســـات شـ ــدُّ هـ تُعـ

اســــتراتيجية التــــدريس التجريبيــــة المقترحــــة   : اســــتراتيجية التــــدريس بمــــستويين همــــا 

ــتعلُّم اإللكترونيــة   ( . ، واســتراتيجية التــدريس التقليــدي )المرتكــزة علــى اســتخدام مــواد ال

ــران التابعــان همــا  صيل الطــالب، وإدراكهــم للبيئــة التعلُّميــة الــصفِّيَّة، وقــد تــمَّ    تحــ: والمتغيِّ

 .توزيع الشعب األربع عشوائيًّا على االستراتيجيتين

 لدراســــة أثــــر المتغيــــر المــــستقل    ANCOVAاســــتخدم تحليــــل التغــــايرُ األُحَــــادِي    

 فــي تحــصيل الطــالب بحــسب عالمــاتهم فــي االختبــار التحــصيلي،  ) اســتراتيجية التــدريس(

، كمـا  Covariateمتغيـرًا مـصاحبًا   عالماتهم في مادة العلوم للفصل الدراسـي األول   وعُدّت  

لدراســة أثــر المتغيِّــر المــستقل فــي إدراك  للمجموعــات المــستقلَّة،) ت(اسـتخدم اختبــار  

الطــالب للبئيــة التعلُّميــة الــصفِّيَّة حــسب عالمــاتهم علــى اســتبانة البيئــة التعلُّميــة البنائيــة      

 .يوضح التصميم العام للدراسة) ١(والجدول  .يةومقاييسها الفرع

 التصميم العام للدراسة): ١(الجدول 
 استراتيجية التدريس

 
 أداة الدراسة

 
 التدريس التقليدي

المرتكز على مواد التعلُّم التدريس 
 اإللكترونية

البيئة التعلُّمية استبانة 
 البنائية

 

- X1O2 - X2O2 

 O1X1O2 O1X2O2 ختبار التحصيليالا

X1:  التدريس التقليدي 

X2 :  المرتكز على مواد التعلُّم اإللكترونيةالتدريس. 
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O1:  عالمات الطالب في الفصل الدراسي األول. 

O2 :عالمات الطالب على استبانة البيئة التعلُّمية البنائية أو االختبار التحصيلي. 

 إعداد المادة التدريسية
 العلوم للصف السادس؛ لتقـصِّي أثـر اسـتخدام    اختار الباحثان وحدة الضوء من كتاب     

: مــواد الــتعلُّم اإللكترونيــة فــي التحــصيل، وتــضمَّنت الوحــدة المختــارة الموضــوعات التاليــة    

، المـــرآة المقعـــرة، المـــرآة المحدبـــة، المـــرآة المـــستوية، انعكـــاس الـــضوء، انتـــشار الـــضوء

 مــن مــواد الــتعلُّم واســتخدمت فــي التــدريس ثــالث مجموعــاتٍ . المنــشور، انكــسار الــضوء

: علــى اإلنترنــت ومنهــا اإللكترونيــة؛ األولــى مــستقلة جــاهزة نفَّــذها الطــالب فــي مجموعــات 

ذا  إمــاذا يحــدث للــضوء ، ولــى آخــرإانتقــال الــضوء مــن وســط شــفاف   ، ومــاذا يحــدث للــضوء 

قانونــــا ، واالنعكــــاس، واالنعكــــاس المنــــتظم و غيــــر المنــــتظم،  مــــاســــقط علــــى جــــسمٍ

؛ والمجموعــة الثانيــة  لــهانكــسار الــضوء وتحلُّ ، والمحدبــةو ،المقعــرةالمــرآة ، واالنعكــاس

 افتراضــي، وقــد قــام الطــالب بإعــداد أنــشطة إلكترونيــة إضــافية باختيــار أدوات مــن     مختبــر

تطبيق المعرفة، بحيث يختار الطالب المرآةَ مثلًا والـستار ومـصدر الـضوء،          (شريط أيقونات   

الثـة لقطـات فيـديو لتطبيقـات مختلفـة علـى موضـوع              ، والث )ويحدد البعُد ويالحظ نتـائج ذلـك      

ــارة   ــضوء(الوحــدة المخت ــشاطًا اســتهالليًّا، كمــا      ) ال ــم مقدمــةً أو ن والتــي اســتخدمها المعل

اســــتخدم المعلــــم برمجيــــات محوســــبة وأدوات تكنولوجيــــة متنوعــــة تُــــسهِّل وتّفعِّــــل  

الداتاشـــو برمجيـــة معـــالج النـــصوص و (اســـتخدام المـــواد اإللكترونيـــة فـــي التـــدريس مثـــل  

 ).والحواسيب ومشغِّالت الفالشات والفيديو المختلفة

 تطوير الوحدة المختارة لتدريسها باستخدام موادِّ التعلُّم اإللكترونيـة وذلـك            وقد تمَّ 

، وبطريقـة تتوافـق مـع       )الموضـحة الحقًـا   (باالعتماد على خطـوات االسـتراتيجية المقترحـة         

وأُعِـدَّ دليـل للمعلـم      . حـصص واألنـشطة ووقتهـا     توزيع المنهاج الدراسـي، مـن حيـثُ عـددُ ال          

لتحقيق هذا الغرض، وقد احتوى على موضوعات الدروس والمـواد التعلُّميـة المرتبطـة بهـا،             

إضــافة إلــى إرشــادات حــول طرائــق اســتخدامها بحيــث يزيــد المعلــم مــن دور الطالــب فــي      
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ــا ت     ــة، بحـــسب مـ ــات النظريـــة البنائيـ ــتعلُّم؛ ليقتـــرب مـــن افتراضـ ــة الـ ــوات  عمليـ ــه خطـ عرضـ

ــذة ــتراتيجية المنفـ ــينَ،    . االسـ ــة مـــن المحكِّمِـ ــدقه، عُـــرض علـــى مجموعـ وللتحقـــق مـــن صـ

باإلضافة إلى المعلم المشارك في الدراسة؛ حيـث أوردوا بعـض المالحظـات التـي تركـزت                  

في مجملها حول إمكانـات المدرسـة والمنهـاج المدرسـي، والتوافـق بـين الـدليل والكتـاب                   

دد الحـصص مـع مفـاهيم الوحـدة وطرائـق التقـويم، ثـم عُـدِّل             المدرسي، وعـدم تناسـب عـ      

 .الدليل بحسب المالحظات واإلرشادات

 أدوات الدراسة 
االختبـار التحـصيلي لدراسـة األثـر فـي التحـصيل            : استخدمت الدراسـة أداتـين بحثيَّتـين      

ــة    ــة البنائيــ ــة التعلُّميــ ــتبانة البيئــ ــي، واســ  Constructivist Learning (CLES) العلمــ

Environment Surveyالتعلُّمية الصفية ؛لدراسة األثر في إدراك الطالب للبيئة  . 

ــار التحــصيلي  ــارٍ لقيــاس مــستوى تحــصيل الطــالب فــي وحــدة        :االختب ــمَّ إعــداد اختب  ت

فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، وتنوعـت االسـئلة فـي االختبـار                 ) ٢٠(الضوء، وتكَّون من    

 التـذكر والـذي تركـز عليـه منـاهج العلـوم، بـل توزَّعـت              ولم تقتصر على المجال األدنى، وهـو      

ــة   ــة التاليـ ــستويات المعرفيـ ــشمل المـ ــشمل     :لتـ ــا، وتـ ــستويات العُليـ ــم والمـ ــذكر والفهـ التـ

 .يوضح ذلك) ٢(التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، وجدول المواصفات 

 جدول المواصفات لالختبار التحصيلي): ٢(الجدول 

 ت المعرفةمستويا الحصص

 الموضوعات
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وقـــد تـــمَّ التحقـــق مـــن صـــدق المحتـــوى لالختبـــار، وذلـــك بعرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن   

المحكِّمــــين وعــــددهم ثمانيــــة، وتعــــديل بعــــض فقراتــــه بحــــسبِ المالحظــــات الــــواردة،   

؛لحساب معامل ثبات االختبار بعـد تطبيقـه   )   (SPSSليل اإلحصائيواستخدم برنامج التح

، كمـا حـسب     )٠٫٨٦(على شُعبةٍ صفِّيَّة خارج عيِّنـة الدراسـة، فوجـد معامـل كرونبـاخ ألفـا                 

التي لهـا معامـل تمييـز أو صـعوبة           الفقرات تِبدلَاستُمعامل الصعوبة والتمييز لكل فقرة، و     
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، إذا اختـار اإلجابـة الـصحيحة،    )١(لـب بإعطائـه العالمـة    وصُـحِّحتْ إجابـة الطا   . سالب أو صفر  

 ).٢٠(و ) ٠(وعليه تراوحت عالمات الطالب بين . إذا اختار اإلجابة الخاطئة) ٠(والعالمة 

، ١ استخدمت الدراسة الحالية األداة التي طوَّرها اليتيم :استبانة البيئة التعلُّمية البنائية

 موزعـــة علـــى أربعـــة مقـــاييس فرعيـــة  ٢٣ فقراتهـــا ، وعـــدد)٠٫٨٧(بمعامـــل كرونبـــاخ ألفـــا 

  Personal Relevanceالمالءمـة الشخـصية  : شـملت جوانـب البيئـة التعلُّميـة البنائيـة، وهـي      

، وتفـــاوض )وتقـــيس مـــدى ربـــط العلـــم بخبـــرات الطـــالب التـــي مـــصدرها خـــارج المدرســـة  (

جديــدة أو يقــيس مــدى تــوافر الفــرص لتوضــيح األفكــار ال   ( Student Negotiationالطــالب

تبريرها، باإلضافة إلى االستماع إلى أفكـار الطـالب اآلخـرين، وتأمُّلِهـا، والحكـم علـى درجـة                   

يقــيس مــدى إشــراك الطــالب فــي ضــبط   ( Shared Control، والــضبط المــشترك)صــحَّتها

البيئة التعلُّمية وتنظيمها، بما فيهـا تـصميم أنـشطتهم التعلُّميـة وإدارتهـا، واختيـار معـايير                 

يقــيس الدرجـة التــي يـشعر عنــدها    ( Critical Voice، والــصوت الناقـد  )يم وتطبيقهـا التقـو 

ــه         ــوُفر لهــم القــدرة علــى مناقــشة المعلــم فــي خطت ــمَّمَ لي الطــالب أن الجــوَّ االجتمــاعي صُ

ــائق يُمكـــن أن يُعَّطـــل تعلُّمَهُـــم     ــامهم بـــأي عـ ــروا عـــن اهتمـ  ).وطريقـــة تدريـــسه، وأن يُعبِّـ

، )١٢(وبعــضها ســلبي وعــدده ) ١١(راتٍ بعــضها إيجــابي وعــدده واشــتملت االســتبانة علــى فقــ

موافـق، متـردد،    : واستجاب الطالب لكل فقرة بإبداء رأيهـم علـى سُـلَّم مـن ثـالث درجـات                

إذا اختـاروا   ) ٣(وصُححت إجـابتهم علـى الفقـرة اإليجابيـة بإعطـائهم العالمـة              . غير موافق 

، "غيــر موافــق "إذا اختــاروا ) ١(، والعالمــة "متــردد"إذا اختــاروا ) ٢(، والعالمــة "موافــق"إجابــة 

إذا كانـت اإلجابـة     ) ١(وعكس تصحيح اإلجابة إذا كانت الفقرة سـلبية، فأعطيـت العالمـة             

وعليـــه تراوحـــت عالمـــات الطـــالب علـــى  ". غيـــر موافـــق"إذا كانـــت ) ٣(، والعالمـــة "موافـــق"

ــة   ــتبانة كاملـ ــين   )٦٩-٢٣(االسـ ــة بـ ــاييس الفرعيـ ــى المقـ ــ) ١٥-٥(، وعلـ ــة لمقيـ اس المالءمـ

والعالمـة األعلـى تـدل علـى درجـةٍ أعلـى            . لباقي المقـاييس الفرعيـة    ) ١٨-٦(الشخصية وبين   

 .من السِّمة

                                     
  ٢٠٠٩اليتيم ، -١
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 إجراءات الدراسة
ــوَّ • ــاحث ن فريـــق العمـــل المنفِّـــ تكـ ــة مـــن البـ ــذ  ذ للدراسـ ــصائي ين والمعلـــم المنفـ وأخـ

وذلــك بحكــم  علــى الدراســة  الحاســوب، وأشــرف أحــد البــاحثين بــشكل مباشــر    
ــاره  ابقًاعملـــه ســـ ــابع المعلمـــين فـــي المدرســـة  شـــراف تربـــوي إأخـــصائي وباعتبـ يتـ
مـــن ن فـــي المدرســـة المختـــارة و بـــاقي أفـــراد الفريـــق المتواجـــد وتكـــون,المختـــارة
ــم ــدريس  المعل ــة الت ــة     المنفــذ لعملي ــالخبرة والكفــاءة العلمي ــز ب ، وأخــصائي والمتمي

 فـي  تكنولوجيـة  المسؤول عن الجانب التكنولوجي واسـتخدام المـواد ال       الحاسوب
 .الصف اإللكتروني

ــدروس     • ــذ الـ ــادي لمخطـــط تنفيـ ــداد دليـــل استرشـ  بحـــسب  عمـــل الفريـــق علـــى إعـ
 وطرائــــق اإللكترونيــــة ســــماء المــــوادِّأ واشــــتمل علــــى االســــتراتيجية المقترحــــة،

 .استخدامها وأمثلة لدروس في الوحدة المختارة

 أو جماعـات  ىراد فـُ لم مع فريق الع المباشرذها الباحثعقدت لقاءات متواصلة نفَّ  •
 علــى مناقــشة الجانــب النظــري والخلفيــة   اللقــاءات اشــتملت،طيلــة تنفيــذ الدراســة

متابعـة  وستراتيجيات المقترحـة،  ة على اال  ينت فترات تدريب  النظرية للدراسة، وتضمَّ  
جـراءات الدراسـة وتقـديم المـشورة والمـساعدة للمعلـم المنفـذ              إ لتنفيـذ    مستمرة

 وتقـديم   ،ط لـه  حول مـدى تنفيـذ المعلـم لمـا هـو مخطَّـ             وإجراء نقاش بعد كل درس    
حـسب االسـتراتيجية المقترحـة، كمـا قـام أخـصائي       باإلرشـادات لتطـوير التـدريس    

 إضـــافة إلـــى تنظـــيم الجانـــب ، بتـــدريب المعلـــم ومتابعـــة اســـتخدامه لهـــاالحاســـوب
 .التكنولوجي في عملية التدريس

حـضر  وم،  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩دراسـي   طبقت الدراسة فـي الفـصل الدراسـي الثـاني للعـام ال             •
مراجعــة الحــصة ل كــل زيــارة نقــاش  أعــضاء الفريــق بعــض الحــصص المنفــذة، وتــال  

 أثنـاء كانـت التغذيـة الراجعـة مباشـرة         والمنفذة مع المعلم وتقديم تغذية راجعـة،        
 إلبقــاء ا حيــث كــان التقــويم مــستمرًّ ،الزيــارات الــصفية إضــافة إلــى النقــاش البعــدي  

 . اسبقًة مُالعمل ضمن الخطة المعد
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 التحـصيلي   االختبـار جمعت البيانات باستخدام أدوات الدراسـة التـي اشـتملت علـى              •

 SPSS نظــام المعالجــة اإلحــصائية مَخدِاســتُقــد ، وواســتبانة البيئــة التعلُّميــة البنائيــة

 .يِّللتحليل اإلحصائي الكمِّ

 الخطوط العريضة الستراتيجية التدريس المنفذة 
موعــة الــضابطة التــي تعلَّــم طلَّابُهــا بالطريقــة التقليديــة علــى التــدريس فــي المجاعتمــد 

محاضرة المعلم ونقاشه واستخدامه السبورة للرسم والتوضيح، أما المجموعة التجريبية      

ــذي اقترحــة         ــا باالســتراتيجية المقترحــة المرتكــزة علــى اإلطــار العــام ال ــم طلَّابُه فقــد تعلَّ

ــتعلُّم اإللتــصميم  ١ (Brandon)برانــدون  ــز فيــه علــى      ال ــم بنائيــة، وركَّ لكترونــي فــي بيئــة تعلُّ

 ،Learning Activeشط  التعلُّم النَّأوَّلُها، أركان  الذي يتكَّون من خمسةمعنىال يذالتعلُّم 

 عن نتائجها، وثانيهـا  اويكون مسؤولً ،   في معالجة ذهنية للمعلومات    الطالبحيث ينشغل   

المعلومــات الــسابقة ب األفكــار الجديــدة طالــبالحيــث يــربط الــتعلُّم،  Constructiveة بنائيــ

أن  بنـشاط ورغبـة   الطالـب حيـث يحـاول   الـتعلُّم،   Intentionalة  وثالثها قـصدي ،لبناء المعاني 

المهمات حيث ترتكز   ،   المعنى ي التعلُّم ذ  Authentic ورابعها أصالة    ، معرفيةً اق أهدافً حقِّي

ــ حقيقــيٍّالتعلُّميــة علــى عــالمٍ التــشاركية  وآخرهــا الواقعيــة،ل الحالــة  أو علــى محاكــاة تمثِّ

Cooperative  ،    وتاليًـا الخطـوط العريـضة     تدعمـه التكنولوجيـا    الـذي  التعـاوني حيث النقـاش ،

ــة      ــبة المدعمــ ــة والبرمجيــــات المحوســ ــواد اإللكترونيــ ــتراتيجية متــــضمَّنة المــ ــذه االســ لهــ

ساسـية فـي    الستخدامها، حيث يمكن مالحظة وجـود المـواد اإللكترونيـة فـي األمـاكن األ              

 :الدرس كالبداية والعرض والخاتمة

مـادة إلكترونيـة كالفيـديو أو    (يمهد المعلم بمقدمة مناسـبة تجـذب انتبـاه الطـالب          .١

 .، يلي ذلك نقاش يربط معلومات الطالب السابقة بموضوع الدرس)الفالش

 التعليــق دون الطــالب جابــاتإ ستقبل، ويــفرضــية أو اساســيًأ اســؤالً المعلــم طــرحي .٢

 ).برمجية الباوربوينت( عليها

                                     
1   Brandon,  2004  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

مواد التعلُّم
 اإللكترونية

طرح سؤال 
 أساسي

أنشطة إلكترونية 
 ونقاش    تعاوني

عرض المفاهيم
 وتصحيح الخطأ

التقييم
والواجب 

المنزلي 
 التطبيقي

التمهيد الشائق
للمفهوم  والمعرفة 

 السابقة

ــة      .٣ ــة المرتبطـ ــواد اإللكترونيـ ــوى المـ ــة محتـ ــات تعاونيـ يـــدرس الطـــالب فـــي مجموعـ
؛لإلجابة عن السؤال األساسي، االستعانة بورقة      ) فالش أو فيديو  (بموضوع الدرس   

 .عمل أعدَّها المعلِّمُ مسبقًا تحوي تطبيقات حياتيةً مختلفةً من العالم الحقيقي

، ويــدير المعلِّــم نقاشًــا يطــرح فيــه )برمجيــة الباوربوينــت (يعــرض الطــالب نتــائجهم .٤
أسئلة متنوعة عن المعلومات الواردة في مواد التعلُّم اإللكترونية، ويتلقَّـى إجابـات      
ــة عـــن الـــسؤال       ــة التـــي تمثـــل اإلجابـ ــاهيم الدراسـ ــى مفـ الطـــالب ليـــصل معهـــم إلـ

 .األساسي، ويصحح أية مفاهيم خاطئة لديهم

برنـامج إعـداد االختبـارات اإللكترونيـة أو فـالش أو           (ا ختاميًّـا للـدرس      يطبِّق الطـالب تقييمـ     .٥
 . ،  ثم يطرحون سؤالًا أو وظيفة بيتيَّةً كامتداد للدرس)برمجية معالج النصوص

ــسابقة بـــشكل متعاقـــب     .٦ ــوات الـ ــرَّر الخطـ ــن أن تتكـ ــي دورات (يمكـ ،بحـــسب )فـ
المدروسـة، وتاليًـا   المعلومات الواردة في الدرس وبحـسب عـدد المـواد اإللكترونيـة            

 .مخطط توضيحي لالستراتيجية المنفذة

 

 
 
 
 
 
 



 

 
١٧٤

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 نتائج الدراسة ومناقشتها
مــا أثــر اســـتخدام مــواد الـــتعلُّم     :أن تجيـــب عــن الــسؤالين التـــاليين  الدراســة  حاولــت  

اإللكترونية في تحصيل الطـالب؟ ومـا أثـر اسـتخدام مـواد الـتعلُّم اإللكترونيـة فـي إدراك الطـالب                     

  : وفيما يلي عرضٌ للنتائج، بحسب أسئلة الدراسة السابقة الذكرلُّمية الصفية؟للبيئة التع

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 مقارنة االستراتيجَّيتين من حيث أثرهما في تحصيل الطالب

ــطات الحــسابية لعالمــات الطــالب   ) ١(والــشكل ) ٣(يقــارن الجــدول   علــى بــين المتوسِّ

 .استراتيجية التدريس المقترحة ارتفاع متوسط مجموعة ، ويظهر التحصيلياالختبار

عالمات مبحث العلوم على  ل المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط): ٣(الجدول 

 .نالستراتيجيتي في كال اختبار التحصيلياال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي استراتيجية التدريس

 ٥٬٠٨ ١٩٬٢٧ االستراتيجية المقترحة

 ٤٬٢٣ ١٥٬٨٤ تراتيجية التقليديةسالا

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

وللمقارنة بين أثر استراتيجيتي التدريس في التحصيل؛ أٌجـري تحليـل التغـايُر األُحـادي               

لعالمات طالب االستراتيجيتين على اإلختبار التحصيلي باعتبار عالمات العلوم فـي الفـصل      

يــل، ويظهــر وجــود فــروق يبــين نتــائج التحل) ٤(والجــدول . الدراســي األول كمتغيــرًا مــصاحبًا

 = αذات داللة إحصائية في تحـصيل الطـالب بـين مجمـوعتي التـدريس عنـد مـستوى الداللـة            

٠٬٠٥ . 

 نتائج تحليل التغايرُ األُحادي لعالمات): ٤(الجدول 

 طالب مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي

 مصدر التغاير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  فقيمة

مستوى 

 الداللة

الفصل عالمات 

 السابق
٠٬٠ ٦٣٬٥٩٣ ٩٨٦٬٥٠٢ ١ ٩٨٦٬٥٠٢ 

استراتيجية 

 التدريس
٠٬٠ ١٧٬٠٩٣ ٢٦٥٬١٦٨ ١ ٢٦٥٬١٦٨ 

   ١٥٬٥١٣ ١٥٠ ٢٣٢٦٬٩٢٤ الخطأ

المجموع 

 المعدل
١٥٢ ٣٧٦٣٬٠٥٩    

 الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال 
دراك الطــالب للبيئــة التعلُّميــة مقارنــة اســتراتيجيتي التــدريس،من حيــث أثرهمــا فــي إ

 الصفية

المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري لمجمـوعتي        ) ٢(والشكل  ) ٥( الجدول   يمثل

 .الدراسة على استبانة البيئة التعلُّمية البنائية، ويظهران تقاربًا فيهما

 لعالمـــات) ت(اختبـــار  نتـــائجالمتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعيـــاري و: ٥ الجـــدول

 .البنائية التعلُّمية البيئة استبانة على لمجموعتينا طالب



 

 
١٧٦

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

المحسو

 بة

مستوى 

 الداللة

االستراتيجية 

 المقترحة
٥٬١٣١ ٤٦٬٣٦ ٦٩ 

ستراتيجية اال

 التقليدية
٥٬٩٧٣ ٤٧٬٥٠ ٧٠ 

٠٬٢٣١ ١٬٢٠٤- ١٣٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقارنــــان بــــين المتوســــطات الحــــسابية الســــتراتيجيَّتي  ) ٣(والــــشكل ) ٦(والجــــدول 

التــدريس المقترحــة والتقليديــة فــي المقــاييس الفرعيــة الســتبانة البيئــة التعلُّميــة البنائيــة،     

 .ويظهران تقارب المتوسطات عدا المالءمة الشخصية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 المتوسطات الحسابية لمجموعتي): ٦(الجدول 

 لمقاييس الفرعية الستبانة البيئة التعلُّمية البنائيةالتدريس في ا

 االستراتيجية التقليدية االستراتيجية المقترحة المقياس الفرعي

 ١٢٬٣١ ١١٬٢٦ @@المالءمة الشخصية

 ١٢٬٦٩ ١٢٬٧٢ الصوت الناقد

 ١٢٬٤٧ ١٢٬٦٢ الضبط المشترك

 ١٢٬٠٩ ١١٬٦٤ تفاوض الطالب

 .كباقي المقاييس األخرى) ١٨(بح من  تم تعديل المتوسط الحسابي؛ ليص@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمجموعــــات المــــستقلَّة ؛لدراســــة داللــــة الفــــروق بــــين  ) ت(وقــــد اســــتخدم اختبــــار 

ــة       ــة البنائي ــة التعلُّمي ــة الســتبانة البيئ وفيمــا يتعلــق  . االســتراتيجيتين فــي المقــاييس الفرعي

، فإنـه توجـد فـروق       )٧(، وكما يظهر الجدول     )المالءمة الشخصية (بالمقياس الفرعي األول    

 .  بين االستراتيجيتين٠٬٠٥ = αذات داللة إحصائية عند مستـــــــــوى الداللة 



 

 
١٧٨

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 طالب لعالمات) ت(اختبار  نتائجالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و: ٧ الجدول

 المالءمة (البنائية التعلُّمية البيئة الستبانة األول الفرعي المقياس في المجموعتين

 .)صيةالشخ

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

االستراتيجية 

 المقترحة
١٬٨٢ ٩٬٣٨ ٦٩ 

االستراتيجية 

 التقليدية
١٬٩١ ١٠٬٢٦ ٧٠ 

٠٬٠٠٦ ٢٬٧٨٥- ١٣٧ 

ــدريس با  ) ٤(والــشكل ) ٧(والجــدول  ــى   يظهــران تفــوق الت ــة عل الســتراتيجية التقليدي

 .االستراتيجية المقترحة  في المقياس نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

، فإنـه ال   )٨(، وكما يظهر الجدول     )الصوت الناقد (وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الثاني      

 .  بين االستراتيجيتين٠٬٠٥ = αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 لعالمــات) ت(اختبــار  نتــائجراف المعيــاري والمتوســط الحــسابي واالنحــ:)٨ (الجــدول

الـصوت  ( البنائيـة  التعلُّميـة  البيئـة  السـتبانة الثـاني    الفرعـي  المقيـاس  في المجموعتين طالب

 ).الناقد

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

االستراتيجية 

 المقترحة
١٬٩٩١٧٨ ١٢٬٧٢٤٦ ٦٩ 

ستراتيجية اال

 التقليدية
٢٬٢٢٣٣٥ ١٢٬٦٨٥٧ ٧٠ 

٠٬٩١٤ ٠٬١٠٩ ١٣٧ 

، )٩(،  وكمـا يظهـر الجـدول         )الضبط المـشترك  (وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الثالث      

 .  بين االستراتيجيتين٠٫٠٥ = αفإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 طالب لعالمات) ت(اختبار  نتائج الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط:)٩ (الجدول

الضبط ( البنائية التعلُّمية البيئة الستبانةالثالث  الفرعي المقياس في المجموعتين

 ).المشترك

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

جية االستراتي

 المقترحة
٢٬٠٦٥٨٤ ١٢٬٦٢٣٢ ٦٩ 

ستراتيجية اال

 التقليدية
٢٬٠٨٣٢١ ١٢٬٤٧١٤ ٧٠ 

٠٬٦٦٧ ٠٬٤٣١ ١٣٧ 



 

 
١٨٠

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

، )١٠(، وكمــا يظهــر الجــدول )تفــاوض الطــالب(وفيمــا يتعلــق بالمقيــاس الفرعــي الرابــع 

 .  بين االستراتيجيتين٠٬٠٥ = αفإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 لعالمــات) ت(اختبــار  نتــائجالمتوســط الحــسابي واالنحــراف المعيــاري و:)١٠ (دولالجــ

تفـاوض  (الرابـع السـتبانة البيئـة التعلُّميـة البنائيـة            الفرعي المقياس في المجموعتين طالب

 ).الطالب

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

المحسو

 بة

مستوى 

 اللةالد

االستراتيجية 

 المقترحة
١١٬٦٣٧٧ ١١٬٦٣٧٧ ٦٩ 

ستراتيجية اال

 التقليدية
١٢٬٠٨٥٧ ١٢٬٠٨٥٧ ٧٠ 

٠٬٢٦١ ١٬١٢٩- ١٣٧ 

  النتائجمناقشة
 توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة فـي ضـوء أسـئلتها        يالتـ  النتائج هذا الفصل مناقشة   يتناول

ة فــي تحــصيل طــالب الــصف  بحــث أثــر اســتخدام مــواد الــتعلُّم اإللكترونيــ التــي هــدفت إلــى 

وسـيتم مناقـشة   السادس األساسي وإدراكاهم للبيئة التعلُّمية الـصفيَّة فـي مـادة العلـوم،            

  . ترتيبها في فصل النتائجبحسبنتائج األسئلة 

 = α وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                ت نتائج هذه الدراسة   ظهرأ

اسـتراتيجية   ي، وتفوقـت  تحـصيل لـى االختبـار ال    ع التـدريس    تيمجمـوع متوسِّـطي   بين  ،  ٠٬٠٥

  وهذا يدل على وجود تأثير إيجابي لالسـتراتيجية فـي تحـصيل الطـالب،              .التدريس المقترحة 

ارتفــــاع   ردُّويمكــــن،  2 ١وتتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع دراســــات عديــــدة فــــي نفــــس المجــــال   

                                     
 ٢٠٠٩ الجراح وحمزة، ؛٢٠٠٦ ، وزمالؤهأبو لوم -١

Dwyer & Lopez,2001; Akpan, 20022 Ryan, 2001;    



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 الطـالب علـى   جعهـا تـش   إلـى أن  بالتقليديـة مقارنة  المقترحة،   المتوسطات في االستراتيجية  

 المعلـم، كمـا    مـن  ةً جاهز يهاتلقِّوعدم  أثناء استخدامهم المواد االلكترونية،     لمعاني  ابناء  

 أكثـر   وبطريقـة م للـتعلُّ تهموتزيـد مـن دافعيـ   األفكـار،   وتبـادل  للحـوار  أكبر ا فرصً  لهم توفر

ــ أهميتــه ؤكــد ي الفهــم الحــديث للــتعلُّم اإللكترونــي  أنوال شــك . ا مــن فرضــيات البنائيــةقربً

وفر إضافة إلى كثرة أدوات التعلُّم اإللكتروني وسعة انتشار المواد اإللكترونية التي تـ     هذه،

 روبـن وليـزل   ةدراسـ مـا ورد فـي     وتتفـق أيـضًا مـع      ،الفرص للطالب لتطبيـق المعرفـة العلميـة       

(Robin & Liesel) فـي  اإللكترونيـة من استخدام المـواد  دراسته  استفادة ثلثي طالب في ١ 

 .دريسالت

مجمـــوعتي  يطَمتوسِّـــالمقارنـــة بـــين  أظهـــرتوبالنـــسبة للمتغيـــر التـــابع الثـــاني، فقـــد 

 الـصفية   داللة إحصائية في إدراك الطـالب للبيئـة التعلُّميـة          ذات عدم وجود فروق     التدريس،

عـدم تطبيـق المعلـم فـروض النظريـة البنائيـة        إلـى  ذلـك  ردُّيمكـن  و .علـى االسـتبانة كاملـة   

جموعــة التجريبيــة، وذلــك لوجــود معوقــات عديــدة؛ كعــدم كفايــة    بــشكل كــافٍ فــي الم 

تدريبة، أو نقص المصادر المتوافرة، أو لتركيزه على تغطية المـادة الدراسـية فقـط، بهـدف              

رفع تحصيل الطالب فقط، من دون اكتراث بتطوير جوانب البيئـة التعلُّميـة لـضيق الوقـت،       

 بعـض الدراسـات  وهـذا يتفـق مـع تأكيـد         .وحاجة ذلك إلى جهد إضافي أو لممانعـة الطـالب         

 علـى   والبـاحثين  هو مساعدة التربـويين      ،مية البنائية  هدف استخدام استبانة البيئة التعلُّ     أن

 ، فقـد تبـدو البنائيـة بـسيطة مـن       ٢   علـى المنحـى البنـائي   قياس مدى اشتمال الـتعلُّم الـصفيِّ  

ات أثنــاء محــاولتهم بنــاء بيئــة الناحيــة النظريــة، إال أن كثيــرًا مــن المعلمــين يواجهــون عقبــ

 ؛ فعنــدما يحــاول المعلــم  4  .(.Haney et al) ويؤكــد ذلــك هــاني وزمــالؤه  . ٣صــفية بنائيــة 

                                     
1 Robin & Liesel, 2007 
2   Aldridge, Fraser, & Taylor, 2000; Bonnie Day, 2001  
3 Mckeown &  Beck, 1999 
4 Haney et al., 2003  
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ــدريس           ــى طريقــة الت ــه الطــالب للعــودة إل ــحُّ علي ــائي فــي تدريــسه، يُل اســتخدام المنحــى البن

ة لكثير من   ويؤكد بروك مواجهة البنائي   .  التي تتماشى مع معتقداتهم المتجذِّرة     ةالتقليدي

التحديات التي قد تقلِّل من أثرهـا؛ ففـي التـسابق مـن أجـل التجهيـز للحـصول علـى درجـات                     

، كمـا  ١عالية في االختبارات التقييمية، ينفِّذ الطالب أنشطةً كثيرةً ال تعزِّز التعلُّم ذا المعنى       

 تـدريس  تصاعدًا للنقاش حول اسـتخدام البنائيـة فـي   ٢ (.Harding et al)يرى هاردنغ وزميله

  والبيـــــداغوجي  Epistemologicalاإلبيـــــستمولوجي : العلـــــوم وعلـــــى المـــــستويين

.Pedagogical   عدم قد يشير عدم وجود فروق بين االستراتيجيتين إلى          , ومن جهة أخرى 

 فــي وتــستخدم ؛ فــي إدراك الطــالب للبيئــة التعلُّميــةاســتراتيجية التــدريس المقترحــة تــأثير

 يتوافـق مـع دراسـة       وهـذا  ،ثـر األلبيئة التعلُّميـة البنائيـة فـي تقيـيم          هذه الحالة نتائج استبانة ا    

 . في التعليمالبنائيةاالستراتيجيات أثر  إلى فحص ةدفاه، ال٣(.Hand et al) هاند وزمالئه

 نتـائج الدراسـة   فـإن    الستبانة البيئة التعلُّميـة البنائيـة،        ةس الفرعي ييا يتعلق بالمق  وفيما

اســـتراتيجيتي التـــدريس فـــي المقيـــاس اللـــة إحـــصائية بـــين  فـــروق ذات دوجـــودإلـــى  تـــشير

 دراك طــــالب إف خــــتال الــــذي يــــشير إلــــى ا   ، )مــــة الشخــــصية  ئالمال (فقــــط  األولالفرعــــي  

وتتفـق  . المدرسـة لدور المعلم في ربط العلم بخبراتهم التي مـصدرها خـارج           المجموعتين  

العامــل وعدتــه  ، أكــدت أهميــة هــذا المقيــاس التــي ٤ (Cho) تــشوهــذه النتيجــة مــع دراســة  

 التربــــوي لتــــدريس العلــــوم، حيــــث يجعــــل المعلــــم اإلصــــالح لنجــــاح حركــــات تــــاحيالمف

 كــي الخــارجي داخــل الــصف تــتالءم مــع العــالم  الطــالبموضــوعات العلــوم التــي يدرســها  

كما تتفق هذه الدراسة مع دراسـة  . Learning for Understanding  التعلُّم للفهمواقيحقِّ

داللــة الفــروق بــين اســتراتيجيات الدراســة فــي هــذا المقيــاس الفرعــي  بالنــسبة إلــى ٥اليتــيم 

                                     
1 Brook & Brook, 1999 
2 Harding & Hare, 2000 
3 Hand, Treagust, & Vance, 1997 
4 Cho, 2002 

 ٢٠٠٩ اليتيم،  -٥
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ولعل تفوُّق التدريس باالستراتيجية التقليدية فـي هـذا المجـال          . فقط من االستبانة نفسها   

الفرعــي يــشير إلــى ضــعف اســتخدام المعلــم وســائل التكنولوجيــا الحديثــة لــربط خبــرات    

لمجموعــة التجريبيــة التــي درســت   حيــث تــستخدم فقــط فــي ا  (طالبــه بالعــالم الخــارجي،  

، الذي قد يعود إلى خلل فـي توزيـع الوقـت           )باالستراتيجية المرتكزة على المواد االلكترونية    

ومحدوديــة خبــرات المعلــم فــي اســتخدام التطبيقــات المحوسَــبة وتفعيلهــا، فــي حــين انــه 

كر الموقـف   وُجد وقتا كافيا لذلك في مجموعة التدريس التقليدي الـذي غالبًـا مـا يكـون بـذ                 

الحيـــاتي كالميـــا فقـــط، ويؤكـــد هـــذا افتـــراض حاجـــة المعلـــم إلـــى وقـــت إضـــافي لتـــشغيل  

البرمجيات المحوسبة، ولعرضه المتكرر لموادِّها رغبةً في إظهـار اسـتخدامه لهـا ولـو علـى                 

حساب بعض الجوانب األساسية األخرى في مراحل عملية التـدريس، كمـا تؤكـد أهميـة                

دام المواد اإللكترونيـة؛ لتحقـق الهـدف األساسـي منهـا وعـدم       احترافية المعلم في استخ 

التركيز فقط على رفع تحـصيل الطـالب المعرفـي، والـذي قـد ال يحقـق الـتعلُّم ذا المعنـى أو                       

 & (Cookك  مستوًى عاليًا من الفهم واالحتفاظ، ويتوافق هذا مع ما جاء به ريتـشي وكـو              

(Ritchie ــات أن معلِّ ١ ــد األبحـــاث والدراسـ ــنهم ال    بتأكيـ ــوذجيين مـ ــوم، حتـــى النمـ مـــي العلـ

، فيمــا يتعلــق بنقــد البنائيــة،    Tobinوالمتأمِّــل آراء تــوبن  . يُطبِّقــون البنائيــة بــشكل كامــل   

يالحظ أن اإلصالحات التي كانـت تنـادي بتغييـر دور المعلـم فـي تـدريس العلـوم لـم تـنجح،                       

ــة الت     ــية لعمليـ ــات األساسـ ــار المكونـ ــين االعتبـ ــذ بعـ ــي أن تأخـ ــة  وفـــشلت فـ ــي تربيـ ــر فـ غييـ

 . المعلمين وتدريبهم

، والـضبط المـشترك     الناقـد،  الـصوت  (األخـرى  يتعلق بالمقـاييس الفرعيـة الثالثـة         وفيما

، فقد أظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين              )الطالبوتفاوض  

  فـي  ممناقـشة المعلـ   ل للطـالب  االجتمـاعي     الجـوِّ  تـوفير  من حيث    المجموعتين،متوسطات  

ل  وفـــي تعبيـــرهم عـــن االهتمـــام بـــأي عـــائق يُمكـــن أن يُعطِّـــ  وطريقتهـــا،خطـــة التـــدريس 

 ضـبط البيئـة التعلُّميـة وتنظيمهـا، بمـا فيهـا تـصميم أنـشطتهم                 فـي  واشـتراكهم    مهمتعلُّ

                                     
1 , 1994 Cook  & Ritchie 



 

 
١٨٤

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 فـي  فر الفـرص لهـم  ا ومـن حيـث تـو   ، وإدارتهـا، واختيـار معـايير التقـويم وتطبيقهـا     التعلُّمية

 إلـى أفكـار   االسـتماع  الجديدة لزمالئهم في الـصف أو تبريرهـا، أو          بيئتهم لتوضيح أفكارهم  

عــدم تركيــز المعلــم علــى ولعــل . هاتِحَّهــا، والحكــم علــى درجــة صِــلِالطــالب اآلخــرين وتأمُّ

مبــادئ النظريــة البنائيــة فــي تدريــسه بالقــدر الكــافي، جعــل البيئــة التعلُّميــة فــي مجمــوعتي    

تـشو  يتوافـق ذلـك مـع نتـائج دراسـة           ت الثالثـة، و   الدراسة متقاربـة، خاصـة فـي هـذه المجـاال          

)Cho (الثالث داللة في الفروق بالنسبة إلى المقياس        ةَظهر أيَّ  لم تُ  التي ١)  الضبط المشترك( ،

 . في عدم داللة الفروق في المقاييس الفرعية الثالثة٢ودراسة اليتيم 

 الطــالب فــي إدراكاالســتراتيجيتين  وجــود فــروق بــين عــدميؤكــد ومــن جهــة أخــرى 

 مـن أنـه المعيقـات التـي     ٣ (Robin & Liesel)  الصفية ما جـاء بـه روبـن وليـزل    للبيئة التعلُّمية

 في البيئة الصفية بطرائـق فاعلـة وذات معنـى، قلـة     اتسبب التفاوت في تضمين التكنولوجي 

 االوقت ومحدودية المهـارات وضـعف اإلقبـال، وعـدم فهـم طريقـة اسـتخدام التكنولوجيـ            

 بعـض اسـتجابات الطـالب علـى     أن ٤ (.Aldridge et al) لـدريج وزمـالؤه  أيـرى  مـا  ك. بفاعليـة 

ــ      عمَّــبعيــدةًقــد تكــون   البيئــة اســتبانة ا يمكــن ا يجــري حقيقــة فــي الغرفــة الــصفية، وعمَّ

 يشير إلـى عـدم دقـة اسـتجاباتهم فـي بعـض              ؛ مما  المباشرة المالحظةمالحظته من خالل    

 قبـل تجريبهـا     الطـالب  استبانة قبلية عرضتها على      جنتائ ٥ (Norby) وتورد نوربي . المجاالت

 االسـتجابات  إلـى    حيـث تـشير    تعتمـد علـى فـروض النظريـة البنائيـة،            باستراتيجيةالتدريس  

 . الجديدة باالستراتيجيةاإليجابية العالية التي يمكن أن يظهروها قبل بدء الدراسة 

                                     
1  Cho, 2002 

   ٢٠٠٩ ،اليتيم-٢
3 Robin & Liesel, 2007 
4 Aldridge et al., 2000  
5 Norby, 2002 
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  واحــــدٍمٍيس معلِّــــا تــــدرا لــــذلك أيــــضًم تفــــسيرً العوامــــل التــــي يمكــــن أن تقــــدِّومــــن

 ا خطـرً هنالـك أن  ١ (Odom & Kelly)  يـرى الباحثـان أودوم وكيلـي   حيـث ، لالسـتراتيجيتين 

ولعــل عوامـل مثـل مــا يمتلكـه المعلـم مــن     . اسـتراتيجية دون غيرهـا  ز المعلـم إلــى  مـن تحيُّـ  

أثنـاء  فـي  رات تكون لديـه مـن تـصوُّ   ي والتعلم، أو ما التعليممعتقدات مسبقة حول عمليات   

 ا مــع نتــائج دراســة هانرهــان هــذا يتماشــى أيــضًو٣ ٢الجانــببــه عليهــا، يزيــد مــن أثــر هــذا  تدري

(Hanrahan) لهـا   قـد يكـون      البنائيـة التي أظهرت أن تنفيذ أنشطة تعتمد علـى فرضـيات           و ،٤

 . الستقاللية الطالباكافيًا  دعمًتوفر إذا لم يتم تنفيذها بطريقة كسياً،تأثيرها ع

 التوصيات
 :الدراسة ومناقشتها، توصي الدراسة باآلتي ضوء نتائج في

 تحـصيل زيادة مواد التعلُّم اإللكترونية  في التدريس ل استخدام تؤكد الدراسة على   •

 .الطالب

 بعــين االعتبــار عنــد إعــداد هــا بأخــذ نتائجالتربويــة الدراســة أصــحاب الــسلطة توصــي •

ــا  والمـــواد التعليميـــة، المنـــاهج ة تتعلـــق تؤكـــد أهميـــة تـــضمين المنـــاهج أنـــشط كمـ

 .باستخدام المواد التعلُّمية بطريقة نشطة بنائية

 بالـــشكل الـــصحيح، البنـــائي اســـتراتيجية التـــدريس الدراســـة أهميـــة تطبيـــق تؤكـــد •

ــدريب المكثَّـــ   ــضرورة التـ ــي بـ ــين والطـــالب وتوصـ ــي ؛ف للمعلمـ ــتخدام  تقِ يُكـ ــوا اسـ نـ

ــة، والع  المقترحـــة، االســـتراتيجية مـــل علـــى  وتؤكـــد علـــى االهتمـــام بالبيئـــة التعلُّميـ

 .اقترابها من البيئة البنائية وتهيئة الظروف للتأكد من توافرها

                                     
1 Odom & Kelly 1999 
2 Cook,1994  & Ritchie   
3 Mcrobbie & Tobin , 1997   
4 Hanrahan,1998 



 

 
١٨٦

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 هـــذه االســـتراتيجية فـــي موضـــوعات فاعليـــةباستقـــصاء توصـــي الدراســـة البـــاحثين  •

 .علمية ومستويات تعليمية أخرى

ــ الدراســة البــاحثين بــضرورة  توصــي • الــتعلُّم اإللكترونــي واقتــراح   فــي مجــال  عالتوسُّ

تؤكــد أن هــذا المنحــى يعــد بنتــائج إيجابيــة فــي مجــال    كمــا  و،بنائيــة جديــدة طرائــق

كمــا تؤكــد أهميــة اتــساع مجــال المتغيــرات  .  والدراســات التربويــةاألبحــاثتطــوير 

 . مثل التفكير العلمي؛ متغيرات أخرىتشمل بحيث ،المدروسة

 نوعية لجمع البيانات؛ كالمقابالت أدواتالحاجة إلى استخدام تؤكد الدراسة على     •

 مــن المالحظــات التــي كثيــر يــساعد علــى تفــسير األمــر الــذيحظــة المباشــرة، والمال

كمـا توصـي    . التعلُّميـة  مجال دراسة البيئة     في خاصة   ،ا أدوات البحث الكمية   هَرُهِظْتُ

 الدراســـات تطبيـــقباســـتخدام اســـتبانة البيئـــة التعلُّميـــة البنائيـــة ألغـــراض متابعـــة  

 .البنائية

 

@    @    @ 

 

 

 

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 المراجع
أثـر اسـتخدام    ). ٢٠٠٦. ( لوم، أمجـد محمـد وأبـو جـابر، ماجـد عبـد الكـريم وأحمـد، إيمـان محمـود                     أبو .١

.  الوسـائط المتعـددة فــي تـدريس اللغـة اإلنجليزيــة للـصف الثالـث األساســي علـى التحـصيل الدراســي        

 .  مملكة البحرينديسمبر، ٤ العدد ٧، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية

ــة   .٢ ــة حـــب      ). ٢٠٠٨(.بخـــش، هالـ ــائط المتعـــددة فـــي العلـــوم علـــى تنميـ ــائم علـــى الوسـ ــامج قـ ــر برنـ أثـ

، المجلــة )٨٦ (٢٢،  مــجالمجلــة التربويــة. االســتطالع واالبتكاريــة لــدى طــالب الــصف األول المتوســط 

 .التربوية،جامعة الكويت

 فـي أثر منهاج الرياضيات المحوسـب      ). ٢٠٠٩. (الجراح، عبد المهدي علي وحمزة، محمد عبد الوهاب        .٣

ــدارس اال     ــي المـ ــر فـ ــالب الـــصف العاشـ ــصيل طـ ــة تحـ ــشافية األردنيـ ــة   . ستكـ ــوم التربويـ ــة العلـ مجلـ

 .مملكة البحرين. ١ العدد ١٠، المجلد والنفسية

ــد   .٤ ــاعي، محمـ ــاني، رؤوفوالرصـ ــادري، ســـليمان  والعـ ــتخدام الوســـائط    ). ٢٠٠٨. (القـ ــة اسـ ــر طريقـ أثـ

، جامعـة  مجلـة كليـة التربيـة   .  الجامعيـة المتعددة في فهم المفاهيم الفيزيائية لـدى طـالب المرحلـة         

 .٢٥اإلمارات العربية المتحدة، السنة الثالثة والعشرون، العدد 

 فاعليــة برنــامج تعليمــي باســتخدام الوســائط     .)٢٠٠٩.( صــومان، أحمــد والهاشــمي، عبــد الــرحمن،    .٥

،  ربويــةالمجلــة التالمتعــددة فــي تنميــة مهــارات التحــدث لــدى طــالب المرحلــة األساســية فــي األردن،   

 .، جامعة الكويت)٩٣ (٢٤مج

م، والخارطـة   دورة الـتعلُّ  :  التـدريس البنـائيتين    استراتيجيتيأثر التكامل بين    ). ٢٠٠٩(. ، شريف اليتيم .٦

 العلـوم التربويـة  : مجلة جامعة الملك سـعود . دراك الطالب للبيئة التعلُّمية الصفية   إالمفاهيمية في   

 .د والعشرون، المجلد الواح)٣(والدراسات اإلسالمية 

 

@     @     @ 

  
 



 

 
١٨٨

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 االختبار التحصيلي): ١(الملحق 
 :عزيزي الطالب

اقرأ كـل سـؤال بـتمعُّن وضـع بجانـب رقـم الـسؤال فـي الجـدول المرفـق رمـز اإلجابـة                        

على رمز اإلجابة الخطـأ،  × تغيير اإلجابة، قم بوضع عالمة     وفي حالة رغبتك في     . الصحيحة

 . ثم ضع الرمز الجديد بجانبه

 : الحظ ما يلي

 . لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة 

 .استخدم جدول اإلجابات المرفق، وال تُجِب في ورقة األسئلة 

 ........................الشعبة: .........................المدرسة: ........................ االسم 

 . دقيقة٥٠: زمن االختبار 

 رمز اإلجابة رقم السؤال رمز اإلجابة رقم السؤال

١١   .١.   

١٢   .٢.   

١٣   .٣.   

١٤   .٤.   

١٥   .٥.   

١٦   .٦.   

١٧   .٧.   

١٨   .٨.   

١٩   .٩.   

٢٠   .١٠.   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٨٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 :يُسمَّى الضوء الصادر من مصباح يدوي في اتجاه معيَّنٍ .١

 .حزمةً ضوئيةً  -أ 

 .شعاعًا ضوئيًا  -ب 

 .خيطًا ضوئيًا  -ج 

 :لمضيئة كالقمر مثلًا عندمانرى األجسام غير ا .٢

 .تعكس الضوء الساقط عليها من الشمس إلى أعُيننا  -أ 

 .تصدر أعيننا ضوءًا عليها  -ب 

 .تصدر ضوءًا من نفسها فتسقط على أعيننا  -ج 

 

 : فإن) أ  ، ب( في الشكل التالي والذي يمثل مرآةً مستوية وشعاعين .٣

 

 

 

 

 

 

 .شعاع منعكس) ب(شعاع ساقط  و ) أ   (  -أ 

 .  شعاع ساقط) ب(منعكس و شعاع ) أ   (  -ب 

 .شعاع منكسر) ب(شعاع ساقط  و ) أ   (  -ج 

 : يتميز الضوء المنعكس عن المرآة المستوية بأنه .٤

 .منتظم ويكوِّن أخيلةً  -أ 

 .غير منتظم وال يكوِّن أخيلة  -ب 

 .غير منتظم ويكوِّن أخيلة  -ج 



 

 
١٩٠

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 :يتَّصف الخيال المتكوِّن في المرآة المستوية بأنه .٥

 .األسفلوهميٌّ معتدل و مقلوب إلى   -أ 

 .وهمي معتدل ومقلوب على جانبه  -ب 

 . حقيقي معتدل ومقلوب على جانبه  -ج 

 .٨ – ٦استخدم الشكل التالي في اإلجابة عن الفقرات من 

 

 

 

 

 

 

 : نوع المرآة المبيَّنة في الشكل هو .٦

   مستوية-ج    محدبة-ب   مقعرة -أ

 : صفات الخيال الذي يتكون على الستار هي .٧

  معتدل وحقيقي-ج  لوب ووهمّي مق-ب  مقلوب وحقيقي-أ

 : إذا قرَّبنا الجسم بشكل كبير من المرآة، فإن الخيال يصبح .٨

  . مصغرًا و معتدلًا و وهميًّأ  -أ 

 .مكبرًا و معتدلًا و وهميًّا  -ب 

 .مصغرًا و معتدلًا و حقيقيًّا  -ج 

المرآة التي تعكـس األشـعة الـساقطة عليهـا وتفرقهـا، بحيـث تتالقـى امتـدادات            .٩

 :في نقطة تقع خلفها هي مرآةاألشعة المنعكسة 

  مستوية-   ج    مقعرة-ب  محدبة  -أ 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 : الخيال المتكون على ستار لجسم موضوع أمام  مرآة محدبة يتميز بأنه .١٠

   .مصغر وحقيقيٌّ  -أ 

  .مكبر وحقيقيٌّ  -ب 

 .مصغر ووهميٌّ  -ج 

التغير المفاجئ لمسار الضوء عند انتقالـه بـين وسـطين شـفافين مختلفـين عنـد               .١١

 :ما يُسمَّىالسطح الفاصل بينه

   االنتشار-ج   انكسار الضوء-ب  انعكاس الضوء-أ

 

فــي حالــة كانـت الطباعــة غيــر   (١٤- ١٢ادرس الـشكل التــالي ثـم أجــب عــن األسـئلة     

هـو األحمـر، والـسفلي      ) ع(ملونة؛ الحظ أن اللون العُلويَّ في الشكل  المشار إليه بالحرف            

 )هو البنفسجي) س(المشار إليه بالحرف 

 

 

 

 

 

 

 

 :يعمل المنشور على .١٢

  تكوين أخيلة في الضوء-           ج   كسر الضوء-ب  عكس الضوء-أ

 :عدد انكسارات الضوء يساوي .١٣

 ٣ -           ج   ٢ -ب   ١ -أ

 : في الشكل السابق، اللَّون الذِي حرَفَهُ المنشور عن مساره بشكلٍ أكبر هو .١٤



 

 
١٩٢

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

  األصفر-ج    البنفسجي-       ب   األحمر-أ

 :  المستخدمة في الشكل المرفقالمرآة .١٥

   مرآة مقعرة-   ج    مرآة محدبة-ب  مرآة مستوية–أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المرآة المستخدمة في الشكل المرفق .١٦

   مرآة مقعرة-   ج    مرآة محدبة-ب   مرآة مستوية–أ

 

 

 

 

 

 

 

 : المرآة المستخدمة في الشكل المرفق .١٧

 مقعرة  مرآة -ج                مرآة محدبة-ب  مرآة مستوية– أ

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المرآة المستخدمة في الشكل المرفق .١٨

  مرآة مقعرة-ج    مرآة محدبة-ب  مرآة مستوية–أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نوع المرآة المستخدمة في البيروسكوب .١٩

   مرآة مقعرة-ج    مرآة محدبة-ب  مرآة مستوية–أ



 

 
١٩٤

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 : بؤرة المرآة المحدبة .٢٠

 تقع أمامها  -أ 

 . وهمية ال يمكن جمعها على حاجز  -ب 

 .قيقية يمكن جمعها على حاجزح  -ج 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٥

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 استبانة البيئة التعلُّمية البنائية): ٢(الملحق 
 :عزيزي الطالب 

اقـرأ  . فقرة، تتناول الصفَّ الذي تدرس به مادة العلوم       ) ٢٣(تشتمل هذه االستبانة على     

كــل فقــرة منهــا وفكــر فــي مــدى انطباقهــا علــى صــفِّكَ، ثــم ضــع دائــرة حــول رقــم اإلجابــة   

ــن  ــبة مـ ــة  المناسـ ــثالث التاليـ ــات الـ ــق  :  اإلجابـ ــردد، أوافـ ــق، متـ ــكَ،  . ال أوافـ ــرت إجابتَـ وإذا غيَّـ

 .عليها، ثم ضع دائرة حول رقم اإلجابة الجديد× فاشطب اإلجابة السابقة بوضع 

 أوافق متردد ال أوافق الفقرة الرقم

١.
ال تتعلَّق بحياتي في دروس العلوم موضوعات أتعلَّم 

 .اليوميَّة خارج المدرسة
٣ ٢ ١ 

٢.
لماذا أتعلَّم أجد حرجًا في سؤال معلم العلوم 

 .موضوعات معينةً في العلوم
٣ ٢ ١ 

٣.
على تنظيم الخطوات التي يتّبعها أساعد المعلم 

 .لتوضيح موضوعات دروس العلوم
٣ ٢ ١ 

٤.
 مسائل طرائق حلّ في الطالبزمالئي ال أناقش 

 .العلوم
٣ ٢ ١ 

٥.
موضوعات أُخبر معلِّمِي عن أسباب عدم فهمي لل

 . في دروس العلومالتي أتعلَّمها
٣ ٢ ١ 

٦.
على الحكم على مستوى فهمي ال أساعد المعلم 

 .للموضوعات في أثناء تعلُّمي دروس العلوم
٣ ٢ ١ 

٧.
 بالصف في تتاح لي الفرصة للتحدث مع زمالئي الطالب

 .موضوعات العلوم
٣ ٢ ١ 

٨.
لألشياء على فهمٍ أفضل  دروس العلوم ال تساعدني

 .وجودة في العالم خارج المدرسةالم
٣ ٢ ١ 



 

 
١٩٦

أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 أوافق متردد ال أوافق الفقرة الرقم

٩.
موضوعات لال أناقش معلمي في طريقة شرحه 

 .دروس العلوم
٣ ٢ ١ 

١٠.
أشترك مع معلِّمي  في اختيار األنشطة والتجارب 

 .المخبرية التي أحبُّها وأستطيع فهمَهَا
٣ ٢ ١ 

١١.
الطالب توضيح موضوعات زمالئي ي ال يطلب منِّ

 .هومسائل العلوم
٣ ٢ ١ 

١٢.
كيف أستخدم العلم في في دروس العلوم تعلَّم أ

 .مجاالت حياتي جميعها
٣ ٢ ١ 

١٣.
لمعلِّمي في كل شيءٍ في أعبِّر عن وجهة نظري 

 .أثناء تعلُّمي العلوم في الصف
٣ ٢ ١ 

١٤.
ال أساعد المعلم على تحديد الوقت اللَّازم لي لتنفيذ 

 .أنشطة العلوم وتجاربها
٣ ٢ ١ 

١٥.
 عن أنشطة دروس لطالبازمالئي ح أفكاري لأوضّ

 .العلوم وموضوعاتها
٣ ٢ ١ 

١٦.
ليس له عالقة بحياتي  في دروس العلوم ما أتعلَّمه

 .اليومية خارج المدرسة
٣ ٢ ١ 

١٧.
أعبِّر لمعلمي عن أهمية احترامه لي، وأُظهر تقديري 

 .لمعاملته لي على نحوٍ الئقٍ
٣ ٢ ١ 

١٨.
ة ال أشترك مع معلِّمي في اختيار األنشطة التعلُّمي

 .التي يمكن تنفيذها داخل المدرسة أو خارجها
٣ ٢ ١ 

١٩.
  توضيح أفكارهممن زمالئي الطالب في الصفّأطلب 

 .حول أنشطة دروس العلوم وموضوعاتها
٣ ٢ ١ 
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 أوافق متردد ال أوافق الفقرة الرقم

٢٠.
 عن العالممثيرة أشياءَ في دروس العلوم أتعلَّم 

 .الذي يحيط بي
٣ ٢ ١ 

٢١.
ة التي ال ال أسأل معلِّمِي عن األنشطة التعليميّ

 .همهاأف
٣ ٢ ١ 

٢٢.
على تقييمي للكشف عن مستوى أساعد المعلم 

 .فهمي لدرس العلوم
٣ ٢ ١ 

٢٣.
 في موضوعات ح لي زمالئي الطالب أفكارهمال يوضّ

 .دروس العلوم
٣ ٢ ١ 

 . المقاييس الفرعية-استبانة إدراك البيئة التعلُّمية البنائية 

 

 
عدد 

 الفقرات
      

المالءمة 

 الشخصية
     ج٢٠   س١٦    ج١٢    س٨  س١ ٥

   س٢١    ج١٧    ج١٣      س٩    ج٥  س٢ ٦ الصوت الناقد

الضبط 

 المشترك
    ج٢٢   س١٨   س١٤    ج١٠    س٦  ج٣ ٦

   س٢٣    ج١٩    ج١٥    س١١    ج٧  س٤ ٦ تفاوض الطالب

 ١          غير موافق٢       متردد٣موافق:  وتصحح)  ج(رمزها  : الجمل اإليجابية

 ٣            غير موافق٢       متردد١موافق:   وتصحح)  س(رمزها  : الجمل السلبية
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أثر استخدام مواد التعلُّم اإللكترونية في تحصيل طالب الصف السادس األساسي في 
 مادة العلوم وإدراكهم للبيئة التعلُّمية الصفية

 محمود عبد اللطيف حبوش.  د–شريف سالم اليتيم .د

 ون المشاركون في تحكيم أدوات الدراسةمالمحّك): ٣(الملحق 
 

 التخصص المؤهل االسم

 المناهج والتدريس دكتوراة أحمد بدح. د

 مناهج العلوم وأساليب تدريسها دكتوراة مصطفى الحسن. د

 المناهج والتدريس دكتوراة مد الرياحنةأح. د

 المناهج والتدريس دكتوراة سمير خريسات. د

 القياس والتقويم دكتوراة فيصل عبد الفتاح. د

 مناهج العلوم وأساليب تدريسها ماجستير عبد الباسط الشبول

 المناهج والتدريس ماجستير ناجح الصالحي 

 فيزياء ماجستير ربحي حميدي
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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  
 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

  
  

The Effect of UsingE-learning Material on the Academic Achivement of the 6th 
grade Science students, and their perceptions of the Classroom Environment 
 
Dr.Shareef SalemAlyateem 
Educational Supervision Department, Bahrain  
Dr.Mahmoud Abtulateef Habosh 
Obeikan Education Company, KSA   
 

 

Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of e-learning material on the 

achievement ofthe 6thgrade science students, and their perceptions of the 
classroom environment. The study triedspecifically to answer the following 
questions: 
1. What is the effect of using e-learningmaterails on the academic achievement 

of the students? 
2. What is the effect of using e-learning materials on the students' perceptions of 

the classroom environment? 
To answer these questions, a sample of 6th grade students was chosenfrom a 

school and distributed into four groupsinboys’ schools; two groups were taught 
by the traditional way, and the two others were taught by the proposed way.  The 
groups were distributed randomly by simple random distribution.   

To achievethe purpose of this study, an achievement test that is composed of 
20 items was used. The test includesacronbach's alpha coefficient of (0.86), anda 
constructiveLearning Environment questionnaire that uses thecronbach's alpha 
coefficient. After applying the strategies,the results of thestudy have shown the 
following: 
• Differences between the two strategies in regard to their effect on the 

academic achievement of the students. The experimental learning strategy 
putperformed the other staregy.  

• There were no statistically significant differences between the two strategies 
in regard to the students' perception of the classroom learning environment. 
There are also significant differences in the subscale (Personal Relevance) 
where the traditional strategy was better. 

 



 

 
 
 
 

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجامعي 
لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة 

 دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود –منها 
 هـ١٤٣٣في الفصل الثاني من العام 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود.د
  كلية اآلداب–قسم اإلعالم 

 جامعة الملك سعود

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
دوافع استخدامات الشباب السعودي الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي 

 دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود –واإلشباعات المتحققة منها 
 هـ١٤٣٣في الفصل الثاني من العام 

 
 نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود.د

 جامعة الملك سعود -  كلية اآلداب–قسم اإلعالم 

 
 

 : الدراسةملخص
 

ــسعودية لمواقــع         اســتهدفت هــذه  ــشباب الجــامعي فــي ال ــى دوافــع اســتخدام ال  الدراســة التعــرف عل
التواصــل االجتمــاعي علــى شــبكة اإلنترنــت، واإلشــباعات المتحققــة منهــا، والتعــرف علــى عــادات وكثافــة         

 .االستخدام وتأثير ذلك على تقييمهم لسلبيات وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي
تبيان كـأداة لجمـع البيانـات، وأخـذت بأسـلوب العينـة العـشوائية الختيـار               واعتمدت الدراسة على االسـ    

 .طالباً) ٤٧٠( من إجمالي طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود بواقع %٥
عينة البحث يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي  من %٨٥أكثر من وأوضحت نتائج الدراسة أن   

أكثـر مـن   أن  والشبكات ما بـين سـاعة إلـى أقـل مـن سـاعتين،            تلك   يقضون في استخدام  هم   من %٨٨وأن  
 )فيس بوك( لمن يستخدمون %٥٧ ، مقابل )تويتر (نو منهم يستخدم%٦١

الحصول على األخبار، ومعرفة أبرز القضايا الـسياسية العالميـة، والبحـث عـن األحـداث      (وجاءت دوافع   
التواصل االجتماعي، تليها األسباب والدوافع  في مقدمة دوافع المبحوثين الستخدام شبكات       ) واالحتفاالت

التجــاه اإليجــابي هــو الغالــب لــدى المبحــوثين إزاء تــأثيرات    وكــان ا. الخاصــة باالتــصال والتواصــل مــع اآلخــرين  
 .شبكات التواصل االجتماعي 
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 :مقدمة
نجحت شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت فـي الـسنوات األخيـرة فـي             
اجتذاب انتباه البـاحثين والتربـويين والقـائمين باالتـصال فـي مؤسـسات اإلعـالم التقليديـة،                  
وقطاعــات واســعة مــن الجمهــور وفئــات النخبــة، والــشباب فــي المنطقــة العربيــة بــشكل   

إذ تـشير اإلحـصاءات الـصادرة       . عودية على وجـه الخـصوص     عام وفي المملكة العربية الس    
عن المؤسسات الوطنيـة والدوليـة المتخصـصة فـي مجـاالت االتـصاالت وتقنيـة المعلومـات                  
إلى التزايد الكبير في حجـم اإلقبـال علـى هـذا الـشكل مـن اإلعـالم الجديـد بمـا يحملـه مـن                           

 القريـب خاصـة علـى فئـة         تساؤالت بحثية مهمة حول تأثيراته وانعكاساته فـي المـستقبل         
 .الشباب

ومــن هــذا المنطلــق تبــرز أهميــة هــذه الدراســة التــي تهــدف لتنــاول دوافــع اســتخدامات  
ــاعي     ــامعي فــــي المملكــــة العربيــــة الــــسعودية لــــشبكات التواصــــل االجتمــ الــــشباب الجــ

 .واإلشباعات المتحققة منها، اعتماداً على فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات
 

  والنظـري اإلطـار المنهجـي   : يتنـاول األول ،مبحثـين رئيـسين  دراسـة إلـى    وتم تقـسيم ال   
 .نتائج الدراسة ومناقشتها: مبحث الثانيال، ويتناول للدراسة
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 : للدراسة اإلطار المنهجي: المبحث األول
ــذا المبحـــث  ــاول هـ ــصطلحات، ومـــشكلة البحـــث : يتنـ ــري  و،همـ ــدخل النظـ ــة ، والمـ أهميـ

مجتمــع ، دراســة ومنهجهــا ، ونــوع التــساؤالت و،األهــداف، واســات الــسابقة الدر، الدراســة
المعالجـة اإلحـصائية     و ، اختبـارات الـصدق والثبـات      ، و أداة جمع البيانات  ، و الدراسة وعينتها 

 .للبيانات
 مشكلة الدراسة

فيس ( أن عدد مستخدمي (Internet World Stats)أوضحت اإلحصاءات الصادرة عن 
 من الـسكان نهايـة العـام        %١٧٫٤ مليون مستخدم بنسبة     ٤٫٥تجاوز  في السعودية   ) بوك
 %٢٠٫٩م بنـسبة  ٢٠١٢ مليون مستخدم نهايـة سـبتمبر   ٥٫٥، ثم ارتفع إلى أكثر من  .م٢٠١١

 )١(. من عدد السكان
وأشارت إحصاءات وبيانات أخرى إلى حقائق مشابهة تؤكد ارتفـاع كبيـر فـي أعـداد                 

، في المنطقـة العربيـة   )يوتيوب(و ) تويتر(خرى مثل  المستخدمين للشبكات االجتماعية األ   
 .وفي منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

مـع   عامـاً يقـضون   ٣٤ – ١٨وكشفت الدراسات العلمية الحديثة أن الـشباب مـن عمـر          
ات مـن  وقتـاً أكثـر أربـع مـر       " فـيس بـوك وتـويتر ويوتيـوب       "وسائل اإلعالم االجتمـاعي مثـل       

  )٢(.  مع وسائل اإلعالم التقليدي من صحف وإذاعات وتلفزة مجتمعةمقضائه
تهــدف إلــى التعــرف علــى دوافــع اســتخدام    ومــن هنــا جــاءت مــشكلة الدراســة التــي    

الــشباب الجــامعي فــي الــسعودية لمواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى شــبكة اإلنترنــت، و          
وكثافــة االســتخدام وتـأثير ذلــك علــى  اإلشـباعات المتحققــة منهـا، والتعــرف علــى عـادات    

 .تقييمهم لسلبيات وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي

                                     
١ -  http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa  
من الصحافة التقليدية الى اإلعالم االجتماعي وصحافة المواطن،   : علي بن شويل، اإلعالم الجديد     القرني،   -٢

 ٦٦ص )م٢٠١١مطابع هال شركة توزيع الجريسي،: الرياض(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 : مصطلحات البحث
هي مواقع على شـبكة اإلنترنـت، تحقـق التواصـل بـين        :شبكات التواصل االجتماعي 

األعضاء يتم من خاللها طرح األفكار ومناقشتها، وإعطاء وجهـات النظـر فـي موضـوعات                
ا أعـــضاؤها الـــدائمين، الـــذين ينتظمـــون فـــي مجموعـــات بحـــسب اهتمامـــاتهم معينــة، ولهـــ 

 .وتفضيالتهم المختلفة لتشارك المواد النصية والمصورة والمسموعة والمرئية المختلفـة         
 و يمكـن الـدخول إليـه        ،هو موقع ويب للتواصل االجتمـاعي     و  Facebookوأهمها فيس بوك    

تخدمين إضـــافة أصـــدقاء إلـــى قائمـــة  ويمكـــن للمـــس،"فـــيس بـــوك"مجانـــاً وتـــديره شـــركة 
أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيضًا تحديث ملفاتهم الشخـصية وتعريـف األصـدقاء       

، ومـشاركتهم فـي األفكـار والنقاشـات والملفـات الـصوتية والمرئيـة المختلفـة               . بأنفسهم
جتمـاعي  توتير هو أحد المواقع التي تقدم خدمات مجانية للتواصـل اال           وهو   ،Twitter تويترو

والتــدوين المــصغر والــذي يــسمح للمــستخدمين بإرســال أهــم اللحظــات فــي حيــاتهم فــي     
 .  حرف١٤٠شكل تدوينات نصية ال تزيد عن 

االســتخدامات (هــي مــصطلحات مــستقاة مــن أدبيــات نظريــة    :  االســتخداماتدوافــع
ــي ) واإلشــباعات ــة   وتعن ــة عــن لمــاذا يــستخدمها    دوافــع االســتخدام لوســيلة معين ، اإلجاب

الجمهــور ويقبلــون عليهــا أكثــر مــن غيرهــا، وفقــا لتــصنيف تلــك الــدوافع إلــى نفعيــة تتعلــق   
 .بالحصول على المعلومات أو طقوسية ترتبط بالتسليه والترفيه

االسـتخدامات  (وهو أيضا من المـصطلحات المـستقاة مـن أدبيـات نظريـة         :اإلشباعات
ضه للوسيلة، فإذا كانت الدوافع ويعني اآلثار التي تحدث للمستخدم بعد تعر      ) واإلشباعات

فـــإن اإلشـــباعات تحـــدث بعـــده، ويقـــسمها البـــاحثون إلـــى إشـــباعات   ) قبـــل االســـتخدام(
 وإشــباعات تتعلــق باســتخدام وســيلة معينــة وإشــباعات تتعلــق       ،اجتماعيــة وتوجيهيــة 

 .بمضمون رسائل اتصالية محددة
وديين فــي وتقــصد بهــم الدراســة جميــع الطــالب الــسع:  الجــامعي الــسعوديالــشباب

 .الجامعات السعودية، وقد طبقت الدراسة على طالب جامعة الملك سعود
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ن العام  دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني م–منها 
 نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود.د

 :المدخل النظري للدراسة
 :Uses and Gratificationsنظرية االستخدامات واإلشباعات 

) Uses and Gratification Approach(تأســس مــدخل االســتخدامات واإلشــباعات 
ة االتـصال الجمـاهيري دراسـة منظمـة انطالقـاً           على يد الياهو كاتز الذي اهتم بدراسة عمليـ        

مـــن أن تـــصرفات األفـــراد فـــي كافـــة النـــواحي المختلفـــة محكومـــة بمـــا يتولـــد لـــديهم مـــن   
احتياجــات يــسعون إلشـــباعها،  ويقــوم األفـــراد أنفــسهم باختيــار المـــضمون الــذي يلبـــي       

 (١(.حاجاتهم النفسية واالجتماعية
أهـم مـداخل دراسـة    ) Uses and Gratification(ومدخل االسـتخدامات واإلشــباعات   

، إذ مـن خاللـه يـتم التعـرف علـى أهـداف االسـتخدام        "جمهور الوسـيلة االتـصالية  "الجمهور  
وأنماطه وأساليبه كما يمكن من خالله التعرف علـى خلفيـات الجمهـور وخصائـصه ومـدى              

 Selective(ئي  ويعـد هذا المدخل ذو ارتباط وثيق بعملية التعرض االنتقا.ارتباطه بالوسيلة

Exposuse(      وهــذه العمليــة وإن لــم تكــن مــضبوطة محكمــة بــشكل كبيــر فــي التعــرض ،
لوســائل االتــصال الجماهيريــة إذ فــي كثيــر مــن األحيــان يــتم التعــرض دون انتقــاء وتحديــد     
مــسبق مثلمــا يحــدث فــي الراديــو والتلفزيــون بــشكل كبيــر إال أن هــذه العمليــة هــي جــوهر   

رنت،فالمــستخدم البــد أن يحــدد الموقــع الــذي ســيزوره ومــن هنــا االتــصال عبــر شــبكة اإلنت
 )٢(. فإن التعرض بالمصادفة يصير أمراً نادراً الحدوث في هذا النمط االتصالي الفريد

ويعتبـــر مـــدخل االســـتخدامات واإلشـــباعات مـــن النمـــاذج النظريـــة التـــي ظهـــرت فـــي   
التـأثيرات المعتدلـة لوسـائل      (السبعينيات من القرن الميالدي الماضي، في مرحلة ما سمي بـ         

    )٣( .باإلضافة إلى نماذج ونظريات أخرى The Moderate Effect ) اإلعالم

                                     
١ - Klapper , J. T ,The Effects of mass communication  , ٢ed. Glencoe : Free Press 

, ١٩٨١, p.٥٤ 
آل ســعود، نـــايف بـــن ثنيـــان، تــأثير اســـتخدام اإلنترنـــت علـــى اســتخدامات طـــالب الجامعـــات الـــسعودية      -٢

 مجلـة جامعـة الملـك       ،دراسة علـى عينـة مـن طـالب الجامعـات الـسعودية             -لوسائل االتصال الجماهيري    
 ٣٤٢ ص )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، الرياض ٣٩٧-٣٣٩، ص ص ) ٢(، اآلداب ١٧سعود، م 

٣ -  Werner, S. & James, W. “Communication Theories Origins Methods and 
Uses in the Mass Media, New York. Hastings House publishers, ١٩٩٢., p.١٢ 
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الــذين ) كــاتز وزمالئــه( الجهــود البحثيــة لـــ ،وبــرزت فــي هــذا االتجــاه البحثــي منــذ البدايــة  
 اهتموا بصياغة العالقة بين حاجات الفرد واتجاهاته السلوكية إلشباعها مـن بـين البـدائل              

  (١)المختلفة ومنها وسائل اإلعالم 
االســـتخدامات واالشـــباعات عـــن النظريـــات الـــسابقة أنهـــا تناولـــت  تميـــزت نظريـــة  و

بشكل مركّز خـصائص الجمهـور الـذي يتعـرض للوسـيلة اإلعالميـة مـن حيـث الخـصائص                
والدوافع بعيـداً عـن االعتقـاد الـسابق أن الجمهـور يتعـوّد ويتقبّـل مـا يقـدم لـه عبـر وسـائل                         

 (٢)إلعالم ا

 لحاجـات الفـرد    واهتم الباحثون بصياغة أطر نظرية للعالقة بين تلبية وسائل اإلعالم
 واسـتخدام الفـرد لهـذه الوسـائل ومحتواهـا فـي إطـار            ،ودوافعه وإشباعها لهـذه الحاجـات     

المــداخل المختلفــة لنظريــة االســتخدامات واإلشــباعات التــي تــسعى إلــى تحقيــق األهــداف 
 :التالية
، حيـث أنهـم أعـضاء      Howن كيفية استخدام الفرد لوسـائل اإلعـالم         الكشف ع  -١

 .في جمهور نشط يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته

 .Whyالكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة  -٢

  )٣(. تسهم النتائج في الفهم األعمق لعملية االتصال الجماهيري -٣

عــة مــن الفــروض التــي حــددها  وتقــوم نظريــة االســتخدامات واالشــباعات علــى مجمو 
 :وهي)  Kats , Blumer, Guervitch(كاتز و بلومر وجورفيتش 

أن الجمهــور يتــسم باإليجابيــة والنــشاط فــي اســتخدامه لوســائل اإلعــالم، وأنــه     -
 .يستخدم هذه الوسائل لتحقيق أهداف محددة تلبي احتياجاته وتوقعاته

 إشــباع الحاجــات واختيــار أن الجمهــور يمتلــك المبــادرة فــي تحديــد العالقــة بــين  -
 .وسائل معينة يرى أنها تشبع حاجاته

                                     
١ -  Blumler, jay& Eliahu Katz (١٩٧٤) The Uses of Mass Communication. Beverly 

Hills, Cal., Sage Publications. 
٢ - Mcquail, Denis, Mass communication Theory: an introduction , London : 

Sage Publications , ٢٠٠٠,p٣٦٨ 
 ٢٨٢، ص) م٢٠٠٤عالم الكتب، : القاهرة(، ٣عبد الحميد، محمد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، ط  - ٣
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 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

تختلف درجة إشباع الحاجات وفقـاً الخـتالف وسـائل اإلعـالم التـي تتنـافس مـع                 -
 .مصادر أخرى كاالتصال الشخصي

ــار        - ــه، واختيـ ــه واهتماماتـ ــد احتياجاتـ ــى تحديـ ــادر علـ ــو القـ ــده هـ ــور وحـ  أن الجمهـ
 .تياجاتالوسائل والمضامين التي تشبع هذه االح

أن الحاجــات والــدوافع تختلــف بــاختالف األفــراد، لــذلك نجــد اختالفــاً فــي نمــاذج       -
الــسلوك واختيــار المحتــوى، ويترتــب علــى ذلــك حــدوث أو عــدم حــدوث عمليــة    

 )١(. اإلشباع

وتشير تلك االفتراضـات إلـى وجـود عوامـل نفـسية واجتماعيـة، تولِّـد احتياجـات عنـد                    
ــه يبنــي توقعــات عــن     قــدرة وســائل االتــصال علــى إشــباعها، ممــا يدفعــه      الجمهــور وتجعل

للتعرض إلى وسـائل االتـصال بمـضامينها المتعـددة أو القيـام بأنـشطة أخـرى إلشـباع تلـك            
  .االحتياجات وربما ينتج عن هذا التعرض إشباع حاجات أخرى غير متوقعة

 :ويقسم الباحثون دوافع االستخدام إلى
اختيـار الجمهـور لوسـيلة أو    تـشير إلـى   و  Instrumental Motives دوافـع نفعيـة   -

 .  ومراقبة البيئة،مضمون معين إلشباع حاجات معينة مثل التعرف على الذات
وترتبط بعادات الفرد التـي يمارسـها دون    Ritualized Motives  دوافع طقوسية -

تخطــيط مــسبق، وتتمثــل فــي التفاعــل مــع الوســيلة اإلعالميــة بغــض النظــر عــن   
، بهدف تمضية الوقـت واالسـترخاء والهـروب مـن الواقـع             المضمون المقدم فيها  

 (٢) .  والمشكالت
 بين أنواع االشباعات التي تتحقق نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم على )٣(ويميز وينر   

 : النحو التالي

                                     
١ - Werner & James ١٩٩٢, Op. cit, p.٢٠٩ 
٢ - Palmgreen, P. et al (١٩٨٥). “ Media Gratification, Robin Research, Bererly 

Hills Sage,p.١٤ 
٣ - Wenner, L. A. "The Nature of News Gratifications" in Media Gratifications 

Research: Current Perspectives, ed. K.E. Rosengren, L.A. Wenner, and P. 
Palmgren (Beverly Hills, CA: Sage, ١٩٨٥): ١٩٤-١٧١ 
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وهـي االشـباعات الناتجـة     :Content Gratification ) المحتـوى (إشباعات المضمون . ١
 : اإلعالم وتنقسم إلى نوعينعن التعرض لمضمون وسائل 

 .تتمثل في مراقبة البيئة والحصول على المعلومات: إشباعات توجيهية  - أ
وتعني ربـط المعلومـات التـي يحـصل عليهـا الفـرد بـشبكة               : إشباعات اجتماعية   - ب

 .عالقاته االجتماعية

ــة   .٢ وهــي االشــباعات التــي تنــتج عــن    : Process Gratificationاالشــباعات العملي
ل واالرتبـــاط بوســـيلة محـــددة، وال تـــرتبط بخـــصائص الرســـالة أو المـــضمون، عمليـــة االتـــصا

 :وتنقسم إلى نوعين

ــة   - أ ــبه توجيهيـ ــباعات شـ ــالتوتر،    : إشـ وتتحقـــق مـــن خـــالل تخفيـــف اإلحـــساس بـ
 .والدفاع عن الذات، وتنعكس في برامج التسلية والترفيه واإلثارة

ســائل وتتحقــق مــن خــالل التوحــد مــع شخــصيات و : إشــباعات شــبه اجتماعيــة  - ب
 .اإلعالم، خاصة لدى األفراد الذين يعانون من العزلة عن المجتمع

 : نظرية االستخدامات في اإلعالم الجديد
يعتبــر االتــصال الرقمــي بوســائله المختلفــة أحــد البــدائل والخيــارات المطروحــة أمــام       

 .جمهور وسائل اإلعالم إلشباع حاجاته بناء على التوقعات التي يرسمها باختياراته
 إن االتصال الرقمي يتصدر الوسائل األخرى في االختيار بينها وبين وسـائل اإلعـالم               بل

 .إلشباع هذه الحاجات على شبكة اإلنترنت
ولـــذلك تتـــصدر بحـــوث اســـتخدام االتـــصال الرقمـــي وبـــصفة خاصـــة اإلنترنـــت، كافـــة   
البحوث والدراسات التي تجرى فـي هـذا المجـال، وذلـك لـسهولة تطبيـق الفـروض الخاصـة                    

 .نظرية االستخدامات واإلشباعات في هذه البحوث والدراساتب

فإذا كانت فـروض النظريـة تـشير إلـى نـشاط جمهـور وسـائل اإلعـالم واالسـتخدام                    "
ــر نــشاطا          ــة، فــإن فئــات جمهــور مــستخدمي الــشبكة أكث الموجــه لتحقيــق أهــداف معين

بالتالي فإننـا   . صال الرقمي ومشاركة في العملية االتصالية بتأثير التفاعلية التي يتميز بها االت         
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نتوقع أن يتخذ الفـرد قـراره باالسـتخدام عـن وعـي كامـل بالحاجـات ومـدى إشـباعها مـن                       
 ) ١( .استخدام االتصال الرقمي مقارنة بوسائل اإلعالم أو المصادر األخرى

نجــوى عبــد الــسالم تطبيقــات نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات فــي  .واستعرضــت د
 :ية الحاجات التي يمكن لإلنترنت إشباعها، وتتمثل فيبحوث اإلنترنت من زاو

 : الحاجات المعرفية– ١
وهي أكثر الحاجات التـي تحققهـا اإلنترنـت لمـستخدميها، حيـث أن الـشبكة نـشأت                  
لتحقيــق عمليــة التــشارك فــي المعلومــات، وهــي تعتبــر بمثابــة كتــاب كبيــر يــضم مختلــف    

 .أنواع المعلومات
  الحاجات العاطفية – ٢

 .ل المواقع المخصصة للجوانب الترفيهية كالموسيقى والفن والمسرحوتشم
 : الحاجات الشخصية– ٣

 .مثل المواقع الخاصة بفرص العمل ومواقع العناية بالصحة ومواقع عروض الزواج
 : الحاجات االجتماعية– ٤

حيث تتيح لمستخدميها االتصال مع اآلخرين والمجتمع مـن خـالل البريـد اإللكترونـي               
 .حادثةوالم

 : الحاجات الهروبية– ٥
وتهدف للترفيه عن الفرد، والتخلص من المشاكل من خالل مواقـع األلعـاب والترفيـه               

 )٢(. األخرى
ومــن خــالل التجــول بــين المواقــع المختلفــة فقــد تــصدرت وظيفــة المعلومــات كافــة        

 بالنــسبة للوظــائف %٩٠ -٧٥الوظــائف األخــرى فــي االختيــار حيــث تراوحــت نــسبتها بــين  

                                     
 ٢٨٨، مرجع سابق، ص..عبدالحميد، نظريات اإلعالم - ١
عبــد الــسالم، نجــوى، أنمــاط ودوافــع اســتخدام الــشباب المــصري لــشبكة االنترنــت، بحــث مقـــدم إلــى          - ٢

، جامعــة القــاهرة، كليــة اإلعــالم مــايو - اإلعــالم وقــضايا الــشباب-المــؤتمر العلمــي الرابــع لكليــة اإلعــالم 
 ٩٣م، ص١٩٩٨
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األخرى، تليها وظيفة التـسلية والترفيـه، أمـا وظيفـة التعلـيم والـتعلم فهـي تـدخل فـي إطـار                    
 .المعلومات ما لم يكن التعرض إليها مطلباً أساسيا

ويمكن المقارنة في مجال االستخدام بين الوسـائل اإلعالميـة التقليديـة أو تـصنيفات               
ــضي    ــام والتفـ ــد االهتمـ ــه لتحديـ ــذي تنـــشره أو تذيعـ ــوى الـ ــات  المحتـ ــه بالحاجـ ــاء عالقتـ ل وبنـ

وإشباعها، فإنه يمكن المقارنة بين فئات المواقع، وتصنيفات المحتوى الذي تهتم بنشره            
 .هذه المواقع وليس كل المواقع

وال تعتبر كثافة استخدام الشبكة بصفة عامة دليال على إشـباع الحاجـات، حيـث أن                
كة اإلنترنـت، ولـذلك فإنـه       التجول بين المواقع المختلفة سـمة مـن سـمات اسـتخدام شـب             

للداللة على ارتباط المستخدم . يفضل البحث في عادات االستخدام واألنماط السلكية له  
 .بالموقع أو المحتوى في الفئة الواحدة

ونظـــراً ألن هنـــاك فجـــوة بـــين الفئـــات االجتماعيـــة المختلفـــة فـــي اســـتخدام شـــبكة 
 )١(. كثافة االستخدام وعاداتهاإلنترنت، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تباين في 

وكثافــة االســتخدام فــي االتــصال الرقمــي التفــاعلي، قــد التــشير بالــضرورة إلــى حــدث      
 وبالتالي فإن كثافة االستخدام قد تشير ،التأثير، ألنها ترتبط أكثر بتبادل األدوار والتفاعلية    

 . إلى رفض المعاني أو عدم تأييدها في كثير من األحوال
ــار       محمــد .ويــشدد د عبــد الحميــد علــى أهميــة أن يــضع الباحــث فــي اعتبــاره عنــد اختب

فــروض هــذه النظريــة عــزل العوامــل المــؤثرة فــي اســتخدام شــبكة اإلنترنــت ومواقعهــا       
بداية، ألن الكشف عن المستحدثات الرقمية وتطبيقاتها وبصفة خاصـة مواقـع الـشبكة،              

. ع الـشبكة علـى سـبيل المثـال        قد يتصدر أسباب االستخدام في البدايات األولى للتعامل مـ         
لذلك يفضل أن يدرس الباحث بداية مدى عالقة المبحـوث باسـتخدام الـشبكة ومهـارات                

 )٢(. التعامل معها، قبل الحكم على االستخدام عالقته بإشباع الحاجات

                                     
 ٢٨٩، مرجع سابق، ،ص..دالحميد، نظريات اإلعالمعب - ١
 ٢٩٠المرجع السابق، ص - ٢
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 :دراسة الأهمية
ــويتر –فــيس بــوك  (مواقــع شــبكات االتــصال االجتمــاعي   تعــد دراســة    )) يوتيــوب– ت

مــن الدراســات التــي لهــا أهميتهــا الخاصــة فــي ظــل التــسارع لــى الــشباب الجــامعي وأثرهــا ع
 ويمكن تلخـيص األهميـة العلميـة والعمليـة       ،المتزايد في معدالت استخدام هذا الشبكات     

 :لهذه الدراسة على النحو التالي
 ومــدى ، أن هــذه الدراســة تــسعى إلــى تعميــق فهمنــا لــشبكات التواصــل االجتمــاعي  -

 .  الشبابتأثيرها على
 أن التفــسير العلمــي لهــذه الظــاهرة فــي المجتمــع الــسعودي يمثــل إضــافة معرفيــة       -

ــة الـــشبكات      ــد وخاصـ ــائل اإلعـــالم الجديـ ــأثير وسـ ــة تـ ــاحثين مـــن مقارنـ تمكّـــن البـ
 . االجتماعية على الشباب في المجتمعات والبيئات المختلفة

 ستــضع مؤشــرات و  أن هــذه الدراســة والدراســات األخــرى فــي هــذا المجــال البحثــي،-
 والمؤسسات االجتماعية والتعليمية في فهم أكثر       ،توصيات تساعد صانعي القرار   

وضوحاً لطبيعة تأثر الشباب بـشبكات التواصـل االجتمـاعي عبـر اإلنترنـت، وإضـافة                
مهمـــة لرســـم اســـتراتيجيات مبنيـــة علـــى أســـس علميـــة فـــي التعـــاطي مـــع قـــضايا   

 .ومشكالت الشباب في عصر اإلعالم الجديد
 :الدراسات السابقة

يمثــل المجــال العــام لهــذه الدراســة طيفــا واســعا مــن األدبيــات والدراســات المرتبطــة  
والسابقة، إال أن العرض هنا سيركز على الدراسات األكثر ارتباطا بموضوع هذه الدراسة،           

 :والتي تتناول محورين رئيسين، هما
 .عيالدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتما: األول
 .الدراسات التي تناولت عالقة الشباب بوسائل اإلعالم الجديد: ثانيا

ــور األول  ــات المحـ ــة  ،فمـــن دراسـ  التـــي تناولـــت  (١) (٢٠٠٨,Sean P. Hagerty)دراسـ
اســتخدامات اليوتيــوب واالشــباعات المتحققــة مــن ذلــك االســتخدام، وهــل تختلــف تلــك   

                                     
١ -     Hagerty, S. P (٢٠٠٨), an examination of uses and gratifications of 

YOUTUBE, Unpublished Master thesis, Department of Communication, 
Villanova University 
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لتـأثيرات المحتملـة لليوتيـوب علـى        االستخدامات والدوافع عن اسـتخدامات التلفزيـون؟ وا       
 . وسائل اإلعالم التقليدية

ــا مــن الطــالب الجــامعيين األمــريكيين  ١٣٣وطبقــت الدراســة علــى عينــة قومهــا     ، طالب
وأشـارت نتائجهــا إلــى أن الـدوافع واالســتخدامات واإلشــباعات التختلـف كثيــرا ســواء فــي    

 .حالة التلفزيون أم في حالة اليوتيوب

التـــــي اســـــتهدفت التعـــــرف علـــــى طبيعـــــة وخـــــصائص   )١( )م٢٠٠٩أمـــــين،  (دراســـــةو
المجتمعـــات االفتراضـــية فـــي شـــبكة الويـــب، والتعـــرف كـــذلك علـــى أنمـــاط المجتمعـــات   

 وحـدود مـا يمكـن أن تقدمـه          ،االفتراضية في اإلنترنت والسمات العامة التي تميـز كـل نمـط           
صـلت الدراسـة    من عالقات تفاعلية اجتماعية وثقافيـة بـين سـكان هـذه المجتمعـات، وتو              

ــشكل فيهـــا          ــي تتـ ــوك والمجموعـــات التـ ــيس بـ ــة مثـــل الفـ ــشبكات االجتماعيـ ــى أن الـ إلـ
والمنتديات والمدونات التي القت إقباال هائال في الفترة السابقة أعادت صـياغة العالقـة بـين           
األنظمة المختلفة في المجتمـع، كمـا أنهـا أضـافت أبعـادا جديـدة للتواصـل االجتمـاعي بـين                  

 النظام، كما أنهـا اسـتخدمت لحـشد الجمـاهير المتفرقـة جغرافيـا وعقائـديا                 األفراد داخل 
للضغط على األنظمـة الـسياسية للمطالبـة بمزيـد مـن الحقـوق والتعبيـر بحريـة كاملـة عـن              

 .اآلراء والمعتقدات
فــي شــبكة اإلنترنــت هــي  تجمعــات  " المجتمعــات االفتراضــية"وأوضــحت الدراســة أن 

سلوك اإلنــساني، وأن تــوفر تطبيقــات معينــة مــن أدوات     اجتماعيــة تخــضع العتبــارات الــ   
االتصال الرقمي ضرورة إلنشاء هـذه المجتمعـات، وأن التواصـل و المناقـشات والحـوار بـين           

 .سكان هذه المجتمعات هي معيار نجاحها بالدرجة األولى
وفرقــت الدراســة بــين نــوعين هــامين مــن أنــواع المجتمعــات االفتراضــية فــي شــبكة       

  :اإلنترنت

                                     
بحث " دود التفاعل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية على شبكة اإلنترنت       ح"أمين، رضا عبدالواجد،     - ١

مقــدم فــي مــؤتمر تقنيــات االتــصال والتغيــر االجتمــاعي، جامعــة الملــك ســعود ، قــسم اإلعــالم، الريــاض،    
 م٢٠٠٩/ ٣ /١٧-١٥هـ  الموافق ١٤٣٠/ ٣ /٢٠-١٨
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 تلـك المجتمعــات االفتراضـية التــي تقـوم علـى التفاعــل الثقـافي واالجتمــاعي،      :أوالهمـا 
وتبــادل األفكــار واآلراء  عبــر مواقــع تــسمح لمــستخدميها باإلضــافة والتعليــق والمــشاركة 
النـــشطة أثنـــاء التجـــول، كالمـــدونات، والمنتـــديات،  ومجموعـــات األخبـــار،  وغـــرف الحـــوار 

  وشبكات التعـارف االجتمـاعي وعلـى رأسـها شـبكة الفـيس               والشات، والقوائم البريدية،  
 .بوك وماي سبيس

    والنــوع الثــاني مــن هــذه المجتمعــات االفتراضــية التــي يمكــن تــسميتها بالمجتمعــات  
االفتراضــية الكاملــة علــى شــبكة الويــب، وهــي المواقــع اإللكترونيــة التــي تحــاول محاكــاة     

يارات المتعددة أمام المـستخدمين تمكـنهم       من خالل إتاحة عدد من الخ      ،العالم الواقعي 
من ممارسة تفاصيل متعددة وكأنهم في العالم الحقيقي من بيع وشراء وارتداء مالبـس              

الــخ بمــا فــي ....والــسفر عبــر الطــائرات وغيرهــا وجنــى األمــوال وإنــشاء البيــوت والــشركات 
تركة مـع   ذلك من إنشاء مجتمعاتهم الخاصة بنـشر أفكـارهم وتبـادل االهتمامـات المـش              
 . آخرين من خالل إمكانية إنشاء المدونات والصفحات الخاصة بالمستخدمين

 التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام مواقـــع     )١()م٢٠١٠عبدالـــشافي،  (واســـتهدفت دراســـة  
التواصل االجتماعي وعالقته بزيادة التأثيرات المعرفية للصحف لدى الشباب في الجامعات 

 فرد مـن شـباب الجامعـات المـصرية واتـضح مـن              ٣٠٠المصرية، وتكونت عينة الدراسة من      
ــي       ــائج الدراســة إن أهــم مواقــع التواصــل االجتمــاعي الت ــشباب فــي الجامعــات   يفــضل نت ال

 ومــن أبــرز  . يليــه تــويتر، ثــم يوتيــوب  فــيس بــوك، :  علــى التــوالي : اســتخدامها هــي المــصرية
التعــرف تــأثيرات مواقــع التواصــل االجتمــاعي تكــوين صــداقات جديــدة، والمــشاركات فــي  

 .على آخر األخبار حول األحداث المهمة، وتبادل الصور والفيديوهات المفضلة عبر الموقع
وأشــارت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الــشباب عينــة الدراســة   

فـي متوسـطات    )  المستوى الثقافي لألسرة   – نوع التعليم الجامعي     –النوع  (وفق متغيرات   
 .هم لمواقع التواصل االجتماعيدرجات كثافة استخدام

                                     
ــر ، اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاع      - ١ ــة   عبدالــشافي ، مــؤمن جب ــأثيرات المعرفي ــادة الت ــه بزي ي و عالقت

م، ٢٠١١ أكتــوبر ,٥٣ ع ,١٤ مــج , مــصر -للــصحف لــدى شــباب الجامعــة المــصرية، مجلــة دراســات الطفولــة  
 ٤٩ص
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ــإلدارة الحكوميــه   (واســتهدف اإلصــدار الثــاني مــن تقريــر     "  عــن )١( )م٢٠١١,كليــة دبــي ل
صــياغة فهــم أفــضل لتــأثير " تــأثير فيــسبوك وتــويتر:  اإلعــالم االجتمــاعي والحــراك المــدني

لدراســة اإلعــالم االجتمــاعي علــى التطــوير والتنميــة فــي المنطقــة العربيــة، وأشــارت نتــائج ا 
يــشكلون )  عامـاً ٢٩ و ١٥الـذين تتـراوح أعمـارهم مــا بـين     (التـي تـضمنها التقريـر أن الــشباب    

 من مستخدمي فيسبوك في المنطقة العربيـة، ولـوحظ وجـود زيـادة طفيفـة                %٧٠حوالي  
 وأن دول مجلــس التعــاون  ،م٢٠١٠ عامــاً منــذ نهايــة عــام   ٣٠فــي عــدد المــستخدمين فــوق   

 تحتــل الــصدارة لتــسجل أعلــى خمــس دول فــي المنطقــة مــن   الخليجــي باإلضــافة إلــى مــصر 
وبوجـه عـام توجـد      . حيث عدد مستخدمي تويتر وعدد التغريدات التي يبثها المستخدمون        

عالقة ارتباطية بين عدد التغريدات وعدد مستخدمي تـويتر، مـا يـشير إلـى أن العـدد المقـدر                    
ــويتر فـــي المنطقـــة يـــصنفون كمـــستخدمين نـــشطين    يقومـــون بإنتـــاج أي (لمـــستخدمي تـ

تغريدة واحدة على األقـل كـل أسبوعين،وبمتوسـط يـومي يعـادل أقـل مـن رسـالة واحـدة              
وأشار أيضا إلى أن معظم المستخدمين يستخدمون تويتر باعتباره مـصدراً لألخبـار             .) يومياً

 .أكثر منه أداة للتدوين المصغر
رف على تأثير شبكات     فقد كان هدفها العام هو التع      )٢() م ٢٠١٢ ,المنصور(أما دراسة   

التواصل اإلجتماعي على جمهور المتلقين، والمقارنة بين مواقع تلك الشبكات والمواقـع         
 ."العربية أنموذجاً"اإللكترونية 

 وقـوة  ,ورصدت الدراسة تراجع المواقع اإللكترونيـة لحـساب الـشبكات االجتماعيـة           
دور المتميـز الـذي تلعبـه      الـ  وأوضـحت الدراسـة      ,تأثير هذه الشبكات على جمهـور المتلقـين       

.  قياسـاً بمـا تقـوم بـه المواقـع اإللكترونيـة            ,المواقع االجتماعية كوسيلة إعالمية متطـورة     
وخلصت الدراسة إلى أنه لم يعد بإمكان متصفحي اإلنترنت االستغناء عن مواقع التواصل 

ــدة       ,االجتمــاعي ــة ومعلومــات ومعــارف مفي ــار وتغطيــة شــاملة وعاجل  لمــا تــوفره مــن أخب

                                     
 ٢٠١١كلية دبي لإلدارة الحكومية، اإلصدار الثاني ؛ مايو "  اإلعالم االجتماعي العربي"تقرير  - ١
واصــل االجتمــاعي علــى جمهــور المتلقــين دراســة مقارنــة للمواقــع    تــأثير شــبكات الت"المنــصور، محمــد ،  - ٢

 كليـة االعـالم     ,األكاديميـة العربيـة فـي الـدانمارك         (رسـالة ماجـستير     " االجتماعية والمواقـع اإللكترونيـة    
 )م٢٠١٢:واالتصال 
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 ومحادثة مع األهل واألصـدقاء وزمـالء الدراسـة والعمـل وتبـادل الملفـات والـصور         ,ومتنوعة
 إضافة إلى أنها مجاالً مفتوحاً لتبادل اآلراء والتعليقـات علـى اآلراء والـردود          ,ومقاطع الفيديو 

  وخلق صداقات افتراضية جديدة ,على تلك التعليقات
التعـــرف علـــى الـــدوافع ) ٢٠١٢, AGRIFOGLIO & others()١(دراســـة واســـتهدفت 

واألسباب الذاتية والخارجية التي تـؤدي بـاألفراد إلـى االسـتمرار فـي اإلقبـال علـى اسـتخدام                    
وقارنت الدراسة بين المستخدمين للتويتر لغايات العمـل والمـستخدمين لـه            . شبكة تويتر 

 العوامـل  مـن أهـم  " سـهولة االسـتخدام  "لغايات اللعب والترفيـه، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن      
ــغار الـــسن بحكـــم       ــة لـــدى صـ ــويتر أداة تواصـــل مـــشهورة و منتـــشرة خاصـ التـــي تجعـــل تـ
تواجدهم بالعالم الرقمي الجديد بعكس الكبار الـذين ال يجيـدون اسـتخدام التكنولوجيـا               

 .الجديدة، أو ال يستطيعون مجاراته
 .الدراسات التي تناولت عالقة الشباب بوسائل اإلعالم الجديد: ثانيا

باعتبارهـا أهـم   ) اإلنترنـت (ذا المجال اهتم الباحثون بشبكة المعلومات الدولية     وفي ه 
تجليات اإلعالم الجديد، ثم فـي فتـرة الحقـة بـرزت الدراسـات التـي تتنـاول مواقـع التواصـل                   

 .اإلجتماعي على وجه الخصوص
 التــي اســتهدفت الكــشف عــن أثــر االســتخدام   )٢( )هـــ١٤٢١الحيلــة، (مــن ذلــك دراســة   

وطبقت الدراسة على عينتـين األولـى       . ي لالنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه     المنزل
طالبـا مـن طلبـة الـصف العاشـر األساسـي ممـن هـم مـشتركون بـشبكة                    )٣٦(تكونت مـن    
ــا تراوحـــت أعمـــارهم بـــين  ) ٨٠(والثانيـــة تكونـــت مـــن  .االنترنـــت  ممـــن ,ســـنه)١٨-١٢(طالبـ

 يرتادون مقاهي االنترنت في عمّان 

                                     
١  -  AGRIFOGLIO, ROCCO١. BLACK, SUE١. METALLO, CONCETTA٢& 

FERRARA, MARIA(٢٠١٢)١. EXTRINSIC VERSUS INTRINSIC 
MOTIVATION IN CONTINUED TWITTER USAGE. Journal of Computer 
Information Systems; Fall٢٠١٢, Vol. ٥٣ Issue ١, p٤١-٣٣ 

مجلة التربية ، قطـر  . اثر االستخدام المنزلي لالنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدميه      : الحيله ، محمد     - ٢
  هـ١٤٢١، ) ١٤١(، العد ) ٣٣( ، السنة 
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 للحــصول علــى ,داة المــستخدمة عبــارة عــن كــشوف العالمــات المدرســيةوكانــت األ
الفـصل األول للعـام   :المعدالت العامـة للطلبـة أفـراد العينـة األولـى فـي ثـالث فـصول دراسـية             

 ,والفـصل األول مـن العـام الدراسـي الالحـق     , والفصل الثاني لنفس العام      ٩٧/٩٨الدراسي  
وحة وزعت على مرتادي مقاهي االنترنت ممـن        باإلضافة إلى استبانه تكونت من أسئلة مفت      

وأشـارت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـه إحـصائية            .  سنه ١٨-١٢تتراوح أعمارهم بين    
 وأن ٩٧/٩٨بــين متوســطات المعــدالت العامــة للطلبــة فــي نهايــة الفــصل الدراســي الثــاني     

تــائج عــن كمــا كــشفت الن. ذلــك يعــزى إلــى طريقــة تنظــيم االســتخدام المنزلــي لالنترنــت   
وجود فروق ذات دالله إحصائية بين معدالت طلبة مجموعـه إشـراف الوالـد مـع اسـتخدام                  
االنترنت يومي الخمـيس والجمعـة، ومعـدالت طلبـة المجموعـة التـي ال تخـضع ألي إشـراف                    

 .ولصالح المجموعة التي يشرف عليها الوالد
ف علـــى أثـــر  فقـــد ســـعت إلـــى التعـــر)١()م٢٠٠٩إســـماعيل وعبـــدالرحمن، (أمــا دراســـة  

ــشباب       ــتخدام الـ ــدالت اسـ ــشباب، ومعـ ــرية للـ ــة واألسـ ــات االجتماعيـ ــي العالقـ اإلنترنـــت فـ
لإلنترنت،وخلـــصت إلـــى تفـــضيل مـــستخدمى اإلنترنـــت المنـــزل ثـــم مقـــاهى اإلنترنـــت عنـــد    
اســتخدامهم لإلنترنــت، وأن الــذكور يتفوقــون علــى اإلنــاث فــي اســتخدام اإلنترنــت، وأن         

 .ودان من الشباب الجامعيمعظم مستخدمى اإلنترنت في الس
 علــى شــباب مدينــة الريــاض كمجتمــع للدراســة،    )٢()م٢٠١٠ ،النعــيم(وطبقــت دراســة  

وتكونت العينة مـن طلبـة وطالبـات المـرحلتين الثانويـة والجامعيـة، واسـتخدمت الدراسـة                   
 ومـن أبـرز النتـائج التـي         . كما استخدمت المالحظة والمقابلة أيـضا      ،االستبيان كأداة للبحث  

 أن الخلفيـــة الثقافيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا الـــشباب تـــؤثر تـــأثيرا كبيـــرا علـــى   :ت إليهـــاتوصـــل
 وأن من أهم األسباب التـي تـدفع الـشباب السـتخدام           .اتجاهاتهم نحو استخدام االنترنت   

                                     
تأثير اإلنترنت فى عالقـات الـشباب      " إسماعيل، عفاف عبداهللا أحمد، وعبدالرحمن ، جعفر عبدالرحمن،          - ١

دراسـة مقدمـة    " الـسودان - دراسة ميدانية على عينة من شـباب واليـة الخرطـوم           -االجتماعية واألسرية 
 فبرايــر ١٧-١٥م، جامعــة القــاهرة، كليــة اإلعــال" األســرة واإلعــالم وتحــديات العــصر "فــي المــؤتمر العلمــي  

 م٢٠٠٩
مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم .تــأثير العالقــات االفتراضــية علــى العالقــات االجتماعيــة القائمــة : النعــيم   - ٢

 .م ٢٠١٠، اكتوبر ) ٢(، العدد ) ١٧(النفس ، المجلد 
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االنترنت أنه يعد وسيلة للتخاطب، ومنها ما يخص اإلناث كعـدم القـدرة علـى الخـروج مـن                   
جـــل فـــي المواصـــالت، وأن االنترنـــت يعـــد أســـهل طـــرق  المنـــزل بـــسبب االعتمـــاد علـــى الر 

 من العينة قد نفـوا تخلـيهم       %٥٤وأشارت الدراسة إلى أن     . التخاطب مع اآلخرين وأقربها   
 .عن واجباتهم األسرية بسبب استخدامهم لالنترنت

 :دراسات مواقع التواصل االجتماعي
ــة، فمنهــ       ــا الدراســات التــي تناولــت الــشباب والمواقــع االجتماعي حــسن، (ا دراســة أم

 التي خلصت إلى وجود إقبال كبير من جانب الـشباب علـى المواقـع االجتماعيـة                 )١()م٢٠٠٩
احتلـت موقـع الـصدارة      ) فيس بوك ويوتيـوب ومـاى سـبايس       (وأن موقع   . بشبكة اإلنترنت 

كــشبكات اجتماعيــة مفــضلة ألفــراد العينــة الــذين يعتبــرون أن أصــدقائهم المرجــع األول    
 .ة أي مشكلةلهم في حال مواجه

ــنخفض       ــود األب واألم ويــ ــزداد بوجــ ــاعى يــ ــل االجتمــ ــة أن التفاعــ ــحت الدراســ وأوضــ
ــا أو نفـــسيا   ــا طبيعيـ ــا ســـواء كـــان غيابـ وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الـــشباب مـــن  . بغيابهمـ

يميلون للدردشة والمنتديات والرسـائل النـصية بينمـا يميـل الـشباب فـي         )  سنة ١٨-١٥(سن
 . البريد اإللكتروني والتصفحإلى) سنة٢٢-١٩(الفئة العمرية 

 علــــى آلثــــار النفــــسية   )٢()م٢٠٠٩خــــضر، (وركــــزت دراســــات أخــــرى مثــــل دراســــة     
 مـن خـالل التعـرف علـى         ،واالجتماعية الستخدام الـشباب لمواقـع الـشبكات االجتماعيـة         

علـــى دوافـــع اســـتخدام الـــشباب المـــصري لموقـــع الفـــيس بـــوك، والكـــشف عـــن طبيعـــة  
ات التي يكونها الشباب وأولوية تفضيلهم لهـا عنـد التعامـل          العالقات االجتماعية والصداق  

مـــع أصـــحابهم، والتعـــرف علـــى طريقـــة تعبيـــر عينـــة الدراســـة عـــن حـــالتهم النفـــسية           

                                     
ت ورسـائل الفـضائيات علـى       أثـر شـبكات العالقـات االجتماعيـة التفاعليـة باإلنترنـ           "حسن، أشرف جالل،     - ١

 دراســة تشخيــصية مقارنــة علــى الــشباب -العالقــات االجتماعيــة واالتــصالية لألســرة المــصرية والقطريــة
األســرة واإلعــالم  "دراســة مقدمــة فــي المــؤتمر العلمــى    " وأوليــاء األمــور فــى ضــوء مــدخل اإلعــالم البــديل    

 م٢٠٠٩ر  فبراي١٧-١٥كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، " وتحديات العصر
خــضر، نــرمين زكريــا ،  اآلثــار النفــسية واالجتماعيــة الســتخدام الــشباب المــصري لمواقــع الــشبكات             - ٢

كلية اإلعالم، جامعـة    " األسرة واإلعالم وتحديات العصر   "االجتماعية، دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي       
 م٢٠٠٩ فبراير ١٧-١٥القاهرة، 
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وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن     . واالجتماعية من خـالل اسـتخدامهم موقـع الفـيس بـوك        
المعـارف بنـسبة    أبرز مصادر معرفة الشباب الجامعي بموقع الفيس بـوك هـم األصـدقاء و             

وأن دافع التسلية والترفيه جاء على رأس قائمة دوافـع اسـتخدامهم لموقـع فـيس          . %٣٦
بوك، وأن مشاهدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء تـأتى علـى رأس قائمـة األنـشطة التـي          

واتفـق المبحوثـون بـشكل      . %٧٦٫٥يمارسها المبحوثون علـى موقـع فـيس بـوك بنـسبة             
 االجتمـــاعي بـــين األشـــخاص عبـــر فـــيس بـــوك يـــؤدى إلـــى تنميـــة    كبيـــر علـــى أن التفاعـــل 

المهارات الشخصية والخبرات الحياتية والتعامـل مـع اآلخـرين، وأن  مـن أهـم مزايـا فـيس                    
ــد           ــى مــزاج األصــدقاء وتجدي ــة مــا يجــرى والتعــرف عل بــوك التواصــل مــع األصــدقاء ومواكب

 .العالقات بأصدقاء الماضي، وإبداء الرأي بحرية
على وجه التحديـد، مـن حيـث    ) اليوتيوب( موقع   )١( )م٢٠١٢ ,المنتشري(اسة  وتناولت در 

 والعوامـل المـؤثرة علـى اسـتخدامهم،         ،مدى استخدام الشباب والفتيات في السعودية لـه       
 وأشارت الدراسة إلـى أهميـة موقـع     ،والدوافع واإلشباعات المتحققة من ذلك االستخدام     

م االجتماعي خاصة بـين الـشباب لكـونهم أكثـر     اليوتيوب الذي يعد احد أهم مواقع اإلعال   
 واعتبــاره مــصدراً موثوقــاً للمعلومــات ولــيس مجــرد تقنيــة        ،المــستخدمين لتلــك المواقــع  

 وقدمت الدراسة مؤشرات إحـصائية تؤكـد اإلقبـال الكبيـر مـن              ,مساندة لألخبار المكتوبة  
األول عربياً فـي  الشباب السعودي على استخدام موقع اليوتيوب وتصدر المملكة المركز  

 .معدالت استخدامه
 وخلصت إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكور واإلنـاث فـي المـدة الزمنيـة                    
التــي يقــضونها علــى اإلنترنــت وذلــك لــصالح اإلنــاث، وفــي المقابــل تفــوق الــذكور فــي مــدى        

وأكــدت الدراســة انتــشار اســتخدام موقــع اليوتيــوب بــين الــشباب      . اســتخدام اليوتيــوب 
وأن خدمة البحث في موقع اليوتيوب جـاءت فـي المرتبـة      .  بشكل دائم وغالب   ,السعودي  

   .األولى من بين الخدامات التي يوفرها الموقع 

                                     
 واإلشـــباعات youtubeلـــشباب الـــسعودي لموقـــع اليوتيـــوب     المنتـــشري، فـــاتن يتـــيم، اســـتخدامات ا    - ١

  م٢٠١٢كلية اآلداب، , رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود ,دراسة مسحية: المتحققة منها 



 

 
٢٢٢

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 :التعليق على الدراسات السابقة
 :يتضح من عرض األدبيات السابقة ما يلي

نــت، أن الــشباب فــي المنطقــة العربيــة مــن الفئــات األكثــر اســتخداما لــشبكة اإلنتر   -
 . ولشبكات التواصل االجتماعي على وجه التحديد

ــاهرة مـــن مـــداخل متعـــددة    - ــاولوا رصـــد هـــذه الظـ تربويـــة ونفـــسية : أن البـــاحثين حـ
واجتماعية واتصالية، ومع ذلك يصعب القـول أن البحـث العلمـي فـي هـذا الموضـوع                  
قــد قــدم إجابــات شــافية ووافيــة نظــرا لحداثــة الظــاهرة وصــعوبة التنبــؤ بالتــأثيرات     

 .المتوسطة وبعيدة المدى

ركزت بعض الدراسات على موقع واحد من مواقع شـبكات التواصـل االجتمـاعي               -
مــن خــالل مــداخل نظريــة متعــددة مثــل    )  يوتيــوب(أو ) تــويتر(أو ) فــيس بــوك(مثــل 

 .. االعتماد على وسائل اإلعالم،االستخدامات واإلشباعات

 خـالل دراسـة ميدانيـة تتنـاول         لذلك تسعى هـذه الدراسـة إلـى تقـديم رؤيـة علميـة مـن               
دوافع استخدامات الشباب الجامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي إجمـاال واإلشـباعات              

 .المتحققة من ذلك االستخدام
 :أهداف الدراسة

فـــي ضـــوء اســـتعراض الدراســـات الـــسابقة، وبـــالرجوع إلـــى اإلطـــار النظـــري للدراســـة، 
 تحديــد األهــداف الرئيــسة للدراســة والمتمثــل بنظريــة االســتخدامات واإلشــباعات، يمكــن

 :فيما يلي
التعرف على مستوى إقبال الشباب الجـامعي الـسعودي علـى شـبكات             : الهدف األول 

 .التواصل االجتماعي، ومصادر تعرفه عليها
التعرف علـى دوافـع اسـتخدام الـشباب الجـامعي الـسعودي لـشبكات               : الهدف الثاني 
 . من ذلك االستخدام واإلشباعات المتحققة،التواصل االجتماعي
التعــرف علــى عــادات الــشباب الجــامعي الــسعودي فــي اســتخدامهم    : الهــدف الثالــث

 .لشبكات التواصل االجتماعي
التعــرف علــى تقيــيم الــشباب الجــامعي الــسعودي لــشبكات التواصــل :  الهــدف الرابــع

 .االجتماعي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٣

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

يم الكــشف عــن العالقــة بــين كثافــة االســتخدام وطبيعــة التقيــ       : الهــدف الخــامس 
 .لتأثيرات استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 تساؤالت الدراسة
 :على التساؤالت التاليةوانطالقا من األهداف السابقة، تسعى الدراسة لإلجابة 

 ما مستوى استخدام شبكة اإلنترنت لدى الشباب الجامعي السعودي؟ -١

ــامعي      -٢ ــدى الـــشباب الجـ ــاعي لـ ــتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـ ــا مـــستوى اسـ مـ
 عودي؟الس

 ما الشبكات االجتماعية األكثر استخداما لدى الشباب الجامعي السعودي؟ -٣

ــدى الــشباب الجــامعي         -٤   مــا مــصادر التعــرف علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي ل
 السعودي؟

 ما دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي؟ -٥

 ماعي؟ما اإلشباعات المتحققة من استخدام الشباب لشبكات التواصل االجت -٦

 مــا رؤيــة المبحــوثين للتــأثيرات الــسلبية واإليجابيــة الســتخدام شــبكات التواصــل  -٧
 االجتماعي؟

مــا طبيعــة عــادات المبحــوثين فــي اســتخدامهم لــشبكات التواصــل االجتمــاعي       -٨
 ؟ ) االنتقائية، االرتباط،، االندماج(

صـل   التوا اتما داللة الفروق بين المبحوثين في رؤيتهم لتأثيرات استخدام شبك          -٩
 االجتماعي حسب عدد ساعات االستخدام؟

 :هامنهجنوع الدراسة و
لإلجابـة علـى    وتـستخدم مـنهج المـسح    ،تنتمي هـذه الدراسـة إلـى الدراسـات الوصـفية         

 . أسئلة البحث، وتحقيق أهدافه
والباحــث يتبــع هــذا المــنهج باعتبــاره المــنهج العلمــي الــذي يــتالءم مــع طبيعــة البحــث،  

بيانــات، مــع تحليــل المعلومــات للتوصــل إلــى اســتنتاجات تُبنــى  باســتخدام المــسح لجمــع ال
نظـراً ألهميتـه    .عليها، وهذا المنهج يحقق ذلك بجمعه بين وصف الواقـع وفهمـه وتطـويره           
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

في معرفة الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة المدروسة، مما يمكن الباحث من تقديم           
 )١(.الوصف الشامل، والتشخيص الدقيق لذلك الواقع

 :مجتمع الدراسة وعينتها
جميـــع  مـــن  الدراســـة فـــي هـــذهTarget Population المـــستهدف مجتمـــعيتكـــون ال

ــي    ــسعوديين فـ ــالب الـ ــسعودية الطـ ــات الـ ــعود    ،الجامعـ ــة الملـــك سـ ــالب جامعـ ــل طـ  ويمثـ
 .  الذي تم اختيار العينة من خاللهAccessible Populationالمجتمع المتاح 

مــع الــذي يهــدف الباحــث إلــى تعمــيم نتــائج    ذلــك أن المجتمــع المــستهدف هــو المجت  
الدراســة علــى كــل مفرداتــه، إال أنــه يــصعب الوصــول إليــه لــضخامته، فيــتم التركيــز علــى            

 وهـو جـزء ممثـل للمجتمـع المـستهدف           ،المجتمع المتاح الذي أمكن للباحـث الوصـول إليـه         
  )٢(. ويلبي حاجات الدراسة وأهدافها

 مـن  Snowball Sampleكـاثرة أو المتـضاعفة   واعتمد الباحث على أسلوب العينـة المت 
، مــسار الكليــات اإلنــسانية خــالل توزيــع االســتبانة علــى مجموعــات عــشوائية مــن طــالب   

، ثم طلب الباحث مـن  مسار الكليات الصحية والعلمية والهندسية  ومجموعات من طالب    
تمكـن   حتـى    ،أولئك الطالب أن يقوموا بتوزيـع االسـتبانة علـى زمالئهـم فـي نفـس المـسار                 

) ٤٧٠( مــن إجمــالي طــالب الــسنة التحــضيرية، بواقــع   %٥الباحــث مــن الوصــول إلــى نــسبة   
 .طالباً

فـــي الحـــاالت التـــي ) أســـلوب العينـــة المتكـــاثرة أو كـــرة الـــثلج(ويـــصلح هـــذا األســـلوب 
 وهــو مــا  )٣(تــستهدف إجــراء البحــث علــى فئــة واحــدة كفئــة الطــالب فــي جامعــة واحــدة      

 .ينطبق على هذه الدراسة
إجراء الدراسة الميدانية على المبحوثين خالل الفصل الدراسي الثـاني مـن العـام              وتم  
  . هـ١٤٣٣ -هـ ٢و١٤٣الدراسي  

                                     
م، ٢٠٠٣/  ١٤١٣المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكية ، الريـاض ، مكتبـة العبيكـان ،         . العساف ، حمد     - ١

 ١٩٣ص 
 ١٣٠، ص)م٢٠٠٤القاهرة، عالم الكتب،  (٢ البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، طعبدالحميد، محمد ، - ٢
 ١٤٢المرجع السابق، ص  - ٣
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 : أداة جمع البيانات
كــأداة لجمــع بيانــات الدراســة الميدانيــة،   ) اســتبيان(قــام الباحــث بتــصميم اســتمارة   

حقائق مرتبطة بواقع   تعتبر االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات و        "حيث  
  )١(معين 

تــم إتبـاع اإلجـراءات التاليـة للتأكـد مــن     ) االسـتبيان (وعنـد تـصميم أداة جمـع البيانـات     
 :صدقها الظاهري

قــام الباحــث بمراجعــة ألهــم الدراســات والبحــوث ذات العالقــة بموضــوع الدراســة  .١
 إلــى واالســتفادة منهــا، ومــن أدوات جمــع بياناتهــا، والتــي تــم مــن خاللهــا التوصــل        

 .المسودة األولى ألداة الدراسة

 فـي مجـاالت   )∗(تم عرض المسودة األولى ألداة الدراسـة علـى عـدد مـن المحكمـين        .٢
ــراً مــن مالحظــاتهم، فــتم إجــراء        ــذي اســتفادة الباحــث كثي العلــوم المختلفــة، وال

 .التعديل على االستبيان وإضافة وحذف بعض األسئلة من قبل المحكمين

 الجهــات المختــصة فــتم حــذف وتعــديل بعــض األســئلة تــم عــرض االســتبيان علــى .٣
 .حسب طلباتهم

تم تطبيق اختبار تجريبي لالسـتبيان للتأكـد مـن وضـوح عباراتهـا وسـهولة اإلجابـة                  .٤
 . مبحوثاً) ٤٠(عليها على عينة قوامها 

تم االستفادة مما ورد من مالحظات وأخطاء وتـم تالفيهـا حتـى التوصـل إلـى األداة                    .٥
 بشكلها النهائي

ضــــوء تعــــديالت المحكمــــين واختبــــار الــــصدق الظــــاهري لالســــتبانة تكونــــت  فــــي  .٦
االســتبانة بــصورتها النهائيـــة بعــد اســـتيفاء ملحوظــات المحكمـــين وبلغــت عـــدد       

ــارات   ــئلة والعبـ ــارة، تركـــزت فـــي   ) ١٠٠(األسـ ــؤاالً وعبـ ــبع(سـ جوانـــب رئيـــسية  ) سـ

                                     
:  عمّـان ( أسـاليبه ،  – أدواتـه  –وآخـرون، البحـث العلمـي  مفهومـه     . عدس ، عبـد الـرحمن    . عبيدات ، ذوقان    - ١

 ١٢٥ ص)م١٩٨٧دار الفكر للنشر والتوزيع ، 
 أعــضاء هيئــة –وديــع العزعــزي .بكــر إبــراهيم، ود. محمــد بكيــر، ود.ســليمان عــسران، ودد صــابر . وهــم أ- ∗

 .التدريس في قسم اإلعالم ، كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود
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ى البيانـــات العامـــة، مـــدى اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي، مـــد: وتـــشمل
اإلشــباع الــذي يتحقــق مــن خــالل هــذه التقنيــة، مــا أثــار اســتخدام شــبكة التواصــل    
االجتمــاعي، مــدى االنتقائيــة واالرتبــاط واالنــدماج مــع شــبكة التواصــل االجتمــاعي،    
 .الدوافع التي تدفعك الستخدام شبكة التواصل االجتماعي، البيانات الشخصية

خبــرة الباحــث بمــا يتعلــق فــي   بعــد مراجعــة بعــض المراجــع، و : تــصميم االســتبانة .٧
موضــوع الدراســة قــام الباحــث بتــصميم االســتبانة، وأصــبحت تتكــون مــن ســتة          

 :أقسام

 البيانات العامة   -أ 

 متغيرات الدراسة وتنقسم إلى أربعة أقسام وهي  -ب 

 .آثار استخدام شبكة التواصل االجتماعي
 .مدى االنتقائية واالرتباط واالندماج مع شبكة التواصل االجتماعي

 .دوافع التي تدفعك استخدام شبكة التواصل االجتماعيال
 .االشباعات التي تتحقق من خالل هذه التقنية

  البيانات الشخصية-ج
 : على النحو التالي،ويوضح الجدول التالي توزيع محاور أسئلة وعبارات االستبانة

 )١(جدول رقم 
 يوضح عدد ونسبة كل محور من محاور أسئلة وعبارات االستبانة

 النسبة العدد لمحاورا
 %٩ ٧ البيانات العامة

 %١٢ ٩ أثار استخدام الشبكة 
 %١٢ ٩ مدى االنتقائية واالرتباط واالندماج

 %٣٦ ٢٨ الدوافع 
 %٢٤ ١٩ االشباعات 

 %٨ ٦ البيانات الشخصية

 %١٠٠ ٧٨ اإلجمالي
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 )١(شكل رقم 
 يوضح عدد ونسبة كل محور من المحاور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: لصفحة األولى من االستبانة وضعت بعـض األسـئلة للداللـة علـى البيانـات العامـة           وفي ا 
 :ولإلجابة على فقرات االستبانة، وضعت خمسة خيارات

 ) غير موافق مطلقا( يمثل ١٫٧٩ إلى ١من 
 ) غير موافق( يمثل ٢٫٥٩ إلى ١٫٨٠من 
 ) ال أدري( يمثل ٣٫٣٩ إلى ٢٫٦٠من 
 ) لى حد ماموافق إ( يمثل ٤٫١٩ إلى ٣٫٤٠من 
 ) موافق بشدة( يمثل ٥٫٠ إلى ٤٫٢٠من 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية لتحليل البيانات
اسـتمارة، تـم ترقيمهـا وتفريغهـا        ) ٤٧٠(بعد االنتهـاء مـن جمـع االسـتمارات وعـددها            

، (SPSS)وإدخالها بالحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 :على تساؤالت الدراسة بواسطة ما يليوذلك لإلجابة 

 J التكرارات والنسب المئوية.  

 J المتوسطات واالنحرافات المعيارية. 
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 J معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي. 

 J معامل الثبات ألفا كرومباخ.  

 J  االختبار التائي 

 J  اختبار التباين األحادي 

 : اختبارات الصدق والثبات
 : ياً وفنياً، تم التحقيق من صدقها بطريقتين، همابعد مراجعة االستبانة لغو

 :الصدق الظاهري: أوالً
أعتمد الباحـث علـى الـصدق الظـاهري، حيـث تـم عـرض االسـتبانة علـى مجموعـة مـن                     
المتخصــصين، وذلــك للتأكــد مــن صــدقها ومناســبتها للغــرض الــذي صــممت مــن أجلــه، مــن   

مــن محــاور االســتبانة بالعبــارات حيــث المالئمــة، والوضــوح، والتنظــيم، وارتبــاط كــل محــور 
التي وضعت له، وفي ضوء ما أبداه المحكمون من آراء، ثم تعـديل بعـض العبـارات، وإعـادة                   
صـــياغة عبـــارات أخـــرى، ممـــا ســـاعد علـــى زيـــادة تمثيـــل المجـــال الـــذي يقيـــسه، وخرجـــت  

 . االستبانة بصورتها النهائية

 :صدق االتساق الداخلي: ثانياً
بـين كـل عبــارة مـن عبــارات األداة    ) بيرســون(ل االرتبـاط  قـام الباحـث بحــساب معامـ   

والدرجــة الكليــة لجميــع العبــارات، للتأكــد مــن صــدق االســتبانة، وأنهــا تقــيس مــا صــممت      
 .)٢-٢(، والجدول رقم )١-٢(لقياسه، كما يوضح الجدول رقم 

ــالرجوع إلــى أدبيــات البحــث وجــد الباحــث أنــه مــن المفيــد حــساب معامــل الثبــات         و ب
م ثبات التجانس أو االتـساق الـداخلي الـذي يـشير إلـى قـوة التـرابط المنطقـي بـين            باستخدا

وتم قياس درجة ثبات االتساق الداخلي باسـتخدام معامـل اإلرتبـاط بـين          . فقرات االختبار 
 .الجزئين ومن ثم تعديله عن طريق معادلة بيرسون
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 )١-٢(جدول رقم 
 المحاور والدرجة الكلية لجميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات

 عبارات المحاور الذي تنتمي إليه

رقم 
 العبارة

معامل 
رة االرتباط

عبا
م ال
رق

 

معامل 
رة االرتباط

عبا
م ال
رق

 

معامل 
رة االرتباط

عبا
م ال
رق

 
معامل 
 االرتباط

 أثار استخدام شبكة التواصل االجتماعي
٠٫٩٤٩ ٧ @@-٠٫٣٩٧ ٥ @@٠٫٦٢٣ ٣ @@-٠٫٧٨٩ ١@@ 

٠٫٩٤٩ ٨ @@٠٫٩٤٩ ٦ @@-٠٫٣٩٧ ٤ @٠٫٦٨٤ ٢@@ 

٠٫٩٤٩ ٩@       
 مدى االنتقائية واالرتباط واالندماج مع شبكة التواصل االجتماعي

٠٫٥٢٧ .٤ @@٠٫٨٩٧ .٣ @@٠٫٣٣١ .٢ @@٠٫٣٣١ .١@@ 
٠٫٦٢١ .٨ @@٠٫٤٢٨ .٧ @@٠٫٦٨٩ .٦ @@٠٫٣٩٣- .٥@@ 
٠٫٨٤١- .٩       

 يدوافع استخدام شبكة التواصل االجتماع
٠٫٩٢٥ .٤ ٠٫٦٨٠- .٣ @@٠٫٨١٧ .٢ ٠٫٩٢٥- .١@@ 
٠٫٨٧٩ .٨ ٠٫٨٧٩- .٧ @@٠٫٥٦٦ .٦ @@٠٫٣٢٧ .٥@@ 
٠٫٤٦٢- .١٢ @@٠٫٩٣٠ .١١ ٠٫٨٦٠- .١٠ @@٠٫٧٥٣ .٩ 
٠٫٩٢١- .١٦ @@٠٫٨٣٧ .١٥ @@٠٫٢٩٢ .١٤ @@٠٫٩٢١ .١٣ 
٠٫٨٧٩ .٢٠ @@٠٫٨٥٨ .١٩ @@٠٫٨٥١ .١٨ @@٠٫٨٧٩ .١٧@@ 
٠٫٩٢٢ .٢٤ @@٠٫٧٧١ .٢٣ ٠٫٤٨٨- .٢٢ @@٠٫٨٧٩ .٢١@@ 
٠٫٨٢٣ .٢٨ @@٠٫٨٧٩ .٢٧ @@٠٫٩٢٢ .٢٦ @@٠٫٩٣٠ .٢٥@@ 

 مدى اإلشباع الذي يتحقق من خالل هذه التقنية
٠٫٧٣٩ .٤ @@٠٫٨٨٤ .٣ ٠٫٨٣٩- .٢ @@٠٫٩٧٨ .١@@ 
٠٫٥٧٤ .٨ ٠٫٠٨٨- .٧ @@٠٫٨٨٤ .٦ ٠٫١٧٥- .٥@@ 
٠٫٩٤٧ .١٢ @@٠٫٩٤٧ .١١ @@٩٧٩. .١٠ @@٠٫٩٤٠ .٩@@ 
٠٫٩٧٨ .١٦ @@٨٨٤. .١٥ @@٠٫٩١٠ .١٤ @@٠٫٩٢٣ .١٣@@ 
٠٫٩٤٦ .١٩ @@٠٫٩٧٨ .١٨ @@٠٫٩٤٧ .١٧@@   

 ٠٫٠٥دال إحصائيا عند مستوى @ 
 ٠٫٠١دال إحصائيا عند مستوى @@ 
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أن نتائج حساب معامل ارتباط كل عبارة مـع الدرجـة           ) ١-٢(ويتضح من الجدول رقم     
اليــة إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة أقــل مــن الكليـة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه كانــت دالــة وع 

وهـــذا يـــدل علـــى إن االســـتبانة تتمتـــع بقـــدر كبيـــر مـــن االتـــساق  ) ٠٫٠٥(، أو أقـــل مـــن )٠٫٠١(
 .الداخلي

أن نتــائج حــساب معامــل ارتبــاط كــل محــور مــع     ) ٢(وكمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم   
عند مستوى الداللة أقـل  الدرجة الكلية للمحاور الذي تنتمي إليه كانت دالة وعالية إحصائياً     

 .، وهذا يدل على إن االستبانة تتمتع بقدر كبير من االتساق الداخلي)٠٫٠١(من 
 )٢-٢(جدول رقم 

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لجميع المحاور
 معامل االرتباط اسم المحور

 @@٠٫٦٦٨- أثار استخدام شبكة التواصل االجتماعي
 @@٠٫٨٧٣ ائية واالرتباط واالندماج مع شبكة التواصل االجتماعيمدى االنتق

 @@٠٫٩٤٢ الدوافع التي تدفعك الستخدام شبكة التواصل االجتماعي
 @@٠٫٩٧١ مدى اإلشباع الذي يتحقق من خالل هذه التقنية

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند مستوى @@ 
 :قياس ثبات االستبانة

ام ألفــا كرونبــاخ لكــل مجــال، وللمقيــاس تــم حــساب ثبــات األداة عــن طريــق اســتخد
 :قيم الثبات على النحو التالي) ٣(ككل، ويوضح الجدول رقم 

 )٣(جدول رقم 
 ثبات أداة الدراسة

 اسم المحور
معامل ارتباط ألفا 

 كرونباخ
 ٠٫٢٥٥ أثار استخدام شبكة التواصل االجتماعي

 ٠٫٠٧١ جتماعيمدى االنتقائية واالرتباط واالندماج مع شبكة التواصل اال
 ٠٫٧٠ دوافع استخدام شبكة التواصل االجتماعي

 ٠٫٩٥ مدى اإلشباع الذي يتحقق من خالل هذه التقنية
 ٠٫٨٩ معامل الثبات الكلي
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 قــام الباحــث بقيــاس ثبــات أداة الدراســة باســتخدام ،للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة
ــاخ فظهــر أن الثبــات محــور االتجــاه     وهــذا يــدل علــى أن ثبــات أداة    ،٠٫٨٩معامــل الفاكرونب

 .الدراسة بدرجة عالية جداً ويمكن االعتماد عليها في تحقيق أهداف الدراسة
وكلما اقترب رقم معامل ألفا كرومباخ من الواحد الصحيح كلما كان هـذا يـدل علـى                  

 )٠٫٨٩(أن الثبات أقوى، وكان معامل ألفا كرومباخ للمحاور األربعة السابقة هو 
 
 

 
   @     @@   
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها: نيالمبحث الثا
سيتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي أجريت            
ــالل        ــة مـــن خـ ــة الدراسـ ــصائص عينـ ــى خـ ــائج للتعـــرف علـ ــات والنتـ ــتعراض البيانـ ــتم اسـ ويـ

خبـرة فـي    استعراض المتغيرات الديموغرافية، ومتغيـرات كثافـة االسـتخدام ومـستوى ال           
استخدام اإلنترنت ومواقع شـبكات التواصـل االجتمـاعي، ثـم اسـتعراض آراء واتجاهـات          

 :المبحوثين حول موضوع الدراسة واإلجابة على تساؤالت الدراسة على النحو اآلتي
 ):خصائص عينة الدراسة(المعلومات الشخصية : أوالً

 )٤(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب متغير العمر

 النسبة تكرارال العمر
 ٦٢٫٦ ٢٩٤  سنة٢٠أقل من 

 ٣٧٫٤ ١٧٦  سنة٢٢ إلى ٢٠من 
 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

 مـن المبحـوثين مـن عينـة طـالب           %٦٢أن أكثـر مـن      ) ٤(يتضح مـن نتـائج الجـدول رقـم          
 ويتناسـب هـذا التوزيـع مـع واقـع مجتمـع الدراسـة مـن                ، سـنة  ٢٠السنة التحضيرية أقل من     

 .سنة التحضيريةطالب جامعة الملك سعود في ال
 )٥(جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية متوسط الدخل الشهري لألسرة
 النسبة التكرار الدخل الشهري

 ٤٦٫٤ ٢١٨ ٣٠٠٠أقل من 
 ٣٠٫٩ ١٤٥ ٦٠٠٠ إلى ٣٠٠٠من 
 ٧٫٩ ٣٧ ٩٠٠٠ إلى ٦٠٠١من 
 ٧٫٩ ٣٧ ١٢٠٠٠ إلى٩٠٠١من 

 ٧٫٠ ٣٣  ألف١٥٠٠٠ إلى ١٢٠٠١من 

 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

ــى نــصف مجتمــع الدراســة كــان           ــا يقــارب عل ــات الجــدول أعــاله أن م ويتــضح مــن بيان
 ريـال ثـم جـاء فـي المركـز الثـاني المبحوثـون               ٣٠٠٠متوسط الدخل الشهري لهم أقل مـن        

 . ريال٦٠٠٠-٣٠٠٠من الطالب الذين يبلغ متوسط الدخل الشهري لديهم ما بين 
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 .آالف ريال فأقل٦الشهر للدخل لديهم من أي أن أكثر من ثالثة أرباع العينة يبلغ المتوسط 

 )٦(جدول رقم 
 التكرارات والنسب المئوية الحالة االجتماعية

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 ٦٩٫١ ٣٢٥ أعزب
 ٢٣٫٢ ١٠٩ متزوج
 ٧٫٧ ٣٦ مطلق

 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

 تقريبـا،  %٧٧ويتبين أن أغلبية أفراد عينة الدراسة كانوا من غيـر المتـزوجين بنـسبة       
 .  من أفراد العينة%٢٣وجاءت نسبة المتزوجين ) عزاب، ومطلقون(

 )٧(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي

 النسبة التكرار الكلية
 ٦١٫٥ ٢٨٩ مسار الكليات اإلنسانية 

 ٣٨٫٥ ١٨١ مسار الكليات الصحية والعلمية والهندسية

 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

 مــن عينــة المبحــوثين ينتمــون إلــى مــسار  %٦١أن أكثــر مــن ) ٧(م ويوضــح الجــدول رقــ
الكليــات اإلنــسانية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع توزيــع مجتمــع البحــث بحــسب إحــصائيات       
الجامعة التي تشير إلى أن عدد طالب الكليات اإلنسانية أكثر من طالب الكليـات الـصحية      

 .والعلمية األخرى
 )٨(جدول رقم 
  مستوى تعليم األبتوزيع المبحوثين حسب

 النسبة التكرار مستوى تعليم االب
 ٣٨٫٧ ١٨٢ ثانوي
 ٣٠٫٩ ١٤٥ جامعي

 ١٥٫٥ ٧٣ دراسات عليا
 ١٤٫٩ ٧٠ متوسط

 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي



 

 
٢٣٤

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 من آباء الطـالب الـذين شـملهم البحـث حاصـلون      %٤٦٫٤أن ) ٨(ويوضح الجدول رقم    
آلبـاء مــن ذوي المؤهـل الثــانوي،    تقريبــا ل%٣٩علـى مؤهـل جــامعي أو دراسـات عليــا، مقابـل     

 . تقريباً مؤهل متوسط%١٥و
 )٩(جدول رقم 

 توزيع المبحوثين حسب مستوى تعليم األم
 النسبة التكرار مستوى تعليم االم

 ٣٨٫٥ ١٨١ ثانوي
 ٢٣٫٢ ١٠٩ متوسط
 ١٥٫٥ ٧٣ ابتدائي
 ١٥٫٥ ٧٣ جامعي

 ٧٫٢ ٣٤ دراسات عليا

 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

مي لألم، فقد كانت نسبة األمهات الحاصالت على مؤهل جـامعي أو            أما المؤهل التعلي  
 وكانـت النـسبة األكبـر لألمهـات     ، وهي نسبة تقل بنـسبة الـضعف عـن اآلبـاء          %٢٢٫٧أعلى  

 .%٦٠الحاصالت على مؤهل ثانوي أو متوسط بنسبة تجاوزت 
 : كثافة االستخدام، ومستوى الخبرة: ثانياً

 )١٠(جدول رقم 
 حسب امتالك جهاز الحاسب اآلليتوزيع المبحوثين ب

 مدى امتالك جهاز حاسب آلي وال توب ال نعم
 % ك % ك

 ٤٫٣ ٢٠ ٩٥٫٧ ٤٥٠ هل تمتلك جهاز حاسب آلي خاص بك
 ٣٦٫٢ ١٧٠ ٦٣٫٨ ٣٠٠ هل تمتلك جهاز الب توب

 ا آليـ  ايتضح من بيانـات الجـدول أعـاله أن أغلبيـة أفـراد عينـة الدراسـة يمتلكـون حاسـب                    
ولعــل . %٦٣٫٨ وأيــضاً األغلبيــة كــانوا يمتلكــون جهــاز الب تــوب بنــسبة    ،%٩٥٫٧بنــسبة 

ارتفاع نسبة امتالك الحاسب اآللي مقارنة بنتائج دراسـات سـابقة أجريـت علـى المجتمـع            
 :السعودي، يعود لعاملين

 وهم من الفئات المجتمعيـة األكثـر ارتباطـاً    ،طبيعة مجتمع البحث، من الطالب  : األول
 .آللي واإلنترنتباستخدام الحاسب ا
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 حيـث أصـبحت الحاسـبات اآلليـة وأجهـزة الكمبيـوتر المحمـول          ،العامل الزمني : الثاني
 فقد أشارت دراسة ، بينما كان الوضع مختلفا قبل سنوات قليلة ،في متناول الجميع تقريباً   

 التــي تناولــت االنترنــت كوســيلة إعالميــة واســتخداماتها فــي المملكــة   )١( )م٢٠٠٣العنــزي، (
 فقط من عينة البحث أكدوا ملكيتهم لكمبيوتر واحـد علـى            %٥٣بية السعودية، أن      العر
 . وكان الهدف األكبر  لالستخدام متعلق بالواجبات المدرسية،األقل

 )١١(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب إجادة استخدام الحاسب اآللي

 النسبة التكرار إجادة استخدام الحاسب اآللي
 ٤٢٫٦ ٢٠٠ ممتاز
 ٣١٫٩ ١٥٠ دجي

 ٢٥٫٥ ١٢٠ متوسط
 ١٠٠ ٤٧٠ اإلجمالي

ــديهم مــستويات متقدمــة      %٤٢٫٦وكانــت نــسبة   ــة الدراســة ل ــازة( مــن عين فــي ) ممت
 %٢٥٫٥، و)جيـد ( تقريبا للمـستوى فـوق المتوسـط    %٣٢ مقابل   ،التعامل مع الحاسب اآللي   

 .للمستوى المتوسط
 )١٢(جدول رقم 

 اآللي بمتغير العمرالعالقة بين مدى اجادة استخدام الحاسب 
 معامل االرتباط المتغير

 @@٠٫٢٢٥- مدى اجادة استخدام الحاسب

 
و باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون يتــضح مــن بيانــات الجــدول أعــاله وجــود عالقــة   

مـدى إجـادة    (ومتغيـر   ) العمـر ( بـين متغيـر      ٠٫٠١عكسية ضعيفة عند مستوى داللـة أقـل مـن           
ــادة    أي أنـــه ك،)اســـتخدام الحـــساب اآللـــي  ــا قلـــت  الفئـــة العمريـــة ارتفـــع مـــستوى اإلجـ لمـ

                                     
العنــزي، جمعــة بــن حامــد، االنترنــت كوســيلة إعالميــة واســتخداماتها فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،      - ١

اإلعالم السعودي سمات الواقع واتجاهـات المـستقبل،    : سنوي األول بحث مقدم إلى المنتدى اإلعالمي ال     
 م٢٠٠٣هـ ، مارس ١٤٢٤الرياض ، المحرم 



 

 
٢٣٦

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

للحاسب اآللي، وهي نتيجـة الفتـة رغـم العالقـة الـضعيفة بـين المتغيـرين إال أنهـا تـشير إلـى                  
 .توجهات الفئة األصغر سنا من الشباب السعودي في تعامله مع التقنيات الحديثة

 )١٣(جدول رقم 
 لتي يمتلكونهاتوزيع المبحوثين حسب عدد أجهزة الحاسب اآللي ا

 النسبة التكرار عدد االجهزة
 ٧٤٫٥ ٣٥٠ ٢  إلى  ١من 
 ١٧٫٠ ٨٠ ٤  إلى  ٣من  

 ٤٫٣ ٢٠ ال يوجد
 ٤٫٣ ٢٠   فأكثر٥

 ١٠٠٫٠ ٤٧٠ اإلجمالي

) %٧٤٫٥(أوضــــحت نتــــائج الدراســــة أن أغلبيــــة الطــــالب الــــذين شــــملتهم الدراســــة  
 لمـن يمتلكـون مـا    %١٧ابـل   مق،يمتلكون في منـازلهم مـن جهـاز إلـى جهـازي حاسـب آلـي           

 .  لمن يمتلك خمسة أجهزة فأكثر%٤٫٣ أجهزة، و٤ إلى ٣بين 
 

 )١٤(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب عدد سنوات استخدام الحاسب اآللي

 النسبة التكرار عدد سنوات استخدامك للحاسب اآللي
 ٣١٫٩ ١٥٠ أكثر من سنتين إلى أربع
 ٣١٫٩ ١٥٠ أكثر من أربـع إلى ســت
 ٢٥٫٥ ١٢٠ من سنة إلى سنتين

 ١٠٫٦ ٥٠ أكثر من سـت سنوات 

 ١٠٠٫٠ ٤٧٠ اإلجمالي

 
كما تبين من الدراسة أن أغلبية المبحوثين يستخدمون الحاسب اآللي منذ أكثـر مـن               

ــنتين ــا األقـــل    %١٠٫٦ مـــنهم ،سـ ــنوات، أمـ ــتخدامهم ســـت سـ ــاوزت ســـنوات اسـ  لمـــن تجـ
 .استخدامهم مابين السنة والسنتين وتراوحت مدة %٢٥٫٥استخداما فكانت نسبتهم 
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  :مستوى استخدام شبكة اإلنترنت لدى الشباب الجامعي السعودي
 )١٥(جدول رقم 

 توزيع المبحوثين حسب االنتظام وكثافة االستخدام لالنترنت
االنتظام في 
 االستخدام

 النسبة التكرار مدى استخدامك لالنترنت

 ٤٢٫٦ ٢٠٠  ساعات في اليوم٦ – ٤من 
 منتظم ٣١٫٩ ١٥٠ ساعات في اليوم٤ساعتين إلى أقل من 

 ٢١٫٣ ١٠٠ أقل من ساعتين في اليوم
 ٤٫٣ ٢٠ ال يستخدم اإلنترنت يوميا غير منتظم

 ١٠٠٫٠ ٤٧٠ اإلجمالي 

يــستخدمون اإلنترنــت ) %٩٥أكثــر مــن (يتــضح مــن بيانــات الجــدول أعــاله أن األغلبيــة  
 سـاعات فـي   ٦-٤خدامهم لإلنترنـت بـين     يتراوح است  %٤٢٫٦بشكل يومي منتظم، منهم     

 . فقط للطالب الذين ال يستخدمون اإلنترنت بشكل يومي%٤٫٣مقابل .اليوم
وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسات وإحصاءات عديدة ساقت مؤشرات قريبـة    

 مـن الـسعوديين الـذين       %٩٣٫٩ التـي أوضـحت أن       )١( )م٢٠١١الغفيلـي،   (من ذلك، مثل دراسة     
يــستخدمون اإلنترنــت يتــصفحونه بــشكلٍ يـــومي، وال تقــل عــدد الــساعات التــي يمـــضيها         

 .%٤٤٫٢ منهم عن ساعتين، وقد تمتد إلى أربع ساعات فأكثر لدى %٩٢٫٩
وتعكس النتيجة السابقة مدى التقدم الكبير في حجم وكثافـة اسـتخدام اإلنترنـت              

ــزي، (نوات الماضــية، فقــد أشــارت دراســة   مقارنــة بالــس  قبــل أقــل مــن عــشر   ) م٢٠٠٣العن
سنوات أن متوسط استخدام االنترنت اليومي في السعودية كـان مـن  سـاعة أو اقـل مـن           

 منهم يقضون بين سـاعتين إلـى أربـع    %١٧ من المستجيبين، مقابل  %٢٦ذلك  لما نسبته     
 .%٣خمس ساعات ال تتجاوز وكانت نسبة من تتجاوز ساعات استخدامهم ال. يوميا

                                     
نـدوة بـرامج   " اإلعالم الرقمي أدوات تواصل متنوعة ومخـاطر أمنيـة متعـددة     "الغفيلي، فهد بن عبد العزيز،       - ١

 .م ٢٠١١/ ١٣/٧ -١١ الموافق  هـ١٤٣٢/ ٨ / ١٢ -١٠اإلعالم األمني بين الواقع والتطلعات، بيروت 
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 )١٦(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب مستوى الخبرة بتطبيقات االنترنت

 النسبة التكرار المستوى
 ٧٤٫٥ ٣٥٠ ممتاز
 ٢١٫٣ ١٠٠ جـيــد
 ٤٫٣ ٢٠ متوسط

 ١٠٠٫٠ ٤٧٠ اإلجمالي

) %٩٥أكثــر مــن  (فــأن معظــم المبحــوثين  ) ١٦(كمــا يتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم   
فـــي اســـتخدام تطبيقـــات ) جيـــد(أن لـــديهم مـــستوى متقـــدم أو فـــوق المتوســـط أوضـــحوا 
 . االنترنت

مـــستوى اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى الـــشباب الجـــامعي  
 :السعودي

 )١٦(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب استخدامهم شبكات التواصل االجتماعي

  ال نعم
 % ك % ك

 ١٤٫٩ ٧٠ ٨٥٫١ ٤٠٠ عيهل تستخدم شبكات التواصل االجتما

 
ــر مــن    ــائج أن أكث ــة البحــث يــستخدمون شــبكات التواصــل     %٨٥توضــح النت  مــن عين

 . ال يستخدمونها%١٥االجتماعي مقابل أقل من 
ــأتي النتيجــة هنــا متفقــة مــع المؤشــرات اإلحــصائية الحديثــة التــي أصــدرتها بعــض           وت

الذي تناول  ) م٢٠١١,كوميه  كلية دبي لإلدارة الح   (المؤسسات والجهات العلمية مثل تقرير      
الــذين (تــأثير فيــسبوك وتــويتر وأشــار أن الــشباب   :  اإلعــالم االجتمــاعي والحــراك المــدني 

 مـن مـستخدمي فيـسبوك       %٧٠يـشكلون حـوالي     )  عامـاً  ٢٩ و   ١٥تتراوح أعمارهم مـا بـين       
 ٣٤ – ١٨والدراســات األخــرى التــي أوضــحت أن الــشريحة العمريــة      . فــي المنطقــة العربيــة  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

وقتـاً أكثـر أربـع      " فـيس بـوك وتـويتر ويوتيـوب       "ع وسائل اإلعـالم االجتمـاعي مثـل         تقضي م 
 )١(. مرات من قضائها مع وسائل اإلعالم التقليدي من صحف وإذاعات وتلفزة مجتمعة

 )١٧(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب الوقت الذي يقضونه في استخدام الشبكات االجتماعية

الشبكات الوقت الذي تقضيه في استخدام 
 االجتماعية

 النسبة التكرار

 %٨٨ ٣٥٠ ساعة إلى أقل من ساعتين
 %١٢ ٥٠ ساعتين فأكثر

 ١٠٠٫٠ ٤٠٠ اإلجمالي

ــائج الدراســة أن     المبحــوثين يقــضون فــي اســتخدام الــشبكات     مــن%٨٨وتوضــح نت
 لمـن يقـضون سـاعتين فـأكثر         %١٢االجتماعية ما بين ساعة إلى أقل من ساعتين، مقابـل           

 .ت التواصل االجتماعيعلى شبكا
 :الشبكات االجتماعية األكثر استخداما لدى الشباب الجامعي السعودي

 )١٨(جدول رقم 
 توزيع المبحوثين حسب استخدامهم للشبكات االجتماعية المختلفة

 المواقع ال احياناً دائماً
 % ك % ك % ك

 ٣٨٫٧ ١٨٢ ٣١٫٩ ١٥٠ ٢٩٫٤ ١٣٨ تويتر
 ٤٢٫٦ ٢٠٠ ٣٢٫٣ ١٥٢ ٢٥٫١ ١١٨ فيس بوك
 ٩١٫٧ ٤٣١ ٤٫٣ ٢٠ ٤ ١٩ المــــدونات
 ٩٧٫٤ ٤٥٨ ١٫٣ ٦ ١٫٣ ٦ ماي سـبـيــس

 عينة الدراسـة    –وتوضح النتائج أن أكثر الشبكات االجتماعية استخداماً من الطالب          
 ، منهم أنهم يستخدمنها دائما أو أحياناً%٦١ حيث أوضح أكثر من  ، كانت شبكة تويتر   -

 . يستخدمون فيس بوك لمن%٥٧مقابل أكثر من 
وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات عديـدة أجريـت فـي المنطقـة العربيـة، أشـارت                   

ــال المتزايــد علــى شــبكتي      ــويتر(و ) فــيس بــوك (إلــى حجــم اإلقب حــسن، ( مثــل دراســة  ،)ت

                                     
 ٦٤ ص مرجع سابق، القرني، - ١



 

 
٢٤٠

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

التي خلصت إلى وجـود إقبـال كبيـر مـن جانـب الـشباب علـى المواقـع االجتماعيـة                ) م٢٠٠٩
 التـــي )١( )م٢٠١١تقريـــر اإلعـــالم االجتمـــاعي العربـــي، مـــايو  (حـــصاءات وإ. بـــشبكة اإلنترنـــت

 فـي   %٣٠أشارت إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك قد ارتفعت في الـوطن العربـي بنـسبة                  
 ومــا زالــت دول الخلــيج، إضــافة إلــى لبنــان، تحتــل المراكــز الخمــسة    ،م٢٠١١الربــع األول مــن 

الذين (وأن الشباب   . نة بعدد السكان  األولى من حيث أعداد المستخدمين لفيسبوك مقار      
 مـن مـستخدمي فيـسبوك       %٧٠يـشكلون حـوالي     )  عامـاً  ٢٩ و   ١٥تتراوح أعمارهم مـا بـين       

 م التـي تؤكـد أن  ٢٠١٢باإلضـافة إلـى إحـصائيات تـويتر الرسـمية عـام       . فـي المنطقـة العربيـة   

األوسـط  المملكة العربية السعودية من أسرع المناطق نمواً في استخدام تويتر بالشرق             
 م٢٠١٢ في شهر يونيو % ٣٠٠٠وبمعدل تجاوز 

ــشباب الجــامعي       ــدى ال ــاعي ل ــى شــبكات التواصــل االجتم مــصادر التعــرف عل
 :السعودي

 )١٩(جدول رقم 
 مصادر التعرف على شبكات التواصل االجتماعي

 النسبة التكرار المصادر
 ٤١ ٢٢٠ مواقع االنترنت
 ٢٣ ١٧٧ األهل واألقارب
 ١٨ ٩٥ األصدقاء
 ٨ ٤٢ طرق أخرى

 ١٠٠٫٠ ٥٣٤ اإلجمالي

ــدول أن    ــائج الجـ ــح نتـ ــل      %٤١وتوضـ ــع التواصـ ــى مواقـ ــوا علـ ــد تعرفـ ــوثين قـ ــن المبحـ  مـ
 أيـضا تعرفـوا علـى مواقـع         %٤١االجتماعي من خالل مواقع أخـرى علـى شـبكة اإلنترنـت، و            

 ). األصدقاء– األقارب –األهل (التواصل االجتماعي عبر المصادر التقليدية 
ــرز مــصادر    ) م٢٠٠٩خــضر، (ه النتيجــة مــع دراســة   وتقتــرب هــذ  ــى أن أب التــي أشــارت إل

معرفــة الــشباب الجــامعي فــي مــصر بموقــع الفــيس بــوك هــم األصــدقاء والمعــارف بنــسبة  
٣٦%. 

                                     
 ١٢ -٩ ص م،٢٠١١مايو  مرجع سابق، تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، - ١



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٤١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي
 )٢٠(جدول رقم 

رات دوافع استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري لعبا
 شبكة التواصل االجتماعي

الدوافع التي تدفعك 
الستخدام شبكة 
دة التواصل االجتماعي
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 األحداث لمتابعة   ٣٧ ١٨١ ١٨٢ك
%٩٫٢ ٤٥٫١ ٤٥٫٦   

٦٥. ٤٫٣٦ 
موافق 
 بشدة

 إلى للوصول   ٣٧ ١٨١ ١٨٢ك
 يصعب أشخاص
 إليهم الوصول

%٩٫٢ ٤٥٫١ ٤٥٫٦   
٦٥. ٤٫٣٦ 

موافق 
 بشدة

 على للحصول ١٢ ٢٣ ٢٨ ١٣٠ ٢٠٧ك
 ٣٫٠ ٥٫٧ ٧٫٠ ٣٢٫٤ ٥١٫٩% أخبار

١٫٠١ ٤٫٢٤ 
موافق 
 بشدة

 أبرز لمعرفة ١٢ ٢٣ ٢٨ ١٣٠ ٢٠٧ك
 القضايا
 السياسية
 العالمية

%٣٫٠ ٥٫٧ ٧٫٠ ٣٢٫٤ ٥١٫٩ 
١٫٠١ ٤٫٢٤ 

موافق 
 بشدة

 يدور ما لعرفة ١٢ ٢٣ ٢٨ ١٣٠ ٢٠٧ك
 ٣٫٠ ٥٫٧ ٧٫٠ ٣٢٫٤ ٥١٫٩% العالم في

١٫٠١ ٤٫٢٤ 
موافق 
 بشدة

 يدور ما لمعرفة ١٢ ٢٣ ٢٨ ١٣٠ ٢٠٧ك
 ٣٫٠ ٥٫٧ ٧٫٠ ٣٢٫٤ ٥١٫٩% وطني في

١٫٠١ ٤٫٢٤ 
موافق 
 بشدة

 على للحصول ١٢ ٢٣ ٢٨ ١٣٠ ٢٠٧ك
 ٣٫٠ ٥٫٧ ٧٫٠ ٣٢٫٤ ٥١٫٩% معلومات

١٫٠١ ٤٫٢٤ 
موافق 
 بشدة

 مع للتحدث   ٣٧ ٣٢٨ ٣٥ك
   ٩٫٢ ٨١٫٨ ٩٫٠% اآلخرين

٤٣. ٤٫٠٠ 
موافق 
 بشدة

 للوصول   ٣٧ ٣٣٥ ٢٨ك
 ذو ألشخاص
 محددة صفات

%٩٫٢ ٨٣٫٥ ٧٫٢   
٤١. ٣٫٩٨ 

موافق 
 بشدة

 مع للتواصل ١ ١ ٣٧ ٣٤٠ ٢١ك
 ٢. ٢. ٩٫٢ ٨٤٫٨ ٥٫٥% األصدقاء

٤٢. ٣٫٩٥ 
موافق 
 بشدة
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

الدوافع التي تدفعك 
الستخدام شبكة 
دة التواصل االجتماعي
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 آرائي لتكوين ١٢ ٥ ١٧ ٣٤٤ ٢٢ك
 ٣٫٠ ١٫٢ ٤٫٢ ٨٥٫٨ ٥٫٧% الشخصية

٦٤. ٣٫٩٠ 
موافق 
 بشدة

   ٧٣ ٣٠١ ٢٦ك
 مواهبي إلبراز

%١٨٫٢ ٧٥٫١ ٦٫٧   
٤٩. ٣٫٨٩ 

موافق 
 بشدة

 اآلخرين ألشارك ١٩ ١٧ ٣٧ ٢٩٧ ٣٠ك
 أرائهم

 وأفكارهم
%٤٫٧ ٤٫٢ ٩٫٢ ٧٤٫١ ٧٫٧ 

٨٤. ٣٫٧٦ 
موافق 
 بشدة

 أشياء لتعلم ١٩ ١٧ ٧٣ ٢٦٧ ٢٤ك
 عن جديدة

 اآلخرين
%٤٫٧ ٤٫٢ ١٨٫٢ ٦٦٫٦ ٦٫٢ 

٨٥. ٣٫٦٥ 
موافق 
 بشدة

 من للهروب ٥ ٣١ ١٠٩ ٢٢٢ ٣٣ك
 ١٫٢ ٧٫٧ ٢٧٫٢ ٥٥٫٤ ٨٫٥% الضغوط

٨٠. ٣٫٦٢ 
موافق 
 بشدة

 ٤٤ ٢٨ ٣٧ ٢٥٤ ٣٧ك
 أصدقاء إليجاد

%١١٫٠ ٧٫٠ ٩٫٢ ٦٣٫٣ ٩٫٥ 
١٫١١ ٣٫٥٣ 

موافق 
 بشدة

 ١٧ ١٩ ٢٩٢ ٤٥ ٢٧ك
 لمساعدة
 ١١٫٢ ٧٫٠% اآلخرين

٧٢٫
٨ 

٤٫٢ ٤٫٧ 
 موافق ٧٧. ٣٫١٢

 جماعات لدعم ٢٤ ٣٠ ٢٥٤ ٧٧ ١٥ك
 وقضايا معنية

 معنية
%٦٫٠ ٧٫٥ ٦٣٫٣ ١٩٫٢ ٤٫٠ 

 موافق ٨١. ٣٫٠٨

 بأهميته إليماني ١٢٥ ١٨ ٣٨ ١٦١ ٥٨ك
 ٣١٫٢ ٤٫٥ ٩٫٥ ٤٠٫١ ١٤٫٧% وفائدته

 موافق ١٫٥١ ٣٫٠٣

 ٩٥ ٤٧ ١٥٠ ٩٢ ١٦ك
 عادة أصبح ألنه

 ٢٢٫٩ ٤٫٢% عندي
٣٧٫
٤ 

٢٣٫٧ ١١٫٧ 
 محايد ١٫١٨ ٢٫٧٢

 عالقات لتطوير ٨٠ ٦٧ ٢٥٣  ك
 ٢٠٫٠ ١٦٫٧ ٦٣٫٣  % عاطفية

 محايد ٨٠. ٢٫٤٣

 على للتغلب ١٤٧ ٣٧ ١٨١ ١٤ ٢١ك
 ٣٦٫٧ ٩٫٢ ٤٥٫١ ٣٫٥ ٥٫٥% بالوحدة الشعور

 محايد ١٫١٦ ٢٫٣٢
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 الفضول باب من ١٦١ ٢٣ ١٨١ ٢٠ ١٥ك
%٤٠٫١ ٥٫٧ ٤٥٫١ ٥٫٠ ٤٫٠ 

 محايد ١٫١٦ ٢٫٢٧

 القيود من للتحرر ٢٠٨ ٤٤ ٧٣ ٦٠ ١٥ك
 ٥١٫٩ ١١٫٠ ١٨٫٢ ١٥٫٠ ٤٫٠% االجتماعية

 محايد ١٫٢٩ ٢٫٠٨

 وقت لشغل ٢٢٠ ٣٦ ١٠٩ ٢٢ ١٣ك
 ٥٤٫٩ ٩٫٠ ٢٧٫٢ ٥٫٥ ٣٫٥% فراغي

 محايد ١٫١٦ ١٫٩٤

 ٢٥٦ ٣٦ ٧٣ ١٥ ٢٠ك
 اآلخرين لتقليد

%٦٣٫٨ ٩٫٠ ١٨٫٢ ٣٫٧ ٥٫٢ 
١٫١٨ ١٫٧٨ 

غير 
 موافق

 ٢٩٦ ٢٩ ٤٠ ١١ ٢٤ك
 نفسي ألقارن

 ٧٣٫٨ ٧٫٢ ١٠٫٠ ٢٫٧ ٦٫٢% باآلخرين
١٫١٦ ١٫٦٠ 

غير 
موافق 
 بشدة

 ٣٠٤ ٦٠ ٣٦  ك
 إدماناً أصبح ألنه

%  ٧٥٫٨ ١٥٫٠ ٩٫٢ 
٦٤. ١٫٣٣ 

غير 
موافق 
 بشدة

 )موافق (٣٫٢٨ المتوسط العام

لوصـــول إلـــى أشـــخاص يـــصعب  متابعـــة األحـــداث، وا (يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق أن 
لعرفة مـا  ، و لمعرفة أبرز القضايا السياسية العالمية  ، و لحصول على أخبار  ، وا الوصول إليهم 

جـاءت فـي مقدمـة      ) للحـصول علـى معلومـات     ، و عرفة ما يدور في وطنـي     لم، و يدور في العالم  
الدوافع التي وافـق المبحوثـون علـى اعتبارهـا مـن أهـم األسـباب التـي تـدفعهم السـتخدام                    

 شبكات التواصل االجتماعي، 
ــدوافع علــى متوســط      ــات المبحــوثين، وهــو     ) ٤٫٢٤(وحــصلت تلــك ال ــر فــي إجاب أو أكث

 وفقـا للمقيـاس الـذي    )٥٫٠ – ٤٫٢٠(والتي تتـراوح مـن   ) ةموافق بشد(متوسط يقع ضمن فئة  
 اعتمدته الدراسة 

 :تليها األسباب والدوافع الخاصة باالتصال والتواصل مع اآلخرين وهي
 .للتحدث مع اآلخرين -

 .للوصول ألشخاص ذو صفات محددة  -
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 للتواصل مع األصدقاء  -

فـق عليهـا المبحوثـون      لـم يوا   حـصلت علـى أدنـى درجـات الموافقـة أو             أما الـدوافع التـي    
 :فهي

 .ألنه أصبح عادة عندي -

 .لتطوير عالقات عاطفية  -

 .للتغلب على الشعور بالوحدة  -

 .من باب الفضول  -

 .للتحرر من القيود االجتماعية  -

 . لشغل وقت فراغي  -

 .لتقليد اآلخرين   -

 .ألقارن نفسي باآلخرين  -

 ألنه أصبح إدماناً  -

غيـر  (إلـى   ) ال أدري (وتراوحـت مـن     ) ٣ (وحصلت تلك الدوافع على متوسـطات أقـل مـن         
 حسب المقياس الذي اعتمدته الدراسة) موافق مطلقا

وأشارت دراسات أخرى إلى نتائج تقترب في بعض جوانبها عن الدوافع المشار إليها             
أن دافــع التــسلية والترفيــه  التــي أشــارت )١()م٢٠٠٩ ،خــضر(فــي هــذه الدراســة، مثــل دراســة 

 االستخدام لموقـع فـيس بـوك، وأن مـشاهدة ألبومـات الـصور       جاء على رأس قائمة دوافع    
الخاصــة باألصــدقاء تــأتى علــى رأس قائمــة األنــشطة التــي يمارســها المبحوثــون علــى موقــع  

واتفقت في إشارتها بـأن  مـن أهـم مزايـا فـيس بـوك التواصـل        . %٧٦٫٥فيس بوك بنسبة  
جديـد العالقـات بأصـدقاء    مع األصدقاء ومواكبة مـا يجـرى والتعـرف علـى مـزاج األصـدقاء وت        

 .الماضي، وإبداء الرأي بحرية
وأشـــارت دراســـات أخـــرى إلـــى أن وظيفـــة الحـــصول علـــى المعلومـــات تتـــصدر كافـــة    

 بالنــسبة للوظــائف %٩٠ -٧٥الوظــائف األخــرى فــي االختيــار حيــث تراوحــت نــسبتها بــين  

                                     
 م٢٠٠٩  مرجع سابق،خضر، نرمين زكريا ،  - ١



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٤٥
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دخل فـي إطـار   األخرى، تليها وظيفة التـسلية والترفيـه، أمـا وظيفـة التعلـيم والـتعلم فهـي تـ                 
 )١(. المعلومات ما لم يكن التعرض إليها مطلباً أساسيا

  Instrumental Motives دوافع النفعيـة وإذا أخـذنا بتقـسيم الـدوافع الـسابقة بـين الـ      
 إال أن  الــدوافع ،فنجــد التــداخل الواضــح بينهــا Ritualized Motives والــدوافع الطقوســية

مبحــوثين كــدوافع الســتخدامهم لــشبكات  النفعيــة حظيــت بدرجــة أعلــى مــن موافقــة ال 
ــذات   وهــي فــي مجملهــا دوافــع    ،التواصــل االجتمــاعي  ــى ال ــة ،التعــرف عل ــة البيئ ــا .  ومراقب أم

الدوافع الطقوسية التي ترتبط بعادات الفـرد بهـدف تمـضية الوقـت واالسـترخاء والهـروب        
ع فقــد وافــق عليهــا المبحوثــون فــي هــذه الدراســة كــدواف       (٢) .مــن الواقــع والمــشكالت  

الستخدامهم شبكات التواصل االجتماعي ولكن بدرجة أقل من الدوافع النفعية سـالفة            
 .الذكر

والمالحظ أن دوافع الجمهـور تختلـف مـن اسـتخدام وسـيلة إلـى أخـرى، فقـد أشـارت           
:  إلــى أن هنــاك خمــسة عوامــل رئيــسية لمــشاهدة التلفزيــون هــي (٣)(١٩٨٣.Rubin)دراســة 

 والهـــروب مــــن  ،المعلومـــات، والتعلـــيم والتـــسلية   قـــضاء وقـــت الفـــراغ، والحـــصول علـــى      
 . مشكالت الحياة

 التــــي أوضــــحت أن اإلثــــارة والعــــادة والحــــصول علــــي   (٤)(١٩٧٤ ,Eastman)ودراســــة 
المعلومات الصداقة والتسلية وتمضية الوقـت والهـروب مـن الواقـع واسـتخدام التلفزيـون                 

 .مشاهدين للتلفزيونكخلفية عند ممارسة عمل آخر تمثل إشباعات المشاهدة لدى ال
 

                                     
 ٢٨٩م،ص٢٠٠٤  مرجع سابق،عبدالحميد، - ١

٢ - Palmgreen et al. Op.Cit, ,p.١٤ 
٣ - Rubin, Alan M. " Television Uses and Gratification : The Interaction  of  

Viewing and Pattern Motivation "  Journal of Broadcasting “No. ٢٧, Winter 
١٩٨٣, pp. ٥١ — ٣٧. 

٤ - Eastman, S. T., " Uses of Television Viewing and Consumer Life Styles, 
Amulti  Variate   Analysis ."  Journal of Broadcasting   Vol ٢٣, No. ٤, Fall, 
١٩٧٤,pp. ٤٩٩-٤٩١. 



 

 
٢٤٦

دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 :االجتماعي اإلشباعات المتحققة من استخدام الشباب لشبكات التواصل
 )٢١(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري لإلشباعات المتحققة من 
 استخدام شبكات التواصل االجتماعي

مدى اإلشباع الذي يتحقق 
 من خالل هذه التقنية
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 الضغوط من الهروب ٢٠ ١٦ ٣٧ ٢٩٦ ٣١ ك
% ٥٫٠ ٤٫٠ ٩٫٢ ٧٣٫٨ ٨٫٠ 

٣٫٧
٦ 

 موافق ٨٥.

 أرائي تكوين ١٦ ٢٠ ٧٣ ٢٦٣ ٢٨ ك
 ٤٫٠ ٥٫٠ ١٨٫٢ ٦٥٫٦ ٧٫٢ % الشخصية

٣٫٦
٧ 

 موافق ٨٤.

 الشعور على لبالتغ ٢٠ ١٦ ٧٣ ٢٦٠ ٣١ ك
 ٥٫٠ ٤٫٠ ١٨٫٢ ٦٤٫٨ ٨٫٠ % بالوحدة

٣٫٦
٧ 

 موافق ٨٧.

 القيود من التحرر ٨٣ ٢٥ ١٠٩ ٢٣ ١٦٠ ك
 ٢٠٫٧ ٦٫٢ ٢٧٫٢ ٥٫٧ ٤٠٫١ % االجتماعية

٣٫٣
٨ 

 محايد ١٫٥٥

 األحداث على التعرف ٨ ٩٦ ١٠٠ ١٣٣ ٦٣ ك
 ٢٫٠ ٢٣٫٩ ٢٤٫٩ ٣٣٫٢ ١٦٫٠ % والعادات واالحتفاالت

٣٫٣
٧ 

 محايد ١٫٠٧

 أشخاص إلى الوصول ٣٩ ١٠٦ ٥٩ ١٣٣ ٦٣ ك
 الوصول يصعب

 إليهم
% ٩٫٧ ٢٦٫٤ ١٤٫٧ ٣٣٫٢ ١٦٫٠ 

 محايد ١٫٢٦ ٣٫١٩

 القضايا أبرز معرفة ٣٦ ١١٩ ٦٢ ١٢٠ ٦٣ ك
 ٩٫٠ ٢٩٫٧ ١٥٫٥ ٢٩٫٩ ١٦٫٠ % العالمية السياسية

 محايد ١٫٢٦ ٣٫١٤

 ألشخاص الوصول ٤٠ ١٤١ ٢٣ ١٣٣ ٦٣ ك
 صفات يمتلكون

 محددة
% ١٠٫٠ ٣٥٫٢ ٥٫٧ ٣٣٫٢ ١٦٫٠ 

 محايد ١٫٣١ ٣٫١٠

 في يدور ما معرفة ٥٩ ١٣٢ ٢٦ ١٢٠ ٦٣ ك
 ١٤٫٧ ٣٢٫٩ ٦٫٥ ٢٩٫٩ ١٦٫٠ % العالم

 محايد ١٫٣٦ ٣٫٠٠

 على الحصول ٥٩ ١٣٢ ٢٦ ١٢٠ ٦٣ ك
 ١٤٫٧ ٣٢٫٩ ٦٫٥ ٢٩٫٩ ١٦٫٠ % وأخبار معلومات

 محايد ١٫٣٦ ٣٫٠٠

 في يدور ما معرفة ٦٦ ١٢٥ ٢٦ ١٢٠ ٦٣ ك
 ١٦٫٥ ٣١٫٢ ٦٫٥ ٢٩٫٩ ١٦٫٠ % وطني

 محايد ١٫٣٨ ٢٫٩٨
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مدى اإلشباع الذي يتحقق 
 من خالل هذه التقنية
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 اآلخرين مشاركة ١٠٨ ٧٣ ٢١ ١٣٥ ٦٣ ك
 ٢٦٫٩ ١٨٫٢ ٥٫٢ ٣٣٫٧ ١٦٫٠ % وأفكارهم أرائهم

 محايد ١٫٥٠ ٢٫٩٤

  ٣٦ ٣٦٣  ١ ك
 فضولي إشباع

% .٩٫٠ ٩٠٫٨  ٢  
 محايد ٣٠. ٢٫٩٢

 ١٠٥ ٨٧ ٢٥ ١٢٠ ٦٣ ك
 اآلخرين مساعدة

% ٢٦٫٢ ٢١٫٧ ٦٫٢ ٢٩٫٩ ١٦٫٠ 
٢٫٨
٨ 

 محايد ١٫٤٨

 نفسي مقارنة ٢١ ١٦ ٣٦٣   ك
 ٥٫٢ ٤٫٠ ٩٠٫٨   % باآلخرين

 محايد ٤٨. ٢٫٨٦

 أشياء إلى الوصول ١٠٥ ١١٢  ١٢٠ ٦٣ ك
 ٢٦٫٢ ٢٧٫٩  ٢٩٫٩ ١٦٫٠ % اآلخرين عن جديدة

 محايد ١٫٥٠ ٢٫٨٢

 ٨٥ ٢٤ ٢٢٠ ٤٣ ٢٨ ك
 مواهبي زإبرا

% ٢١٫٢ ٦٫٠ ٥٤٫٩ ١٠٫٧ ٧٫٢ 
٢٫٧
٧ 

 محايد ١٫١٢

 ١٤٤ ٧٣  ١٢٠ ٦٣ ك
 اآلخرين مع التحدث

% ٣٥٫٩ ١٨٫٢  ٢٩٫٩ ١٦٫٠ 
 محايد ١٫٥٨ ٢٫٧٢

 ٧٧ ٧١ ٢١٧ ١٢ ٢٣ ك
 فراغي وقت شغل

% ١٩٫٢ ١٧٫٧ ٥٤٫١ ٣٫٠ ٦٫٠ 
١٫٠٢ ٢٫٥٩ 

غير 
 موافق

 )موافق( ٢٫٣٢ المتوسط العام

يتبـين مـن الجــدول الـسابق أن اإلشـباعات التــي حظيـت بـأعلى درجــات الموافقـة لــدى        
ــا متحققـــة مـــن اســـتخداماتهم لـــشبكات     المبحـــوثين مـــن الطـــالب كإشـــباعات رأوا أنهـ

الهـــروب مـــن الـــضغوط، ثـــم تكـــوين آرائـــي       :التواصـــل االجتمـــاعي، كانـــت علـــى التـــوالي    
وهـــي اإلشـــباعات الثالثـــة الوحيـــدة التـــي  الشخـــصية، ثـــم التغلـــب علـــى الـــشعور بالوحـــدة،

وفقـا  ) ٤٫١٩ – ٣٫٤٠(التـي تقـع بـين       ) موافـق (ضـمن فئـة     ) ٣٫٤٠(حصلت على متوسـط تجـاوز       
 .للمقياس الذي اعتمدته الدراسة

بقية اإلشباعات فقد جاءت ضمن متوسط يشير إلـى التـردد وعـدم تحديـد موقـف                 أما  
ــة    ــة أو عـــدم الموافقـ ــح بالموافقـ ــصلت ع ،واضـ ــن    وكلهـــا حـ ــى أقـــل مـ بمعنـــى أن ) ٣٫٣٩(لـ

التي تقـع بـين     ) ال أدري ( واتجهت إجاباتهم إلى فئة      ،المبحوثين لم يجزموا بالموافقة عليها    
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 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

عــدا اإلشــباع األخيــر الخــاص بــشغل وقــت الفــراغ الــذي كانــت متوســط          ) ٣٫٣٩ – ٢٫٦٠(
 اإلجابات فيه تميل إلى عدم الموافقة 

ت علـى عينـة مـن الطـالب األمـريكيين فـي       وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة  أجريـ      
 وأشــارت إلــى أن دوافــع اســتخدام اليوتيــوب المتمثلــة فــي  ،اســتخداماتهم لموقــع يوتيــوب

 مــن مجمــوع إجابــات %٧٠٫٨التــسلية وقتــل الوقــت حــصلت مــع غيرهــا مــن الــدوافع علــى  
  )١(المبحوثين

يفـسر اخـتالف    ولعل اختالف الواقـع االجتمـاعي بـين البيئتـين األمريكيـة والـسعودية               
 .الدوافع لدى الشباب في المجتمعين

لإلشـباعات التـي تتحقـق نتيجـة     ) .Wenner, L. A()٢)وبنـاء علـى التقـسيم الـذي أورده    
تتمثل في مراقبة البيئة والحصول على : إشباعات توجيهية التعرض لوسائل اإلعالم، بين     

صل عليهـــا الفـــرد وتعنـــي ربـــط المعلومـــات التـــي يحـــ:  و إشـــباعات اجتماعيـــة,المعلومـــات
 .بشبكة عالقاته االجتماعية

باإلضافة إلى االشباعات التـي تنـتج عـن عمليـة االتـصال واالرتبـاط بوسـيلة محـددة، وال                   
وتتحقــق مــن :  اإلشــباعات شــبه التوجيهيــة:تــرتبط بخــصائص الرســالة أو المــضمون، وهــي

تـــسلية خـــالل تخفيـــف اإلحـــساس بـــالتوتر، والـــدفاع عـــن الـــذات، وتـــنعكس فـــي بـــرامج ال 
وتتحقق من خـالل التوحـد مـع شخـصيات     : ، واإلشباعات شبه اجتماعية  .والترفيه واإلثارة 

وتظهـر نتـائج    . وسائل اإلعـالم، خاصـة لـدى األفـراد الـذين يعـانون مـن العزلـة عـن المجتمـع                    
الدراسة الحالية تداخال واضحا لإلشباعات المتحققـة للـشباب الجـامعي مـن اسـتخدامهم       

 مـا بـين إشـباعات توجيهيـة، وشـبه توجيهيـة، وإشـباعات               ،جتمـاعي لشبكات التواصـل اال   
 .اجتماعية وشبه اجتماعية

ويمكن مقارنة النتائج السابقة بنتائج دراسات أخرى حديثة استهدفت التعـرف علـى       
طبيعـــة اإلشـــباعات التـــي تتحقـــق لطـــالب الجامعـــات الـــسعودية فـــي التعـــرض لمـــضامين    

فــالم الوثائقيــة، وأظهــرت بــروز نــوع محــدد مــن   إعالميــة أخــرى عبــر وســائل أخــرى مثــل األ 

                                     
١ - Hagerty, Op. cit, ٢٠٠٨ 
٢  -  Wenner, L. A., Op. cit, , Pp:١٩٣-١٧١ 
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 التي أشارت إلى أن االشباعات التوجيهية مـن         )١()م٢٠١٢العمري،  (اإلشباعات، ففي دراسة    
خالل مضامين األفالم الوثائقية كانت هي األبـرز واألكثـر تحققـاً لـدى أفـراد عينـة الدراسـة،          

 األخــرى، تنميــة الجوانــب  االطــالع علــى الثقافــات:وظهــر ذلــك مــن خــالل تحقــق اشــباعات
الفكرية والمعرفية، معرفة أكبر بالكون والطبيعة، اإللمام بالواقع االجتمـاعي للـشعوب،            
معرفة المستجدات العلمية من حولي، وغيرها مما كان في مقدمة اإلشباعات المتحققـة       

 .لطالب الجامعات السعودية
ي االشــباعات المتحققــة  فــاألولــىوبينمــا جــاءت االشــباعات التوجيهيــة فــي المراتــب  

 .لعينة الدراسة، جاءت االشباعات شبه التوجيهية في المراتب التي تليها مباشرة
ــري، (وأشــــارت دراســــة  ــبه   ) م٢٠١٢العمــ ــباعات االجتماعيــــة وشــ أيــــضا إلــــى أن اإلشــ

االجتماعيـــة المتحققـــة ألفـــراد عينـــة الدراســـة لـــم تكـــن بـــذلك القـــدر الـــذي كانـــت عليـــه    
 التحــسن فــي الــسلوك   : فقــد جــاءت فقــرات  ،شــبه التوجيهيــة االشــباعات التوجيهيــة و 

الشخصي، تحقيق ذاتي وتكـوين شخـصيتي، مـشاركة األصـدقاء المـشاهدة والنقـاش فـي         
مراتــب متــأخرة جــداً فــي ســلم اإلشــباعات المتحققــة لطــالب الجامعــات الــسعودية، وفــي  

ــواع اإلشــباعات المتحققــ        ــة آخــر أن ة لطــالب المقابــل كانــت اإلشــباعات شــبه االجتماعي
 .الجامعات السعودية

وكل هذه المعطيات تؤكد أن اإلشباعات التوجيهية المتحققة من مشاهدة األفـالم    
الوثائقيــة متقدمــة وبــشكل كبيــر علــى أنــواع االشــباعات األخــرى لــدى طــالب الجامعــات       

  )٢ (.السعودية
 عـــن أنمـــاط ودوافـــع اســـتخدام الـــشباب المـــصري )٣()م١٩٩٨عبدالـــسالم، (ودراســـة 

ـــّل أهــم        لــش بكة اإلنترنــت، والتــي أشــارت نتائجهــا أن دافــع الحــصول علــى المعلومــات مث
 .الدوافع التي يستهدف الشباب إشباعها على مستوى التخصص أو المستوى العام

                                     
استخدامات طالب الجامعات السعودية لألفالم الوثائقية واإلشـباعات        " العمري، عبد الرحمن بن ظافر ،        - ١

  م٢٠١٢كلية اآلداب، ,تير ، جامعة الملك سعود رسالة ماجس" المتحققة منها
 ١٣٧المرجع السابق، ص - ٢
 ١٣، ص مرجع سابق، عبدالسالم، - ٣
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ــة  ــسيد، (ودراسـ ــصال     )١()م١٩٩٣الـ ــائل االتـ ــصرية لوسـ ــرة المـ ــتخدامات األسـ ــن اسـ  عـ
ارت إلــى أن ســماع الراديــو ومــشاهدة  اإللكترونيــة ومــدى اإلشــباع الــذي تحققــه، والتــي أشــ  

التلفزيــون يحقــق إشــباعات توجيهيــة تتمثــل فــي زيــادة المعلومــات والمعرفــة واالســتفادة 
من تجارب اآلخرين وإشباعات اجتماعية تشمل إدارة النقاش مع اآلخرين وفهم الواقـع             
ــادة النــــشاط      ــة والــــسعادة وزيــ ــة تتــــضمن المتعــ ــبه اجتماعيــ ــباعات شــ ومــــشاكله وإشــ

رخاء، وإشباعات شبه اجتماعيـه تـشمل الـتخلص مـن العزلـة واسـتثارة العواطـف                 واالست
 التـي أوضـحت   )٣()هــ ١٤٢٢الفـرم،  (ودراسـة   )٢()م١٩٩٣السيد، . (والتوحد والتخلص من الملل   

أن اإلشباعات التي تحققها شبكة اإلنترنت لدى الجمهـور المـستخدم فـي مدينـة الريـاض               
 .ية فاجتماعية فترفيهية فتجاريةمعرفية فعاطف: هي بالترتيب التالي

ــاختالف         ــسابقة تختلــف ب ــه، فــإن اخــتالف اإلشــباعات كمــا توضــح الدراســات ال وعلي
الجمهـــور واخـــتالف الوســـيلة، وتعطـــي مؤشـــرات هـــذه الدراســـة عـــن شـــبكات التواصـــل  
االجتمــاعي دالالت واضــحة علــى التنــوع الواضــح فــي اإلشــباعات التــي تحققهــا للجمهــور          

 .عالم األخرى كما اتضح في العرض السابقمقارنة بوسائل اإل

                                     
السيد، ليلى حسين محمـد ، اسـتخدامات األسـرة المـصرية لوسـائل االتـصال اإللكترونيـة ومـدى اإلشـباع                    - ١

( الة دكتـوراة غيـر منـشورة،    الذي تحققه، دراسة مسحية لعينة مـن أربـاب وربـات األسـرة المـصرية، رسـ                
 )م١٩٩٣القاهرة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 ٦٠-٥٥ ص مرجع سابق، السيد، - ٢
 دراســة -الفــرم، خالــد بــن فيــصل بــن عبــد المحــسن ، شــبكة اإلنترنــت وجمهورهــا فــي مدينــة الريــاض       - ٣

 - كليـة اآلداب    -عـالم   رسالة ماجستير ، قـسم اإل     ) تطبيقية في ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات     
 ١٩، صهـ١٤٢٢جامعة الملك سعود 
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

رؤيــة المبحــوثين للتــأثيرات الــسلبية واإليجابيــة الســتخدام شــبكات التواصــل   
 :االجتماعي

 )٢٢(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري آلثار استخدام شبكات 
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 ١٨ ٣٣ ١٩ ١٦٧ ١٦٣ك
 زهارويب المواهب ينمي

%٤٫٥ ٨٫٢ ٤٫٧ ٤١٫٦ ٤٠٫٩ 
ؤثر ١٫٠٩ ٤٫٠٦

م
 

 الحرية من مساحة يوجد ٢٧ ٢٤ ١٩ ١٦٧ ١٦٣ك
 ٦٫٧ ٦٫٠ ٤٫٧ ٤١٫٦ ٤٠٫٩% الرأي عن للتعبير
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 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

ــسابق أن    ــين مــن الجــدول ال ــة   يتب ــأثيرات الخاصــة بتنمي ــوفير ،إبرازهــاالمواهــب والت  وت
، كانت أقوى التأثيرات التي تحدثها شبكات التواصل      مساحة من الحرية للتعبير عن الرأي     

 االجتماعي من وجهة نظر المبحوثين 

ي فـي    مقابل درجة أقل من الموافقة على تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماع          
 . التسبب في ضياع الوقت،وإضعاف العالقات األسرية، و والعزلة النفسية 

وتوضح النتائج أن متوسط إجابات المبحوثين تميل إلى االعتقاد بعدم تـأثير شـبكات               
 :التواصل االجتماعي في

 .الترابط االجتماعيزيادة  -

 .رفع المستوى الثقافي  -

 . التحصيل العلميةدازي  -

 مع دراسات سـابقة أشـارت إلـى االتجـاه اإليجـابي لـدى الجمهـور             وتتفق هذه النتيجة  
التي أوضحت أن ) م٢٠٠٩خضر، (وخاصة الشباب إزاء تقنيات اإلعالم الجديد، مثل دراسة 

التفاعل االجتماعي بين األشخاص عبر فيس بوك يؤدى إلى تنميـة المهـارات الشخـصية          
هــم مزايــا فــيس بــوك التواصــل مــع  والخبــرات الحياتيــة والتعامــل مــع اآلخــرين، وأن  مــن أ 

األصــدقاء ومواكبــة مــا يجــرى والتعــرف علــى مــزاج األصــدقاء وتجديــد العالقــات بأصــدقاء     
 .الماضي، وإبداء الرأي بحرية

إشـباع رغبـات    التي أكـدت فوائـد شـبكة اإلنترنـت فـي       )١()هـ١٤٢٥آل سعود،   (و دراسة   
لتــسلية، وتخطــي الحــواجز الــشباب فــي المراســلة وتكــوين صــداقات وتبــادل معلومــات، وا 

االجتماعية واإلقليمية، وإن كان هناك بعض األضرار التي تترتب على ذلـك، وخاصـة تبـادل           
المعلومــات الجنــسية والــصور اإلباحيــة التــي تمثــل خطــراً علــى الــشباب فــي هــذه المراحــل   

 .العمرية الحرجة التي يمرون بها

                                     
 ٣٩١، صمرجع سابقآل سعود،  - ١
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لـــشبكات التواصـــل   )  اجاالنتقائيـــة، االرتبـــاط،، االنـــدم  (عـــادات االســـتخدام  
 :االجتماعي

 )٢٣(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري لمدى االنتقائية واالرتباط 

 :واالندماج مع شبكات التواصل االجتماعي

مدى االنتقائية واالرتباط واالندماج مع شبكة 
 التواصل االجتماعي
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 لمتابعة وقتي تنظيم على أحرص ١ ١ ١٥ ٣٢٣ ٦٠ك
 ٢. ٢. ٣٫٧ ٨٠٫٥ ١٥٫٢% االجتماعي التواصل شبكة

فق ٤٦. ٤٫١٠
موا

 في تهمني التي الموضوعات أختار ١ ١ ١٥ ٣٥٢ ٣١ك
 ٢. ٢. ٣٫٧ ٨٧٫٨ ٨٫٠% التصفح

فق ٣٩. ٤٫٠٣
موا

 أثناء والتوافق باالنسجام أشعر ٣ ٢٥ ٣٧ ٣١١ ٢٤ك
 ٧. ٦٫٥ ٩٫٢ ٧٧٫٦ ٦٫٠% االجتماعي التواصل شبكة تصفحي

فق ٦٧. ٣٫٨٢
موا

 التواصل شبكة متابعة على أداوم ٢٨ ١٩ ٢٦ ٣٠١ ٢٦ك
 أوقات وفي المنزل داخل االجتماعي

 بالعمل الفراغ
%٧٫٠ ٤٫٧ ٦٫٥ ٧٥٫٣ ٦٫٥ 

ايد ٩٣. ٣٫٧٠
مح

 

 ٢ ٤ ١٦٦ ١٨١ ٤٧ك
 بدقة أتابعها التي المواقع أختار

%٥. ١٫٠ ٤١٫٤ ٤٥٫١ ١٢٫٠ 
ايد ٧٢. ٣٫٦٧

مح

 والمشاركات الموضوعات كافة أتذكر   ٢٥٦ ١١٠ ٣٤ك
 حتى االجتماعي التواصل شبكة في

 منه انتهائي بعد
%٦٣٫٨ ٢٧٫٤ ٨٫٧   

ايد ٦٥. ٣٫٤٥
مح

 

 التواصل شبكة في التصفح أفضل ٩٣ ٢٩ ٢٥٧ ١٦ ٥ك
 أخرى شبكة أي عن االجتماعي

 )جتماعيةا(
%٢٣٫٢ ٧٫٢ ٦٤٫١ ٤٫٢ ١٫٢ 

٩٤. ٢٫٥٣ 

فق
موا

ير 
غ

 التواصل شبكة أتصفح عندما ١٢٠ ٢٤ ٢٢٠ ١٢ ٢٤ك
 ي التركيز غاية في أكون االجتماعي

 والمشاركات الموضوعات
%٢٩٫٩ ٦٫٢ ٥٤٫٩ ٣٫٠ ٦٫٠ 

١٫١٣ ٢٫٤٩ 
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غ

 متابعة أجل من أعمالي بعض ألغي ٣٢٣ ٣٩ ٣٤ ٤ ك
 التواصل شبكة في الهامة األحداث

 االجتماعي
% ٨٠٫٥ ٩٫٧ ٨٫٧ ١٫٠ 
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

توضح نتائج الجدول السابق عـادات المبحـوثين فـي اسـتخدامهم لـشبكات التواصـل                
 .)االنتقائية، واالرتباط،، واالندماج(اصة جوانب االجتماعي، وخ

 :فقد أشارت النتائج إلى أعلى درجات الموافقة لدى المبحوثين على العبارات التالية
  "أحرص على تنظيم وقتي لمتابعة شبكة التواصل االجتماعي"  
 "أختار الموضوعات التي تهمني في التصفح"
 " شبكة التواصل االجتماعيأشعر باالنسجام والتوافق أثناء تصفحي"

التي أشارت متوسـطات إجابـات المبحـوثين إلـى أنهـم ال يوافقـون عليهـا         ات  أما العبار 
 : فهي

 )اجتماعية(أفضل التصفح في شبكة التواصل االجتماعي عن أي شبكة أخرى  -

ــز      - ــة التركيــ ــاعي أكــــون فــــي غايــ ــبكة التواصــــل االجتمــ ــدما أتــــصفح شــ ــىعنــ  علــ
 الموضوعات والمشاركات

ــل         أل - ــبكة التواصـ ــي شـ ــة فـ ــداث الهامـ ــة األحـ ــل متابعـ ــن أجـ ــالي مـ ــي بعـــض أعمـ غـ
 االجتماعي

وتــشير النتــائج الــسابقة إجمــاالً إلــى تفــوق التــأثيرات فــي جوانــب االتجاهــات والتعــود      
محمـد  . وتتفق النتيجة السابقة مـع مـا ذكـره د         .والمعلومات أكثر من التأثيرات السلوكية    

 خاصة أن وفـرة     ،عرفية في االعتماد على االتصال الرقمي     عبدالحميد من تفوق التأثيرات الم    
المعلومـــات تجعـــل المـــستخدم يتجـــاوز المـــشكالت الخاصـــة بعـــدم كفايـــة المعلومـــات   
والغموض الناتج عن ذلك، وتسهم هذه الوفرة في اإلدراك الكافي لألحداث وتفسيراتها            

ات وتــدعيمها أو بجانــب مــساعدة الفــرد فــي تــشكيل االتجاهــ  . والمعــاني الكامنــة وراءهــا 
، ولعل التأثيرات الوجدانية يمكن أن تتبلور بصفة خاصة خالل الرسائل التي  ..التحول عنها 

، أمــا التــأثيرات الــسلوكية فهــي  ..يتبادلهــا األفــراد فــي الفئــة الواحــدة علــى مواقــع الــشبكة   
ليــة محــصلة التــأثيرات المعرفيــة الوجدانيــة، وتــسهم فــي تأكيــد األدوار أو تجنبهــا أو الفعا   

وعدم الفعالية نتيجة لتشكيل االتجاهات التي ساهمت المعرفة والشعور في تكوينها أو     
 )١(. التأثير فيها

                                     
 ٣١٠، ٣٠٩ص، مرجع سابق، ...محمد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرعبدالحميد، - ١
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داللة الفروق بين المبحوثين فـي رؤيـتهم لتـأثيرات اسـتخدام شـبكة التواصـل                
 .االجتماعي حسب عدد ساعات االستخدام

 )٢٤(جدول رقم 
ار استخدام شبكة التواصل االجتماعي وفقا لعدد االختبار التائي لداللة الفروق بين أث

 ساعات استخدام الشبكات االجتماعية
المتوسط  الوقت العبـــــــــــــــارة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

 ٠٫٧٠ ٢٫٢٢ أقل من ساعتين
 يزيد الترابط االجتماعي

 ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ساعتين فأكثر
٠٫٠٠ ٣٢٫٥١@@ 

 ٠٫٢٩ ١٫٠٩ أقل من ساعتين
 لمستوى الثقافييرفع ا

 ٠٫٤٠ ٢٫٢٠ ساعتين فأكثر
٠٫٠٠ ٢٧٫٨٧@@ 

 ٠٫٠٠ ١٫٠٠ أقل من ساعتين
 يزيد التحصيل العلمي

 ٠٫٥٤ ١٫٨١ ساعتين فأكثر
٠٫٠٠ ١٦٫٤٢@@ 

 ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ أقل من ساعتين
 ينمي المواهب ويبزها

 ٠٫٩٢ ١٫٩٩ ساعتين فأكثر
٠٫٠٠ ١١٫٩٩@@ 

ساحة من الحرية يوجد م ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ أقل من ساعتين
 ٠٫٩٢ ١٫٩٩ ساعتين فأكثر للتعبير عن الرأي

٠٫٠٠ ١١٫٩٩@@ 

يصيب اإلنسان بالعزلة  ٠٫٠٥ ١٫٥٦ أقل من ساعتين
 ٠٫٣٣ ٢٫٨٨ ساعتين فأكثر النفسية

٠٫٠٠ ٣٢٫٦٢@@ 

يساعد على انحالل  ٠٫٠٥ ١٫٥٦ أقل من ساعتين
وتفكك العادات 
 ٠٫٣٣ ٢٫٨٨ ساعتين فأكثر والتقاليد االجتماعية

٠٫٠٠ ٣٢٫٦٢@@ 

يتسبب في ضياع  ٠٫٠٥ ١٫٥٦ أقل من ساعتين
 ٠٫٣٣ ٢٫٨٨ ساعتين فأكثر الوقت

٠٫٠٠ ٣٢٫٦٢@@ 

يضعف العالقات  ٠٫٠٥ ١٫٥٦ أقل من ساعتين
 ٠٫٣٣ ٢٫٨٨ ساعتين فأكثر األسرية

٠٫٠٠ ٣٢٫٦٢@@ 
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

ح االختبار التائي لداللة الفروق بين أثـار اسـتخدام   الذي يوض) ٢٤(يتضح من جدول رقم   
شــبكة التواصــل االجتمــاعي وفقــا لعــدد ســاعات اســتخدام الــشبكات االجتماعيــة، أن         

 .٠٫٠١هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى أقل من 
أن النتــــائج اإلحــــصائية أكــــدت وجــــود فــــروق ذات داللــــة لــــدى المبحــــوثين األقــــل  : أي

ــتخداماً لـــشبكات الت  ــاعي اسـ ــل االجتمـ ــأثيرات    ،واصـ ــتهم للتـ ــي رؤيـ ــتخداماً فـ ــر اسـ  واألكثـ
 .السلبية واإليجابية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

إذ أوضـــحت النتـــائج أن المبحـــوثين األقـــل اســـتخداماً، يميلـــون للموافقـــة علـــى وصـــف    
ويزيـــد حريـــة "و " ينمـــي المواهـــب ويبزهـــا"اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعيـــة، أنـــه  

 "يزيد الترابط االجتماعي"و " بيرالتع
وبالمقابل أظهرت النتيجة في الجدول السابق ميل المبحـوثين األكثـر اسـتخداما إلـى          
االعتقاد بأن استخدام الشبكات االجتماعية يصيب اإلنـسان بالعزلـة النفـسية، ويتـسبب              

 .في ضياع الوقت، ويضعف العالقات األسرية

 علـى تـأثير كثافـة االسـتخدام علـى االتجاهـات       وتعطي النتيجة السابقة مؤشرا مهمـاً   
 .السلبية واإليجابية لدى الجمهور إزاء شبكات التواصل االجتماعي

عــام (وتتفــق النتيجــة همــا مــع مؤشــرات أخــرى فــي دراســة أخــرى أجراهــا الباحــث          
أن التعـرض لإلنترنـت أدى إلــى نـوع مـن العزلـة االجتماعيـة لــدى       أوضـحت  ) م٢٠٠٥/ هــ ١٤٢٥

، مما يدل على أن هناك  من طالب الجامعات السعودية من أفراد العينة %٢٠شريحة تبلغ   
ثمة عالقـة بـين كثـرة اسـتخدام اإلنترنـت وبـين الميـل إلـى الوحـدة واالنعـزال عـن األسـرة                   

  )١( .وبين المحيط االجتماعي
 

@     @     @ 
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 :صملخال

ــي       ــامعي فـ ــتخدام الـــشباب الجـ ــع اسـ ــى دوافـ ــة التعـــرف علـ ــذه الدراسـ ــتهدفت هـ اسـ
لمواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، واإلشباعات المتحققة منها،         السعودية  

والتعرف على عادات وكثافة االستخدام وتأثير ذلك علـى تقيـيمهم لـسلبيات وإيجابيـات               
 .شبكات التواصل االجتماعي

واعتمــدت الدراســة علــى االســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات، وأخــذت بأســلوب العينــة     
 من إجمالي طالب السنة التحضيرية بجامعة الملـك سـعود بواقـع             %٥يار  العشوائية الخت 

 وبعــد . هـــ١٤٣٣ -هـــ ١٤٣٢طالبــاً، خــالل الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي    ) ٤٧٠(
تطبيـــق إجـــراءات الـــصدق والثبـــات علـــى اســـتمارة االســـتبيان، وتفريـــغ النتـــائج وتحليلهـــا،  

 :أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها
 يـستخدمون اإلنترنـت بـشكل    - عينة الدراسة – من الطالب %٩٥أن أكثر من    -

 ســــاعات فــــي ٦-٤ يتــــراوح اســــتخدامهم لإلنترنــــت بــــين %٤٢٫٦يــــومي منــــتظم، مــــنهم 
 . فقط للطالب الذين ال يستخدمون اإلنترنت بشكل يومي%٤٫٣مقابل .اليوم
ــديهم مــستويات متقدمــة     %٤٢٫٦ أن نــسبة  - ــة الدراســة ل ــا( مــن عين فــي ) زةممت

 %٢٥٫٥، و)جيـد ( تقريبا للمـستوى فـوق المتوسـط    %٣٢التعامل مع الحاسب اآللي، مقابل      
وأنه كلما قلت  الفئة العمرية ارتفع مستوى اإلجـادة للحاسـب اآللـي،              . للمستوى المتوسط 

وهي نتيجة الفتة رغـم العالقـة الـضعيفة بـين المتغيـرين إال أنهـا تـشير إلـى توجهـات الفئـة                       
 .ن الشباب السعودي في تعامله مع التقنيات الحديثةاألصغر سنا م

 من عينة البحـث يـستخدمون شـبكات التواصـل االجتمـاعي             %٨٥أن أكثر من      -
 من المبحوثين يقضون في استخدام الشبكات االجتماعيـة مـا بـين سـاعة إلـى      %٨٨وأن  

 لمـــن يقـــضون ســـاعتين فـــأكثر علـــى شـــبكات التواصـــل  %١٢أقـــل مـــن ســـاعتين، مقابـــل 
 .اعياالجتم

 كانـت  - عينة الدراسة –أن أكثر الشبكات االجتماعية استخداماً من الطالب         -
 مقابـل   ، مـنهم أنهـم يـستخدمنها دائمـا أو أحيانـاً           %٦١ حيث أوضح أكثر من      ،شبكة تويتر 

 . لمن يستخدمون فيس بوك%٥٧أكثر من 
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 مــن المبحــوثين قــد تعرفــوا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــن خــالل   %٤١أن   -
 أيــضا تعرفــوا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي %٤١قــع أخــرى علــى شــبكة اإلنترنــت، وموا

 ). األصدقاء– األقارب –األهل (عبر المصادر التقليدية 

 J  والحــصول علــى األخبــار، ومعرفــة أبــرز القــضايا الــسياسية  ،متابعــة األحــداث( أن 
ل االجتمـاعي،   جـاءت فـي مقدمـة دوافـع المبحـوثين السـتخدام شـبكات التواصـ               ) العالمية

وأوضـحت نتـائج الدراسـة      تليها األسباب والدوافع الخاصة باالتصال والتواصل مع اآلخـرين،          
ــةوجــود الــ  ــدوافع الطقوســية  Instrumental Motives دوافع النفعي  Ritualized  وال

Motives،      إال أن  الــدوافع النفعيــة حظيــت بدرجــة أعلــى مــن موافقــة المبحــوثين كــدوافع 
 ،التعرف علـى الـذات     وهي في مجملها دوافع      ،كات التواصل االجتماعي  الستخدامهم لشب 

 . ومراقبة البيئة
أن اإلشــباعات التــي حظيــت بــأعلى درجــات الموافقــة لــدى المبحــوثين مــن الطــالب          

كإشباعات رأوا أنهـا متحققـة مـن اسـتخداماتهم لـشبكات التواصـل االجتمـاعي، كانـت                  
ين آرائـي الشخـصية، ثـم التغلـب علـى الـشعور       الهروب من الضغوط، ثم تكـو  : على التوالي 
وتظهـــر متوســـطات إجابـــات المبحـــوثين أنهـــا تميـــل إلـــى عـــدم الموافقـــة علـــى   . بالوحـــدة

اإلشــباع الخــاص بإشــباع وقــت الفــراغ كأحــد اإلشــباعات التــي يحققهــا لهــم اســتخدام      
 .شبكات التواصل االجتماعي

 J          قـة للـشباب الجـامعي      أوضحت نتائج الدراسة  تداخال واضـحا لإلشـباعات المتحق
 مـــا بـــين إشـــباعات توجيهيـــة، وشـــبه  ،مـــن اســـتخدامهم لـــشبكات التواصـــل االجتمـــاعي 
وهـو مـا اعتبرتـه الدراسـة دلـيال عــن أن       . توجيهيـة، وإشـباعات اجتماعيـة وشـبه اجتماعيـة     

شبكات التواصل االجتماعي تتميز بالتنوع الواضح في اإلشـباعات التـي تحققهـا للجمهـور            
 .اإلعالم األخرىمقارنة بوسائل 

 J   أن االتجــاه اإليجــابي هــو الغالــب لــدى المبحــوثين إزاء تــأثيرات شــبكات التواصــل
 ووجـود مـساحة     ،تنميـة المواهـب وإبرازهـا     :  إذ حظيت التأثيرات اإليجابية مثل     ،االجتماعي

 مقابـل درجـة أقـل       .من الحرية للتعبير عـن الـرأي، بـأعلى درجـات الموافقـة لـدى المبحـوثين                
قــة علــى تــأثير اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي إضــعاف العالقــات      مــن المواف

 . األسرية، والتسبب في ضياع الوقت، والعزلة النفسية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 J           وجــود فــروق ذات داللــة لــدى المبحــوثين األقــل اســتخداماً لــشبكات التواصــل
  واألكثـــر اســـتخداماً فـــي رؤيـــتهم للتـــأثيرات الـــسلبية واإليجابيـــة الســـتخدام  ،االجتمـــاعي

إذ أوضـحت النتـائج أن المبحـوثين األقـل اسـتخداماً، يميلـون              . شبكات التواصل االجتمـاعي   
" ينمـي المواهـب ويبزهـا     "للموافقة على وصف استخدام شبكات التواصل االجتماعية، أنـه          

ــر  "و  ــة التعبيـ ــد حريـ ــاعي  "و " ويزيـ ــرابط االجتمـ ــائج ميـــل    " يزيـــد التـ ــرت النتـ وبالمقابـــل أظهـ
داما إلــى االعتقــاد بــأن اســتخدام الــشبكات االجتماعيــة يــصيب   المبحــوثين األكثــر اســتخ 

 .اإلنسان بالعزلة النفسية، ويتسبب في ضياع الوقت، ويضعف العالقات األسرية

 : التوصيات
من المقترحات التي يسوقها الباحث في نهاية الدراسة، بنـاء علـى النتـائج التـي توصـل               

تي يمكن أن يـستكملها زمـالؤه البـاحثون     وفي ضوء استشعاره بالجوانب البحثية ال   ،إليها
 :في موضوع الدراسة، ومن ذلك على سبيل المثال

 J  اختبـــار فـــروض النظريـــات العلميـــة فـــي مجـــال اإلعـــالم علـــى شـــبكات التواصـــل
االجتماعي، بهدف االقتراب أكثر من التأثيرات المحتملة لهذا النوع مـن اإلعـالم             

 .الجديد على الجمهور وخاصة فئة الشباب
 J ســة العالقــة بــين كثافــة االســتخدام وطبيعــة اإلشــباعات التــي تتحقــق مــن        درا

 .استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 J       دراسة دوافع االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة 
 .المرأة، وكبار السن: منها لدى فئات أخرى في المجتمع السعودي، مثل

 J    ــدة علـــى فتـــرات ــراء دراســـات ممتـ ــأثيرات   إجـ ــد طبيعـــة التـ ــة ترصـ زمنيـــة مختلفـ
المعرفية والوجدانية والسلوكية الذي تحدثـه شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي              

 .الشباب السعودي والفئات األخرى من المجتمع
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

 : المراجع
تــأثير اإلنترنــت فــى عالقــات " إســماعيل، عفــاف عبــداهللا أحمــد، وعبــدالرحمن، جعفــر عبــدالرحمن،  .١

" الـسودان - دراسة ميدانية علـى عينـة مـن شـباب واليـة الخرطـوم              - واألسرية الشباب االجتماعية 

كليــة اإلعــالم، جامعــة   " األســرة واإلعــالم وتحــديات العــصر   "دراســة مقدمــة فــي المــؤتمر العلمــي     

 م٢٠٠٩ فبراير ١٧-١٥القاهرة، 

لتربيـة،  مجلـة ا  . اثر االستخدام المنزلي لالنترنت في التحصيل الدراسـي لمـستخدميه         : الحيله، محمد  .٢

 . هـ ١٤٢١، )١٤١(، العد )٣٣(قطر، السنة 

آل سعود، نايف بن ثنيان، تأثير اسـتخدام اإلنترنـت علـى اسـتخدامات طـالب الجامعـات الـسعودية             .٣

مجلــة جامعــة ) دراســة علــى عينــة مــن طــالب الجامعــات الــسعودية  (لوســائل االتــصال الجمــاهيري  

 )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(رياض ، ال٣٩٧-٣٣٩، ص ص )٢(، اآلداب ١٧الملك سعود، م 

/  ١٤١٣المــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم الــسلوكية، الريــاض، مكتبــة العبيكــان،         . العــساف، حمــد  .٤

 م ٢٠٠٣

اســـتخدامات طـــالب الجامعـــات الـــسعودية لألفـــالم الوثائقيـــة  " العمـــري، عبـــد الـــرحمن بـــن ظـــافر،   .٥

  م ٢٠١٢داب، كلية اآل,رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود " واإلشباعات المتحققة منها 

العنـــزي، جمعـــة بـــن حامـــد، االنترنـــت كوســـيلة إعالميـــة واســـتخداماتها فـــي المملكـــة العربيـــة            .٦

اإلعــالم الــسعودي ســمات الواقــع   : الــسعودية، بحــث مقــدم إلــى المنتــدى اإلعالمــي الــسنوي األول    

 م٢٠٠٣هـ، مارس ١٤٢٤واتجاهات المستقبل، الرياض، المحرم 

 نـدوة  "اإلعـالم الرقمـي أدوات تواصـل متنوعـة ومخـاطر أمنيـة متعـددة       "لغفيلي، فهد بن عبد العزيز،    ا .٧

/ ١٣/٧ -١١ هـــ الموافــق  ١٤٣٢/ ٨ / ١٢ -١٠ بيــروت بــرامج اإلعــالم األمنــي بــين الواقــع والتطلعــات،   

 .م٢٠١١

 دراسـة   -الفرم، خالد بن فيصل بن عبد المحسن، شبكة اإلنترنت وجمهورهـا فـي مدينـة الريـاض                   .٨

 كليــة -رســالة ماجــستير، قــسم اإلعــالم  )  االســتخدامات واإلشــباعاتتطبيقيــة فــي ضــوء نظريــة 

 ـه١٤٢٢ جامعة الملك سعود -اآلداب 

مـن الـصحافة التقليديـة الـى اإلعـالم االجتمـاعي وصـحافة           : اإلعالم الجديـد  قرني، علي بن شويل،     ال .٩

 ).م٢٠١١مطابع هال شركة توزيع الجريسي،: الرياض(، المواطن



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٦١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 واإلشـباعات   youtubeسـتخدامات الـشباب الـسعودي لموقـع اليوتيـوب             االمنتشري، فـاتن يتـيم،       .١٠

  م ٢٠١٢كلية اآلداب، , رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود ,دراسة مسحية: المتحققة منها

تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنـة للمواقـع           "المنصور، محمد،    .١١

ــةاالجتماعيــة والمواقــع اإللكترو  ــدانمارك   (رســالة ماجــستير  " ني ــة العربيــة فــي ال ــة ,األكاديمي  كلي

 )م٢٠١٢:االعالم واالتصال

مجلة البحث في التربية وعلم     .تأثير العالقات االفتراضية على العالقات االجتماعية القائمة      : النعيم   .١٢

 .م٢٠١٠، اكتوبر )٢(، العدد )١٧(النفس، المجلد 

"  االجتماعي في المجتمعات االفتراضية على شبكة اإلنترنت       حدود التفاعل "أمين، رضا عبدالواجد،     .١٣

بحث مقدم في مؤتمر تقنيات االتـصال والتغيـر االجتمـاعي، جامعـة الملـك سـعود، قـسم اإلعـالم،                     

  م٢٠٠٩/ ٣ /١٧-١٥هـ  الموافق ١٤٣٠/ ٣ /٢٠-١٨الرياض، 

 ٢٠١١ الثاني ؛ مايو كلية دبي لإلدارة الحكومية، اإلصدار"  اإلعالم االجتماعي العربي"تقرير  .١٤

أثر شبكات العالقـات االجتماعيـة التفاعليـة باإلنترنـت ورسـائل الفـضائيات              "حسن، أشرف جالل،     .١٥

 دراسـة تشخيـصية مقارنـة علـى       -على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة المـصرية والقطريـة        

األسـرة  "مـؤتمر العلمـى     دراسـة مقدمـة فـي ال      " الشباب وأولياء األمور فى ضوء مدخل اإلعالم البـديل        

 م٢٠٠٩ فبراير ١٧-١٥كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، " واإلعالم وتحديات العصر

خضر، نرمين زكريا،  اآلثـار النفـسية واالجتماعيـة السـتخدام الـشباب المـصري لمواقـع الـشبكات                     .١٦

اإلعـالم،  كليـة   " األسـرة واإلعـالم وتحـديات العـصر       "االجتماعية، دراسة مقدمة في المؤتمر العلمـي        

 م٢٠٠٩ فبراير ١٧-١٥جامعة القاهرة، 

 ) م٢٠٠٤عالم الكتب، : القاهرة(، ٣الحميد، محمد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، ط عبد .١٧

 )م٢٠٠٤القاهرة، عالم الكتب،  (٢عبدالحميد، محمد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، ط .١٨

اب المصري لـشبكة االنترنـت، بحـث مقــدم إلـى            أنماط ودوافع استخدام الشب   عبد السالم، نجوى،     .١٩

، جامعـة القـاهرة، كليـة اإلعـالم     - اإلعـالم وقـضايا الـشباب     -المؤتمر العلمي الرابـع لكليـة اإلعـالم         

 م١٩٩٨مايو 

ــأثيرات        - .٢٠ ــادة التـ ــه بزيـ ــاعي و عالقتـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــتخدام مواقـ ــر، اسـ ــؤمن جبـ ــشافي، مـ عبدالـ

 ,٥٣ ع ,١٤ مــج , مــصر -مــصرية، مجلـة دراســات الطفولـة   المعرفيـة للــصحف لـدى شــباب الجامعـة ال   

 م٢٠١١أكتوبر 
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دوافع استخدامات الشباب السعودي الجـامعي لـشبكات التواصـل االجتمـاعي واإلشـباعات المتحققـة                
 هـ١٤٣٣ دراسة ميدانية على طالب جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام –منها 
 محمد آل سعودنايف بن ثنيان بن .د

  أســـاليبه،– أدواتـــه – البحـــث العلمـــي  مفهومـــه ،وآخــرون . عـــدس، عبـــد الـــرحمن . عبيــدات، ذوقـــان  .٢١

 )م١٩٨٧  دار الفكر للنشر والتوزيع،: عمّان(

يــة ومــدى  ليلــى حــسين محمــد الــسيد، اســتخدامات األســرة المــصرية لوســائل االتــصال اإللكترون         .٢٢

اإلشباع الذي تحققه، دراسة مسحية لعينة من أرباب وربات األسرة المصرية، رسالة دكتوراة غير 

 )م١٩٩٣القاهرة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، (منشورة، 
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The motives of Saudi University Youth to use social network sites on Internet 

and achieved satisfactions A field study at King Saud University students in 

the second quarter of the year 1433 AH 

Dr.Naif  bin Thunayan bin Mohammed Al- Saud 

Department  of  Media - Faculty of Arts  

King Saud University 

Abstract: 

This study aimed to recognize the motives of Saudi University Youth to use 

social communication sites on Internet and achieved satisfactions; recognize use 

habits and intensity and effect of that on their evaluation of social 

communication sites positives and negatives. 

The study depended on the questionnaire as a tool of collecting data, it was 

taken with random sample method to choose 5% from the total of preparatory 

year students in King Saud University with a rate of (470) students. 

That more than 85% of study sample use social network and that 88% of 

respondents spend between one hour to less than two hours in using social 

networks, and that the most commonly social network used by the students – 

Study Sample –is twitter network, where more than 61% of them have declared 

that they use it usually or sometimes, compared to more than 57% use Facebook. 

That (get news, know the most prominent global political issues, findevents 

and celebrations) came at the top of respondents motives for using social 

networks, followed by reasons and motives related to contacting and 

communicating with the others. The positive trend is mostly among respondents 

toward social networks effects. 
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  ومقاصده وضوابطه حقيقته:االستثمار المالي 
 )مدخل مفاهيمي(

 ورانيياسر عبد الكريم محمد الح

  جامعة الباحة-كلية العلوم اإلدارية والمالية 

 
 

 :ملخص الدراسة
ــى            ــذي يعــد مــن الموضــوعات المعاصــرة التــي تــستحوذ عل ــاول البحــث موضــوع االســتثمار المــالي، وال تن

وقـد  . ويمتلك العديـد مـن الـصيغ واألدوات المـستخدمة فـي سـوق المـال               . اهتمام قطاع االستثمار بوجه عام    

جوانب األساسية لهذا الموضوع، التي تشكل اإلطار السليم أليـة تـصورات يمكـن اعتمادهـا      ناقش البحث ال  

 .في بناء األحكام المتعلقة بتلك الصيغ واألدوات

وقــد نــاقش البحــث الطبيعــة العامــة لالســتثمار المــالي مــن خــالل الغــوص فــي المفهــوم وبيــان معظــم        

مفرداته ومكوناته، ثم أوضح المقاصد التي يرمي إليها هذا النوع من االسـتثمار، ومـن ثـم حـاول اسـتنتاج أهـم           

 للـسلوك الرشـيد فـي    الضوابط التي تحكم مفهوم االستثمار في أسواق المـال، باعتبارهـا القواعـد الـضابطة        

 .هذا المجال

وقد انتهى البحث إلى أن االستثمار المالي يتسع للعديد من األنشطة الماليـة، ولكـن يخـضع بوجـه عـام               

للقوانين والضوابط والمعايير التي تحـرك اتجـاه التعامـل المـالي، مـن دائـرة ال تخلـو مـن المحرمـات، إلـى دائـرة                           

 .مباحة تلتزم بالكسب الحالل
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 :المقدمة
،  أجمعـين  ، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه         رب العالمين  الحمد هللا 

 :، وبعد إلى يوم الدينومن اتبع هداه

 :أهمية البحث

،  المعاصـرة   فـي أسـواق رأس المـال        االسـتثمار المـالي    دور أهمية البحث مـن خـالل        تبرز

وال . لمـؤثرة فـي عالقـات المـستثمرين    والتي تنتظم العديد مـن الـصور المبتكـرة والوسـائل ا      

شـك أن معظــم الــصور االســتثمارية تفتقــد إلـى المــشروعية فــي مكوناتهــا ووســائلها ممــا   

ويـأتي هـذا البحـث كمحاولـة أوليـة، تتـضح أهميتهـا فـي            . يجعلها تندرج في دائرة المحرمات    

إطـار المقاصـد   بيان الضوابط الحاكمة لعالقات االستثمار المالي، وتوجيه هذه العالقات في      

 .الشرعية، التي يبنى عليها سلوك المستثمرين

 مـن خـالل تعـدد صـور عالقـات االسـتثمار        تتجلى بـصورة أكثـر  أهمية البحثوواضح أن   

 وهـذا يـدل علـى أهميـة     المالي المعاصرة التي تترك آثاراً جسيمة على المـستويات الوطنيـة،   

 .د شرعية واضحةترشيد سلوك المستثمر وتوظيفه على أسس وضوابط ومقاص

 :أهداف البحث
 فـي مجـال االسـتثمار المـالي المعاصـر،           ةيهدف البحث إلى جملة مـن القـضايا األساسـي         

 حـول المقاصـد والـضوابط التـي تحكـم عمليـة االسـتثمار،               إيجاد رؤية شـرعية   ولعل أهمها   

ت  وفـي الوقـ   متناسق مع النظرية االقتـصادية الماليـة فـي اإلسـالم،        وذلك في إطار مفاهيمي   

، خـصوصاً أن    وتـضبط مـسيرته   المـالي   الثوابت الشرعية التي تحكم العمـل       نفسه استنتاج   

 تطورات عالقات المجتمع اإلنساني بكل ما يتـضمن         واكب   منتجات مالية جديدة، ت    هناك

 .من زوايا مخفية وتعقيدات متباينة

 :الدراسات السابقة

 الموضـوع بـشكل كلـي،       هناك دراسات مختلفـة حـول االسـتثمار المـالي، تناولـت هـذا             

أحكــام التعامــل فــي األســواق  "ومــن أهمهــا دراســة الباحــث مبــارك بــن ســليمان بعنــوان    



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٢٧٢

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

ــرة  ــة المعاصـ ــام  " الماليـ ــشورة عـ ــوع     ٢٠٠٥المنـ ــي موضـ ــدة فـ ــات الرائـ ــن الدراسـ ــي مـ م، وهـ

، وهـي مــن  "أسـواق األوراق الماليـة  "االسـتثمار المـالي، ومنهـا دراسـة سـمير رضــوان بعنـوان       

ــوان   ١٩٩٦ العــالمي للفكــر اإلســالمي عــام   منــشورات المعهــد  م، ودراســة منيــر هنــدي بعن

م، وغيرهــا مــن الدراســات، وهــي    ١٩٩٧المنــشورة عــام  " األســواق والمؤســسات الماليــة  "

ــى المــشكلة محــل          ــز عل ــه دون التركي ــع جوانب ــاول االســتثمار المــالي مــن جمي جميعــاً تتن

 .البحث، والتي عالجها هذا البحث في إطار مفاهيمي

 :ية البحثمنهج
 لموضـوع االسـتثمار المـالي،        على الطريقة االستقرائية التحليلية    منهجية البحث  تقوم

مفـردات،   دراسة المسائل بطريقة وصـفية قائمـة علـى اسـتجماع مـع تيـسر مـن                   من خالل 

المفاهيم والحقائق محل البحث، والتي تجسد صورة المقاصد والضوابط          ومن ثم استنتاج  

 رؤيــة اإلســالم الــشاملة فــي مجــال عالقــات المــال   اهيمي وفــق مفــوتكييفهــا علــى أســاس

 .وطرق استثماره

 :خطة البحث
وثالثـــة مباحـــث وخاتمــة؛ يتنـــاول المبحـــث األول حقيقـــة    مقدمــة يتكــون البحـــث مـــن 

االســتثمار المــالي مــن خــالل مناقــشة مكوناتــه، وبالتــالي بنــاء المفهــوم بطريقــة تراكميــة      

ويتضمن المبحث الثاني المقاصد . ام لالستثمار الماليتنتهي باستنتاج منطقي للمفهوم الع   

ــضوابط التــي     . التــي يرمــي إليهــا موضــوع االســتثمار المــالي     وأمــا المبحــث الثالــث فيــشمل ال

تحكــم موضــوع االســتثمار المــالي؛ مقــسمة إلــى الــضوابط العقديــة والــضوابط األخالقيــة         

 .نتائج والتوصياتوقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز ال. والضوابط المالية
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 المبحث األول
 حقيقة االستثمار المالي

يدل مـصطلح االسـتثمار المـالي علـى معنـى مركـب، يتكـون مـن مفهـومين؛ االسـتثمار                     

وهو من المصطلحات المعاصرة التي برزت حديثاً مـع ظهـور أسـواق المـال وازديـاد                 . والمال

المـصطلح مـن خـالل مناقـشة مكوناتـه، كـل       فاعليتها، ويمكـن الوقـوف علـى حقيقـة هـذا       

ويمكــن حــصر هــذا . مكــوَّن علــى حــدة، ثــم استقــصاء دالالت المــصطلح بــصيغته المركبــة  

 :المبحث في أربعة مطالب

  مفهوم االستثمار :المطلب األول

  مفهوم المال:المطلب الثاني

  مفهوم االستثمار المالي:المطلب الثالث

 بطة من المفهوم الدالالت المستن:المطلب الرابع

 المطلب األول
 مفهوم االستثمار

  : االستثمار لغة-أوالً

يقــال اســتثمر يــستثمر، أي يطلــب االســتثمار، واســتثمر المــالَ أي طلــب نتاجــه، وأصــل    

االســتثمار مــن الثمــر، ويحتمــل هــذا المعنــى فــي اللغــة عــدة دالالت؛ منهــا مــا ينتجــه الــشجر،   

ثمر ثمار، وجمـع الثمـار ثُمُـر، وجمـع الثُمُـر أثمـار، أي       وجمع ال . وأنواع المال، والذهب والفضة   

وثمَّـرَ  . تمَـوَّل : ويقـال ثَمَـرَ الرجـلُ     . أن الثمر يقبل الجمع، وجمع الجمع، وجمع جمع الجمـع         

كثُـرَ مالُـه، وفيـه تقـول       : وأثمـرَ الرجـلُ   . خـرج ثمـرُه   : وأثمـرَ الـشجرُ   . نمَّاه وكثَّره : الرجلُ ماله 

 . ١أي كثَّره: مَّر اهللا مالكث: العرب في الدعاء للرجل

                                     
. م، بــاب الــراء، فــصل الثــاء ١٩٩٣مؤســسة الرســالة، .  الفيــروز آبــادي، القــاموس المحــيط محمــد بــن يعقــوب.  ١

 .، باب الراء.ت.دار إحياء التراث العربي، د. ، لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور
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ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

لم يتعرض له أهل اللغة في مصنفاتهم علـى شـاكلة المـصطلحات             " االستثمار"ولفظ  

ــتنباط      ــى معنـــى االسـ ــة علـ ــوليين للداللـ ــد األصـ ــتخدامه عنـ ــاع اسـ ــرى، ولكـــن شـ ــي . األخـ ففـ

إلى هذا اللفظ ومشتقاته لمعرفـة نظـر األصـولي فـي        )  هـ ٥٠٥ت  (أشار الغزالي   " المستصفى"

فإن األحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة وحقيقة فـي نفـسها،            : "اس األحكام، فقال  اقتب

والثمرة هي األحكام، أعنـي الوجـوب، والحظـر         . ولها مثمر ومستثمر وطريق في االستثمار     

هـي وجـوه   : وطـرق االسـتثمار   . هي األدلـة، وهـي ثالثـة الكتـاب والـسنة واإلجمـاع            : والمثمر.. 

كيفيــة "ثــم توســع الغزالــي فــي اســتخدام صــيغة  ".  هــو المجتهــدوالمــستثمر.. داللــة األدلــة 

مــن " اإلحكــام"فــي كتابــه ) هـــ٦٣١ت(وقــد اســتفاد مــن بعــده اآلمــدي  . ١"اســتثمار األحكــام

" البرهـان "في كتابه   )  هـ ٧٩٤ت  (ثم ناقش الزركشي    . ٢مناقشات الغزالي لمعنى االستثمار   

ال بــد مــن معرفــة قواعــد " أنــه قــال معنــى االســتثمار علــى نفــس المــنهج األصــولي، وورد عنــه 

 . ٣"أصول الفقه فإنه من أعظم الطرق في استثمار األحكام من اآليات

ــاتج كــالزرع   " االســتثمار"وأمــا الفقهــاء فقــد اســتخدم بعــضهم لفــظ      ــة علــى الن للدالل

وهناك ألفـاظ أخـرى مـستخدمة عنـد الفقهـاء بـشكل مـرادف لمعنـى االسـتثمار،                   . ٤والثمر

، والمراد بـه إصـالح المـال وتنميتـه، وورد     "التثمير"داولة في هذا السياق لفظ ومن األلفاظ المت  

" االسـتنماء "ومنها لفـظ    . ذكره بوجه خاص في حالة السفيه الذي ال يحسن التصرف بماله          

 .٥للداللة على معنى االستثمار من جهة طلب الزيادة في المال

                                     
الطبعـة  . محمـد عبـد الـسالم عبـد الـشافي         : تحقيق. محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم األصول       .  ١

 .٣٢٤، ٨ -١/٧ هـ، ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، . األولى
بيـروت، دار  . الطبعـة األولـى  . سـيد الجميلـي  : يـق تحق. علي بن محمد اآلمدي، اإلحكـام فـي أصـول األحكـام       .  ٢

 .٢٢٨ -٤/٢٢٧، ٣٠٨، ٢٣/ ١ هـ، ١٤٠٤الكتاب العربي، 
. محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم       : تحقيـق . محمد بـن بهـادر بـن عبـد اهللا الزركـشي، البرهـان فـي علـوم القـرآن                   .  ٣

 .٢/٦. ت. بيروت، دار المعرفة، د
 .١٧٣ -١٧١بيروت، دار الندوة الجديدة، ص . محمد الفقي: قيقتح. أحمد بن تيمية، القواعد النورانية.  ٤
بيــروت، دار الكتــاب . الطبعــة الثانيــة. أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني، بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  . ٥

تحقيـق محمـد النجـار    . تاج الدين عبـد الوهـاب الـسبكي، معيـد الـنعم ومبيـد الـنقم       . ٦/٨٨هـ، ١٤٠٢العربي،  
 .٦٤، ص ١٤١٤القاهرة، مكتبة الخانجي، . بعة الثانيةالط. وآخرون
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تقاته من أجل توجيه التفكير ووردت اإلشارة في القرآن الكريم إلى معنى الثمر ومش     

اإلنـــساني إلـــى نعـــم اهللا تعـــالى، وبـــاألخص مـــا تنتجـــه مـــوارد األرض النباتيـــة مـــن المعـــايش  

، كما وردت اإلشارة في هذا الجانب للتنبيه على أهمية سعي اإلنسان للبحـث فـي       ١واألرزاق

ســبل المعــاش والــضرب فــي مناكــب األرض واالســتفادة مــن الطيبــات، وكــل ذلــك يؤكــد     

 .  عنى تنمية المالم

  : االستثمار اصطالحاً-ثانياً

تطــور مفهــوم االســتثمار فــي الفكــر االقتــصادي تبعــاً للواقــع المعــاش، والــذي يخــضع      

لالخـــتالف بـــين النظريـــات االقتـــصادية الـــسائدة؛ ففـــي النظريـــة الرأســـمالية كـــان مفهـــوم   

ان الثـورة الـصناعية،     االستثمار يتركز بصفة أساسية فـي نطـاق اإلنتـاج الكبيـر، وبخاصـة إبـ               

ولكنــه تطــور حــديثاً فــي ظــل العولمــة الماليــة وبــروز أدوات ماليــة تعمــل فــي إطــار مــساحة    

إلـى أن   "كونية، بوجود مخاطر نسبية تقوم الشركات بتغطية الحد األعلى المتوقع منهـا،             

وفـي الوقـت نفـسه، وحـسب        . ٢"تحولت المخاطر نفـسها إلـى سـلعة متداولـة فـي األسـواق             

خرى، يخدم مفهوم االستثمار في الفكر االشتراكي تلك االتجاهات التي تعـزز            معطيات أ 

 .من سيطرة وأهمية قوى اإلنتاج وعالقات التوزيع

ولكــن حــسب مــا تــشهده حركــة الحيــاة المعاصــرة، بــات مفهــوم االســتثمار أكثــر       

 اتــساعاً بــل أشــد تنوعــاً، وخــصوصاً بعــد انــدثار األيديولوجيــة الــشيوعية، وانحــسار المــد           

الرأســمالي الــذي بــدأت قواعــده تتراخــى مــع إرهاصــات األزمــة الماليــة العالميــة، إال أن أهــم       

التغيرات التي طرأت على المفهوم ناتجـة عـن بـروز الفكـر اإلسـالمي فـي ميـادين االقتـصاد             

ــسات التمويـــل          ــشطة مؤسـ ــي أنـ ــداً فـ ــشكل أكثـــر تحديـ ــة بـ ــة المتمثلـ ــه العمليـ وتطبيقاتـ

 .  اإلسالمية

                                     
 .٥٧سورة القصص، اآلية . ١٤١، ٩٩سورة األنعام، االية . ١٢٦سورة البقرة، اآلية : انظر.  ١
. ٢٣٨: سلـسلة عـالم المعرفـة، رقـم    . ترجمـة عـدنان علـي   . هانس بيتر مارتن، وهارلد شومان، فخ العولمـة       .  ٢

 .١٠٨، ص ١٩٩٨ة والفنون واآلداب، الكويت، المجلس الوطني للثقاف



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٢٧٦

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

م االستثمار بدأ على أنه توظيف المـال فـي عمليـة أو نـشاط اقتـصادي          وواضح أن مفهو  

تأجيــل االســتهالك لفتــرة قادمــة، ثــم توجيــه هــذه   "، أو هــو ١يهــدف إلــى تحقيــق عائــد مــادي 

 .٢"األموال إلى االستثمار وليس لالكتناز

وبطبيعة الحال يتباين العائد المادي المتحقق من جهة اعتبارات ومعايير عديدة، مثل 

فتــرة الزمنيــة المــستهدفة، وطبيعــة النــشاط االقتــصادي، وحجــم عوامــل اإلنتــاج، ومــدى     ال

وجود تكنولوجيا متطورة، ومستوى االستخدام األمثـل للمـوارد، وغيـر ذلـك مـن المعـايير،                 

وال شـك أن  . خصوصاً في ظل تطور المفهوم الذي يركز على مـدى وجـود مخـاطر متوقعـة           

كمـا أن هـذه     . باط معـانٍ كثيـرة لمفهـوم االسـتثمار        كل ذلك من شأنه أن يـؤدي إلـى اسـتن          

المعــاني تــزداد بــصورة أكثــر فــي حالـــة األخــذ بعــين االعتبــار طبيعــة النظريــة االقتـــصادية           

واألهــداف التــي ترمــي إليهــا، أي أن المتغيــرات التــي تــدخل فــي تحديــد المــصطلح الخــاص           

 .باالستثمار تصبح على درجة عالية من التنوع

جــاوز القــضايا الجزئيــة فــي تحديــد معنــى االســتثمار، مــع العلــم أن     وبالجملــة، يمكــن ت 

المصطلح ينبغي أن يضم أهم المتغيرات، ومنها طبيعة النشاط وأدواته وأهدافه، والسبب            

أن االستثمار يمثل محتوى من السلوك الفردي بـل يمثـل حقيقـة االتجـاه اإلنـساني، والـذي            

لوصول إلى إجماع مفـاهيمي حـول جزئيـات هـذا     هو في األصل يمتاز بالتعقيد، ومن المحال ا      

 .السلوك

ــه           ــى أن ــدل عل ــصورة اجتهاديــة ت ــا يمكــن محاولــة تعريــف االســتثمار ب جهــد "ومــن هن

إنــساني مــنظم رشــيد يهــدف إلــى تحقيــق عائــد عــن طريــق االســتخدام األمثــل للمــوارد           

مور وأمــا عناصـر هــذا التعريـف فــيمكن إجمالهـا حــسب المفهـوم اإلســالمي بــاأل    ". المتاحـة 

 :اآلتية

                                     
 .٣٩، ص ١٩٩٢القاهرة، دار الفكر العربي، . الطبعة الرابعة. حسين عمر، الموسوعة االقتصادية: انظر.  ١
، ص  ٢٠٠١اإلسكندرية، الدار الجامعيـة،     . عبد الغفار حنفي، أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية        .  ٢

١٦. 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٧٧

 هـ١٤٣٦محرم  والثالثون الرابع العدد 

وهو كـل مـا يبذلـه اإلنـسان مـن وجـوه اإلنفـاق المـادي أو الـذهني أو الروحـي،                : الجهد 

ألن جميعها تمثل أنشطة تـصب فـي عمليـة االرتقـاء باإلنـسان أوالً، والـذي هـو أهـم                     

 .مدخالت النشاط االقتصادي

ذا أي أن األنشطة المبذولة تكون خاصة باإلنـسان، وأهميـة اختيـار هـ             : جهد إنساني  

 .في تحديد المصطلح" السمات اإلنسانية" اللفظ للداللة على بواعث 

فكل نشاط يبذله اإلنسان في هذا الجانب سـواء كـان   : جهد إنساني منظم رشيد    

ــاً علـــى التنظـــيم      يـــتم مـــن خـــالل عمـــل مؤســـسي، أو غيـــر مؤســـسي، يكـــون قائمـ

 .جوةوالتخطيط، باستخدام الوسائل واألدوات التي توصل إلى النتائج المر

ويقصد به العائد االقتصادي أو المردود المادي، إلى جانـب العوائـد االجتماعيـة              : العائد 

 .األخرى

وتتحقـق الحالـة المثلـى السـتخدام المـوارد عـن طريـق              : االستخدام األمثـل للمـوارد     

. التنسيق بينها للوصول إلى مخرجات حقيقيـة تتعـدى إلـى رفاهيـة المجتمـع ككـل             

 .أنشطة اإلنفاق الرأسمالي التي تدخل في بنية المفهوممع اإلشارة إلى أهمية 

 

 المطلب الثاني
 مفهوم المال

 :  المال لغةً-أوالً

ــه، : ، واســتمال الرجــل١ُيقــال فــي اللغــة مــال الرجــلُ يمــولُ مــوالً إذا صــار ذا مــال    كثــر مالُ

 .٢أعطيته المال: وموّلته تمويالً

                                     
عمــان، دار مجــدالوي، . يم الحــوراني، معجــم األلفــاظ االقتــصادية فــي لــسان العــرب   ياســر عبــد الكــر : انظــر.  ١

 .مول: ، مادة٢٠٠٦
بيـروت، عـالم الكتـب،      . تحقيـق محمـد حـسن آل ياسـين        . الصاحب إسماعيل بن عباد، المحيط فـي اللغـة        .  ٢

١٠/٣٥٨، ١٩٩٤. 
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ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

نـه معنـى عـام، ولكـن يغلـب علــى      وعنـد إطـالق لفـظ المـال فـي لغـة العـرب فإنــه يـراد م        

إلى أن أموال العـرب تعنـي    ) هـ١٧٣ت  (وأشار الخليل بن أحمد     . استخدامه إرادة معنى اإلبل   

وربما درج معنى المال في اللغـة عنـد العـرب للداللـة علـى األنعـام وبخاصـة اإلبـل                     . ١أنعامهم

رب إلى عناية  وقد لفت القرآن أنظار الع    . ألنها كانت تمثل سبب معاشهم ومصدر رزقهم      

ــة           ــداع خلقهــا وأهمي ــز علــى اإلبــل فــي إب اهللا تعــالى بهــم وعظمــة خلقــه مــن خــالل التركي

 .٢"العشار"وظيفتها في حياة العرب وأهمها النوق الحوامل، وهي التي أطلق عليها لفظ 

 : المال اصطالحاً-ثانياً

فأمــا . ييتــراوح مفهــوم المــال فــي االصــطالح بــين المعنــى الفقهــي والمــدلول االقتــصاد    

معنى المال عنـد جمهـور الفقهـاء فإنـه يـدل علـى كـل مـا يمكـن حيازتـه ولـو تهيـأ لـصاحبه                    

، وأمــا الحنفيــة وهــم اللــذين خــالفوا   ٣التــسلط عليــه ومنعــه عــن غيــره ولــو بحيــازة مــصدره   

الجمهــور فــي هــذه المــسألة، فــإن معنــى المــال عنــدهم ينحــصر فــي كــل مــا يمكــن حيازتــه   

والتمايز بين الحنفية والجمهور فـي تحديـد معنـى المـال يـدل              . ٤ادواالنتفاع به على وجه معت    

على أهمية قصوى يمكن توظيفها فـي ثنايـا البحـث، وذلـك أن المـال عنـد الجمهـور ينـتظم           

المنافع والحقوق إلى جانب األعيان خالفاً للحنفية، والذي يخلو معنى المال عندهم من أية              

 .٥تضمينات للمنافع والحقوق

                                     
/ ٨ السامرائي، دار ومكتبة الهالل، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم. الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين    .  ١

٣٤٤. 
 .١٧سورة الغاشية، اآلية . ٤سورة التكوير، اآلية : انظر.  ٢
عبد الرحمن بن أبـي بكـر       . ٢/١٠٧دار الكتب العلمية،    .  بن العربي، أحكام القرآن    محمد بن عبد اهللا   : انظر.  ٣

.  إبراهيم بن محمد بـن مفلـح، المبـدع         .٣٢٧دار الكتب العلمية، ص     .  السيوطي، األشباه والنظائر   بن محمد 
 .٤/٩هـ، ١٤٠٠بيروت، المكتب اإلسالمي، 

 .٤/٣بيروت، دار الفكر، . الطبعة الثانية.  بن عابدين، رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين.  ٤
 .١٢ هـ، ص ١٤١٦القاهرة، دار الفكر العربي، . علي الخفيف، الملكية في الشريعة اإلسالمية.  ٥
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المــال فــي االصــطالح االقتــصادي المعاصــر فإنــه يتحــدد بحــسب القــوى         وأمــا مفهــوم  

السائدة في السوق، والتي تتمثل باتجاهـات العـرض والطلـب، وينبغـي أن يكـون المـال ممـا         

 . يمكن تقويمه بثمن، أي تكون له قيمة عند األفراد

ضـعي  وفي هذا الجانب، ال يتفق التشريع اإلسالمي في مجال االقتـصاد مـع التـشريع الو              

في إطالق معنى المال، ألن هناك ضـوابط شـرعية تحكـم حقيقـة المـال، ومنهـا أن تكـون                      

منفعة المال موجبـة، بمعنـى أن يكـون اإلشـباع المتحقـق مـن المـال، فـي صـورة اإلنفـاق أو                   

 .االستهالك، نافعاً غير ضار، وبالتالي تكون صورته مشروعة، والتبادل به غير منهي عنه

الفــة يقتــضي وجــود منفعــة ســالبة، وتعنــي اســتهالك الــسلع   وواضــح أن مفهــوم المخ

والخدمات بكميات تفوق مرحلة اإلشباع، واستخدام المال في استثمارات تجلـب الـضرر             

 .لألفراد والمجتمع، وتصبح غير شرعية

فاالستثمار يجوز في شتى األنشطة التي تـنهض بحيـاة اإلنـسان، كالزراعـة والتجـارة                

محــرم ســواء مــن جهــة تحــصيل المنفعــة أو مــن جهــة تحقيــق  والــصناعة، مــا لــم تخــتلط ب

 .بل إن حكم االستثمار ينزل منزلة فروض الكفاية. المردود المادي

كــل مــا يمكــن أن يعكــس ســعراً فــي      "وتبعــاً لهــذا البيــان يــدل مفهــوم المــال علــى       

ويخـرج مـن هـذا التعريـف جميـع الـسلع التـي              ". السوق، بطريقة مخصوصة، ووجه مشروع    

النطــاق التجــاري ضــمن دائــرة الحــرام والمكاســب الخبيثــة، وكــل مــا نهــى عنــه   تــدخل فــي 

الشارع إما باعتبار المنفعة الـسالبة المـشتقة منـه أو باعتبـار مـا يـؤول إليـه؛ فمـثالً فـي حالـة                         

المسكرات ال ينبغي أن تعكس هذه السلع سعراً فـي الـسوق بـسبب منفعتهـا المحرمـة         

 .رةمع أنها سلع يمكن استخدامها للتجا

 :ويبرز في هذا التحديد ثالثة أعمدة أساسية يقوم عليها معنى المال، وهي

 .وفيه تلتقي رغبات البائعين والمشترين عند مستويات سعرية معينة: السعر 

أي تكون طبيعة التبـادالت مبنيـة علـى أسـس عادلـة بعيـدة عـن                 : األداء المخصوص  

 .لمجتمعممارسة األنشطة التي تغرر باألفراد وتضر بمصلحة ا



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٢٨٠

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

ويعنــي أن يتعلــق خطــاب الــشارع بتلــك التبــادالت علــى جهــة        : الوجــه المــشروع  

اإلباحــة أو النــدب أو الواجــب، وبعبــارة أخــرى، فإنــه ينبغــي أن تتحــرك التبــادالت بــين 

 .األفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحالل

 المطلب الثالث
 مفهوم االستثمار المالي

لسابقة لمفهومي االستثمار والمال عن معـانٍ عديـدة، وفـي حالـة             تكشف المناقشة ا  

مـن المؤكـد أن     " االسـتثمار المـالي   "إضافة المفهومين مع بعضهما عبر مصطلح واحـد وهـو           

تبرز معان أخرى، ألنه مـصطلح مركـب، بـل هـو مـصطلح مـستحدث غيـر معـروف أو شـائع                     

طلح فــي إطــار نظريــة اإلســالم   فــي أدبيــات االقتــصاد القديمــة، وبخاصــة أن داللــة هــذا المــص    

 .االقتصادية تحتاج إلى صياغة دقيقة وعناية وافية

ولكن في التبادالت المالية المعاصرة، هنـاك اتجـاه عـام علـى تحديـد معنـى االسـتثمار                   

بطريـــق غيـــر مباشـــر كـــشراء األســـهم     .. اســـتخدام األمـــوال فـــي اإلنتـــاج    "المـــالي بأنـــه  

. مار المادي الذي يتحقق بشراء اآلالت والمـواد األوليـة         أي خالفاً لطبيعة االستث   . ١"والسندات

ومن هنا يمكن القول أن جميع األدوات الماليـة المتداولـة فـي أسـواق المـال هـي محـل هـذا                 

النوع من االستثمار حسب ما تمليـه النظريـة الماليـة المعاصـرة، ومـن هـذه األدوات أذونـات                

ى جانـب األسـهم والـسندات الـواردة         الخزانة وشهادات االستثمار والـصكوك وغيرهـا، إلـ        

 .في التعريف

وفــي المقابــل، يــستفاد مــن كــل هــذه المعطيــات إمكانيــة التوصــل إلــى الكــشف عــن     

حــسب أحكــام الــشريعة، وبمــا يتفــق مــع نــصوصها     " االســتثمار المــالي "حقيقــة مفهــوم  

وفــي ضــوء المعــاني المعتبــرة فــي تحديــد معنــى المــال ومعنــى . المحكمــة ومقاصــدها العامــة

شـراء حـصة فـي رأس مـال     "االستثمار، يجوز القول بأن االستثمار المالي في اإلسالم يعنـي     

ممثلة بأسهم، أو حصة في قـرض ممثلـة فـي سـندات أو شـهادات اإليـداع، تعطـي مالكهـا                 

                                     
 .١٠٠ثمر، ص : استانبول، المكتبة اإلسالمية، مادة. إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط.  ١



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٨١

 هـ١٤٣٦محرم  والثالثون الرابع العدد 

حـــق المطالبـــة باألربـــاح أو الفوائـــد أو الحقـــوق األخـــرى التـــي تقرهـــا اللـــوائح واألنظمـــة ذات   

، وتظهر في قائمة المركز المالي تحت االسـتثمارات         "األوراق المالية العالقة باالستثمار في    

 :ويستفاد من عناصر هذا التعريف جملة من المزايا الهامة، وهي. واألصول المالية

 .توظيف األموال في أصول مالية، بغض النظر عن شكلها 

ة االعتمــاد علــى التحليــل األساســي للفتــرة طويلــة األجــل ألن الهــدف لــيس المــضارب  

 .السريعة أو الفورية في الفترة قصيرة األجل

تحديد التداوالت الماليـة فـي قنـوات سـليمة تحكمهـا أسـس التعامـل المـالي ضـمن                     

القوانين المحلية السائدة، وفيها احتراز عن الوقوع في ممارسـة األنـشطة الماليـة              

 .التي تعصف بعالقات السوق وثقة المتعاملين فيه

لمــالي فــي قائمــة المركــز المــالي تحــت االســتثمارات       تــضمين أنــشطة االســتثمار ا   

 .واألصول المالية

 المطلب الرابع
 الدالالت المستنبطة من المفهوم

هناك جملة من المفاهيم والدالالت األساسية التـي يمكـن اشـتقاقها والوصـول إليهـا             

مي في ، والتي تستند في مضمونها إلى التصور اإلسال     "االستثمار المالي "من البحث في معنى     

 :قضايا المال وكيفية االستفادة منه، وهي

 : تبادالت االستثمار المالي والخبرة المطلوبة-أوالً

إن المعنى األصولي لالستثمار يركز علـى معنـى االسـتنباط، وهـذا اللفـظ مـشترك بـين                   

إن . ســائر العلــوم التــي تحتــاج إلــى فنــون دقيقــة، أي العلــوم التــي تجمــع بــين العلــم والفــن        

يدل علـى اقتبـاس األحكـام، وأنـه لـيس لكـل أحـد               " االستثمار" األصوليين لمعنى    استخدام

أن يقتــبس األحكــام ســوى المجتهــد، وهــو المقتــبس الــذي صــنعته اقتبــاس األحكــام مــن    

 .مظانها
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 إن معنى االستنباط في أصول الفقه ال تقل أهميته عن معناه في االستثمار، وخصوصاً              

والتــي تتعلــق باالســتثمار المــالي وهــو مــن أهــم العلــوم   مــا تتــصل بــه الحاجــة محــل البحــث،  

اإلنــسانية المعاصــرة، ألن هــذا العلــم قــام علــى االســتنباط الفعلــي للمنتجــات الماليــة، والتــي 

 .في سوق المال" االبتكارات"يطلق عليها لفظ 

من هنا يدل مفهوم االستثمار المالي المتضمن لمعنـى االسـتنباط بـشكل واضـح علـى        

ة إلــى أدوات معرفيــة أو خبــرة كافيــة لمواجهــة الــسوق والــدخول فــي غمــرة أهميــة الحاجــ

 .المنافسة والغوص في لجته العميقة

وهذا يعني ببساطة حاجة سائر المتعاملين في السوق إلى تنمية مهارات التعامل في             

هــذا المجــال، ويكــون عــن طريــق االســتفادة مــن دورات تأهيليــة تــشجع عليهــا الــسلطة        

 أو االستثمار عن طريق صناديق أو محافظ اسـتثمارية، أو االسـتفادة مـن          المنظمة للسوق، 

 .جهاز السمسرة بما لديه من الخبرة في مجال التحليالت الفنية والمالية الالزمة

 : جدوى االستثمار المالي وتنمية المجتمع-ثانياً

بــدون شــك أن فكــرة االســتثمار لــم تتجــسد فــي التطبيــق الفعلــي لتحقيــق مكاســب  

وعلــى أســاس ذلــك تــم تقييــد  . ة تعجــز عــن الوصــول إلــى التنميــة الحقيقيــة للمجتمــع  فرديــ

علــى وجــه ) منتجــات ماليــة ســليمة (باشــتقاق منفعــة مــشروعة  " االســتثمار المــالي"معنــى 

وهذا يعزز من الحصول على المكاسب الحقيقيـة مثـل تحقيـق الـدخول واألربـاح          . مشروع

 وحمايــة الفــرد مــن الوقــوع فــي بــراثن الفقــر   ممــا يــستغني بــه الفــرد عــن الحاجــة لآلخــرين،  

والمسكنة، وزيـادة اإلنتـاج وإيجـاد فـرص عمـل ووظـائف جديـدة، وإيجـاد سـيولة ماليـة فـي                      

 .األسواق تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة

 : مالية الحقوق-ثالثاً

إن الحقوق المكتسبة في مجال ابتكار األوراق المالية يدخل فيما يسمى في القـانون        

، وهــذه الحقــوق تكتــسب ماليتهــا بــشرط تحقــق قرينــة المنفعــة، وعنــد   "االبتكــارحقــوق "

ــذوات، فــذات        "اإلمــام الــشاطبي   ــاد بالمــصالح، ال أنفــس ال ــافع هــي التــي تعــود علــى العب المن
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األرض أو الدرهم ال نفع فيها من حيـث هـي ذات، وإنمـا يحـصل المقـصود بهـا مـن حيـث أن                         

ــه، مــا ي    ــدرهم يــشترى ب ــالنفع  األرض تــزرع، وال فــاألوراق الماليــة محــل  . ١"عــود علــى حــائزه ب

التــداول فــي ســوق المــال يترتــب عليهــا حقــوق ألصــحابها بــسبب المنفعــة المتولــدة عنهــا،   

ولكــن لــيس كــل مــا يطــرح للتــداول مــن هــذا القبيــل يعتــد بماليتــه، فهنــاك بعــض مــا يطــرح  

، وذلــك إذا ارتــبط  للتــداول يفقــد ماليتــه أو أيــة حقــوق مترتبــة عليــه أو اختــصاصه بالتملــك       

، أو ارتبط بأنشطة وتـصرفات هـي فـي طبيعتهـا محرمـة        ٢بأعيان ال يجوز االنتفاع بها شرعاً     

وهــذا مــا يقــود إلــى معرفــة أهميــة المــضمون الــشرعي ألنــشطة االســتثمار     . ٣ومنهــي عنهــا

 .المالي

 : السلوك التضامني األخالقي-رابعاً

لـسوق، ألن بعـض التبـادالت بـين         هناك صعوبات معقدة في فهم المحتـوى األخالقـي ل         

المتعاملين تعمل على أساس مـصلحة الفـرد، ويخـضع بعـضها للمعـايير التنافـسية، ولـيس                 

وال شك أن المنهجيـة الفرديـة   . التعاونية، دون مراعاة أهمية العمل في مجموعة متكاملة    

فــي عــزل األخــالق عــن معظــم تعــامالت الــسوق أدت إلــى ســيطرة الميــول الفرديــة غيــر           

ضامنية علـى اتجاهـات الـسوق، وبالتـالي تفكـك عالقـات الـسوق القائمـة علـى التنـافس           التـ 

من هنا ينبغي التركيز على المفهوم الشرعي في عالقـات االسـتثمار ألنـه يجـسد                . المطلق

عالقـــة التـــضامن األخالقـــي، الـــذي يماشـــي مفهـــوم التنـــافس المتـــضمن لقـــيم التعـــاون، أي   

 . المطلقالتنافس التعاوني، وليس التنافس 

@    @    @ 

                                     
 .١٦٦/ ١بيروت، دار المعرفة، .  الشاطبي، الموافقاتأبو إسحاق إبراهيم.  ١
 .٢٣٤هـ، ص ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة، . عبد السالم العبادي، الملكية في الشريعة اإلسالمية.  ٢
: وقـف الجانـب المـالي مـن الحقـوق الذهنيـة      "بحث القيم للدكتور عطية عبـد الحلـيم صـقر، بعنـوان       انظر ال .  ٣

الـصيغ التنمويـة   : ، مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربية الـسعودية   "حقوق الملكية الفكرية  
 .٢٠٠٦والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، 



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٢٨٤

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

 المبحث الثاني
 مقاصد االستثمار المالي

 : تحقيق عمارة األرض واستخالف اإلنسان-أوالً

ــة، وهــي استــصالح         لقــد شــرع اإلســالم االســتثمار كوســيلة تفــضي إلــى أهــداف كوني

األرض وعمارتهــا، وهنــا ال ينبغــي النظــر إلــى المــال باعتبــاره هــدفاً مطلوبــاً لذاتــه وإنمــا يكــون 

لب المال عـن طريـق االسـتثمار مقـصداً محـدوداً فـي إطـار نظـرة اإلسـالم الكليـة للحيـاة                        ط

ودور اإلنسان فيها، ويعني ذلك أن المال ضرورة الستصالح األرض من جهة كونـه وسـيلة                

 .مناسبة بين أطراف التبادل

ات أما الجانب األكثر أهمية في هذا السياق هو االعتقاد بأن ملكية األشياء والموجود          

، فالنــاس مــن جهــة التملــك الحقيقــي للمــال    ١إنمــا تعــود للموجــد الحقيقــي وهــو اهللا تعــالى   

سواء، فقـد خـولهم اهللا تعـالى االسـتمتاع بهـا ومـوّلهم إياهـا ليكونـوا منهـا بمنزلـة النـواب                       

، وبالتــالي تكــون ملكيــة اإلنــسان مجازيــة، ويعنــي هــذا أن اإلنــسان فقيــر إلــى اهللا  ٢والــوكالء

وإذا كــان اإلنــسان مــستخلف فــي اســتخدام المــال وال يملــك الحريــة    . دوامتعــالى علــى الــ 

المطلقة في هذا االستخدام فإنه يتصرف فيه بمقتضى شروط االسـتخالف، ومـن هنـا تـأتي               

 . أهمية األحكام الشرعية في توجيه اإلنسان نحو اإلنفاق في طرق استثمارية سليمة

 : العائد المادي والعائد االجتماعي-ثانياً

إن أهمية االستثمار المالي في اإلسالم تصب في نطاق التركيز على الجانـب المعيـاري      

في النشاط االقتصادي، وينطلق هذا الجانب مـن النـسق االقتـصادي العـام الـذي يقـوم علـى                 

أساس تحـريم الربـا وتحقيـق قاعـدة التكافـل، وعلـى أسـاس ذلـك يختلـف االسـتثمار مـن                       

                                     
 .٩٤ص   ,هــ ١٤١١ , مكتبـة مـدبولي    ، القـاهرة  .الطبعـة األولـى    .تـصاد اإلسـالمي    االستثمار في االق   ،أميرة مشهور .  ١

 .٥٠، ص ١٩٦٤الطبعة الثانية، بغداد، دار النذير، . عبد القادر عودة، المال والحكم في اإلسالم
. الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التنزيـل         . جار اهللا محمود بن عمر الزمخـشري      .  ٢

 .٤/٦١، ١٩٦٦ شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،
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 الــشريعة والقــانون الوضــعي، فــإن فلــسفة الــشريعة جهــة األهــداف المرجــوة بــين فلــسفة

اإلسالمية تركز على أهمية الوصول إلى تحقيق أقـصى عائـد اجتمـاعي ممكـن، وأمـا العائـد                

المادي فال يوصف بأنه جوهر النشاط االسـتثماري، وتعنـي هـذه الميـزة وجـود مفارقـة هامـة             

ربــي الــذي يرتكــز بــصفة   بــين االســتثمار اإلســالمي وغيــره مــن الــنظم خــصوصاً النظــام الغ    

أساســية علــى تحقيــق أقــصى ربــح ممكــن، وهــو مــا يطلــق عليــه فــي هــذا النظــام مــصطلح      

 ".تعظيم الربح"

من هنا، تنطلق أهمية قاعـدة االسـتثمار المـالي وفقـاً لألسـاس المعيـاري مـن جهـة أنـه                 

ار يحدد قنوات االستثمار التي تتفق مع فلسفة الشريعة إضافة إلى توجيـه نـشاط االسـتثم        

علــى أســاس األولويــات المطلوبــة، وبالتــالي تتحقــق طريقــة أداء نــسق االســتثمار بمراعــاة    

درء المفاسد أولـى مـن      "، وقاعدة   "ال ضرر وال ضرار   "قواعد المصلحة االجتماعية مثل قاعدة      

ويتوصــل إلــى تحقيــق الــربح عــن طريــق هــامش بــسيط يــؤدي فــي   . وغيرهــا" جلــب المــصالح

كبيــرة، وقــد ورد فــي الفكــر االقتــصادي اإلســالمي مثــل ذلــك،  نهايــة المطــاف إلــى مــدخرات 

فيروى أن الجاحظ نبه إلى أن فطنـة التـاجر وكياسـته تقـوم علـى عـدم التقليـل مـن أهميـة                        

ــال علـــى       ــدرة رأس المـ ــد مـــن قـ ــا تزيـ ــدوانق ألنهـ ــالقراريط والـ ــوال الـــصغيرة كـ فـــضول األمـ

ية بسيطة مـع فكـرة تحقيـق    وتتفق الحالة التي يتم فيها تحقيق هوامش ربح   . ١االستثمار

وال شـك أن هنـاك معـايير ربحيـة          . العائد االجتماعي أو االلتزام نحو التضامن مـع المجتمـع         

أن ال ينفـق المـسئولون عـن    "عديدة منها المقارنـة بـين العائـد والتكـاليف، يقـول الدمـشقي         

المــشروع أكثــر ممــا يكــسبون، فإنــه متــى فعلــوا ذلــك فــإن مــالهم وجهــدهم ســائر نحــو       

، كما أن الربح يعتمد على حجم المشروع االستثماري، وتزداد فاعليتـه فـي ظـل                ٢"خفاقاإل

 .منظومة التقنية واالبتكارات التسويقية للمنتجات المطروحة

                                     
 .١٥ص . ١٩٧١القاهرة، مطبعة دار المعارف، . البخالء. الجاحظ، عمرو بن بحر.  ١
، ص ١٩٧٧أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، اإلشارة إلى محاسن التجارة، اإلسـكندرية، مطبعـة الغـد،                .  ٢

٨٠. 
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  : القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النمو-ثالثاً

قـق  يولِّد االستثمار المالي تنمية حقيقية على مستوى الحياة االجتماعية ككل، وتتح          

هذه الحالة بصورة مثلى عندما يتعادل االستثمار الكلي مـع االدخـار الكلـي، أي عـدم وجـود               

زيادة على رأس المال المستثمر حسب نظرية كينـز، وبمعنـى آخـر عـدم وجـود اسـتغالل             

 .للفئات المحرومة في المجتمع

 ذلـك مـن   ويعزز السوق المالي ممثالً بالبورصة قدرة الدولة على تحقيـق النمـو، ويتجلـى     

، ومــدى إســهامها فــي   ١خــالل الــسيطرة الرقابيــة المحكمــة للدولــة علــى إدارة الــشركات      

الخطط االجتماعية وتحقيق النمو والتخفيـف مـن المـشكلة االقتـصادية بكـل مكوناتهـا،                

 .وأهم هذه المكونات الفقر والبطالة

جام وأهـم مــا يمكــن القيــام بـه هــو التــصدي لهــذه المـشكلة فــي إطــار منظومــة االنــس   

التام بين المتغيرات االقتصادية على أساس أنها وحدة متكاملة، وتمثـل هـذه اآلليـة نـسقاً                

ــاً يتكامــل مــع النــسق االجتمــاعي العــام     ــر العــام    . فرعي ــا تعمــل أدوات اإلحــسان والب وهن

كمدخالت اقتصادية تعزيزية إلى جانب أدوات سياسة اإلنفاق المخططة، وذلك للحيلولة           

 . ٢لبطالة كمشكلة تهدد أمن المجتمع وليس كظاهرة اعتياديةدون بروز الفقر وا

 

                                     
١ .Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:       

Overview, , Word Bank Economic Review, Vol. ٩, No. ١٩٩٥ ,١, P ٨-٧.                        
هناك من يرى أن الفقر مشكلة ينبغي العمـل علـى استئـصالها مـن الجـذور اعتمـاداً علـى الواقـع التـاريخي                    .  ٢

ية وبخاصة فـي عهـد اإلمـام العـادل عمـر بـن عبـد العزيـز، ومـنهم مـن يـرى أن الفقـر ظـاهرة                       للدولة اإلسالم 
إنــسانية تفرضــها ســنة التــداول وســنة التــسخير بــين الخلــق، وال يمكــن القــضاء عليهــا، ولكــن يمكــن             

والواقــع أن التعامــل مــع هــذه المــشكلة مــن منظــور كلــي   . الحيلولــة دون اســتفحال اآلثــار المترتبــة عليهــا 
ــضيقة ال يــستبعد حــدوث            يخت ــصاديات ال ــه فــي نطــاق االقت ــي، ألن لــف عــن التعامــل معهــا مــن منظــور جزئ

االختالل االقتصادي، بل إنه من الممكن أن يشهد االقتصاد على المستوى الكلـي أو فـي نطـاق اقتـصاديات                   
يعة ياســر عبــد الكــريم الحــوراني، اقتــصاديات الفقــر فــي الــشر   : انظــر. متكاملــة حــدوث أزمــات مــشابهة 

 .     وما بعدها١٥، ص ١٩٩١، جامعة اليرموك، األردن، )غير منشورة(رسالة ماجستير . اإلسالمية
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 ):التداول( تحريك المال بين فئات المجتمع -رابعاً

فقــد اتخــذ اإلســالم تــدابير وقائيــة لتــسهيل حركــة األمــوال وانــسيابها بــين جميــع          

ــة          ــضرب فــي مناكــب األرض ومحارب ــى العمــل وال طبقــات المجتمــع، ومــن ذلــك الحــث عل

ق، ومنهـا حـث الـنفس اإلنـسانية علـى البـذل واإلنفـاق واالنعتـاق مـن شـح               المسألة بغير ح  

 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × z }الــــنفس 

، وعــــدم الحجــــر علــــى المــــال  ١

ألنـه  ) التبـذير (وتعطيله عن عملية التنمية أو اكتنازه، وفي المقابل عدم التجاوز في اإلنفاق             

نـسق العـام للتـداول علـى       ويتفق مبدأ تـداول المـال مـع ال        . تحريك للمال بطريقة غير عادلة    

  ¥ ¤ £ ¢ ¡ }صــــعيد الحيــــاة الكونيــــة بكــــل مــــستوياتها، قــــال تعــــالى  

¦ § ̈ z ٢ . 

ووفقاً لمبدأ تداول المال وتحريكـه مـن مـستويات الغنـى إلـى مـستويات الفقـر، يمكـن            

ــداف         ــق أهـ ــالي تحقيـ ــز، وبالتـ ــراف العجـ ــى أطـ ــائض إلـ ــراف الفـ ــن أطـ ــال مـ ــة دورة المـ متابعـ

 :عديدة، ومنهااجتماعية وإنسانية 

أن دورة المـــال تـــسد جانـــب العجـــز عنـــد الفقـــراء، ولكـــن ال يهـــدف تحريـــك المـــال   

وتداوله بدرجة أساسية إلى إشباع حاجات الفقراء من جهد غيـرهم، وإنمـا لتنميـة             

طاقات جديدة وحثها على اإلنتاج، أي إعانة الفقراء للحصول علـى المـال الـالزم مـن         

 Í } الكلية في عمارة الكون، وفيه يقـول تعـالى           أجل االستثمار وتحقيق المقاصد   
Î Ï Ð       Ñ Ò z ٣. 

ومع ذلك يؤدي تداول المال إلى زيـادة فـرص االسـتثمار مـن جهـة أخـرى، وهـي بـروز                       

 .  حاجات جديدة لدى الفقراء ألن لديهم ميول حدية استهالكية عالية

                                     
 .١٦سورة التغابن، اآلية . ٩سورة الحشر، اآلية .  ١
 .٢٥١سورة البقرة، اآلية .  ٢
 .٦١سورة هود، اآلية .  ٣
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في اإلنسان نفسه، تدخل جميع أشكال البر المتعلقة باإلنفاق في معنى االستثمار    

ألن النفقــة تــسهم فــي اســتنهاض الفقــراء مــن رقــودهم وتــصونهم مــن التهلكــة      

 . وتحيي فيهم مشاعر التضامن مع النسيج االجتماعي

وهنــــاك متواليــــة تعمــــل كآليــــة فــــي تعزيــــز النــــشاط االســــتثماري، أي أن عمليــــات  

لدمـشقي، وهـو    وهنـا يـرى ا    . االستثمار ينتج عنها عمليات أخرى من اإليراد المتحقـق        

صاحب  إسـهامات مهمـة فـي تأصـيل مفهـوم الكـسب فـي اإلسـالم، أن المـشروع                

االســـتثماري الـــذي يحقـــق أهـــدافاً ربحيـــة ال ينبغـــي أن توجـــه عائداتـــه خـــارج نطـــاق   

التوســـع فـــي اســـتحداث مـــشروعات أخـــرى، ممـــا يولـــد فـــرص عمـــل ومـــشروعات  

 . ١جديدة

 : التنمية االقتصادية المتكاملة-خامساً

ا الجانب يتم توجيه عمليات االستثمار نحو األغـراض التنمويـة األشـد حاجـة،               وفي هذ 

ه االسـتثمار   يـ توجوتتحدد األولوية النسبية لهـذه األغـراض حـسب طبيعـة المجتمـع، مثـل                

تحقيـق  ، و القـدرات التـصديرية للـبالد     ، واالسـتثمار فـي سـبيل تعزيـز          إلى المناطق األقـل نمـواً     

 .٢، وغير ذلكتطوير البحث العلمي والتقني، وقف الخيريالوتنمية الريف وتفعيل برامج 

وإلى جانب ذلك، تتحقق التنمية االقتـصادية فـي حالـة االسـتثمار المـالي الـذي تقـوم بـه             

 :الشركات من خالل آليات كثيرة، منها

النهوض بمشروعات إنتاجية كبيرة الحجم مما يزيد اإليـرادات ويقلـل التكـاليف              .١

ى تسهم المشروعات التي تتصف بمزايا اإلنتـاج الكبيـر   ومن جهة أخر . اإلجمالية

 .في زيادة القدرة التنافسية للشركات

ضـــمان ســـهولة انـــسياب المعلومـــات بتكلفـــة قليلـــة والعمـــل علـــى تـــسعير هـــذه   .٢

المعلومــات وتحليلهـــا وتفـــسيرها، وذلــك مـــن خـــالل أداء البورصــة التـــي تعكـــس    

                                     
 .٨٢  صأبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، اإلشارة إلى محاسن التجارة،.  ١
 .م٢٠٠٠م معدالً حتى عام ١٩٩٩ لسنة  السودانيقانون تشجيع االستثمار: انظر.  ٢
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ــة    ــشروعات المتاحــ ــدوى المــ ــة وجــ ــعار األوراق الماليــ ــي   أســ ــة فــ  وفــــرص الربحيــ

االســـتثمارات المختلفـــة، وكـــل ذلـــك يـــساعد المـــستثمرين فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

 . ١السليمة

التركيز على تعبئة المدخرات وتوجيهها في قنوات استثمارية تصب في أغـراض             .٣

التنميـة المحليــة، خــصوصاً أن الــشركات لــديها القـدرة علــى زيــادة رأس المــال مــن   

 .بدون تحمل أية تكاليفخالل توزيع أسهم مجانية، 

إدارة المخــاطر الماليــة مــن خــالل مؤســسات الوســاطة الماليــة التــي تقــوم بتوزيــع   .٤

األرصــدة بــين المــشروعات، ويــتم ذلــك مــن خــالل الــتحكم بالعوامــل المــؤثرة فــي 

االســتثمار ومعــايير العائــد والــسيولة ممــا يخفــف مــن تكلفــة المخــاطر المجمعــة     

 .٢ديقياساً على مخاطر المشروع الفر

اإلســــهام فــــي دعــــم الخطــــط التنمويــــة حــــسب األهميــــة النــــسبية للقطاعــــات    .٥

 .االقتصادية، وتعزيز قدرة االقتصاد على التشغيل والتخفيف من البطالة

 :  التكافل االجتماعي-سادساً

يعكس االستثمار في حالة التكافل نوعاً من أشكال التعـاون التنافـسي بـين النـاس،                

وهنـا يتحقـق   . ة المادية أو أي مردود مـادي خـاص بـصورة مجـردة          وال يهدف إلى معنى الربحي    

، وتــستند ٣العمــل االســتثماري فــي إطــار منظومــة أخالقيــة مطلوبــة لنجــاح عالقــات الــسوق 

معايير األخالق في هذه المنظومة إلى األصول الثابتة التي وضعها اإلسالم في مجال تنظيم              

                                     
١   . Claessens, Stijn, the Emergence of Equity Investment in Developing Countries:      

Overview, Ibid, P ٨-٧.                          
٢.  Levine, Ross & Zervos, S., Financial Development and Economic Growth: 
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رمــة التــي تــضر بالــسوق، أو التــي تكــون فــي  التبــادل بــين األفــراد، ومنهــا منــع األنــشطة المح 

طبيعتهــا مخالفــة للــسلع التــي تــدخل فــي معنــى الطيبــات، أو وجــود جماعــات اســتثمارية       

ضاغطة في توجيه السوق والتحكم بحركة األسعار، ومن هنا تم تعزيـز عالقـات الـسوق       

 . بسلطة ولي األمر لكبح االنفالت وتحقيقاً لمبدأ التكافل

بق، تنــضبط جميــع اتجاهــات االســتثمار لتحقيــق التــوازن العــام، وتأسيــساً علــى مــا ســ

بمعنى أن االستثمار الكلي في سوق رأس المال والسلع والخدمات والعمـل والنقـد، تـصب             

جميعها في نفس الهدف، وتتفاعل بين مكوناتها المختلفة للوصـول إلـى حالـة االسـتقرار                 

أن التحليل علـى المـستوى الكلـي يقـود          وال يخفى   . االجتماعي والغايات اإلنسانية المرجوة   

إلى نفس النتيجـة بالنـسبة للمتغيـرات االقتـصادية األخـرى، فاإلنفـاق علـى االسـتهالك مـثالً            

ــى هــذا األســاس اســتند           ــة لتحقيــق التــوازن العــام، وعل يعكــس نفــس الــشروط المعياري

ــدأ االنــسجام بــين اإلنفــاق علــى الح       اجــات المــنهج اإلســالمي فــي مجــال االقتــصاد علــى مب

الخاصة والحاجات العامة، وكذلك االستثمار لضمان تلـك الحاجـات علـى أسـاس األولويـة         

النسبية المتعلقة بها، وبالتالي فـإن سياسـة اإلسـالم فـي هـذا الجانـب تـضمن تحقيـق مبـدأ                 

التكافــل مــن جهــة أنــه مكــون أساســي لمفهــوم العدالــة االجتماعيــة المطلقــة، ممــا يعنــي  

 العامــل االقتــصادي فــي ترســيخ دعــائم المجتمــع، وربمــا يكــون        أهميــة الــدور الــذي يلعبــه   

االستثمار المالي من أهم العوامل االقتصادية المؤثرة في صياغة العديد من أوجه العالقات              

 . في الحياة المعاصرة

@    @    @ 
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 المبحث الثالث
 ضوابط االستثمار المالي

جاهات الخطـوط الماليـة الـسالكة،    يمثل االستثمار المالي طريقة معقدة في معرفة ات       

وبــصورة . وطبيعــة المنافــذ المتفرعــة عنهــا، ومــدى وجــود مخــاطر حقيقيــة تهــددها بــالتلف  

مجازية تمثيلية مشابهة لحالة اإلنسان نفسه، تكاد تكون أنشطة االسـتثمار فـي أسـواق             

المــال أشــبه بــشبكة األوردة والــشرايين فــي الجــسم، فحركــة الجريــان فــي كــل منهمــا ال  

وال شــــك أن . تــــستقيم وال تقــــوم بالــــدور الــــوظيفي المنــــاط بهــــا إال فــــي ظــــروف ســــليمة 

اســتمرارية األداء الفعــال لــشبكة الجــسم والمحافظــة عليهــا مــن الــضغوطات أو العمــل     

خــارج نطــاق االســتقرار البيولــوجي العــام، تمثــل نفــس الظــروف الــسليمة التــي تحتاجهــا      

ضي بوجــود أجهــزة ضــابطة وبواعــث رقابيــة  شــبكة المــال فــي مجــال االســتثمار، والتــي تقــ 

 .تنظم األداء الفعال لهذه الشبكة على وجه تام

من هنا جاء هذا المبحث مبيناً طبيعة الضوابط المطلوبة فـي جانـب االسـتثمار المـالي،             

 :وفي الوقت نفسه يتكون من تصنيف لهذه الضوابط، وذلك من خالل ثالثة مطالب

  الضوابط العقدية:المطلب األول

  الضوابط األخالقية:المطلب الثاني

  الضوابط المالية:المطلب الثالث

 المطلب األول
 الضوابط العقدية

يمكن حصر الضوابط العقدية بالبواعث اإليمانية لدى المتعاملين في مجال االستثمار           

ومــدى وجــود المعرفــة الــشرعية الكافيــة لــديهم، إضــافة إلــى اإلرادة اإليمانيــة التــي تحــثهم  

ــام الـــشرع  وتحمل ــزام بأحكـ ــة   . هـــم علـــى االلتـ ــة الـــضوابط العقديـ ــذلك تمثـــل مجموعـ ولـ

مكونــات أساســية فــي التعامــل المــالي، وهــذه المكونــات هــي الــورع وفقــه التعامــل المــالي     

 .وااللتزام بدائرة الحالل
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  : الورع-أوالً

تتطلـــب عمليـــة االســـتثمار مراقبـــة ذاتيـــة تحمـــي صـــاحبها مـــن الوقـــوع فـــي الكـــسب  

لــك أن هــذه العمليــة ال تخلــو فــي العــادة مــن وجــود شــبهات مختلطــة، ومــن هنــا الحــرام، وذ

حــرص المــسلمون فــي العــصور األولــى علــى االبتعــاد عــن مــواطن الــشبهات فــي األنــشطة     

ــأثمون       ــانوا يتـ ــاري كـ ــتثمار التجـ ــال االسـ ــا، ففـــي مجـ ــانوا يقومـــون بهـ ــتثمارية التـــي كـ االسـ

كانــت عكــاظ ومجنــة وذو  "بب أنــه ويتحرجــون مــن مزاولــة التجــارة فــي الحــج، وذلــك بــس  

لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُنَـاحٌ      (، وفيه نزلت اآليـة      ١حسبما أشار الحديث  " المجاز أسواقاً في الجاهلية   

وفي هذا الباب كره بعضهم األنشطة التجارية والحرفية التي         . ٢) مِّن رَّبِّكُمْ   فَضْالً ۟أَن تَبْتَغُوا 

العمــل فــي بيــع األكفــان أو حفــر القبــور ألن  تفــضي إلــى تمنــي المــصيبة لآلخــر، مثــل كراهــة   

صاحبها ال يسلم من الشعور بتمني المـوت لألحيـاء، وحتـى أن بعـضهم كـره بيـع الطعـام         

 .ألنه يفضي إلى االحتكار

وقد تـصدر االهتمـام بهـذا الجانـب صـاحب صـحيح البخـاري، فقـد تميـز اإلمـام البخـاري                       

ــوع، فاســتهل        ــره فــي مراعــاة دقــائق فقــه البي ــوع ك"عــن غي ــاب البي فــي صــحيحه حــول   " ت

مــشروعية التجــارة، ثــم ركــز فــي األبــواب التاليــة علــى أهميــة الــورع فــي المعــامالت وطلــب   

، "بـاب الحـالل بـيّن والحـرام بـيّن وبينهمـا مـشبَّهات       "الحالل والتورع عن الـشبهات، وفيهـا      

 وكلهــا ال ،٣"بــاب مَــنْ لــم يبــالِ مــن حيــثُ كــسب المــال  "، و"بــاب مــا يُتَنـــزّه مــن الــشبهات "و

تدخل في أصل البيع من جهة االنعقاد أو النفاذ، ولكنها مقـدمات ضـرورية إلحيـاء الـضمائر                  

وغــرس الــدوافع اإليمانيــة فــي النفــوس، ومــن هنــا تنبــه اإلمــام البخــاري إلــى حقيقــة الباعــث   

 .اإليماني في عالقات البيع على نحو غير مسبوق

                                     
، ٢٠٩٨، ٢٠٥٠: وكتــاب البيــوع، رقــم الحــديث  . ١٧٧٠: صــحيح البخــاري، كتــاب الحــج، رقــم الحــديث   : انظــر.  ١

 . ٤٥١٩: وكتاب التفسير، رقم الحديث
 .١٩٨  اآليةالبقرة،سورة .  ٢
 .٧،٥،٣صحيح البخاري، كتاب البيوع، األبواب : انظر.  ٣
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لمـالي خـصوصاً أن صـفقات التبـادل فـي        وال يخفى أهمية الـورع فـي عمليـات االسـتثمار ا           

وقد ركز القرآن الكـريم علـى   . العادة تجري على أساس قرارات ال يعلمها كثير من الناس   

جانب السر في اإلنفاق للتنبيه على ضرورة االحتراز من حظوظ النفس والوقوع في الهوى              

ب التعامــل ويــستفاد مــن هــذه اللطــائف والــدقائق تــدعيم جانــ. والنيــل مــن حقــوق اآلخــرين

المالي بين جميـع األفـراد علـى أسـس إيمانيـة محفوفـة بالخـشية ومراقبـة بواعـث الـنفس                  

كمــا يــدخل فــي هــذا البــاب أن يكــون المــسلم دائــم الــذكر   . مخافــة الولــوج فــي المحرمــات

والــدعاء إلــى اهللا لمــا ورد مــن أحاديــث كثيــرة تنبــه إلــى عــدم الركــون إلــى الــنفس فــي طلــب  

ا التعلق باهللا تعالى مخافة الغفلة من الوقـوع فـي الحـرام إضـافة إلـى       الرزق أو الكسب وإنم   

 .التعوذ من شر األسواق وشر ما يدور فيها من المحرمات المالية

ومن هنا نجد علماء اإلسالم عبر القـرون المديـدة يـضمّنون مـصنفاتهم جانـب الـورع،                  

رزق تركـزت   وذلك للتعـرف علـى ثقافـة الكـسب فـي وجوههـا المـشروعة، ففـي مجـال الـ                    

ت ( الجـالل الـسيوطي   اهتماماتهم على أهمية التوكل والرفق فـي طلـب المعـاش، ومـنهم         

الــذي ، )ـهــ١١٣٨ ت(، واإلســكندري "حــصول الرفــق بأصــول الــرزق " الــذي صــنف كتابــه  )هـــ٩١١

، حتـــى أن مـــصنفاتهم االقتـــصادية لـــم تخـــل مـــن "رفـــق الرفـــق فـــي تحـــصيل الـــرزق"صـــنف 

 الزهد، وهو أحد مداخل الورع، وفيه الحـث علـى التقلـل    موضوعات دقيقة مثل الحديث عن    

االلتـزام بقـيم العبـادة والـذكر واإلخـالص والتفكـر       و الماديـة  هـا تـرك آفات و من مباهج الـدنيا  

 . مفرطةبأية لذائذوترك التنعم  القناعةووالتوكل 

 : فقه التعامل المالي-ثانياً

 لالكتـساب ومعرفـة الحـالل       ينبغي على المسلم اإلحاطـة بالطريقـة الـشرعية المثلـى          

من الحرام، ومن ذلك القدرة على التمييز بين العقود الـصحيحة والفاسـدة، وكيـف يـسلم            

وفــي حالــة عــدم القــدرة علــى معرفــة حقــائق المعــامالت الماليــة عليــه          . مــن دقــائق الربــا  

ن االستعانة بأهل الورع والعلم ممن له باع في الخبرة والكفاءة، وال تنعـدم حاجـة اإلنـسا                

من التحرر من الجهل في أمور المبايعات ولو باليـسير، وقـد ورد فـي الحـديث أن رجـالً ذُكـر                      
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 : " أي ال خديعة، قال ابن حجر     ١"إذا بايعت فقل ال خِالبة    : " أنه يُخدع في البيوع، فقال     للنبي  

مـن   البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس         عندهذا القول ليتلفظ به      قال العلماء لقنه النبي     

ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه لمـا تقـرر مـن حـض                    

وقد روي عن عمر بـن الخطـاب أنـه قـال ال يبيـع فـي سـوقنا                 . ٢"المتبايعين على أداء النصيحة   

 . إال من يفقه، وإال أكل الربا شاء أم أبى

ذ المـستثمر المـسلم علـى    ومن األمور الواجبـة فـي فقـه المعـامالت الماليـة أن يـستحو              

ــة تحــصيل األمــان          ــة وكيفي ــات المطلوب ــواعي للعملي ــه مــن التخطــيط ال ــة تمكن قــدرة عالي

ومـا يكـون عليـه المـسلم فـي معـامالت االسـتثمار              . والسالمة دون الولوج في مخاطر عالية     

فــي ســوق المــال أحــوج إلــى معرفــة تفاصــيل العمليــات الماليــة والفنيــة واتجاهــات الــسوق،    

الجماعــات االقتــصادية الــضاغطة، ومــدى وجــود منافــسة حقيقيــة، ومــا شــابه مــن   وطبيعــة 

 . األمور المهمة في هذا الباب

 : االلتزام بدائرة الحالل-ثالثاً

فهناك العديد من االستثمارات تحتاج إلى تقصي االلتزام الشرعي في عالقات التبادل         

وال . ل العمـل علـى أسـاس عـالمي        المالي وبخاصة تلك المبادالت المالية التي تدخل في مجـا         

شك أن هناك أشـكال اسـتثمارية نهـى الـشارع عـن التعامـل بهـا، ومـن الـصور المعروفـة                    

ــا، وعقــود          والمنهــي عنهــا فــي هــذا المجــال االســتثمار فــي البنــوك العالميــة التــي تــنهج الرب

 التي  المستقبليات للمبيع والثمن وسائر التعامالت اآلجلة، واألسهم الممتازة، والشركات        

تنتج مواد وسـلع ضـارة بحيـاة البـشر، وكـذلك الـشركات التـي تنـتج خـدمات تـضر بـأخالق                        

                                     
، كتـاب   ٢٤٠٧: ، كتاب االستقراض، رقم الحـديث     ٢١١٧: م الحديث صحيح البخاري، كتاب البيوع، رق    : انظر.  ١

صـحيح مـسلم، كتـاب البيـوع، رقـم      . ٦٩٦٤: ، كتاب الحيل، رقم الحـديث     ٢٤١٤: الخصومات، رقم الحديث  
 .١٥٣٣: الحديث

محـب الـدين   و يعبـد البـاق   محمـد فـؤاد   :تحقيـق . فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري   ، أحمد بن علي بن حجر .  ٢
 .٤/٣٣٧هـ، ١٣٧٩يروت، دار المعرفة، ب. الخطيب
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البشر، وبطبيعة الحال ال تخلو النماذج االستثمارية من وجود صـيغ معقـدة تقتـضي ضـرورة       

 .التمحيص والوقوف على األحكام الشرعية المتعلقة بها من سائر الوجوه

التكيــف بــين ثوابــت الــشريعة والواقــع المــالي  وهنــاك حــاالت تطبيقيــة يــتم بموجبهــا 

المستجد، وذلـك بالتعامـل مـع بعـض المنهيـات الـشرعية علـى أسـاس العفـو أو التـسامح                  

مع اليسير، وقد أقرَّ بعض الفقهاء هذه القاعدة ألن هناك جزئيات ال يؤبه لهـا، بـل هـي مـن                     

 . ١توافه األشياء

 المطلب الثاني
 الضوابط األخالقية

ســالم أهميــة المحافظــة علــى الثــواب فــي عمليــات التبــايع، وهــذا المــردود  لقــد راعــى اإل

يمثل هبة من اهللا تعالى خالية من العوض يستحقها المسلم في اآلخـرة، ووردت اإلشـارة                

، وممـا تقتـضيه هـذه الحالـة     ٢في القرآن إلـى جانـب الثـواب مقترنـاً مـع اإليمـان وصـالح العمـل                 

تتعلـــق بكـــل مجريـــات التبـــادل وخفايـــاه وأهدافـــه  وجـــود قـــدر مـــن المـــسؤولية األخالقيـــة 

وطبيعته، وهو ما يترتب عليه تحقيق المكافـأة واألجـر المـضاعف فـي اآلخـرة، ومـن الـصور                     

 :األخالقية في هذا الباب

  : التعاون-أوالً

إن التبايع بين الناس يقوم في األصل على حاجـة بعـضهم لـبعض، وقـد أقـره اإلسـالم             

ال تقــضى الحاجــات بيــنهم عــن طريــق القهــر والغلبــة، وبمــا أن     تماشــياً مــع الفطــرة، حتــى   

الناس ال تنفك حاجتهم عن بعضهم بعضاً فإن عالقات التعـاون تكـون الزمـة بيـنهم لـئال                   

                                     
فمــثالً إذا كانــت الــشركة المــراد االســتثمار فيهــا تتعــاطى التعامــل بالربــا فــال يجــوز أن تتجــاوز فــي القــرض     .  ١

الربــوي نــسبة الثلــث مــن قيمتهــا الــسوقية، كمــا ال يجــوز أن تتجــاوز النــسبة الربويــة مــن األربــاح مــا معدلــه     
ر الذي يغتفر، وهـو عنـد أهـل الفتـوى ممـا يعفـى عنـه وهـذه المـسألة تـم           وهذا من باب المحرم اليسي ) %٥(

مناقشتها مـن قبـل العديـد مـن هيئـات الرقابـة الـشرعية فـي المـصارف الـسعودية، انظـر مـثالً حالـة البنـك                          
 .األهلي السعودي

 .٤٠سورة غافر، اآلية . ٩٧سورة النحل، اآلية : انظر.  ٢
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ومــن هنــا يمثــل التعــاون  . تقــع الخــصومات ويعــم التنــازع، فينــتج عنهــا التبــاغض والتقــاطع  

لـك للوصـول للهـدف األسـمى فـي          قاعدة ذهبية في ضـبط المعاقـدة بـين أطـراف التبـادل، وذ             

ومما استقر عند بعض أهل العلم أن التعاون خير من شيوع التنافس في           . تبادل الحاجات 

السوق، ألن المنافسة تعني تزاحم الكل على مقصود واحد، وهي تولّد في النفس الحرص           

 علــى الــدنيا والطمــع فيهــا، فيتــسابق النــاس فــي طلبهــا وتنــشأ الــشرور واآلفــات النفــسية      

بيــنهم، وفــي ذلــك شــر يقــع علــى المجتمــع خالفــاً ألخــالق التعــاون التــي تقــضي علــى تلــك      

 .العواقب الوخيمة وتحقق الرخاء للمجتمع

 : سماحة التبايع وسهولته-ثانياً

يوصـــف الرجـــل بالـــسماحة إذا كـــان جـــواداً، فالـــسمح هـــو الجـــواد، وتقـــضي ســـماحة   

العفــــاف فــــي الطلــــب واألداء بــــين المبايعـــة والــــسهولة فيــــه أن تتــــوافر أخــــالق الرحمـــة و  

ــديث   ــايعين، وفـــي الحـ ــترى، وإذا اقتـــضى   "المتبـ ــاع، وإذا اشـ ــالً، ســـمحاً إذا بـ ، ١"رحـــم اهللا رجـ

وفيـه الحـض علـى      "، قـال الحـافظ ابـن حجـر           مطـل   أذى أو  بغيـر والمعنى أن تكون المعاملـة      

 األخــالق وتــرك المــشاحة والحــض علــى تــرك   يالــسماحة فــي المعاملــة واســتعمال معــال  

ــائع     . ٢"لتــضييق علــى النــاس فــي المطالبــة وأخــذ العفــو مــنهم     ا وفــي هــذا ينــزل كــل مــن الب

التقاضــي لــشرف نفــسه وحــسن خلقــه بمــا ظهــر مــن قطــع عالقــة قلبــه  "والمــشتري منزلــة 

 .٣"بالمال

 : الصدق-ثالثاً

يمثــل الــصدق أهميــة قــصوى فــي عالقــات التبــادل، ألنــه يــؤدي إلــى اإلفــصاح عــن البيانــات  

ويولّد مصداقية وثقة عالية بين األطـراف المختلفـة، ويـضمن الـصدق قاعـدة               بكل شفافية،   

                                     
ابـن  . ١٣٢٠: الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث. ٢٠٧٦: ع، رقم الحديثصحيح البخاري، كتاب البيو   : انظر.  ١

 .٢٢٠٣: ماجه، كتاب التجارات، رقم الحديث
 .٤/٣٠٧، فتح الباري.   ٢
بيــروت، دار . تحفــة األحــوذي شــرح جــامع الترمــذي  ، عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم بهــادر المبــاركفوري   .   ٣

 .٤/٤٥٧الكتب   العلمية، 
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أخالقية تحمي السوق من شـر اآلفـات التـي تلحـق بـه، بـل إن عـدم التعامـل بهـذه القاعـدة                         

مَحْـق  " بتعبيـر    من شأنه أن يدمر السوق ويأتي علـى قواعـده، وهـو مـا أشـار إليـه الرسـول                     

ما لم يتفرقا، فـإن صـدقا وبيّنـا، بُـورك لهمـا فـي بيعهمـا، وإن                  البيّعان بالخيار   "، بقوله   "البركة

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا البــاب إلــى أن معظــم صــور   . ١"كــذبا وكتمــا مُحقــت بركــة بيعهمــا 

البيوع التي نهى عنها اإلسالم ال تنفك عن غياب المعلومات أو الغـش أو الحيلـة، كمـا فـي                 

 بيع الغرر، وبخاصة البيوع المنهـي عنهـا فـي     بيع الحاضر للباد وبيع العربان، وواضح ذلك في       

 .مجال الزروع والثمار

 : إنظار المعسر والموسر-رابعاً

تستند عظمة التشريع اإلسالمي على قاعدة اإلنظار، وتشمل المعسر والموسر على   

الــسواء، وهــي حالــة اإلفــالس أو عــدم القــدرة علــى الــسداد، بــل تقــوم هــذه القاعــدة علــى       

مراعاة للحالـة الراهنـة، والتـي تحـدث فـي بعـض األحيـان فـي مجـال العمـل           الوضع من الدَّين   

ۢ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ(واالستثمار عندما تصيب المال جائحة تجتاح رأس المال، وفي القرآن           

، وقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب تدل على أهميـة اإلنظـار وأن               ٢ ۢ)فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  

، ويجاوز عن سيئاته كما ٤، وينجيه من كُرَب يوم القيامة٣له اهللا في ظل عرشهالفاعل يظ 

 فـي االقتـضاء واالسـتيفاء وقبـول مـا       وفـي هـذا دليـل علـى  التـسامح          . ٥تجاوز عن المعسرين  

ومـن هنـا يتـضح وجـود أهميـة كبيـرة للعمـل بمقتـضى اإلنظـار فـي مجـال                      . ٦فيه نقص يسير  

ســتثمارية الكبيــرة تقــوم بتــسييل مــا لــديها مــن أمــوال   االســتثمار المــالي، ألن المحــافظ اال 

                                     
صــحيح البخــاري، : انظــر. هميــة الحــديث فقــد رواه البخــاري فــي خمــسة مواضــع مــن كتــاب البيــوع  ونظــراً أل.  ١

: صحيح مـسلم، كتـاب البيـوع، رقـم الحـديث          . ٢١١٤،  ٢١١٠،  ٢١٠٨،  ٢٠٨٢،  ٢٠٧٩: كتاب البيوع، رقم الحديث   
١٥٣٢. 

 .٢٨٠سورة البقرة، اآلية .  ٢
 .١٣٠٦: سنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم الحديث.  ٣
 .١٥٦٣: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث.  ٤
 .١٥٦١: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث.  ٥
 .٤/٤٤٥تحفة األحوذي، . ٦
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حرصــاً علــى المــصلحة مــن طــرف واحــد، وهــو مــا وقــع بــصورة أخــرى فــي حالــة أزمــة الــرهن    

 . العقاري حتى أصبح الناس بغير مأوى

وبالجملــة، فهــذه األخــالق تــسهم بمجموعهــا فــي حمايــة الــسوق مــن أوضــاع التبــادل  

 .فيها فئات على حساب فئات أخرىغير السليمة والعالقات التي تجور 

 المطلب الثالث
 الضوابط المالية

تعني الضوابط المالية تلـك الـسياسة االقتـصادية التـي تنتهجهـا الـسلطة المخولـة فـي          

الدولة من أجل ضمان االستقرار في عمليـات االسـتثمار المـالي، وتـشمل سـلطة ولـي األمـر                    

بـين البـدائل االسـتثمارية، ومراقبـة أنـشطة          في تقييـد التعامـل المـالي، واالسـتخدام األمثـل            

 .التبادل

 : سلطة ولي األمر في تقييد التعامل المالي-أوالً

فقــد أقــرّ الــشرع تــدخل الدولــة فــي الــسوق علــى اخــتالف أشــكاله مراعــاة لمــصلحة        

ويكون هـذا التـدخل مـدعوماً بـسلطة ولـي األمـر مـن خـالل قيامـه باتخـاذ التـدابير               . المجتمع

ويــستند هــذا المبــدأ إلــى قاعــدة . ة الــسوق وضــمان اســتقراره وزيــادة فاعليتــهالالزمــة لحمايــ

 Ç È É Ê }وجوب طاعة ولي األمر، والتي وردت فيها اإلشـارة فـي قولـه تعـالى                
Ë Ì Í Î  Ï Ð z وهناك قواعد فقهيـة وأصـولية تبـرر هـذا التـدخل، ومنهـا       . ١

الـضرر  "، " لـدفع الـضرر العـام   يتحمل الـضرر الخـاص    "،  " جلب المصالح  من أولىدرء المفاسد   "

 .، وغيرها من القواعد الكلية"يدفع بقدر اإلمكان

وإزاء ما يتخذه ولي األمر من تدابير فإن الرعية يلزمها اإلذعان والـسمع والطاعـة، ألنـه                 

تتعطـل األحكـام، وتعـم الفوضـى، ويختـل األمـن، وال يـأمن النـاس علـى دمـائهم                  بدون ذلك   

بــن الخطــاب عــزل ســعد بــن أبــي وقــاص عــن الكوفــة، قــال      وقــد روي أن عمــر  . وأمــوالهم

                                     
 .٥٩سورة النساء، اآلية .  ١



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٩٩

 هـ١٤٣٦محرم  والثالثون الرابع العدد 

مـام بعـض    وفـي الحـديث مـن الفوائـد جـواز عـزل اإل            : "الحافظ بن حجر تعليقاً على الحادثة     

  .١"ذا اقتضت ذلك المصلحةإذا شكي إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إعماله 

 الدولـة   ويتم التدخل عن طريـق جهـاز الحـسبة، وتعنـي األسـلوب اإلداري الـذي تتخـذه                 

ــا للعــدل والفــضيلة، األخــالق والــدين واالقتــصادفــي متابعــة نــشاط األفــراد فــي   وفــي . ٢تحقيقً

، بخــس النــاس أشــياءهم  مجــال الــسوق تحقــق واليــة الحــسبة أهــدافاً عديــدة مثــل منــع       

، والـنجش  الغـرر والغـش   والتـدليس   ووعـن الغـبن     ،   التطفيـف بالكيـل والميـزان      والنهي عـن  

ومـن هنـا تتـضح أهميـة تـدخل ولـي األمـر فـي مجـال ضـبط                    .  ذلـك  وعن مطل الغني وما شابه    

عالقــات االســتثمار المــالي ألن أوضــاع التبــادل فــي هــذا الجانــب يحكمهــا فــي العــادة األثــرة     

وأكل األموال بالباطل وسيطرة أصحاب رؤوس األموال، وأحياناً محاولة الهبوط باألسعار           

ستقرار السوق مما يستوجب تـدخل  ألسباب وهمية، وكل ذلك يضر في نهاية المطاف با  

 .  ولي األمر وبخاصة ضبط األسعار وتحديد األجور وضمان سيادة التعاون في السوق

  : االستخدام األمثل للبدائل االستثمارية-ثانياً

مــن المعــروف أن االســتثمار فــي اإلســالم يــرتبط بحاجــة المجتمــع وأولوياتــه النــسبية،  

ــاب مفهــوم المــسؤو     ــدخل فــي هــذا الب ــشريعة     وي ــة، وقــد جــاءت أحكــام ال لية االجتماعي

مـستوفية لألولويــات والمفاضـلة بينهــا، وهـذا مــا ناقــشه علمـاء األصــول فـي مــصنفاتهم مــن      

خالل التمييز بين ما يسمى الحاجيات والتحسينيات والضروريات، وتعكس هذه المـسألة            

ــى أن        ــتثمارية، بمعنـ ــدائل االسـ ــين البـ ــار بـ ــة االختيـ ــي عمليـ ــرة فـ ــة كبيـ ــن  أهميـ ــديث عـ الحـ

االستخدام األمثـل بـين هـذه البـدائل ال يعنـي بدرجـة مطلقـة التركيـز علـى جانـب الربحيـة،                   

وإنما ينتقل بصورة مباشرة إلى الحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بفـروض الكفايـات              

ومــن هنــا يتــضح أهميــة القيــام بأنــشطة اســتثمارية مطلوبــة علــى ســبيل . وفــروض األعيــان

                                     
 .٢/٢٤٠فتح الباري، .  ١
 .٧٣، ص ١٩٦٧محمد المبارك، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، .  ٢
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ومية مفروضة من جهة قاعدة الـضروريات مثلمـا هـي مفروضـة مـن جهـة       اإللزام، وهذه اللز 

 .فروض الكفايات

إن الحاجــات الــضرورية متكاملــة بــين مكوّناتهــا علــى أســاس معيــاري يــضمن كــل مــا  

تتوقف عليه حياة اإلنسان، أي تحقيق مقصد حفظ النفس وصيانتها مـن الهـالك، وبالتـالي         

المهــن التــي تحقــق جانــب الــضروريات ولــو   ينبغــي عــدم تعطيــل أي جانــب اســتثماري فــي   

أو المهــن " النازلــة"كانــت مــن المهــن واألعمــال التــي أطلــق عليهــا بعــض العلمــاء بــالمهن      

فإذا كان النـاس  ) "هـ٧٢٨ت (وفي هذا الجانب يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية     ". الخسيسة"

جبرهم وليّ األمر   محتاجين إلى فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا ي            

 .١"عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل

 :  مراقبة أنشطة التداول-ثالثاً

ــا تعكـــس حقيقـــة حـــسابات     ــاً مـ فمـــن المعـــروف أن األمـــوال التـــي يـــتم تـــداولها غالبـ

االستثمار، والتي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي فهي تواجه مخاطر محتملة، ولكـن هـذه          

 تفاعــل قــوى العــرض والطلــب، وإنمــا بــسبب قــوى غيــر طبيعيــة المخــاطر ال تنــتج دائمــاً عــن

تظهر في السوق علـى أسـاس المـصالح أحاديـة الجانـب، وهـذه المـسألة تبـرر وجـود رقابـة                      

علــى أنــشطة التبــادل تحمــي الــسوق مــن العمليــات الــسريعة التــي تقــوم علــى أســس غيــر   

 المـشرفة أن تقـوم      وهنا يمكن للـسلطة   . متكافئة، وتعمل بطريقة غير سليمة وغير آمنة      

 :بعدة إجراءات مالية وقانونية تحول دون ذلك، ومنها

التعامــل مــع أيــة مخالفــة فــي هــذا الــشأن علــى أنهــا جريمــة اقتــصادية تطبــق عليهــا    

العقوبــات التــي تفرضــها أحكــام القــوانين المحليــة، ويتــراوح مجــال العقوبــات بــين    

ذلــك ممــا يراعــى فيــه تطبيــق  الحــبس أو المنــع مــن التــداول أو التعزيــر بالمــال وغيــر  

 .األحكام

                                     
 .١٩، ص أحمد بن تيمية، الحسبة.  ١
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تحديد أهداف الرقابـة علـى التبـادالت بحيـث ال يـسمح فيهـا ركـوب المخـاطرة التـي                      

تـــؤثر علـــى اســـتقرار المجتمـــع، ومـــن هـــذه األهـــداف ضـــمان االلتـــزام بالتـــشريعات   

المختصة باالستثمار المالي، وتوجيه االستثمار للفترة طويلة األجل، وضـبط حركـة            

حــــدود آمنــــة ومرغوبــــة، والمحافظــــة علــــى ســــالمة المركــــز المــــالي الــــسيولة فــــي 

 .للشركات محل التداول

وضع معايير تحدد قدرة الشركة على زيادة أو خفـض رأس المـال، وكـذلك تحديـد            

 .طبيعة الصالحية الممنوحة للشركة بحيازة أسهمها

د التدخل بوضع معايير رقابة كمية ونوعية للمصارف محل التداول من جهـة تحديـ              

نسبة االحتياطي ونسبة السيولة والسقوف االئتمانية وسياسة السوق المفتوحة          

فـــي األوراق الماليـــة، وكـــذلك تحديـــد أنـــواع الـــضمانات علـــى القـــروض وشـــروطها    

 . ١وتحديد الهوامش النقدية

كما يتم مراقبة التـداول لالسـتثمارات الماليـة التـي ال تتفـق فـي عملهـا مـع األسـس                  

ومــن المعــروف أن التنميــة االقتــصادية تكــون بحاجــة قطعيــة . المعمــول بهــا محليــاً

لالســتثمار المــالي، لكــن ال يبــرر ذلــك وجــود تبعيــة لــرأس المــال، واألمــر يختلــف بــين   

ــين       ــي وبــ ــى المــــستوى المحلــ ــا علــ ــتفادة منهــ ــة يمكــــن االســ ــتثمارات حقيقيــ اســ

 .استثمارات وهمية عن طريق تداوالت سوق المال

 :األجنبي مراقبة االستثمار -رابعاً

تـسمح معظــم القـوانين الوطنيــة بحريــة حركـة االســتثمار العــابر، وفـي الغالــب تقــوم     

الــشركات العمالقــة بهــذا النــوع مــن االســتثمار، وبــدون شــك أن طبيعــة العولمــة تفــرض     

معطيــات جديــدة علــى الــساحة االقتــصادية ككــل، وتتحــدد صــورة المزايــا وفقــاً لحجــم          

وتتـشكل هـذه الـصورة بـشكل أسـاس عبـر العولمـة              األقطاب المهيمنة وطريقة عملهـا،      

                                     
القـاهرة، المعهـد العـالمي للفكـر        . الطبعـة األولـى   . الغريب ناصر، الرقابة المصرفية على المصارف اإلسالمية      .  ١

 .١٨١ -١٨٠، ص ١٩٩٦اإلسالمي، 
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المالية، ففيها يحقق رأس المال المستثمر في األصول الماليـة معـدالت أربـاح ضـخمة، تزيـد              

والمعـروف أن عولمـة أسـواق     . ١عدة أضعاف عـن االسـتثمار فـي عمليـات اإلنتـاج الحقيقيـة             

جميـع أشـكال رأس   المال تقوم على تحريـر حـساب رأس المـال، أي إلغـاء أيـة قيـود علـى           

المال مثل الديون واألسهم واالستثمار العقاري والثروات الشخصية والنقد األجنبـي وغيـر             

 .٢ذلك

ينتج عن ذلك مراعاة مراقبـة تحديـد الطريقـة التـي ينبغـي وضـعها للتعامـل األمثـل مـع                

المــوارد الماليــة خــارج الحــدود الوطنيــة، وخــصوصاً أن بعــض هــذه المــوارد تكــون مخططــة   

 مخـــالف لألغـــراض المحليـــة، وبعـــضها مخـــتلط بـــأموال موجهـــة نحـــو سياســـات  بـــشكل

 .عدائية

ــة، التــي تتــصل باألســاس         ــة االســتثمار األجنبــي تخــضع للمــصالح الوطني كمــا أن مراقب

الشرعي الـذي يـدل بوضـوح علـى وجـود عالقـة اقتـصادية ممكنـة بـين المـسلمين والكفـار،                   

 منها مـشاطرة أهـل خيبـر علـى نـصف       في مواقف عديدة،وهو مستمد من فعل الرسول      

 قُبض ودرعه مرهونة لدى يهودي، ولكن مثل هـذه الـشواهد            أموالهم، وحتى أن الرسول     

أن " األمـوال "فـي  ) هــ ٢٢٤ت (ال تسلم من اجتهادات مخالفة، ومنهـا مـا يـشير إليـه أبـو عبيـد               

ــا أن تتحقـــق لـــو كـــان لـــدى      فكـــرة اســـتبقاء اليهـــود للعمـــل فـــي أرض خيبـــر لـــم يكـــن لهـ

المسلمين نفس الخبرة في أعمال الزراعة أو كـان عـددهم كافيـاً، وهـذا مـا دفـع عمـر بـن                       

كثر العمال في أيدي المسلمين، وقـووا       "الخطاب إلى أن يجلي اليهود إلى الشام بسبب أنه          

 .٣"على عمل األرض

                                     
، الكويــت، المجلــس الــوطني  ١٤٧: سلــسلة عــالم المعرفــة، رقــم . فــؤاد مرســي، الرأســمالية تجــدد نفــسها .  ١

 .٢٣٥، ص ١٩٩٠س للثقافة والفنون واآلداب، مار
٢                                . Edward S. Shaw, Financial Deeping In Economic Development, 

Oxford University, London, ١٩٧٣, p ١٢-٨.  
، ص ١٩٨٨شرح عبد األمير مهنـا، الطبعـة األولـى، دار الحداثـة للنـشر،              . القاسم بن سالم أبو عبيد، األموال     .  ٣

٦٥. 
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ــات متناســقة فــي كــل األحــوال بــين األهــداف          ــدو األولوي ولكــن مــن جهــة أخــرى ال تب

ى المــستوى الــوطني واألهــداف المــراد تحقيقهــا جــراء األنــشطة التــي يزاولهــا المطلوبــة علــ

المستثمر األجنبي في مجال التعامل المالي، والتي تتطلب متابعة كافية والمرونة في عمل      

أجهزة الرقابة المحلية، ألن هذه األنشطة تـسعى دائمـاً نحـو األربـاح دون االلتفـات الكـافي               

ي حالة الخروج عن االستثمار المالي فإن االستثمار األجنبي يتجه إلى الحاجات التنموية، وف  

وفي حالة االستثمار الـصناعي     . نحو القطاعات الهامشية كالسياحة واألنشطة المصرفية     

يــتم توجيــه اإلنتــاج لتلبيــة الطلــب الــذي يــضمن تحقيــق المــردود الــسريع، أي اإلنتــاج للطبقــة  

تبعية والهيمنة المتوقعة، وإيجاد ظـروف اقتـصادية   ، إلى جانب عالقة ال    ١الغنية في المجتمع  

ومثـــل هـــذه . داخــل الـــسوق الــوطني تنعـــدم فيهــا أســـس المنافــسة النـــسبية المتكافئــة     

السلبيات تطغى غالباً على المصلحة المطلوبـة فـي الحـصول علـى رؤوس األمـوال والخبـرة                  

 .والتنظيم

 

@    @    @ 

 

                                     
فرج عزت وإيهاب نديم، االستثمارات األجنبية المباشرة والتنمية االقتصادية في العـالم، بحـث مقـدم إلـى                  .  ١

 .٣٠ هـ، ص ١٤٢٠مؤتمر اقتصاديات الدول اإلسالمية، جامعة األزهر، 
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 الخاتمة
 : النتائج-أوال
ستثمار بالجهد الذي اإلنسان على نحو منظم رشـيد، عـن طريـق             يرتبط مفهوم اال   .١

 .االستخدام األمثل للموارد المتاحة، من أجل تحقيق أقصى عائد مادي ممكن

يــدل مفهــوم المــال علــى كــل مــا يمكــن أن يعكــس ســعراً فــي الــسوق، بطريقــة        .٢

مخــصوصة تنــتظم جميــع التبــادالت التــي تكــون مبنيــة علــى أســس عادلــة، بحيــث     

 .ه التبادالت بين األفراد في عمليات التبايع أو التعاقد ضمن دائرة الحاللتتحرك هذ

يعنــي االســتثمار المــالي فــي اإلســالم االســتخدام األمثــل لــألدوات الماليــة فــي إطــار      .٣

شرعي مخصوص؛ ويتضمن ذلك مراعاة حسابات الجدوى وتحقيق العائـد المـادي            

 .تمعواالجتماعي الالزم  لتحقيق الرفاهية وتنمية المج

ركـــز القـــرآن الكـــريم علـــى الباعـــث اإليمـــاني كمقدمـــة ضـــرورية إلحيـــاء الـــضمائر    .٤

وغرس دوافع الفضيلة في نفوس التجار، وفـي هـذا تنبيـه علـى ضـرورة االحتـراز مـن                

ــنفس والوقــوع فــي الهــوى والنيــل مــن حقــوق اآلخــرين       وهــذا يــساعد،  . حظــوظ ال

فــراد علــى أســس إيمانيــة  بالتــالي، فــي تــدعيم جانــب التعامــل المــالي بــين جميــع األ  

إضـــافة إلـــى . محفوفـــة بالخـــشية ومراقبـــة الـــنفس مخافـــة الولـــوج فـــي المحرمـــات  

قـيم العبـادة والـذكر واإلخـالص والتفكـر      التركيز علـى جميـع مـداخل الـورع، مثـل        

 المادية وترك هاترك آفاتو ، مما يؤدي إلى التقلل من مباهج الدنيا القناعةووالتوكل  

 .رطة مفبأية لذائذالتنعم 

يمثل التعاون قاعدة أصيلة تضبط العالقة بين أطـراف التبـادل، وفـي هـذا البـاب يعـد                    .٥

ــزاحم الكــل علــى           ــسوق، ألن المنافــسة تعنــي ت ــر مــن التنــافس فــي ال التعــاون خي

مقــصود واحــد، وهــي تولّــد فــي الــنفس الحــرص علــى الــدنيا والطمــع فيهــا، فيتــسابق 

ع خالفــاً ألخــالق التعــاون التــي  النــاس فــي طلبهــا، وفــي ذلــك شــر يقــع علــى المجتمــ  

 .تحقق االستقرار النفسي لألفراد والرخاء للمجتمع
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يختلــف االســتثمار مــن جهــة األهــداف المرجــوة بــين فلــسفة الــشريعة والقــانون        .٦

الوضــعي، فــإن فلــسفة الــشريعة اإلســالمية تركــز علــى أهميــة الوصــول إلــى تحقيــق 

ــادي      ــف العائـــد المـ ــاعي ممكـــن، وال يوصـ ــصى عائـــد اجتمـ ــوهر النـــشاط   أقـ  بأنـــه جـ

تعظـيم  "االستثماري، خالفاً للنظام الغربـي الـذي يرتكـز بـصفة أساسـية علـى مبـدأ                  

 ".الربح

 : التوصيات-ثانياً
التركيز على المفهـوم الـشرعي فـي عالقـات االسـتثمار المـالي، ألنـه يجـسد عالقـة                   .١

 التضامن األخالقي، الذي يماشـي مفهـوم التنـافس المتـضمن لقـيم التعـاون، ولـيس                

 . التنافس المطلق

ضرورة تحسين كفاءة المتعاملين في السوق من خالل دورات تأهيلية متخصـصة         .٢

ــة          ــدورات عــن طريــق متابعــة ومراقب فــي قــضايا االســتثمار، ويمكــن تطــوير هــذه ال

 .السلطة المنظمة للسوق

ــة تتمثــل بــسياسة         .٣ ــة مــن الدول ــسلطة المخول وضــع سياســة اقتــصادية مــن قبــل ال

داعمة الستقرار االستثمار المالي، وتشمل تقييد التعامل المـالي،         الضوابط المالية ال  

وال شـك أن  . واالستخدام األمثل بين البدائل االستثمارية، ومراقبة أنشطة التبـادل     

ولي األمر لديه القدرة على اتخاذ التـدابير الالزمـة لحمايـة الـسوق وضـمان اسـتقراره                

 .وتعم الفوضى، ويختل األمنتتعطل األحكام، وزيادة فاعليته خوفاً من أن 

تقــوم الدولــة بتحديــد أهــداف الرقابــة علــى أنــشطة االســتثمار المــالي بحيــث تمنــع       .٤

مستويات المخاطرة التي تـؤثر علـى اسـتقرار المجتمـع، ومـن هـذه األهـداف ضـمان              

االلتزام بالتشريعات المختصة باالستثمار المالي، وتوجيه االسـتثمار للفتـرة طويلـة             

كة السيولة فـي حـدود آمنـة ومرغوبـة، والمحافظـة علـى سـالمة                األجل، وضبط حر  

 .المركز المالي للشركات محل التداول



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٣٠٦

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

التركيز علـى أنـشطة االسـتثمار فـي مـشروعات إنتاجيـة كبيـرة الحجـم ممـا يزيـد               .٥

ويمكــن ضــم شــرائح الفقــراء فــي جمعيــات . اإليــرادات ويقلــل التكــاليف اإلجماليــة

تــي تتــصف بمزايــا اإلنتــاج الكبيــر والتــي تــؤثر فــي تعاونيــة لإلفــادة مــن المــشروعات ال

 .زيادة القدرة التنافسية للشركات

االلتزام باتخـاذ القـرارات الـسليمة فـي أنـشطة االسـتثمار المـالي، مـن خـالل ضـمان                      .٦

سهولة انسياب المعلومـات بتكلفـة قليلـة، والعمـل علـى تـسعير هـذه المعلومـات            

ء البورصة التي تعكـس أسـعار األوراق   وتحليلها وتفسيرها، وهذا يتم من خالل أدا  

 .المالية وجدوى المشروعات المتاحة وفرص الربحية في االستثمارات المختلفة

 

@    @     @ 

 

 

 

 

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٣٠٧

 هـ١٤٣٦محرم  والثالثون الرابع العدد 

 المراجع
 : المراجع العربية-أوالً
. الطبعـة األولـى  . أحكام التعامل فـي األسـواق الماليـة المعاصـرة    . آل سليمان، مبارك بن سليمان     .١

 .م٢٠٠٥وز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، دار كن

. الطبعــة األولــى. ســيد الجميلــي: تحقيــق. اإلحكــام فــي أصــول األحكــام. اآلمــدي، علــي بــن محمــد .٢

 . هـ١٤٠٤بيروت، دار الكتاب العربي، 

 .بيروت، دار الندوة الجديدة. محمد الفقي: تحقيق. القواعد النورانية. ابن تيمية، أحمد .٣

 .١٩٧١القاهرة، مطبعة دار المعارف، . خالءالب. الجاحظ، عمرو بن بحر .٤

 يعبــد البــاق محمــد فــؤاد :تحقيــق. فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .  أحمــد بــن علــي ،بــن حجــرا .٥

 .هـ١٣٧٩بيروت، دار المعرفة، . محب الدين الخطيبو

اإلســكندرية، الــدار . أساســيات االســتثمار فــي بورصــة األوراق الماليــة . حنفــي، عبــد الغفــار حنفــي .٦

 .٢٠٠١عية، الجام

غيـر  (رسـالة ماجـستير   . اقتـصاديات الفقـر فـي الـشريعة اإلسـالمية     . الحوراني، ياسر عبد الكـريم   .٧

 .١٩٩١، جامعة اليرموك، األردن، )منشورة

عمـان، دار مجـدالوي،     . معجم األلفاظ االقتـصادية فـي لـسان العـرب         . الحوراني، ياسر عبد الكريم    .٨

٢٠٠٦. 

 .  هـ١٤١٦القاهرة، دار الفكر العربي، . اإلسالميةالملكية في الشريعة . الخفيف، علي .٩

اإلسـكندرية، مطبعـة الغـد،      . اإلشارة إلـى محاسـن التجـارة      .  الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن علي      .١٠

١٩٧٧. 

المعهـــد العـــالمي للفكـــر . الطبعـــة األولـــى. أســـواق األوراق الماليـــة.  رضـــوان، ســـمير عبـــد الحميـــد .١١

 .م١٩٩٦اإلسالمي، 

محمـد أبـو الفـضل      : تحقيـق . البرهـان فـي علـوم القـرآن       .  بهـادر بـن عبـد اهللا        الزركشي، محمـد بـن     .١٢

 .ت. بيروت، دار المعرفة، د. إبراهيم



 

 
 )مدخل مفاهيمي (وضوابطه  ومقاصدهحقيقته: االستثمار المالي٣٠٨

ياسر عبد الكريم محمد الحوراني. د

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي وجـوه التنزيـل    .  الزمخشري، جار اهللا محمود   .١٣

 .١٩٦٦القاهرة، شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

الطبعة . تحقيق محمد النجار وآخرون   . معيد النعم ومبيد النقم   . ن عبد الوهاب   السبكي، تاج الدي   .١٤

 .هـ١٤١٤القاهرة، مكتبة الخانجي، . الثانية

 .دار الكتب العلمية. األشباه والنظائر. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .١٥

ــابرا،  .١٦ ــر  شـ ــد عمـ ــصادي   .محمـ ــدي االقتـ ــالم والتحـ ــى . اإلسـ ــة األولـ ــالمي .الطبعـ ــد العـ ــر  المعهـ  للفكـ

 .هـ١٤١٦ , واشنطن,اإلسالمي

 .بيروت، دار المعرفة. الموافقات. أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي،  .١٧

، "حقـوق الملكيـة الفكريـة   : وقف الجانب المالي من الحقـوق الذهنيـة      ".  صقر، عطية عبد الحليم    .١٨

الــرؤى الــصيغ التنمويــة و : بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الثــاني لألوقــاف بالمملكــة العربيــة الــسعودية     

 .٢٠٠٦المستقبلية، جامعة أم القرى، 

 .بيروت، دار الفكر. الطبعة الثانية. رد المحتار على الدر المختار.  محمد أمين ابن عابدين، .١٩

بيـروت، عـالم   . تحقيق محمد حسن آل ياسـين    . المحيط في اللغة  .  ابن عباد، الصاحب إسماعيل    .٢٠

 . ١٩٩٤الكتب، 

 .هـ١٤٢١بيروت، مؤسسة الرسالة، . لشريعة اإلسالميةالملكية في ا.  العبادي، عبد السالم .٢١

شـرح عبـد األميـر مهنـا، الطبعـة األولـى، دار الحداثـة للنـشر،                 . األمـوال .  أبو عبيد، القاسم بن سـالم      .٢٢

١٩٨٨. 

 .دار الكتب العلمية. أحكام القرآن.  محمد بن عبد اهللا ابن العربي، .٢٣

، بحث "مباشرة والتنمية االقتصادية في العالماالستثمارات األجنبية ال".  عزت، فرج وإيهاب نديم .٢٤

 .هـ١٤٢٠مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول اإلسالمية، جامعة األزهر، 

 .١٩٩٢القاهرة، دار الفكر العربي، . الطبعة الرابعة. الموسوعة االقتصادية.  عمر، حسين .٢٥

 .١٩٦٤دار النذير، بغداد، . الطبعة الثانية. المال والحكم في اإلسالم.  عودة، عبد القادر .٢٦



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٣٠٩

 هـ١٤٣٦محرم  والثالثون الرابع العدد 

. محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقيق. المستصفى في علم األصول.  الغزالي، محمد بن محمد .٢٧

 . هـ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، . الطبعة األولى

دار ومكتبـة  . تحقيق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم الـسامرائي    . العين.  الفراهيدي، الخليل بن أحمد    .٢٨

 .الهالل

 .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، . القاموس المحيط.  محمد بن يعقوبادي، الفيروز آب .٢٩

بيـروت، دار   . الطبعـة الثانيـة   . بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع         .  الكاساني، أبو بكـر بـن مـسعود        .٣٠

 .هـ١٤٠٢الكتاب العربي، 

 .م٢٠٠٠م معدالً حتى عام ١٩٩٩ لسنة  السودانيقانون تشجيع االستثمار  .٣١

سلــسلة عــالم المعرفــة، . ترجمــة عــدنان علــي. فــخ العولمــة. رلــد شــومان مــارتن، هــانس بيتــر، وها .٣٢

 . ١٩٩٨الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، . ٢٣٨: رقم

 .١٩٦٧. الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية.  المبارك، محمد المبارك .٣٣

بيـروت، دار   . ذيتحفـة األحـوذي شـرح جـامع الترمـ         .  عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم         ،المباركفوري  .٣٤

 .الكتب   العلمية

، الكويــت، ١٤٧: سلــسلة عــالم المعرفــة، رقــم . الرأســمالية تجــدد نفــسها .  مرســي، فــؤاد مرســي  .٣٥

 .١٩٩٠المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مارس 

 .هـ١٤١١ , مكتبة مدبولي، القاهرة.الطبعة األولى .االستثمار في االقتصاد اإلسالمي. أميرة مشهور،  .٣٦

 .استانبول، المكتبة اإلسالمية. المعجم الوسيط. صطفى، إبراهيم وآخرون م .٣٧

 .هـ١٤٠٠بيروت، المكتب اإلسالمي، . المبدع.  ابن مفلح، إبراهيم بن محمد .٣٨

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د. لسان العرب.  ابن منظور، محمد بن مكرم .٣٩

ــى المــصارف اإلســالمية   .  ناصــر، الغريــب  .٤٠ ــة المــصرفية عل ــى .الرقاب القــاهرة، المعهــد  .  الطبعــة األول

 .١٩٩٦العالمي للفكر اإلسالمي، 

 .م١٩٩٧مكتبة اإلشعاع، . األسواق والمؤسسات المالية.  هندي، منير صالح .٤١

@    @     @ 



21.  Al-Abadi, A. (1421 H) Property in Islamic Sharia. Beirut: Alrisalah 

Publishers. 

22.  Abu Obaid, A. (1988) Al-Amwal (The Assets). 1st Ed. Abdelameer  Muhana 

(ed.). Hadatha for Publishing. 

23.  Ibn Alarabi, M. Provisions of the Holy Quran. Dar Al-Kotob Al-Ilmyah. 

24.  Izzat, F, et al. (1420 H) Direct Foreign Investment & Global Economic 

Development. Proceedings of the Islamic Countries’ Economies Conference, 

Azhar University.           

25.  Omer, H. (1992) The Economic Encyclopedia. 4th Ed.  Cairo: Dar Al-Fikr 

Al-Arabi. 

26.  Owdah, A. (1964) Assets & the Law in Islam. 2nd Ed. Bagdad: Alnazeer 

House. 

27.  Al-Gazali, M. (1413 H) Al-Mustasfi fi ‘lm Al-Usool (The Purified in the 

Principles of Jurisprudence Science). 1st Ed. Mohammed Abdelsalam (ed.). 

Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmyah. 

28.  Al Faraheedi, A. Al-‘an. (The Source). Mahdi Almakhzoomi, et al (ed.). 

Alhilal Library. 

29.  Alfairooz Abadi, M. (1993) Al-Qamoos Al-Muheet (The comprehensive 

Dictionary). Alrisalah Publishers. 

30.  Al-Kasani, A. (1402 H) Bada’ Al-Sana’ fi Tarteeb Al-Shara’ (Innovation of 

Deeds for the Ranking of Islamic Laws). 2nd Ed. Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Arabi. 

31.  Encouraging Investments Act in Sudan, (1999) rectified until 2000. 

32.  Martin, H. & Schumann, H. (1998) The Global Trap. Adnan Ali (trans.). 

Series of Knowledge of the World, (no. 238). Kuwait: The National Council 

for Culture, Art & Literature. 

33.  Al-Mubarak, M. (1967) State and Al Hesbah System of Ibn Taymiyyah. 

34. Mubarakfoori, A. Tuhfat Al-Ahwathi: Sharh Jame’ Al-Termithi (Masterpiece 

of Ahwadhi: explaining Tirmidhi’s Sunin). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmyah. 

35.  Morsi, F. (March 1990) Capitalism Renews Itself. Series of Knowledge of 

the World, (no. 147). Kuwait: the National Council for Culture, Arts and 

Literature.  

36.  Mashhoor, A. (1411) Investment in Islamic Economy. 1st Ed. Cairo: 

Madbouli Library. 

37.  Mustafa, I, et al. Al Waseet Dictionary. Istanbul: Islamic Library. 

38.  Ibn Mofleh, I. (1400) The Creative. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 

39.  Ibn Manzur, M. Lisan Al Arab (The Arab Tongue). [n.d.]. Dar Ihya’ Al-

Turath Al-Arabi. 

40.  Nasser, A. (1996) Banking Supervision on Islamic Banks. 1st Ed. Cairo: The 

International Institute for Islamic Thought. 

41. Hindi, M. (1997) Financial Markets and Institutions. Al eshaa'a Library. 

@    @    @



 :)(

 .

Arabic References  

1. Al-Suleiman, M. (2005) Provisions of Transactions in Modern Financial 

Markets. 1st Ed. Riyadh: Ishbilia Konooz Publishing & Distributing. 

2. Al-Amdi, A. (1404 H) The Precise Book on the Authentic Rules. 1st Ed. Sayid 

Al –Jumeil (ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. 

3. Ibn Taymia, A. Al-Qawaid Al-Nawraniya. Mohamed Al faqeeh (ed.). Beirut: 

Dar Al-Nadwa Al-Jadida. 

4.  Al Jahiz, A. (1971) Al-Bukala (The Misers). Cairo: Dar Al-Maarif Press. 

5. Ibn Hajr, A. (1379) Fath Albari Explanation of Saheeh Bukhari. Mohammed 

Abdelbaqi, et al (ed.). Beirut: Dar Almarifa. 

6. Hanafi, A. (2001) The Basics of Investing in the Stock Market. Alexandria: 

Al-Dar Al-Jamiyah. 

7. Al-Horani, Y. (1991) The Economies of Poverty in the Islamic Sharia.

Unpublished Master’s Thesis. Jordan: Yarmouk University.  

8. Al-Horani, Y. (2006) Dictionary of Economic Terms in Lisan Al-Arab.

Amman: Majdalawi Publishing House.  

9. Al-Khafif, A. (1416H) Property in Islamic Sharia. Cairo: Alfikr Alarabi 

House. 

10.  Al-Dimashqi, J. (1977) A Reference to the Advantages of Trade. Alexandria: 

Alqad Press. 

11. Rudhwan, S.  (1996) Stock Markets. 1st Ed. International Institute for Islamic 

Thought. 

12. Al-Zarakshi, M. The Proof in the Holy Quran Sciences. Mohammed Ibrahim 

(ed.). Beirut: Dar Al Marifa. 

13. Al-Zamakhshari,  J. (1966) Al-Kashaf ‘an Haqaiq Al-Tanzeel Wuoon Al-

Aqaweel fi Wojoh Al-Tanzeel (The Prospector of the Facts of Revelation and 

Key Sayings in the Aspects of Revelation). Cairo: Mustafa Albabi Alhalabi 

Library & Press. 

14. Al-Sabki, T. (1414 H) M’eed Al-Ni’am Wmubeeb Al-Niqam (Maintaining 

Blessings and Abolishing Discontent). 2nd Ed. Mohammed Alnagar, et al 

(ed.). Cairo: Alkhangi Library. 

15. Al-Siuooti, A. Synonyms and Equivalents. Dar Al-Kootob Al-Ilmiyah. 

16.  Shabra, M. (1416 H) Islam & Economic Challenge. 1st Ed. Washington: 

International Institute for Islamic Thought. 

17. Al-Shatbi, I. Al-Muwafaqat (The Reconciliations).  Beirut: Dar Almarifa. 

18. Sagr, A. (2006) Monetary Endowment of Intellectual Property Rights.

Proceedings of the 2nd Conference of Endowment: Developmental Structures 

& Future Visions. Kingdom of Saudi Arabia: Umm Al-Qura University. 

19.  Ibn Abdeen, M. Radd al-Muhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar (The Answer to the 

Baffled over the Exquisite Pearl). 2nd Ed. Beirut: Dar Al-Fiker. 

20.  Ibn Abad, A. (1994) Al-Muheet fi Al-Lugha (The Comprehensive Book in 

Language). Mohammed Al Yasin (ed.). Beirut: Alam Al-Kootob. 



Financial Investment:  Its Reality, Purposes 

& Regulations (Conceptual Introduction)

Dr. Yaser A.Al-Horani 

Associate Professor-Faculty of Administrative & Financial Sciences 

Al Baha University 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

The research discusses Financial Investment, which is one of the current 

issues that attract the attention of the investment sector as a whole, and has many 

tools and structures used in the financial market. In addition, the research 

discusses the key aspects in building the frame of the perceptions that can be 

used in formulating provisions related to these tools and structures. Furthermore, 

the research deals with the nature of financial investment by delving into its 

concept, vocabulary, and components, and explains the purposes of this type of 

investment. The research, then, attempts at deducing the most important 

regulations that govern the concept of investment in financial markets, as they 

are the controlling rules and responsible conduct.  

The research concludes that financial investment is a field with the capacity 

to accommodate various financial activities, while being subject to laws, 

regulations and standards that lead financial transactions from the circle of 

Islamic prohibition to that of lawful earnings.
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 :ملخص الدراسة
وينــشأ .  وجــود التحيــز عنــد اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن لتقيــيم األداء تتمثــل مــشكلة البحــث فــي

  Administrativeالتحيز بسبب الحكم الشخصي لفريق اإلدارة العليا والذي يتوقف على الخلفية اإلدارية

فريق ولهذا استهدف البحث بيان أثر الخلفية اإلدارية والمهنية ل.  ألعضاء الفريق Professionalأو المهنية   

ولتحقيـق هـذا   . اإلدارة العليا علـى التحيـز عنـد اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم أداء مـديري األقـسام                     

وتم اختبار صحة هذه الفروض بناء على بيانـات جمعـت مـن البنـوك     . الهدف تم صياغة أربعة فروض علمية  

وقـد كـشفت نتـائج      .  الغـرض  وشركات التأمين العاملـة فـي مـصر باسـتخدام قائمـة استقـصاء صـممت لهـذا                 

، والتحيــز المركــزي Common measures biasالتحليــل اإلحــصائي عــن وجــود تحيــز المقــاييس العامــة 

Centrality bias  والتحيـز التـساهلي ، Leniency bias       وأن هنـاك عالقـة   . فـي القطـاع المـالي فـي مـصر

يس العامــة، بينمــا كانــت العالقــة ســالبة بــين موجبــة بــين الخلفيــة اإلداريــة لفريــق اإلدارة العليــا وتحيــز المقــاي

كما بيًن التحليل اإلحصائي عدم وجـود عالقـة   . الخلفية المهنية لفريق اإلدارة العليا وتحيز المقاييس العامة    

بــين الخلفيــة اإلداريــة أو المهنيــة لفريــق اإلدارة العليــا، مــن جانــب، والتحيــز المركــزي والتحيــز التــساهلي، مــن   

 . جانب آخر
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 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 :المقدمة
  طبيعة المشكلة١-١

 فـــي بدايـــة تـــسعينات القـــرن  Balanced Scorecardظهـــرت بطاقـــة األداء المتـــوازن 

وتـضم بطاقـة األداء المتـوازن مجموعـة متوازنـة مـن        . (١٩٩٢ Kaplan and Norton)الماضي 

 Lead indicators والمقاييس غير المالية القائدة Lag indicatorsالمقاييس المالية التابعة

الوجــه المــالي، وجــه : حيــث يــتم توزيــع هــذه المقــاييس علــى األوجــه األربعــة ألداء المنظمــة

العمليــات التــشغيلية، وجــه التعلــيم والنموـــ ويــتم ربــط هــذه المقــاييس          العميــل، وجــه 

باألهداف االستراتيجية للمنظمة عبر سلـسلة مـن العالقـات الـسببية التـي تتًبـع محركـات              

 Lau ;٢٠١٠ Tayler ;٢٠٠٤ .Libby et al ;٢٠٠٠ Lipe and Salterio)مـة خلق القيمة في المنظ

and Moser ٢٠٠٥؛ عبد الفتاح ٢٠٠٨؛ محمد ٢٠١٠؛ محمد ٢٠١١؛صالح . ٢٠٠٨( 

وفي المنظمات ذات األقسام قد يواجه كل قسم ظروف وضغوط تنافسية مختلفة            

 لكـل قـسم   وقد يعمل كل قسم فـي منتجـات وأسـواق مختلفـة، وهـذا يتطلـب أن يكـون                

ومـن ثـم قـد تـسمح اإلدارة العليـا لكـل       .  (٢٠٠١ Kaplan and Norton)اسـتراتيجية مختلفـة  

قــسم بتطــوير بطاقــة األداء الخاصــة بــه لمواجهــة ظروفــه الخاصــة فــي إطــار االســتراتيجية   

وفي العادة تحتوي بطاقـة األداء المتـوازن لكـل قـسم علـى مقـاييس أداء            . العامة للمنظمة 

 Unique تطبــق فــي كــل األقــسام، ومقــاييس أداء خاصــة      Common measuresعامــة 

measures                    تستخدم في كل قسم علـى حـدة، وتوضـح مـا يجـب أن يفعلـه القـسم للنجـاح 

 .(١٩٩٦ Kaplan and Norton)في تحقيق أهدافه االستراتيجية 

ــم       ــسين الحكـ ــى تحـ ــوازن إلـ ــة األداء المتـ ــتخدام بطاقـ ــؤدي اسـ ــن المفتـــرض أن يـ ومـ

، ولكـن عمليـة تقيـيم     (٢٠١١ Humphreys and Trotman)  بتقيـيم األداء الشخـصي للقـائم  

 ;٢٠٠٠ Lipe and Salterio)األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن ثبت أنها عملية معقدة 

Merchant حيث يكون أمام القائم بـالتقييم مجموعـة متعـددة مـن المقـاييس عبـر       (٢٠٠٦ 

ازن، بـدون إرشـادات فـي الغالـب عـن كيفيـة وزن ودمـج           األوجه األربعة لبطاقـة األداء المتـو      



 

 
٣١٨

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

المعلومــات المجمعــة مــن هــذه المقــاييس للوصــول إلــى حكــم شخــصي عــام عــن األداء،      

 Dilla and Steinbart) وبـدون مقـاييس عياريـة لتقيـيم دقـة عمليـات تقيـيم األداء الناتجـة        

٢٠٠٥; Humphreys and Trotman ــى وجــود  وقــد أشــارت األبحــاث المعاصــرة   . (٢٠١١  إل

 حتـى فـي حالـة اسـتخدام بطاقـة األداء            –تقييمات معيبة لألداء نظرا العتمـاد تقيـيم األداء          

   (٢٠٠٩ Luft and Shields ) على الحكم الشخصي–المتوازن 

إن المـساحة العريــضة أمــام القـائم بــالتقييم إلعطــاء أوزان نـسبية، بنــاء علــى تقــديره    

قياس داخل منظور األداء الواحد لبطاقـة األداء        أداء ولكل م  ) وجه(الشخصي، لكل منظور  

 Libby et ;٢٠٠٣ .Ittner et al) المتوازن، فتحت الباب أمـام إمكانيـة تحيـز القـائم بـالتقييم     

al. وقد قدمت العديد مـن األبحـاث  .  (٢٠٠٤(Lipe and Salterio ٢٠٠٠; Dilla and Steinbart 

٢٠٠٥; Banker et al. ٢٠٠٤; Humphreys and Trotman ٢٠١١; Bol أدلـة عمليـة علـى     (٢٠١١ 

وجــود التحيــز عنــد اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن لتقيــيم أداء مــديري األقــسام، حيــث     

التـي تـستخدم   (وجدت أن اإلدارة العليا تعطي أوزان نسبية كبيرة لمقاييس األداء العامـة          

ل قسم على   التي تستخدم في ك   (على حساب مقاييس األداء الخاصة      ) في كل األقسام  

 وأرجعـت الـسبب   Common measure bias، وسـميً ذلـك بتحيـز المقـاييس العامـة      )حـدة 

ــا الســتخدام المقــاييس الخاصــة أو       ــى نقــص القــدرات المعرفيــة لمــديري اإلدارة العلي و / إل

 Banker)تجاهل المدراء للمقاييس الخاصة في حالة عدم ارتباطها باسـتراتيجية القـسم  

et al. ٢٠٠٤; Libby et al. كمـا وجـدت دراسـة    .  (٢٠٠٤Kaplan and Norton (١٩٩٦) أن 

المقاييس العامة في الغالب مقاييس مالية تابعة، بينما المقاييس الخاصة بكل قـسم هـي    

في الغالـب مقـاييس غيـر ماليـة واسـتراتيجية، وبـذلك يقـضي تحيـز المقـاييس العامـة علـى              

 أن  (٢٠٠٠) Lipe and Salterioوجدت دراسةوقد . الفوائد الجوهرية لبطاقة األداء المتوازن

متخذي القرارت يتجاهلون تماما المقاييس الخاصة عنـد اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن                

 عبـد الحلـيم   (٢٠٠٣ .Ittner et al;ومن ثم نادت بعض األبحاث . في تقييم أداء المرءوسين 

داء المتــوازن وعــدم االقتــصار بــضرورة اإلهتمــام بالقــضايا المتعلقــة بتنفيــذ بطاقــة األ ) ٢٠١٠



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣١٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

على الخصائص الفنية لها مثل تحديـد عـدد ونـوع مقـاييس األداء وتبويبهـا إلـى مجموعـات،         

 Dilla)وطالبت دراسات أخـرى  . والخرائط السببية، وغيرها من القضايا الفلسفية النظرية

and Steinbart ي  بضرورة إجراء المزيد من األبحـاث لفحـص كيـف يـستخدم متخـذ     (٢٠٠٥

القرارات بطاقة األداء المتوازن وما إذا كان الكيفية التي تـستخدم بهـا تـؤثر علـى فائـدتها                   

ــتراتيجية        ــة اســ ــذ ورقابــ ــوير وتنفيــ ــتراتيجية لتطــ ــأداة إدارة اســ ــيم األداء وكــ ــأدة لتقيــ كــ

 ).٢٠١٠عبد الحليم (المنظمة

  أشـكال أخـرى للتحيـز عنـد    (٢٠١١ Bol ;٢٠٠٤ .Libby et al)وقـدمت دراسـات أخـرى    

 Centrality biasالتحيــز المركــزي ) ١: (تقيــيم األداء باســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن هــي

) ٢(و. والذي يحدث عند إعطاء اإلدارة العليا درجـات تقيـيم متقاربـة لكـل مـديري األقـسام               

 وهــذا يتحقــق عنــد إعطــاء اإلدارة العليــا درجــات تقيــيم  Leniency biasالتحيــز التــساهلي 

وتكــون المحــصلة حــصول مــديري األقــسام علــى .  لكــل مــديري األقــسامأعلــى مــن الواقــع

 .درجات تقييم مبالغ فيها ومتماثلة تقريبا

 ونظرا ألن اإلدارة العليا هي التي تحـدد الكيفيـة التـي تـستخدم بهـا نظـم قيـاس األداء            

ــأثر بمـــؤهالت وخبـــرات  )٢٠١١بيـــاري األ(االســـتراتيجي فـــي المنظمـــة   ، وأن هـــذه الكيفيـــة تتـ

، فـإن الباحـث يتوقـع أن    (٢٠٠٦ Naranjo-Gil and Hartmann)اء فريـق اإلدارة العليـا   أعـض 

الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليـا تعتبـر المحـدد األساسـي لوجـود التحيـز عنـد                  

ومــن ثــم يحــاول  . تقيــيم أداء مــديري األقــسام فــي ظــل اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن    

هــــل فريــــق اإلدارة العليــــا ذو الخلفيــــة المهنيــــة     : ؤال التــــاليالبحــــث اإلجابــــة عــــن الــــس   

Professional         ســيكون لــه ســلوك مختلــف عــن فريــق اإلدارة العليــا ذو الخلفيــة اإلداريــة 

Administrative       ــيم أداء مــديري ــوازن لتقي ــد اســتخدام بطاقــة األداء المت ــز عن  تجــاه التحي

 .قساماأل
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 : هدف البحث٢-١
ر الخلفيـة اإلداريـة والمهنيـة لفريـق اإلدارة العليـا علـى وجـود        يهدف البحث إلى بيـان أثـ    

بمعنـى  . التحيز ونوعه، عنـد اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم أداء مـديري األقـسام             

آخر، هل تختلف أسـباب وجـود التحيـز ونوعـه بـاختالف لخلفيـة اإلداريـة أو المهنيـة لفريـق                      

 ء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام؟ اإلدارة العليا عند استخدام بطاقة األدا

 : أسلوب البحث٣-١
نهج البحث األسلوب االستنباطي للوصول إلى هدفـه، حيـث تـم صـياغة أربعـة فـروض                  

للدراسة بناء على مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث وعرض مقـدمات    

إلدارة العليا والتحيز عند تقيـيم      فلسفية عن العالقة بين الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق ا        

وتم اختبار هذه الفروض احـصائيا باسـتخدام بيانـات جمعـت مـن المـسح الميـداني                 . األداء

علــى البنــوك وشــركات التــأمين العاملــة فــي مــصر بواســطة قائمــة استقــصاء أعــدت لهــذا   

 .الغرض

 : المساهمة العلمية للبحث٤-١
لفــت االنتبــاه إلــى أن  ) ١: (ربــع التاليــة تكمــن المــساهمة العلميــة للبحــث فــي النقــاط األ   

الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا تـؤثر بـشدة فـي كيفيـة تطبيـق بطاقـة األداء                   

المتوازن ليٌراعى ذلك عند اختيار لجان تقييم اداء مديري االقسام، وتطوير برامج معرفيـة     

ديــة ونفــسية علــى مــديري االقــسام وتدريبيــة للحــد مــن التحيــز بأنواعــه لمــا لــه مــن أضــرار ما 

تــسليط ) ٢. (والفــروع محــل التقيــيم، تــنعكس ســلبا علــى مــستقبل أداء المنظمــة كلهــا     

الضوء على أن الفشل فـي التقيـيم الموضـوعي لـألداء ال يرجـع إلـى ضـعف األسـس العلميـة                       

مــع التــي تــستند إليهــا بطاقــة األداء المتــوازن بقــدر مــا يرجــع إلــى الــسلوك اإلداري للتعامــل   

مقاييس األداء التي تحتويها البطاقة من حيث اختيار عددها ونوعها والوزن النـسبي لكـل               

 Dilla ;٢٠٠٣ .Ittner et al) يعتبـر هـذا البحـث تلبيـة لمطالـب العديـد مـن البـاحثين         )٣. (منهـا 

and Steinbart بضرورة التحول إلى قضايا تطبيق بطاقة األداء المتوازن ألن مشاكل (٢٠٠٥ 
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ق تضعف فائدتها، بعـدما أفـاض البـاحثون فـي فحـص القـضايا العلميـة لبطاقـة األداء                    التطبي

المتــوازن مــن الناحيــة الفلــسفية، باعتبارهــا أحــدث أســاليب المحاســبة اإلداريــة حتــى اآلن    

أن المجتمعـات العربيـة   ) ٤). (٢٠١٠عبـد الحلـيم   (لقياس وتقييم األداء االداري االستراتيجي  

ــا يـــضيف قيمـــة للمـــساهمة العلميـــة   يـــسودها عـــادات وتقاليـــد  ــز، ممـ  تـــشجع الميـــل للتحيـ

 .المتواضعة لهذا البحث

 : تقسيم البحث٥-١
تـم عــرض البحــث فــي خمــس نقــاط أساسـية، تناولــت النقطــة الثانيــة خلفيــة موضــوع   

الدراســة وصــياغة الفــروض، وشــرحت النقطــة الثالثــة طريقــة البحــث، وعرضــت النقطــة          

ــرة بعــرض ملخــص للبحــث      الرابعــة التحليــل اإلحــصائي والن   ــائج، واختــصت النقطــة األخي ت

 . والقيود والتوصيات

 : الخلفية وصياغة الفروض-٢
 :السابقة الدراسات ١-٢
 (٢٠٠٠) Lipe and Salterio دراسة  ١-١-٢

 عنــد اســتخدام  Judgmental effectsتفحــص هــذه الدراســة أثــر الحكــم الشخــصي   

 ة األداء المتوازن التي تشمل مقاييس عامة بطاقة األداء المتوازن، خاصة كيف تؤثر بطاق

Common measures  للعديــد مــن وحــدات األعمــال ومقــاييس خاصــة Unique measures 

وفــي هــذه  . لكــل وحــدة أعمــال علــى حــدة، علــى تقيــيم اإلدارة العليــا ألداء هــذه الوحــدات     

 Managers’ cognitiveالدراســة أوضــح الباحثــان كيــف تمنــع الحــدود المعرفيــة للمــدراء  

limitations  المنظمــة مــن االســتفادة الكاملــة مــن معلومــات بطاقــة األداء المتــوازن، حيــث 

تحتوي بطاقة األداء المتوازن على مجموعة متنوعة من مقاييس األداء والتي تغطـي األداء              

ويقتـرح المؤيـدون    . المالي، وعالقات العمالء، وعمليـات األعمـال الداخليـة، والتعلـيم والنمـو            

ــوازن أن كــل وحــدة   لبطاقــة  فــي المنظمــة يجــب أن تطــور وتــستخدم    ) قــسم(األداء المت

بطاقـــة األداء الخاصـــة بهـــا، أي مقـــاييس األداء التـــي تغطـــي اســـتراتيجية األعمـــال الخاصـــة 
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 أن M.B.Aوقــد أظهــرت التجــارب التــي أجريــت علــى طــالب مرحلــة الماجــستير    . بالوحــدة

 اإلدارة العليـا ألداء وحـدات األعمـال، بينمـا     المقاييس العامة فقط هي التي تؤثر على تقيـيم     

يتم تجاهل المقاييس الخاصة والتي تعتبر مقاييس غير مالية وقائدة لألداء في المستقبل،             

وقد وجـدت الدراسـة أن   . مما يقضي على الهدف والفائدة من تطبيق بطاقة األداء المتوازن      

 المقــاييس الخاصــة ربمــا   فــي اســتخدام Judgmental difficultiesالــصعوبات الشخــصية  

تتفاقم عندما ال يشارك المدير القائم بتقييم أداء وحـدة األعمـال فـي تطـوير بطاقـة األداء       

 .المتوازن الخاصة بالوحدة، ومن ثم ربما ال يقدر أهمية المقاييس الخاصة

 (٢٠٠٣) .Ittner et al دراسة  ٢-١-٢
ــواع المختلفــة لمقــ       ــرجيح األن ــة ت اييس األداء فــي خطــة  تفحــص هــذه الدراســة كيفي

 Subjectiveالحوافز التي تستند إلى بطاقة األداء المتوازن التي تتـضمن مقـاييس شخـصية   

measures   ــا شــــركات الخــــدمات الماليــــة الكبــــرى فــــي الواليــــات المتحــــدة  والتــــي تطبقهــ

وبنــاء علــى دراســات اقتــصادية ونفــسية عــن تقيــيم األداء ومعــايير المكافــآت    . األمريكيــة

وقــد وجــدت  . تــم طــرح عــدة فــروض بــشأن األوزان المختلفــة لمقــاييس األداء    والحــوافز، 

الدراســة أن إدخــال العنــصر الشخــصي فــي خطــة بطاقــة األداء يــسمح للرؤســاء بــاإلخالل      

بــالتوازن فــي مــنح المكافــآت والحــوافز وذلــك بوضــع أوزان كبيــرة علــى المقــاييس الماليــة،  

اء فــي تقيــيم األداء، وبتغييــر معــايير   وبإدخــال عوامــل أخــرى بخــالف مقــاييس بطاقــة األد   

التقيــيم مــن ربــع إلــى أخــر خــالل الــسنة، وتجاهــل المعــايير التــي تتنبــأ بــاألداء المــالي فــي              

وتقتـــرح هـــذه الدراســـة أن . المـــستقبل، وتـــرجيح المقـــاييس التـــي تتنبـــأ بالنتـــائج المرغوبـــة

ــر       ــبة أو أكثـ ــون مناسـ ــا تكـ ــسية ربمـ ــة النفـ ــى الناحيـ ــة علـ ــن  التفـــسيرات المبنيـ ــة مـ مالءمـ

ــي       ــات قيـــاس األداء فـ ــي تفـــسير ممارسـ ــصادية فـ ــة االقتـ ــة علـــى الناحيـ التفـــسيرات المبنيـ

وقد أدت المستويات العالية من الشخصية في خطة بطاقة األداء المتوازن إلى            . الشركات

شكوى العديد من المدراء بسبب المحاباة وعدم التأكد بشأن المعـايير المـستخدمة فـي               

 . حوافزتحديد المكافآت وال
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 (٢٠٠٤) .Banker et al دراسة  ٣-١-٢

نظرا ألن السمة الجوهرية لبطاقة األداء المتوازن تكمن في إيـضاحها لعالقـات الـربط     

بين مقاييس األداء واستراتيجية األعمال، فإن هـذه الدراسـة تهـدف إلـى فحـص أثـر تـوفير                    

ــائم بع    ــتراتيجية التفـــصيلية علـــى الحكـــم الشخـــصي للقـ ــيمالمعلومـــات االسـ . مليـــة التقيـ

 لتقيــيم M.B.Aولتحقيــق هــذا الهــدف تــم إجــراء تجربــة علــى طــالب مرحلــة الماجــستير      

درجة اعتمـاد القـائم بـالتقييم علـى المقـاييس المرتبطـة باسـتراتيجية المنظمـة بالمقارنـة                 

بالمقــــاييس غيــــر المرتبطــــة اســــتراتيجيا، فــــي حالــــة وجــــود أو عــــدم وجــــود المعلومــــات  

وتـشير نتـائج االختبـارات      . ، سواء كانت المقاييس عامة أو خاصة      االستراتيجية التفصيلية 

اإلحـــصائية إلـــى تـــأثر عمليـــات تقيـــيم األداء بالمقـــاييس المرتبطـــة إســـتراتيجيا أكثـــر مـــن   

المقاييس غير المرتبطة، فقط عندما يحصل القائم بالتقييم على معلومـات تفـصيلية عـن               

 إلــى أن القــائم بــالتقييم يعتمــد علــى   وقــد أشــارت النتــائج . اســتراتيجيات وحــدات األعمــال 

المقـاييس العامــة أكثــر مـن المقــاييس الخاصــة، كمــا وجـدت الدراســة أن القــائم بــالتقييم    

يعتمد على المقاييس المرتبطة استراتيجيا أكثر من المقاييس العامة عندما يحصل علـى             

حـصل علـى   معلومات عن الروابط االستراتيجية، ولكن تكون العالقة عكـسية عنـدما ال ي   

 .مثل هذه المعلومات

 (٢٠٠٤) .Libby et al دراسة ٤-١-٢

تحدد وتفحص هذه الدراسة مدخلين لخفض أو التغلب علـى تحيـز المقـاييس العامـة                

التي أشارت الدراسات السابقة إلـى وجـوده عنـد اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم          

برير الـى اإلدارة العليـا بـشأن التقيـيم          أن يطلب من كل مدير تقديم ت      : المدخل األول . األداء

 إلـى بـذل المـدراء     Accountabilityالذي تم ألداء المرءوسين ، وتؤدي عملية المساءلة هذه          

طلــب : المـدخل الثــاني . المزيـد مــن الجهـد لجمــع واســتخدام معلومـات المقــاييس الخاصــة   

ألداء خــدمات التحقــق مــن طــرف ثالــث مــستقل بــشأن جــودة ومعوليــة مقــاييس بطاقــة ا    

وقـد  . المتوازن، ومن شأن ذلك أن يشجع المدراء على زيادة استخدام المقاييس الخاصـة            
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دلت النتائج أن استخدام أحد المدخلين أو كالهما يزيد مـن اسـتخدام المـدراء للمقـاييس                 

الخاصــة عنــد تكــوين الحكــم الشخــصي بــشأن تقيــيم األداء اإلداري وبــذلك يقــل تحيــز          

 .المقاييس العامة

 (٢٠٠٥) Dilla and Steinbart دراسة  ٥ -١-٢

الهدف من هذه الدراسة هو فحص ما إذا كان متخذي القرارات الذين لديهم التدريب              

والخبرة في تصميم بطاقة األداء المتوازن يتجـاهلون المقـاييس الخاصـة عنـد تقيـيم األداء               

ربـة لفحـص   ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بتـصميم تج     . وتوزيع المكافآت والحوافز  

ــرة المحــدودة فــي اســتخدام          ــأن متخــذي القــرارات ذو الخب مــزاعم  الدراســات الــسابقة ب

بطاقــة األداء المتــوازن يتجــاهلون المقــاييس الخاصــة التــي تعكــس االســتراتيجية الخاصــة   

بوحــدة األعمــال ويعتمــدون فـــي تقيــيمهم لــألداء علــى المقـــاييس العامــة لكــل وحـــدات         

ربـة التـي أجريـت علـى طـالب مرحلـة البكـالوريوس أن متخـذي                 وتظهر نتائج التج  .  األعمال

القرارات الذين لديهم المعرفة بنظرية وكيفية اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن يهتمـون       

بكل من المقاييس العامة والخاصة، ولكن يركزون أكثر على المقاييس العامـة، وأن هـذا               

ألداء وفــي قــرارات تخــصيص الــسلوك موجــود فــي األحكــام الشخــصية الخاصــة بتقيــيم ا  

وتربط الدراسة هذه النتائج بالمعرفة التي اكتسبها المشاركين فـي          . المكافآت والحوافز 

التجربــة مــن خــالل فــصول الدراســة التــي أعــدت للتــدريب علــى تــصميم واســتخدام بطاقــة   

 .األداء المتوازن

 (٢٠١١) Humphreys and Trotman دراسة  ٦-١-٢
حديـــد الـــشروط التـــي يجـــب توافرهـــا للتغلـــب علـــى تحيـــز تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى ت

ــة األداء المتـــوازن    ــاييس العامـــة عنـــد تقيـــيم األداء باســـتخدام بطاقـ ــذا . المقـ ولتحقيـــق هـ

الهدف، حدد الباحثان إثنين من الخصائص المميزة السـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن همـا         

تباط مقـاييس األداء بإسـتراتيجية   إر) ٢(توفير المعلومات االستراتيجية إلدارة المنظمة،     )١(

ثــم قــام الباحثــان بتنفيــذ تجــربتين لفحــص دور كــل مــن الخاصــيتين فــي إزالــة أو   . المنظمــة
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 مـــن الطـــالب المتميـــزين فـــي مرحلـــة  ٩٢الحـــد مـــن تحيـــز المقـــاييس العامـــة، وذلـــك علـــى   

تم وقــد أثبــت الباحثــان أنــه عنــدما يــ  .  فــي الجامعــات األســترالية (.M.B.A)الدراســات العليــا

وفــي نفــس الوقــت عــدم ربــط ) ١تــوافر الخاصــية (تقــديم المعلومــات االســتراتيجية للمــدراء

، فلـن يـتم التغلـب علـى     )٢عـدم تـوافر الخاصـة    (كل مقـاييس األداء باسـتراتيجية المنظمـة     

وفــي حالــة أن تكــون كــل مقــاييس األداء مرتبطــة باســتراتيجية    . تحيــز المقــاييس العامــة 

عــدم تــوافر  (مــع عــدم تــوفير معلومــات إســتراتيجية للمــدراء  ) ٢تــوافر الخاصــية (المنظمــة

أما إذا تم تقـديم المعلومـات   . ، فلن يتم التغلب على تحيز المقاييس العامة أيضا)١الخاصية  

وكانــت كــل المقــاييس مرتبطــة باســتراتيجية     ) ١تــوافر الخاصــية  (االســتراتيجية للمــدراء 

 .اييس العامة، فسوف ينتهي تحيز المق)٢توافر الخاصية (المنظمة

 (٢٠١١) Bol دراسة ٧-١-٢

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى فحـــص األثـــر علـــى األداء بـــسبب التحيـــز عنـــد تقيـــيم أداء   

وقــد ركــزت الدراســة علــى شــكلين هــامين للتحيــز عنــد تقيــيم األداء همــا التحيــز  . المــدراء

ارة عن والتحيز المركزي عب. Leniency bias والتحيز التساهلي Centrality biasالمركزي 

 التبــاين فــي األداء   الميــل إلــى ضــغط درجــات تقيــيم األداء ليكــون التبــاين بينهــا أقــل مــن     

وقـد أظهـرت   . بينما التحيز التساهلي هو الميل إلى تـضخيم درجـات تقيـيم األداء            . الحقيقي

ــيم        ــدما يكــون تقي ــائج أن المــدراء يــستجيبون لحــوافزهم ومــصالحهم الشخــصية عن النت

اصــة وجــدت الدراســة أن تكــاليف جمــع المعلومــات والعالقــات      بــصفة خ. األداء شخــصي

وقـد دلـت   . القوية بين المدير والموظف تؤثر إيجابا على التحيز المركزي والتحيـز التـساهلي            

النتــائج أيــضا أن التحيــز عنــد تقيــيم األداء يــؤثر لــيس فقــط علــى تقيــيم األداء الحــالي ولكــن  

 دلــت النتــائج أن التحيــز عنــد تقيــيم أداء  وقــد. أيــضا علــى حــوافز المــوظفين فــي المــستقبل  

وعلى الرغم .  Compensation contractingالمدراء ليس بالضرورة مؤذيا لعقود المكافآت

من أن التحيز المركزي يؤثر سلبا على تحسين األداء، فلـم تجـد الدراسـة دلـيال علـى وجـود        

 .   عالقة سالبة بين التحيز التساهلي واألداء
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الدراسـات الـسابقة ركـزت علـى تحيـز المقـاييس العامـة وقـدمت                ويالحظ أن معظم    

أسبابا لعدم قدرة المدير على استخدام المقاييس الخاصة تتلخص في نقـص المعرفـة، أو          

عدم توفير معلومات استراتيجية للمدير، أو عدم اتاحة الفرصـة للمـدير فـي االشـتراك فـي        

 شـكلين للتحيـز همـا التحيـز      (٢٠١١) Bol بينمـا قـدمت دراسـة   . تطوير بطاقة األداء المتوازن

تكـــاليف جمـــع (المركـــزي والتحيـــز التـــساهلي، وقـــدمت إلـــى جانـــب األســـباب االقتـــصادية  

. أسبابا سلوكية للتحيز وهي العالقـات الشخـصية بـين المـدراء ومرءوسـيهم            ) المعلومات

ــز، حيـــث وجـــدت دراســـة      وقـــدمت دراســـات أخـــرى طـــرق أو مـــداخل للتغلـــب علـــى التحيـ

Humphreys and Trotman (٢٠١١) أن ربط كل المقاييس باستراتيجية المنظمة مع توفير 

 Libby معلومات استراتيجية يقلل أو يقضي على تحيز المقاييس العامة، ووجدت دراسة

et al. (٢٠٠٤)أو طلــب خــدمات التحقــق مــن / أن تبريــر المــدير لتقييمــه ألداء المرءوســين و

األداء يقلـل مـن التحيـز عنـد اسـتخدام بطاقـة             طرف ثالث مستقل بـشأن جـودة مقـاييس          

لكن لم تتعرض الدراسـات الـسابقة إلـى الخلفيـة اإلداريـة             . األداء المتوازن في تقييم األداء    

أو المهنية للمدراء القائمين بـالتقييم والتـي تـؤثر حتمـا فـي القـدرات المعرفيـة والتفـضيالت               

له عنـد تقيـيم األداء باسـتخدام        الشخصية لهم، والتي تحـدد بـدورها وجـود التحيـز وأشـكا            

 . بطاقة األداء المتوازن

وفي حدود إطالع الباحث على االبحاث الواردة في الدوريات العلميـة العربيـة، لـم يجـد               

ــة هــذه النقطــة فــي          ــوازن رغــم أهمي ــد تطبيــق بطاقــة األداء المت ــز عن ــاول التحي دراســة تتن

لــذلك . تــي تــشجع الميــل للتحيــز  المجتمعــات العربيــة بــسبب ســيادة العــادات والتقاليــد ال   

يحــاول هــذا البحــث دراســة أثــر اخــتالف الخلفيــة اإلداريــة والمهنيــة ألعــضاء فريــق اإلدارة      

 .العليا على التحيز عند استخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري االقسام
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 أنواعه وأسبابه:  التحيز عند تقييم األداء٢-٢
 (٢٠١١) Humphreys and Trotman ;(٢٠١١) Bol ;٢٠٠٥ Moersتشير األدبيـات المعاصـرة   

إلى وجود ثالثة أنواع لتحيز اإلدارة العليا عند استخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم أداء                 

 :مديري االقسام وهي

 والــذي يحــدث عنــدما تعطــي  Common measure bias تحيــز المقــاييس العامــة) ١ (

ــسبية كبيـــ  ــا أوزان نـ ــفرية    اإلدارة العليـ ــغيرة أو صـ ــسبية صـ ــة وأوزان نـ ــاييس العامـ رة للمقـ

وغالبـا مـا تكـون المقـاييس العامـة ماليـة       . (٢٠٠٥ Dilla and Steinbart) للمقـاييس الخاصـة  

تتعلق باألداء الماضي، بينما تكون المقاييس الخاصة تـشغيلية اسـتراتيجية تتعلـق بـاألداء               

يــز المقــاييس العامــة إلــى إهــدار ويــؤدي تح. (١٩٩٦ Kaplan and Norton) فــي المــستقبل

أهـداف ومبــررات اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن، حيــث يتجاهــل مــديري األقــسام األداء  

االستراتيجي ويركزون على األداء المالي لما له مـن تـأثير كبيـر عنـد تقيـيم أداء أقـسامهم               

 Dilla and Steinbart ;٢٠٠٠ Lipe and Salterio)وتـدل نتـائج الدراسـات   . في األجـل القـصير  

٢٠٠٥; Humphreys and Trotman أن المـدراء يركـزون معظـم جهـودهم لتحـسين       (٢٠١١ 

األداء فــــي األنــــشطة المرتبطــــة بالمقــــاييس العامــــة علــــى حــــساب األنــــشطة المرتبطــــة   

ــتراتيجية      ــية السـ ــرة تعكـــس األشـــكال األساسـ ــإذا كانـــت األخيـ ــة، فـ ــاييس الخاصـ بالمقـ

ــوازن هــذا رب    ــوازن     المنظمــة، فــإن عــدم الت مــا يــضعف فاعليــة اســتخدام بطاقــة األداء المت

 .كأداة إدارة استراتيجية ويحد من استخدامها كأداة لقياس وتقييم األداء أيضا

 وهو اتجاه اإلدارة العليا إلعطاء درجـات تقيـيم    Centrality bias التحيز المركزي) ٢ (

 (٢٠١١ Bol) ري األقساممتقاربة لمديري األقسام بحيث يكون الفارق بسيط بين أداء مدي

 إلى أن معظم المنظمات تتجه لربط األداء المقـاس  (٢٠٠٣ .Ittner et al)وتشير الدراسات . 

ومــن المفتــرض أن العالقــة بــين   . باســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن بــالحوافز والمكافــآت  

. مـن الـدخل   األداء والدخل عالقة طردية ، ومن ثم فإن المزيد مـن األداء يتـرجم إلـى المزيـد                   

وفــي حالــة التحيــز المركــزي ال تتحقــق هــذه العالقــة النــسبية بــشكل كامــل، حيــث يبــذل     
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مديري األقسام ذو األداء العالي مجهود أكبر ويحصلون على حافز أقل، ولذلك يقللون من       

كمـا يجعـل التحيـز المركـزي مـديري األقـسام ذو األداء              . أدائهم لشعورهم بعـدم العدالـة     

ين بزيادة أدائهم ألنهم يدركون أن بـذل المزيـد مـن الجهـد لـن يكـون                  المنخفض غير عابئ  

 Colquitt)له مردود يذكر على دخولهم، لحصولهم على حوافز أعلى من مـستوى أدائهـم  

et al. ٢٠٠١; Cichello et al. ٢٠٠٩) . 

 هــو اتجــاه اإلدارة العليــا إلعطــاء درجــات تقيــيم Leniency biasالتحيــز التــساهلي ) ٣(

وهـذا قـد يبعـث الرضـا فـي نفـوس       .  (٢٠١١ Bol)  األداء الحقيقـي لمـديري األقـسام   أعلـى مـن  

ــا        ــر ممــ ــى أكثــ ــصلون علــ ــأنهم يحــ ــشعورهم بــ ــنخفض لــ ــسام ذو األداء المــ ــديري األقــ مــ

يستحقون، لكن ذلك قد ال يؤثر ايجابا على أدائهم ألنهم يدركون أن بذل مجهـود إضـافي         

مـديري األقـسام ذو األداء العـالي بـالظلم          بينمـا قـد يـشعر       . لن يضيف شيئا يذكر لـدخولهم     

لحصول مديري األقسام الذين ال يبذلون مجهود يذكر علـى درجـات أداء عاليـة، األمـر الـذي                   

 Colquitt et)قد يدفعهم لعدم بذل المزيد من العمل لتساوي الذي يعمل مع الذي ال يعمل 

al. ٢٠٠١; Cichello et al. ان نوعه يؤثر سلبا على األداءوالخالصة أن التحيز أيا ك. (٢٠٠٩. 
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مثال على أن التحيز بأنواعـه الثالثـة يمكـن أن يكـون موجـودا               ) ١(ويوضح الجدول رقم    

حيـث نفتـرض فـي الجـدول أن     . ند تقييم األداء في ظـل اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن         ع

 للمقاييس العامة المالية موزعة على ثالثة مقـاييس  %٧٥اإلدارة العليا أعطت وزن نسبي      

، ونـصيب الـسهم مـن الـربح     %٢٠، والعائـد علـى رأس المـال    %٣٠هي العائد على المبيعات     

 للمقـاييس غيـر الماليـة الخاصـة موزعـة           %٢٥ة العليـا أعطـت      كما نفتـرض أن اإلدار    . %٢٥

، ونــسبة  %٥، نــسبة رفــض الطلبيــات   %١٠علــى ثالثــة مقــاييس أيــضا وهــي رضــا العميــل       

وهنا نالحظ تحيز المقاييس العامـة حيـث أعطـت اإلدارة العليـا      . %١٠المقترحات الجديدة   

كمــا . للمقــاييس الخاصــةوزن نــسبي للمقــاييس العامــة يعــادل ثالثــة مــرات الــوزن النــسبي   

ــز المركــزي (نالحــظ أن درجــات تقيــيم األقــسام الثالثــة أ ، ب ، جـــ جــاءت متقاربــة       ) التحي

كمـا نالحـظ أن   ). التحيـز التـساهلي  (وجاءت قريبة من النهايـة العظمـى لكـل مقيـاس أداء             

الحكم الشخصي لإلدارة العليا هو األسـاس فـي تحديـد األوزان النـسبية ودرجـات التقيـيم                

واردة في الجدول، وهـذا يتـيح مـساحة كبيـرة لتحيـز اإلدارة العليـا عنـد اسـتخدام بطاقـة                    ال

 إلـى  (٢٠١١٬١٥٥١) Bolوقـد أشـارت دراسـة    . (٢٠٠٣ .Ittner et al) األداء المتـوازن لتقيـيم األداء   

ــصي         ــصر الشخـ ــستند للعنـ ــذي يـ ــيم األداء الـ ــحت أن تقيـ ــي أوضـ ــات التـ ــن الدراسـ ــد مـ العديـ

Subjective performance evaluation       يكـون عرضـة للخطـأ العـشوائي والتحيـز المنهجـي 

وقـد  . والتحيز بسبب الجنس والعرق والدين وغيرهـا مـن الـصفات الشخـصية للمرءوسـين              

 أن درجــات تقيــيم األداء علــى أســاس شخــصي تكــون فــي المتوســط (٢٠٠٥) Moersوجــد 

 .ء على أساس موضوعيعالية وقريبة من متوسط األداء بالمقارنة بدرجات تقييم األدا

يوجد نظريتان في أدبيـات المحاسـبة تفـسران أسـباب التحيـز عنـد اسـتخدام بطاقـة                   

 .Ittner et al) األداء المتـوازن لتقيـيم األداء همـا النظريـة االقتـصادية والنظريـة الـسلوكية       

 (٢٠١١ Bol)تركــز النظريــة االقتــصادية علــى قــدرة المــدير علــى إجــراء التقيــيم بدقــة    . (٢٠٠٣

 :حيث تفترض أن سبب التحيز قد يرجع إلى

 (٢٠٠٥ Dilla and Steinbart)عدم توافر القدرات المعرفية لدى فريق اإلدارة العليا )١ (
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 Lipe and)وصعوبة المقارنة والتقييم عند استخدام المقاييس الخاصـة بكـل قـسم   

Salterio ٢٠٠٠; Libby et al. رة تـدريب  ، ومـن ثـم نـادت بعـض الدراسـات إلـى ضـرو       (٢٠٠٤

 أو مطالبـة اإلدارة العليـا بتقـديم    (١٩٩٤  Woehr and Huffcutt)وتأهيـل فريـق اإلدارة العليـا    

تبرير بشأن تقييم أداء مديري األقسام وهذا سيجعلهم يبذلون المزيد من الجهد إلدخـال              

  أن(٢٠٠٠) .Bernardin et alوقـد وجـد   . (٢٠٠٤ .Libby et al) المقاييس الخاصـة فـي التقيـيم   

عدم قدرة المدراء على تبرير درجات التقييم المعطاه للمرءوسين، مصدر أساسـي لعـدم              

 .دقة التقييم

نقص المعلومات المطلوبة لتقييم األداء خاصة المعلومـات االسـتراتيجية أو عـدم        ) ٢(

 Humphreys and Trotman ربط جميـع المقـاييس باسـتراتيجية المنظمـة أو االثنـين معـا      

 المشاركة في تطوير بطاقة األداء المتوازن الخاصة باألقـسام ممـا يجعـل    عدم) ٣.( (٢٠١١)

فريق اإلدارة العليا يتجاهل المقاييس الخاصة بكـل قـسم ويركـز علـى المقـاييس العامـة                   

ومـن ثـم   . (٢٠٠٠ Lipe and Salterio) نظرا للسهولة النسبية فـي تـشغيل معلوماتهـا ذهنيـا    

 . يحدث التحيز

ية علــى الحــوافز الشخــصية التــي تــؤثر علــى ســلوك القــائم     وتركــز النظريــة الــسلوك 

ــيرا لحـــوافزه وتفـــضيالته      ــا قـــد يكـــون أسـ ــالتقييم، حيـــث تفتـــرض أن فريـــق اإلدارة العليـ بـ

 Bol)الشخــصية خاصــة مــع وجــود مــساحة كبيــرة للحكــم الشخــصي عنــد تقيــيم األداء 

 .وبناء عليه. (٢٠١١

م حــوافزه الشخــصية حتــى فــي حالــة  قــد يتحيــز فريــق اإلدارة العليــا باتجــاه تعظــي  ) ١ (

حيـث يـتم اعطـاء أوزان نـسبية كبيـرة لمقـاييس األداء              . استخدام بطاقـة األداء المتـوازن     

التي تعظم مصالحة وتدنية أوزان مقاييس األداء األخرى، بل وتغيير هـذه األوزان مـن فتـرة                 

 .(٢٠٠٣ .Ittner et al) إلى أخرى جريا وراء المصالح الشخصية 

 ;٢٠٠١ Reck ;٢٠٠١ Yim)فقـد وجـدت الدراسـات    . فـي جـودة مقيـاس األداء   الـشك  ) ٢(

Libby et al. أن السبب فـي عـزوف اإلدارة العليـا عـن اسـتخدام المقـاييس الخاصـة        (٢٠٠٤ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٣١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 أو ضـــعف  Unreliableفـــي تقيـــيم أداء مـــديري االقـــسام، قـــد يرجـــع إلـــى عـــدم معوليتهـــا 

لطرق لتحسين معوليـة أو جـودة مقـاييس     أن أحد ا(٢٠٠٤) .Libby et alوقد وجد . جودتها

ــوازن هــو طلــب خــدمات التحقــق مــن طــرف ثالــث         Third- partyأداء بطاقــة األداء المت

assurance                    للتدليل علـى معوليـة ومالءمـة مقـاييس أداء بطاقـة األداء المتـوازن، ومـن شـأن 

تقيــيم أداء ذلــك أن يزيــد مــن احتمــاالت اعتمــاد اإلدارة العليــا علــى المقــاييس الخاصــة عنــد 

 .مديري األقسام 

ــا قــد يتحمــل عــبء نفــسي كبيــر عنــد تقيــيم األداء بــسبب      ) ٣( أن فريــق اإلدارة العلي

العالقــات الشخــصية مــع رؤســاء األقــسام أو التكــاليف الشخــصية التــي قــد تــصل إلــى حــد    

 Napierوقـد وجـد   .  واإليـذاء النفـسي والبـدني   (١٩٩٣ .Villanova et al)المواجهة والتظـاهر  

and Latham (١٩٨٦)  أن المــدراء الــذين يعملــون علــى إجــراء تقيــيم دقيــق لــألداء يخربــون 

لــذلك قــد يتحيــز فريــق اإلدارة العليــا لــصالح  . عالقــاتهم مــع المرءوســين  ويتعرضــون للنقــد 

المحافظـــة علـــى العالقـــات الشخـــصية ولتجنـــب أو تقليـــل التكـــاليف الشخـــصية التـــي قـــد    

 .(٢٠٠٤ Levy and Williams ;١٩٩٤ Harris) يتعرضون لها

 فروض الدراسة:  الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا  والميل للتحيز٣-٢
. قــد يغلــب علــى تكــوين فريــق اإلدارة العليــا األعــضاء اإلداريــين أو األعــضاء المهنيــين    

عمـال  واألعضاء اإلداريين هم الذين نالوا علومهم في مجال اإلدارة مثل االقتـصاد وإدارة األ     

والمحاسبة والقانون ويقومون بإدارة منظمـات تعمـل فـي غيـر تخصـصهم مثـل الـصحة أو                   

ومـن خـالل الخبـرة      . التعليم أو األمـن أو النقـل والمواصـالت أو االسـكان والمرافـق وغيرهـا               

في العمل في هذه المنظمـات يكتـسب األعـضاء اإلداريـين المعرفـة العامـة بطبيعـة عمـل                    

. ة دون الـــدخول فـــي تفاصـــيل العمليـــات الفنيـــة والتـــشغيلية  هـــذه المنظمـــات بـــصفة عامـــ 

واألعــضاء المهنيــين هــم الــذين نــالوا علــومهم فــي المجــال الــذي يعملــون فيــه مثــل دارس      

 دارس هندسـة الكهربـاء الـذي     الطب الذي يعمل ضـمن فريـق اإلدارة العليـا لمستـشفى أو    

ــد وتوزيــع الكه      ــا فــي شــركة تولي ــاء وغيرهــا يعمــل ضــمن فريــق اإلدارة العلي وبطبيعــة . رب
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التخصص المهني يكون األعضاء المهنيين ملمين بتفاصـيل العمليـات الفنيـة والتـشغيلية،             

ومــن خــالل الخبــرة اإلداريــة فــي العمــل يكتــسب األعــضاء المهنيــين المعرفــة العامــة فــي      

 .المحاسبية واإلدارة بدون الدخول في التفاصيل الفنية

لـــى التخصـــصات البعيـــدة عـــن بعـــضها ليظهـــر   وفـــي الفقـــرة الـــسابقة تـــم التركيـــز ع 

ولكن في بعض المنظمات قد يكـون هنـاك   . المقصود بالخلفية اإلدارية والمهنية بسهولة   

لبس أو غمـوض فـي التفرقـة بـين الخلفيـة اإلداريـة والمهنيـة مثـال علـى ذلـك البنـوك، فـإذا                          

تـه مهنيـة أمـا      كانت مؤهالت مدير البنك في مجال العلوم المصرفية والتمويل تكون خلفي          

 تكـون خلفيتـه   Business administrationإذا كانت مؤهالته في إدارة األعمال بصفة عامة 

ومثال آخر على ذلك شركات التأمين، فإذا كانت مؤهالت مدير شركة التأمين في             . إدارية

مجـــال التـــأمين والمخـــاطر تكـــون خلفيتـــه مهنيـــة أمـــا إذا كانـــت خلفيتـــه فـــي مجـــال إدارة  

 .فة عامة تكون خلفيته إداريةاألعمال بص

 أن التعلـــيم والخبـــرة  Upper echelon perspectiveوتعتبـــر نظريـــة القيـــادة العليـــا

الوظيفية تعتبر متغيرات أساسية لتكوين البنـاء النفـسي الـذي يحـدد الطريقـة التـي يـدرك              

 اتيــةبهــا فريــق اإلدارة العليــا العــالم ويحــدد أيــضا طريقــة التعامــل مــع المالحظــات المعلوم   

(Carpenter et al. ٢٠٠٤; Naranjo-Gil and Hartmann ٢٠٠٦ ) . ولهــذا الــسبب يوضــح

التعليم والخبرة لماذا بعض فرق اإلدارة العليا يكونـوا أكثـر إلمامـا أو أكثـر معرفـة بـبعض                    

ــا        ــاألخرين، ولمــاذا تفــسر وتــستخدم فــرق اإلدارة العلي ــة ب التــصرفات أو القــرارات بالمقارن

 . (١٩٩٢ Michel Hambrick )بشكل مختلفنفس المعلومات 

والمزيــد مــن التعلــيم والخبــرة فــي مجــال العمــل يجعــل فــرق اإلدارة العليــا أكثــر تــأثرا    

بخلفيتهم اإلدارية أو المهنية أثناء إدارتهم للمنظمة، ففرق اإلدارة العليا التـي تتكـون مـن                 

عرفة بالعمليـات األساسـة   أعضاء لديهم التعليم والخبرة المهنية يكونوا أكثر اهتماما وم   

للمنظمـــة ولـــديهم المهـــارات والميـــول لإلنخـــراط فـــي االنـــشطة التـــشغيلية األساســـية        

وعلـى العكـس فـإن فـرق اإلدارة العليـا التـي يطغـى عليهـا         . (١٩٩٣ .Henke et al)للمنظمـة 
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الخلفيــة اإلداريــة تتميــز بمعرفتهــا للمنظمــة بــصفة عامــة ولــإلدارة الماليــة بــدال مــن تفاصــيل   

 علــى ســبيل المثــال، وجــد  (١٩٨٧ Benveniste)عمليــات التــشغيلية الفنيــة فــي المنظمــة    ال

Kurunmaki (٢٠٠٤)  أن التعليم الطبي يجعل المدراء يميلون للتركيز على العناية بالمرضـى 

 أن (١٩٩٦) Finkelstein and Hambrickوبـدال مـن ذلـك وجـدا     . وتحـسين الخدمـة الـصحية   

عمــــال يجعــــل المــــدراء يميلــــون لإلهتمــــام بــــالنظرة الكليــــة  التعلــــيم فــــي مجــــال إدارة األ

 .والقواسم المشتركة واإلجراءات واللوائح عبر المنظمة

ويميـــل أعـــضاء فريـــق اإلدارة العليـــا المكـــون مـــن مهنيـــين إلـــى التعـــارف والتـــآلف مـــع 

المهنيين في المستويات التشغيلية في المنظمة، ويقدمون لهـم النـصح والمـشورة الفنيـة         

كمـا أن فريـق اإلدارة   .  (٢٠٠٦ Naranjo-Gil and Hartmann) ثون معـا نفـس اللغـة   ويتحـد 

العليا المكون من مهنيين يكون لديه فهم أكبر لعمليات االنتاج ومن ثم يميل إلـى تقـديم        

المزيد من االستقالل والمشاركة للزمالء المهنيين عند المستويات الدنيا لتحقيـق أهـداف    

 .(١٩٩١ .Bacharach et al)العمل

 ;٢٠٠٤ .Carpenter et al ;١٩٩١ Bacharach et al)وهنـاك اعتـراف فـي أدبيـات اإلدارة     

Naranjo-Gil and Hartmann باالختالفـات الـسلوكية بـين المـدراء ذو الخلفيـة          (٢٠٠٦ 

ــة       ــوة تنبؤيـــة فـــي حالـ ــا قـ ــذه االختالفـــات لهـ ــدراء ذو الخلفيـــة المهنيـــة وأن هـ اإلداريـــة والمـ

اريــة، حيــث أشــارت الدراســات إلــى أن المــدراء ذو الخلفيــة اإلداريــة يكــون      المحاســبة اإلد

لديهم تفضيل عـالي لـنظم الرقابـة الرسـمية واإلبتكـارات اإلداريـة ألنهـم أكثـر قـدرة علـى                      

 أن (١٩٨٧)Armstrongوقـــد وجـــد . إدراك مزاياهـــا بالمقارنـــة بالمـــدراء ذو الخلفيـــة المهنيـــة

تمويـل والمحاسـبة يميلـون للرقابـة التفـصيلية علـى نتـائج              المدراء ذو التعليم والخبرة فـي ال      

 أن فريـق اإلدارة المهنـي يميـل إلـى     (١٩٩١) Bacharach et alاالنشطة والعمليات، بينما وجد 

إعطــاء اهتمــام أكبــر للمعلومــات التــي تــدعم فاعليــة المنظمــة فــي تنفيــذ أعمالهــا وتوزيــع    

عطـي فريـق اإلدارة المهنـي اهتمامـا أقـل          ومـن ثـم قـد ي      . مواردها وفقـا لحاجـة تـدفق االنتـاج        
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لدور نظم المحاسبة اإلدارية في تقييم األداء الذي يأخذ شكل الرقابة من أعلى إلى أسفل   

 .لتحقيق األهداف ألنهم يعتمدون أكثر على الرقابة الذاتية للمرءوسين

علـــى إن التفرقـــة بـــين التوجهـــات المهنيـــة واإلداريـــة لفريـــق اإلدارة العليـــا يـــؤثر أيـــضا   

الدرجة التي سوف يستخدمون بها نظم المحاسبة اإلدارية كمصدر للمعلومات المالية أو            

ــة ــبة اإلداريـــة تـــوفر فـــي األســـاس نفـــس     . غيـــر الماليـ وعلـــى الـــرغم مـــن أن نظـــم المحاسـ

المعلومــات لفــرق اإلدارة العليــا ولكــل فــرد فيهــا، فــإن كيفيــة اســتخدام هــذه المعلومــات    

لفريق اإلدارة العليا والـذي يتحـدد بـدوره بالمعرفـة العلميـة             يتحدد وفقا للتفضيل الشخصي     

 .(٢٠٠٦ Naranjo-Gil and Hartmann) والخبرة العملية 

وتلعــب الخلفيــة اإلداريــة أو المهنيــة دورا رئيــسا فــي كيفيــة تطبيــق واالســتفادة مــن       

 حيـث يميـل فريـق اإلدارة المكـون مـن إداريـين            . معلومات نظم قياس األداء االسـتراتيجي     

الســتخدام هــذه الــنظم ألغــراض الرقابــة المحاســبية والتــي تحتــاج إلــى معرفــة ومعلومــات   

قليلة عن العمليات األساسية للمنظمـة، والتركيـز علـى قيـاس األداء وفـق أهـداف محـددة                   

، ومن ثم يكون فريـق اإلدارة العليـا المكـون مـن     (١٩٩٠ Baysinger and Hoskisson)مقدما

ستخدام المعلومات المالية أكثر مـن المعلومـات غيـر الماليـة ألن     إداريين أكثر ثقة وميال ال   

المعلومات المالية ترتبط بالنظرة العامة واإلدارية للمنظمة، لذلك يركز فريق اإلدارة العليا            

، وبنـاء عليـه   (٢٠٠٤ Abernethy and Vagnoni) المكون من إداريين على المقاييس المالية 

. الخلفية اإلدارية يكونوا أكثر عرضة لتحيز المقـاييس العامـة         يعتقد الباحث أن المدراء ذو      

 Lipe)وهذا يتسق مع نتـائج الدراسـات التـي أجريـت علـى طـالب ماجـستير إدارة األعمـال         

and Salterio ٢٠٠٠; Banker et al. ٢٠٠٤; Libby and Salterio حيـث وجـد أن هـؤالء    (٢٠٠٤ 

قـد الباحـث أن هـذا ربمـا يرجـع لخلفيـتهم         ويعت. الطالب يتحيزون لـصالح المقـاييس العامـة       

وبحكم الخلفيـات اإلداريـة أيـضا يقـل إنخـراط فريـق اإلدارة العليـا مـع            . اإلدارية في التعليم  

كمـا أن  . مدراء االقسام التشغيلية وتكون عالقاتهم في الغالب في حـدود العمـل اإلداري       

 علــى تبريــر درجــات عــدم اســتخدام معلومــات عــن األداء غيــر المــالي يــضعف قــدرة المــدير
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ومن ثم يعتقـد الباحـث أن فريـق اإلدارة العليـا المكـون مـن إداريـين قـد         . (٢٠١١ Bol)التقييم 

 .يقع في التحيز المركزي أو التساهلي بسبب دواعي اقتصادية أكثر منها سلوكية

 ويميـــل فريـــق اإلدارة العليـــا المكـــون مـــن مهنيـــين الســـتخدام نظـــم قيـــاس األداء        

غراض الرقابة الذاتية والحوار والمناقـشة بغـرض االبتكـار، لـذلك يركـزون             االستراتيجي أل 

 Jones andوقـد وجـدا   . (٢٠٠٤ Abernethy and Vagnoni)علـى المعلومـات غيـر الماليـة     

Dewing (١٩٩٧)  أن مدراء العناية الصحية المهنيين يقاومون االستخدام الطاغي للرقابـات 

ليـــة ألنهـــا تتفـــق مـــع اهتمـــامهم وتركيـــزهم علـــى الماليـــة ويفـــضلون المعلومـــات غيـــر الما

ومـن ثـم يعتقـد الباحـث أن فريـق اإلدارة العليـا             . العمليات التـشغيلية والفنيـة فـي المنظمـة        

كما يشترك فريق اإلدارة . المكون من مهنيين يكون أقل عرضة لتحيز المقاييس العامة      

. لتقديم خدمة أو منتج أفضلالعليا عن قرب مع المدراء التشغيليين في التطوير واالبتكار 

ومـن ثـم تتطـور عالقـات العمـل لتـصبح عالقـات شخـصية خاصـة فـي ظـل ثقافـة المجتمــع             

الذي نعيش فيه، لذلك يعتقد الباحـث أن فريـق اإلدارة العليـا المكـون مـن مهنيـين قـد يقـع                 

 . في التحيز المركزي أو التساهلي ألسباب سلوكية أكثر منها اقتصادية

 :ق يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التاليوبناء على ما سب
فريــق اإلدارة العليــا الــذي يغلــب عليــه أعــضاء ذو خلفيــة إداريــة يميــل الســتخدام     -١

عنــــد ) التــــشغيلية(أكثــــر مــــن المقــــاييس الخاصــــة ) الماليــــة(المقــــاييس العامــــة

أي توجــد عالقــة موجبــة . اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن لتقيــيم أداء األقــسام

 .لخلفية اإلدارية لفريق اإلدارة العليا وتحيز المقاييس العامةبين ا

فريــق اإلدارة العليــا الــذي يغلــب عليــه أعــضاء ذو خلفيــة مهنيــة يميــل الســتخدام    -٢

عنــــد )الماليــــة(أكثــــر مــــن المقــــاييس العامــــة ) التــــشغيلية(المقــــاييس الخاصــــة 

قــة ســالبة أي توجــد عال. اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن لتقيــيم أداء األقــسام  

 .بين الخلفية المهنية لفريق اإلدارة العليا وتحيز المقاييس العامة
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ــز        -٣ ــل للتحيـ ــة يميـ ــة إداريـ ــضاء ذو خلفيـ ــه أعـ ــذي يغلـــب عليـ ــا الـ فريـــق اإلدارة العليـ

 المركزي والتحيز التساهلى في الغالب ألسباب اقتصادية

ــة يميـــل ل     -٤ ــه أعـــضاء ذو خلفيـــة مهنيـ ــذي يغلـــب عليـ ــا الـ ــز فريـــق اإلدارة العليـ لتحيـ

 .المركزي والتحيز التساهلى في الغالب ألسباب سلوكية

 : طريقة البحث-٣
  أدة البحث١-٣

لجمـع البيانـات الخاصـة بمتغيـرات        ) أنظر ملحق البحـث أ    (تم تصميم قائمة استقصاء     

 :وبناء على فروض الدراسة يوجد لدينا خمسة متغيرات أساسية هي. الدراسة

وهذا المتغير ينقسم إلـى اثنـين مـن    : فريق اإلدارة العليا  الخلفية اإلدارية والمهنية ل   -١

 ADMINSTRATIVE) الخلفيـة اإلداريـة لفريـق اإلدارة العليـا    ١-١:المتغيرات الفرعية همـا 

TMT) ،الخلفية المهنية لفريق اإلدارة العليـا ٢-١ (PROFESSIONAL TMT) .   وتـم قيـاس

 حيث عرض علـى المـستجوب اختيـار    مقياس العدد،) أ: (هذين المتغيرين على النحو التالي    

. %١٠٠واحدة من احد عشر احتماال لتكوين فريق اإلدارة العليا يكون مجموع كـل منهـا         

 من أعضاء فريق اإلدارة العليا %٩٠(على سبيل المثال، قد يختار المستجوب الخيار التالي       

ة وقــد تــم إعطــاء المــستجوب شــرح واف عــن مفهــوم الخلفيــ        ).  مهنيــين %١٠إداريــين، 

مقيــاس التعلــيم، حيــث عــرض علــى   ) ب. (المهنيــة والخلفيــة اإلداريــة لفريــق اإلدارة العليــا  

المــــستجوب تحديــــد نــــسبة اإلداريــــين ضــــمن فريــــق اإلدارة العليــــا الــــذين لهــــم مــــؤهالت 

مقيــاس الخبـرة، حيــث  ) جــ . (وكـذلك الحـال بالنــسبة للمهنيـين   ) بكـالوريوس فــأكثر (عليـا 

إلداريين ضمن فريق اإلدارة العليـا الـذين لهـم خبـرة            عرض على المستجوب تحديد نسبة ا     

ثـم يـتم تـرجيح مقيـاس العـدد      . أكثر من خمس سنوات وكذلك الحال بالنسبة للمهنيين 

بمقياس التعليم ومقياس الخبرة لتحديد مؤشر الخلفية اإلداريـة أو المهنيـة لفريـق اإلدارة       

 .جـ × ب × العليا، وذلك بضرب أ 

 :ا المتغير ينقسم إلى إثنين من المتغيرات الفرعية هماوهذ:  مقاييس األداء-٢



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٣٧

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

، (COMMON MEASURES) المقــاييس العامــة المــستخدمة فــي قيــاس األداء  ١-٢

وتــم . (UNIQUE MEASURES) المقــاييس الخاصــة المــستخدمة فــي قيــاس األداء  ٢-٢

قياس هذين المتغيرين على مقياس من مائة درجة، حيث عرض على المـستجوب اختيـار      

واحــدة مــن احــد عــشر احتمــاال لمكونــات مقــاييس األداء المــستخدمة فــي قيــاس األداء        

علــى ســبيل المثــال، قــد يختــار المــستجوب الخيــار التــالي . %١٠٠يكــون مجمــوع كــل منهــا 

وقـد تـم إعطـاء المـستجوب شـرح واف      ).  مقاييس خاصة% مقاييس عامة وصفر   %١٠٠(

وتــم االســتعانة فــي التحليــل . الخاصــةعــن مفهــوم المقــاييس العامــة ومفهــوم المقــاييس 

 للداللـة علـى وجـود تحيـز     (COMMON MEASURES)اإلحـصائي ببيانـات المتغيـر الفرعـي    

 .المقاييس العامة

وتـم قيـاس هـذا المتغيـر باسـتخدام ثالثـة       : (CENTRAL BIAS) التحيز المركـزي -٣

لتـشتت   حيـث كلمـا قـل ا   ,تقـيس تـشتت درجـات تقيـيم األداء    ) متغيرات فرعيـة (عبارات  

الفــرق  " ١-٣: وجــاءت العبــارات علــى النحــو التــالي. زاد التحيــز المركــزي والعكــس صــحيح

بــين القيمــة المتوســطة لتقيــيم أداء مــديري األقــسام والفــروع وأصــغر قيمــة حــصل عليهــا  

 ".مدير قسم أو فرع 

الفرق بين القيمة المتوسطة لتقييم أداء مديري األقسام والفروع وأكبر قيمة         " ٢-٣ 

 ".صل عليها مدير قسم أو فرع ح

الفرق بين أعلى قيمة لتقييم أداء مديري األقـسام والفـروع وأقـل قيمـة حـصل                  " ٣-٣

وقد طلب من المستجوب ابداء رأيـه علـى مقيـاس ليكـرت مـن               ". عليها مدير قسم أو فرع    

 Reliabilityوقـد كـشف تحليـل المعوليـة     ). ١=صـغير جـدا    :  ٥=كبير جدا ( خمس درجات

Statistics  أن معامـل Cronbach’s Alpha  لهـذه المجموعـة مـن المتغيـرات،     %٧٨٬٩ يبلـغ 

 . ٠٬٧١ : ٠٬٤٥وأنها ترتبط ببعضها الـبعض بقـدر معقـول حيـث يتـراوح معامـل االرتـبط مـن                    

 .مما يدل على أن هناك اتساق داخلي بين المتغيرات الفرعية التي تمثل المتغير االساسي



 

 
٣٣٨

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

وتــم قيــاس هــذا المتغيــر بــالوقوف علــى : (LENIENCY BIAS) التحيــز التــساهلي-٤

ــدرجات تقيــيم أداء المرءوســين ، حيــث طلــب مــن المــستجوب بيــان        التوزيــع التكــراري ل

ضـعيف جـدا إلـى      ( التوزيع النسبي ألداء مدراء األقسام والفـروع مقـسم إلـى خمـس فئـات              

ممتـاز  (نهايـة حيث كلما زاد نسبة المدراء الحاصلين على تقييم قريـب مـن درجـة ال          ) ممتاز

فـإذا  . كلما كان هناك اعتقـاد بـأن الرؤسـاء يتـساهلون عنـد تقيـيم أداء مرءوسـيهم                 ) مثال

جيـد  "  حصلوا على تقـدير    %١و  " ممتاز"  من المرءوسين  حصلوا على تقدير        %٩٩فرض أن   

وتــم االســتعانة فــي التحليــل اإلحــصائي ببيانــات . دل ذلــك علــى وجــود تحيــز تــساهلي" جــدا

 .فقط للتدليل على وجود ودرجة التحيز التساهلي" ممتاز "المتغير الفرعي

 :تم تقسيم هذه األسباب إلى متغيرين على النحو التالي: أسباب التحيز-٥
 وتم قياس هذا المتغير (ECONOMIC REASONS) األسباب االقتصادية للتحيز١-٥

اء رأيـه   وطلب من المستجوب ابـد    ) أنظر ملحق البحث أ   (باستخدام ستة متغيرات فرعية     

موافـق  (في االسباب االقتـصادية التـي يعتقـد أنهـا وراء التحيـز وذلـك علـى مقيـاس ليكـرت               

ــر موافــق تمامــا   : ٥=تمامــا   أن Reliability Statisticsوقــد كــشف تحليــل المعوليــة   ) ١=غي

 لهـذه المجموعـة مـن المتغيـرات، وأنهـا تـرتبط       %٨٨٬٥ يبلـغ  Cronbach’s Alphaمعامـل  

مما يـدل علـى    . ٠٬٦٩ : ٠٬٣٧ معقول حيث يتراوح معامل االرتباط من        ببعضها البعض بقدر  

 . أن هناك اتساق داخلي بين المتغيرات الفرعية التي تمثل المتغير االساسي

وتــم قيــاس هــذا  . (BEHAVIORAL REASONS) األســباب الــسلوكية للتحيــز ٢-٥

ن المستجوب وطلب م) أنظر ملحق البحث أ(المتغير باستخدام خمسة متغيرات فرعية 

ابداء رأيه في االسباب السلوكية التي يعتقد أنها وراء التحيز وذلـك علـى مقيـاس ليكـرت                   

 Reliability Statisticsوقد كشف تحليـل المعوليـة   ) ١=غير موافق تماما : ٥=موافق تماما (

 لهذه المجموعة من المتغيرات، وأنهـا تـرتبط   %٨٢٬٦ يبلغ Cronbach’s Alphaأن معامل 

ممـا يـدل علـى     . ٠٬٦٠ : ٠٬٤٢ا البعض بقدر معقول حيث يتراوح معامـل االرتـبط مـن             ببعضه

 .أن هناك اتساق داخلي بين المتغيرات الفرعية التي تمثل المتغير االساسي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٣٩

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

وللتأكـــد مـــن وضـــوح وصـــدق قائمـــة االستقـــصاء تـــم عرضـــها علـــى بعـــض الـــزمالء            

بعة من مفردات مجتمـع الدراسـة     األكاديمين ألخذ أرائهم، كما تم توزيعها مبدئيا على أر        

لمعرفة ما إذا كان هناك غموض أو لبس في الصياغة أو فـي ترتيـب االسـئلة أو فـي طريقـة        

وتــم تجميــع ودراســة جميــع المالحظــات وادخــال التعــديالت       . قيــاس بعــض المتغيــرات  

 .الضرورية على قائمة االستقصاء بما يضمن وضوح وصدق محتوياتها

  مجتمع الدراسة ٢-٣
ــد مجتمــع الدراســة فــي كــل البنــوك    تــم   ٢١(وكــل شــركات التــأمين  )  بنــك٤٠(تحدي

العاملة في جمهورية مصر العربيـة باعتبـارهم المكـون األساسـي للقطـاع المـالي                ) شركة

كما أن البنوك وشركات التـأمين ذات أقـسام وفـروع           . الذي يعتبر قاطرة التنمية في البالد     

عمل باستمرار على قياس وتقيـيم أداء المـدراء         كثيرة، وتعمل في بيئة تنافسية تجعلها ت      

وفي الغالب تربط البنوك وشـركات التـأمين حـوافز ومكافـآت            . في كل األقسام والفروع   

المدراء باألداء، فإذا كان التقييم متحيـزا فـسوف يـؤدي إلـى أضـرار ماديـة ونفـسية لمـديري                     

الي فــي مــصر خاصــة وقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن القطــاع المــ . األقــسام والفــروع 

البنوك تطبق مفاهيم وفلسفة بطاقة األداء المتوازن وإن كانت تحت مـسميات مختلفـة              

 ).٢٠١١؛ محمد ٢٠١١صالح (

وقــد أمكــن الحــصول علــى عنــاوين المراكــز الرئيــسية للبنــوك وشــركات التــأمين مــن 

جـدول  ويوضـح ال   . http://www.eip.gov.eg: خالل الدخول على موقع بوابة معلومات مصر      

 مفـردة تقـع فـي    ٤٩التوزيع الجغرافي لمفردات مجتمع الدراسة، حيث يٌالحـظ أن        ) ٢(رقم  

 .  مفردة في الجيزة، ومفردة في االسكندرية١١القاهرة، 



 

 
٣٤٠

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

 التوزيع الجغرافي لمفردات مجتمع الدراسة) ٢(جدول رقم
توزيع المراكز 
 الرئسية

 اإلجمالي األسكندرية الجيزة القاهرة

 ٤٠ ----- ٣ ٣٧ البنوك
 ٢١ ١ ٨ ١٢ شركات التأمين
 ٦١ ١ ١١ ٤٩ اإلجمالي

وتــم تحديــد مــدراء المــوارد البــشرية بــالمراكز الرئــسية للبنــوك وشــركات التــأمين         
لإلجابــة عــن اســئلة قائمــة االستقــصاء باعتبــارهم الجهــة التــي تــؤول إليهــا كــل مــستندات 

ونظرا ألن معظـم مفـرادت   . داءومعلومات شئون العاملين خاصة المتعلقة منها بتقييم األ  
ــارة معظــم مفــردات          ــزة فقــد أمكــن للباحــث زي مجتمــع الدراســة تقــع فــي القــاهرة والجي

م، إلــى جانــب ٢٠١٢وقــد تمــت الزيــارات فــي الفتــرة مــن مــارس إلــى يونيــة   . مجتمــع الدراســة
ارســال نــسخ إلكترونيــة مــن قائمــة االستقــصاء علــى البريــد اإللكترونــي لمفــردات مجتمــع   

وقـــد أمكـــن . وتـــم اســـقاط المفـــردات التـــي ردت إلكترونيـــا مـــن برنـــامج الزيـــارة . الدراســـة
ويوضــح الجــدول .  قائمــة استقــصاء مجــاب عنهــا بطريقــة صــحيحة ٥٤الحــصول علــى عــدد 

ويالحــظ أن نــسب  . عــدد قــوائم االستقــصاء الموزعــة والمعــادة ونــسبة الــردود      ) ٣(رقــم 
 .االستجابة عالية بسبب الزيارات الميدانية

 عدد القوائم الموزعة والمعادة ونسبة الردود) ٣(رقم جدول 

 عدد القوائم الموزعة البيان
عدد القوائم المعادة 
 والصالحة للتحليل

 نسبة الردود

 % ٩٠٬٠٠ ٣٦ ٤٠ البنوك
 % ٨٥٬٧١ ١٨ ٢١ شركات التأمين
 % ٨٨٬٥٢ ٥٤ ٦١ اإلجمالي

البنــوك وشــركات  وقــد قــام الباحــث بتقــسيم بيانــات مجتمــع الدراســة وفقــا لفئتــي     
 علـى المتوسـطات التراكميـة لجميـع أسـئلة      Mann-Whitney Uوبتطبيـق اختبـار   . التأمين

قائمــة االستقــصاء لمعرفــة مــإذا كــان هنــاك فــروق إحــصائية معنويــة فــي الــرأي بــين ردود      
وقد وجد الباحـث عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين الفئتـين               . البنوك وردود شركات التأمين   

(P>٠٫٠٥)  تشابه الكبير بين أعمال البنوك وشركات التأمين ولكونهما ينتميـان إلـى             ربما لل



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٤١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

ومن ثم رأى الباحـث عـدم وجـود جـدوى تـذكر مـن االسـتمرار فـي                   . قطاع الخدمات المالية  
 .تحليل بيانات كل فئة على حدة والمقارنة بينهما

 : النتائج-٤
 : االحصاءات الوصفية١-٤

العظمـــي والمتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف القـــيم الـــدنيا و) ٤(يعـــرض الجـــدول رقـــم 
ويتضح من الجدول أن القـيم الـدنيا صـفرية لفـرق اإلدارة ذات        . المعياري لمتغيرات الدراسة  

 ، PROFESSIONAL TMT أو المهنيـة  ADMINISTRATIVE TMTالتوجهـات اإلداريـة   
كمـا  . معنى ذلك أن هناك فرق تتكون من إداريين فقـط وفـرق تتكـون مـن مهنيـين فقـط             

 يــشير إلــى وجــود التحيــز  CENTRAL BIAS ن صــغر قــيم االنحــراف المعيــاري للمتغيــر أ
كمـا أن كبـر قـيم المتوسـط         . المركزي عند تقييم األداء في شركات القطاع المالي فـي مـصر           

 واقترابها من القيمة العظمى مع صغر االنحراف المعياري يـشير  LENIENCY BIAS للمتغير
 . تقييم األداء في شركات القطاع المالي في مصرعند إلى وجود التحيز التساهلي

 االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة) ٤(جدول رقم 
Main variables N Min. Max. Mean Std. Deviation 

ADMINISTRATIVE TMT ٥٤ .٠٫١٦ ٠٫١٦ ٠٫٦٥ ٠٠ 

PROFESSIONAL TMT ٥٤ .٠٫١٦ ٠٫٢١ ٠٫٧٥ ٠٠ 

COMMON MEASURES ٥٤ ٢٣٫٥٨ ٤٨٫٥١ ٩٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ 

UNIQUE MEASURES ٥٤ ٢٣٫٥٨ ٥١٫٤٨ ٩٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ 

CENTRAL BIAS ٥٤ ٧٥. ٢٫٤٤ ٤٫٠٠ ١٫٠٠ 

LENIENCY BIAS ٥٤ ٣٫٣٧ ٩٤٫٠٥ ٩٩٫٠٠ ٨٥٫٠٠ 

ECONOMIC REASONS OF 
BIAS 

٥٤ ٠٫٩٥ ٢٫٧١ ٤٫٥٠ ١٫١٧ 

BEHAVIORAL REASONS 
OF BIAS 

٥٤ ٠٫٩٢ ٣٫١٦ ٤٫٤٠ ١٫٤٠ 

Valid N (list wise) ٥٤     
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أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
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 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

فــي مجتمــع الدراســة  ) %٥٩٬٣بنــسبة ( مفــردة ٣٢أن ) ٥(ويالحــظ مــن الجــدول رقــم   

 فأقـل مـن مجمـوع أعـضاء فريـق اإلدارة العليـا، بينمـا يمثلـون         %٤٠يشكل اإلداريـين فيهـا     

 ).%٤٠٬٧بنسبة ( مفردة ٢٢ فأكثر في تشكيل فريق اإلدارة العليا في %٥٠

مــن مجمــوع أعــضاء فريــق اإلدارة    فأقــل %٤٠ كمــا يالحــظ أن المهنيــين يــشكلون   

 فــأكثر %٥٠مـن مجتمــع الدراسـة، بينمــا يـشكلون    ) %٣٣٬٣بنــسبة ( مفـردة  ١٨العليـا فــي  

ــا فــي    وهــذا يعنــي أن تــشكيل  ). %٦٦٬٧بنــسبة ( مفــردة٣٦مــن أعــضاء فريــق اإلدارة العلي

 .  فريق اإلدارة العليا في معظم مفردات مجتمع الدراسة يغلب عليه المهنيين

  عدد اإلداريين والمهنيين في اإلدارة العليا التوزيع التكراري لنسب) ٥(جدول رقم 
Professional Administrative  

Percent Frequency Percent Frequency Range 
١٫٩ 
٣٫٧ 
١٣٫٠ 
٩٫٣ 
٥٫٦ 
٧٫٤ 
٩٫٣ 
٧٫٤ 
١١٫١ 
٢٢٫٢ 
٩٫٣ 

١ 
٢ 
٧ 
٥ 
٣ 
٤ 
٥ 
٤ 
٦ 
١٢ 
٥ 

٩٫٣ 
٢٢٫٢ 
١١٫١ 
٧٫٤ 
٩٫٣ 
٧٫٤ 
٥٫٦ 
٩٫٣ 
١٣٫٠ 
٣٫٧ 
١٫٩ 

٥ 
١٢ 
٦ 
٤ 
٥ 
٤ 
٣ 
٥ 
٧ 
٢ 
١ 

٠ 
١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 
١٠٠ 

٥٤ ١٠٠ ٥٤ ١٠٠ Total 

في مجتمع الدراسة بها    ) %٢٧٬٨بنسبة  ( مفردة ١٥نجد أن   ) ٦(وبفحص الجدول رقم    

 فـأكثر   % ٥٠بهـا   ) %٧٢٬٢بنسبة  ( مفردة ٣٩ فأقل من اإلداريين لديهم تعليم عالي،        %٤٠

 ١٨وعلــى الجانــب األخــر، نجــد أن  ). بكــالوريوس فــأكثر(لي مــن اإلداريــين لــديهم تعلــيم عــا 

 مفــردة ٣٦ فأقــل مــن المهنيــين لــديهم تعلــيم عــالي،      %٤٠بهــا )%٣٣٬٣بنــسبة (مفــردة 

وهــذا يــدل علــى أن  .  فــأكثر مــن المهنيــين لــديهم تعلــيم عــالي  %٥٠بهــا ) %٦٦٬٧بنــسبة (
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ــانوا مـــ    ــالي ســـواء كـ ــا لـــديهم تعلـــيم عـ ن اإلداريـــين أو معظـــم أعـــضاء فريـــق اإلدارة العليـ

 .المهنيين في اإلدارة العليا لمفردات مجتمع الدراسة

التوزيع التكراري لنسبة اإلداريين والمهنيين في اإلدارة العليا الذين لهم ) ٦(جدول رقم 

 )بكالوريوس فأكثر(تعليم عالي 

Professional Administrative  

Percent Frequency Percent Frequency Range 

١٫٩ 
٠ 
٣٫٧ 
٠ 

٢٧٫٨ 
١٨٫٥ 
٩٫٣ 
٢٧٫٨ 
٩٫٣ 
١٫٩ 
٠ 

١ 
٠ 
٢ 
٠ 
١٥ 
١٠ 
٥ 
١٥ 
٥ 
١ 
٠ 

٩٫٣ 
٠ 
١٫٩ 
٣٫٧ 
١٣٫٠ 
١٦٫٧ 
٢٤٫١ 
٩٫٣ 
١٣٫٠ 
٩٫٣ 
٠ 

٥ 
٠ 
١ 
٢ 
٧ 
٩ 
١٣ 
٥ 
٧ 
٥ 
٠ 

٠ 
١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 
١٠٠ 

٥٤ ١٠٠ ٥٤ ١٠٠ Total 

 %٤٠فـي مجتمـع الدراسـة بهـا     ) %٢٤٬١بنـسبة  ( مفردة١٣أن ) ٧(ويوضح الجدول رقم   

 مفـردة  ٤١قل من اإلداريين لـديهم خبـرة أكثـر مـن خمـس سـنوات فـي نفـس المنظمـة،                 فأ

.  فـأكثر مـن اإلداريـين لـديهم خبـرة أكثـر مـن خمـس سـنوات                  %٥٠بهـا   ) %٧٥٬٩بنسبة  (

 فأقـل مـن المهنيـين لـديهم خبـرة      ٤٠بها ) %٣١٬٥بنسبة  ( مفردة ١٧كما يوضح الجدول أن     

 فـأكثر مـن     %٥٠بهـا   ) %٦٨٬٥بنـسبة   (ة مفـرد  ٣٧ سنوات في نفس المنظمـة،       ٥أكثر من   

ويؤشــر ذلــك علــى أن معظــم أعــضاء  . المهنيــين لــديهم خبــرة أكثــر مــن خمــس ســنوات  

فريق اإلدارة العليا لديهم خبرة أكثـر مـن خمـس سـنوات فـي نفـس مكـان العمـل سـواء              

 .كانوا إداريين أو مهنيين في اإلدارة العليا لمفردات مجتمع  الدراسة



 

 
٣٤٤

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

بنـسبة  ( مفـردة  ٢١أن ) ٨(التكراري لمقاييس تقييم األداء رقـم     ويوضح جدول التوزيع    

 فـأكثر مــن المقـاييس العامـة عنــد تقيـيم أداء مـدراء األقــسام      %٦٠تعتمـد علـى   ) %٣٨٬٩

ــا وجــــد أن . والفــــروع  فــــأكثر مــــن %٦٠تعتمــــد علــــى ) % ٥٣٬٧بنــــسبة ( مفــــردة ٢٩بينمــ

هـذا يـدل أن أكثـر مـن نـصف      و. المقاييس الخاصة عند تقييم أداء مدراء األقـسام والفـروع         

شركات القطاع المالي في مصر تعتمد أكثر على المقاييس الخاصة في تقيـيم األداء وهـي       

مقاييس غير مالية واستراتيجية، ربما بـسبب البيئـة التنافـسية المتـصاعدة التـي زادت مـن                 

يـز  ونستنتج من ذلك أن تح. حدتها البنوك وشركات التأمين األجنبية التي تعمل في مصر        

 .المقاييس العامة محدود بين شركات القطاع المالي في مصر

التوزيع التكراري لنسبة اإلداريين والمهنيين في اإلدارة العليا الذين لهم ) ٧(جدول رقم 

 خبرة أكثر من خمس سنوات

Professional Administrative  

Percent Frequency Percent Frequency Range 

١٫٩ 
٠ 
٩٫٣ 
١١٫١ 
٩٫٣ 
٩٫٣ 
٩٫٣ 
١٦٫٧ 
١٦٫٧ 
١٦٫٧ 
٠ 

١ 
٠ 
٥ 
٦ 
٥ 
٥ 
٥ 
٩ 
٩ 
٩ 
٠ 

٩٫٣ 
٠ 
٠ 
١٫٩ 
١٣٫٠ 
١٤٫٨ 
١٨٫٥ 
٢٠٫٤ 
١٨٫٥ 
١٫٩ 
١٫٩ 

٥ 
٠ 
٠ 
١ 
٧ 
٨ 
١٠ 
١١ 
١٠ 
١ 
١ 

٠ 
١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 
١٠٠ 

٥٤ ١٠٠ ٥٤ ١٠٠ Total 

أن الفـروق بـين     ) ٩(ويدل جـدول التوزيـع التكـراري للتحيـز المركـزي والتـساهلي رقـم                

 ٣أقـل مـن المتوسـط       (م أداء مدراء األقسام والفـروع صـغيرة أو صـغيرة جـدا            درجات تقيي 
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ويؤيد ذلك صغر االنحراف المعيـاري   )  %٧٠٬٤بنسبة  ( مفردة   ٣٤في  ) على مقياس ليكرت  

وهـذا يؤشـر علـى وجـود        . والذي يقيس تشتت درجـات التقيـيم      ) ٠٬٧٥(إلحصاء هذا المتغير  

) ٩(ويــشير الجــدول رقــم . لي فــي مــصرالتحيــز المركــزي فــي معظــم شــركات القطــاع المــا 

 فــأكثر مــن العــاملين بهــا علــى درجــات   %٩٠يحــصل ) %٩٠٬٧بنــسبة( مفــردة ٤٩أيــضا أن 

وهـذا يؤشـر علـى وجـود التحيـز التـساهلي أيـضا فـي         ). تقـدير ممتـاز  (تقييم قريبة من النهاية    

            .معظم شركات القطاع المالي في مصر

 ي لمقاييس تقييم األداءالتوزيع التكرار) ٨(جدول رقم 

Unique measures Common measures  

Percent Frequency Percent Frequency Range 

٥٫٦ 
١٤٫٨ 
١١٫١ 
٧٫٤ 
٧٫٤ 
١٤٫٨ 
٢٥٫٩ 
٧٫٤ 
٥٫٦ 

٣ 
٨ 
٦ 
٤ 
٤ 
٨ 
١٤ 
٤ 
٣ 

٥٫٦ 
٧٫٤ 
٢٥٫٩ 
١٤٫٨ 
٧٫٤ 
٧٫٤ 
١١٫١ 
١٤٫٨ 
٥٫٦ 

٣ 
٤ 
١٤ 
٨ 
٤ 
٤ 
٦ 
٨ 
٣ 

١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 

٥٤ ١٠٠ ٥٤ ١٠٠ Total 

  تحليل االرتباط ٢-٤
معامل االرتباط بين متغيـرات الدراسـة المختلفـة والـذي يـشير            ) ١٠(يوضح جدول رقم    

بـين الخلفيـة اإلداريـة لفريـق اإلدارة العليـا        ) ٠٬٧٥(إلى أن هناك ارتباط معنوي قـوي موجـب          
ADMINISTRATIVE TMT   ــألداء ــاييس العامــــة لــ ــتخدام المقــ  COMMON  واســ

MEASURES         بـين الخلفيـة المهنيـة    )٠٬٦٠ -(بينمـا وجـد أن هنـاك عالقـة معنويـة سـالبة 
PROFESSIONAL TMT      ــتخدام المقـــاييس العامـــة لـــألداء  لفريـــق اإلدارة العليـــا واسـ
COMMON MEASURES  .          وعلـى الجانـب األخـر وجـد أن هنـاك عالقـة معنويـة موجبـة



 

 
٣٤٦

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

ــة  ــين  )٠٬٦٠(قويــ ــة  بــ ــة المهنيــ ــا   لفPROFESSIONAL TMTالخلفيــ ــق اإلدارة العليــ ريــ
ــألداء    بينمــا وجــد أن هنــاك     UNIQUE MEASURESواســتخدام المقــاييس الخاصــة ل

 لفريـق  ADMINISTRATIVE TMTبـين الخلفيـة اإلداريـة    ) ٠٬٧٥ -(عالقة معنوية سالبة 
وهـذا يوضـح      UNIQUE MEASURESاإلدارة العليا واستخدام المقاييس الخاصة لـألداء  

المهنيــة لفريــق اإلدارة العليــا تــؤثر بــشدة فــي اختيــار نوعيــة مقــاييس أن الخلفيــة اإلداريــة و
وهـذا يـدعم صـحة الفـرض األول والثـاني بـأن هنـاك               . األداء عند تقييم أداء مـدراء األقـسام       

عالقة موجبة بـين الخلفيـة اإلداريـة لفريـق اإلدارة العليـا وتحيـز المقـاييس العامـة، وعالقـة                     
 .ية لفريق اإلدارة العليا وتحيز المقاييس العامةمعنوية سالبة بين الخلفية المهن

 التوزيع التكراري للتحيز المركزي والتساهلي) ٩(جدول رقم 
CENTRAL BIAS LENIENCY BIAS 

Average Frequency Percent Range Frequency Percent 

٣٫٧ ٢ ٨٥ 
١٫٩ ١ ١ 

٥٫٦ ٣ ٨٨ 

٥٫٦ ٣ ٩٠ 
٥٫٦ ٣ ١٫٣٣ 

٥٫٦ ٣ ٩١ 

٥٫٦ ٣ ٩٢ ١٤٫٨ ٨ ١٫٦٧ 

١٣٫٠ ٧ ٩٣ ١٨٫٥ ١٠ ٢ 

٧٫٤ ٤ ٩٤ ٢٢٫٢ ١٢ ٢٫٣٣ 

١٦٫٧ ٩ ٩٥ ٧٫٤ ٤ ٢٫٦٧ 

١٤٫٨ ٨ ٩٦ ٥٫٦ ٣ ٣ 

٧٫٤ ٤ ٩٧ ١٣٫٠ ٧ ٣٫٣٣ 

٧٫٤ ٤ ٩٨ ٧٫٤ ٤ ٣٫٦٧ 

٧٫٤ ٤ ٩٩ ٣٫٧ ٢ ٤ 
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CENTRAL BIAS LENIENCY BIAS 

Average Frequency Percent Range Frequency Percent 

٣٫٧ ٢ ٨٥ 
١٫٩ ١ ١ 

٥٫٦ ٣ ٨٨ 

٥٫٦ ٣ ٩٠ 
٥٫٦ ٣ ١٫٣٣ 

٥٫٦ ٣ ٩١ 

٥٫٦ ٣ ٩٢ ١٤٫٨ ٨ ١٫٦٧ 

١٣٫٠ ٧ ٩٣ ١٨٫٥ ١٠ ٢ 

٧٫٤ ٤ ٩٤ ٢٢٫٢ ١٢ ٢٫٣٣ 

١٦٫٧ ٩ ٩٥ ٧٫٤ ٤ ٢٫٦٧ 

١٤٫٨ ٨ ٩٦ ٥٫٦ ٣ ٣ 

٧٫٤ ٤ ٩٧ ١٣٫٠ ٧ ٣٫٣٣ 

٧٫٤ ٤ ٩٨ ٧٫٤ ٤ ٣٫٦٧ 

٧٫٤ ٤ ٩٩ ٣٫٧ ٢ ٤ 

Total ١٠٠٫٠ ٥٤ TOTAL ١٠٠٫٠ ٥٤ 

            

ز المركـزي والتحيـز     وعلى الرغم من أن اإلحصاءات الوصفية أشارت إلى وجـود التحيـ           

التساهلي عند تقييم األداء في معظم مفردات مجتمع الدراسة، إال أن تحليل االرتبـاط لـم                

أو  ADMINISTRATIVE TMTيكـشف عـن وجـود عالقـة معنويـة بـين الخلفيـة اإلداريـة         

 CENTRAL لفريـق اإلدارة العليـا، التحيـز المركـزي      PROFESSIONAL TMTالمهنيـة  

BIAS اهلي والتحيز التـس LENIENCY BIAS .      وهـذا يعنـي أن الخلفيـة اإلداريـة أو المهنيـة

. لفريق اإلدارة العليا ليس لها عالقة بوجود التحيـز المركـزي والتحيـز التـساهلي مـن عدمـه       



 

 
٣٤٨

أثر الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا على التحيز عند 
 ستخدام بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء مديري األقسام ا
 فهيم أبو العزم محمد محمد . د

وربمــا يرجــع ذلــك إلــى ثقافــة وعــادات المجتمــع والتــي تــدفع إلــى وجــود هــذين النــوعين مــن 

 .لفريق اإلدارةأو المهنية التحيز بغض النظر عن الخلفية اإلدارية 

 تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة) ١٠(جدول رقم 
VARIABLES ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١-ADMINISTRA-TIVE 
TMT 

١٫٠٠       

٢-PROFESSIONAL 
TMT 

-.٥٨** ١٫٠٠      

٣-COMMON 
MEASURES 

.٦٠.- **٧٥** ١٫٠٠     

٤-UNIQUE 
MEASURES 

-.٧٥** .٦٠** -.٩٩** ١٫٠٠    

٥- CENTRAIL BIAS 
 

-.١٫٠٠ ٠٥. ٠٥.- ٠٧. ٠٥   

٦- LENIENCY BIAS 
 

.١٫٠٠ ١٤.- ٠٣.- ٠٣. ١١.- ١٧  

٧-ECONOMIC 
REASONS OF BIAS 

.٦٥.- **٧١** .١٫٠٠ ١٨. ١٩.- ٧٣.- **٧٣ 

٨-BEHAVIORAL 
REASONS OF BIAS 

-.٦٣. **٦١** -.٧١. **٧١** .٨٣.- ١٥.- ١٥** 

**Correlation is significant at the ٠٫٠١ level (٢-tailed               

إلــى وجــود عالقــة معنويــة موجبــة قويــة  ) ١٠(كمــا يــشير جــدول تحليــل االرتبــاط رقــم  

لفريـق اإلدارة العليـا واألسـباب     ADMINISTRATIVE TMTبـين الخلفيـة اإلداريـة    ) ٠٬٧١(

 معنويــة ، بينمــا توجــد عالقــةECONOMIC REASONS OF BIAS االقتــصادية للتحيــز

ــا PROFESSIONAL TMTبـــين الخلفيـــة المهنيـــة  ) ٠٬٦٥ -(ســـالبة   لفريـــق اإلدارة العليـ

من ناحية أخري يكـشف جـدول تحليـل االرتبـاط عـن وجـود               . واألسباب االقتصادية للتحيز  

بــين الخلفيــة المهنيــة لفريــق اإلدارة العليــا واالســباب   ) ٠٬٦٣(عالقــة معنويــة موجبــة قويــة  
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، بينمـا توجـد عالقـة معنويـة     BEHAVIORAL REASONS OF BIAS الـسلوكية للتحيـز  

. بــين الخلفيــة اإلداريــة لفريــق اإلدارة العليــا واألســباب الــسلوكية للتحيــز       ) ٠٬٦١ -(ســالبة 

وتدعم عالقات االرتباط هذه صحة الفرض الثالث والرابع بأن التحيز المركـزي والتـساهلي         

ــة يكــو    ــة اإلداري ــا ذو الخلفي ن ألســباب اقتــصادية بينمــا يكــون ألســباب    لفريــق اإلدارة العلي

ومعنى ذلك أن التحيز المركزي   . سلوكية بالنسبة لفريق اإلدارة العليا ذو الخلفية المهنية       

والتـــساهلي موجـــودان بغـــض النظـــر عـــن الخلفيـــة اإلداريـــة ولكـــن يختلـــف ســـبب التحيـــز  

 .باختالف الخلفية اإلدارية والمهنية لفريق اإلدارة العليا 

  االنحدار تحليل٣-٤
كــشف تحليــل االرتبــاط الــسابق عــن وجــود عالقــة بــين الخلفيــة اإلداريــة والخلفيــة        

بينمـا لـم    . المهنية لفريق اإلدارة العليا من ناحية وتحيز المقاييس العامـة مـن ناحيـة أخـرى            

يكــشف تحليــل اإلرتبــاط عــن وجــود عالقــة بــين الخلفيــة اإلداريــة والخلفيــة المهنيــة مــن       

لـذلك يقتـصر تحليـل االنحـدار        . مركزي والتحيز التساهلي من ناحية أخرى     ناحية والتحيز ال  

هنــا علــى شــكل العالقــة بــين الخلفيــة اإلداريــة والخلفيــة المهنيــة لفريــق اإلدارة العليــا مــن   

ــافتراض        أن – وفقــا لهــدف البحــث  –ناحيــة وتحيــز المقــاييس العامــة مــن ناحيــة أخــرى، ب

ريـــق اإلدارة العليـــا متغيـــرين مـــستقلين ، وتحيـــز     الخلفيـــة اإلداريـــة والخلفيـــة المهنيـــة لف   

 :وتأخذ الصيغة الرياضية لهذه العالقة الشكل التالي. المقاييس العامة متغير تابع

CM = a٠ + a١ ADMTMT + a٢ PROTMT + e                                 

 وهـــو يعبـــر عـــن تحيـــز    COMMON MEASURES اختـــصار للمتغيـــر  CMحيـــث   

 ، ADMINISTRATIVE TMT اختــــصار للمتغيــــر ADMTMT عامــــة،المقــــاييس ال

PROTMT  اختصار للمتغير PROFESSIONAL TMT . وترمزeللخطأ المعياري . 

نتـــائج تحليـــل االنحـــدار للنمـــوذج الـــذي يفتـــرض أن الخلفيـــة  ) ١١(يوضـــح الجـــدول رقـــم 

يـر فـي    لفريـق اإلدارة العليـا تفـسر التغ    PROTMTوالخلفيـة المهنيـة    ADMTMTاإلداريـة 

وتــــدل النتــــائج أن .  فــــي تقيــــيم أداء مــــدراء األقــــسام CMاســــتخدام المقــــاييس العامــــة  
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وهـذا يتـضح    .  من التباين في المتغير التابع     %٥٨المتغيرين المستقالن قادران على تفسير      

 .P) معنويـة  Fونظـرا ألن القيمـة االحتماليـة الختبـار     . (٠٫٥٨ = R٢)من قيمة معامل التحديـد  

Value = فإن هذا يعني أن قيمة واحد على األقل من معامالت المتغيرين المستقلين (٠٫٠٠ 

 Tنجـد أن اختبـارات      ) ١١(وبـالنظر إلـى الجـدول رقـم          . Tال تساوي الصفر، ويحدد ذلك اختبار       

 وهـذا  )٨٧٬٦٤( ولـه معامـل موجـب يبلـغ     ADMTMT بالنـسبة للمتغيـر   (٠٫٠٠ = P)معنويـة  

فريــق اإلدارة ) تحيــز(اريــة بمقـدار وحــدة واحــدة زاد ميــل  يعنـي أنــه كلمــا زادت الخلفيــة اإلد 

 وحدة تقريبا، ٨٨العليا الستخدام المقاييس العامة في تقييم أداء مدراء األقسام بمقدار 

توجــد عالقــة موجبــة بــين الخلفيــة اإلداريــة لفريــق اإلدارة : " وهــذا يؤيــد صــحة الفــرض األول

مرة أخـرى، نجـد أن اختبـارات    ) ١١(ى الجدول رقم  وبالنظر إل ". العليا وتحيز المقاييس العامة   

T معنوية (P = ٠٫٠٢)  بالنسبة للمتغيـر PROTMT      وهـذا  ) ٣٦٬٥٩ -(ولـه معامـل سـالب يبلـغ

يعنــي أنــه كلمــا زادت الخلفيــة المهنيــة بمقــدار وحــدة واحــدة قــل ميــل فريــق اإلدارة العليــا  

 وحدة تقريبا، وهـذا     ٣٧مقدار  الستخدام المقاييس العامة في تقييم أداء مدراء األقسام ب        

توجد عالقة عكسية بين الخلفية المهنية لفريـق اإلدارة العليـا           : " يؤيد صحة الفرض الثاني   

 ".وتحيز المقاييس العامة

 نخلــص مـــن تحليــل االنحـــدار أن الخلفيـــة اإلداريــة لفريـــق اإلدارة العليــا تـــؤثر بدرجـــة     

فـــي ظـــل اســـتخدام بطاقـــة األداء كبيـــرة علـــى التحيـــز عنـــد تقيـــيم أداء مـــدراء األقـــسام  

 .   المتوازن

 Regression analysis outputنتائج تحليل االنحدار ) ١١(جدول رقم 

P. Value T. Test Coefficients  

.٠٠ 

.٠٠ 

.٠٢ 

٧٫٣١ 
٥٫٤٤ 

-٢٫٣٣ 

٤٢٫١٧ 
٨٧٫٦٤ 
- ٣٦٫٥٩ 

Constant 
ADMTAT 
PROTMT 

Adj. R٠٫٥٨ = ٢   Std. Error = ١٥٫٢٥  F. Test = ٣٧٫٨٧  P. Value = ٠٫٠٠ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥١

 هـ١٤٣٦الرابع  والثالثون محرم العدد 

 : ملخص البحث والتوصيات-٥
تتمثل مشكلة البحث في وجود التحيز عند اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم          

 اســتهدف البحــث بيــان أثــر الخلفيــة لــذلك. األداء بــسبب الحكــم الشخــصي لفريــق اإلدارة

م بطاقــة األداء المتــوازن اإلداريــة والمهنيــة لفريــق اإلدارة العليــا  علــى التحيــز عنــد اســتخدا 

ولتحقيق هذا الهدف تم استعراض الدراسـات الـسابقة ذات   . لتقييم أداء مديري األقسام   

 العالقــــــة، وشــــــرح ألنــــــواع التحيــــــز وأســــــبابه، وبيــــــان عالقــــــة الخلفيــــــة اإلداريــــــة       

ADMINISTRATIVE TMT والمهنيــة PROFESSIONAL TMT لفريــق اإلدارة العليــا 

وتم اختبـار صـحة هـذه    . على ذلك تم صياغة أربعة فروض للدراسة     وبناء  . بالتحيز وأسبابه 

ــة فـــي مـــصر        ــأمين العاملـ ــركات التـ ــات جمعـــت مـــن البنـــوك وشـ ــاء علـــى بيانـ الفـــروض بنـ

وقـد كـشفت نتـائج التحليـل اإلحـصائي          . باستخدام قائمة استقصاء صممت لهـذا الغـرض       

المركـزي   ، التحيـز   COMMON MEASURES BIASعن وجـود تحيـز المقـاييس العامـة     

CENTRAL BIASوالتحيز التساهلي ،  LENIENCY BIAS     فـي القطـاع المـالي فـي مـصر  .

وأن هناك عالقة موجبة بين الخلفية اإلدارية لفريق اإلدارة العليا وتحيز المقاييس العامـة،          

ــا وتحيــز المقــاييس        بينمــا كانــت العالقــة ســالبة بــين الخلفيــة المهنيــة لفريــق اإلدارة العلي

 .العامة

مــا يظهــر التحليــل اإلحــصائي عــدم وجــود عالقــة بــين الخلفيــة اإلداريــة أو المهنيــة      ك

وهذا يعنـي أن الخلفيـة اإلداريـة أو         . لفريق اإلدارة العليا والتحيز المركزي والتحيز التساهلي      

المهنية لفريق اإلدارة العليا ليس لها عالقة بوجود التحيز المركزي والتحيز التساهلي مـن              

وربمـا يرجـع ذلـك إلـى ثقافـة         . غم من وجودهمـا فـي القطـاع المـالي فـي مـصر             عدمه على الر  

وعادات المجتمع والتي تدفع إلى وجود هذين النوعين من التحيز بغض النظر عن الخلفيـة            

 .اإلدارية أو المهنية لفريق اإلدارة

كمــا يكــشف التحليــل عــن وجــود عالقـــة موجبــة بــين الخلفيــة اإلداريــة واألســـباب          

للتحيز المركزي والتساهلي، وعالقة موجبة بين الخلفية المهنية لفريق اإلدارة          االقتصادية  
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ومعنـى ذلـك أن التحيـز المركـزي       . العليا واألسباب السلوكية للتحيز المركزي والتـساهلي      

والتــساهلي موجــودان بغــض النظــر عــن الخلفيــة اإلداريــة أو المهنيــة ولكــن يختلــف ســبب  

 .ية والمهنية لفريق اإلدارة العليا وجودهما باختالف الخلفية اإلدار

وأخيرا كشف تحليل االنحدار عن أن الخلفيـة اإلداريـة والمهنيـة لفريـق اإلدارة العليـا              

تؤثر بشدة في تحيز المقاييس العامة عند استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقيـيم أداء   

إلداريـة لفريـق اإلدارة     حيـث وجـد أن الخلفيـة ا       . مدراء األقسام في القطاع المـالي فـي مـصر         

ــتخدام        ــز السـ ــي التحيـ ــلبا فـ ــؤثر سـ ــة تـ ــة المهنيـ ــد أن الخلفيـ ــا وجـ ــا، بينمـ ــؤثر إيجابـ ــا تـ العليـ

 .المقاييس العامة في تقييم األداء

لكن هناك قيود تحد من استخدام نتائج هذا البحث وهي عـدم وجـود مقيـاس لـألداء         

ــون      ــملها البحـــث لتكـ ــي شـ ــأمين التـ ــركات التـ ــوك وشـ ــي للبنـ ــار الحقيقـ  Benchmark معيـ

للمقارنة مع األداء المقرر عنه للحكم عما إذا كان هناك تحيز مركزي أو تساهلي، كما ال       

ــاييس العامـــة والخاصـــة فـــي تقيـــيم األداء      ــتخدام المقـ ــار للتوليفـــة المثلـــي السـ يوجـــد معيـ

للمقارنــة مــع التوليفــة المعمــول بهــا فــي البنــوك وشــركات التــأمين، للحكــم عمــا إذا كــان  

لـذلك يوصـي البحـث بـإجراء المزيـد      .  تحيز في استخدام المقاييس العامة من عدمـه     هناك

كمـا يوصـي   . من الدراسات المستقبلية يراعي فيها التخلص أو التقليل مـن أثـر هـذه القيـود      

البحث بإجراء دورات تدريبية لفريـق اإلدارة لزيـادة قـدراتهم المعرفيـة باسـتخدام بطاقـة                 

ــت  فـــــي تقيـــــيم أداء ) التـــــشغيلية(خدام المقـــــاييس الخاصـــــةاألداء المتـــــوازن خاصـــــة اســـ

وتـدريب فريـق اإلدارة أيـضا       . المرءوسين الرتباطها باسـتراتيجية البنـك أو شـركة التـأمين          

على مقاومة المؤثرات السلوكية الناتجة مـن عالقـات العمـل التـي تـؤثر سـلبا علـى سـالمة                     

ــيم األداء ــيم     . تقي ــشفافية فــي تقي ــاخ ال ــى شــيوع من  أداء المرءوســين  واتاحــة  والعمــل عل

كمـا أن هنـاك العديـد مـن الدراسـات      . الفرصة لهم إلبداء مالحظتهم مع جدية الرد عليهـا  

المستقبلية التي يمكن إجرائها على هدي هذه الدراسة وهي دراسة أثـر اخـتالف الـصناعة                

 .أو اختالف الجنس على التحيز عند استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء
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 .١٢٣-١): ١(كلية التجارة جامعة عين شمس . المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة. بالبنوك المصرية
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 )أ(ملحق 
 ملخص قائمة االستقصاء

 التــي طُلــب مــن مــدير المــوارد البــشرية فــي البنــك أو شــركة التــأمين العاملــة فــي مــصر  

 عليهااإلجابة 

ــا مــن أعــضاء إداريــين و    -١ ــأن  . أو أعــضاء مهنيــين /  يتكــون فريــق اإلدارة العلي علمــا ب

االعضاء اإلداريين هم الذين نالوا علومهم فـي مجـال اإلدارة مثـل االقتـصاد وإدارة األعمـال                  

والمحاسبة والقانون ويقومون بـإدارة منظمـات اقتـصادية تعمـل فـي غيـر تخصـصهم مثـل                

واألعـضاء  . و األمن أو النقل والمواصـالت أو االسـكان والمرافـق وغيرهـا    الصحة أو التعليم أ   

المهنيــين هــم الــذين نــالوا علــومهم فــي المجــال الــذي يعملــون فيــه مثــل دارس الطــب الــذي 

يعمل ضمن فريق اإلدارة العليا لمستـشفى أو دارس هندسـة الكهربـاء الـذي يعمـل ضـمن              

 .الكهرباءفريق اإلدارة العليا في شركة توليد وتوزيع 

وبالنسبة للبنوك فإن الخلفية المهنيـة تـرتبط بمـؤهالت المـدير فـي العلـوم المـصرفية                  

وكــذلك الحــال بالنــسبة لــشركات التــأمين،   . والتمويــل، وغيــر ذلــك تعتبــر الخلفيــه إداريــة   

تــرتبط الخلفيــة المهنيــة بمــؤهالت المــدير فــي علــوم التــأمين والمخــاطر، وغيــر ذلــك تعتبــر   

 .الخلفيه إدارية

 من فضلك أشر على واحد فقط من الخيـارات التاليـة التـي توافـق نـسب تـشكيل          ١-١

فريق اإلدارة العليا من كال من اإلداريين والمهنيين في البنك أو شركة التأمين التي تعمـل                

 :بها

 الخيار
نسبة اعضاء فريق اإلدارة العليا ذو 

 الخلفية اإلدارية

نسبة اعضاء فريق اإلدارة العليا ذو 

 لفية المهنيةالخ

١ 

٢ 

٣ 

١٠٠ 

٩٠ 

٨٠ 

٠ 

١٠ 

٢٠ 
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 الخيار
نسبة اعضاء فريق اإلدارة العليا ذو 

 الخلفية اإلدارية

نسبة اعضاء فريق اإلدارة العليا ذو 

 لفية المهنيةالخ

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

٧٠ 

٦٠ 

٥٠ 

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

٩٠ 

١٠٠ 

 يلعــب التعلــيم والخبــرة دورا كبيــرا فــي ترشــيد الحكــم الشخــصي لفريــق اإلدارة  ٢-١

ي العليا عند تقييم األداء باسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن، مـن فـضلك أكتـب النـسبة التـ                    

 :تراها معبرة  أمام كل عبارة في الجدول التالي

 النسبة المئوية مؤشر التعليم والخبرة

نسبة اإلداريين في تشكيل فريـق اإلدارة العليـا الـذين لهـم تعلـيم عـالي                

 ) بكالوريوس فأكثر(

 

نسبة المهنيين في تشكيل فريق اإلدارة العليـا الـذين لهـم تعلـيم عـالي           

 ) بكالوريوس فأكثر(

 

سبة اإلداريين في تـشكيل فريـق اإلدارة العليـا الـذين لهـم خبـرة أكثـر                   ن

 .من خمس سنوات في نفس مكان العمل

 

نسبة المهنيين في تشكيل فريـق اإلدارة العليـا الـذين لهـم خبـرة أكثـر                 

 .من خمس سنوات في نفس مكان العمل
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والفــروع،  المقــاييس العامــة هــي التــي تــستخدم فــي تقيــيم أداء جميــع األقــسام      -٢

مــن . والمقــاييس الخاصــة هــي التــي تــستخدم لتقيــيم أداء كــل قــسم أو فــرع علــى حــدة       

فــضلك أشــر علــى واحــد فقــط مــن الخيــارات التاليــة التــي تتوافــق مــع نــسب اســتخدام            

المقاييس العامة والخاصة عند تقييم أداء مديري األقسام أو الفروع فـي البنـك أو شـركة              

 :التأمين التي تعمل بها

 رالخيا
نسبة استخدام المقاييس 

 العامة في تقييم األداء

نسبة استخدام المقاييس 

 الخاصة في تقييم األداء

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٠٠ 

٩٠ 

٨٠ 

٧٠ 

٦٠ 

٥٠ 

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

٠ 

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

٩٠ 

١٠٠ 

 : من فضلك اختر كلمة مما بين القوسين توافق رأيك في العبارات التالية-٣

الفـرق بـين القيمـة المتوسـطة لتقيـيم أداء مـديري األقـسام والفـروع وأصـغر           " ١-٣ 

قيمــة حــصل عليهــا مــدير قــسم أو فــرع فــي البنــك أو شــركة التــأمين التــي تعمــل       

 )  صغير جدا– صغير – متوسط – كبير -كبير جدا"(بها
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الفـرق بــين القيمــة المتوسـطة لتقيــيم أداء مــديري األقـسام والفــروع وأكبــر     " ٢-٣ 

" يمة حصل عليها مدير قسم أو فرع في البنك أو شركة التـأمين التـي تعمـل بهـا         ق

 ) صغير جدا– صغير – متوسط – كبير -كبير جدا(

الفــرق بــين أعلــى قيمــة لتقيــيم أداء مــديري األقــسام والفــروع وأقــل قيمــة        " ٣-٣ 

 كبيـر " (حصل عليها مدير قسم أو فرع في البنك أو شركة التأمين التي تعمل بها             

 ) صغير جدا– صغير – متوسط – كبير -جدا

 مـديري األقـسام   وفقا لتقدير األداء الذي حصل عليه من فضلك اعط توزيع نسبي       -٤

والفروع في البنـك أو شـركة التـأمين التـي تعمـل بهـا، والـذي يقـع تحـت فئـات تقـدير األداء                  

 )استرشد بالمثال الموجود: ( التالية

 ممتاز جيد جدا جيد فضعي ضعيف جدا فئات تقدير األداء

 %١٠ %٧٠ %٢٠ ---- ---- مثال استرشادي

التوزيع النسبي وفقا 

لتقدير األداء الذي 

حصل عليه مديري 

االقسام والفروع في 

البنك أو شركة 

التأمين التي تعمل بها 

يجب أن يكون (

 )%١٠٠المجموع 

     

 عنـد تقيـيم اداء مـدراء     األتي عدد من األسباب التي يعتقد أنها وراء حدوث التحيـز           -٥

مــن فــضلك ابــدي رأيــك فــي مــدى   . األقــسام فــي البنــك أو شــركة التــأمين التــي تعمــل بهــا   

 ،  ٤=  ، موافـق     ٥=موافـق تمامـا   :( موافقتك على كل سبب علـى حـدة وفقـا للمقيـاس التـالي             

 )١=   ، غير موافق تماما٢=  ، غير موافق ٣= محايد 
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 : األسباب االقتصادية-أوال

 . القدرات المعرفية لدى فريق اإلدارة العلياعدم توافر .١

 .صعوبة المقارنة والتقييم عند استخدام المقاييس الخاصة بكل قسم أو فرع .٢

ــدراء       .٣ ــاه لمـ ــيم المعطـ ــات التقيـ ــر درجـ ــى تبريـ ــا علـ ــدرة فريـــق اإلدارة العليـ ــدم قـ عـ

 .االقسام والفروع

 .يجيةنقص المعلومات المطلوبة لتقييم األداء خاصة المعلومات االسترات .٤

 .عدم ربط جميع المقاييس باستراتيجية المنظمة .٥

 .السهولة النسبية في تشغيل معلومات المقاييس العامة ذهنيا .٦

 )أذكرها من فضلك(أسباب أخرى .٧

 : األسباب السلوكية-ثانيا

اعطاء أوزان نسبية كبيرة لمقاييس األداء التي تعظم المصالح الشخصية لفريـق           .١

 .مقاييس األداء األخرىاإلدارة العليا وتدنية أوزان 

تغييــر األوزان النــسبية لمقــاييس األداء مــن فتــرة إلــى أخــرى جريــا وراء المــصالح          .٢

 .الشخصية

 .الشك في جودة أو معولية مقياس األداء .٣

 .العالقات الشخصية لفريق اإلدارة العليا مع رؤساء األقسام .٤

 .ة العلياتجنب أو تقليل التكاليف الشخصية التي قد يتعرض لها فريق اإلدار .٥

 )أذكرها من فضلك(أسباب أخرى  .٦
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The Impact of Administrative and Professional Background of the 

HigherManagement Team on Bias when Using Balanced Scorecard to Evaluate 

Performance of Branch Managers 

Dr. Fahim Abo-Alazm Mohamed 

Department of Accounting 

Suez Institute for InformationManagement systems Egypt 

Abstract: 

This research focuses on bias when using Balanced Scorecard to evaluate 

performance. Bias comes from personal judgments of top management teams. 

Personal Judgments depend on administrative and professional background of 

management of team members. Therefore, this research aims to demonstrate the 

effect of administrative and professional background of the higher management 

team on bias when using Balanced Scorecard to evaluate performance of 

branchmanagers. To achievethis purpose, four hypotheses are formulated and 

tested by data collected from banks and insurance companies in Egypt trougha 

questionnaire designed for this purpose. Findings provided evidences on the 

existence ofcommon measure bias, centrality bias, and leniency bias in the 

Egyptian financial sector. Statistical analysis has found a positive relationship 

between the administrative backgroundof the higher management team and the 

common measure bias, whereas it has found a negative relationship between the 

professional background of the higher management team and the common 

measure bias. Analysis also demonstrated thatthere was no relationship between 

administrative orprofessional background ofthe higher management team, on one 

side, and centrality bias and leniency bias, on the other.  




